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สารจากประธานกรรมการ

พลอากาศเอก
		
		

(ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน)
ประธานกรรมการ

ปี 2562 บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน) ได้ดำ�เนินธุรกิจครบรอบ 59 ปี ด้วยสถานการณ์ที่แตกต่างไปจาก
ปี 2561 โดยต้องเผชิญกับหลากหลายปัจจัยทีส่ ง่ ผลในเชิงลบต่ออุตสาหกรรมการบินและการท่องเทีย่ วของไทย
อาทิ เศรษฐกิจโลกขยายตัวต่ำ�สุดในรอบ 10 ปี สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน ภัยธรรมชาติ
ความผันผวนของราคาน้�ำ มันและการแข็งค่าของเงินบาททีแ่ ข็งค่าทีส่ ดุ ในรอบ 6 ปี รวมทัง้ การแข่งขันด้านราคา
ที่รุนแรงในอุตสาหกรรมการบิน ล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบกับบริษัทฯ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
จากสถานการณ์ดงั กล่าว คณะกรรมการและฝ่ายบริหารบริษทั ฯ ยังคงมุง่ มัน่ ดำ�เนินงานตามกรอบยุทธศาสตร์
ระยะยาว 10 ปี (พ.ศ. 2560-2569) ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจและนโยบายภาครัฐ ประกอบ
ด้วย 5 กลยุทธ์ ได้แก่
1. กลยุทธ์เร่งทำ�กำ�ไรเพิ่มจากการตลาดเชิงรุกและมีต้นทุนที่แข่งขันได้ (Aggressive Profit) เพื่อสร้างกำ�ไร
สูงสุดอย่างต่อเนื่อง โดยการบริหารจัดการรายได้ด้านขนส่งทางอากาศและรายได้เสริม ต้นทุน ฝูงบิน
และเครือข่ายเส้นทางบินอย่างมีประสิทธิภาพ
2. กลยุทธ์พัฒนาศักยภาพและแสวงหาโอกาสของกลุ่มธุรกิจ (Business Portfolio) เพื่อใช้ประโยชน์
จากการบริหารทรัพย์สนิ ให้เกิดประโยชน์สงู สุด สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันจากการประสานความร่วมมือ
ภายในกลุ่มธุรกิจสายการบินและองค์กรพันธมิตร รวมถึงพัฒนาธุรกิจที่มีอยู่หรือธุรกิจใหม่ หรือร่วมทุน
กับเอกชนในธุรกิจที่มีศักยภาพ
3. กลยุทธ์สร้างประสบการณ์การเดินทางที่ดีให้กับลูกค้า (Customer Experience) เพื่อให้มีการบริการ
แบบไร้รอยต่อ (Seamless) ในทุกจุดบริการ อย่างเหมาะสมกับลูกค้าแต่ละกลุ่ม โดยสร้างความพึงพอใจ
สูงสุดให้กับลูกค้า
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ไม่ว่าหนทางข้างหน้าจะมีอุปสรรคใดเฝ้ารออยู่ เราพร้อมเผชิญ
และฟันฝ่าไป เราขอเพียงเวลาเพื่อพิสูจน์ความตั้งใจ และที่สำ�คัญ
เหนืออื่นใด การสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน คือปัจจัยสำ�คัญ
ที่จะช่วยให้เราเอาชนะทุกบททดสอบ และเดินหน้าสู่อนาคตอย่าง
ภาคภูมิใจไปพร้อมกับชาวไทยทุกคน ขอความเชื่อมั่นและกำ�ลังใจ
ให้เราร่วมกันสานต่อการบินไทยให้ยั่งยืนคู่ฟ้าเมืองไทยตลอดกาล

4. กลยุทธ์ดำ�เนินงานด้วยนวัตกรรมและดิจิทัลเทคโนโลยี (Digital Technology) เพื่อพัฒนาโครงสร้าง
สถาปัตยกรรมทีท่ นั สมัยรองรับนวัตกรรมทีท่ �ำ ให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน และมีระบบเทคโนโลยี
สมัยใหม่ที่เพิ่มประสิทธิภาพการดำ�เนินงาน และลดต้นทุน
5. กลยุทธ์บริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิผล (Effective Human Capital Management)
มีโครงสร้างองค์กรทีก่ ระชับและคล่องตัว พนักงานมีความผูกพันกับองค์กร ความเป็นเจ้าของ และเข้าใจ
การมีสว่ นร่วมเชิงธุรกิจ มีการพัฒนาความรูค้ วามสามารถทีส่ อดคล้องกับงานทีร่ บั ผิดชอบ เพือ่ ให้พนักงาน
ทุกระดับ มีทักษะและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน
ในปี 2562 คณะกรรมการกำ�กับดูแลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ได้ให้ความสำ�คัญในการ
พัฒนาด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ รวมทั้งได้ส่งเสริมกิจกรรมส่งเสริมธรรมาภิบาลเพื่อให้
พนักงานได้มคี วามเข้าใจในหลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี โดยยึดมัน่ ในหลักธรรมาภิบาลและจริยธรรมในการ
ปฏิบตั หิ น้าที่ ในปีนบี้ ริษทั ฯ ได้จดั กิจกรรมส่งเสริมธรรมาภิบาลประจำ�ปี 2562 (CG DAY) โดยมีคณะกรรมการ
บริษทั ฯ ฝ่ายบริหาร และพนักงานการบินไทย ร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตั ิ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption – CAC)
สุดท้ายนี้ ในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ เชื่อมั่นว่า หากคณะกรรมการบริษัทฯ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน
ทุม่ เทในการปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างเต็มกำ�ลังความสามารถ อันแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและหัวใจทีพ่ ร้อมให้บริการ
ของพนักงานทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นการบริการของฝ่ายภาคพื้นและบนเครื่องบิน โดยผนึกกำ�ลังทำ�งาน
ร่วมกันอย่างเต็มที่ จะผลักดันให้แผนปฏิรูปขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายได้สำ�เร็จ และนำ�พาการบินไทยกลับคืนสู่
ความภาคภูมิใจของคนไทยต่อไป
ไม่วา่ หนทางข้างหน้าจะมีอปุ สรรคใดเฝ้ารออยู่ เราพร้อมเผชิญและฟันฝ่าไป เราขอเพียงเวลาเพือ่ พิสจู น์ความตัง้ ใจ
และที่ สำ � คั ญ เหนื อ อื่ น ใด การสนั บ สนุ น จากผู้ ถื อ หุ้ น ทุ ก ท่ า น คื อ ปั จ จั ย สำ �คั ญ ที่ จ ะช่ ว ยให้ เ ราเอาชนะทุ ก
บททดสอบ และเดินหน้าสู่อนาคตอย่างภาคภูมิใจไปพร้อมกับชาวไทยทุกคน
ขอความเชื่อมั่นและกำ�ลังใจ ให้เราร่วมกันสานต่อการบินไทยให้ยั่งยืนคู่ฟ้าเมืองไทยตลอดกาล
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สารจากกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่
ในปี 2563 เป็นปีที่บริษัทฯ จะครบรอบ 60 ปี การบินไทยจะยังคง
พุ่งทะยานไปข้างหน้า และมุ่งมั่นที่จะสร้างความภาคภูมิใจ
ในฐานะสายการบินแห่งชาติอย่างสง่างามและยั่งยืน
ตลอด 6 ทศวรรษที่ผ่านมา การบินไทยได้เผชิญหลายสิ่งหลายอย่าง
ทั้งอุปสรรคและความสำ�เร็จ แม้จะมีปัญหานานัปการ แต่สิ่งสำ�คัญ
ที่ช่วยให้บริษัทฯ ฟันฝ่าไปได้ทุกครั้ง นั่นคือพลังแห่งความร่วมมือ
ร่วมใจของพนักงานการบินไทย และพลังแห่งการสนับสนุนจาก
ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทุกท่าน

ในปี 2562 บริ ษั ท ฯ ได้ ดำ � เนิ น งานตามแผนกลยุ ท ธ์ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นองค์ ก รสู่ ก ารเป็ น
สายการบินแห่งชาติ ที่มีคุณภาพยอดเยี่ยม (National Premium Airline) รวมทั้งได้ปรับปรุงการดำ�เนินงาน
ในหลายด้ า น เพื่ อ เพิ่ ม รายได้ ลดค่ า ใช้ จ่ า ย ได้ แ ก่ การวางแผนเส้ น ทางการบิ น ใหม่ ที่ มี ศั ก ยภาพ
ปรับลดค่าธรรมเนียมน้�ำ มันเชือ้ เพลิง เพิม่ ความถีเ่ ส้นทางบินทีม่ ปี ริมาณผูโ้ ดยสารมากขึน้ อาทิ ปารีส บรัสเซลส์
เวียนนา และโรม รวมทัง้ ยังได้เปิดเส้นทางบินใหม่สเู่ มืองเซนได ประเทศญีป่ นุ่ รวมทัง้ ได้ปรับปรุงกระบวนการ
ทำ�งานเพื่อลดค่าใช้จ่าย ปรับลดสวัสดิการและค่าตอบแทนของบุคลากร การชะลอโครงการลงทุนที่ไม่จำ�เป็น
โดยรักษามาตรฐานการให้บริการ และความปลอดภัยในระดับสากล เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าและ
ประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า
แม้ว่าบริษัทฯ จะดำ�เนินการตามแผนกลยุทธ์อย่างมุ่งมั่น แต่ผลการดำ�เนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ในปี 2562 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จากผลกระทบจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลง ท่ามกลาง
ความตึงเครียดทางการเมืองที่กระจายตัวในหลายภูมิภาค ส่งผลให้ความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างประเทศ
ลดลง เช่น เสถียรภาพรัฐบาลในยูโรโซน ความขัดแย้งระหว่างอินเดียและปากีสถาน เหตุการณ์ประท้วง
ในฮ่องกง ซึ่งส่งผลต่อความกังวลในเศรษฐกิจและการเงินทั่วโลก ประกอบกับสถานการณ์เงินบาทที่แข็งค่า
เมือ่ เทียบกับประเทศคูค่ า้ สำ�คัญ ส่งผลกระทบต่อทัง้ ภาคการส่งออกและภาคการท่องเทีย่ วของไทย ทัง้ นี้ ข้อมูล
ของสมาคมการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) แสดงการขยายตัวของปริมาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสาร
และปริมาณการขนส่งในปี 2562 ซึ่งเป็นการขยายตัวในอัตราที่ลดลงจากปีก่อน และนับเป็นปีแรกนับตั้งแต่
เกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินโลกที่ความต้องการเดินทางของผู้โดยสารต่ำ�กว่าแนวโน้มการเติบโตระยะยาว
ส่งผลให้ในปี 2561-2562 สายการบินจำ�นวนมากประสบกับภาวะขาดทุน ขณะที่สายการบินต้นทุนต่ำ�ในไทย
ขยายตั ว ไปยั ง ตลาดต่ า งประเทศอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ซึ่ ง เป็ น ผลมาจากการอิ่ ม ตั ว ของตลาดภายในประเทศ
ล้วนส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษทั ฯ ทัง้ สิน้ แต่ดว้ ยความมุง่ มัน่ และตัง้ ใจของพนักงานทุกภาคส่วน ส่งผลให้
บริษัทฯ ได้รับรางวัลสายการบินยอดเยี่ยมของโลกจากสกายแทรกซ์ ได้แก่ รางวัลอันดับ 1 สายการบินที่ให้
บริการสปาเลาจน์ยอดเยี่ยมของโลก (World’s Best Airline Lounge Spa) โดยได้ติดต่อกันเป็นปีที่ 5 รางวัล
อันดับ 1 สายการบินที่มีพนักงานให้บริการยอดเยี่ยมของเอเชีย (Best Airline Staff in Asia) นอกจากนี้
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(นายสุเมธ ดำ�รงชัยธรรม)
กรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่
ยังได้รบั การจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 10 สายการบินชัน้ นำ�ยอดเยีย่ มของโลกปี 2019 (World’s Top 10 Airlines
of 2019) รางวัล TTG Travel Hall of Fame จากนิตยสาร TTG Travel โดยได้รางวัลสายการบินยอดเยี่ยม
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Best South-East Asian Airline) ติดต่อกันครบ 10 ปี โดยได้ตอ่ เนือ่ งเป็นปีที่ 4
และรางวัลสายการบินดีเด่นของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกประจำ�ปี 2562-2563 เป็นต้น และได้รับรางวัลใหญ่
จาก Trip Advisor ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ได้แก่ สายการบินยอดเยี่ยมอันดับหนึ่งของประเทศไทย (Best Airline
in Thailand) และสายการบินยอดเยี่ยมในภูมิภาคเอเชีย (Travelers’ Choice Regional Airlines in Asia)
ด้วยความเชือ่ มัน่ ว่าการดำ�เนินงานด้วยระบบการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี จะเป็นเครือ่ งมือสำ�คัญทีจ่ ะส่งเสริมให้บริษทั
เติบโตอย่างยัง่ ยืน คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้ให้การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมส่งเสริมธรรมาภิบาลประจำ�
ปี 2562 หรือ CG Day โดยมีคณะกรรมการบริษทั ฯ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน ร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์
เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition
Against Corruption – CAC) และได้ด�ำ เนินโครงการ “การบินไทยคุณธรรม” อย่างต่อเนื่อง ในการพัฒนา
องค์กรสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม ควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเป็นการเสริม
ความแข็งแกร่งให้องค์กรบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันได้อย่างยัง่ ยืน
ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินตามโครงการสำ�รวจการกำ�กับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำ�
ปี 2562 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2019) ในระดับ “ดีเลิศ” รวมทั้ง
ได้รับรางวัลเครื่องหมาย 5 ดาว จากคณะกรรมการบรรษัทภิบาลแห่งชาติ
ในปี 2563 เป็นปีที่บริษัทฯ จะครบรอบ 60 ปี การบินไทยจะยังคงพุ่งทะยานไปข้างหน้า และมุ่งมั่นที่จะ
สร้างความภาคภูมิใจในฐานะสายการบินแห่งชาติอย่างสง่างามและยั่งยืน ในนามฝ่ายบริหารและพนักงาน
ขอขอบคุณ ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทุกท่าน ที่ได้ให้การสนับสนุนการดำ�เนินงานของบริษัทฯ ด้วยดี
เสมอมา ตลอด 6 ทศวรรษที่ผ่านมา การบินไทยได้เผชิญหลายสิ่งหลายอย่าง ทั้งอุปสรรคและความสำ�เร็จ
แม้จะมีปัญหานานัปการ แต่สิ่งสำ�คัญที่ช่วยให้บริษัทฯ ฟันฝ่าไปได้ทุกครั้ง นั่นคือพลังแห่งความร่วมมือร่วมใจ
ของพนักงานการบินไทย และพลังแห่งการสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทุกท่าน ซึ่งปัจจัย
สำ�คัญที่จะช่วยให้เราเอาชนะทุกบททดสอบ และเดินหน้าสู่อนาคตอย่างภาคภูมิใจไปพร้อมกับชาวไทยทุกคน
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำ�ปี 2562
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั การบินไทย จำ�กัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำ�นวน 4 ท่าน ซึง่ เป็นผูท้ รงคุณวุฒิ
และมีประสบการณ์ด้านบัญชี การเงินและการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน กฎหมาย การบริหารความเสี่ยง
การบริหารทรัพยากรบุคคล และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปัจจุบนั คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย นางสาวนิตยา ดิเรกสถาพร
เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ พลอากาศเอก ชาญยุทธ ศิริธรรมกุล รองศาสตราจารย์ ดร.สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต
และนายพงษ์ชยั อมตานนท์ เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมีนายสมนึก ธำ�รงธรรมวงศ์ ผูอ้ �ำ นวยการใหญ่ส�ำ นักงานการตรวจสอบ
ภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ในระหว่างปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีวาระดำ�รงตำ�แหน่ง ดังนี้
				
ดำ�รงตำ�แหน่ง			
ตั้งแต่
1. นายดิสทัต โหตระกิตย์		
ประธานกรรมการตรวจสอบ		
2 ตุลาคม 2561 - 15 กรกฎาคม 2562
2. นายสมเกียรติ ศิริชาติไชย
กรรมการตรวจสอบ		
12 พฤศจิกายน 2557 - 15 สิงหาคม 2562
3. นายรัฐพล ภักดีภูมิ		
กรรมการตรวจสอบ		
12 พฤศจิกายน 2557 - 26 เมษายน 2562
ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้อง
รวม 14 ครั้ง ซึ่งเป็นการประชุมตามที่กำ�หนดไว้ 11 ครั้ง และเป็นการประชุมวาระพิเศษ 3 ครั้ง โดยการประชุมทุกครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ ตามขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึง่ สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ
พ.ศ. 2555 แนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบ และข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้
การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านได้รายงานไว้ในหัวข้อการกำ�กับดูแลกิจการ ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงาน
สรุปประเด็นทีส่ �ำ คัญและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ ตามทีเ่ ห็นสมควร โดยมีสาระสำ�คัญ
ดังนี้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำ�ปีของบริษัทฯ และงบการเงินรวม รวมถึง
รายการระหว่างกัน ร่วมกับผู้บริหารสายการเงินและการบัญชี และผู้สอบบัญชี เพื่อพิจารณารายงานทางการเงิน การเปิดเผย
ข้อมูลประกอบงบการเงิน นโยบายการบัญชีและประมาณการที่สำ�คัญ ข้อสังเกตจากการตรวจสอบและสอบทานงบการเงิน
ของผูส้ อบบัญชี รวมทัง้ ได้พจิ ารณาคำ�อธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำ�เนินงานของบริษทั ฯ คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ขอความเห็นผู้สอบบัญชีในเรื่องความถูกต้อง ครบถ้วนของงบการเงิน ความเหมาะสมของวิธีการบันทึกบัญชี
และเปิดเผยข้อมูล รวมทั้งรายการปรับปรุงบัญชีที่สำ�คัญ เพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำ�คัญ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และจากสถานการณ์ของบริษทั ฯ คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้เสนอแนะให้ฝา่ ยจัดการ
จัดทำ� Contingency Plan ด้านการเงินของบริษัทฯ ด้วย
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีเป็นการเฉพาะ 1 ครั้ง โดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วม เพื่อหารือเกี่ยวกับ
ความเป็นอิสระในการปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละการแสดงความเห็นของผูส้ อบบัญชี นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้หารือเกีย่ วกับ
เรือ่ งสำ�คัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matters) ซึง่ เป็นประเด็นสำ�คัญทีเ่ กีย่ วข้องกับงบการเงินงวดปัจจุบนั ทีผ่ ใู้ ช้งบการเงิน
ควรทราบ รวมทั้งได้ติดตามการดำ�เนินการและการตอบชี้แจงหนังสือถึงฝ่ายจัดการ (Management Letter) ของผู้สอบบัญชี
อย่างต่อเนื่อง

2. การสอบทานความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายงานผลการตรวจสอบจากสำ�นักงานการตรวจสอบภายใน ผลการจัดทำ�แบบประเมิน
การควบคุมภายในด้วยตนเอง ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
สำ�หรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ซึง่ อ้างอิงตามมาตรฐาน Committee of Sponsoring Organization of The Treadway
Commission: COSO 2013
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ทัง้ นี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับฝ่ายบริหารทัง้ คณะ 1 ครัง้ และได้เชิญผูบ้ ริหารระดับสูงเข้าชีแ้ จงและร่วมหารือ
ในวาระทีเ่ กีย่ วข้องตามความเหมาะสม เพือ่ หารือเกีย่ วกับการดำ�เนินงานของบริษทั ฯ และประเด็นข้อตรวจพบต่างๆ ทีม่ นี ยั สำ�คัญ
นอกจากนี้ ผู้อำ�นวยการใหญ่ฝ่ายบริหารความเสี่ยงได้เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรายงานเกี่ยวกับ
ความเสี่ยงที่สำ�คัญของบริษัทฯ และแนวทางในการดำ�เนินการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวเป็นประจำ�ทุกปี

3. การกำ�กับดูแลงานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้แนวทางในการจัดทำ�แผนการตรวจสอบและได้พจิ ารณาอนุมตั แิ ผนการตรวจสอบของสำ�นักงาน
การตรวจสอบภายใน รวมทัง้ ได้อนุมตั แิ ผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) ซึง่ ได้มกี ารประเมินและปรับปรุง
กรอบความรู้และทักษะของผู้ตรวจสอบภายใน (Competency Framework) และสนับสนุนให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เพือ่ ให้พนักงานมีความรูค้ วามสามารถในการปฏิบตั งิ านตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้เห็นชอบและสนับสนุนกลยุทธ์
ของสำ�นักงานการตรวจสอบภายใน เพือ่ ให้การดำ�เนินการของสำ�นักงานฯ บรรลุตามเป้าหมายทีต่ ง้ั ไว้ รวมทัง้ ได้ให้ความเห็นชอบ
ผลการสอบทานกฎบัตรของสำ�นักงานการตรวจสอบภายใน
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้รับทราบผลการดำ�เนินงาน และปัญหาอุปสรรคต่างๆ ของสำ�นักงานการ
ตรวจสอบภายในทุกไตรมาส รวมทั้งได้ให้ข้อแนะนำ�ในการดำ�เนินการแก้ไขสำ�หรับประเด็นจากรายงานการตรวจสอบที่มี
นัยสำ�คัญ เพื่อให้ผู้บริหารมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ รวมทั้งได้รายงานเรื่องที่มีความสำ�คัญต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
เพื่อทราบด้วย
ในเดือนพฤศจิกายน 2561 กระทรวงการคลังได้ประกาศหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ
การตรวจสอบภายในสำ�หรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 คณะกรรมการตรวจสอบจึงให้สำ�นักงานการตรวจสอบภายใน
สอบทานคู่มือสำ�นักงานการตรวจสอบภายในเทียบเคียงกับหลักเกณฑ์ฯ ดังกล่าว และให้ติดตามการปรับปรุงหลักเกณฑ์ฯ
และคู่ มื อ เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ง านตรวจสอบภายในขององค์ ก รกำ � กั บ ดู แ ลต่ า งๆ เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง กฎบั ต รของสำ � นั ก งาน
การตรวจสอบภายใน และคู่มือสำ�นักงานการตรวจสอบภายในให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ รวมทั้งให้กรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่
กำ�หนดนโยบายให้หน่วยรับตรวจทุกหน่วยงานปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบตั ิ
การตรวจสอบภายในสำ�หรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ในเรือ่ งหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจอย่างเคร่งครัด
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบประมาณประจำ�ปีของสำ�นักงานการตรวจสอบภายใน ประเมินความเพียงพอ
และความเหมาะสมของทรัพยากร อนุมัติดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน พิจารณาความดีความชอบประจำ�ปีของผู้อ�ำ นวยการใหญ่
สำ�นักงานการตรวจสอบภายใน รวมทั้งได้รับทราบผลการประเมินคุณภาพการตรวจสอบภายใน ซึ่งสรุปได้ว่า งานตรวจสอบ
ภายในของสำ�นักงานการตรวจสอบภายในส่วนใหญ่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลสำ�หรับการปฏิบตั งิ านวิชาชีพการตรวจสอบ
ภายใน (IIA Standards) และได้สนับสนุนสำ�นักงานการตรวจสอบภายในในการเป็นผู้ให้คำ�ปรึกษาแก่หน่วยงานต่างๆ เช่น
การเป็นที่ปรึกษาในคณะทำ�งานเตรียมการเพื่อเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
(Collective Action Coalition – CAC) ของบริษัทฯ ที่ปรึกษาคณะทำ�งานการปรับปรุงการใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพ และ
ที่ปรึกษาคณะทำ�งานโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการควบคุมภายในและกำ�กับดูแลกระบวนการจัดการการสำ�รองที่นั่งและ
การออกบัตรโดยสารผู้โดยสารเดินทางเป็นหมู่คณะ (Group) เป็นต้น

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

5. การพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน
คณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาทในการสอบทานและให้ความเห็นต่อการทำ�รายการทีเ่ กีย่ วโยงกันตามประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ม่ันใจว่าเป็นรายการที่ผ่านกระบวนการอนุมัติอย่างโปร่งใส โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้มี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ และเป็นรายการทีก่ ระทำ�โดยคำ�นึงถึงผลประโยชน์ของบริษทั ฯ เสมือนการทำ�รายการกับบุคคลภายนอก
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้รบั ทราบรายงานรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันทุกไตรมาส รวมทัง้ ได้สอบทานการเปิดเผยข้อมูล
รายการระหว่างกันว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
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6. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งได้ประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเอง
ตามแนวทางปฏิบตั ทิ ดี่ ขี องตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคูม่ อื การปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ
(ฉบับปรับปรุงปี 2555) โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองทั้งคณะและเป็นรายบุคคล
ผลการประเมินสรุปได้ว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างรอบคอบและเป็นอิสระ
สอดคล้องตามแนวทางปฏิบัติที่ดี และกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ

7. การเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
ตามที่สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินขอความร่วมมือให้บริษัทฯ จัดหาบุคคลภายนอกเป็นผู้สอบบัญชีแทนสำ�นักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน ในปี 2563 เป็นต้นไปนั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้เห็นชอบผลการคัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ตรวจสอบและรับรองงบการเงินปี 2563 ของบริษัทฯ และนำ�เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติให้น�ำ เสนอที่ประชุมใหญ่
สามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำ�หนดค่าตอบแทนต่อไป
จากการดำ�เนินการตามขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ ได้จัดทำ�
งบการเงินอย่างถูกต้องตามทีค่ วรในสาระสำ�คัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การทำ�ธุรกรรมรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
เป็นไปอย่างสมเหตุผลและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ มีการปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อกำ�หนดที่เกี่ยวข้องโดยไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำ�คัญ
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
ด้วยความยึดมั่นในความถูกต้อง เที่ยงธรรม ระมัดระวังรอบคอบ โปร่งใส และเป็นอิสระ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

(นางสาวนิตยา ดิเรกสถาพร)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

รายงานของคณะกรรมการกำ�กับดูแลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม
และธรรมาภิบาล ประจำ�ปี 2562
ในปี 2562 คณะกรรมการกำ�กับดูแลด้านสิง่ แวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ซึง่ ประกอบด้วย กรรมการบริษทั ฯ และฝ่ายบริหาร
ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เปลี่ยนชื่อของคณะกรรมการ จากคณะกรรมการธรรมาภิบาลและส่งเสริมกิจการ
เพือ่ สังคม เป็นคณะกรรมการกำ�กับดูแลด้านสิง่ แวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environment, Social and Governance
– ESG) เพือ่ ให้ภารกิจในความรับผิดชอบดูแลสอดคล้องไปกับการเปลีย่ นแปลงของสภาวะสังคมในปัจจุบนั ทีใ่ ห้ความสำ�คัญต่อ
การดำ�เนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อมและสังคมมากขึน้ เพือ่ มุง่ สูเ่ ป้าหมายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน (Sustainable
Development Goals (SDGs) และตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ฯ คณะกรรมการกำ�กับดูแลด้านสิง่ แวดล้อม
สังคม และธรรมาภิบาลได้ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างเต็มความสามารถ โดยได้ให้ขอ้ เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ ในการดำ�เนินงาน
ทีม่ คี วามรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อมและสังคม และกำ�กับดูแลให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องจัดทำ�แผนงานประจำ�ปีดา้ นการกำ�กับดูแล
กิจการทีด่ ี ทัง้ ในด้านการป้องกันการทุจริตคอร์รปั ชัน การปรับปรุงกระบวนการในการรับเรือ่ งร้องเรียน การส่งเสริมธรรมาภิบาล
และจริยธรรม โดยในปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการกำ�กับดูแลด้านสิง่ แวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ทัง้ สิน้ 12 ครัง้
แบ่งเป็น วาระเพือ่ พิจารณา 40 เรือ่ ง และวาระเพือ่ ทราบ 33 เรือ่ ง สรุปได้ดงั นี้

1. การดูแลด้านสิง่ แวดล้อม

คณะกรรมการกำ�กับดูแลด้านสิง่ แวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ได้เห็นชอบให้บริษทั ฯ จัดตัง้ คณะทำ�งาน 2 คณะ ประกอบด้วย
คณะทำ�งานบริหารจัดการทรัพยากรเพือ่ ลดการสูญเสีย (Waste Management Committee) และคณะทำ�งานบริหารจัดการ
ทรัพยากรเพื่อลดการสูญเสียจากกระบวนการผลิตอาหาร (Food Waste Management Committee) โดยประธานคณะ
กรรมการกำ�กับดูแลด้านสิง่ แวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ร่วมเป็นทีป่ รึกษาในคณะทำ�งานดังกล่าว การดำ�เนินงาน มีดงั นี้
1) โครงการ Waste Management
การบินไทยตระหนักถึงการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนทัง้ ในมิตเิ ศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม เพือ่ นำ�ไปสูเ่ ป้าหมายการพัฒนา
อย่างยัง่ ยืนของโลก UN Sustainable Development Goals (SDGs) จึงมีนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรเพือ่ ลด
การสูญเสียและใช้ประโยชน์อย่างคุม้ ค่า (Waste Management) ตลอดทัง้ ห่วงโซ่อปุ ทาน (Supply Chain) เป็นการมอง
ภาพองค์รวมทีเ่ ชือ่ มโยงตัง้ แต่ ต้นน้�ำ -กลางน้�ำ -ปลายน้�ำ การใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่าและยัง่ ยืน และการจัดการความสูญ
เสียทรัพยากรในทุกด้าน โดยใช้หลักการ Reprocess/Reduce/Reuse/Recycle วางแผนปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ
ทำ�งาน ตลอดจนนำ�ไปสูร่ ะบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ในทีส่ ดุ ประกอบด้วย 3 ขัน้ ตอน ดังนี้
• ขัน้ ตอนการจัดการวัสดุหรือก่อนทีจ่ ะเป็นวัสดุใช้งานหรือกลายเป็นขยะ ได้แก่ การได้มาซึง่ วัสดุทมี่ กี ารใช้ทรัพยากรอืน่
เพื่อผลิตมาอย่างเหมาะสม รวมแหล่งที่มาในการจัดซื้อ การสร้างเสริมสังคมร่วม และการเตรียมและเลือกใช้วัสดุ
เพื่อการสร้างสุขพลานามัยจากประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพ
• ขั้นตอนการจัดการลดการเกิดขยะ ได้แก่ การผลิตและการใช้วัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ การส่งมอบและใช้ประโยชน์
ให้สูงสุดตามคุณค่าที่คงอยู่ กับกลุ่มผู้รับประโยชน์ และนำ�ส่งคุณค่าในรูปแบบที่เหมาะสมตามความต้องการของ
ผู้มีส่วนร่วมใน ห่วงโซ่คุณค่า
• ขัน้ ตอนการจัดการเปลีย่ นรูปเมือ่ เกิดขยะแล้ว ให้กลับเข้าสูว่ งจรของวัตถุดบิ ได้ใหม่อย่างยัง่ ยืน (Circular Economy)
ทุกขั้นตอนจะคำ�นึงถึงการนำ�นวัตกรรมเข้ามาสร้างประโยชน์ร่วมและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ได้แก่ ทรัพยากรน้ำ�
ทรัพยากรพลังงาน รวมถึงการปลดปล่อยมลภาวะทีส่ ง่ ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมในน้อยทีส่ ดุ โดยเฉพาะการส่งผลต่อการ
เปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ และด้านการเสียสมดุลของสิง่ มีชวี ติ ในทะเล ประกอบกับการใช้จา่ ยอย่างคุม้ ค่าทุกขัน้ ตอน
โดยมองผ่านทัง้ สามขัน้ ตอนนีถ้ อื เป็นการจัดการขยะอย่างครบวงจรอย่างแท้จริง โดยมีเป้าหมายในการลดขยะร้อยละ 50
ในปี 2573
ทัง้ นี้ การบินไทยได้น�ำ ร่องการบริหารจัดการห่วงโซ่การผลิตอาหารเพือ่ ลดการสูญเสียในการผลิตอาหาร (Food Waste
Management) ในปี 2562
2) โครงการ Food Waste Management
การบินไทยร่วมมือกับ FoodInnopolis สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ดำ�เนินการโครงการบริหาร
จัดการทรัพยากรเพือ่ ลดการสูญเสียจากกระบวนการผลิตอาหาร (Food Waste Management) เป็นโครงการแรกภาย
ใต้ชอ่ื โครงการ “Save Food, Save the World” สูต่ น้ แบบ “สายการบินลดการสูญเสียด้านทรัพยากรอาหาร” โดยมี
วัตถุประสงค์ ดังนี้
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• เพื่อบริหารจัดการห่วงโซ่การผลิตอาหารเพื่อลดการสูญเสียด้านทรัพยากรอย่างจริงจังให้เห็นผล เป็นรูปธรรม
ทั้งการลดค่าใช้จ่ายองค์กร ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเปลี่ยนการสูญเสีย
ทรัพยากรให้เป็นรายได้
• ปรั บ ปรุ ง พั ฒ นากระบวนการปฏิ บั ติ ง านด้ ว ยความรู้ แ ละนวั ต กรรมทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี เ พื่ อ ลด
การสูญเสียจากกระบวนการผลิตอาหาร (Food Loss)
• ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างคุ้มค่าครอบคลุมทั้งห่วงโซ่อุปทาน เพื่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อธุรกิจจากการ
ยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรในกระบวนการผลิตอาหารของบริษัทฯ
เป้าหมายในการดำ�เนินโครงการ Food Waste Management มีดงั นี้
• ลดการสูญเสียอาหารทีผ่ โู้ ดยสารไม่ตอ้ งการ ร้อยละ 20
• ลดปริมาณขยะทีเ่ กิดจากการผลิตอาหารในครัวการบิน ประมาณ 300 กิโลกรัมต่อวัน คิดเป็นเงินประมาณ 10 ล้านบาท
ต่อปี
• ลดการสูญเสียอาหารโดยรวมร้อยละ 3 และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 2,078 ตันคาร์บอนต่อปี หรือเทียบเท่า
การปลูกต้นไม้ใหญ่จำ�นวน 230,000 ต้น
การดำ�เนินงานในปี 2562 มุ่งเน้นการทวนสอบเพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบการผลิตอาหารและการบริการ โดยหลักการ
Reprocess/Reduce/Reuse/Recycle ตัง้ แต่การจัดซือ้ วัตถุดบิ การวางแผนเมนูอาหาร การผลิตและการนำ�อาหารขึน้ เครือ่ งบิน
การพัฒนาระบบ Pre-Selected Menu เพื่อให้ผู้โดยสารเลือกเมนูก่อนขึ้นเครื่องบิน โดยจะเริ่มใช้ในเที่ยวบินของการบินไทย
เส้นทางยุโรปในปี 2563 และภายในปี 2564 จะมีการดำ�เนินการในทุกเที่ยวบิน ตลอดจนการลดการใช้พลาสติกและ
การบริหารจัดการขยะบนเครื่องบิน นำ�ไปสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ซึ่งการบินไทยมีการดำ�เนินงาน
ตามแผนอย่ า งต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ ให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายของโครงการ โดยจะสร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจแก่ พ นั ก งาน ผู้ โ ดยสาร
และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
โครงการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อลดการสูญเสียจากกระบวนการผลิตอาหาร (Food Waste Management) มีส่วนช่วย
ขับเคลือ่ นประเด็นการลดการสูญเสียอาหารสำ�หรับประเทศไทย ซึง่ สอดคล้องกับวาระแห่งชาติวา่ ด้วยการผลิตและการบริโภค
ที่ยั่งยืน ตลอดจนการเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งองค์การสหประชาชาติ
(Sustainable Development Goals: SDGs) ได้ในที่สุด
อีกทั้งคณะกรรมการกำ�กับดูแลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ได้เห็นชอบให้น�ำ โครงการบริหารจัดการทรัพยากร
เพือ่ ลดการสูญเสียจากกระบวนการผลิตอาหาร (Food Waste Management) เป็นโครงการทีใ่ ช้ในการวัดผลเชิงประสิทธิภาพ
เชิงนิเวศ (Eco-Efficiency) ของบริษัทฯ โดยได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ

2. การส่งเสริมกิจการเพือ่ สังคม

คณะกรรมการกำ�กับดูแลด้านสิง่ แวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ได้เห็นชอบและอนุมตั กิ ารส่งเสริมกิจการเพือ่ สังคมต่างๆ
อาทิ การให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรธิดาของพนักงาน สนับสนุนและส่งเสริมพนักงานที่จัดทำ�โครงการและกิจกรรมที่เป็น
คุณประโยชน์ตอ่ บริษทั ฯ และสังคม

3. การส่งเสริมธรรมาภิบาลและจริยธรรม

ในปี 2562 คณะกรรมการกำ�กับดูแลด้านสิง่ แวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ได้ให้ความสำ�คัญในการพัฒนาด้านการกำ�กับ
ดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั ฯ โดยได้ด�ำ เนินการส่งเสริมธรรมาภิบาลและจริยธรรมในเรือ่ งต่างๆ ดังนี้
1) โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against
Corruption – CAC)
เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้มีความเข้าใจในหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลและจริยธรรม
ในการปฏิบตั หิ น้าที่ และเป็นกำ�ลังสำ�คัญของบริษทั ฯ ในการป้องกันและต่อต้านทุจริตประพฤติมชิ อบ หรือการกระทำ�ต่างๆ
ทีไ่ ม่เป็นธรรม คณะกรรมการกำ�กับดูแลด้านสิง่ แวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล จึงได้มอบหมายให้ส�ำ นักเลขานุการบริษทั ฯ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานจัดกิจกรรมส่งเสริมธรรมาภิบาล ประจำ�ปี 2562 ขึ้น ซึ่งในกิจกรรมดังกล่าว เมื่อวันที่
26 พฤศจิกายน 2562 พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน รองประธานกรรมการ รักษาการประธานกรรมการบริษัทฯ
ในขณะนั้น ได้ลงนามประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
(Collective Action Coalition Against Corruption – CAC) เพือ่ ร่วมเป็นส่วนหนึง่ ของความพยายามในการแก้ไขปัญหา
การทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยด้วย

2) องค์กรคุณธรรม
เพื่อขับเคลื่อนโครงการการบินไทยคุณธรรม บริษัทฯ จึงได้จัดการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การพัฒนาองค์กรคุณธรรม
และปัจจัยสู่ความสำ�เร็จ” เพื่อสร้างการรับรู้และพร้อมใจปฏิบัติคุณธรรมร่วมกัน โดยได้เชิญ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และนายปราโมทย์ โชติมงคล อดีตประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ให้เกียรติ
มาแสดงปาฐกถาแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
3) แผนยุทธศาสตร์ (Road Map) และแผนปฏิบตั กิ าร (Action Plan) ด้านการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี (Corporate
Governance) และด้านการกำ�กับการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ (Corporate Compliance)
ได้จดั ให้มกี ารเสนอแนะแนวปฏิบตั ดิ า้ นการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี (Corporate Governance) และด้านการกำ�กับการปฏิบตั ิ
ตามกฎเกณฑ์ (Corporate Compliance) และการกำ�กับดูแลการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์ (Road Map) และแผนปฏิบตั กิ าร
(Action Plan) ระยะ 5 ปี ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้
3.1) ด้านการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี (Corporate Governance) เพือ่ ให้หน่วยงานต่างๆ ของบริษทั ฯ มีการดำ�เนินงาน
ตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีสำ�หรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตามแนวทางของการประเมินด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD) รวมทั้งได้ทบทวนอำ�นาจหน้าที่และจัดทำ�กฎบัตรของคณะกรรมการกำ�กับดูแลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม
และธรรมาภิบาล
3.2) ด้านการกำ�กับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Corporate Compliance) โดยได้พิจารณาปรับปรุงแก้ไขนโยบาย
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และทบทวนการวางรูปแบบกระบวนการกำ�กับด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เพื่อยกระดับ
มาตรฐานในการกำ�กับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงาน และการดำ�เนินงานของบริษัทฯ เทียบเคียงกับบริษัท
จดทะเบียนและสายการบินชั้นนำ�

4. การดำ�เนินการเรือ่ งการร้องเรียนและการป้องกันการทุจริตคอร์รปั ชัน

คณะกรรมการกำ�กับดูแลด้านสิง่ แวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ให้ความสำ�คัญกับปัญหาการร้องเรียนและป้องกันการทุจริต
คอร์รปั ชัน ด้วยถือเป็นภัยร้ายแรงต่อการดำ�เนินธุรกิจของบริษทั ฯ และต่อพนักงาน ดังนัน้ เมือ่ มีเรือ่ งร้องเรียนจากผูท้ พ่ี บเห็น
การกระทำ�ทีม่ คี วามเคลือบแคลง/เป็นข้อสงสัย หรือเชือ่ ได้วา่ เป็นการทุจริตและประพฤติมชิ อบ มายังประธานกรรมการ กรรมการ
กรรมการผูอ้ �ำ นวยการใหญ่ เลขานุการคณะกรรมการบริษทั ฯ หรือรองกรรมการผูอ้ �ำ นวยการใหญ่ทเ่ี กีย่ วข้องกับเรือ่ งทุจริตนัน้
เรื่องร้องเรียนจะถูกนำ�ส่งให้ผ้รู ับผิดชอบรับไปดำ�เนินการตามระเบียบบริษทั ฯ ว่าด้วยการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือการ
ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับ คำ�สั่งบริษัท หรือธรรมาภิบาล หรือจริยธรรม ตามประมวลธรรมาภิบาล
และจริยธรรม พ.ศ. 2553 โดยไม่มกี ารละเว้น และเพือ่ เป็นการป้องกันการทุจริตคอร์รปั ชัน ซึง่ ในปี พ.ศ. 2562 บริษทั ฯ ได้รบั
ข้อร้องเรียนและส่งเรือ่ งให้ส�ำ นักงานการตรวจการองค์กรตรวจสอบข้อเท็จจริง จำ�นวน 95 เรือ่ ง
นอกจากนี้ คณะกรรมการกำ�กับดูแลด้านสิง่ แวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ได้สนับสนุนให้มกี ารประชาสัมพันธ์/เผยแพร่ขอ้ มูล
เกีย่ วกับการป้องกันการทุจริตคอร์รปั ชันอย่างสม่�ำ เสมอ ผ่าน Bulletin, Intranet, Facebook, Line, E-mail ของพนักงาน และ
Website ของบริษัทฯ และส่งเสริมให้สำ�นักงานการตรวจการองค์กรเข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชัน ทั้งของสำ�นักงาน
ป.ป.ช. และองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนให้บุคลากรของบริษัทฯ ในทุกระดับ
เข้ารับการอบรมหลักสูตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน อีกทัง้ ได้ปรับปรุงแก้ไขระเบียบบริษทั ฯ ว่าด้วยการร้องเรียนเกีย่ วกับ
การทุจริตหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับ คำ�สั่งบริษัท หรือธรรมาภิบาล หรือจริยธรรมตามประมวล
ธรรมาภิบาลและจริยธรรม พ.ศ. 2562

(นางสาวศิริกุล เลากัยกุล)
ประธานกรรมการกำ�กับดูแล
ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
วันที่ 18 มีนาคม 2563
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รายงานผลการดำ�เนินงานของคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
ประจำ�ปี 2562
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้มมี ติแต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนซึง่ ประกอบด้วย ผูแ้ ทนจากคณะกรรมการบริษทั ฯ
จำ�นวน 3 คน ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ และมีผแู้ ทนฝ่ายบริหารเป็นเลขานุการฯ โดยมีอ�ำ นาจหน้าทีใ่ นการสรรหากรรมการ
บริษทั ฯ และผูบ้ ริหารระดับสูงกว่าผูอ้ �ำ นวยการใหญ่ขน้ึ ไป รวมถึงกำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ฯ และผูบ้ ริหารระดับสูง
ให้เป็นไปตามข้อบังคับ หลักเกณฑ์ กฎหมาย กฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักการกำ�กับดูแล
กิจการทีด่ ใี ห้เป็นทีย่ อมรับในระดับสากล
ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนได้ให้ความสำ�คัญกับการพิจารณาโครงสร้างและองค์ประกอบของ
คณะกรรมการต่างๆในบริษทั ฯ ทัง้ ในเรือ่ งจำ�นวนคณะกรรมการบริษทั ฯ ทีเ่ หมาะสมกับขนาดประเภทและความซับซ้อนของธุรกิจ
คุณสมบัตกิ รรมการฯ ในด้านทักษะความรูป้ ระสบการณ์ทเ่ี กีย่ วข้อง (Skill Matrix) เพือ่ ทีจ่ ะช่วยสนับสนุนการดำ�เนินงานของบริษทั ฯ
ให้สามารถดำ�เนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการพิจารณาระบบค่าตอบแทนสำ�หรับกรรมการบริษทั ฯ และผูบ้ ริหารระดับสูง
ระดับรองกรรมการผูอ้ �ำ นวยการใหญ่ให้มคี วามเหมาะสม และเทียบเคียงกับธุรกิจอืน่ ๆ นอกจากนัน้ ยังได้ด�ำ เนินการเพือ่ สรรหา
กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารระดับสูงระดับรองกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่ตามคุณสมบัติท่กี ำ�หนดให้เข้ามาปฏิบัติงานได้
ตามความต้องการทีแ่ ท้จริงของบริษทั ฯ เพือ่ ขับเคลือ่ นและพัฒนาบริษทั ฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมายทีก่ �ำ หนด
ตลอดปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน มีการประชุมทัง้ สิน้ 16 ครัง้ ซึง่ สรุปสาระสำ�คัญของการประชุม
ได้ดงั ต่อไปนี้
1. พิจารณาทบทวน Skill Matrix ของคณะกรรมการบริษัทฯทั้ง Core Skills และ Specific Skills ที่เหมาะสมกับธุรกิจ
และเชื่อมโยงกับทิศทางกลยุทธ์ของบริษัทฯ
ุ สมบัตเิ หมาะสมตาม Skill Matrix เพือ่ เสนอชือ่ เป็นกรรมการบริษทั ฯ เมือ่ มีต�ำ แหน่งว่างลง หรือครบวาระ
2. สรรหาบุคคลทีค่ ณ
ให้เข้ามาเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยพิจารณาถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯที่สำ�คัญ เช่น คุณสมบัติตามที่
กฎหมายกำ�หนด ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ทเ่ี ป็นประโยชน์ตอ่ บริษทั ฯ (Skill Matrix) จำ�นวนบริษทั ฯ ทีบ่ คุ คลนัน้
ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ และการมีผลประโยชน์ขดั แย้งกัน (Conflict of Interest) ฯลฯ และนำ�เสนอคณะกรรมการบริษทั ฯ
และ/หรือ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ
3. พิจารณากลัน่ กรองให้ขอ้ คิดเห็นต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ ในเรือ่ งการปรับลด ควบรวม และการปรับปรุงหน้าทีก่ ารทำ�งาน
ของคณะกรรมการชุดย่อย หรือคณะทำ�งานเฉพาะกิจต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องและทันต่อสถานการณ์ท่เี ปลี่ยนแปลงไป
ลดความซ้�ำ ซ้อน และเพิม่ ประสิทธิภาพการทำ�งานให้กบั องค์กร
4. พิจารณาทบทวนการกำ�หนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย และคณะทำ�งานเฉพาะกิจต่างๆ
ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 ให้มคี วามเหมาะสมและนำ�เสนอคณะกรรมการบริษทั ฯ
เพือ่ พิจารณา ก่อนนำ�เสนอทีป่ ระชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี 2562 เพือ่ อนุมตั ิ
5. พิจารณาประเมินผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการผูอ้ �ำ นวยการใหญ่ และนำ�เสนอคณะกรรมการบริษทั ฯ พิจารณา
6. พิจารณากำ�หนดคุณสมบัติหลักเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกผู้ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำ�รงตำ�แหน่งผู้บริหารระดับสูง
ระดับรองกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่ทดแทนที่ลาออก เกษียณอายุและดำ�เนินการสรรหาเพื่อให้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ตาม
โครงสร้างการบริหารทีก่ �ำ หนดไว้ กรณีผบู้ ริหารสัญญาจ้าง รวมถึงค่าตอบแทนทีเ่ หมาะสม เพือ่ ให้คณะกรรมการบริษทั ฯ อนุมตั ิ
7. พิจารณากฎบัตรของคณะกรรการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
8. พิจารณาเรือ่ งการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร โดยได้พจิ ารณาในส่วนของหลักการการจัดตัง้ หน่วยงานสาย บริหารประสบการณ์
ลูกค้า (CCO / Chief Customer Officer) และเห็นควรให้น�ำ เสนอคณะกรรมการบริษทั ฯ เพือ่ พิจารณาเห็นชอบต่อไป
คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนได้ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างเต็มความสามารถด้วยความรอบคอบและอิสระ เพือ่ ให้เกิด
ประโยชน์แก่ผมู้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่ายอย่างเหมาะสมและได้รายงานผลการปฏิบตั งิ านให้คณะกรรมการบริษทั ฯ ทราบเป็นประจำ�อย่าง
ต่อเนือ่ งตลอดปี 2562

พลอากาศเอก
(ชาญยุทธ ศิริธรรมกุล)
ประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
วันที่ 16 มกราคม 2563
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ในปี 2562 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมทัง้ สิน้ 22 ครัง้ เป็นการประชุมตามทีก่ �ำ หนดไว้ 11 ครัง้ ประชุมวาระพิเศษ 11 ครัง้
เพื่อพิจารณากลั่นกรองเรื่องที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฝ่ายบริหารงานนโยบาย เว้นแต่เรื่องที่มีความเกี่ยวเนื่อง
จากคณะกรรมการชุดย่อยอืน่ ก่อนนำ�เข้าสูก่ ารพิจารณาของคณะกรรมการบริษทั ฯ และติดตามการดำ�เนินการตามนโยบายและ
มติของคณะกรรมการบริษทั ฯ รวมถึงการดำ�เนินการตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ และให้ค�ำ ปรึกษาและคำ�แนะนำ�แก่ฝา่ ยบริหาร
ในการดำ�เนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษทั ฯ โดยสรุปได้ ดังนี้

1. กลั่นกรองระเบียบวาระต่างๆ ก่อนนำ�เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ : คณะกรรมการบริหารได้พิจารณา

กลั่นกรองระเบียบวาระ โดยยึดหลักการดำ�เนินการต้องเป็นไปตามระเบียบบริษัทฯ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
ต้องมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

2. ติดตามการดำ�เนินการตามนโยบายและมติของคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงการดำ�เนินการตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ :

คณะกรรมการบริหารได้มีการกำ�กับดูแล ให้ค�ำ แนะนำ� รวมถึงติดตามการดำ�เนินการของสายงานต่างๆ โดยเฉพาะในเรื่องของ
การหารายได้ และลดค่าใช้จ่าย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
• ติดตามผลการดำ�เนินงานและสถานะทางการเงินของบริษทั ฯ
• ติดตามผลการดำ�เนินงานของฝ่ายช่าง ในเรือ่ งของการซ่อมบำ�รุงเครือ่ งยนต์ การบริหารจัดการภายใน การวางแผนอัตรา
กำ�ลังพล การจัดทำ� THAI MRO Master Plan เพือ่ ให้คา่ ใช้จา่ ยของบริษทั ฯ สามารถปรับลดลงได้ตามเป้าหมายทีก่ �ำ หนดไว้
• ติดตามแผนการขายเครือ่ งบินทีป่ ลดระวาง
• ติดตามผลการดำ�เนินงานของสายการพาณิชย์ ในเรือ่ งของการเพิม่ รายได้จากการจำ�หน่ายบัตรโดยสาร จากช่องทาง
การขายต่างๆ รวมทัง้ โครงการ Foreign Exchange Guarantee for On-line Ticket System
• ติดตามแผนการจัดหาเครือ่ งบิน

3. พิจารณาอนุมัติในเรื่องต่างๆ ตามที่ได้รับมอบอำ�นาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ : คณะกรรมการบริหารได้มกี ารพิจารณา

อนุมัติระเบียบวาระต่างๆ ที่ได้รับมอบอำ�นาจ อาทิเช่น การแต่งตั้งกรรมการผู้แทนบริษัทฯ ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัท
ทีเ่ กีย่ วข้อง การขอเพิม่ อัตรากำ�ลัง การปรับเปลีย่ นประเภทการจ้าง และการขอรับทดแทน ของหน่วยงานต่างๆ ทัง้ อัตราแรงงาน
ภายนอก และอัตราประจำ� โดยพิจารณาอย่างละเอียด รอบคอบถึงความจำ�เป็นทีห่ น่วยงานต่างๆ ต้องมีการเพิม่ อัตรากำ�ลัง

(นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ)
ประธานกรรมการบริหาร
วันที่ 16 มกราคม 2563
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รายงานของคณะกรรมการกำ�กับและติดตามแผนยุทธศาสตร์ประจำ�ปี 2562
ในปี 2562 คณะกรรมการกำ�กับและติดตามแผนยุทธศาสตร์ ซึง่ ประกอบด้วยกรรมการบริษทั ฯ และฝ่ายบริหาร ได้ปฏิบตั หิ น้าที่
ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างเต็มความสามารถ โดยได้ให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
ด้านการกำ�กับดูแลให้ฝา่ ยบริหารจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์ ซึง่ จะต้องครอบคลุมทุกมิตขิ องการดำ�เนินธุรกิจ รวมถึงด้านการดำ�เนิน
ธุรกิจของกลุ่มบริษัทในเครือ และการกำ�กับดูแลบริษัทในเครือต่างๆ เพื่อให้บริษัทฯ เป็นองค์กรที่สามารถแข่งขันได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และสามารถสร้างผลตอบแทนทีเ่ หมาะสมอย่างยัง่ ยืน มีการบูรณาการกัน รวมทัง้ ติดตาม รับทราบความคืบหน้า
และติดตาม กำ�กับดูแล และให้คำ�แนะนำ�ฝ่ายบริหารในการดำ�เนินการตามแผนยุทธศาสตร์ รวมทั้งกำ�กับดูแลให้มีผู้บริหาร
รับผิดชอบการดำ�เนินการตามแผนดังกล่าว โดยจัดลำ�ดับความสำ�คัญและความจำ�เป็นเร่งด่วน ในการดำ�เนินการเพื่อเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน)
ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการฯ ได้เห็นชอบและนำ�เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติแผนกลยุทธ์ 2562 (Strategy Map 2019)
ในเดือน พฤษภาคม 2562 รวมทั้งสิ้น 11 โครงการ มีเป้าหมายหลักในการเพิ่มรายได้ที่หลากหลายเเละใช้ช่องทางที่มี
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด อาทิ Ancillary Revenue โดยเน้นให้รายได้จากผู้โดยสาร รวมทั้งการบริหารจัดการต้นทุนทั้งด้านการ
ซ่อมบำ�รุงอากาศยาน การปฏิบตั กิ ารบิน และบริษทั ร่วมย่อย เพือ่ ลดค่าใช้จา่ ยและสะท้อนต้นทุนทีเ่ เท้จริง สามารถกลับมามีก�ำ ไร
อย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ได้กำ�กับดูแลโครงการสำ�คัญต่างๆ อย่างเข้มข้น โดยในปี 2562 มีการประชุมทั้งสิ้น 9 ครั้ง
ประกอบด้วย เรื่องเพื่อพิจารณาจำ�นวน 29 เรื่อง และเรื่องเพื่อทราบ จำ�นวน 8 เรื่อง เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับผลกระทบ
อย่างมากจากสภาพแวดล้อมภายนอก รวมทั้งการแข่งขันสูง ประกอบกับการปรับตัวของบริษัทฯ ไม่ทันต่อเหตุการณ์ ดังนั้น
การดำ�เนินการโครงการต่างๆ ของฝ่ายบริหาร จึงมีทงั้ โครงการทีบ่ รรลุตามเป้าหมายทัง้ กรอบระยะเวลาดำ�เนินการและผลลัพธ์
โครงการที่บรรลุตามเป้าหมายเฉพาะกรอบระยะเวลา และโครงการที่ยังไม่บรรลุตามเป้าหมาย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. โครงการที่บรรลุตามเป้าหมายทั้งกรอบระยะเวลาดำ�เนินการและผลลัพธ์ ได้แก่ โครงการ THAI Operations Control
Center (TOCC)
2. โครงการที่บรรลุตามเป้าหมายเฉพาะกรอบระยะเวลาดำ�เนินการ ได้แก่ โครงการ Improve Thai Smile Performance
3. โครงการที่ยังไม่บรรลุตามเป้าหมาย ได้แก่ โครงการการบริหารอากาศยานแบบครบวงจร (Plan Buy Fly Sell) โครงการ

Enhance Web Sale/Online Sale โครงการ Implement New Web and Mobile โครงการ Improve Cost Efficiency
โครงการ Minimize Cost of Unplanned Maintenance (787) โครงการปรับปรุงและพัฒนาการบริการครบวงจร
เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า (Build Customer Centric & Integrated Service Ring) โครงการ Develop
Customer Experience Management System โครงการ Improve Customer Services in Key Areas โครงการ
จัดโครงสร้างงาน ด้าน Chief Customer Officer (CCO) และ ด้าน Information Technology / Chief Information
Officer (CIO)

ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ มีความมุ่งมั่น ในการกำ�กับดูแลให้ฝ่ายบริหารจัดทำ�และดำ�เนินการตามแผนยุทธศาสตร์ เพื่อให้บริษัทฯ
เป็นองค์กรที่สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างยั่งยืน

(นางปรารถนา มงคลกุล)
ประธานคณะกรรมการกำ�กับและติดตามแผนยุทธศาสตร์
วันที่ 6 มีนาคม 2563
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

ความเป็นมาของบริษัทฯ

2503

รัฐบาลไทยในปี 2503 ได้จัดตั้ง บริษัท การบินไทย จำ�กัด
เพื่ อ ให้ ป ระเทศไทยมี ส ายการบิ น แห่ ง ชาติ ที่ ใ ห้ บ ริ ก าร
ในระดับสากล โดยการร่วมทุนระหว่างบริษทั เดินอากาศไทย
จำ�กัด กับสายการบินสแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์ ซิสเต็ม
มีวัตถุประสงค์แรกเริ่มเพื่อดำ�เนินธุรกิจการบินระหว่าง
ประเทศ โดยบริ ษั ท ฯ ได้ รั บ การสนั บ สนุ น ทางด้ า น
การบริหาร และด้านเทคนิคจากสายการบินสแกนดิเนเวียน
แอร์ไลน์ ซิสเต็ม
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2503 บริษัทฯ ได้จดทะเบียน
เป็นบริษัทจำ�กัด ด้วยทุนจดทะเบียนแรกเริ่ม 2 ล้านบาท
มี บ ริ ษั ท เดิ น อากาศไทย จำ � กั ด ถื อ หุ้ น ร้ อ ยละ 70
และสายการบินสแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์ ซิสเต็ม ถือหุ้น
ร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียน

2534-2553

จากการขยายตั ว ของธุ ร กิ จ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง บริ ษั ท ฯ
ได้ เ ข้ า จดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย
เมื่ อ วั น ที่ 19 กรกฎาคม 2534 โดยได้แ ปลงกำ�ไร
สะสมให้เป็นทุนของบริษัทฯ ทำ�ให้ทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้น
เป็ น 13,000 ล้ า นบาท และได้ ทำ � การเพิ่ ม ทุ นใหม่ อี ก
จำ�นวน 1,000 ล้านบาทในปี 2535 และ 3,000 ล้านบาท
ในปี 2546 และ 4,838,709,670 บาท ในปี 2553

2562

2520-2531

การดำ � เนิ น การของบริ ษั ท ฯ ประสบผลสำ � เร็ จ ด้ ว ยดี
หลังการก่อตั้งในวันที่ 30 มีนาคม 2520 สายการบิน
สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์ ซิสเต็ม ได้โอนหุ้นที่มีอยู่ทั้งหมด
ให้แก่ บริษัท เดินอากาศไทย จำ�กัด ทำ�ให้การร่วมทุน
สิ้นสุดลง และบริษัทฯ ได้ทำ�การเพิ่มทุนโดยมีกระทรวง
การคลังเข้าเป็นผูถ้ อื หุน้ ต่อมาเมือ่ วันที่ 1 เมษายน 2531
รั ฐ บาลในสมั ย นายกรั ฐ มนตรี ฯพณฯ พลเอกเปรม
ติณสูลานนท์ ได้รวมกิจการการบินภายในประเทศที่บริษัท
เดินอากาศไทย จำ�กัด ให้บริการ เข้ากับกิจการของบริษัทฯ
ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี ฝ่ า ยเศรษฐกิ จ ส่ ง ผลให้ เ งิ น ทุ น
จดทะเบียนของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นเป็น 2,230 ล้านบาท
โดยมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

2556

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2556 บริษัทฯ ได้จัดตั้ง บริษัท
ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำ�กัด ด้วยทุนจดทะเบียน 1,800
ล้านบาท ชำ�ระแล้วร้อยละ 100 เป็นเงิน 1,800 ล้านบาท
โดยมีบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 สายการบินไทยสมายล์
ได้เริ่มดำ�เนินการบินตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2557
ด้วยรหัสสายการบิน WE โดยทำ�การบินจากท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ ซึ่งในช่วงแรกทำ�การบินเส้นทางภายในประเทศ
ทั้งหมด 10 เส้นทาง และตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2557
เป็นต้นมา สายการบินไทยสมายล์ ได้เพิ่มการให้บริการ
ในเส้นทางระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน จีน ไต้หวัน
และอินเดีย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 26,989,009,500 บาท มีทุนชำ�ระแล้ว 21,827,719,170 บาท มีกระทรวงการคลัง
และธนาคารออมสินถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 53.16 ส่วนที่เหลือร้อยละ 46.84 ถือหุ้นโดยประชาชนทั่วไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง
พนักงานของบริษัทฯ

จากบริ บ ทแรกในการสร้ า งธุ ร กิ จ การบิ น ที่ ไ ด้ สั่ ง สมประสบการณ์ แ ละกลยุ ท ธ์ ใ นการบริ ห ารองค์ ก รจนสามารถเพิ่ ม ทุ น และสามารถจดทะเบี ย น
เข้าตลาดหลักทรัพย์ ปัจจุบัน บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน) ซึ่งเป็นสายการบินแห่งชาติของประเทศไทย มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวง
คมนาคม ประกอบธุรกิจการบริการขนส่งทางอากาศทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ณ สำ�นักงานใหญ่ที่กรุงเทพมหานคร โดยมีฐานปฏิบัติการบิน
ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นศูนย์กลางของเครือข่ายการขนส่ง ประกอบด้วย การให้บริการขนส่งทางอากาศ ได้แก่ การขนส่งผู้โดยสาร
และการขนส่งสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ และมีธุรกิจที่เกี่ยวข้อง คือ บริการคลังสินค้า บริการลูกค้าภาคพื้น บริการอุปกรณ์ภาคพื้น ครัวการบิน
และบริการซ่อมบำ�รุงอากาศยาน

2. ให้การบริการระดับโลก (World Class Services)

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นการให้บริการที่เป็นเลิศ สม่ำ�เสมอ
และเป็นไปตามมาตรฐาน

“เป็ น สายการบิ น แห่ ง ชาติ ที่ มี ก ารบริ ห ารจั ด การอย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ และมี กำ � ไรอย่ า งยั่ ง ยื น ให้ บ ริ ก ารดี เ ลิ ศ
ด้วยเสน่ห์ความเป็นไทย”

3. สร้างคุณค่าในทุกมิติ (Value Creation)
เป็นองค์กรที่ส่งเสริมให้พนักงานสร้างคุณค่าจากการ
ดำ�เนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมส่งมอบคุณค่า
ของผลิตภัณฑ์และบริการในทุกมิติอย่างยั่งยืน

ด้วยบทบาทของสายการบินแห่งชาติ ประกอบธุรกิจการ
เดิ น อากาศ ขนส่ ง ผู้ โ ดยสาร สิ น ค้ า พั ส ดุ ภั ณ ฑ์ แ ละ
ไปรษณี ย ภั ณ ฑ์ การบิ น ไทยมี ค วามมุ่ ง มั่ น ที่ จ ะเป็ น
สายการบินที่คนไทยภาคภูมิใจ จากการให้บริการระดับโลก
ตามมาตรฐานสากลผสมผสานด้วยเสน่ห์ความเป็นไทย
สร้างความประทับใจและพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า จากการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและสร้างกำ�ไรที่ยั่งยืน

กลยุทธ์
บริษัทฯ ได้กำ�หนด กรอบยุทธศาสตร์ระยะยาว 10 ปี (พ.ศ.
2560 – 2569) ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ
และนโยบายภาครัฐ ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ ได้แก่

พันธกิจ (Mission)

1. กลยุทธ์เร่งทำ�กำ�ไรเพิ่มจากการตลาดเชิงรุกและมีต้นทุน
ที่แข่งขันได้ (Aggressive Profit)

• ให้บริการขนส่งทางอากาศอย่างครบวงจรทัง้ ภายในและ
ระหว่างประเทศ โดยมุ่งเน้นในเรื่องมาตรฐานความ
ปลอดภัย ความสะดวกสบาย การบริการที่มีคุณภาพ
ด้วยเอกลักษณ์ความเป็นไทย เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์
ที่มีคุณค่าและความน่าเชื่อถือสูง รวมทั้งเสริมสร้าง
ความประทับใจและความสัมพันธ์ที่ดีกับ ลูกค้า

เพือ่ สร้างกำ�ไรสูงสุดอย่างต่อเนือ่ ง โดยการบริหารจัดการ
รายได้ด้านขนส่งทางอากาศและรายได้เสริม ต้นทุน
ฝูงบิน และเครือข่ายเส้นทางบินอย่างมีประสิทธิภาพ

2. กลยุทธ์พัฒนาศักยภาพและแสวงหาโอกาสของกลุ่มธุรกิจ
(Business Portfolio)

• มี ก ารกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ต ามมาตรฐานสากล
เพื่ อ สร้ า งการเติ บ โตอย่ า งยั่ ง ยื น ให้ แ ก่ อ งค์ ก รและ
สร้างผลตอบแทนการลงทุนที่สูงให้แก่ ผู้ถือหุ้น

เพือ่ ใช้ประโยชน์จากการบริหารทรัพย์สนิ ให้เกิดประโยชน์
สู ง สุ ด สร้ า งความได้ เ ปรี ย บในการแข่ ง ขั น จากการ
ประสานความร่ ว มมื อ ภายในกลุ่ ม ธุ ร กิ จ สายการบิ น
และองค์กรพันธมิตร รวมถึง พัฒนาธุรกิจที่มีอยู่หรือ
ธุรกิจใหม่ หรือร่วมทุนกับเอกชนในธุรกิจที่มีศักยภาพ

• เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่สร้างความแข็งแกร่งให้กับ
พนักงาน เพือ่ ให้ท�ำ งานได้อย่างเต็มศักยภาพ ตระหนักถึง
การให้ความสำ�คัญแก่ลกู ค้า เสริมสร้างขีดความสามารถ
ทักษะ และความรับผิดชอบ ตลอดจนเพิ่มพูนความ
ผูกพันต่อองค์กร

3. กลยุทธ์สร้างประสบการณ์การเดินทางที่ดีให้กับลูกค้า
(Customer Experience)
เพื่อให้มีการบริการแบบไร้รอยต่อ (Seamless) ในทุก
จุดบริการอย่างเหมาะสมกับลูกค้าแต่ละกลุ่ม โดยสร้าง
ความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า

• ช่วยเหลือ ส่งเสริม และแสดงความรับผิดชอบต่อ สังคม
และสิ่งแวดล้อม ในฐานะเป็นสายการบินแห่งชาติ

4. กลยุทธ์ดำ�เนินงานด้วยนวัตกรรมและดิจิทัลเทคโนโลยี
(Digital Technology)

ทั้ ง นี้ ต้ อ งดำ � เนิ น การภายใต้ ก ารกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี
ตามหลักธรรมาภิบาล

เพื่อพัฒนาโครงสร้างสถาปัตยกรรมที่ทันสมัยรองรับ
นวั ต กรรมที่ ทำ � ให้ เ กิ ด ความได้ เ ปรี ย บในการแข่ ง ขั น
และมี ร ะบบเทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ ที่ เ พิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
การดำ�เนินงาน และลดต้นทุน

คุณค่าหลัก (Core Values)
เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน
และสามารถแข่ ง ขั น ได้ ใ นสภาวะแวดล้ อ มทางธุ ร กิ จ ที่ มี
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว บริษัทฯ ส่งเสริมและยึดมั่น
ในคุณค่าหลักสำ�คัญ 3 ประการ ได้แก่

5. กลยุทธ์บริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิผล
(Effective Human Capital Management)
มีโครงสร้างองค์ก รที่ก ระชับ และคล่องตัว พนักงาน
มีความผูกพันกับองค์กร ความเป็นเจ้าของ และเข้าใจ
การมีสว่ นร่วมเชิงธุรกิจ มีการพัฒนาความรูค้ วามสามารถ
ที่สอดคล้องกับงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้พนักงานทุก
ระดับ มีทักษะและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน

1. มุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
(Customer Satisfaction)
เป็นองค์กรทีม่ งุ่ เน้นการสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า
โดยนำ�เสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่สอดคล้องกับความ
ต้องการและความคาดหวังของลูกค้าอย่างสม่ำ�เสมอ
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ปลายปี 2561 คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร เล็งเห็นว่า
ที่ผ่านมาบริษัทฯ ประสบกับ 3 ปัญหาสำ�คัญที่มีผลกระทบ
ต่อประสิทธิภาพการดำ�เนินงานของบริษทั ฯ เสมือนเป็นกับดัก
(Trap) ที่ส่งผลให้บริษัทฯ ขาดทุนเป็นวัฏจักรหมุนเวียน
ต่อเนื่องมานาน ประกอบกับ บริษัทฯ ปรับตัวไม่ทันกับ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังคุ้นชินกับ
วัฒนธรรมเดิมนานเกินไป ทัง้ นี้ ปัญหาดังกล่าว ประกอบด้วย

บริษทั ฯ จึงได้จดั ทำ�แผนฟืน้ ฟูปี 2562 หรือโครงการมนต์ตรา
โดยมีเป้าหมายเพือ่ ให้ผลการดำ�เนินงานมีก�ำ ไรอย่างต่อเนือ่ ง
และยั่ ง ยื น รวมทั้ ง เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและคุ ณ ภาพ
การให้บริการทีเ่ ทียบเคียงมาตรฐานชัน้ นำ� และรักษามาตรฐาน
ความปลอดภัยในระดับสากลได้อย่างต่อเนือ่ ง โดยมีแนวทาง
การดำ�เนินงานตามกลยุทธ์หลัก 5 กลยุทธ์ ดังกล่าวข้างต้น
ประกอบด้วย 11 โครงการ ดังนี้

1. เครื่องบิน เนื่องจากมีอายุการใช้งานนาน ทำ�ให้ต้นทุน
การดำ � เนิ น งานสู ง ขึ้ น จากค่ า ใช้ จ่ า ยซ่ อ มบำ � รุ ง สู ง
จากสาเหตุเครื่องบินเข้าซ่อม ทำ�ให้จำ�นวนเครื่องบิน
พร้อมใช้งานมีจำ�นวนน้อยลง รวมทั้งการนำ�เครื่องบิน
ไปใช้ในเส้นทางที่ไม่เหมาะสมตาม Stage Length และ
ค่าใช้จ่ายน้�ำ มันสูง เนื่องจากเครื่องบินรุ่นเก่าสิ้นเปลือง
เชื้อเพลิงมากกว่าเครื่องบินรุ่นใหม่

1. โครงการบริหารจัดการโครงสร้างทางการเงิน

2. ประสิ ท ธิ ภาพการบริการ เนื่องจากคุณ ภาพของการ
ให้บริการไม่สม่ำ�เสมอ มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์การ
ให้บริการและความพึงพอใจของลูกค้า
3. ประสิทธิภาพการดำ�เนินงานในด้านรายได้และค่าใช้จา่ ย
เนือ่ งจากรายได้จากการขายบัตรโดยสารลดลง ซึง่ ถึงแม้
จะมีรายได้เสริมจากช่องทางอืน่ แต่ยงั มีสดั ส่วนน้อยมาก
เมื่อเทียบกับสายการบินชั้นนำ�ต่างๆ ในขณะเดียวกัน
บริ ษั ท ฯ ยั ง คงต้ อ งบริ ห ารจั ด การค่ า ใช้ จ่ า ยต่ า งๆ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ค่าใช้จา่ ยซ่อมบำ�รุง ซึง่ เป็นค่าใช้จา่ ย
ที่สูงมาก

2. โครงการพัฒนาและเพิ่มรายได้ Ancillary โดยใช้
Digital Marketing
3. โครงการจัดหาอาหารโดยวิธี OEM
4. โครงการบริหารจัดการอากาศยานแบบครบวงจร
Plan Buy Fly Sell
5. โครงการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายน้ำ�มัน
6. โครงการบริหารจัดการด้านการขายและการใช้ประโยชน์
ของเครื่องบิน (Profit & Loss by Tail Number)
7. โครงการ THAI MRO Master Plan
8. โครงการพัฒนาความร่วมมือกับสำ�นักงานการบินพลเรือน
แห่งประเทศไทย (กพท.) และบริษัท ท่าอากาศยานไทย
จำ�กัด (มหาชน) (ทอท.)
9. โครงการปรับปรุงและพัฒนาการบริการครบวงจร
เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า
10. โครงการพัฒนาศักยภาพการขายผ่าน Digitalization
11. โครงการจัดโครงสร้างองค์กร
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• จัดหาเครื่องบิน
• บริหารจัดการด้านการขาย และการใช้ประโยชน์ของเครื่องบิน
• พัฒนาความร่วมมือกับสำ�นักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.)
และบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำ�กัด (มหาชน) (ทอท.)
• พัฒนาความร่วมมือระหว่างสายการบินกลุ่ม THAI Group
กับสายการบินสัญชาติไทยอื่นๆ

Aircraft
•

Modernized Aircraft

•

Manage the Sky

•

Coordinate Family

Revenue
•

Boost Ancillary Revenue by
Digital Marketing

•

Expand Non-Core Business (TG MRO
Campus, Terminal 3, Catering OEM)

Cost
•

Sales Management (P/L by tail no.)

•

Plan Buy Fly Sell
-

Asset Management
(Aircraft Residual Value)
Fuel & FX Control

-

Digital Technology

Performance

Service
Efficiency

•

Ground to Sky

•

Organization Restructure

•

Effective Communication

•

Image Recovery

• ปรับปรุงและพัฒนาบริการครบวงจร
เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดี ให้กับลูกค้า
• จัดโครงสร้างงานด้าน Information Technology
(Chief Information Officer: CIO) และ
Chief Customer Officer (CCO)
ระดับ EVP สำ�หรับ Ground to Sky
• องค์กรคุณธรรม
• Effective Communication

• บริหารจัดการมูลค่าคงเหลือของเครื่องบิน
ตามนโยบายโครงการ  Plan Buy Fly Sell
• จัดโครงสร้างทางการเงิน
• พัฒนาและเพิ่มรายได้ Ancillary
โดยใช้ Digital Marketing
• จัดหาอาหารโดยวิธี OEM
• ปรับปรุงขีดความสามารถ MRO
เพื่อหารายได้เพิ่มให้บริษัทการบินไทย
• บริหารจัดการด้านการขายและ
การใช้ประโยชน์ของเครื่องบิน (P/L by Tail No.)
• แผนงาน Fuel – FX control

Sustainable
Development

ทั้งนี้ ในการดำ�เนินการทั้งหมด การบินไทย ยึดหลัก
1. Digitalization นำ�ไปสูก่ ารพัฒนา เปลีย่ นแปลง ปรับปรุง
ธุ ร กิ จ โดยเน้ น ประสิ ท ธิ ภ าพ รวดเร็ ว ยื ด หยุ่ น
ต่อการทำ�ธุรกิจที่มีพลวัตรสูง

2. หลักการดำ�เนินการแบบ “การบินไทยคุณธรรม โปร่งใส
เป็นธรรม” โดยให้มกี ารดำ�เนินการอย่างรอบคอบรัดกุม
เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ ทั้งภายในและภายนอก

การเปลี่ยนแปลงลักษณะการประกอบธุรกิจ
ของปีที่ผ่านมา
การบริหารจัดการด้านการเงินและการบัญชี
ในปี 2562 บริษทั ฯ ได้ด�ำ เนินการบริหารจัดการด้านการเงิน
การบัญชี และการบริหารความเสี่ยงราคาน้ำ�มัน ดังนี้
• การบริหารเงินสด บริษัทฯ มีการบริหารกระแสเงินสด
คงเหลื อ ในแต่ ล ะสกุ ล เงิ น ให้ อ ยู่ ใ นระดั บ ที่ เ หมาะสม
เพี ย งพอกั บ ค่ า ใช้ จ่ า ย และการบริ ห ารจั ด การเพื่ อ
เพิ่ ม ผลตอบแทนและเป็ น ประโยชน์ สู ง สุ ด ต่ อ บริ ษั ท ฯ
อีกทัง้ รักษาระดับวงเงินสินเชือ่ ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
ต่าง ๆ ให้อยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสม เพือ่ รองรับความผันผวน
ทางเศรษฐกิ จ และปั จ จั ย ต่ า ง ๆ ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ทั้ ง
ในประเทศและต่างประเทศ
• ในด้านการปรับโครงสร้างเงินกูย้ มื บริษทั ฯ ใช้เครือ่ งมือ
ทางการเงิน ได้แก่ Cross Currency Swap (CCS)
และ/หรือ Interest Rate Swap (IRS) ในการดำ�เนินการ
ภายใต้มติคณะกรรมการบริษัทฯ โดยให้สอดคล้องกับ
สกุ ล เงิ น ของเงิ น สดสุ ท ธิ จ ากการดำ � เนิ น งาน (Net
Operating Cash Flow)
• การจั ด การด้ า นการเงิ น เหล่ า นี้ มี ผ ลทำ�ให้ ต้ น ทุ น ทาง
การเงิน (Cost of Fund) ลดลง 0.55% โดยเงินกู้เฉลี่ย
ของบริษทั ฯ ลดลง 6.4% จาก 157 พันล้านบาท ในปี 2561
เป็น 147 พันล้านบาท ในปี 2562 โดยค่าใช้จา่ ยดอกเบีย้
ของบริษัทฯ ลดลงเพียง 1.6% จาก 4.51 พันล้านบาท
ในปี 2561 เป็น 4.44 พันล้านบาท ในปี 2562 แม้วา่ อัตรา
ดอกเบีย้ จะปรับลดลงตลอดปี 2562 แต่เนือ่ งจากบริษทั ฯ
มี เ งิ น กู้ ที่ มี อั ต ราดอกเบี้ ย คงที่ อ ยู่ เ ท่ า กั บ ร้ อ ยละ 66
ในขณะทีเ่ งินกูแ้ บบอัตราดอกเบีย้ ลอยตัวอยูท่ รี่ อ้ ยละ 34
• ในการจั ด การด้ า นบั ญ ชี บริ ษั ท ฯ ได้ ถื อ ปฏิ บั ติ ต าม
มาตรฐานรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ใหม่ ที่ เ ริ่ ม มี ผ ล
บังคับใช้ในปี 2562 เรือ่ งรายได้จากสัญญาทีท่ �ำ กับลูกค้า
อย่างครบถ้วนถูกต้องตามเกณฑ์ที่มีผลบังคับใช้แล้ว
และได้ศกึ ษาเตรียมการรองรับการปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน
รายงานทางการเงินฉบับใหม่ทจี่ ะมีผลบังคับใช้ในปี 2563
ในเรื่ อ งเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น และเรื่ อ งสั ญ ญาเช่ า
นอกจากนี้ ในส่วนการบริหารงานบัญชีของสำ�นักงาน
สาขาต่ า งประเทศ ยั ง คงดำ � เนิ น การอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ในการควบคุมทางบัญชีจากส่วนกลางทดแทนการส่ง
พนักงานจากสำ�นักงานใหญ่ไปประจำ�ที่สำ�นักงานสาขา
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• ในด้ า นการบริ ห ารความเสี่ ย งราคาน้ำ � มั น บริ ษั ท ฯ
ได้ มี ก ารบริ ห ารความเสี่ ย งราคาน้ำ � มั น อากาศยาน
อย่างต่อเนื่องเป็นระบบ โดยได้ปรับนโยบายการบริหาร
ความเสี่ ย งราคาน้ำ � มั น ฯ ให้ ส ามารถจั ด ทำ � ประกั น
ความเสีย่ งราคาน้�ำ มันฯ ไม่ต�่ำ กว่าร้อยละ 20 และไม่เกิน
ร้อยละ 80 ของปริมาณการใช้ในรอบหนึ่งปีงบประมาณ
และระยะเวลาประกันไม่เกิน 24 เดือน จากในปี 2561
ที่กำ�หนดไว้ที่ 18 เดือน ทั้งนี้ การป้องกันความเสี่ยง
ในปริมาณที่สูงหรือต่ำ�กว่าระดับที่กำ�หนดไว้นี้ จะต้อง
ได้ รั บ อนุ มั ติ จ ากคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ โดยบริ ษั ท ฯ
จะจัดทำ�ประกันความเสี่ยงราคาน้ำ�มันฯ ด้วยเครื่องมือ
ทางการเงินแบบต่างๆ เพือ่ ให้เหมาะสมต่อสภาพตลาด
ในแต่ ล ะช่ ว งเวลา โดยบริ ษั ท ฯ จะพิ จ ารณาถึ ง การ
ลดความผันผวนของราคาน้ำ�มันเป็นสำ�คัญ

การปลดระวางเครื่องบิน
ในการจัดหา ปลดระวาง และจำ�หน่ายเครือ่ งบิน เครือ่ งยนต์
อะไหล่ และอุปกรณ์การบินหมุนเวียน บริษัทฯ ได้พิจารณา
ความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาวะตลาดเครือ่ งบิน แนวโน้ม
อุตสาหกรรมการบินโลก แผนการตลาดของบริษัทฯ และ
ศักยภาพของฝูงบินปัจจุบัน ในปี 2562 บริษัทฯ อยู่ระหว่าง
การทบทวนโครงการจัดหาเครือ่ งบินปี 2562-2569 ได้มแี ผน
ยืดการใช้งานเครื่องบินรุ่นเก่าที่ใช้งานมานานและมีก�ำ หนด
จะปลดระวางในปี 2562 ออกไปก่อน เพื่อรักษาปริมาณ
การผลิต (ASK) โดยในไตรมาส 4 ปี 2563 บริษทั ฯ มีก�ำ หนด
รับมอบเครื่องบินเช่าดำ�เนินงาน แบบโบอิ้ง 777-300ER
จำ�นวน 3 ลำ� เพื่อใช้ทำ�การบินในเส้นทางข้ามทวีป และ
แก้ ปั ญ หาเรื่ อ งเครื่ อ งบิ น ไม่ พ อใช้ ง านผลกระทบจาก
เครื่องยนต์โรลสรอยซ์
ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ทำ�การส่งมอบเครื่องบินที่ดำ�เนิน
การขายในปีก่อนหน้า จำ�นวน 6 ลำ� ได้แก่ เครื่องบิน
แบบแอร์บสั A330-300 จำ�นวน 5 ลำ� เครือ่ งบินบรรทุกสินค้า
แบบโบอิ้ง 747-400BCF จำ�นวน 1 ลำ�
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีเครื่องบินรอการขาย
ตามบัญชีจ�ำ นวน 15 ลำ� ประกอบด้วยเครือ่ งบินทีอ่ ยูร่ ะหว่าง
ดำ�เนินการขาย จำ�นวน 14 ลำ� ได้แก่ เครื่องบินแบบแอร์บัส
A340-500 จำ�นวน 3 ลำ� เครื่องบินแบบแอร์บัส A340-600
จำ�นวน 6 ลำ� พร้อมเครือ่ งยนต์อะไหล่ 6 เครือ่ งยนต์ เครือ่ งบิน
แบบ A300-600R จำ�นวน 1 ลำ� เครื่องบินแบบโบอิ้ง
737-400 จำ�นวน 3 ลำ� และเครื่องบินบรรทุกสินค้าแบบ
โบอิ้ง 747-400BCF จำ�นวน 1 ลำ� คาดว่าจะเริ่มส่งมอบ
ในไตรมาสแรกปี 2563 เป็นต้นไป (หมายเหตุ : เครือ่ งบินแบบ
โบอิง้ 737-400 TDE จำ�นวน 1 ลำ� ทีจ่ ะไม่อยูใ่ นรายการขาย
เนื่องจากใช้เป็น Static Show)
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การบริหารจัดการด้านการบริการบนเครื่องบิน
• First Class Service

บนเครือ่ งบินในทุกระดับชัน้ ตามการวิเคราะห์ผลจาก Skytrax
และ IATA-Airs@t โดยหลักสูตรทีเ่ พิม่ เติมดังกล่าว สามารถ
นำ�ไปสู่การสร้างจิตสำ�นึก ทัศนคติ จิตวิทยาในการบริการ
บทบาทหน้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบทั้ ง ในส่ ว นของพนั ก งานและ
หัวหน้างาน การสร้างทีม การสือ่ สารกับลูกค้าอย่างมืออาชีพ
บุคลิกภาพ ความเป็นมืออาชีพในงานบริการด้วยเสน่ห์
ของความเป็นไทย เป็นต้น

เพื่ อ สร้ า งความพึ ง พอใจสู ง สุ ด แก่ ผู้ โ ดยสารชั้ น หนึ่ ง
บริษัทฯ ได้มีการปรับเปลี่ยนและปรับเพิ่มเมนูอาหาร
ให้มคี วามหลากหลายและเป็นทีน่ ยิ มในแต่ละเส้นทางบิน
โดยออกแบบเมนูอาหาร Michelin Chef นอกจากนี้
บริษัทฯ ได้มีการคัดเลือกพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
ที่ จ ะปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นชั้ น หนึ่ ง โดยจะได้ รั บ การอบรม
เพิ่มเติมเพื่อปฏิบัติงานในชั้นหนึ่งอย่างมีประสิทธิภาพ
และอย่างมืออาชีพ

ผลิตภัณฑ์ การบริการ และเส้นทางบินใหม่ที่เปลี่ยนแปลง
- เพิ่มความถี่ เส้นทาง กรุงเทพฯ-ปูซาน ในช่วงตารางบิน
ฤดูร้อน 2562 ตั้งแต่เดือนเมษายน ถึงตุลาคม 2562
ทั้งไปและกลับอีก 1 เที่ยวบินในวันอังคาร จากเดิม
6 เที่ ย วบิ น ต่ อ สั ป ดาห์ เป็ น 7 เที่ ย วบิ น ต่ อ สั ป ดาห์
แต่ในตารางบินฤดูหนาวปี 2562/2563 ตั้งแต่เดือน
พฤศจิกายน 2562 ถึงมีนาคม 2563 กลับมาเป็น
6 เทีย่ วบินต่อสัปดาห์ เนือ่ งจากไม่ได้รบั อนุมตั ติ ารางบิน
ในวันอังคารจากท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ เมือง
ปูซาน และใช้เครื่องบิน Airbus แบบ 330 (A330-300)

• Business Class Service
บริษัทฯ ได้ปรับเปลี่ยนการบริการผู้โดยสารในชั้นธุรกิจ
เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้โดยสารมากที่สุด
โดยปรับลดขั้นตอนในการเตรียมงานก่อนให้บริการ
โดยนำ� Service Trolley/Meal Cart มาใช้และนำ�ภาชนะ
Rectangle Plate มาให้บริการในบางเที่ยวบิน เพื่อให้
ผู้โดยสารได้รับการบริการเร็วขึ้น

- เส้นทางกรุงเทพ-บาหลี จะทำ�การเปลีย่ น Aircraft ใหญ่ขนึ้
จากเดิม แบบโบอิ้ง 777-200 เป็น แบบโบอิ้ง 747-400
(จำ�นวนทีน่ ง่ั เพิม่ มากขึน้ ) เริม่ ตัง้ แต่เดือนมกราคม 2563

• การอบรมพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินแบบใหม่
บริ ษั ท ฯ ได้ จั ด ระบบการฝึ ก อบรมพนั ก งานต้ อ นรั บ
บนเครื่องบินรุ่นใหม่ โดยเชื่อมโยงหลักการฝึกอบรม
แบบ Competency Base Training และพืน้ ฐานความรู้
ด้าน Safety, Security และ Service เพือ่ สร้างมโนทัศน์
ด้ า นการบริ ก ารที่ มุ่ ง เน้ น Customer Experience
Management พั ฒ นาศั ก ยภาพพนั ก งานต้ อ นรั บ
บนเครื่ อ งบิ น ให้ มี คุ ณ ภาพ สร้ า งจิ ต สำ � นึ ก ด้ า นการ
ให้บริการที่มุ่งเน้นบทบาทและหน้าที่ในการให้บริการ
ที่ มี ค วามปลอดภั ย และมี คุ ณ ภาพ รวมถึ ง การสร้ า ง
ความภาคภูมใิ จในการเป็นพนักงานต้อนรับบนเครือ่ งบิน
ของบริ ษั ท ฯ ที่มีส่ว นผลักดัน ให้บริษัทฯ มีศั ก ยภาพ
ในการแข่งขันระดับโลก

- เส้นทางกรุงเทพ-บริสเบน อาจมีการทำ�การขอเพิม่ ขนาด
Aircraft และ/หรือ เพิ่มเที่ยวบิน เป็นบางวัน เริ่มตั้งแต่
เดือนมกราคม 2563
- เส้นทางกรุงเทพ-เมลเบิร์น ได้ทำ�การเพิ่มเที่ยวบินจาก
11 เที่ยวบิน เป็น 14 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ใน TPI
WINTER19//20
- เส้นทางกรุงเทพ-แฟรงเฟิร์ต TG922/923 ทำ�การปรับ
เที่ ย วบิ น ทั้ ง ไปและกลั บ จาก 7 เที่ ย วต่ อ สั ป ดาห์
เป็น 4 เที่ยวต่อสัปดาห์ และทำ�การบินเส้นทางไปกลับ
ภูเก็ต-แฟรงเฟิรต์ TG926/927 3 เทีย่ วบิน จะให้บริการ
ตั้งแต่ วันที่ 27 ตุลาคม 2562

อีกทั้งยังมีโครงการเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ด้านวิชาชีพ
ให้กับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินรุ่นใหม่ TQV ซึ่งจะ
นำ�ไปสู่การพัฒนาเพื่อให้พนักงานต้อนรับฯ มีความรู้รอบ
ในทุกด้านประกอบด้วยหลักสูตรด้าน Commercial, Culture,
Leadership and Management, Master of Ceremonies,
Train the Trainer และ Personal Assistant หลักสูตร
ดังกล่าวข้างต้น ได้รับความร่วมมือและประสานงานกับ
ฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร และองค์กรภายนอกที่มี
ความชำ�นาญการเฉพาะ

- เพิ่มเที่ยวบิน TG932/933 กรุงเทพฯ-ปารีส ทั้งไปและ
กลับ 3 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ โดยเที่ยวบินใหม่นี้จะเริ่ม
ให้บริการตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2562
- เพิ่มความถี่ เส้นทาง TG934/935 กรุงเทพฯ-บรัสเซลส์
ทั้งไปและกลับ เป็น 6 เที่ยวบินต่อสัปดาห์
- เพิ่มความถี่ เส้นทาง TG936/937 กรุงเทพฯ-เวียนนา
ทั้งไปและกลับ เป็น 7 เที่ยวบินต่อสัปดาห์

นอกจากนั้น ฝ่ายฝึกอบรมพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
ได้จัดทำ�หลักสูตรเพิ่มเติม 12 หลักสูตร เพื่อตอบสนอง
นโยบายของบริ ษั ท ฯ ในการพั ฒ นาพนั ก งานต้ อ นรั บ
THAI

- เพิม่ ความถี่ เส้นทาง TG944/945 กรุงเทพฯ-โรม ทัง้ ไป
และกลับ เป็น 5 เที่ยวบินต่อสัปดาห์
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- เส้นทางกรุงเทพ-ปักกิ่ง TG614/615 ทำ�การเปลี่ยน
Aircraft เพิ่ ม จำ � นวนที่ นั่ ง จากเดิ ม จากแบบแอร์ บั ส
A350-900 เป็นแบบโบอิ้ง B777-300ER

โครงการขยายช่องทางจัดจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์และบริการ
เพื่อเพิ่มรายได้จากธุรกิจ On Ground Catering Services
ภายในประเทศ
ปัจจุบัน ฝ่ายครัวการบิน ได้มุ่งเน้นการปรับปรุงพัฒนา
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบรรจุ ภั ณ ฑ์ รู ป แบบใหม่ เพื่ อ ตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้
มี ก ารขยายช่ องทางการจัดจำ�หน่ายผลิต ภัณ ฑ์เพื่อสร้ าง
รายได้เพิ่ม โดยมีการลงนามบันทึกความเข้าใจการเป็น
พันธมิตรทางธุรกิจภาคพืน้ ระหว่างบริษทั การบินไทย จำ�กัด
(มหาชน) กับบริษัท ปตท. น้ำ�มันและการค้าปลีก จำ�กัด
(มหาชน) ดำ�เนินการเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการศึกษา
และพั ฒ นาการประกอบธุ ร กิ จ ร่ ว มกั น โดยเริ่ ม จากการ
ให้ บ ริ ก ารอาหารและเบเกอรี่ ข องฝ่ า ยครั ว การบิ น ในร้ า น
Café Amazon เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561
นอกเหนือจากนี้ ฝ่ายครัวการบิน ยังได้ขยายช่องทางการ
จัดจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์เพิม่ เติม โดยการจำ�หน่ายอาหารกล่อง
และเครื่ อ งดื่ ม เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารผู้ โ ดยสารบนรถโดยสาร
ปรับอากาศ ชั้น 1 ทุกมาตรฐานในเที่ยวไปและเที่ยวกลับ
ของ บริษัท ขนส่ง จำ�กัด (บขส.) จำ�นวนกว่า 16 ล้านชุด
กำ�หนดระยะเวลาสัญญา 3 ปี โดยเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่
1 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป

รางวัลที่บริษัทฯ ได้รับ
ในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับรางวัลด้านต่างๆ อาทิ

รางวัลสายการบินยอดเยี่ยม
• ได้รับรางวัลสายการบินยอดเยี่ยมของโลก ประจำ�ปี 2019
จากสกายแทรกซ์ ได้แก่
• รางวัลอันดับ 1 สายการบินที่ให้บริการสปาเลาจน์
		 ยอดเยีย่ มของโลก (World’s Best Airline Lounge
		 Spa 2019)
• รางวัลอันดับ 1 สายการบินที่มีพนักงานให้บริการ
		 ยอดเยีย่ มของเอเชีย (Best Airline Staff in Asia 2019)
• รางวัล 1 ใน 10 สายการบินชั้นนำ�ยอดเยี่ยมของโลก
		 ปี 2019 (World’s Top 10 Airlines of 2019)
• รางวั ล สายการบิ น ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารภาคพื้ น ที่ ส นามบิ น
		 ที่ดีที่สดุ เป็นอันดับ 2 ของโลก (The World’s Best
		 Airport Services 2019)
• รางวัลสายการบินที่ให้บริการชั้นประหยัดที่ดีที่สุด
		 เป็นอันดับ 4 ของโลก (World’s Best Economy
		 Class Airlines 2019)
AR 2019

•
		
		
•
		
		
•
		
		

รางวั ล สายการบิ น ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารชั้ น ธุ ร กิ จ ที่ ดี ที่ สุ ด
เป็นอันดับ 7 ของโลก (World’s Best Business
Class Airlines 2019)
รางวัลสายการบินที่มีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
ที่ดีที่สุดเป็นอันดับ 4 ของโลก (The World’s Best
Airline Cabin Crew 2019)
รางวัลสายการบินที่มีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
ที่ดีที่สุดในประเทศไทย (Best Cabin Crew in
Thailand 2019)

• รางวัล Best Intercontinental Airline จาก The Grand
Travel Awards 2019
• รางวัลสายการบินทีใ่ ห้บริการอาหารบนเครือ่ งบินยอดเยีย่ ม
อั นดั บ 1 ของภู มิ ภ าคเอเชี ย จากงาน 2019 PAX
International Readership Awards
• รางวัลสายการบินยอดเยี่ยมจาก TripAdvisor ประจำ�ปี
2019 โดยได้รับติดต่อกันเป็นปีที่ 3
• รางวัล “Best Catering Award 2018” จากสายการบิน
แอร์ไชน่า ประจำ�ประเทศไทย
• รางวัล “Certificate Of Appreciation” จากสายการบิน
เจแปนแอร์ไลน์ ประจำ�ประเทศไทย
• รางวัล TTG Travel Hall of Fame จากงาน TTG Travel
Awards 2019 โดยได้ รั บ ติ ด ต่ อ กั นครบ 10 ปี และ
ได้รับเกียรติบันทึกใน TTG Travel Hall of Fame ตั้งแต่
ปี 2016 ถึงปัจจุบัน
• รางวั ล สายการบิ นที่ ให้ บ ริ ก ารตรงต่ อ เวลายอดเยี่ ย ม
ประจำ�ปี 2019 จาก AIRNAV อินโดนีเซีย
• รับรางวัล SUVARNABHUMI SERVICE EXCELLENCE
(SSE) ประจำ�ปี 2562 จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
3 รางวัล ได้แก่
• รางวั ล หน่ ว ยงานพั ฒ นาการบริ ก ารยอดเยี่ ย ม
		 EXCELLENCE SERVICE IMPROVEMENT
		 AWARDS ประจำ�ปี 2562
•
		
		
		
		

พนักงานต้อนรับภาคพืน้ การบินไทย สังกัดกองบริการ
ผู้ โ ดยสารสายการบิ น ลู ก ค้ า ได้ รั บ มอบรางวั ล
ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารยอดเยี่ ย มประเภทบุ ค คล เหรี ย ญเงิ น
STAFF SERVICE EXCELLENCE AWARDS
SILVER MEDAL

• พนั ก งานกองบริ ก ารพิ เ ศษ ได้ รั บ มอบรางวั ล
		 ผูใ้ ห้บริการยอดเยีย่ มประเภทบุคคล เหรียญทองแดง
		 STAFF SERVICE MODEL AWARDS BRONZE MEDAL

• การบินไทยรับรางวัลสายการบินทีม่ เี ว็บไซต์ของสายการบิน
ยอดเยี่ยมจาก TravelMole ประจำ�ปี 2019
รางวัลอื่น ๆ
• รองกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่ฝ่ายช่าง การบินไทย
รับรางวัล “คนต้นแบบคมนาคม” ประจำ�ปี 2562
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โครงสรางการถือหุนของบริษัทฯ

บมจ.การบินไทย
ทุนชำระแลว
21,828 ลานบาท

53.16%

46.84%

กระทรวงการคลัง(1)

ผูถือหุนรายยอย

บริษัทรวม

บริษัทที่เกี่ยวของ
บริษัทยอย

100%

55.0%

บจก.ไทยสมายลแอรเวย
เงินลงทุน 1,800 ลานบาท

49.0%

49.0%
49.0%

บจก.ไทย-อะมาดิอุส
(มีอำนาจควบคุม)
เซาทอีสตเอเชีย
บจก.วิงสแปน เซอรวิสเซส(2)
เงินลงทุน 8.25 ลานบาท เงินลงทุน 0.98 ลานบาท

(มีอำนาจควบคุม)
บจก.ไทยไฟลทเทรนนิ่ง(3)
เงินลงทุน 0.98 ลานบาท

(มีอำนาจควบคุม)
บจก.ทัวรเอื้องหลวง
เงินลงทุน 0.49 ลานบาท

40.0%

บจก.ดอนเมือง อินเตอรเนชั่นแนล
แอรพอรต โฮเต็ล
เงินลงทุน 48 ลานบาท

Star Alliance Services GmbH
เงินลงทุน 25,000 ยูโร

4.6%

15.94%

บมจ.สายการบินนกแอร
เงินลงทุน 735.59 ลานบาท

บจก.เทรดสยาม
เงินลงทุน 1.75 ลานบาท

3.5%

30.0%

บจก.โรงแรมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เงินลงทุน 305.33 ลานบาท

บจก.วิทยุการบินแหงประเทศไทย
เงินลงทุน 5.74 ลานบาท

0.87%

30.0%

บจก.ครัวการบินภูเก็ต
เงินลงทุน 30 ลานบาท

บจก.สหโรงแรมไทยและการทองเที่ยว
เงินลงทุน 1.75 ลานบาท

1.3%

22.6%

บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
เงินลงทุน 115.19 ลานบาท

บจก.ขนสงน้ำมันทางทอ
เงินลงทุน 9,340 บาท

0.00026%

หมายเหตุ
(1)
รวมการถือหุนของธนาคารออมสิน 2.13%

(2)

บจก.ครัวการบินภูเก็ตถือหุนบุร�มสิทธ� 51%

(3)

บจก.ว�งสแปนฯ ถือหุนบุร�มสิทธ� 51%
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ในปี 2562 บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์และ
การบริการในทุกจุดสัมผัสอย่างต่อเนื่อง โดยมีแผนการดำ�เนินงาน แนวคิด
และภาพลักษณ์ที่ชัดเจนภายใต้นโยบายการบริการจากใจ (Service from
the Heart) ซึ่งพนักงานการบินไทยทุกคนยึดมั่นมาตลอด 5 ทศวรรษของ
การให้บริการ ด้วยตระหนักดีว่าคุณภาพของการบริการลูกค้าเป็นปัจจัยหลัก
สู่ความสำ�เร็จของภารกิจการให้บริการการขนส่ง และขับเคลื่อนให้บริษัทฯ
สามารถแข่งขันกับสายการบินคู่แข่งได้อย่างยั่งยืน
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โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

THAI

รายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ใน 3 ปีที่ผ่านมา มีดังนี้
ปี 2562
ล้านบาท
รายได้จากกิจการขนส่ง
ค่าโดยสารและค่าน้�ำ หนักส่วนเกิน
ค่าระวางขนส่งและไปรษณียภัณฑ์
รวมรายได้จากกิจการขนส่ง
รายได้การบริการอื่นๆ (1)
รวมรายได้จากการขายหรือการให้บริการ
รายได้อื่น (2)
รวมรายได้
หมายเหตุ :

(1)
(2)

149,044
17,784
166,828
13,452
180,280
8,674
188,954

ปี 2561
ร้อยละ

ล้านบาท

ปี 2560
ร้อยละ

78.9 160,255
9.4 22,340
88.3 182,595
7.1 13,370
95.4 195,965
4.6
4,621
100.0 200,586

ล้านบาท

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

ร้อยละ
82.7
10.6
93.3
6.3
99.6
0.4
100.0

รายได้การบริการอื่นๆ ประกอบด้วย รายได้จากหน่วยธุรกิจและรายได้จากกิจการสนับสนุนอื่นๆ
รายได้อื่น ประกอบด้วย ดอกเบี้ยรับ ผลกำ�ไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ รายได้อื่นๆ และกำ�ไรจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุน

4.6 %
7.1 %
9.4 %

2.3 %
6.7 %
11.1 %

79.9 %

78.9 %

2562
ค่าโดยสารและค่าน�้ำหนักส่วนเกิน

0.4 %
6.3 %
10.6 %

2561

2560

ค่าระวางขนส่งและไปรษณียภัณฑ์

ในฐานะทีบ่ ริษทั การบินไทย จำ�กัด (มหาชน) เป็นรัฐวิสาหกิจ
สังกัดกระทรวงคมนาคม และดำ�รงสถานะเป็นสายการบิน
แห่งชาติ บริษัทฯ ได้ดำ�เนินกิจการด้านการบินพาณิชย์
ทั้งเส้นทางบินระหว่างประเทศและเส้นทางบินในประเทศ
ให้บริการเกี่ยวข้องกับการขนส่งทางอากาศแบบครบวงจร
โดยแบ่งการบริหารจัดการธุรกิจออกเป็น 3 กิจการ ประกอบด้วย
กิจการขนส่งทางอากาศ (Core Business) หน่วยธุรกิจ
(Business Unit) และกิจการอื่นๆ

82.7 %

รายได้การบริการอื่นๆ

รายได้อื่น

กิจการขนส่งทางอากาศ ประกอบด้วย บริการขนส่งผูโ้ ดยสาร
บริการขนส่งสินค้าพัสดุภัณฑ์และไปรษณียภัณฑ์ ส่วนหน่วย
ธุรกิจเป็นกิจการทีเ่ กีย่ วเนือ่ งโดยตรงกับการขนส่ง ประกอบด้วย
การบริการคลังสินค้า การบริการลูกค้าภาคพื้น การบริการ
ลานจอดและอุ ป กรณ์ ภ าคพื้ น และครั ว การบิ น สำ � หรั บ
กิจการอื่นๆ เป็นกิจการสนับสนุนการขนส่ง ประกอบด้วย
การบริการซ่อมบำ�รุงอากาศยาน การบริการอำ�นวยการบิน
การจำ�หน่ายสินค้าปลอดภาษีบนเครื่องบิน การจำ�หน่าย
สินค้าทีร่ ะลึก บริการเครือ่ งฝึกบินจำ�ลอง และการดำ�เนินงาน
ของบริษัทย่อยทั้งหมด มีรายละเอียดดังนี้

กิจการขนส่งทางอากาศ
กิ จ การขนส่ ง ทางอากาศถื อ เป็ น กิ จ การหลั ก ของบริ ษั ท ฯ
ประกอบด้วย การบริการขนส่งผูโ้ ดยสาร บริการขนส่งสินค้า
พั ส ดุ ภั ณ ฑ์ แ ละไปรษณี ย ภั ณ ฑ์ โดยให้ บ ริ ก ารขนส่ ง ใน
เส้นทางบินไปยังจุดบินต่างๆ ทั้งแบบเที่ยวบินประจำ�และ
เทีย่ วบินเช่าเหมาลำ� ครอบคลุมทัง้ เส้นทางบินระหว่างประเทศ
และภายในประเทศ ซึ่งให้บริการโดยบริษัท การบินไทย
จำ�กัด (มหาชน) และบริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำ�กัด
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

หน่วยธุรกิจ
หน่วยธุรกิจของบริษทั ฯ มีความเกีย่ วเนือ่ งโดยตรงกับกิจการ
ขนส่งและมีส่วนสำ�คัญในการสนับสนุนให้การดำ�เนินธุรกิจ
สายการบินเป็นไปอย่างราบรื่น แต่ละหน่วยธุรกิจมีการ
ดำ�เนินงานที่สอดคล้องกันอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เครื่องบิน
สามารถเดินทางจากสถานีต้นทางถึงสถานีปลายทางตรง
ตามกำ � หนดเวลาที่ ร ะบุ ใ นตารางบิ น ด้ ว ยความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัย ซึ่งเป็นปัจจัยสำ�คัญที่จะช่วยสร้าง
ความน่าเชื่อถือให้แก่บริษัทฯ พร้อมทั้งสร้างความมั่นใจ
ให้แก่ผใู้ ช้บริการ ทัง้ นี้ ธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนือ่ งโดยตรงกับการขนส่ง
มีรายละเอียดการให้บริการดังนี้
• ธุรกิจการบริการคลังสินค้า (Cargo & Mail Terminal
Services) ให้บริการจัดการคลังสินค้าและไปรษณียภัณฑ์
ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และบริการจัดการคลังสินค้า
ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานเชียงราย
ท่ า อากาศยานหาดใหญ่ ท่ า อากาศยานกระบี่ แ ละ
ท่าอากาศยานภูเก็ต
โดยการดำ � เนิ น งานบริ ก ารคลั ง สิ น ค้ า ประกอบด้ ว ย
การจัดการเก็บรักษาชั่วคราวและการดูแลสินค้าทั่วไป
สินค้าที่ต้องได้รับการดูแลพิเศษ เช่น สินค้าสด สัตว์
ที่ยังมีชีวิต วัตถุมีค่า และการให้บริการขนส่งสินค้า
ที่ต้องการควบคุมอุณหภูมิเป็นพิเศษ เป็นต้น
• ธุรกิจการบริการลูกค้าภาคพื้น (Ground Customer
Services) ให้บริการอำ�นวยความสะดวกโดยตรงกับ
ผูโ้ ดยสารตัง้ แต่เข้ามาสูท่ า่ อากาศยาน ผ่านขัน้ ตอนต่างๆ
จนเข้าสู่ตัวอากาศยาน จากตัวอากาศยานสู่ภาคพื้น
ในเที่ยวบินทั้งขาเข้า-ขาออก โดยให้บริการแก่ผู้โดยสาร
ของบริษัทฯ และผู้โดยสารของสายการบินลูกค้า
• ธุรกิจการบริการอุปกรณ์ภาคพื้น (Ground Equipment
Services) ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับอากาศยาน อำ�นวย
ความสะดวกบริเวณลานจอดอากาศยานให้กับบริษัทฯ
และสายการบินลูกค้า ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
มี ค วามปลอดภั ย สู ง สุ ด พร้ อ มทำ � การบิ น เข้ า -ออก
ได้ตรงเวลา
AR 2019

• ธุรกิจครัวการบิน (Catering Services) ดำ�เนินการ
ในการผลิตอาหารสำ�หรับบริการผู้โดยสารทั้งเที่ยวบิน
ในประเทศและระหว่างประเทศของบริษทั ฯ รวมถึงอาหาร
สำ � หรั บ บริ ก ารผู้ โ ดยสารของสายการบิ น ชั้ น นำ � อื่ น ๆ
พร้อมทั้งดำ�เนินธุรกิจภาคพื้นที่เกี่ยวข้องกับอาหาร เช่น
ภัตตาคาร ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ร้านเบเกอรี่พัฟ
แอนด์พาย (Puff & Pie Bakery House) การให้บริการ
จัดเลี้ยงทั้งในและนอกสถานที่ ร้านอาหารสวัสดิการ
พนักงาน การบริการอาหารในโรงพยาบาล การบริการ
อาหารห้องรับรองพิเศษสายการบิน (Airlines Lounge)
และเป็ น พั น ธมิ ต รกั บ องค์ ก รต่ า งๆ ในการจำ �หน่ า ย
ให้บริการ อาหารและเครือ่ งดืม่ เช่น บขส. Cafe Amazon

กิจการอื่นๆ
ในส่วนของกิจการอืน่ ๆ ทีส่ นับสนุนการขนส่ง ได้แก่ ฝ่ายช่าง
การบริการอำ�นวยการบิน การจำ�หน่ายสินค้าปลอดภาษี
บนเครื่องบิน การจำ�หน่ายสินค้าที่ระลึก และบริการเครื่อง
ฝึกบินจำ�ลอง
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

กิจการขนส่งทางอากาศ
บริษัทฯ เป็นสายการบินแห่งชาติ ที่ให้บริการด้านการขนส่ง
ทางอากาศ เป็ น กิ จ การหลั ก ซึ่ ง ได้ พั ฒ นาการขนส่ ง ไปสู่
ภูมิภาคต่างๆ ของโลก ประกอบด้วย
• กิจการขนส่งผู้โดยสาร
• กิจการขนส่งสินค้า พัสดุภัณฑ์และไปรษณียภัณฑ์
โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการดังนี้

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

ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
ฝูงบินของบริษัทฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ และสายการบิน
ไทยสมายล์ มีจำ�นวนเครื่องบินที่ใช้ปฏิบัติการบินจำ�นวน
103 ลำ� ประกอบด้วย เครือ่ งบินพิสยั ไกลทีใ่ ช้ท�ำ การบินเส้นทาง
ข้ามทวีป จำ�นวน 48 ลำ� ได้แก่ เครื่องบินแบบแอร์บัส
A380-800 แอร์บัส A350-900 โบอิ้ง 747-400 โบอิ้ง
777-200ER/300ER เครื่องบินพิสัยกลางที่ใช้ทำ�การบิน
เส้นทางภูมิภาค จำ�นวน 35 ลำ� ได้แก่ เครื่องบินแบบโบอิ้ง
777-200/300 แอร์บัส A330-300 โบอิ้ง 787-8/-9 และ
เครือ่ งบินลำ�ตัวแคบทีใ่ ช้ท�ำ การบินเส้นทางระยะใกล้ จำ�นวน
20 ลำ� ได้แก่ เครื่องบินแบบแอร์บัส A320-200
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เครื่องบินที่ใช้ในการปฏิบัติการบิน
จำ�นวน (ลำ�)

แบบเครื่องบิน
แอร์บัส A380-800
แอร์บัส A350-900
โบอิ้ง 747-400
โบอิ้ง 777-200ER
โบอิ้ง 777-300ER
โบอิ้ง 777-300
โบอิ้ง 777-200
แอร์บัส A330-300
โบอิ้ง 787-8
โบอิ้ง 787-9
แอร์บัส A320-200
รวม
การพัฒนาเส้นทางบินและจุดบิน
ในปี 2562 บริษทั ฯ มีเป้าหมายปรับปรุงเครือข่ายเส้นทางบิน
ตามแผนปฏิรูปการบินไทย เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของ
บริษัทฯ และมุ่งให้มีกำ�ไรในระยะยาว โดยดำ�เนินการปรับ
เวลา หรือแบบเครื่องบิน ให้เหมาะสมกับสภาพตลาดของ
แต่ละจุดบิน รวมทั้งพัฒนาตลาด โดยเน้นการปรับความถี่
ของเที่ยวบินในจุดบินที่มีศักยภาพ สร้างความแข็งแกร่ง
ของเครือข่ายเส้นทางบิน โดยเพิ่มจุดบินใหม่ และเพิ่ม
การใช้ประโยชน์จากความร่วมมือกับสายการบินพันธมิตร
เพือ่ ขยายเครือข่ายเส้นทางบินให้ครอบคลุมลูกค้าได้ทกุ กลุม่
เป้าหมาย เพิม่ ความคล่องตัวในการปรับแผนตารางการบิน
ให้สอดคล้องกับสภาวะความต้องการในแต่ละฤดูกาล รวมทัง้
ตอบสนองต่ อ การเปลี่ ย นแปลงความต้ อ งการของการ
เดินทางและสภาวะการแข่งขัน รวมถึงส่งเสริมให้ประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อเส้นทางบินของภูมิภาคอาเซียน
เพื่อรองรับการเปิดเสรีภายใต้กรอบประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC)
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การท่องเที่ยวเมืองรองของรัฐบาล นอกจากนี้ สายการบิน
ไทยสมายล์ได้ท�ำ การบินทดแทนการบินไทย และทำ�การบินเสริม
ในจุดบินที่เหมาะสม รวมทั้งขยายเส้นทางบินให้ครอบคลุม
ในภูมภิ าคอาเซียน จีน และอินเดีย เพือ่ เสริมความแข็งแกร่ง
ของเครือข่ายเส้นทางบินของบริษทั ฯ และรองรับการขยายตัว
ของตลาด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สายการบินไทยสมายล์
ทำ�การบินภายในประเทศ รวม 10 เมือง ไปยัง อุดรธานี
อุบลราชธานี ขอนแก่น เชียงใหม่ เชียงราย ภูเก็ต กระบี่
หาดใหญ่ สุราษฎร์ธานี และนราธิวาส เส้นทางภายในประเทศ
ข้ามภาค คือ เชียงใหม่-ภูเก็ต และทำ�การบินไปยังต่างประเทศ
รวม 20 เมือง ได้แก่ ฮ่องกง ฉางซา ฉงชิง่ เจิง้ โจว เกาสง ปีนงั
กัวลาลัมเปอร์ มัณฑะเลย์ ย่างกุ้ง มุมไบ พุทธคยา พาราณสี
ชัยปุระ ลัคเนาว์ กัลกัตตา อาห์เมดาบัด เสียมราฐ พนมเปญ
หลวงพระบาง และเวียงจันทน์ บริษทั ฯ ได้รว่ มลงนามสัญญา
ความร่วมมือระหว่างกันบนเทีย่ วบินรหัสร่วม (Code Share
Flight) กับสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส เป็นการสร้าง
ความแข็งแกร่งของเครือข่ายเส้นทางบินในรูปแบบพันธมิตร
การบินของทั้งสองสายการบิน และส่งเสริมให้ประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อเส้นทางบินของภูมิภาคอาเซียน
โดยบริษัทฯ ได้ทำ�เที่ยวบินรหัสร่วมในเส้นทางบินภายใน
ประเทศ รวม 10 เส้นทาง ได้แก่เส้นทางกรุงเทพฯ ไปยัง
สมุย เชียงใหม่ เชียงราย ภูเก็ต กระบี่ ลำ�ปาง สุโขทัย ตราด
รวมทัง้ เชียงใหม่-แม่ฮอ่ งสอน และสมุย-ภูเก็ต ในเส้นทางบิน
ระหว่างประเทศ 7 เส้นทาง ได้แก่ กรุงเทพฯ ไปยัง ดานัง
หลวงพระบาง มัลดีฟส์(มาเล่) เสียมราฐ ฟู้โกว๊ก เนปิดอว์
และคัมรัน

บริษทั ฯ ยังคงความร่วมมือตามแนวทางของ THAI Group เพือ่
บริหารบริษทั ฯ สายการบินไทยสมายล์ และสายการบินนกแอร์
ไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งวางแผนการบิน เสริมสร้าง
ศักยภาพการแข่งขันร่วมกัน และครอบคลุมลูกค้าได้ทกุ กลุม่
เป้าหมาย โดยสายการบินไทยสมายล์ ได้รว่ มลงนามสัญญา
ความร่วมมือระหว่างกันบนเทีย่ วบินรหัสร่วม (Code Share
Flight) กับสายการบินนกแอร์ในเส้นทางไป-กลับ ดอนเมืองระนอง เพื่อเพิ่มเที่ยวบินไปยังจุดบินที่เป็นจังหวัดท่องเที่ยว
เมืองรอง พร้อมทั้งตอบรับนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริม
THAI
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บริษทั ฯ ขยายเครือข่ายเส้นทางบิน เสริมความแข็งแกร่งของ
เครือข่ายเส้นทางบินของบริษทั ฯ และรองรับการขยายตัวของ
ตลาด โดยบริษทั ฯ ได้ขยายความร่วมมือไปยังทวีปแอฟริกา
ซึ่งบริษัทฯ ได้ร่วมลงนามสัญญาความร่วมมือระหว่างกัน
บนเที่ยวบินรหัสร่วม (Code Share Flight) กับสายการบิน
Ethiopian Airlines (ET) ไปยังเมือง แอดดิสอาบาบา ในทวีป
แอฟริกา และเริ่มให้บริการเที่ยวบินรหัสร่วม (Code Share
Flight) ณ ปลายปี 2562
นอกจากนี้ บริ ษั ทฯ ได้จัดทำ� ตารางบิน เป็น สองช่ วงฤดู
ประกอบด้วย ตารางบินฤดูรอ้ น (Summer Schedule) เริม่ จาก
วั น อาทิ ต ย์ สุ ด ท้ า ยของเดื อ นมี น าคมถึ ง วั น เสาร์ สุ ด ท้ า ย
ของเดื อ นตุ ล าคมของแต่ ล ะปี และตารางบิ น ฤดู ห นาว
(Winter Schedule) เริ่มจากวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือน
ตุลาคมถึงวันเสาร์สุดท้ายของเดือนมีนาคมของแต่ละปี
เป็ น ไปตามข้ อ กำ � หนดของสมาคมขนส่ ง ทางอากาศ
ระหว่างประเทศ (International Air Transport Association:
IATA) ทัง้ นี้ ในแต่ละฤดูจะมีการกำ�หนดความถีข่ องเทีย่ วบิน
ชนิ ด เครื่ อ งบิ น และตารางการบิ น ไปยั ง จุ ด บิ น ต่ า งๆ
ที่อาจแตกต่างกันตามการเปลี่ยนแปลงของความต้องการ
ในแต่ละช่วงเวลา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ และ
สายการบินไทยสมายล์มีเครือข่ายเส้น ทางบิน ให้บริก าร
ครอบคลุม 82 จุดบิน ใน 31 ประเทศทั่วโลก โดยเป็น 10
จุดบินภายในประเทศ (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร)
เส้นทางบินภายในประเทศ
บริษทั ฯ ได้พฒ
ั นาเทีย่ วบินภายในประเทศ โดยให้ความสำ�คัญ
กั บ จุ ด บิ น หลั ก ขณะที่ จุ ด บิ น รองและจุ ด บิ น ย่ อ ยบางจุ ด
บริ ษั ท ฯ ได้ ร่ ว มมื อ กั บ สายการบิ น พั น ธมิ ต ร เพื่ อ รั ก ษา
ส่วนแบ่งการตลาด

บริษัทฯ ทำ�การบินจากกรุงเทพฯ ด้วยความถี่ 108 เที่ยวบิน
ต่อสัปดาห์ดังนี้ ภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ ภาคใต้ ได้แก่
ภูเก็ต และ กระบี่ โดยมีการเสริมผลิตภัณฑ์และให้บริการ
โดยสายการบินไทยสมายล์ ด้วยความถี่ 247 เทีย่ วต่อสัปดาห์
ทำ � การบิ น ในเส้ น ทางหลั ก ได้ แ ก่ กรุ ง เทพฯ-เชี ย งใหม่
กรุงเทพฯ-ภูเก็ต กรุงเทพฯ-กระบี่ และทำ�การบินทดแทน
การบินไทย ในเส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงราย กรุงเทพฯสุราษฎร์ธานี กรุงเทพฯ-หาดใหญ่ กรุงเทพฯ-ขอนแก่น
กรุงเทพฯ-อุดรธานี กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี เชียงใหม่-ภูเก็ต
และเส้นทางอื่น ได้แก่ กรุงเทพ-นราธิวาส
เส้นทางบินระหว่างประเทศ
บริษทั ฯ ทำ�การบินเส้นทางระหว่างประเทศทัง้ สิน้ 775 เทีย่ วบิน
ต่อสัปดาห์ โดยแบ่งเป็น 2 เส้นทางหลัก ได้แก่ เส้นทาง
ภูมิภาคเอเชีย 634 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ไปยัง 54 จุดบิน
AR 2019

ใน 18 ประเทศ และเส้นทางข้ามทวีป 141 เทีย่ วบินต่อสัปดาห์
ไปยัง 18 จุดบิน ใน 13 ประเทศ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
เส้นทางภูมิภาคเอเชีย
บริ ษั ท ฯ ได้ ป รั บ แผนเครื อ ข่ า ยการบิ น ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเครือข่ายการบินให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการบินในภูมิภาคเอเชีย ครอบคลุม 54 จุดบิน
ใน 18 ประเทศ โดยบริษทั ฯ แบ่งเส้นทางบินในภูมภิ าคเอเชีย
เป็น 5 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางสายเหนือ เส้นทางสายใต้
เส้นทางสายตะวันตก เส้นทางสายตะวันออกกลางและ
เส้นทางสายอินโดจีน
เส้นทางสายเหนือ
เป็นเส้นทางที่มีปริมาณผู้โดยสารหนาแน่น ทำ�กำ�ไรสูงให้
บริษทั ฯ อย่างต่อเนือ่ ง โดยบริษทั ฯ มีจดุ บินไปยัง 22 จุดบิน
ใน 4 ประเทศ ด้วยความถี่ 288 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ได้แก่
โตเกียว (นาริตะและฮาเนดะ) โอซากา นาโกยา ฟุกุโอกะ
ซัปโปโร โซล ปูซาน มะนิลา ไทเป ฮ่องกง ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้
กวางโจว คุนหมิง เซีย่ ะเหมิน เฉิงตู และเพิม่ จุดบินใหม่ไปยัง
เซ็นได เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562

สำ�หรับจุดบินของสายการบินไทยสมายล์ ได้แก่ ฉางซา ฉงชิง่
เจิ้งโจว เกาสง ฮ่องกง ภูเก็ต-ฮ่องกง และยกเลิกทำ�การบิน
ไปยัง กวางโจว เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562
บริษทั ฯ ได้ท�ำ ความร่วมมือกับพันธมิตรการบินสตาร์อลั ไลแอนซ์
(Star Alliance) ทำ�เที่ยวบินรหัสร่วม (Code Share Flight)
ไปยังจุดบินอืน่ ๆ อาทิ เส้นทางในประเทศญี่ปนุ่ เกาหลี และ
จีน รวมทั้งสิ้น 11 จุดบิน
เส้นทางสายใต้
เป็นเส้นทางทีม่ กี ารแข่งขันสูงจากการทีส่ ายการบินต้นทุนต่�ำ
ทำ�การบินด้วยความถีส่ งู หลายสายการบิน บริษทั ฯ มีจดุ บิน
ให้บริการ 5 จุดบิน ใน 3 ประเทศ ด้วยความถี่ 84 เที่ยวบิน
ต่อสัปดาห์ ได้แก่ สิงคโปร์ กัวลาลัมเปอร์ เดนปาซาร์
และจาการ์ตา

สำ�หรับจุดบินของสายการบินไทยสมายล์ ได้แก่ ปีนัง และ
กัวลาลัมเปอร์
เส้นทางสายตะวันตก
เส้นทางนีม้ ปี ริมาณผูโ้ ดยสารหนาแน่นสูง มีการเจริญเติบโตทีด่ ี
โดยเฉพาะตลาดหลั ก ได้ แ ก่ อิ น เดี ย ในขณะเดี ย วกั น
การแข่งขันทวีความรุนแรงมากขึน้ เนือ่ งจากสายการบินจาก
อินเดียมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว และมุ่งเข้าสู่ประเทศไทย
เช่นเดียวกัน บริษัทฯ มีจุดบินให้บริการ 19 จุดบิน ใน 6
ประเทศ ด้ ว ยความถี่ 161 เที่ ย วบิ น ต่ อ สั ป ดาห์ ได้ แ ก่
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เดลี มุมไบ กัลกัตตา ไฮเดอราบัด บังคาลอร์ ธากา โคลัมโบ
กาฐมาณฑุ ย่างกุ้ง เจนไน การาจี อิสลามาบัด และละฮอร์

เส้นทางข้ามทวีป
เส้นทางอเมริกาเหนือ
สำ � หรั บ เส้ น ทางสายนี้ เ ป็ น ตลาดที่ มี ข นาดใหญ่ และมี
การแข่งขันสูงมาก การให้บริการเส้นทางบินขึ้นอยู่กับการ
เชื่อมโยงกับเครือข่ายภายในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา

สำ�หรับจุดบินของสายการบินไทยสมายล์ ได้แก่ มัณฑะเลย์
ย่างกุ้ง พุทธคยา พาราณสี ชัยปุระ ลัคเนาว์ มุมไบ และเพิ่ม
จุดบินใหม่ 2 จุดบินไปยังกัลกัตตา เมื่อวันที่ 31 มีนาคม
2562 และอาห์เมดาบัด เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562

ปั จ จุ บั น บริ ษั ท ฯ ไม่ ไ ด้ ทำ � การบิ น โดยตรงไปยั ง เส้ น ทาง
อเมริกาเหนือ บริษัทฯ ได้ทำ�ความร่วมมือกับพันธมิตร
การบินสตาร์อลั ไลแอนซ์ (Star Alliance) ทำ�เทีย่ วบินรหัสร่วม
(Code Share Flight) ไปยังจุดบินอื่นๆ อาทิ เส้นทางข้าม
แปซิฟิก บริษัทฯ ได้ทำ�เที่ยวบินรหัสร่วมกับออลนิปปอน
แอร์เวย์ ในเส้นทางจากญี่ปุ่นเข้าอเมริกาเหนือ คือ เส้นทาง
โตเกียว ไปยัง ลอสแองเจลิส ชิคาโก นิวยอร์ก ซานฟรานซิสโก
วอชิ ง ตั น ดี . ซี . ซี แ อตเทิ ล และแซนโฮเซ และบริ ษั ท ฯ
ได้ท�ำ การบินรหัสร่วมกับสายการบินแอร์แคนาดา ในเส้นทาง
ฮ่องกง ไปยัง โทรอนโต และแวนคูเวอร์ เส้นทางโตเกียว
ไปยัง แวนคูเวอร์ และเส้นทางไทเป ไปยัง แวนคูเวอร์

เส้นทางสายตะวันออกกลาง
สายการบิ น ตะวั น ออกกลางมี ค วามเข้ ม แข็ ง ด้ า นเงิ น ทุ น
ซึ่งเอื้อต่อการขยายฝูงบินและเส้นทางบินได้อย่างรวดเร็ว
ส่งผลให้เส้นทางสายตะวันออกกลางเป็นเส้นทางที่มีการ
แข่งขันสูง

บริษัทฯ มีจุดบินให้บริการไปยัง 2 จุดบิน ใน 2 ประเทศ
ด้วยความถี่ 10 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ได้แก่ ดูไบ และมัสกัต
บริษัทฯ ได้ท�ำ ความร่วมมือกับสายการบินกัลฟ์แอร์ แอลอัล
อิสราเอลแอร์ไลน์ เอมิเรตส์แอร์ไลน์ และโอมานแอร์ ทำ�เทีย่ วบิน
รหัสร่วม (Code Share Flight) ไปยังบาห์เรน เทลอาวีฟ ดูไบ
และมัสกัต

บริษัทฯ ได้ทำ�เที่ยวบินรหัสร่วมกับสายการบินอีวีเอแอร์
โดยมีไต้หวันเป็นศูนย์กลางไปยัง นิวยอร์ก ซานฟรานซิสโก
แวนคูเวอร์ ลอสแองเจลิส ซีแอตเทิล ฮูสตัน ชิคาโก และ
โทรอนโต และบริษัทฯ ได้ทำ�การบินรหัสร่วมกับสายการบิน
เอเชี ย น่ า แอร์ ไ ลน์ ใ นเส้ น ทางเกาหลี เข้ า อเมริ ก าเหนื อ
เส้นทางโซล ไปยัง ลอสแองเจลิส ซานฟรานซิสโก นิวยอร์ก
ซีแอตเทิล โฮโนลูลู และชิคาโก

เส้นทางสายอินโดจีน
เป็นเส้นทางที่เป็นจุดแข็งของเครือข่ายเส้นทางบินภูมิภาค
เนื่องจากมีการเจริญเติบโตที่ดี และมีศักยภาพในการทำ�
กำ�ไรสูง ขณะเดียวกันมีการแข่งขันจากสายการบินต้นทุนต่�ำ
เพิ่ ม ขึ้ น รวมถึ ง สายการบิ น ต่ า งๆ ทำ � การบิ น ตรงจาก
ตะวันออกกลางและยุโรปเพิ่มมากขึ้น โดยบริษัทฯ มีจุดบิน
ให้บริการ 6 จุดบิน ใน 3 ประเทศ ด้วยความถี่ 91 เที่ยวบิน
ต่อสัปดาห์ ได้แก่ เวียงจันทน์ พนมเปญ ฮานอย และโฮจิมนิ ห์
สำ�หรับจุดบินของสายการบินไทยสมายล์ ได้แก่ เสียมราฐ
เวียงจันทน์ พนมเปญ และหลวงพระบาง

THAI

สำ�หรับเส้นทางข้ามแอตแลนติก บริษัทฯ ได้ทำ�การบิน
รหั ส ร่ ว มกั บ สายการบิ น ลุ ฟ ท์ ฮั น ซา โดยมี แ ฟรงก์ เ ฟิ ร์ ต
เป็นศูนย์กลางไปยังนิวยอร์ก แอตแลนตา ไมอามี ชิคาโก
ดัลลัส และวอชิงตัน ดี.ซี. บริษัทฯ ได้ทำ�การบินรหัสร่วมกับ
สายการบินบรัสเซลส์แอร์ไลน์ โดยมีบรัสเซลส์เป็นศูนย์กลาง
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ไปยั ง นิ ว ยอร์ ก วอชิ ง ตั น ดี . ซี . และโทรอนโต บริ ษั ท ฯ
ได้ท�ำ การบินรหัสร่วมกับสายการบินแอร์แคนาดา ในเส้นทาง
แฟรงก์เฟิร์ต ไปยัง มอนทรีออล และโทรอนโต เส้นทาง
ลอนดอน ไปยัง โทรอนโต เส้นทางซูริก ไปยังโทรอนโต
ทั้งนี้ บริษัทฯ ทำ�เที่ยวบินรหัสร่วม (Code Share Flight)
รวมทั้งหมด 15 จุดบินในสหรัฐอเมริกา และแคนาดา และ
มีรายได้เพิ่มขึ้นจากเที่ยวบินรหัสร่วม เนื่องจากมีนโยบาย
มุ่งเน้นการขายเส้นทางเครือข่าย โดยจะส่งเสริมการขาย
ร่วมกับสายการบินพันธมิตรมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ
มี ร ายได้ เ พิ่ มขึ้ น ในเส้น ทางที่บริษัทฯ ทำ�การบิน เองและ
มีเที่ยวบินเชื่อมต่อกับสายการบินอื่นในรูปแบบเที่ยวบิน
รหัสร่วม
เส้นทางยุโรป
บริษัทฯ มีบริการเที่ยวบินไปยัง 13 จุดบินใน 11 ประเทศ
ของภูมภิ าคยุโรป ด้วยความถีร่ วม 102 เทีย่ วบินต่อสัปดาห์
ได้แก่ ลอนดอน แฟรงก์เฟิร์ต ปารีส โรม โคเปนเฮเกน
สตอกโฮล์ม ซูริก มิวนิก บรัสเซลส์ มิลาน ออสโล มอสโคว์
และเวียนนา

สำ � หรั บ ตลาดที่ บ ริ ษั ท ฯ ไม่ ไ ด้ เ ปิ ด ทำ � การบิ น โดยตรง
ทัง้ ในยุโรปและสหราชอาณาจักร บริษทั ฯ ได้ท�ำ ความร่วมมือ
กับสายการบินพันธมิตรในการให้บริการเส้นทางบินโดยใช้
เที่ยวบินรหัสร่วม ซึ่งเที่ยวบินรหัสร่วมทั้งหมดในยุโรปและ
สหราชอาณาจักรครอบคลุม 40 จุดบิน ใน 16 ประเทศ

เส้นทางออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
ในภาคพื้ น ออสเตรเลี ย บริ ษั ท ฯ ให้ บ ริ ก าร 5 จุ ด บิ น
ใน 2 ประเทศ ได้แก่ ซิดนีย์ เมลเบิร์น บริสเบน เพิร์ธ
ในออสเตรเลีย และโอ๊คแลนด์ ในนิวซีแลนด์ ด้วยความถีร่ วม
39 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดเที่ยวบิน
รหัสร่วม กับสายการบินแอร์นิวซีแลนด์ ซึ่งเป็นสายการบิน
พันธมิตร โดยการเชื่อมโยงเครือข่ายการบินของบริษัทฯ
เข้ากับเส้นทาง ฮ่องกง-โอ๊คแลนด์ และเที่ยวบินระหว่าง
เมืองท่องเที่ยวต่างๆ รวม 2 จุดบิน ใน 1 ประเทศ คือ
เวลลิงตัน ไครสต์เชิร์ช

การบริการลูกค้า
ในปี 2562 บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงคุณภาพ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละการบริ ก ารในทุ ก จุ ด สั ม ผั ส อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
เพื่อให้ลูกค้าในแต่ละกลุ่มเป้าหมายได้สัมผัสประสบการณ์
การบินทีโ่ ดดเด่นงดงามผสานเอกลักษณ์ของความเป็นไทย
เริ่มตั้งแต่การบริการก่อนเที่ยวบิน (Pre-Flight Services)
การบริการบนเที่ยวบิน (In-Flight Services) ไปจนถึงการ
ให้บริการหลังเทีย่ วบิน (Post-Flight Services) โดยมีแผนการ
ดำ�เนินงาน แนวคิดและภาพลักษณ์ทชี่ ดั เจนภายใต้นโยบาย
การบริการจากใจ (Service from the Heart) ซึ่งพนักงาน
การบิ น ไทยทุ ก คนยึ ด มั่ น มาตลอด 5 ทศวรรษของการ
ให้บริการ ด้วยตระหนักดีวา่ คุณภาพของการบริการลูกค้าเป็น
ปัจจัยหลักสู่ความสำ�เร็จของภารกิจการให้บริการการขนส่ง
และขับเคลือ่ นให้บริษทั ฯ สามารถแข่งขันกับสายการบินคูแ่ ข่ง
ได้อย่างยั่งยืน
เพือ่ เน้นย้�ำ ถึงการบริการทีเ่ ป็นเลิศ สม่�ำ เสมอ และเป็นไปตาม
มาตรฐานทีต่ กลงไว้ การบริการลูกค้าถือว่าเป็นหัวใจในการ
ดำ�เนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้จัดทำ�ข้อตกลงระดับการบริการ
(Service Level Agreement: SLA) กับทุกจุดบริการหลัก
และกำ�หนดขั้นตอนการให้บริการ (Service Operation
Procedure) ตั้งแต่การสำ�รองที่นั่ง จนเสร็จสิ้นการเดินทาง
ที่ จุ ด หมายปลายทาง มี ก ารตรวจประเมิ น และติ ด ตาม
คุณภาพการบริการทุกจุดบริการอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้เป็นไป
ตามข้อตกลงระดับการบริการ และขั้นตอนการให้บริการ
ทัง้ จากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก การสุม่ ตรวจ
การปฏิบัติงานแบบไม่แจ้งให้ผู้รับการตรวจทราบ (Mystery
Shopping) รวมถึงการตรวจประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์และ
การบริการจากสถาบันที่ได้รับการยอมรับระดับโลก เพื่อให้
แน่ใจว่าลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุดจากการใช้บริการ
และผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตลอดการเดินทาง

AR 2019

36

การประเมินผลและการกำ�กับดูแลข้อตกลงระดับการบริการทีด่ ี
นอกจากเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ที่ดีในการเดินทาง
(Customer Experience) ให้ลกู ค้าเกิดความพึงพอใจ ภักดี
ต่อผลิตภัณฑ์และบริษทั ฯ (Brand Loyalty) อันเป็นการรักษา
ฐานลูกค้าเดิมให้กลับมาใช้บริการอีก และยังช่วยให้เกิด
การตลาดแบบปากต่อปาก (Word of Mouth) โดยเฉพาะ
จากผู้บริโภคที่ชอบพูดถึงแบรนด์หรือผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่ตน
ชืน่ ชอบ (Brand Advocates) ทางสือ่ สังคมออนไลน์ (Social
Media) สำ�หรับรายละเอียดของการพัฒนาการบริการลูกค้า
ในแต่ละขั้นตอน มีดังนี้

และกำ � หนดขั้ น ตอนการบริ ก ารให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความ
พึ ง พอใจและความต้ อ งการของผู้ โ ดยสารอย่ า งแท้ จ ริ ง
ในแต่ละเส้นทางบิน ภายใต้เงื่อนไขด้านความปลอดภัยทาง
การบินของสำ�นักงานการบินพลเรือนแห่งประทศไทย
ในส่วนของอุปกรณ์บริการบนเครือ่ งบิน ได้คดั สรรและจัดหา
อุปกรณ์สำ�หรับใช้บริการบนเครื่องบินระดับ World Class
ที่ถือเป็น Touch Point ของ Five Stars Airlines Rating
ได้แก่
• หูฟังสำ�หรับผู้โดยสารชั้นหนึ่งและชั้นธุรกิจ ให้บริการ
ด้วย Brand “AKG” ซึ่งได้รับรางวัลยอดเยี่ยมในเรื่อง
ของรูปแบบและคุณภาพ
• Comfort Wear สำ � หรั บ ผู้ โ ดยสารชั้ น หนึ่ ง Brand
“Boggi”
• ชุดอำ�นวยความสะดวกระหว่างการเดินทาง (Travel Kit)
สำ � หรั บ ผู้ โ ดยสารชั้ น หนึ่ ง Brand “Rimowa” และ
“Porche Design”
• ชุดอำ�นวยความสะดวกระหว่างการเดินทาง (Travel Kit)
สำ�หรับผู้โดยสารชั้นธุรกิจ Brand “Mandarina Duck”
และ “Lacoste”

ด้านการบริการก่อนเที่ยวบิน
บริ ษั ท ฯ ได้ พั ฒ นาระบบการให้ บ ริ ก ารผ่ า นอิ น เทอร์ เ น็ ต
โทรศัพท์มอื ถือ (Electronic and Mobile Service) เพือ่ เพิม่
ความสะดวกสบายและความรวดเร็วให้ลกู ค้าสามารถเข้าถึง
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางได้ง่ายขึ้น อาทิ ข้อมูลการ
จองบัตรโดยสาร การตรวจสอบรายละเอียดเกีย่ วกับเทีย่ วบิน
ตารางบิน ตลอดจนการแจ้งข้อมูลให้ลกู ค้าทราบเมือ่ เทีย่ วบิน
ไม่เป็นไปตามปกติ นอกจากนี้ ยังเพิม่ ช่องทางการจ่ายเงินใน
เว็บไซต์ให้มากขึน้ และให้บริการ Website Live Chat 24 ชัว่ โมง
7 วัน เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายและให้ความช่วยเหลือ
กับลูกค้า รวมทั้งเพิ่มช่องทางการเช็คอินด้วยตนเองผ่าน
อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ และเครื่อง Kiosk สำ�หรับ
การบริการที่ท่าอากาศยาน ได้เพิ่มเคาน์เตอร์ Bag Drop
ทีท่ า่ อากาศยานสุวรรรภูมิ สำ�หรับลูกค้าทีเ่ ช็คอินด้วยตนเอง
(e-Check In)

ด้านอาหารและเครื่องดื่ม ได้ปรับปรุงและออกแบบรายการ
อาหารทีใ่ ช้บริการในชัน้ หนึง่ และชัน้ ธุรกิจ โดยผูเ้ ชีย่ วชาญและ
ชำ�นาญการ ทั้งนี้ ได้ค�ำ นึงถึงรสชาติอาหารที่เป็นแบบฉบับ
ของอาหารแต่ละชนิด โดยเฉพาะรสชาติของอาหารไทย
โดยได้เชิญผู้เชี่ยวชาญและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับมาเป็น
ที่ปรึกษาและออกแบบรายการอาหาร ได้แก่ ผศ.ศรีสมร
คงพันธ์ Chef Michelin จากประเทศฝรั่งเศส Chef จาก
Le Bua Chef จาก Marriott Hotel และ KIIN KIIN
Chef Michelin จาก Copenhagen Denmark นอกจากนี้
ได้จัดหารายการอาหารพิเศษสำ�หรับให้บริการผู้โดยสาร
ในช่วงเทศกาลต่างๆ บริษทั ฯ ได้น�ำ ผลิตภัณท์วสิ าหกิจชุมชน
(OTOP) ขึน้ บริการบนเทีย่ วบิน อาทิเช่น ชุดอำ�นวยความสะดวก
ระหว่างการเดินทาง (Travel Kit) อาหารว่างขบเคี้ยว
ที่ให้บริการบนเครื่องบิน (Snacks) เป็นต้น เพื่อตอบสนอง
นโยบายของรัฐบาลที่ให้ส่งเสริมผลิตภัณท์วิสาหกิจชุมชน
(OTOP)

ด้านการบริการบนเครื่องบิน
บริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาการบริการของพนักงานต้อนรับ
บนเครื่องบิน โดยปรับรูปแบบการให้บริการเป็นแบบเฉพาะ
บุคคล ทัง้ ในชัน้ หนึง่ และชัน้ ธุรกิจ รวมถึงปรับเปลีย่ นรายการ
อาหารและเครื่องดื่มที่ให้บริการให้มีความหลากหลาย และ
มีการนำ�เสนอให้มีความโดดเด่นและน่าสนใจมากขึ้น อาทิ
อาหารยอดนิยมของแต่ละท้องถิน่ อาหารสำ�รับไทย เครือ่ งดืม่
สมุนไพร และเมนูพิเศษในช่วงเทศกาลต่างๆ การบริการ
ในเที่ยวบินภายในประเทศชั้นธุรกิจ บริษัทฯ ได้ปรับเปลี่ยน
การบริการ นำ�เสนอรูปแบบใหม่โดยการใช้ Rectangle
Plate มาทดแทนแบบเก่า อีกทั้งได้มีการปรับเปลี่ยนเมนู
อาหารในช่วง Meal Time และ Non Meal Time ให้ดู
น่ารับประทานมากขึ้น

ในการพัฒนาการบริการในด้านของอาหาร และเครื่องดื่ม
ได้ยึดหลักการ 5 ข้อ คือ
1. ด้านงบประมาณ ในด้านงบประมาณคำ�นึงถึงการใช้
งบประมาณอย่างเหมาะสม และระบบ Win-Win ระหว่าง
ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

บริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการบริการบนเครื่องบิน
เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้โดยสารในทุกชั้นบริการ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในชัน้ หนึง่ และชัน้ ธุรกิจ พร้อมได้วางแผน
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2. Operation System ในด้าน Operation System ต้อง
เป็น Single System ทั้งระบบ เพื่อให้การดำ�เนินการ
เป็นไปในทางเดียวกัน และตรวจสอบได้
3. Seasoning and Promotion ในด้านของอาหาร และ
เครื่องดืม่ จะมีการพิจารณาถึงฤดูกาลของวัตถุดบิ ที่มา
ของวัตถุดบิ ความต้องการของลูกค้า เพือ่ ให้การบริหาร
ต้นทุน และคุณภาพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
ในอีกด้านหนึง่ ต้องมีการสร้าง Promotion เพือ่ เป็นการ
ตอบแทนลูกค้า และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าของ
บริษัทฯ ตลอดทั้งปี
4. Partner & Vendor ในส่วนของผู้ประกอบการ และ
Catering ที่เกี่ยวข้อง จะให้ความร่วมมือที่ใกล้ชิดกัน
มากขึ้น เพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่าย และสามารถ
พัฒนาคุณภาพของการบริการไปถึงเป้าหมายทีก่ �ำ หนดได้
5. Executive Chef Officer ในส่วนของ Menu Planning
รวมทั้งเครื่องดื่ม จะจัดให้มีทีมงานที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านอาหารและเครื่องดื่มเพื่อกำ�หนดแนวทาง
วางแผนพัฒนา และรวมทั้งดูแลต้นทุนเพือ่ ให้เกิดมูลค่า
สูงสุดในการบริการ

โดยการวางแผนด้ า นเมนู จะมุ่ ง เน้ น ออกเป็ น 2 ส่ ว น
เป็นส่วนของ Standard Menu ที่ให้บริการบนเครื่องบิน
กับ Promotion Menu ซึง่ จะถูกจัดเตรียมอยูใ่ นระบบการทำ�
Pre-Select ใน E-System ก่อนผู้โดยสารเดินทาง
ในระบบ Pre-Select ถ้าผู้โดยสารทำ�การวางแผนการ
เลือกเมนูก่อนเดินทาง ผู้โดยสารสามารถเลือกได้มากกว่า
3 เมนูที่ให้บริการในเที่ยวบินปกติ เพื่อเป็นการสร้างความ
หลากหลาย และความพึงพอใจสูงสุดในการเลือกเมนูของ
ผู้โดยสาร
โดยส่วนแรก ซึ่งเป็นเมนูมาตรฐานที่ให้บริการในเที่ยวบิน
มีทงั้ หมด 3 เมนู คือ ไทยสำ�รับ, Western และ Destination
Menu
สำ�หรับส่วนที่ 2 (Promotion Menu) ซึง่ จะถูกรังสรรค์มาจาก
1. Michelin Chef โดยเน้นเที่ยวบินขาออกจากกรุงเทพฯ
2. Co-Brand โดยเลือกร้านอาหาร และโรงแรมชั้นนำ�
เพือ่ นำ�เสนอเมนูทอ่ี อกแบบพิเศษสำ�หรับบริษทั การบินไทย
3. เชฟของครัวการบินไทย
4. เชฟที่มีชื่อเสียงในขณะนั้น
5. Local Signature Dish
ทั้งนี้บริษัทฯ ยืนยันว่าจะมุ่งเน้นการดำ�เนินการเพื่อพัฒนา
อาหาร และเครื่ อ งดื่ ม ที่ บ ริ ก ารบนเครื่ อ งบิ น ให้ มี คุ ณ ค่ า
และคุณภาพอย่างเต็มความสามารถ เพื่อเป้าหมายสูงสุด
AR 2019

ขององค์กรในการเป็นผู้ให้บริการที่ดีที่สุดติดอันดับ 1 ใน 5
ของโลก ท้ายสุดเพื่อให้บริษัทการบินไทยเป็นสายการบิน
ชั้นนำ�ของโลกตลอดไป
อุปกรณ์และบริการ
บริ ษั ท ฯ ได้ ป รั บ กลยุ ท ธ์ แ ละแผนงานด้ า นการให้ บ ริ ก าร
เพือ่ ตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า เพิม่ ขีดความสามารถ
ให้พร้อมต่อการแข่งขัน เพิ่มความสะดวกสบายโดยรวม
ให้แก่ผู้โดยสารมากขึ้น ดังมีรายละเอียดดังนี้
1. การปรับปรุงรูปแบบและคุณภาพของทีน่ งั่ โดยสาร และ
ระบบสาระบันเทิง
วัตถุประสงค์หลักของการปรับปรุงอุปกรณ์ในเครื่องบิน
ของบริษัทฯ คือ การปรับปรุงอุปกรณ์ในเครื่องบินทุกลำ�
ที่เป็นแบบเดียวกัน ให้มีที่นั่งโดยสารและระบบสาระ
บันเทิงลักษณะเดียวกันในแต่ละชั้นโดยสาร เพื่อสร้าง
ความพึงพอใจให้กับผู้โดยสาร
1.1 การปรับปรุงรูปแบบและคุณภาพของทีน่ งั่ โดยสาร
ปี 2562 บริษัทฯ ยังคงปรับปรุงที่น่ังโดยสารบน
เครื่องบินอย่างต่อเนื่อง โดยได้อนุมัติแผนการ
ปรับปรุงเครือ่ งบินแบบแอร์บสั A330-300 เพิม่ เติม
อีกจำ�นวน 5 ลำ� เพือ่ ให้มมี าตรฐานเดียวกัน โดยมี
ความทันสมัยและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น
1.2 การพัฒนาทางด้านระบบสาระบันเทิง
บริษัทฯ ได้ปรับปรุงระบบสาระบันเทิงทั้งด้านภาพ
และเสียงบนเครื่องบินในเส้นทางระหว่างประเทศ
ทุกลำ�เพือ่ ให้มคี ณ
ุ ภาพสูง ทันสมัยและได้มาตรฐาน
เดียวกันทั้งหมด โดยจะมีจอภาพส่วนตัวในทุก
ชั้นโดยสาร ระบบเพลงและภาพยนตร์ที่สามารถ
เลือกชมได้ตามความต้องการ และมีรายการบันเทิง
ให้ผโู้ ดยสารเลือกอย่างหลากหลาย อาทิ ภาพยนตร์ไทย
/ New Release / Favorite และ World Cinema
รวมทัง้ เกมส์ ข้อมูล และภาพเส้นทางบิน นอกจากนี้
ยั ง พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง ซอฟต์ แ วร์ (Software)
รองรับจำ�นวนเนื้อหา (Content) ที่เพิ่มขึ้น อาทิ
e-Menu และ e-Shopping เป็นต้น
2. การติดตัง้ อุปกรณ์อ�ำ นวยความสะดวกสำ�หรับธุรกิจและ
การสื่อสาร
บริษัทฯ ได้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (Thai Sky Connect)
บนเครื่องบินเพื่อให้ผู้โดยสารสามารถติดต่อสื่อสารกับ
ภาคพื้นโดยใช้อุปกรณ์สื่อสารส่วนตัวของตนเอง โดย
ในปี 2562 ได้ให้บริการบนเครือ่ งบิน จำ�นวนรวม 36 ลำ�
ได้แก่ เครื่องบินแบบแอร์บัส A330-300 (33H) จำ�นวน
7 ลำ� แบบแอร์บัส A330-300 (33R) จำ�นวน 3 ลำ�
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แบบแอร์บัส A380-800 จำ�นวน 6 ลำ� และแบบแอร์บัส
A350-900 จำ�นวน 12 ลำ� แบบโบอิ้ง 787-8 จำ�นวน
6 ลำ� และแบบโบอิ้ง 787-9 จำ�นวน 2 ลำ� นอกจากนี้
เพือ่ ความสะดวกสบายของลูกค้า บริษทั ฯ ได้มอบบริการ
Free Wi-Fi จำ�นวน 20 MB สำ�หรับลูกค้าชั้นหนึ่งบน
เครื่องแบบแอร์บัส A380-800 และจำ�นวน 20 MB
สำ�หรับลูกค้าชั้นธุรกิจบนเครื่องแบบแอร์บัส A350-900
แบบโบอิ้ง 787-8 และ 787-9

บริษัทฯ มีระบบเตรียมการโดยดำ�เนินการตรวจประเมิน
มาตรฐานการปฏิ บั ติ ง านภายในองค์ ก ร (Operational
Compliance Audit) ของทุกหน่วยปฏิบัติการ เพื่อให้มั่นใจ
ว่ า เป็ น ไปตามข้ อ กำ � หนดที่ เ กี่ ย วข้ อ งอย่ า งครบถ้ ว นและ
มีการปรับปรุงอย่างต่อเนือ่ ง พร้อมรับการตรวจประเมินจาก
องค์กรภายนอก ทัง้ นี้ บริษทั ฯ สามารถผ่านการตรวจประเมิน
และได้รบั ใบรับรองคุณภาพสากลด้านความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติการของสายการบิน (IATA Operational Safety
Audit: IOSA) เป็นรายแรกของประเทศไทยตั้งแต่ปี 2547
และได้รบั การรับรองอย่างต่อเนือ่ งมาโดยตลอด โดยผ่านการ
ตรวจประเมินทุกสองปีครัง้ ล่าสุดเมือ่ เดือนพฤษภาคม 2561
และได้รบั ใบรับรองคุณภาพสากลด้านความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติการของผู้ให้บริการภาคพื้น (IATA Safety Audit for
Ground Operations (ISAGO) ตั้งแต่ปี 2560

การปฏิบัติการบิน ความปลอดภัย ความมั่นคงและมาตรฐาน
การบิน
ความปลอดภัยในการปฏิบตั กิ ารบินเป็นหัวใจของธุรกิจการบิน
ตลอดระยะเวลาเกือบ 6 ทศวรรษ บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้าง
ความปลอดภัยสูงสุดในการเดินทางของผู้โดยสาร โดยเน้น
ทีก่ ารปฏิบตั กิ ารบินตามมาตรฐานความปลอดภัย และความ
มัน่ คงการบินของสำ�นักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย :
กพท. (Civil Aviation Authority of Thailand: CAAT)
องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International
Civil Aviation Organization: ICAO) หน่วยงานควบคุม
ความปลอดภัยด้านการบินของยุโรป (European Aviation
Safety Agency: EASA) สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่าง
ประเทศ (IATA) และหน่วยงานกำ�กับดูแลด้านความปลอดภัย
และความมั่นคงการบินพลเรือนของประเทศต่างๆ ทั่วโลก

หน่วยงานกำ�กับดูแลด้านการบินพลเรือนของประเทศต่างๆ
ทั่วโลกยังคงให้ความสำ�คัญในการตรวจประเมินมาตรฐาน
ความปลอดภัยของสายการบินของประเทศไทยที่ทำ�การบิน
เข้าในแต่ละประเทศ โดยบริษัทฯ มีผลการดำ�เนินงานที่อยู่
ในระดับมาตรฐานสากล สามารถผ่านการตรวจประเมินด้าน
ความปลอดภัย (Ramp Safety Inspection) จากหน่วยงาน
กำ�กั บ ดู แ ลด้ านความปลอดภั ยทุ ก หน่ วยงาน กรณีที่พบ
ข้อบกพร่อง สามารถแก้ไขได้ภายในเวลาทีก่ �ำ หนด ตลอดมา
บริ ษั ท ฯ มี เ ป้ า หมายที่ จ ะสร้ า งวั ฒ นธรรมองค์ ก รของ
การบินไทย ในการปลูกจิตสำ�นึกให้พนักงานตระหนักในเรือ่ ง
ความปลอดภัย โดยประยุกต์ใช้แนวคิดด้านความปลอดภัย
ทีม่ งุ่ เน้นเสริมสร้างทัศนคติในเชิงบวกให้แก่ผปู้ ฏิบตั งิ านให้มี
การทบทวนกระบวนการทำ�งาน ประเมิน และปรับเปลี่ยน
ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้
ปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยสูงสุด

ในฐานะสายการบินแห่งชาติ บริษัทฯ พร้อมที่จะพัฒนา
องค์ ก ร รวมทั้ ง ให้ ก ารสนั บ สนุ น และความร่ ว มมื อ กั บ
สำ�นักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เพื่อให้
ประเทศไทยมีการดำ�เนินการด้านการบินตามมาตรฐาน
สากล โดยบริ ษั ท ฯ ได้ ร่ ว มสนั บ สนุ น ข้ อ มู ล สำ � หรั บ การ
ประเมินผลการดำ�เนินงานของประเทศไทยตามแผน The
Global Aviation Safety Plan (GASP) และ The Global
Air Navigation Plan (GANP) ของ องค์การการบิน
พลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation
Organization: ICAO)
ในปี 2558 บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาต Third Country
Operators (TCO) จาก EASA โดยความเห็นชอบของ EU
Air Safety Committee (ASC) ด้วยใบอนุญาตนี้ บริษัทฯ
สามารถคงการปฏิบตั กิ ารบินไปยังสหภาพยุโรปได้ตอ่ ไป และ
ในปี 2560 บริษัทฯ ได้รับใบรับรองผู้ด�ำ เนินการเดินอากาศ
ฉบับใหม่ (Air Operator Certificate: AOC) และใบอนุญาต
ขนส่งวัตถุอันตราย (Dangerous Goods Certificate)
แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของบริษทั ฯ ในการขนส่งผูโ้ ดยสาร
สินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรกรรม อาหารสดอย่างเต็มรูปแบบ
รวมทั้งวัตถุสินค้าอื่นๆ ที่มีการควบคุมด้านความปลอดภัย
ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ของประเทศไทยในการเป็น
ศูนย์กลางอุตสาหกรรมการบิน และโลจิสติกส์
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บริ ษั ท ฯ ได้ ดำ � เนิ น การพั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การด้ า น
ความมั่นคงการบิน (Security Management Systems/
SeMS) ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อกำ�กับดูแลการ
ดำ�เนินงานด้านความมั่นคงการบินให้เป็นไปตามนโยบาย
ของบริ ษั ท ฯ และสอดคล้ อ งตามมาตรฐานข้ อ กำ � หนด
ด้ า นความมั่ น คงการบิ น (Aviation Security) ของ
องค์ ก รและหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง ในประเทศและ
ต่างประเทศ ได้แก่ องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ
(International Civil Aviation Organization: ICAO),
สำ�นักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (Civil Aviation
Authority of Thailand: CAAT), หน่วยงานด้านความ
มั่นคงในการเดินทางของประเทศออสเตรเลีย (Australia’s
Office of Transport Security: OTS), กฎข้อบังคับ
ของสหภาพยุโรป (European Union Regulations: EU
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Regulations), หน่วยงานด้านความมั่นคงของประเทศ
เยอรมนี (German Civil Aviation Authority: LBA) หน่วยงาน
ด้ า นความมั่ น คงของประเทศอั ง กฤษ (Department
for Transport: DfT) หน่ว ยงานด้านความมั่น คงของ
ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ (Switzerland’s Federal Office
of Civil Aviation: FOCA) หน่วยงานด้านความมั่นคง
ของประเทศญี่ปุ่น (Japan’s Civil Aviation Bureau:
JCAB) โดยบริ ษั ท ฯ มี ผ ลการดำ �เนิ น งานที่ อ ยู่ ใ นระดั บ
มาตรฐานสากล สามารถผ่านการตรวจประเมินจากหน่วยงาน
กำ � กั บ ดู แ ลด้ า นความมั่ น คงทุ ก หน่ ว ยงาน โดยไม่ พ บ
ข้อบกพร่องที่มีนัยสำ�คัญ
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการเหตุ
ฉุกเฉินและภาวะวิกฤติ (Emergency & Crisis Response
Management) อย่างเข้มงวด ยึดหลักกฎหมาย ข้อบังคับ
ระหว่างประเทศ และนำ�มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ
ของหน่วยงานภายใน และสถานีการบินของบริษัทฯ เพื่อให้
สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง บริษัทฯ ยังได้
จัดทำ�แผนการจัดการในภาวะวิกฤติเพื่อเตรียมพร้อมรับ
วิกฤตการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น เช่น แผนย้ายฐานการ
ปฏิบัติงาน แผน Public Health Emergency แผนกรณี
พนักงานชุมนุมประท้วง และแผนกรณีภัยพิบัติ โดยในปี
2562 ได้เข้าร่วมฝึกซ้อมการบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉิน
เต็ ม รู ป แบบกั บ หน่ ว ยงานภาครั ฐ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เช่ น
ได้เข้าร่วมการฝึกซ้อมการบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉิน
เต็มรูปแบบ (Full Scale) ตามแผนฉุกเฉิน ณ ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ (SEMEX-19) วันที่ 6 มิถุนายน 2562 กรณี
อากาศยานอุบัติเหตุ ณ ท่าอากาศยาน และการฝึกซ้อม
แผนเต็ ม รู ป แบบ (Full Scale) ตามแผนฉุ ก เฉิ น
ณ ท่าอากาศดอนเมือง (DEMEX-19) วันที่ 23 สิงหาคม 2562
กรณีอากาศยานลื่นไถลออกนอกทางวิ่ง และการฝึกซ้อม
แผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ
(PHEIC) กรณีโรคติดต่อทีม่ อี าหารเป็นสือ่ : โรคลิสเทริโอซิส
(Listeriosis) (TTX 2019) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันที่ 25 มิถุนายน 2562 รวมทั้งเพื่อสามารถพร้อมรับมือ
กับเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น
บริษัทฯ ได้พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบินให้มีความรู้
ความสามารถตามมาตรฐานสากล รวมทั้งให้มีจิตสำ�นึก
สูงสุดด้านความปลอดภัย มุง่ เน้นการสรรหาบุคลากรการบิน
ที่ มีคุณ ภาพระดั บ สากล โดยกำ �หนดให้มีการตรวจสอบ
ความพร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ ความรู้ (Knowledge)
ทั ก ษะ (Skill) และพฤติ ก รรม (Behavior) นั ก บิ น ของ
บริษัทฯ จะต้องผ่านการทดสอบและประเมินความถนัด
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ในการเป็นนักบินพาณิชย์ (Aptitude Test) จาก Scandinavian
Institute of Aviation Psychology (SIAP) ประเทศสวีเดน
ซึ่งเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับด้านการ
คัดเลือกนักบินให้กับสายการบินชั้นนำ�ของโลก การสอบ
จิตวิทยาการบิน (Aviation Psychology Test) จากสถาบัน
เวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ รวมทั้งจะต้องผ่านการ
ทดสอบความสามารถด้านทักษะการบิน (Ride Check)
และการใช้ ภ าษาอั ง กฤษตามมาตรฐานสากล (English
ICAO Proficiency) นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นการฝึกอบรมทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติแก่พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
เรื่องระบบความปลอดภัยและการบริการ เพื่อให้มีความรู้
ความชำ�นาญแบบมืออาชีพ มีทัศนคติและใจรักต่องาน
บริการ ควบคูไ่ ปกับความตระหนักเรือ่ งความปลอดภัยอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ำ�เสมอ
บริษัทฯ ได้ดำ�เนินการผลิตหลักสูตร Safety Management
System (SMS) เพื่อฝึกอบรมพนักงานของสายปฏิบัติการ
เพื่อเสริมสร้างการตระหนักรู้และความเข้าใจด้าน SMS
ในการปฏิบัติการบิน โดยยึดหลักมาตรฐานและข้อกำ�หนด
ขององค์กรการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ซึง่ ส่งผล
ให้การบินไทยเป็นสายการบินแรกๆ ในภูมิภาคที่มีการ
พัฒนาด้าน SMS และสายปฏิบัติการยังพัฒนาหลักสูตร
SMS อย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดได้พัฒนาเนื้อหาเฉพาะทาง
(Specialist Content) ของหลักสูตร SMS ในส่วนของ
นักบิน ลูกเรือ และพนักงานในสายปฏิบัติการ โดยมีทั้ง
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ระดับพนักงานปฏิบัติการ (Operational Staff) ที่เน้นเรื่อง
การบ่งชี้อันตราย (Hazard Identification) และประเมิน
ความเสี่ยง (Risk Assessment) อีกทั้งยังเน้นในเรื่อง
การรายงานด้านความปลอดภัย (Safety Reporting) เพื่อ
กระตุ้นการมีส่วนร่วมและตระหนักในเรื่องความปลอดภัย
ของการปฏิบัติงาน และระดับพนักงานบริหาร (Manager)
ที่ต้องมีความรู้ในเรื่องการประกันความปลอดภัย (Safety
Assurance) การพัฒนาด้าน SMS ของการบินไทยตลอดมา
เพื่อตอบสนองระบบความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพและ
ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงองค์ความรู้ด้าน SMS ของ
ICAO ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อทุกเที่ยวบิน
ของการบินไทย

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในการทำ�งาน (Occupational Health and Safety
Committee: OHSC) ซึ่งมีผู้แทนของหน่วยงานต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะกรรมการฯ เพื่อทำ�หน้าที่ในการ
วางแผน กำ�หนดนโยบาย และแนวทางการดำ�เนินงาน
ให้เป็นระบบสอดคล้องกับข้อกำ�หนดของกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
โดยมี ก ารจั ด ประชุ ม ฯ เพื่ อ ติ ด ตามการปฏิ บั ติ ง านด้ า น
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทำ�งานในภาพรวมของบริษัทฯ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ในภาพรวมของการปฏิบัติการบิน บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นใน
เรื่องของมาตรฐานด้านความปลอดภัยในระดับสูงสุด และ
คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารบนเครื่ อ งบิ น ที่ ดี เ ลิ ศ โดยการนำ �
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและมีมาตรฐานด้านความ
ปลอดภัยที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล มาประยุกต์ใช้กับ
เอกลักษณ์การให้บริการด้วยเสน่ห์ไทย บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะ
รักษาคุณภาพ ความปลอดภัย ความมั่นคง และมาตรฐาน
การบินให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล อีกทั้งการปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์ ข้อบังคับและกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องนัน้ เป็นปัจจัยหลัก
ในการดำ�เนินธุรกิจที่บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญเป็นอันดับแรก
มาโดยตลอด และบริ ษั ท ฯ จะได้ ดำ �เนิ น นโยบายเชิ ง รุ ก
ในการดำ�เนินงานด้านความปลอดภัย ความมั่นคง และ
มาตรฐานการบินอย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการดูแลสุขภาพอนามัยและความ
ปลอดภัยของพนักงาน รวมถึงการป้องกันอันตรายและ
ส่งเสริมสุขภาพอนามัย เป็นสิ่งสำ�คัญยิ่งที่ต้องดำ�เนินการ
ควบคู่ ไ ปกั บ การดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ บริ ษั ท ฯ จึ ง มี น โยบายใน
การดำ � เนิ น งานด้ า นความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และ
สภาพแวดล้อมในการทำ�งานบนพื้นฐานของมนุษยธรรม
โดยถือประโยชน์ของพนักงานเป็นหลัก และได้ดำ�เนินการ
อย่างครบวงจร คือการส่งเสริมสุขภาพอนามัย การเฝ้าระวัง
และตรวจสอบเพื่อความปลอดภัย การป้องกันและควบคุม
อุบัติเหตุและสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตรายในการทำ�งาน
การเฝ้ า ระวั ง สุ ข ภาพและป้ อ งกั น โรคจากการทำ � งาน
การปฐมพยาบาล และการฟืน้ ฟูสมรรถภาพหลังการบาดเจ็บ
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การตลาดและการแข่งขัน
นโยบายและลักษณะตลาด
ในปี 2562 บริษทั ฯ ได้ด�ำ เนินตามแผนวิสาหกิจ (2562-2570)
โดยมี ก ารปรั บ แผนให้ ส อดคล้ อ งกั บ กลยุ ท ธ์ ห ลั ก เพื่ อ
เร่งทำ�กำ�ไรเพิม่ จากการตลาดเชิงรุกและมีตน้ ทุนทีแ่ ข่งขันได้
(Aggressive Profit) โดยแผนการตลาดและการขาย มีดงั นี้
แผนการทำ�กำ�ไรเชิงรุก
บริษทั ฯ มีแผนสนับสนุนในการทำ�การตลาดเชิงรุก ผ่านการ
มุ่งเน้นการขายกลุ่มองค์กร (Corporate Sales) การขาย
ผ่านอินเทอร์เน็ตที่ต้องเพิ่มยอดขายด้วยการเร่งการพัฒนา
ปรั บ ปรุ ง ระบบสำ � หรั บ เพิ่ ม ช่ อ งทางการจำ � หน่ า ยดิ จิ ทั ล
การเพิ่มการขายแบบเครือข่าย (Network Sales) ด้วยการ
แสวงหาลู ก ค้ า ใหม่ ผ่ า นการจั ด ทำ � ความตกลงร่ ว มกั บ
สายการบิ น คู่ ค้ า และแผนหารายได้ เ สริ ม (Ancillary
Revenue) โดยครอบคลุมทั้ง Airline Ancillary Product
และ Non-Airline Ancillary Product รวมทั้ง เสริมสร้าง
ศักยภาพโปรแกรม Royal Orchid Plus (ROP) การขาย
Royal Orchid Holidays และสนับสนุน Offline Ancillary
แผนการสนับสนุนการตลาดและการขาย
บริษัทฯ วางนโยบายที่เหมาะสมระหว่างการบินไทยและ
การบินไทยสมายล์ ซึ่งสนับสนุนการตลาดและการขายของ
บริษัทฯ ด้วยกลยุทธ์ THAI Group สำ�หรับเป็นเครื่องมือ
ในการบริหารจัดการต้นทุนและการขยายเครือข่ายเส้นทางบิน
ทั้งเส้นทางภายในประเทศและเส้นทางภูมิภาค เพื่อสร้าง
ศักยภาพทางการแข่งขันและครอบคลุมลูกค้าได้ทุกกลุ่ม
เป้าหมาย ด้วยแผนกลยุทธ์ร่วมกัน “One Network Under
THAI Group” รวมถึงการจัดตั้งทีมขายร่วมกันในการขาย
ทั่วโลก นอกจากนี้ ยังมีกลยุทธ์ด้านการปฏิบัติการบินและ
การให้บริการผูโ้ ดยสาร และด้านการจัดเก็บรายได้จากความ
ตกลงส่วนแบ่งรายได้พเิ ศษ (Special Prorate Agreement:
SPA) เที่ยวบินรหัสร่วม (Codeshare Flights) ระหว่างกัน
และระหว่ า งสายการบิ น ไทยสมายล์ กั บ สายการบิ น คู่ ค้ า
สัญญา
แผนด้านกิจกรรมสนับสนุนและส่งเสริมการตลาด
การจั ด กิ จ กรรมสนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม การตลาด เช่ น
การสนับสนุนด้านกีฬา ด้านศิลปวัฒนธรรมและการแสดง
ร่วมกับกระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา การจัดงานรักคุณเท่าฟ้า
หรือการเข้าร่วมงานระหว่างประเทศ เป็นต้น ล้วนเป็น
ส่วนช่วยการสร้างรายได้ในเชิงรุก และเพื่อต่อยอดกลยุทธ์
ทางการตลาดของบริษทั ฯ ในรูปแบบต่างๆ อีกทัง้ ยังเป็นการ
สร้างชื่อเสียง (Brand) เพิ่มการเติบโตทางการตลาดทั้งใน
และต่างประเทศ
AR 2019

แผนการดูแลลูกค้า
บริษัทยังมุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์และการ
บริการในทุกจุดบริการหลักอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้า
ในแต่ละกลุม่ เป้าหมายได้สมั ผัสประสบการณ์การบินทีโ่ ดดเด่น
งดงามผสานเอกลักษณ์ของความเป็นไทย เริ่มตั้งแต่การ
บริการก่อนเที่ยวบิน (Pre-Flight Services) การบริการ
บนเครื่องบิน (In-Flight Services) ไปจนถึงการให้บริการ
หลังเทีย่ วบิน (Post-Flight Services) ด้วยการบริการทีเ่ ป็นเลิศ
สม่ำ�เสมอ เป็นไปตามมาตรฐาน และข้อตกลงระดับบริการ
ครบวงจร (Service Level Agreement: SLA) ตรวจประเมิน
ทุกจุดบริการเหล่านั้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้า
ได้รับความพึงพอใจสูงสุดจากการใช้บริการและผลิตภัณฑ์
ที่มีคุณภาพตลอดการเดินทาง มีการตรวจติดตามคุณภาพ
การบริการให้เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงาน (Service
Operation Procedure) ด้วยการสุ่มตรวจการปฏิบัติงาน
แบบไม่แจ้ง (Mystery Shopping) รวมถึงการประเมิน
ความพึงพอใจเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ และการบริการจาก
หน่วยงานภายนอก (Third Party Survey)
นโยบายการตลาดและลักษณะตลาด
ของสายการบินไทยสมายล์ (Thai Smile Airways)
สายการบินไทยสมายล์ได้กำ�หนดตำ�แหน่งทางการตลาด
ของสายการบิ น เป็ น สายการบิ น ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารเต็ ม รู ป แบบ
(Full Service Airlines) ที่มุ่งเน้นในการพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการให้บริการที่เยี่ยมยอด ควบคู่ไปกับความ
คุ้ ม ค่ า ของราคาบั ต รโดยสารที่ กำ � หนดไว้ ใ ห้ ค รอบคลุ ม
ทุกบริการ โดยมีการกำ�หนดแนวทางในการดำ�เนินนโยบาย
การตลาด ดังนี้
1. การให้บริการมุ่งสู่ความเป็นเลิศ (Excellent Services)
เน้นเพิม่ เติมการนำ�เสนอคุณค่าให้กบั ลูกค้าทุกจุดสัมผัส
ของการบริการ (Touch Point) โดยมีแนวทางดังนี้
• Excellent Check-In พัฒนาปรับปรุงระบบและ
		 ขั้นตอนการเช็คอินทางอินเทอร์เน็ต ให้ผู้โดยสาร
		 สามารถเช็คอินล่วงหน้าได้ด้วยตนเอง เช่น สามารถ
		 เลือกทีน่ งั่ และพิมพ์บตั รขึน้ เครือ่ ง (Boarding Pass)
		 ตลอดจนการจัดให้มหี ้องรับรองผู้โดยสาร (Lounge)
		 สำ�หรับผู้โดยสารทุกท่าน
• Excellent In-Flight Services พัฒนาปรับปรุง
		 วิธกี ารและขัน้ ตอนการให้บริการผูโ้ ดยสารในเทีย่ วบิน
		 ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และสร้ า งความประทั บ ใจให้
		 ผู้โดยสารเพิ่มมากยิ่งขึ้น อาทิ การให้บริการและ
		 บรรยากาศภายในห้องโดยสาร อาหารและเครื่องดื่ม
		 ในเที่ยวบิน เป็นต้น
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• Excellent Customer Relation พัฒนาระบบ
		 การส่งมอบผลิตภัณฑ์ โดยการสร้างความพึงพอใจ
		 ให้ ลู ก ค้ า ในทุ ก รายละเอี ย ด อาทิ ระบบการจอง
		 บัตรโดยสาร การเช็คอินผู้โดยสาร ผลิตภัณฑ์ภายใน
		 ห้ อ งโดยสาร นอกจากนี้ ยั ง ให้ บ ริ ก ารแก่ ลู ก ค้ า
		 อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดในทุก
		 กลุ่มเป้าหมาย อาทิ การทำ�กิจกรรมร่วมกับลูกค้า
		 ในช่วงเทศกาลต่างๆ การพัฒนาระบบให้ข้อมูลและ
		 การสื่อสารกับลูกค้า เป็นต้น
2. การกำ�หนดราคาขายที่เหมาะสม (Reasonable Price,
High Value)
• ปรับโครงสร้างการกำ�หนดราคาเพื่อให้มีราคาบัตร
		 โดยสารที่หลากหลายเหมาะสมสำ�หรับแต่ละตลาด
		 เพื่ อ สร้ า งโอกาสในการแข่ ง ขั น กั บ สายการบิ น อื่ น
		 (Right Price, Right Market) รวมทั้งปรับฐานราคา
		 ที่สอดคล้องกับการบินไทย
• สร้าง Price Value เพื่อดึงดูดให้ลูกค้าใช้บริการ
		 ตลอดจนมุ่งเน้นการสื่อสารกับผู้โดยสารผ่านทาง
		 ช่องทาง On-line หรือ Internet เพิ่มเติม
3. การพั ฒ นาเครื อ ข่ า ยเส้ น ทางบิ น (Route Network
Development)
• การขยายเครือข่ายการบินให้แข็งแกร่ง โดยการสร้าง
		 ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี ค วามถี่ ห รื อ ความจุ ข องเที่ ย วบิ น ให้
เพียงพอและเหมาะสมกับความต้องการของตลาด และ
		 ออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อเชื่อมต่อต่อเที่ยวบินในเวลา
		 ที่ เ หมาะสม ทำ � ให้ ส ามารถเพิ่ ม จำ � นวนผู้ โ ดยสาร
		 ทั้งแบบจุดบินต่อจุดบิน (Point to Point) และแบบ
		 ต่อเทีย่ วบิน (Connecting Traffic) จากจุดต้นทางถึง
		 ปลายทางให้มากขึน้ เช่น เส้นทางจีน อินเดีย อินโดจีน
		 และเส้นทางในภูมิภาค
• พัฒนาความร่วมมือกับการบินไทยแบบเที่ยวบินร่วม
		 เพื่อทำ�การขายเชื่อมต่อและสามารถปรากฏเที่ยวบิน
		 ที่ เ ชื่ อ มต่ อ กั น ในหน้ า แรกของระบบสำ � รองที่ นั่ ง
		 ก่ อ ให้ เ กิ ด การเชื่ อ มต่ อ เที่ ย วบิ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
		 (Seamless Connectivity) จัดสร้างระบบราคาแบบ
		 เชื่อมต่อเพื่อให้มีราคาที่แข่งขันได้ เส้นทางที่ขยาย
		 เทีย่ วบินร่วมได้แก่ เส้นทางภาคในประเทศ พนมเปญ
		 เวียงจันทน์ และ ออสโล เป็นต้น
• ขยายเครือข่ายเส้นทางบินโดยอาศัยความร่วมมือกับ
		 สายการบินคู่ค้า คือ สายการบินในกลุ่มลุฟต์ฮันซา
		 ได้ แ ก่ สายการบิ น ลุ ฟ ต์ ฮั น ซา สายการบิ น สวิ ส
		 สายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์ เพือ่ เชือ่ มต่อเส้นทาง
		 จากประเทศเยอรมันนี สวิสเซอร์แลนด์ และออสเตรีย
		 มายังประเทศไทย รวมทั้งจุดพ้นจากประเทศไทย
THAI

		 รวมทั้งมีแผนขยายความร่วมมือไปยังสายการบิน
		 อีวเี อ แอร์ และออนนิปปอน แอร์ไลน์ ในปี 2562 และ
		 สายการบินไชน่าเชานเทอร์น สายการบินเอเชียน่า
		 ในปี 2563
4. เสริมสร้างความแข็งแกร่งในช่องทางโฆษณาและสือ่ สาร
การตลาด (Strengthen Brand Communication)
• เพิ่มช่องทางการโฆษณาและสื่อสารการตลาดให้มี
		 ความเหมาะสม เพือ่ ให้สามารถเข้าถึงกลุม่ ลูกค้าได้อย่าง
		 ตรงเป้าหมายและครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มลูกค้า
		 ทัว่ ไป ลูกค้าองค์กร รวมไปถึงลูกค้าทีซ่ อื้ ผ่านช่องทาง
		 On-line
• เพิม่ ความถีใ่ นการติดต่อสือ่ สาร และใช้ประโยชน์จาก
		 การสื่อสารผ่านช่องทาง On-line เช่น Facebook,
		 LINE Official, Instagram, WEChat ให้ มี
		 ประสิทธิภาพมากขึ้น
5. การพัฒนากลยุทธ์การตลาดที่มีความเหมาะสม และ
ตอบสนองต่อสภาพตลาดทีม่ คี วามแตกต่างกัน (Market
Segmentation Strategy)
• เส้นทางประเทศจีน : ดำ�เนินการปรับเปลี่ยนสัดส่วน
		 ลูกค้าแบบเดินทางด้วยตนเอง (Fully Independent
		 Traveler: FIT) ให้มากกว่าลูกค้าแบบเป็นกลุม่ (GIT) โดย
		 ประสานงานกั บ ตั ว แทน GSA ในแต่ ล ะภู มิ ภ าค
		 รวมทัง้ ใช้กลยุทธ์การขายผ่านช่องทางออนไลน์มากขีน้
• เส้ น ทางประเทศอิ น เดี ย : เนื่ อ งจากมี ก ารเปิ ด
		 เส้นทางบินใหม่ Ahmedabad ใน Winter 2019/20
		 จึ ง ขยายกลยุ ท ธ์ ไ ปยั ง ลู ก ค้ า แบบกลุ่ ม ลู ก ค้ า แบบ
		 ท่องเที่ยวผจญภัยมากขึ้น แต่ยังคงรักษาการมุ่งเน้น
		 ลูกค้าที่เดินทางด้วยตนเอง (Fully Independent
		 Traveler: FIT), ลูกค้ากลุม่ MICE (Meeting, Incentives
		 Convention, Exhibition), ลูกค้าที่ต้องการการจัด
		 งานแต่งงานภายในประเทศ (Wedding) และลูกค้า
		 กลุ่มผู้ใช้แรงงาน (Labor) เป็นต้น
• เส้ น ทางในอิ น โดจี น : ปรั บ เวลาต่ อ เที่ ย วบิ น
		 (Connecting Time) เพือ่ ให้สามารถรองรับการเชือ่ มต่อ
		 กับเส้นทาง Longhaul จากสายการบินยุโรป และ
		 ทำ�การส่งเสริมการขายบนเทีย่ วบินร่วมไปยังทวีปยุโรป
• เส้นทางภายในประเทศ : รักษาฐานลูกค้าเดิม และ
		 เพิม่ ฐานลูกค้าใหม่ โดยการทำ�กลยุทธ์ทางการตลาด
		 และการขายที่มีความน่าดึงดูดและเข้าถึงกลุ่มลูกค้า
		 ผ่ า นทางช่ อ งทางการขายทุ ก ช่ อ งทาง ตลอดจน
		 สร้ า งประสบการณ์ ใ นการเดิ น ทางที่ ป ระทั บ ใจ
และมีคณ
ุ ภาพเพิม่ มากขึน้ เมือ่ เทียบกับสายการบินอืน่ ๆ
		 (Competitive Edge)
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6. เปิดช่องทางการขายแบบ e-Commerce มากขึ้น
• เนือ่ งจากการแข่งขันในตลาดออนไลน์เป็นทีน่ ยิ มมาก
		 ในตลาดเอเชี ย จึ ง ขยายช่ อ งทางการขายผ่ า น
		 e-Commerce ที่เป็นที่นิยมโดยเฉพาะกลุ่มลูกค้า
		 คนไทยและเอเชีย ได้แก่ Lazada, Shopee โดย
		 เชื่อมโยงกับการออกบัตรโดยสารทาง Call Center
		 ซึ่งได้ผลตอบรับที่ดีมาก
7. บรรลุเป้าหมายในการเป็นองค์กรที่มีความแข็งแกร่ง
และยัง่ ยืน สร้างผลกำ�ไรสูงสุด (Strong and Sustainable
Growth with High Profitability)
• เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นลูกค้า (Customer Oriented)
• เป็ น องค์ ก รที่ มี ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น
		 (Competitiveness)
• เป็นองค์กรที่มีความคล่องตัวสูง (Dynamic)
แผนบริหารรายได้และพัฒนาช่องทางการจัดจำ�หน่าย
แผนบริหารรายได้
เพื่อรักษาและเพิ่มคุณภาพรายได้ในสภาวะเศรษฐกิจโลก
ถดถอย การเมื อ งไม่ ป กติ ความผั น ผวนของตลาด
การแข่งขันที่รุนแรง รวมทั้งการตรวจสอบมาตรฐานความ
ปลอดภัยด้านการบินขององค์กรตรวจสอบต่างๆ บริษัทฯ
จึงมีแผนงานมุ่งเน้นการขายและเพิ่มรายได้ โดย
• ปรั บ ปรุ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก ารโดยการบริ ห ารฝู ง บิ น
แนวใหม่ด้วยการใช้เครื่องบินให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ในเส้ น ทางหลั ก ด้ ว ยการใช้ เ ครื่ อ งบิ น รุ่ น ใหม่ ที่ ดี ก ว่ า
ปรับกำ�ลังการผลิตในบางตลาด และเพิม่ การใช้เครือ่ งบิน
ให้มากขึ้น
• เพิม่ การขายแบบเครือข่าย (Network Sales) โดยแสวงหา
ลูกค้าใหม่ๆ ในเส้นทางรอบๆ เส้นทางหลัก โดยการ
จัดทำ�ความตกลงร่วมกับสายการบินคู่ค้า ดังที่ปรากฏ
ในรายการส่งเสริมการขายจุดบินใหม่ๆ ของบริษัทฯ
ในทวีปยุโรป
• เสริมสร้างรายได้จากการขายผ่านบริการอิเล็กทรอนิกส์
(e-Service) โดยพัฒนาระบบทีส่ ามารถอำ�นวยความสะดวก
สนองต่ อ ความต้ อ งการของผู้ โ ดยสารสำ � หรั บ ตลาด
ภายในประเทศและต่างประเทศ
การหารายได้เสริม
นอกเหนือจากธุรกิจการบินหลักที่บริษัทฯ ดําเนินงานด้าน
การขนส่งผู้โดยสารทางอากาศ บริษัทฯ ยังมีผลิตภัณฑ์
และบริการเสริมต่างๆ เป็นรายได้เสริมองค์กรอีกทางหนึ่ง
โดยการบินไทยได้จัดทำ�บริการเสริมในรูปแบบการช้อปปิ้ง
ออนไลน์ (Shopping Online) บนเว็บไซต์ เช่น การเลือ่ นชัน้ ทีน่ งั่
บริการรถเช่า รถรับส่งสนามบิน โรงแรม รวมทั้งเสนอ
ขายผลิตภัณฑ์และบริการที่บริษัทฯ มีอยู่แล้ว อาทิ สินค้า
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THAI Shop ช่องทางพิเศษ (Fast Track) ห้องรับรองพิเศษ
(Lounge) เป็นต้น รวมทั้งหาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่คิดว่า
เป็นที่น่าสนใจ คุณภาพที่คัดสรรมาอย่างดีจากที่ต่างๆ ทั้ง
ในและต่างประเทศ อาทิ ผลิตภัณฑ์ในสังกัดกระทรวงพาณิชย์
ผลิตภัณฑ์ OTOP นอกจากจะเป็นการส่งเสริมผลิตภัณฑ์
ในประเทศแล้ว ยังเป็นการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลและต้อนรับ
การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อีกทางหนึ่ง
ทั้งนี้ บริษัทฯ มีขีดความสามารถที่จะหารายได้เสริมที่อื่นๆ
ได้นอกเหนือจากธุรกิจการบิน โดยการหาความร่วมมือทาง
ธุรกิจที่มีความสอดคล้องกันเพิ่มขึ้น รวมทั้งการเจรจาและ
ต่อยอดธุรกิจกับพันธมิตรทางธุรกิจใหม่ๆ ที่จะเข้ามาเสริม
ธุรกิจการบินให้เข้มแข็งขึน้ เพือ่ ตอบสนองรสนิยม (Lifestyle)
ของลูกค้ายุคใหม่ที่ต้องการความสะดวกสบาย รวดเร็วและ
เป็นการเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับแบรนด์ (Brand) ด้วย รวมทั้ง
จะทำ�ให้เว็บไซต์ (Website) ของบริษัทฯ มีบทบาทและ
แข็ ง แกร่ ง มากยิ่ ง ขึ้ น และเพิ่ ม ความประทั บ ใจให้ กั บ
ลูกค้าของการบินไทยตามความต้องการในการใช้บริการ
ทีแ่ ตกต่างกันในระหว่างการเดินทาง (Customer Experience
Management)
ธุรกิจการขนส่งทางอากาศ การท่องเทีย่ วและการขนส่ง เป็น
ธุรกิจทีม่ คี วามโดดเด่นและอยูใ่ นความสนใจทัง้ จากผูบ้ ริโภค
ภายในประเทศและจากประเทศเพื่ อนบ้ าน โดยบริ ษัทฯ
วางกลยุทธ์เพื่อรองรับกับความต้องการของลูกค้าในระดับ
นานาชาติและบริการจัดส่งแบบครบวงจร คือสัง่ ซือ้ สินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ผ่านออนไลน์ของบริษัทฯ จ่ายเงินและดำ�เนินการ
จัดส่งให้ถึงมืออย่างเรียบร้อย ทั้งนี้ ลูกค้าจะได้รับความ
สะดวกในการซือ้ บริการเสริมต่างๆ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ มีความคุม้ ราคา
ทีก่ ารบินไทยทำ�การคัดสรรมาแล้ว และนำ�เสนอเป็นทางเลือก
ตามรสนิยมและความต้องการของผู้โดยสารตามเส้นทาง
และวัตถุประสงค์ของการเดินทาง ซึ่งบริการเสริมดังกล่าว
จะทำ�ให้ผู้โดยสารของการบินไทยได้รับประสบการณ์ที่ดี
ตลอดการเดินทาง และบอกต่อประสบการณ์การเดินทาง
ผ่านสือ่ สังคมออนไลน์และกับเพือ่ นๆ เพือ่ จูงใจให้หนั กลับมา
ใช้บริการของการบินไทยต่อไป
กลุ่มลูกค้าและการพัฒนาช่องทางจัดจำ�หน่าย
ในการดำ�เนินธุรกิจ บริษทั ฯ ให้บริการขนส่งผูโ้ ดยสารเป็นหลัก
โดยทำ � การขนส่ ง เชื่ อ มโยงเมื อ งหลั ก ของประเทศไทย
ไปยังเมืองต่างๆ ทั่วโลกทั้งในแบบเที่ยวบินประจำ� และ
เที่ยวบินเช่าเหมาลำ� ในเส้นทางบินระหว่างประเทศและ
ภายในประเทศ โดยวางตำ�แหน่งทางการตลาด (Marketing
Positioning) เป็นสายการบินชัน้ เยีย่ มระดับโลก (Premium
Service Airline) ให้บริการในลักษณะครบวงจร (Full
Service) มาโดยตลอด บริษัทฯ ยังคงดูแลลูกค้าในทุกกลุ่ม
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การให้บริการ (Service Level Agreement: SLA) คือ
ต้องให้บริการตอบรับสายลูกค้าร้อยละ 80 ของปริมาณสาย
ทีเ่ รียกเข้าทัง้ หมดภายในเวลา 20 วินาที และมีอตั ราละทิง้ สาย
ไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 8 โดยมี บ ริ ษั ท ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญด้ า นนี้
รับการว่าจ้างมาให้บริการภายใต้การดูแลของหน่วยงาน
TCC ตามมาตรฐานทีก่ �ำ หนด เพือ่ เพิม่ ความพึงพอใจสูงสุด
ให้แก่ลูกค้า

(Segment) เป็นอย่างดี โดยเน้นการตอบสนองแต่ละกลุ่ม
และการพัฒนาช่องทางจัดจำ�หน่ายให้ตรงกับความต้องการ
และความคาดหวังอย่างแท้จริง กลุ่มลูกค้าแบ่งออกเป็น
• ลูกค้าพรีเมี่ยม ประกอบด้วยลูกค้าชั้นหนึ่ง ชั้นธุรกิจ
สมาชิกแพลตินั่ม สมาชิกบัตรทอง
• ลูกค้าภาคราชการ (Government)
• ลูกค้ากลุ่มองค์กร (Corporates) และลูกค้านักธุรกิจ/
ธุรกิจขนาดย่อม (SME: Small and Medium Enterprise)
• ลูกค้ากลุ่มท่องเที่ยว (Leisure)
• นักเรียน และลูกค้ากลุ่มเยี่ยมเพื่อนและญาติ (VFR:
Visiting Friends and Relatives)
• ลูกค้านิยมกีฬา และกิจกรรมพิเศษ (Special Interest
and Life-Style)
• ลูกค้ากลุม่ ประชุมสัมมนา นิทรรศการการค้า การท่องเทีย่ ว
ที่ได้รับเป็นรางวัล (MICE)
• ลูกค้ากลุ่มอื่นๆ

บริษทั ฯ มีชอ่ งทางในการตอบรับการบริการลูกค้าหลายช่องทาง
ทั้งทางโทรศัพท์ อีเมล แฟกซ์ Live Chat และโทรศัพท์
เลขหมายพิเศษ สำ�หรับลูกค้ากลุ่มต่างๆ ทั้งลูกค้ากลุ่ม
พรีเมี่ยม ลูกค้าภาคราชการ และลูกค้ากลุ่มองค์กร

ทั้งนี้ บริษัทฯ พร้อมบริการลูกค้าทุกกลุ่ม (All Segments
Product Offering) โดยใช้กลยุทธ์ทั้งในเชิงบริหารรายได้
(Revenue Management) ควบคู่กับการบริหารราคาขาย
(Pricing) ทีแ่ ตกต่างกันไปในแต่ละกลุม่ ลูกค้าทีม่ คี วามต้องการ
ของแต่ละกลุ่มไม่เหมือนกัน

Digital Commerce
จากการเติบโตอย่างรวดเร็วของช่องทางดิจิทัล (Digital)
ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องของเทคโนโลยี
ใหม่ ที่ กำ � ลั ง เข้ า มา ทำ � ให้ เ กิ ด การแข่ ง ขั น อย่ า งรุ น แรง
ในอุตสาหกรรมและธุรกิจการบินของโลก จึงไม่สามารถปฏิเสธ
ได้วา่ ผูบ้ ริโภคจะมีบทบาทสำ�คัญมากขึน้ ทัง้ โทรศัพท์มอื ถือ
สมาร์ทโฟน (Smart Phone) และเครือข่ายทางสังคมออนไลน์
(Social Network) ส่งผลให้เกิดสังคมแห่งอุปนิสัยใหม่
ของผู้บริโภคที่เรียกว่า Socialnomics ทำ�ให้แนวโน้มของ
ผู้บริโภคหันมาใช้ช่องทางดิจิทัลในการซื้อบัตรโดยสารและ
การใช้บริการที่สามารถทำ�ด้วยตนเองได้ (Self Service)
การสื่อสารต่างๆ กับบริษัทฯ ผ่านช่องทางดิจิทัลมากขึ้น
เป็นลำ�ดับ การบินไทยจึงให้ความสำ�คัญกับช่องทางดิจิทัล
เพื่อรองรับแนวโน้มการเติบโตของเทคโนโลยี รวมทั้งการ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ที่แตกต่างไปจากเดิมและรวดเร็วกว่า
คูแ่ ข่งขัน บริษทั ฯ จึงมุง่ เน้นการพัฒนาการให้บริการออนไลน์
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้งานเว็บไซต์ของ
การบินไทยได้งา่ ยและทันสมัยอยูต่ ลอดเวลาจากทุกอุปกรณ์
เช่นโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน เป็นต้น

การขายแบบเครื อ ข่ า ย (Network) และกลุ่ ม พั น ธมิ ต ร
การบินสตาร์อัลไลแอนซ์ (Star Alliance)
เครื อ ข่ า ยเส้ น ทางบิ น ของกลุ่ ม พั น ธมิ ต รการบิ น สตาร์
อัลไลแอนซ์ ทีค่ รอบคลุมไปยังทุกทวีปทัว่ โลก ช่วยให้บริษทั ฯ
มีโอกาสในการทำ�ตลาดได้กว้างกว่าจุดบินที่ทำ�การบินเอง
ผ่านความร่วมมือด้าน Interline/Codeshare กับสายการบิน
สมาชิก บริษัทฯ มีเป้าหมายในการเพิ่มการทำ� Interline/
Codeshare กับสายการบินสมาชิก เพือ่ เพิม่ ทางเลือกให้กบั
ลูกค้าและเพิม่ รายได้ให้กบั องค์กร การเป็นส่วนหนึง่ ของกลุม่
สตาร์อัลไลแอนซ์ ยังช่วยยกระดับมาตรฐานและคุณภาพ
การบริ ก ารเพื่ อ เพิ่ ม ประสบการณ์ ที่ ดี แ ละความพึ ง พอใจ
สูงสุดของลูกค้าตลอดการเดินทาง ตามกลยุทธ์ใหม่ของ
สตาร์อัลไลแอนซ์ (Making Customer Journey Better)
ปัจจุบันกลุ่มพันธมิตรการบินสตาร์อัลไลแอนซ์ มีสมาชิก
ทัง้ หมด 26 สายการบิน ให้บริการมากกว่า 19,000 เทีย่ วบิน
ต่อวัน ไปยัง 1,350 จุดบิน ใน 195 ประเทศทั่วโลก
THAI Contact Center (TCC)
THAI Contact Center ศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์
(02-356-1111) เป็นด่านแรกของจุดบริการหลักที่ลูกค้า
จะตัดสินใจใช้บริการ บริษัทฯ เล็งเห็นความสำ�คัญในการ
ให้ บ ริ ก ารในส่ ว นนี้ เ ป็ น อย่ า งมาก โดยมี ข้ อ ตกลงระดั บ
THAI

นอกจากบริษัทฯ เน้นความสะดวกรวดเร็วในการค้นหา
เที่ยวบินและเครือข่ายเส้นทางบินที่เชื่อมต่อกับสายการบิน
พันธมิตรไปทั่วโลก บริษัทฯ ยังสามารถให้บริการลูกค้า
แบบบริการเบ็ดเสร็จในจุดเดียว (One Stop Services)
45

บริษทั ฯ ได้มกี ารปรับตัวและรับมือกับสภาพการแข่งขันต่างๆ
ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพที่ แ ตกต่ า งกั น โดยการขยายช่ อ งทาง
ชำ�ระเงินหลากหลายช่องทางมากขึน้ เพือ่ เพิม่ ความสะดวกสบาย
ให้ กั บ ลู ก ค้ า เช่ น ชำ � ระเงิ น ผ่ า น0 Counter Service,
7 Eleven, Tesco Lotus, PayPal, Line Pay, ATM,
Bank Transfer และอื่นๆ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังพัฒนา
การสื่อสารข้อมูล เพื่อดึงดูดความสนใจกับลูกค้าและช่วย
เผยแพร่ ไ ปในวงกว้ า ง รวมทั้ ง การบริ ห ารการส่ ง เสริ ม
ภาพลั ก ษณ์ ข องบริ ษั ท ฯ ขยายเครื อ ข่ า ยและสร้ า งความ
สัมพันธ์กับชุมชนออนไลน์ (Online Communication)
ผ่านช่องทาง Social Media ของการบินไทย ซึ่งจัดทำ�
ในหลายรูปแบบ อาทิ Banner, Infographic, VDO เป็นต้น
ตลอดจนการใช้ช่องทาง Social Media ในการส่งเสริม
รายได้ให้บริษัทฯ ได้อีกทางหนึ่ง
กิจกรรมส่งเสริมการตลาดและส่งเสริมการขาย
บริษัทฯ ได้ดำ�เนินการด้านส่งเสริมการขายและการตลาด
ทัง้ ในและต่างประเทศอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ รักษาส่วนแบ่งตลาด
เสริ ม ความสามารถในการแข่ ง ขั น และสร้ า งรายได้
ให้มากที่สุดในสภาวะตลาดที่ได้รับผลกระทบจากปัจจัย
ผันผวนภายนอก ทัง้ ด้านเศรษฐกิจ การเมือง และการแข่งขัน
ในตลาด รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการขายและการตลาด
โดยโปรแกรมสะสมไมล์ รอยัล ออร์คดิ พลัส (Royal Orchid
Plus: ROP) และรายการแพ็กเกจท่องเที่ยว รอยัล ออร์คิด
ฮอลิ เ ดย์ : เอื้ อ งหลวง (Royal Orchid Holidays)
ที่หลากหลาย ซึ่งคัดสรรแล้วสำ�หรับนักท่องเที่ยวผู้โดยสาร
การบินไทย เป็นการให้บริการเชื่อมต่อจากการโดยสาร
เครื่ อ งบิ น ในการให้ บ ริ ก ารที่ พั ก และการท่ อ งเที่ ย วแก่
ผู้โดยสารของการบินไทย

รอยัล ออร์คิด ฮอลิเดย์ มีการขายผ่านทั้งสำ�นักงานขายและ
ตัวแทนจำ�หน่ายของการบินไทย มีการพัฒนาระบบเพื่อให้
รองรับการขายผ่านอินเทอร์เน็ต (Online) มีการพัฒนา
รายการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศที่ตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วนและหลากหลาย มีการ
ส่ ง เสริ ม การขายผ่ า นสื่ อ โฆษณาประชาสั ม พั น ธ์ การจั ด
Event และการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าต่างๆ รวมทัง้ การจัด
รายการส่งเสริมการขายช่วงนอกฤดูกาลท่องเทีย่ ว นโยบาย
เหล่านี้เป็นทั้งการส่งเสริมการขายและการประชาสัมพันธ์
รายการทัวร์ รอยัล ออร์คิด ฮอลิเดย์ และทัวร์เอื้องหลวง
ให้เป็นที่รู้จักของลูกค้ามากขึ้น และยังเป็นการสนับสนุน
นโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลาง
การท่องเที่ยวของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย

AR 2019

ช่องทางการจัดจำ�หน่ายของสายการบินไทยสมายล์
(Thai Smile Airways)
ในช่วงเริ่มต้นการจัดตั้งบริษัทฯ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557
เป็นต้นมา สายการบินไทยสมายล์ได้ใช้ระบบ Navitaire
ในการจัดจำ�หน่ายและบริการลูกค้า (Distribution and
Passenger Service System: PSS) และได้จัดทำ�ความ
ร่วมมือแบบเที่ยวบินรหัสร่วม (Code Share Agreement)
กับการบินไทย เพื่ออำ�นวยความสะดวกในการให้บริการ
ผู้โดยสารที่เดินทางบนเส้นทางของไทยสมายล์ และได้รับ
สิทธิประโยชน์มากขึ้น ต่อมาในเดือนสิงหาคม 2560 จึงได้
พัฒนาระบบจัดจำ�หน่าย อะมาดิอุส (Amadeus-ALTEA)
ซึ่งเป็นระบบเดียวกันกับการบินไทย เพื่อให้สามารถทำ�
การขายแบบเชื่อมต่อ (Network) ในจุดบินต่างๆ ทั่วโลก
มายั ง เส้ น ทางของไทยสมายล์ โดยยั ง คงความร่ ว มมื อ
แบบเที่ ย วบิ น รหั ส ร่ ว ม (Code Share Agreement)
กับการบินไทย ในขณะเดียวกันได้ขยายความร่วมมือไปยัง
สายการบินพันธมิตรที่ใช้ระบบจัดจำ�หน่ายลักษณะเดียวกัน
กั บ อะมาดิ อุ ส ด้ ว ย ได้ แ ก่ สายการบิ น กลุ่ ม ลุ ฟ ท์ ทั น ซา
สายการบินลุฟท์ทนั ซา สายการบินสวิส สายการบินออสเตรียน
สายการบินอีวีเอ สายการบินออนนิปปอน แอร์เวส์ เป็นต้น
ในปัจจุบันได้ทำ�การเชื่อมต่อแบบ Inter Airline Through
Checkin เพื่อให้สามารถเช็คผู้โดยสารและกระเป๋าระหว่าง
สายการบินที่มีจุดเชื่อมต่อกัน ทำ�ให้ผู้โดยสารเกิดความ
สะดวกสบายมากขึ้น

สายการบินไทยสมายล์มงุ่ เน้นการควบคุมและบริหารจัดการ
ต้ น ทุ น ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยรั ก ษาระดั บ ต้ น ทุ น คงที่
(Fixed Cost) ให้ต�่ำ เน้นการดำ�เนินงานเฉพาะกิจกรรมหลัก
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งโดยตรงกั บ ธุ ร กิ จ ได้ แ ก่ การปฏิ บั ติ ก ารบิ น
การควบคุมมาตรฐานความปลอดภัย การกำ�หนดรูปแบบ
และมาตรฐานการให้ บ ริ ก ารลู ก ค้ า การให้ บ ริ ก ารลู ก ค้ า
บนเครื่องบิน การบริหารภาพลักษณ์ตราสินค้าและการ
สือ่ สารการตลาด การกำ�หนดราคาและการบริหารรายได้ ทัง้ นี้
นอกจากสายการบินไทยสมายล์จะจัดจำ�หน่ายผ่านระบบ
จัดจำ�หน่ายตรงและผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักแล้ว
ยังได้มกี ารขายผ่านระบบอะมาดิอสุ และผ่านตัวแทนจำ�หน่าย
ออนไลน์ (Online Travel Agent) ที่มีอยู่ในประเทศจีน
และอินเดีย เช่น Expedia, TripAdvisor, Ctrip, Qunar,
SkyScanner, JetRadar, MakeMyTrip, Cleartrip Yatra
และ Goibibo เพื่อเพิ่มโอกาสในการขยายฐานลูกค้าและ
เพิ่มการรับรู้ให้มากขึ้น เป็นต้น โดยในปีน้ีจะมีการทบทวน
วิธีการกำ�หนด Commission เพื่อกระตุ้นยอดขายให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
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ท่องเทีย่ ว ได้แก่ การหยุดชะงักของห่วงโซ่อปุ ทานทีต่ อ้ งพึง่ พา
วัตถุดิบจากจีนและการจำ�กัดการเดินทางท่องเที่ยวของ
แต่ละประเทศทัว่ โลก ทัง้ นี้ อยูบ่ นสมมติฐานทีท่ างรัฐบาลจีน
สามารถควบคุ ม การระบาดได้ ใ นไตรมาสแรก ซึ่ ง หาก
ยืดเยือ้ และระบาดไปทัว่ โลกมากขึน้ อาจทำ�ให้การเติบโตของ
เศรษฐกิจโลกลดลงมากกว่าคาดได้ (คาดการณ์ ณ เดือน
มกราคม 2563)

ในปี 2562 กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) รายงาน
เศรษฐกิจโลกขยายตัวต่ำ�สุดในรอบ 10 ปี นับตั้งแต่วิกฤต
การเงินโลก โดยชะลอตัวทีร่ อ้ ยละ 2.9 จากปีกอ่ นทีร่ อ้ ยละ 3.6
ซึ่ ง เศรษฐกิ จ ชะลอตั ว ในทุ ก ภู มิ ภ าคจากความตึ ง เครี ย ด
ที่เพิ่มขึ้นของสงครามการค้าและปัญหาทางภูมิรัฐศาสตร์
ความไม่มั่นคงและความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศ
ความไม่แน่นอนของนโยบาย Brexit ความผันผวนของราคา
น้ำ�มันและอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงปัญหาการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพอากาศ ซึง่ สภาวะดังกล่าวกระทบต่อความเชือ่ มัน่
การตัดสินใจลงทุน และห่วงโซ่อปุ ทาน รวมถึงกำ�ลังซือ้ ทีล่ ดลง
อย่างไรก็ดี ปัจจัยเสี่ยงหลักยังคงมาจากสงครามการค้า
ระหว่างสหรัฐฯ และจีน ซึ่งเป็นประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่
อั น ดั บ 1 และ 2 ของโลก และมี ก ารค้ า ขายกั บ หลาย
ประเทศทั่วโลก โดยการขยายตัวของปริมาณการค้าโลก
ชะลอลงอยู่ที่ร้อยละ 1.0 จากปีก่อนที่ร้อยละ 3.7 เศรษฐกิจ
ของสหรัฐฯ และจีน ชะลอตัวอยู่ที่ร้อยละ 2.3 และ 6.1
ตามลำ�ดับ สำ�หรับเศรษฐกิจยูโรโซนชะลอตัวอยูท่ รี่ อ้ ยละ 1.2
จากความเสี่ยงที่กล่าวมาและการชะลอตัวของเศรษฐกิจ
ประเทศหลักในภูมิภาค ในส่วนของเศรษฐกิจไทยชะลอตัว
อยู่ที่ร้อยละ 2.9 (ขยายตัวต่ำ�สุดในอาเซียน 5) ตามการ
ชะลอตัวของเศรษฐกิจและการค้าโลก ส่งผลให้ภาคการส่งออก
หดตัวและภาคการท่องเที่ยวฟื้นตัวช้า ทั้งนี้ คาดการณ์
ปี 2563 เศรษฐกิจโลกฟื้นตัวอย่างเปราะบาง โดยขยายตัว
ในระดับปานกลางทีร่ อ้ ยละ 3.3 จากความสำ�เร็จในการเจรจา
การค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน รวมถึงการคลายความกังวล
ต่อการออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักรแบบ
ไร้ขอ้ ตกลง ซึง่ เศรษฐกิจสหรัฐฯ และจีนคาดขยายตัวชะลอลง
อยูท่ รี่ อ้ ยละ 1.6 และ 6.0 ตามลำ�ดับ ขณะทีเ่ ศรษฐกิจยูโรโซน
ฟืน้ ตัวเล็กน้อยอยูท่ รี่ อ้ ยละ 1.3 อย่างไรก็ดี ยังคงมีความเสีย่ ง
จากความเป็นไปได้ในการเกิดความตึงเครียดทางการค้า
ระหว่างสหรัฐฯ และยุโรป รวมถึงระหว่างสหรัฐฯ และจีน
รอบใหม่ ประกอบกับความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์
ที่เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ความ
ไม่สงบและความขัดแย้งภายในประเทศทีท่ วีความรุนแรงขึน้
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และล่าสุดสถานการณ์
การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19)
ทีร่ ะบาดจากประเทศจีนในเดือนมกราคม 2563 ส่งผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจทั่วโลกและภาคการท่องเที่ยว IMF คาดว่า
เศรษฐกิจโลกจะเติบโตลดลง 0.1 จุด อยู่ที่ร้อยละ 3.2 ซึ่ง
เศรษฐกิจจีนจะได้รบั ผลกระทบมากทีส่ ดุ โดยจะเติบโตลดลง
0.4 จุด อยู่ที่ร้อยละ 5.6 สำ�หรับภูมิภาคอื่นคาดว่าจะได้รับ
ผลกระทบในระยะสั้นผ่านข้อจำ�กัดด้านการผลิตและการ

THAI

ในส่วนของน้�ำ มันซึง่ ถือเป็นต้นทุนหลักของสายการบิน ราคา
น้ำ�มันดิบและน้ำ�มันเครื่องบินเฉลี่ยปี 2562 ต่ำ�กว่าปีก่อน
ที่ประมาณร้อยละ 8 และ 10 อยู่ที่ 64.13 และ 77.24
ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ตามลำ�ดับ จากอุปสงค์น�้ำ มันดิบ
มี แ นวโน้ ม ชะลอตั ว ลงตามเศรษฐกิ จ โลก โดยสถาบั น
พลังงานสากล (IEA) ได้ปรับลดการเติบโตของความต้องการ
ใช้น�้ำ มันดิบในปี 2562 ลงเหลือเพียงประมาณ 1 ล้านบาร์เรล
ต่อวัน (ประมาณการ ณ เดือน ธันวาคม 2562) ขณะทีอ่ ปุ ทาน
น้�ำ มันดิบจากสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึน้ ต่อเนือ่ ง อย่างไรก็ดี ราคา
น้�ำ มันมีความผันผวนตามสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น อาทิ
ความไม่สงบในประเทศผูผ้ ลิตน้�ำ มัน ปัญหาการเมืองระหว่าง
ประเทศ สภาวะเศรษฐกิจ อัตราแลกเปลีย่ น และการเก็งกำ�ไร
ราคาน้�ำ มัน เป็นต้น สำ�หรับปี 2563 ซิตกี้ รุป๊ คาดการณ์ราคา
น้ำ�มันมีแนวโน้มลดลง โดยราคาน้ำ�มันดิบปรับตัวลดลง
ทีป่ ระมาณร้อยละ 17 อยูท่ ี่ 53.32 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล
จากปัญหาความไม่สงบระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ข้อตกลง
ในการปรับลดกำ�ลังการผลิตของกลุ่มโอเปกและประเทศ
นอกโอเปกที่จะสิ้นสุดในเดือนมีนาคม 2563 ขณะที่ความ
ต้องการใช้น�้ำ มันยังไม่แน่นอนขึน้ อยูก่ บั สภาพเศรษฐกิจโลก
และสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
(COVID-19) ที่ ส่ ง ผลให้ ค วามต้ อ งการใช้ น้ำ � มั น ลดลง
ในส่วนของราคาน้ำ�มันเครื่องบินปรับตัวลดลงที่ประมาณ
ร้อยละ 22 อยูท่ ปี่ ระมาณ 77.24 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล
จากการทีอ่ งค์การการเดินเรือระหว่างประเทศ (International
Maritime Organization: IMO) กำ�หนดให้เรือเดินสมุทร
ต้ อ งใช้ น้ำ � มั น สะอาดขึ้ น ส่ ง ผลให้ ต้ น ทุ น การขนส่ ง และ
การกลั่นน้ำ�มันเพิ่มขึ้น (ที่มา : รายงานความเคลื่อนไหว
ราคาน้�ำ มันรายเดือนของบริษทั ฯ และคาดการณ์ราคาน้�ำ มัน
รายเดือน ซิตี้กรุ๊ป ณ เดือนมีนาคม 2563
จากปัจจัยสำ�คัญทีม่ ผี ลต่อเศรษฐกิจ ความผันผวนของราคา
น้�ำ มันและอัตราแลกเปลี่ยน ปัญหาความตึงเครียดระหว่าง
ประเทศ ความไม่สงบในประเทศ การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และการระบาดของโรคอุบัติใหม่ ประกอบกับ
การแข่งขันทีท่ วีความรุนแรงของธุรกิจการบินอย่างต่อเนือ่ ง
ไม่วา่ จะเป็นการขยายเครือข่ายเส้นทางบิน ความถีเ่ ทีย่ วบิน และ
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ฝูงบิน ทั้งจากสายการบินให้บริการเต็มรูปแบบ สายการบิน
ต้ น ทุ น ต่ำ � การเพิ่ ม ศั ก ยภาพโดยการรวมตั ว ของกลุ่ ม
สายการบินในลักษณะต่างๆ เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการ
แข่งขัน และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีนำ�มาซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค ส่งผลกระทบโดยตรง
ต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ (Landscape) ของการแข่งขัน
ในหลายๆ ภูมิภาคในอุตสาหกรรมการบิน หากสายการบิน
ปรับตัวไม่ทันอาจส่งผลให้ปิดกิจการลง ดังนั้น การปรับ
ตัวของสายการบินควบคู่กับการวางกลยุทธ์ในการบริหาร
จัดการอย่างชัดเจนรอบคอบ และสอดคล้องทันต่อเหตุการณ์
จึงเป็นสิ่งสำ�คัญให้สายการบินดำ�เนินกิจการได้อย่างยั่งยืน
สภาวะการขนส่งผู้โดยสารทางอากาศ
สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (International Air
Transportation Association: IATA) ได้รายงานปริมาณ
การขนส่งผูโ้ ดยสารทางอากาศ (RPK) ของสายการบินในแต่ละ
ภูมภิ าคปี 2562 เทียบกับปีทแี่ ล้ว ภาพรวมยังคงมีการขยายตัว
ต่ อ เนื่ อ งในอั ต ราที่ ช ะลอตั ว อยู่ ที่ ร้ อ ยละ 4.2 ลดลงจาก
ร้อยละ 7.4 ในปี 2561 จากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก
ความผันผวนของราคาน้�ำ มันและอัตราแลกเปลีย่ น สงคราม
การค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน ความไม่แน่นอนของนโยบาย

AR 2019

Brexit ความตึงเครียดระหว่างประเทศ และความไม่สงบ
ภายในประเทศ นอกจากนั้น ผลกระทบจากสงครามการค้า
ยังส่งผลให้ปริมาณการขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (RFTK)
ในปี 2562 ถดถอยร้อยละ 3.3 ซึง่ เป็นการลดลงอย่างรวดเร็ว
จากทีข่ ยายตัวร้อยละ 3.4 ในปี 2561 และคาดการณ์ ณ เดือน
ธันวาคม 2562 ว่าปี 2563 จากเศรษฐกิจโลกทีฟ่ นื้ ตัว ราคา
น้�ำ มันทีล่ ดลง และไม่รวมผลกระทบจาก COVID-19 ปริมาณ
การขนส่งผู้โดยสารโดยรวมจะขยายตัวที่ร้อยละ 4.1 แต่
ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2563 IATA ได้มีการปรับลดคาดการณ์
RPK ลงร้อยละ 4.7 เป็นหดตัวอยูท่ รี่ อ้ ยละ 0.6 โดยประเมิน
ผลกระทบของ COVID-19 อ้างอิงจากเหตุการณ์ทเี่ คยเกิดขึน้
เมือ่ ครัง้ การแพร่ระบาดของ SARS ซึง่ เป็นการปรับลดครัง้ แรก
ในรอบ 11 ปี นับตั้งแต่วิกฤตการเงินในปี 2552 เป็นต้นมา
ในส่วนของปริมาณการขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์โดยรวม
ขยายตัวที่ร้อยละ 2.0 จากเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัว และราคา
น้�ำ มันที่ลดลง ซึ่งไม่รวมผลกระทบจาก COVID-19
สำ�หรับสายการบินในภูมภิ าคทีม่ ปี ริมาณการขนส่งผูโ้ ดยสาร
ทางอากาศ (RPK) ขยายตัวมากที่สุด 3 อันดับแรก ของปี
2562 ได้แก่ ภูมิภาคแอฟริกาที่มีสัดส่วน RPK น้อยที่สุด
อยู่ที่ร้อยละ 2.1 ของอุตสาหกรรมโดยรวม มีการขยายตัว
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สูงที่สุดและสูงกว่าอุตสาหกรรมโดยรวมอยู่ที่ร้อยละ 4.9
รองลงมา คือ เอเชียแปซิฟิกที่มีสัดส่วน RPK มากที่สุด
อยู่ที่ร้อยละ 34.7 ของอุตสาหกรรมโดยรวม มีการขยายตัว
อยู่ที่ร้อยละ 4.7 โดยเฉพาะเส้นทางภายในประเทศจีนและ
รัสเซียที่มีสัดส่วนร้อยละ 9.8 และ 1.5 ตามลำ�ดับ ขยายตัว
สูงอยู่ที่ร้อยละ 7.8 และ 6.7 ตามลำ�ดับ ขณะที่ปริมาณการ
ขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (RFTK) ปี 2562 สายการบิน
ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกซึ่งมีสัดส่วน RFTK มากที่สุดอยู่ที่
ร้อยละ 34.6 ของอุตสาหกรรมโดยรวม ถดถอยสูงที่สุดและ
สูงกว่าอุตสาหกรรมโดยรวมอยู่ที่ร้อยละ -5.7 ลดลงอย่าง
รวดเร็วจากที่ขยายตัวร้อยละ 1.6 ในปี 2561 ทั้งนี้ คาดว่า
ปี 2563 สายการบินในภูมิภาคที่มี RPK ขยายตัวมากที่สุด
อันดับ 1 คือ ละตินอเมริกา อยูท่ รี่ อ้ ยละ 4.2 เป็นการขยายตัว
สูงที่สุดและสูงกว่าอุตสาหกรรมโดยรวม รองลงมา คือ
ภู มิ ภ าคยุ โ รป อเมริ ก าเหนื อ และแอฟริ ก าที่ มี ข ยายตั ว
ในระดับเท่ากันที่ร้อยละ 3.4

นั ก ท่ อ งเที่ ย วจี น ยั ง คงเดิ น ทางมาประเทศไทยมากที่ สุ ด
จำ�นวน 11 ล้านคน ขยายตัวที่ร้อยละ 4.4 ลดลงจากร้อยละ
7.4 ในปีที่ผ่านมา ผลกระทบต่อเนื่องจากความไม่เชื่อมั่น
ในความปลอดภั ย ของประเทศไทยจากอุ บั ติ เ หตุ เ รื อ ล่ ม
ที่ภูเก็ต ประกอบกับความกังวลในเรื่องสงครามการค้า
กับสหรัฐฯ และค่าเงินหยวนทีอ่ อ่ นค่า ส่งผลให้นกั ท่องเทีย่ วจีน
ชะลอการใช้ จ่ า ยและเดิ น ทาง สำ � หรั บ ในปี 2563
การท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทย (ททท.) คาดการณ์
จำ�นวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทยหดตัวถึงร้อยละ 9.5
อยู่ที่ประมาณ 36 ล้านคน ผลจากสถานการณ์การระบาด
ของ COVID-19 ซึ่งคาดว่าจำ�นวนนักท่องเที่ยวจีนจะลดลง
จากการที่ รั ฐ บาลจี น สั่ ง ระงั บ การเดิ น ทางเข้ า ออกเมื อ ง
อู่ฮั่นและบริเวณรอบเมืองอู่ฮั่นที่มีการระบาด ประกอบกับ
ให้ บ ริ ษั ท นำ � เที่ ย วทั่ ว ประเทศระงั บ การดำ � เนิ น กิ จ กรรม
ท่ อ งเที่ ย ว (จำ � หน่ า ยบั ต รโดยสารและโรงแรมที่ พั ก )
ภาพรวมอุตสาหกรรมการบินของไทย ปี 2562 มีสายการบิน
ที่ ทำ � การบิ น (Schedule & Non-Schedule Flight)
ในเส้ น ทางระหว่ า งประเทศและในประเทศจำ � นวน 144
สายการบิน ขนส่งผูโ้ ดยสารรวม 120.2 ล้านคน เพิม่ ขึน้ ร้อยละ
2.8 เมือ่ เทียบกับปี 2561 เป็นผูโ้ ดยสารทีเ่ ดินทางกับบริษทั ฯ
(การบินไทยและไทยสมายล์) จำ�นวน 23.8 ล้านคน เติบโต
เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9 โดยบริษัทฯ มีส่วนแบ่งทางการตลาด
มากทีส่ ดุ คิดเป็นร้อยละ 19.8 (ทีม่ า : บริษทั ท่าอากาศยานไทย
จำ�กัด (มหาชน))

สำ�หรับประเทศไทย เศรษฐกิจชะลอตัวในทิศทางเดียวกับ
เศรษฐกิจโลกที่ได้รับผลกระทบจากอุปสงค์ต่างประเทศ
ชะลอตั ว เป็ น สำ � คั ญ ผลจากเศรษฐกิ จ ประเทศคู่ ค้ า และ
ปริมาณการค้าโลกทีช่ ะลอตัวลงจากสงครามการค้าระหว่าง
สหรั ฐ ฯ และจี น ประกอบกั บ ความเสี่ ย งที่ เ พิ่ ม ขึ้ น จาก
ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และความไม่สงบภายใน
ประเทศ ภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ โรคระบาดและโรคอุบตั ใิ หม่
รวมถึงค่าเงินบาทแข็งค่า ส่งผลให้รายได้หลักจากภาค
การส่ ง ออกลดลงต่ อ เนื่ อ งและภาคการท่ อ งเที่ ย วที่ เ ป็ น
อุ ต สาหกรรมหลั ก ในการขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ในปั จ จุ บั น
ขยายตั ว ชะลอลง อย่ า งไรก็ ดี จากการที่ ภ าครั ฐ ดำ � เนิ น
นโยบายกระตุ้ น เศรษฐกิ จ และส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย ว
ประกอบกั บ ปั จ จั ย หนุ น จากการขยายตั ว ของเส้ น ทาง
การบินภายในประเทศและเส้นทางการบินระหว่างประเทศ
ตามการเปิดเสรีทางการบิน ส่งผลให้ประเทศไทยยังคง
เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวอันดับ 1 ในอาเซียน
โดยภาพรวมการท่องเที่ยวปี 2562 ยังคงมีการขยายตัว
ในอัตราชะลอตัวลงอยู่ที่ร้อยละ 4.2 ลดลงจากร้อยละ 7.5
ในปีทผี่ า่ นมา จากจำ�นวนนักท่องเทีย่ วจีนทีล่ ดลงเป็นสำ�คัญ
ถึงแม้ว่ามีการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ มีการยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของ
ด่านตรวจคนเข้าเมือง (Visa on Arrival) และภาพลักษณ์
ของไทยกลับสู่ประชาธิปไตยหลังการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี
เมื่อเดือนกรกฎาคม 2562 แต่จากการแข็งค่าของเงินบาท
ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันด้านราคาของภาค
การส่งออกและการท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม ในปี 2562

THAI

การแข่งขันของอุตสาหกรรมการบินภายในประเทศ
จากการแข่งขันที่รุนแรงของธุรกิจการบินภายในประเทศ
โดยเฉพาะการแข่ ง ขั น ทางด้ า นราคาทั้ ง จากสายการบิ น
ต้ น ทุ น ต่ำ � ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารอยู่ เ ดิ ม และสายการบิ น ต้ น ทุ น ต่ำ �
รายใหม่ ส่ ง ผลให้ ร ายได้ เ ฉลี่ ย ต่ อ หน่ ว ยลดลงต่ อ เนื่ อ ง
ประกอบกั บ การอิ่ ม ตั ว ของตลาดและข้ อ จำ � กั ด ของ
ท่าอากาศยานในประเทศ สายการบินมีการปรับลดเทีย่ วบิน
และยกเลิ ก เส้ น ทางบิ น ในประเทศ อาทิ ไทยแอร์ เ อเชี ย
ยกเลิกเส้นทางไปกลับเชียงใหม่-อุดรธานี เป็นต้น โดยในปี
2562 มีสายการบินที่ทำ�การบินภายในประเทศจำ�นวน 18
สายการบิน มีปริมาณโดยสารของสายการบินที่ทำ�การบิน
(Schedule & Non-Schedule Flight) ภายในประเทศคิดเป็น
37.3 ล้านคน เติบโตลดลงจากช่วงเดียวกันของปีกอ่ นร้อยละ
3.8 โดยบริษัทฯ (การบินไทยและไทยสมายล์) มีการขนส่ง
ผู้โดยสารทั้งสิ้นจำ�นวน 6.3 ล้านคน ลดลงร้อยละ 0.7
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด
ร้อยละ 16.8
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การแข่งขันในอุตสาหกรรมการบินระหว่างประเทศ
สภาวะแวดล้อมและสถานการณ์ต่างๆ ในปี 2562 ยังคง
เป็นปัจจัยสำ�คัญทีส่ ง่ ผลกระทบต่อธุรกิจการบินและปริมาณ
การเดินทางของผูโ้ ดยสารทางอากาศ รวมทัง้ สภาวะการแข่งขัน
ทีร่ นุ แรงมากขึน้ จากการขยายเครือข่าย เพิม่ ความถีเ่ ทีย่ วบิน
และการเปิดเส้นทางบินใหม่ของทั้งสายการบินที่ให้บริการ
เต็มรูปแบบ และสายการบินต้นทุนต่�ำ โดยเฉพาะการขยาย
เส้นทางบินของสายการบินต้นทุนต่ำ�ออกสู่ต่างประเทศทั้ง
จากเมืองหลักและเมืองรองเพิ่มขึ้น และมีแผนที่จะเติบโต
ต่อเนือ่ งด้วยการขยายฝูงบิน มุง่ เน้นการเติบโตไปยังประเทศ
ทีม่ ศี กั ยภาพการเติบโตสูง ได้แก่ ตลาดจีน ญีป่ นุ่ อินเดีย และ
CLMV และให้บริการเส้นทางบินระยะไกลไปยุโรป อาทิ ในปี
2563 สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์มีแผนเปิดให้บริการ
ไปยุโรปตะวันออก (ปราก สตอกโฮล์ม และเวียนนา) และ
สายการบิ น ไทยไลอ้ อ นแอร์ มี แ ผนเปิ ด ให้ บ ริ ก ารไปยุ โ รป
ตะวันตก เป็นต้น อีกทั้งมีการพัฒนาเป็นเครือข่ายการบิน
เชื่อมโยงเส้นทางบินระหว่างสายการบินภายในกลุ่ม และ
การสร้างพันธมิตรทางการบิน พร้อมทั้งมีการแข่งขันด้าน
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก าร โดยการยกระดั บ ให้ ใ กล้ เ คี ย งกั บ
สายการบิ น เต็ ม รู ป แบบมากขึ้ น พั ฒ นาโปรแกรมสะสม
คะแนนเพื่อสร้างความจงรักภักดีของลูกค้า เพิ่มยอดขาย
โดยนำ � เทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย มาใช้ และขยายช่ อ งทาง
ก า ร จั ด จำ � ห น่ า ย บั ต ร โ ด ย ส า ร ใ ห้ ห ล า ก ห ล า ย เ พื่ อ
อำ � นวยความสะดวก และสามารถเข้ า ถึ ง กลุ่ ม ลู ก ค้ า
ได้ ม ากขึ้ น โดยในปี 2562 มี ก ารจั ด ตั้ ง สายการบิ น
ต้ น ทุ น ต่ำ � ใหม่ 2 ราย ซึ่ ง มี กำ � หนดเปิ ด ให้ บ ริ ก ารเช่ า
เหมาลำ�ในปี 2563 ได้แก่ สายการบินไทยอีสตาร์ เจ็ท
เป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัทเอกชนไทยกับสายการบิน
อีสตาร์ เจ็ท สายการบินต้นทุนต่ำ�ประเทศเกาหลีใต้ มีฐาน
ปฏิบัติการที่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยมีแผนเปิดให้บริการ
เส้นทางระหว่างประเทศกรุงเทพ-เกาสงในเดือนเมษายน
2563 ด้วยเครือ่ งบินแบบโบอิง้ 737-800 และสายการบินไทย
ซัมเมอร์ แอร์เวย์ เป็นการร่วมทุนระหว่างกลุม่ ทุนไทยและจีน
มีฐานปฏิบัติการที่สนามบินอู่ตะเภาโดยใช้เครื่องบินแบบ
โบอิง้ 737-800 มีแผนมุง่ เน้นการพัฒนาและสร้างเครือข่าย
เส้นทางทีเ่ ชือ่ มต่อเอเชียตะวันออก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และเอเชียใต้ เบื้องต้นจะเปิดให้บริการภายในภูมภิ าคเอเชีย

ขณะที่สายการบินให้บริการเต็มรูปแบบยังคงมีการขยายตัว
มายั ง ประเทศไทยอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง จากคู่ แ ข่ ง หลั ก อาทิ
สายการบินตะวันออกกลาง สายการบินจีน รวมถึงสายการบิน
อื่นๆ ที่มีการปรับกลยุทธ์มุ่งสร้างความแข็งแกร่งให้กับ
ศูนย์กลางของตัวเอง (home-based hub) โดยขยายการ
เชื่อมต่อมายังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน
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เพิ่ ม ขึ้ น โดยประเทศไทยถื อ เป็ น จุ ด หมายที่ ไ ด้ รั บ ความ
นิยมจากการเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค ซึ่งมีการขยายมา
ทั้งเมืองหลักและเมืองรอง ใช้กลยุทธ์การให้บริการแบบ
กลุม่ สายการบินเพือ่ ครอบคลุมการให้บริการผูโ้ ดยสารในทุกตลาด
โดยการใช้สายการบินให้บริการเต็มรูปแบบและสายการบิน
ต้นทุนต่�ำ ในการเข้าตลาดต่างๆ อาทิ การให้บริการของกลุม่
สายการบินลุฟท์ฮันซา กลุ่มสิงคโปร์แอร์ไลน์ และกลุ่มของ
สายการบินจีนที่ให้บริการบินมาประเทศไทยด้วยสายการ
บินภายในกลุ่ม เป็นต้น
สำ � หรั บ สายการบิ น ยุ โ รปให้ ค วามสนใจกั บ ประเทศไทย
เพิ่ ม มากขึ้ น โดยการปรั บ เพิ่ ม ความถี่ เ ส้ น ทางบิ น เดิ ม
เปิดเส้นทางบินใหม่ ปรับแบบเครื่องบิน ขยายเส้นทางบิน
ไปยังเมืองอืน่ นอกเหนือจากกรุงเทพฯ อาทิ เตอร์กชิ แอร์ไลน์
เพิ่ ม ความถี่ เ ที่ ย วบิ น เส้ น ทางอิ ส ตั น บู ล -กรุ ง เทพ และ
อิสตันบูล-ภูเก็ต จากการย้ายการดำ�เนินการไปยังสนามบิน
อิ ส ตั นบู ล แห่ งใหม่ และแอโรฟลอต ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารทั้ งจาก
ตนเองและสายการบินในเครือ โดยเพิ่มความถี่เที่ยวบิน
เส้นทางมอสโคว-ภูเก็ต และมอสโคว-กรุงเทพ โดยถ่ายโอน
เส้ น ทางมอสโคว-กรุ ง เทพ จำ � นวน 1 เที่ ย วบิ น ต่ อ วั น
ให้สายการบินรอสสิย่า แอร์ไลน์ ซึ่งเป็นสายการบินในเครือ
เป็นต้น
อย่างไรก็ดี จากนโยบายสนับสนุนของรัฐบาล โดยการกระตุน้
เศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง และ
อุตสาหกรรมการบินถือเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อีกทั้งรัฐบาลมีแผนปรับปรุง
สาธารณูปโภคและโครงสร้างพืน้ ฐานในการเดินทางระหว่าง
เมืองหลักไปเมืองรอง แผนปรับปรุงท่าอากาศยานหลัก
และภูมิภาค รวมถึงโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมต่อ
ระหว่างท่าอากาศยานหลัก ส่งผลให้นกั ท่องเทีย่ วและจำ�นวน
ผูโ้ ดยสารตลาดประเทศไทยยังคงเติบโต โดยบริษทั ฯ เห็นว่า
ยังมีปจั จัยบวกทีเ่ ป็นโอกาสของตลาดประเทศไทยทีส่ ามารถ
ขยายตัวได้ โดยเฉพาะตลาดทีม่ ศี กั ยภาพและเติบโต เช่น จีน
ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย และกลุ่มประเทศอาเซียน เพราะ
ความเป็นศูนย์กลางทีเ่ หมาะสมในการเชือ่ มต่อระหว่างเมือง
ในอาเซียนและภูมิภาคใกล้เคียง อย่างไรก็ดี นโยบายการ
เปิดเสรีนา่ นฟ้า (Open Sky Policy) ทีม่ งุ่ หวังให้ประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางการบินของอาเซียน ส่งผลให้การแข่งขันใน
ธุรกิจการบินทวีความรุนแรงขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ สายการบิน
ของไทยสู ญ เสี ย ส่ ว นแบ่ ง การตลาดให้ กั บ สายการบิ น
ต่างประเทศเป็นอย่างมาก ถือเป็นความท้าทายทีส่ ายการบิน
ของไทยจำ�เป็นต้องปรับกลยุทธ์การให้บริการและเพิม่ ความ
ร่วมมือกับพันธมิตรและคู่ค้า เพื่อช่วงชิงความได้เปรียบ
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อุตสาหกรรมการบินของไทย ยังคงมีการเติบโตทั้งด้าน
จำ�นวนเที่ยวบิน และจำ�นวนผู้โดยสาร ซึ่งจากข้อมูลสถิติ
การขนส่งทางอากาศของบริษทั ท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย
ช่ ว งเดื อ นมกราคม-ธั น วาคม 2562 มี จำ � นวนเที่ ย วบิ น
เข้า-ออก (Aircraft Movement) ของท่าอากาศยานที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของ บริษัทการท่าอากาศยานฯ ทั้ง 6 แห่ง
893,533 เทีย่ วบิน เพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ นร้อยละ 0.7 โดยจำ�นวน
ของเที่ยวบินเข้า-ออกของเที่ยวบินระหว่างประเทศ เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 6.1 ขณะทีจ่ �ำ นวนของเทีย่ วบินเข้า-ออก ของเทีย่ วบิน
ภายในประเทศ ลดลงร้อยละ 5.5 ในด้านจำ�นวนผู้โดยสาร
ช่วงเดือนมกราคม-ธันวาคม 2562 มีจ�ำ นวน 143 ล้านคน
เพิ่ ม ขึ้ น จากปี ก่ อ น ร้ อ ยละ 1.8 ซึ่ ง เป็ น ผู้ โ ดยสารของ
เที่ยวบินระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 6.1
ขณะที่จำ�นวนผู้โดยสารของเที่ยวบินภายในประเทศลดลง
จากปีก่อน ร้อยละ 3.6

ในการแข่งขัน โดยในปี 2562 มีปริมาณผู้โดยสารของ
สายการบินทีท่ �ำ การบิน (Schedule Flight) ระหว่างประเทศ
เพิม่ ขึน้ เป็น 82.9 ล้านคน สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีกอ่ นร้อยละ
6.1 ทั้งนี้ บริษัทฯ (การบินไทยและไทยสมายล์) มีการขนส่ง
ผู้โดยสารทั้งสิ้นจำ�นวน 17.6 ล้านคน เติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ
1.4 ยังคงเป็นผูน้ �ำ ตลาดทีม่ สี ว่ นแบ่งตลาดผูโ้ ดยสารระหว่าง
ประเทศมากที่สุด คือร้อยละ 21.2
บริษัทฯ ได้มีการติดตามประเมินสถานการณ์และปัจจัย
ที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อปรับกลยุทธ์ให้ทันต่อทุกเหตุการณ์
และพฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละตลาด
อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความแข็งแกร่ง เพิ่มศักยภาพ
และประสิทธิภาพในการแข่งขันและการบริการให้ดียิ่งขึ้น
เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและรักษาความเป็นสายการบิน
ชั้นนำ�ต่อไป

จากตัวเลขสถิติจำ�นวนการเข้า-ออก ของเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้น
จากปีกอ่ นร้อยละ 0.7 เป็นการเพิม่ ขึน้ ของเทีย่ วบินเข้า-ออก
ของสายการบินต้นทุนต่�ำ (Low Cost Carrier) ร้อยละ 3.67
ขณะที่ จำ � นวนการเข้ า -ออกของเที่ ยวบิ นของสายการบิน
ที่ให้บริการเต็มรูปแบบ (Full Services Airlines) มีจำ�นวน
ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 2.6 ในด้านผู้โดยสาร พบว่าจำ�นวน
ผู้โดยสารของสายการบินต้นทุนต่ำ� มีจำ�นวนเพิ่มขึ้นจาก
ปีก่อนร้อยละ 4.43 แต่จำ�นวนผู้โดยสารของสายการบิน
ทีใ่ ห้บริการเต็มรูปแบบ มีจ�ำ นวนลดลงจากปีกอ่ นร้อยละ 0.45
ดั ง นั้ น จะเห็ น ได้ ว่ า อุ ต สาหกรรมการบิ น ของไทยยั ง คง
มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องของสายการบินต้นทุนต่ำ� ขณะที่
สายการบินที่ให้บริการเต็มรูปแบบมีการชะลอตัว จากภาวะ
การแข่งขันดังกล่าวส่งผลให้มีการแข่งขันด้านราคา (Price
War) กันมากยิ่งขึ้น ซึ่งอาจจะส่งผลเสียต่ออุตสาหกรรม
การบินในประเทศในระยะยาว
นอกจากนี้ การเสนอบริการของสายการบินต้นทุนต่ำ� (Low
Cost Carrier) และสายการบินบริการเต็มรูปแบบ (Full
Services Airlines) มีความทับซ้อนและแข่งขันรุนแรง โดย
สายการบินต้นทุนต่ำ� (Low Cost Carrier) เริ่มมีการเสนอ
ผลิตภัณฑ์ที่เจาะกลุ่มลูกค้าสายการบินบริการเต็มรูปแบบ
(Full Services Airlines) มากขึ้น ด้วยการนำ�รูปแบบการ
ให้บริการขายตั๋วโดยสารแบบแยกรายการบริการเสริม

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันของสายการบิน
ไทยสมายล์ (Thai Smile)
จากข้อมูลการคาดการณ์ ของสมาคมขนส่งทางอากาศ
ระหว่างประเทศ (IATA) คาดว่า ปี 2562 อุตสาหกรรม
การบินในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค จะมีอัตราการเติบโตของ
ปริมาณการขนส่งผู้โดยสาร (RPK) ร้อยละ 6.3 เติบโต
ลดลงจากปีก่อน 3.2 %ppt อัตราการเติบโตของปริมาณ
การผลิ ต (ASK) ร้ อ ยละ 5.7 เติ บ โตลดลงจากปี ก่ อ น
3.1 %ppt และจะมีกำ�ไรหลังหักภาษีประมาณ 6 พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงจากปีก่อน ซึ่งมีจ�ำ นวน 7.7 พันล้าน
ดอลลาร์ ส หรั ฐ ฯ ซึ่ ง ได้ รั บ ผลกระทบจากความอ่ อ นแอ
ด้านการค้าโลกและราคาน้�ำ มันสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้
THAI

ในปี 2562 มีสายการบินต้นทุนต่ำ� (Low Cost Carrier)
รายใหม่ทเี่ ปิดบริการในไทย ได้แก่ สายการบินไทยอีสตาร์ เจ็ท
ซึ่งเป็นสายการบินของประเทศเกาหลีใต้ ร่วมทุนระหว่าง
กลุ่มทุนไทยและเกาหลีใต้ ให้บริการเส้นทางบินระหว่าง
ประเทศ เชื่อมต่อจุดบินระหว่างไทยและเกาหลีใต้ รวมทั้ง
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เที่ยวบินเช่าเหมาลำ� และสายการบินไทย ซัมเมอร์ แอร์เวย์
เป็ น สายการบิ น ที่ ร่ ว มทุ น ระหว่ า งกลุ่ ม ทุ น ไทยและจี น
ให้บริการแบบเช่าเหมาลำ� การเปิดธุรกิจของสายการบิน
ดังกล่าว ซึ่งมีทุนจากต่างประเทศเข้ามาร่วมด้วย ทำ�ให้
การแข่งขันในอุตสาหกรรมการบินของไทยรุนแรงมากยิง่ ขึน้

โดยในปี 2562 ได้รับยกย่องให้เป็นสายการบินยอดเยี่ยม
อันดับหนึ่งของประเทศไทย และเป็นสายการบินยอดเยี่ยม
ในภูมิภาคเอเชีย นอกจากนี้ ยังมีการทำ�การตลาดรูปแบบ
เที่ ย วบิ น ร่ ว ม (Codeshare) ในแต่ ล ะเส้ น ทางบิ น กั บ
สายการบินอื่นๆ เพื่อช่วยขยายเส้นทางในการให้บริการ
และมีการวางแผนเส้นทางบินร่วมกันกับการบินไทย ทำ�ให้มี
การเชื่ อ มต่ อ กั บ เส้ น ทางบิ น ของการบิ น ไทยมากยิ่ ง ขึ้ น
ซึ่งจะทำ�ให้ผู้โดยสารสามารถต่อเแข่งขันในตลาดได้

อย่างไรก็ตาม สายการบินไทยสมายล์ได้มีการพัฒนาและ
ปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการให้ดี มีคุณภาพ
มากยิ่งขึ้น ทำ�ให้ได้รับรางวัลจาก TripAdvisor Travelers’
Choice Award ประเภทสายการบิน ติดต่อกันเป็นปีที่ 3

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
แผนฝูงบิน
คณะกรรมการบริษทั ฯ มีนโยบายให้บริษทั ฯ ทบทวนแผนการลงทุนหลักในระยะเวลา 8 ปี (ปี 2562-2569) คือการจัดหาเครือ่ งบิน
และอุปกรณ์การบิน จำ�นวน 38 ลำ� (ซึ่งเป็ส่วนหนึ่งของการจัดหาเครื่องบินใหม่ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว
ตามแผนยุทธศาสตร์ ปี 2562-2570) โดยเป็นการจัดหาเครื่องบินใหม่สำ�หรับรองรับการเติบโตทางธุรกิจ และทดแทนการ
ปลดระวางเครื่องบินที่มีอายุการใช้งานนาน จำ�นวน 31 ลำ� ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพฝูงบิน และรักษาขีด
ความสามารถในการแข่งขัน มีกำ�หนดแล้วเสร็จภายใน 6 เดือน โดยรายละเอียดแผนฝูงบินดังนี้
ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

ปี 2566

ปี 2567

ปี 2568

ปี 2569

รวม 8 ปี
(2562-2569)

B777-300ER

-

3*

-

-

-

-

-

-

3

ลำ�ตัวกว้างพิสัยกลาง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ลำ�ตัวแคบพิสัยใกล้

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รวม

-

3*

-

-

-

-

-

-

3

เครื่องบินที่จัดหา

หมายเหตุ: * เครื่องบินเช่าดำ�เนินการระยะสั้นไม่นับรวมอยู่ในจำ�นวนที่จัดหาใหม่
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TGX หรือ TG Force การขนส่งด่วนสำ�หรับสินค้าทีไ่ ม่เน่าเสีย
และ TGF หรือ TGFresh การขนส่งด่วนสำ�หรับสินค้าทีเ่ น่าเสีย
เป็นการบริการสำ�หรับสินค้าที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ
ภายใต้หลักประกันในการขนส่งตามกำ�หนดเวลา รวมถึงการ
บริการขนส่งแบบได้สิทธิ์สูงในการขนส่ง (PRI หรือ Priority
Service) การขนส่งรถยนต์ และ THAIPAC บริการขนส่ง
สิ่งซื้อกลับสำ�หรับนักท่องเที่ยว ซึ่งบริษัทฯ มีบริการขนส่ง
สินค้าแบบ Premium Service นี้ครอบคลุมทุกเส้นทาง
ของบริษทั ฯ

กิจการขนส่งสินค้า พัสดุภัณฑ์และไปรษณียภัณฑ์
ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

เนือ่ งจากสภาวะอากาศทีแ่ ปรปรวนและร้อนมากขึน้ ในแต่ละปี
โดยเฉพาะประเทศไทยทีอ่ ยูใ่ กล้บริเวณเส้นศูนย์สตู ร บริษทั ฯ
จึงต้องหาวิธีการเพื่อรักษาคุณภาพสินค้าให้คงสภาพที่ดี
ตลอดเส้นทางการขนส่ง โดยการปรับปรุงและพัฒนาการให้
บริการการขนส่งดังนี้
Temperature Controlled Products เป็นสินค้าที่ต้องการ
การควบคุ ม อุ ณ หภู มิ ต ลอดห่ ว งโซ่ ก ารขนส่ ง เพื่ อ รั ก ษา
คุ ณ ภาพของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห รื อ สิ น ค้ า ให้ ไ ด้ ต ามมาตรฐาน
ทีก่ �ำ หนดจากผูส้ ง่ จนไปถึงมือผูร้ บั ซึง่ ลูกค้าได้ให้ความสนใจ
และใช้ บ ริ ก ารประเภทนี้ ม ากขึ้ น โดยบริ ษั ท ฯ ให้ บ ริ ก าร
ตู้คอนเทนเนอร์ควบคุมอุณหภูมิ หรือ TG Temp ได้แก่
TGC หรือ TG Cool & Carry เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการ
ขนส่งสินค้าที่ต้องการการควบคุมอุณหภูมิอย่างทั่วถึง และ
สม่ำ � เสมอตลอดเส้ น ทางการขนส่ ง เพื่ อ รั ก ษาคุ ณ ภาพ
ให้เป็นไปตามข้อกำ�หนดของผู้รับ รวมถึงรักษาความสด
จนถึงมือผูร้ บั อาทิ ผลิตภัณฑ์อาหารสด ผลิตภัณฑ์ผกั ผลไม้สด
ผลิตภัณฑ์นม ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์เวชสำ�อาง
และยาทีไ่ ม่ตอ้ งการการดูแลอย่างเข้มงวด เป็นต้น ขณะเดียวกัน
ทีมพนักงานมืออาชีพที่ได้จัดตั้งขึ้นมาพิเศษ กำ�ลังจะผ่าน
การฝึกอบรมมาตรฐาน Good Distribution Practice
หรือ GDP เพื่อทำ�หน้าที่ดูแลและรักษาคุณภาพของสินค้า
ประเภทดังกล่ าว โดยเฉพาะผลิต ภัณ ฑ์ย าและเวชภั ณ ฑ์
ที่ต้องการการดูแลอย่างเข้มงวด ให้เป็นไปตามข้อกำ�หนด
และรักษา คุณสมบัตทิ างยาให้คงคุณภาพในการใช้รกั ษาโรค
ตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้มั่นใจ
ในทุกจุดของการให้บริการตามมาตรฐาน GDP จนถึงมือลูกค้า
ซึ่ ง เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารนี้ มี ชื่ อ ว่ า TGP หรื อ TG
Pharma Pro

ส่วนการให้บริการอืน่ ๆ ยังคงมีบริการสำ�หรับการขนส่งสินค้า
ทั่วไป อาทิ สินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร สินค้า
อุปโภคและบริโภค และสินค้าพิเศษอืน่ ๆ เช่น สัตว์ หรือสิง่ มีชวี ติ
ประเภทต่างๆ สินค้าอันตราย สินค้ามีค่า สินค้าของสด
สิ น ค้ า ที่ มี ข นาดใหญ่ มี น้ำ � หนั ก มาก เช่ น เครื่ อ งจั ก ร
เครื่องกำ�เนิดไฟฟ้า หรือรถยนต์ เป็นต้น รวมถึงการขนส่ง
ร่างของผู้เสียชีวิตอีกด้วย

การตลาดและการแข่งขัน
บริ ษั ท ฯ ให้ บ ริ ก ารการขนส่ ง สิ น ค้ า และไปรษณี ย ภั ณ ฑ์
ทางอากาศด้วยเครือ่ งบินผูโ้ ดยสารเป็นหลัก โดยมีสายการบิน
ไทยสมายล์เป็นสายการบินที่จะสนับสนุนการบินในเส้นทาง
ภายในประเทศและบางเส้นทางบินภูมิภาค มีพันธมิตร
ทีใ่ ห้การบริการครอบคลุมเส้นทางการบินมากขึน้ นอกจากนี้
บริษทั ฯ ยังให้บริการการขนส่งด้วยรถบรรทุกระหว่างประเทศ
เพื่อนบ้าน
ปัจจุบนั การขนส่งทางอากาศมีปจั จัยภายนอกทีส่ ง่ ผลกระทบ
ต่อการขนส่งสินค้าทางอากาศเป็นอย่างมาก ได้แก่ สงคราม
การค้าระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกา ความไม่แน่นอนของ
Brexit การปิดน่านฟ้าของปากีสถานและอินเดีย ความไม่สงบ
ของการประท้วงในฮ่องกง และผลกระทบจากอัตราแลกเปลีย่ น
ซึง่ ประเด็นดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการขนส่งเป็นอย่างมาก
เนื่องจากเป็นตลาดหลักที่ทำ�รายได้ให้บริษัทฯ ประกอบกับ
สภาวะเศรษฐกิจทัว่ โลกถดถอย และคาดการณ์วา่ สถานการณ์
อาจจะยืดเยื้อต่อเนื่องถึงปี 2563 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รับ
ผลกระทบจากกฎระเบียบข้อบังคับของภาครัฐในประเทศ
เรือ่ งระเบียบกรมปศุสตั ว์ และค่าธรรมเนียมศุลกากร ซึง่ เป็น
การเพิ่มภาระให้กับผู้ส่งออก และเปลี่ยนไปใช้เส้นทางอื่นๆ
แทนการขนส่งผ่านมายังประเทศไทย

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเสนอการให้บริการพิเศษ โดยใช้
Thermal Blanket ซึง่ เป็นบริการขนส่งสินค้าโดยการป้องกัน
ความร้อนจากภายนอกและรักษาอุณหภูมิภายในเพื่อไม่ให้
อุณหภูมิภายในเกิดการเปลี่ยนแปลง หรือเปลี่ยนแปลง
น้อยที่สุด
TGK หรือ TG Cool เป็นบริการการขนส่งสินค้าเกษตร
ที่ต้องปรับลดอุณหภูมิให้ตัวสินค้าคงความเย็นต่อเนื่อง
ตามที่ กำ � หนดและพร้ อ มก่ อ นขนส่ ง ในตู้ ค อนเทนเนอร์
ที่จัดเตรียมเพื่อควบคุมอุณหภูมิสำ�หรับสินค้าประเภทนี้
โดยเฉพาะโดยผ่านกระบวนการพิเศษทีท่ นั สมัย และได้มาตรฐาน
ด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์เฉพาะ ในการรักษาคุณภาพของ
สินค้าให้สดใหม่พร้อมรับประทานแก่ผู้บริโภค ซึ่งได้แก่
ประเภทผลไม้ทตี่ อ้ งการการควบคุมอุณหภูมแิ บบเย็นจัด เช่น
มะพร้าวน้ำ�หอม ข้าวเหนียวมะม่วง เป็นต้น
THAI
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บริษทั ฯ มุง่ เน้นการทำ�รายได้จากการขนส่งสินค้า Premium
Product ซึง่ เป็นสินค้าทีต่ อ้ งได้รบั การดูแลเป็นพิเศษ ภายใต้
หลักประกันในการขนส่งตามกำ�หนดเวลา เช่น TGX หรือ
TG Force และ TGF หรือ TG Fresh นอกจากนี้ จะเน้น
การขนส่งสินค้าที่ต้องควบคุมอุณหภูมิเป็นหลัก ในเส้นทาง
ทีม่ คี วามต้องการทัง้ ไปและกลับ ส่งเสริมการขาย TGC หรือ
TG Cool & Carry ซึง่ ได้รบั การตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี
ในเส้นทางที่มีศักยภาพอื่นๆ เพิ่มเติม

หน่วยธุรกิจ
บริษัทฯ ดำ�เนินกิจการที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับการขนส่ง
โดยจั ด ตั้ ง เป็ น หน่ ว ยธุ ร กิ จ ประกอบด้ ว ยการบริ ก าร
คลังสินค้าและการจัดการขนส่ง การบริการลูกค้าภาคพื้น
การบริการลานจอดและอุปกรณ์ภาคพื้น และครัวการบิน
โดยมีรายละเอียดดังนี้

ธุรกิจการบริการคลังสินค้า
บริษทั ฯ มุง่ มัน่ ในการพัฒนาการให้บริการ เพือ่ เพิม่ ผลิตภาพ
คนต่อพื้นที่ ลดระยะเวลาการให้บริการส่งมอบสินค้าและ
บริการให้กับลูกค้า และยกระดับมาตรฐานการให้บริการ
คลังสินค้าสู่ระดับ World Class ในธุรกิจและกิจกรรมหลัก
เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน เป้าหมายคือมาตรฐานสากล
ที่มุ่งสู่คลังสินค้าระบบปิดเต็มรูปแบบสามารถให้บริการ
ในรูปแบบ One Stop Service โดยมีกจิ กรรมทีไ่ ด้ด�ำ เนินการแล้ว
และต่อเนื่องถึงปี 2563 ดังนี้
การเพิม่ พืน้ ทีใ่ ช้สอยในคลังสินค้า การจัดหาอุปกรณ์ Forklift
ยกสู ง เพื่ อ สนั บ สนุ น การจั ด เก็ บ สิ น ค้ า ในระบบ Height
Racking มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพื้นที่จัดเก็บเชิงสูง
ให้ได้มากทีส่ ดุ โดยได้ออกแบบการสร้างคลังสินค้าหลังใหม่
ขนาด 1,800 ตารางเมตร ใช้จัดเก็บสินค้าที่มีขนาดใหญ่
ในเชิงสูงได้อกี 1,000 ชิน้ ให้สามารถเปิดใช้งานได้ในปี 2563
เพิ่มความสามารถในการจัดเก็บให้สามารถรองรับลูกค้า
สายการบินใหม่ๆ อีกทั้งได้ว่าจ้างการออกแบบปรับปรุง
พื้นที่ Perishable Center (2,000 ตารางเมตร) บริเวณ
Truck Dock ให้เป็นพื้นที่ควบคุมอุณหภูมิ โดยใช้ระบบ
การจัดการแบบ Cool Chain รองรับการขยายตัวของสินค้า
ที่ต้องการการควบคุมอุณหภูมิเป็นพิเศษระหว่างการขนส่ง
เพื่อเพิ่มโอกาสและขยายตลาดสินค้า Perishable บริษัทฯ
กำ�ลังดำ�เนินการปรับปรุง Perishable Center ให้เป็นไป
AR 2019

ตามระบบมาตรฐาน GDP เพื่อรองรับการจัดเก็บสินค้า
ประเภทยาและเวชภัณฑ์ ให้เป็นไปตามคุณภาพมาตรฐาน
ขององค์การอนามัยโลก (WHO) เป็นการสร้างความมัน่ ใจว่า
สินค้าจะได้รบั การดูแลเป็นพิเศษทัง้ กระบวนการเมือ่ ใช้บริการ
ผ่าน THAI Cargo
การจัดการคลังสินค้าในรูปแบบระบบปิดเพื่อให้เป็นพื้นที่
หวงห้ า มบุ ค คลภายนอก และให้ เ ป็ น ไปตามข้ อ กำ � หนด
ด้านความปลอดภัยของ AOT, CAAT, IATA และ ICAO
ซึง่ เป็นโครงการต่อเนือ่ งทีบ่ ริษทั ฯ ได้ด�ำ เนินงานในส่วนงาน
สินค้าขาออกเป็นผลสำ�เร็จแล้ว จึงได้เริ่มดำ�เนินการในส่วน
งานขาเข้า โดยมุ่งสู่การให้บริการแบบ One Stop Service
เพื่อความสะดวกสบายแก่ผู้ใช้บริการ
ในด้านแรงงาน ได้มกี ารจัดการแรงงานทีม่ อี ยูใ่ นปัจจุบนั ให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด การปรับตารางการทำ�งานของแรงงาน
ภายนอกให้เป็นไปตามช่วงของปริมาณงาน อีกทั้งมีการ
ปรับลด ควบรวมกระบวนการทำ�งานที่มีลักษณะเดียวกัน
เข้าด้วยกัน มุ่งเน้นให้หน่วยงานพิจารณา ลด ละ เลิก
เอกสารต่างๆ ที่ไม่จำ�เป็น และไม่กระทบกับการบริการ
หลังจากทีบ่ ริษทั ฯ ได้เริม่ นำ�ระบบ Warehouse Application
มาทดลองใช้ ง านกั บ อุ ป กรณ์ ค อมพิ ว เตอร์ แ บบพกพา
(Tablet) โดยมีการทดลองการปฏิบตั งิ านในส่วนกระบวนการ
รับสินค้าขาเข้าก่อน เนื่องจากเป็นการปฏิบัติงานที่ต้อง
เปลี่ยนแปลงกระบวนการทำ�งานของพนักงานน้อยที่สุด
เพือ่ ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อธุรกิจ ทัง้ นี้ เพือ่ ลดความผิดพลาด
ทางด้านข้อมูลและลดการใช้กระดาษ มีการบันทึกข้อมูลต่างๆ
เป็ น แบบ Real Time ทำ� ให้ พ นั ก งานสามารถเช็ ค และ
สืบหาสินค้าได้ทันที อีกทั้งยังทำ�ให้ลูกค้าสามารถทราบถึง
สถานะของสินค้าได้ทันทีบน www.thaicargo.com ทั้งนี้
การปฏิ บั ติ ง านบนอุ ป กรณ์ Tablet เป็ น หนึ่ ง โครงการ
ที่สนับสนุนการทำ� Lean Management ของฝ่ายบริการ
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คลังสินค้าด้วย โครงการนีก้ �ำ ลังดำ�เนินการและจะปฏิบตั กิ าร
ครบภายในปี 2563 ทัง้ สายการบินไทย และสายการบินลูกค้า
ให้เป็นรูปแบบเดียวกัน

ธุรกิจการบริการลูกค้าภาคพื้น
ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
บริ ษั ท ฯ ได้ เ พิ่ ม ศั ก ยภาพในการให้ บ ริ ก ารลู ก ค้ า ภาคพื้ น
แบบเต็มรูปแบบ (Full Ground Handling) และสามารถ
ให้บริการครบทุกแบบของเครื่องบิน (All Aircraft Types)
จากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการให้บริการลูกค้า
ภาคพื้นมากว่า 50 ปี นับแต่เริ่มให้บริการ ณ ท่าอากาศยาน
ดอนเมืองเป็นต้นมา แม้วา่ ปัจจุบนั ได้ยา้ ยฐานการปฏิบตั งิ าน
มาอยู่ที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัทฯ ยังได้รับอนุญาต
จากบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำ�กัด (มหาชน) ให้เป็น
ผูป้ ระกอบการบริการลูกค้าภาคพืน้ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ตามสั ญ ญาเลขที่ ทสภ.1-47/2549 โดยมี ร ะยะเวลา
ของสัญญารวม 34 ปี นับตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2549
ถึงวันที่ 27 กันยายน 2583

การวางแผนการจัดการแรงงานในอนาคต ฝ่ายปฏิบัติการ
คลังสินค้า ได้ตระหนักถึงเรื่องการสรรหาบุคลากรที่มีอยู่
ในปัจจุบัน ที่มีแนวคิดเปิดรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิด
ในอนาคต นำ�มาพัฒนาทักษะในเรือ่ ง เทคโนโลยี การบริหารงาน
อื่นๆ จัดทำ�แผนสรรหาตำ�แหน่งหัวหน้างาน เพื่อพัฒนา
บุคลากรทีม่ ผี ลการปฏิบตั งิ านทีด่ แี ละมีศกั ยภาพ รองรับการ
ขาดช่วงตำ�แหน่งหัวหน้างานในส่วนงานนั้นๆ ได้วางระบบ
เพือ่ ให้มกี ารพัฒนาบุคลากรไปพร้อมการใช้เทคโนโลยีชนั้ สูง
และนวัตกรรมปรับสู่องค์กรยุคใหม่ Smart Organization
วางรากฐานในเรือ่ ง Technology และ กำ�ลังคนทีเ่ หมาะสม
และพิจารณาการทำ� Outsource Job ให้เข้ามาดำ�เนินงาน
ในกิจกรรมที่ไม่ใช่งานหลัก เพื่อลดต้นทุนระยะยาว และ
ปัญหาบุคลากรขาดแคลนในอนาคต

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับอนุญาตจากท่าอากาศยาน
นานาชาติในภูมิภาค ได้แก่ เชียงใหม่ หาดใหญ่ ภูเก็ต
กระบี่ และเชียงราย ให้เป็นผู้ให้บริการลูกค้าภาคพื้น ณ
ท่าอากาศยานดังกล่าวมาโดยตลอด ทัง้ นี้ สัญญาการอนุญาต
ให้เป็นผู้ประกอบการบริการ ณ ท่าอากาศยานต่างๆ นั้น
ยังคงมีการดำ�เนินงานอยูท่ ง้ั ในส่วนของบริษทั ท่าอากาศยานไทย
จำ�กัด (มหาชน) ยกเว้นท่าอากาศยานกระบี่ที่เป็นส่วนของ
กรมท่าอากาศยาน

การเปิดให้บริการศูนย์ Cargo Contact Center เมื่อต้นปี
ที่ผ่านมา จากการสำ�รวจความพึงพอใจ พบว่าผู้ใช้บริการ
มีความพึงพอใจมากถึงมากที่สุดรวมกันที่ร้อยละ 97.5
เทียบกับจำ�นวนที่ได้ทำ�การประเมินกลับจากผู้ใช้บริการ
กว่า 20,000 สาย อย่างไรก็ดี บริษัทฯ จะพัฒนารูปแบบ
การให้บริการเพือ่ ให้สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม
และรูปแบบของผูบ้ ริโภคในยุคดิจทิ ลั โดยมุง่ เน้นความสำ�คัญ
ในการให้บริการผ่านสื่อออนไลน์มากขึ้น คือการดำ�เนินการ
เพิม่ ช่องทางการติดต่อ Web Chat ในหน้า www.thaicargo.com
เพือ่ อำ�นวยความสะดวกให้แก่ผใู้ ช้บริการ เข้าถึงได้ตลอดเวลา
สะดวก รวดเร็ว หลากหลายอุปกรณ์ ในหลากหลายช่องทาง
เพือ่ ยกระดับปรับเปลีย่ นการให้บริการให้เป็น Omni Channel
Contact Center อย่างเต็มรูปแบบในอนาคตต่อไป

ประเภทของการให้บริการ
บริการผู้โดยสาร ประกอบด้วย บริการตรวจรับบัตรโดยสาร
ณ จุดบริการปกติ และจุดบริการพิเศษสำ�หรับผู้โดยสาร
ชั้นหนึ่ง ชั้นธุรกิจ สมาชิกบัตรแพลตินั่ม และบัตรทอง จุดให้
บริการโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Kiosk) พร้อมจัดเคาน์เตอร์
เฉพาะสำ�หรับรับสัมภาระ การตรวจเช็คเอกสารการเดินทาง
หมายเลขที่ นั่ ง อาหารพิ เ ศษ และ/หรื อ บริ ก ารพิ เ ศษ
ในแต่ละรูปแบบการเดินทางหรือตามที่ได้สำ�รองไว้ล่วงหน้า
ตรวจสอบและบันทึกน้�ำ หนักสัมภาระของผู้โดยสาร รวมถึง
บริการผู้โดยสารขาออกบริเวณห้องพักผู้โดยสารก่อนเข้า
อากาศยาน ให้บริการตรวจทานเอกสารการเดินทาง จัดลำ�ดับ
และระเบียบการเข้าสู่อากาศยาน และอำ�นวยความสะดวก
ผู้โดยสารที่ออกจากอากาศยานสำ�หรับเที่ยวบินขาเข้า

บริ ษั ท ฯ ได้ ทุ่ มเทผลักดัน ให้เกิดการใช้ข้อมูลในเชิ งวิ จัย
มากขึ้นกว่าที่ผ่านมา โดยได้จัดตั้งคณะทำ�งานโครงการ
Big Data ขึ้นเพื่อศึกษาและนำ�ข้อมูลขนาดใหญ่ ทั้งภายใน
และภายนอกบริษัทฯ มาวิเคราะห์และเชื่อมความสัมพันธ์
ของข้อมูลในมุมมองใหม่ๆ ทำ�ให้สามารถวิเคราะห์ลูกค้า
ในเชิงพฤติกรรมได้อย่างละเอียดมากขึ้น การคาดการณ์
ความต้องการและการเปลีย่ นแปลงของขนาดตลาดล่วงหน้า
การวิจัยตลาดหลายมิติ การสร้างโอกาสในการนำ�เสนอ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยใช้ Digital Marketing เป็นเครื่องมือ
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า การเพิ่มรายได้
การควบคุมค่าใช้จา่ ยในการปฏิบตั งิ าน โดยจะมีการทดลอง
Initiative Model ทีไ่ ด้ท�ำ การศึกษาเกือบเสร็จสิน้ ให้เกิดเป็น
รูปธรรม และนำ�มาดำ�เนินการเพื่อส่งผลต่อผลประกอบการ
ของบริษัทฯ โดยเร็วที่สุด
THAI

บริการห้องรับ รองพิเศษ สำ � หรั บ ให้ บ ริ ก ารแก่ ผู้ โ ดยสาร
ชั้นหนึ่ง ชั้นธุรกิจ ผู้โดยสารสมาชิกบัตรแพลติินั่ม และ
สมาชิกบัตรทอง มีบริการสปา (Royal Orchid Spa) สำ�หรับ
ผู้โดยสารชั้นหนึ่งและชั้นธุรกิจ นอกจากนี้ ยังมีห้องรับรอง
สำ�หรับการเดินทางเป็นหมู่คณะ
บริการด้านสัมภาระ ให้บริการรับแจ้งและติดตามสัมภาระ
ลงทะเบียนผูโ้ ดยสารขาเข้าทีเ่ กิดความล่าช้า/สูญหาย/ชำ�รุด/
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สิ่งของสูญหาย ให้บริการนำ�ส่งสัมภาระตกค้าง/ล่าช้าให้กับ
ผู้โดยสารถึงที่พัก รวมถึงติดตามและจัดเก็บสิ่งของลืมบน
เครื่องบิน ทั้งเที่ยวบินภายในประเทศและระหว่างประเทศ
บริการควบคุมการบรรทุก ให้บริการในทุกเที่ยวบินของ
สายการบินไทย เทีย่ วบินของสายการบินลูกค้า รวมทัง้ เทีย่ วบิน
เช่าเหมาลำ� บริการวางแผนการบรรทุก คำ�นวณน้�ำ หนักของ
เครื่ อ งบิ น เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความสมดุ ล ควบคุ ม การบรรทุ ก
ผูโ้ ดยสาร สัมภาระสินค้า และไปรษณียภัณฑ์ส�ำ หรับเทีย่ วบิน
ขาออก (Loading) ให้เป็นไปตามแผนการบรรทุกภายใน
กรอบเวลาที่ กำ � หนด และส่ ง ข้ อ มู ล สำ � คั ญ ของเที่ ย วบิ น
ไปยังสถานีปลายทาง ทั้งนี้ การปฏิบัติงานต้องคำ�นึงถึง
ความปลอดภัยสูงสุด ทั้งในเรื่อง Safety และ Security
สอดคล้ อ งกั บ กฎข้ อ บั ง คั บ การบิ น นอกจากนี้ ยั ง ให้
การให้บริการเที่ยวบินขาเข้า (Unloading) ควบคุมการนำ�
สั ม ภาระลงจากเครื่ อ งบิ น และนำ � ส่ ง ถึ ง ผู้ โ ดยสารและ
หน่วยงานเกี่ยวข้องให้เป็นไปตามเวลาที่กำ�หนด
บริการสนับสนุนการให้บริการ เช่น ดูแลช่วยเหลือผูโ้ ดยสาร
ที่ ป ระสบปั ญ หาต่ า งๆ ทั้ ง เที่ ย วบิ น ขาเข้ า -ขาออก และ
ผู้โดยสารต่อเครื่องหรือผู้โดยสารพลาดการต่อเที่ยวบิน
(กรณีเทีย่ วบินขาเข้าของบริษทั การบินไทยล่าช้า) ให้สามารถ
เดินทางต่อไปยังจุดหมายปลายทางได้อย่างราบรื่น ได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัยมากทีส่ ดุ นอกจากนี้ ยังมีการให้บริการ
พิเศษต่างๆ (Special Services) อาทิ การบริการเฉพาะ
บุคคลสำ�คัญ การบริการจัดโซนพิเศษสำ�หรับรับรองและ
ตรวจรับบัตรโดยสารสำ�หรับผู้โดยสารชั้นหนึ่ง การบริการ
เช็คอินล่วงหน้าทางโทรศัพท์ส�ำ หรับผูโ้ ดยสารชัน้ หนึง่ รวมทัง้
การให้บริการผูโ้ ดยสารสูงอายุ ผูพ้ กิ าร ผูป้ ว่ ยทีแ่ พทย์รบั รอง
การเดินทาง และผูโ้ ดยสารเดินทางลำ�พัง ทีม่ อี ายุต�่ำ กว่า 16 ปี
เป็นต้น พร้อมทัง้ ยังมีเคาน์เตอร์ Customer Service ให้บริการ
สอบถามข้อมูลการเดินทาง สำ�รองทีน่ งั่ เปลีย่ นแปลงเทีย่ วบิน
(Information and Reservation) และบริการข้อมูล Royal
Orchid Plus เบื้องต้นแก่ผู้โดยสารอีกด้วย
บริการพิเศษเฉพาะลูกค้าของหน่วยงานเอกชน (Non-Customer
Airlines Services) อาทิ ธนาคาร และบริษัทเอกชนต่างๆ
ที่ต้องการให้บริษัทฯ อำ�นวยความสะดวกให้ลูกค้าของตน
เป็ นพิเศษ เช่ น บริการด้านการอำ �นวยความสะดวกใน
การเดินทาง ห้องรับรองพิเศษ และการบริการพิเศษต่างๆ
ตามที่ระบุในสัญญาการให้บริการ
บริการสายการบินลูกค้า (Customer Airlines Services)
ให้บริการผู้โดยสาร สัมภาระ การควบคุมระวางบรรทุก
ห้องรับรองพิเศษ และการบริการพิเศษต่างๆ ตามทีม่ รี ะบุไว้
ในสัญญาการให้บริการ
AR 2019

การตลาดและการแข่งขัน
นโยบายการตลาดของฝ่ายบริการลูกค้าภาคพื้น เน้นการ
เพิม่ สัดส่วนของบริษทั ฯ ในตลาดการให้บริการลูกค้าภาคพืน้
ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งมีคู่แข่งอีก 2 ราย โดยฝ่าย
บริการลูกค้าภาคพื้นมีสายการบินลูกค้า 39 สายการบิน
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24 นอกจากนี้ ยังให้บริการเที่ยวบิน
ของสายการบินไทยและสายการบินไทยสมายล์ คิดเป็น
สั ดส่ วนร้ อยละ 31 รวมเป็ นสั ดส่ วนทั้ งหมดร้ อยละ 55
บริษทั คูแ่ ข่งอีก 2 ราย มีสดั ส่วนทางตลาดอยูร่ อ้ ยละ 24 และ
ร้อยละ 2 ตามลำ�ดับ ส่วนสายการบินที่มีการบริการภาคพื้น
ด้วยตนเองมีสดั ส่วนอยูร่ อ้ ยละ 19 เทีย่ วบินพิเศษอืน่ ๆ ร้อยละ 1
ทั้งนี้ ฝ่ายบริการลูกค้าภาคพื้นมีเป้าหมายเพิ่มสายการบิน
ลูกค้ารายใหม่ และดึงลูกค้ารายเดิมซึ่งเปลี่ยนไปใช้บริการ
บริษัทคู่แข่งให้กลับมาใช้บริการจากบริษัทฯ
ในส่ ว นของการให้ บ ริ ก าร ณ ท่ า อากาศยานภู มิ ภ าค
ทีเ่ ชียงใหม่ หาดใหญ่ ภูเก็ต กระบี่ เชียงราย สุราษฎร์ธานี และ
อูต่ ะเภานัน้ มีคแู่ ข่งแห่งละ 1 ราย โดยสัดส่วนทางการตลาด
ของบริษัทฯ มากกว่าร้อยละ 80 ทั้งนี้ ท่าอากาศยานภูเก็ต
เชียงใหม่ และกระบี่เป็นตลาดที่มีอุปสงค์ (Demand) มาก
ทัง้ สายการบินแบบฤดูกาล (Seasonal) และแบบเช่าเหมาลำ�
(Charter) รวมทัง้ สายการบินต้นทุนต่�ำ (Low Cost Carriers)
ซึ่งมีจำ�นวนเพิ่มมากขึ้นตามลำ�ดับ
การให้บริการเที่ยวบินแบบเช่าเหมาลำ� (Charter Flight)
ณ ท่าอากาศยานภายในประเทศจะพิจารณาดำ�เนินการตามที่
สายการบินขอใช้บริการ ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั สิง่ อำ�นวยความสะดวก
ณ ท่าอากาศยานนั้นพร้อมทั้งหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในการอำ�นวยความสะดวกโดยรวมถึงเที่ยวบินที่มีภารกิจ
พิเศษต่างๆ ด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการเปิดให้
บริการท่าอากาศยานดอนเมืองของบริษทั ท่าอากาศยานไทยฯ
ทีป่ ระกาศใช้มาตัง้ แต่ปี 2557 เป็นโอกาสในการขยายรูปแบบ
บริการที่จะสามารถเพิ่มรายได้จากการให้บริการภาคพื้น
ณ ท่าอากาศยานต่างๆ อีกทางหนึ่งด้วย

การจัดหาผลิตภัณฑ์และการบริการ
ปัจจัยสำ�คัญที่มีผลกระทบอย่างยิ่งต่อการให้บริการลูกค้า
ภาคพื้นในทุกๆ ท่าอากาศยานคือ แรงงาน เนื่องจากการ
เติ บ โตทางด้ า นธุ ร กิ จ การบิ น ส่ ง ผลทำ �ให้ แ รงงานที่ มี อ ยู่
ในภาคอุตสาหกรรมการเดินอากาศหรือธุรกิจการบินมีการ
โยกย้ายไปยังสายการบินอื่นที่มีผลตอบแทนที่สูงกว่า หรือ
แม้แต่มีการไหลออกไปยังภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ มีค่าจ้าง
แรงงานที่ปรับสูงขึ้นหรือต่ำ�กว่าเล็กน้อยแต่ไม่ต้องเหนื่อย
จากการทำ�งานเป็นกะและความกดดันจากการให้บริการ
ซึ่ ง ทั้ ง บริ ษั ท ฯ เองและคู่ แ ข่ ง ต่ า งได้ รั บ ผลกระทบจาก
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกัน
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สมาคมขนส่ ง ทางอากาศระหว่ า งประเทศ (IDQP/
IATA Drinking-Water Quality Pool) และเป็นไปตาม
ข้อกำ�หนดของ WHO (World Health Organization)
รวมถึงการให้บริการเคลื่อนย้ายอากาศยานภาคพื้นดิน

ในส่วนของบริษัทฯ นั้น ได้มีการบริหารจัดการแรงงาน
เพือ่ ดำ�เนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ด้วยการว่าจ้างแรงงาน
แบบจัดจ้างคนภายนอก (Outsources) และแบบเหมางาน
บริการ (Out-Job) รวมทัง้ หาแรงงานแบบไม่เต็มเวลา (Part
Time) มาเสริมเพื่อให้มีปริมาณแรงงานเพียงพอต่อการให้
บริการลูกค้าภาคพื้นในทุกท่าอากาศยานดังกล่าวข้างต้น
อีกทั้งบริษัทฯ มีนโยบายในการแปรสภาพการจ้างแรงงาน
ภายนอกของบริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำ�กัด ที่บริษัทฯ
ถือหุ้นอยู่ให้เป็นพนักงานแบบสัญญาเพื่อสร้างความมั่นคง
ในการทำ�งานให้แก่พนักงานเหล่านั้น

4. การให้ บ ริ ก ารทำ � ความสะอาดภายในอากาศยาน
ทั้งประเภทอากาศยานจอดแวะ (Transit) และการทำ�
ความสะอาดขัน้ โรงเก็บ (Deep Clean) ทัง้ นี้ การให้บริการ
ทัง้ สองประเภทนัน้ อยูใ่ นระดับของ Secure Clean เป็นการ
ทำ�ความสะอาดควบคูไ่ ปกับการตรวจเช็คด้านความมัน่ คง
การบิ น ไปในเวลาเดี ย วกั น และจากความทุ่ ม เทและ
การพั ฒ นาด้ า นบุ ค ลากรอย่ า งต่ อ เนื่ อ งทำ � ให้ ก ารทำ �
ความสะอาดภายในอากาศยานได้รบั รางวัลจาก Skytrax
และได้รับการชมเชยจากสายการบินลูกค้ามาโดยตลอด

ธุรกิจการบริการอุปกรณ์ภาคพื้น
ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
ฝ่ า ยบริ ก ารอุ ป กรณ์ ภ าคพื้ น ได้ รั บ อนุ ญ าตจากบริ ษั ท
ท่าอากาศยานไทยฯ ให้เป็นผู้ประกอบการบริการอุปกรณ์
ภาคพื้น ตามสัญญาที่ ทสภ. 1-50/2549 โดยมีระยะเวลา
ของสัญญา 34 ปีนับตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2549 ถึงวันที่
27 กันยายน 2583

5. การให้ บ ริ ก ารอากาศยานในสภาวะฉุ ก เฉิ น ทั้ ง กรณี
ฉุกเฉินทางการแพทย์ที่เป็นการติดต่อจากโรคระบาด
การเตรียมรับสภาวะฉุกเฉินเมื่ออากาศยานเกิดไฟไหม้
รวมถึงการย้ายฐานในกรณีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ไม่สามารถให้บริการได้ โดยการจัดทำ�เป็นแผนป้องกัน
และการฝึกเตรียมความพร้อมสำ�หรับรองรับเหตุฉกุ เฉิน
ร่วมกับบริษทั ท่าอากาศยานไทยฯ อย่างน้อยปีละหนึง่ ครัง้

ฝ่ า ยบริ ก ารอุ ป กรณ์ ภ าคพื้ น มี ป ระสบการณ์ แ ละความ
เชี่ยวชาญในการให้บริการอุปกรณ์ภาคพื้นมากว่า 50 ปี
ในการให้บริการกับอากาศยานทุกประเภททั้งอากาศยาน
ของบริษัทฯ และสายการบินลูกค้า

นอกจากการให้บริการข้างต้นแล้ว ฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพืน้
ยังมีขดี ความสามารถในการซ่อมบำ�รุงอุปกรณ์บริการภาคพืน้
และตู้คอนเทนเนอร์บรรจุสัมภาระของผู้โดยสาร (ULD/Unit
Loading Devices) ซึง่ ผ่านการรับรองแหล่งซ่อม ULD จาก
สำ�นักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.)

ประเภทของการให้บริการประกอบด้วย
1. การให้บริการขนถ่ายสัมภาระได้ทุกประเภทในรูปแบบ
ของสัมภาระผูโ้ ดยสาร สินค้าและไปรษณียภัณฑ์ทง้ั เทีย่ วบิน
ขาเข้าและขาออก โดยการให้บริการดังกล่าวยังรวมถึง
การขนถ่ า ยสิ น ค้ า ขนาดใหญ่ ท่ี ข นส่ ง ด้ ว ยอากาศยาน
แบบเครื่องบินขนส่งสินค้า (Freighter)

การบริการของฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้นได้รับมาตรฐาน
ด้านความปลอดภัยจากการตรวจประเมินจาก ISAGO
และ IOSA (ตามมาตรฐานของสมาพันธ์ผู้ขนส่งทางอากาศ
นานาชาติ (IATA)) มาตรฐานด้านคุณภาพ ISO 9001 และ
มาตรฐานด้านความมั่นคงการบินจากการตรวจประเมิน
จากหน่วยงานด้านความปลอดภัยในการเดินทางของประเทศ
สหรัฐอเมริกา (Transportation Security Administration,
Department of Homeland Security: TSA) หน่วยงาน
ด้านความปลอดภัยในการเดินทางของประเทศออสเตรเลีย
(Office of Transport Security: OTS) ทำ�ให้ลูกค้ามั่นใจ
ได้ว่าการใช้บริการจากฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้นจะได้รับ
ความปลอดภัยตามมาตรฐานคุณภาพการให้บริการในระดับ
สากลและมีความมั่นคงทางการบินสูงสุด

2. การให้ บ ริ ก ารบั น ไดสำ � หรั บ ใช้ ขึ้ น -ลง อากาศยาน
การให้ บ ริ ก ารขนส่ ง ผู้ โ ดยสารจากอาคารผู้ โ ดยสาร
ไปยังอากาศยาน และ/หรือ จากอากาศยานมายังอาคาร
ผู้โดยสาร ทั้งนี้ ฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้นสามารถ
ให้บริการแก่ผู้โดยสาร VIP ด้วยรถโดยสารพิเศษที่มี
ความหรู ห ราและทั น สมั ย เหมาะสมกั บ ระดั บ ของ
ผู้โดยสารแต่ละประเภท รวมถึงการให้บริการผู้โดยสาร
ป่วยหรือทุพพลภาพ
3. การให้บริการอากาศยานด้วยอุปกรณ์จ่ายกระแสไฟฟ้า
อุปกรณ์ช่วยติดเครื่องยนต์ของอากาศยาน อุปกรณ์
ส่ ง ลมเย็ น เพื่ อ ช่ ว ยปรั บ อุ ณ หภู มิ ภ ายในห้ อ งโดยสาร
ของอากาศยาน การบริการขนถ่ายสิง่ ปฏิกลู จากอากาศยาน
การบริ ก ารเติ ม น้ำ � ดื่ ม แก่ อ ากาศยานด้ ว ยมาตรฐาน

THAI

นอกจากการให้ บ ริ ก ารอุ ป กรณ์ ภ าคพื้ น ที่ ท่ า อากาศยาน
สุวรรณภูมิแล้ว ฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้นยังให้บริการ
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ทีท่ า่ อากาศยานภูมภิ าคอีก 10 แห่ง ประกอบด้วยท่าอากาศยาน
ดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานแม่ฟา้ หลวง
เชียงราย ท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานหาดใหญ่
ท่าอากาศยานกระบี่ ท่าอากาศยานอุดรธานี ท่าอากาศยาน
อู่ ต ะเภา ท่ า อากาศยานขอนแก่ น และท่ า อากาศยาน
สุราษฎร์ธานี อย่างไรก็ตาม หากท่าอากาศยานนอกเหนือ
ไปจากทีใ่ ห้บริการข้างต้น มีความจำ�เป็นทีต่ อ้ งใช้การบริการ
อุปกรณ์ภาคพื้น อาทิ การบริการเที่ยวบินพิเศษ VVIP และ
VIP โดยเครื่องบินกองทัพอากาศหรือการบริการเที่ยวบิน
เช่าเหมาลำ� (Charter) เช่น การบริการเที่ยวบินฮัจญ์ ณ
ท่าอากาศยานนราธิวาส เป็นต้น ฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพืน้
สามารถนำ�อุปกรณ์ภาคพื้นจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
หรือท่าอากาศยานข้างเคียงมาให้บริการได้อย่างเต็มขีด
ความสามารถ

การตลาดและการแข่งขัน
การบริการอุปกรณ์ภาคพื้นที่สนามบินสุวรรณภูมิมีคู่แข่ง
1 ราย โดยฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพืน้ มีสายการบินลูกค้า 50
สายการบิน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 27 นอกจากนี้ ยังให้บริการ
เที่ยวบินของสายการบินไทยและสายการบินไทยสมายล์
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30 รวมเป็นสัดส่วนทัง้ หมดร้อยละ 57
บริษัทคู่แข่งมีสัดส่วนทางตลาดร้อยละ 42 และมีเที่ยวบิน
พิเศษอื่นๆ ร้อยละ 1 ทั้งนี้ ฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้น
ต้องมีศักยภาพในการรักษาฐานลูกค้าเดิม และแสวงหา
ลูกค้าใหม่เพิม่ เติมอย่างต่อเนือ่ ง โดยการนำ�ข้อมูลจากลูกค้า
ทัง้ ข้อมูลด้านการร้องเรียน (Complaint) และข้อมูลด้านการวัด
ความพึงพอใจมาศึกษา วิเคราะห์และวางแผนการทำ�งาน
เพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการจะเป็นไปตามมาตรฐานและ
เกิดความพึงพอใจในการรับบริการอย่างสูงสุด
สำ�หรับการหาลูกค้าใหม่นนั้ ฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพืน้ ได้ใช้
จุดแข็ง คือ จำ�นวนอุปกรณ์ทที่ นั สมัยและครบครัน การบริการ
จากพนักงานที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์โดยผ่านการ
ฝึกอบรมที่ได้ตามมาตรฐานสากล รวมถึงการมีหน่วยงาน
ควบคุมการบริการภาคพืน้ ทีม่ ขี ดี ความสามารถในการตัดสินใจ
ทั้งในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อให้ลูกค้า
เกิดความมั่นใจและตัดสินใจเลือกใช้บริการ

การจัดหาผลิตภัณฑ์และการบริการ
ปัจจัยสำ�คัญในการให้บริการอุปกรณ์ภาคพื้น คือ อุปกรณ์
และแรงงาน ในด้านของอุปกรณ์ ฝ่ายบริการภาคพืน้ ได้จดั ทำ�
โครงการวางแผนอุปกรณ์ภาคพื้น (Ground Equipment
Services Fleet Plan) เพื่อรองรับฝูงบินของบริษัทฯ และ
สายการบินลูกค้าและเพื่อให้มีอุปกรณ์ที่พร้อมและเพียงพอ
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ต่อการให้บริการและทันสมัยอยู่เสมอโดยมีค่าใช้จ่ายในการ
จัดหาอุปกรณ์และการซ่อมบำ�รุงต่�ำ ทีส่ ดุ ส่วนในด้านแรงงานนัน้
ได้ดำ�เนินการว่าจ้างแรงงานทั้งแบบจัดจ้างคนภายนอก
(Outsources) และแบบเหมางานบริ ก าร (Out-Job)
โดยแรงงานจะได้รับการอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
จากฝ่ายฝึกอบรมตามมาตรฐานของท่าอากาศยานและ
มาตรฐานสากลรวมทัง้ การพัฒนาแรงงานเดิมให้มขี ดี ความ
สามารถในการควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ได้หลากหลาย
ประเภท (Multi Skill) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้
บริการอุปกรณ์และมีแรงงานเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
รวมถึงมีตน้ ทุนอยูใ่ นระดับทีส่ ามารถแข่งขันได้ นอกจากนัน้
ฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพืน้ ได้จดั ทีมงานวิศวกรศึกษาวิเคราะห์
และจัดหาอุปกรณ์ที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเหมาะกับพื้นที่
ในการทำ�งานและอากาศยานทุกประเภท เช่น รถลากจูงขบวน
สัมภาระแบบใช้ระบบไฟฟ้า (Electric Towing Tractor) เป็นรถ
ที่ใช้ระบบไฟฟ้าในการขับเคลื่อนสำ�หรับลากจูงตู้สัมภาระ
เป็นการตอบสนองต่อโครงการ Green Airport ซึ่งทำ�ให้
ประหยัดต้นทุนในการดำ�เนินการและรักษาสภาพแวดล้อม
ไปในคราวเดียวกัน

ธุรกิจครัวการบิน
ครัวการบิน เป็นหน่วยธุรกิจหนึ่งที่สนับสนุนธุรกิจหลักของ
บริษทั ฯ มีการพัฒนา และเจริญเติบโตก้าวหน้าอย่างต่อเนือ่ ง
โดยสามารถสร้างรายได้และผลกำ�ไรให้บริษทั ฯ มาโดยตลอด
โดยเฉพาะในช่วงปีที่ผ่านมา ครัวการบินสามารถทำ�กำ�ไร
ได้มากกว่า 2,000 ล้านบาท
ครัวการบิน มีฐานการปฏิบัติการ 3 แห่ง ดังนี้
1. ครัวการบิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตั้งอยู่ในเขต
ปลอดอากร บนพื้นที่ประมาณ 120,000 ตารางเมตร
ดำ � เนิ น การผลิ ต อาหาร เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารแก่ ผู้ โ ดยสาร
ในเทีย่ วบินระหว่างประเทศของบริษทั ฯ และสายการบินชัน้ นำ�
2. ครัวการบิน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง มีพนื้ ทีป่ ระมาณ
40,200 ตารางเมตร ดำ�เนินการผลิตอาหาร เพือ่ ให้บริการ
แก่ผู้โดยสารเที่ยวบินภายในประเทศของ บริษัทฯ และ
ผู้โดยสารของสายการบินชั้นนำ�อื่นๆ ที่ทำ�การบินจาก
ท่าอากาศยานดอนเมือง นอกจากนี้ ยังมีธรุ กิจภาคพืน้ อืน่ ๆ
อาทิ ธุ ร กิ จ ภั ต ตาคาร ณ ท่ า อากาศยานนานาชาติ
ในประเทศไทย ธุรกิจ เบเกอรี่พัฟแอนด์พาย (Puff &
Pie) ธุ ร กิ จ ให้ บ ริ ก ารจั ด เลี้ ย งทั้ ง ในและนอกสถานที่
ร้านอาหารสวัสดิการพนักงาน ธุรกิจการบริการอาหาร
ในโรงพยาบาล และธุรกิจการบริการอาหารในห้องรับรอง
พิ เ ศษของสายการบิ น (Airline Lounge) เป็ น ต้ น
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เพื่ อ เป็ น การตอบสนองความต้ อ งการของผู้ บ ริ โ ภค
ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป ครั ว การบิ น ได้ พั ฒ นา ปรั บ ปรุ ง
ผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์รปู แบบใหม่ๆ รวมถึงยังมีการ
ขยายช่ อ งทางการจั ด จำ � หน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ โดยเป็ น
พันธมิตรกับองค์กรภาครัฐต่างๆ

สมาคมขนส่ ง ทางอากาศระหว่ า งประเทศ และองค์การ
อนามัยโลก ประกอบด้วย ระบบการจัดการคุณภาพ (ISO
9001: 2015) ระบบการประกันความปลอดภัยของอาหาร
(Hazard Analysis and Critical Control Points: HACCP)
ระบบการจัดการสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร (Good
Manufacturing Practices: GMP) โดยได้บรู ณาการทัง้ สาม
ระบบข้างต้นเป็นระบบ QHS (Quality-Hygiene-Safety)
นอกจากนี้ ครัวการบิน ยังได้รับการรับรองระบบการผลิต
อาหารฮาลาล (HALAL & HAL-Q) ระบบการจั ด การ
ชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS 18001) และระบบ
การจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001)

3. ครัวการบิน ณ ท่าอากาศยานกระบี่ มีพน้ื ที่ 1,200 ตารางเมตร
ดำ�เนินการผลิตอาหาร เพือ่ ให้บริการแก่ผโู้ ดยสารเทีย่ วบิน
ภายในประเทศของบริษัทฯ และสายการบินชั้นนำ�อื่นๆ
และสายการบินเช่าเหมาลำ�จากยุโรป
ครัวการบิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นผู้นำ�ในการ
ผลิตอาหารให้แก่ สายการบินทีอ่ อกจากสนามบิน สุวรรณภูมิ
มากกว่า 82,500 เที่ยวบินต่อปี ผลิตอาหารเฉลี่ยมากกว่า
75,000 ชุดต่อวัน มีสัดส่วนการซื้อวัตถุดิบ ภายในประเทศ
ร้อยละ 79 และนำ�เข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ ร้อยละ 21

จากประสบการณ์กว่า 59 ปี ฝ่ายครัวการบิน ดำ�เนินกิจการ
โดยคำ�นึงถึงคุณภาพ การให้บริการที่เป็นเลิศ ส่งผลให้
ครัวการบิน ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า และได้รับรางวัล
อันทรงเกียรติต่างๆ อาทิ รางวัล Skytrax ประเภทการ
ให้ บ ริ ก ารอาหารบนเครื่ อ งบิ น ชั้ น ประหยั ด ยอดเยี่ ย มใน

กระบวนการผลิตอาหาร และการให้บริการของ ครัวการบิน
ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล ซึ่งเป็นที่ยอมรับจาก
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ปี 2017 และ 2018 (Best Economy Class Onboard
Catering) รางวัล 2017 Excellent Catering Service
Award จากสายการบิน EVA Air (BR) รางวัล Honorable
Award for Excellent Service 2017 จากสายการบิน
China Eastern Airlines (MU) รวมถึงในปี 2017 ได้รับ
รางวัลชนะเลิศสายการบินที่ให้บริการอาหารบนเครื่องบิน
ยอดเยี่ยม ประจำ�ปี 2017 (Best Inflight Food 2017)
จาก IFSA Compass Awards รางวัล Bronze Medal
“Sky Delight Awards 2017” จากงาน Sky Service
Forum 2017 รางวัล Best Catering Award 2018 จาก
สายการบิน Air China (CA) รางวัล Best Performance
of 2018 จากสายการบิน Asiana Airlines (OZ) ประเทศ
เกาหลี และรางวัลสายการบินที่ให้บริการอาหารบนเครื่อง
ยอดเยี่ยมอันดับ 1 ของภูมิภาคเอเชีย จากงาน 2019
PAX International Readership Awards รวมถึ ง
ได้รบั รางวัลผูป้ ระกอบการดีเยีย่ ม ประจำ�ปี 2017 และ 2018
จากบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำ�กัด (มหาชน) และได้เป็น
องค์กรรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย
ขนมอบ เบเกอรี่ และการโรงแรม จากสถาบันรับรองคุณวุฒิ
วิชาชีพ สำ�นักนายก โดยปี 2018 รับรองได้ 297 คน และ
ปี 2019 รับรองได้ 321 คน รางวัลระดับนานาชาติเหล่านี้
เป็นเครื่องยืนยันคุณภาพ และการบริการของครัวการบิน
ซึง่ นับเป็นความภาคภูมใิ จของ ฝ่ายครัวการบิน เป็นอย่างยิง่
จากปัจจัยภายนอก ปัญหาเศรษฐกิจ รวมถึงสถานการณ์
การแข่งขันด้านราคาของธุรกิจการบินทีร่ นุ แรง โดยเฉพาะจาก
สายการบินต้นทุนต่�ำ ส่งผลกระทบต่อครัวการบิน ทัง้ ในด้าน
ลูกค้าสายการบิน ต้นทุนสินค้า และราคาวัตถุดบิ ทีเ่ พิม่ สูงขึน้
ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารและพนักงานร่วมกันจัดทำ�แนวทางที่จะ
แก้ไขสถานการณ์ดังกล่าว มีการปรับกลยุทธ์ในด้านต่างๆ
โดยยึ ด หลั ก การบริ ห ารต้ น ทุ น และเพิ่ ม รายได้ อาทิ
การขยายฐานลูกค้า การขยายการผลิตโดยวิธี OEM การขยาย
พันธมิตรทางธุรกิจ การขยายสาขาธุรกิจร้านเบเกอรี่พัฟ
แอนด์พาย (Puff & Pie) กลยุทธ์การเพิ่มรายได้ด้วย Digital
Marketing มีการขายสินค้าผ่านทาง Line-Man เพื่อให้
ง่ายต่อการเข้าถึงลูกค้า การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายใน
ด้านต่างๆ ควบคุมการใช้พลังงาน แผนการจัดการเรื่อง
Food Waste การปรั บ ปรุ ง การจั ด การสิ น ค้ า คงคลั ง
โดยใช้ระบบ IT หรือเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อลดต้นทุน
ในการดำ�เนินการ ส่งผลให้คา่ ใช้จา่ ยด้านต่างๆ ลดลง ทำ�ให้
ครัวการบิน ยังสามารถสร้างผลกำ�ไรได้ดีอย่างต่อเนื่อง
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กิจการอื่น ๆ
นอกจากนี้ ยังมีกิจการอื่นที่เป็นธุรกิจสนับสนุนการขนส่ง
ได้ แ ก่ ธุ ร กิ จ บริ ก ารซ่ อ มบำ� รุ ง อากาศยาน ธุ ร กิ จ บริ ก าร
อำ�นวยการบิน ธุรกิจจำ�หน่ายสินค้าปลอดภาษีบนเครือ่ งบิน
และธุรกิจจำ�หน่ายสินค้าที่ระลึก โดยมีรายละเอียดดังนี้

ธุรกิจบริการซ่อมบำ�รุงอากาศยาน
ฝ่ า ยช่ า ง เป็ น หน่ ว ยงานที่ มี ภ ารกิ จ รั บ ผิ ด ชอบในการ
ซ่ อ มบำ � รุ ง อากาศยานของบริ ษั ท ฯ ตั้ ง แต่ เ ริ่ ม เข้ า ประจำ�
ฝูงบิน จนกระทัง่ ปลดประจำ�การและจำ�หน่ายออกจากฝูงบิน
ให้คงสภาพความสมควรเดินอากาศ โดยให้มีคุณสมบัติ
ครบถ้ ว นตามข้ อ กำ � หนดของสำ � นั ก งานการบิ น พลเรื อ น
แห่งประเทศไทย (กพท.) และองค์กรต่างๆ ทีค่ วบคุมสายการบิน
พาณิ ช ย์ ต ามที่ บ ริ ษั ท ฯ ตกลงรั บ ที่ จ ะผู ก พั น ซึ่ ง มุ่ ง เน้ น
ความปลอดภัยสูงสุด และนอกจากนี้ ฝ่ายช่างยังให้บริการ
ซ่อมบำ�รุงอากาศยานของสายการบินลูกค้าอีกด้วย
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การซ่อมบำ�รุงอากาศยานของฝ่ายช่างประกอบด้วยงานหลัก
ดังนี้
1. งานซ่อมบำ�รุงอากาศยานขัน้ ลานจอด (Line Maintenance)
เป็นการให้บริการตรวจทางเทคนิคและการซ่อมบำ�รุง
อากาศยานทุกครั้งที่มีการจอดแวะ (Transit) การบิน
กลับต้นทาง (Turnaround) ตลอดจนการจอดค้างคืน
(Night Stop) ทีท่ า่ อากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยาน
ดอนเมื อ ง และท่ า อากาศยานอื่ น ๆ ทั้ ง ในประเทศ
และต่ า งประเทศ และการซ่ อ มบำ � รุ ง อากาศยาน
ตามระยะเวลาบินหรือชั่วโมงบิน ดำ�เนินการที่ศูนย์ซ่อม
อากาศยาน ฐานปฏิบัติการสุวรรณภูมิ ดอนเมืองและ
อู่ตะเภา

อย่ า งรวดเร็ ว เพื่ อ มุ่ ง เน้ น ให้ ผู้ โ ดยสารและผู้ ที่ ใ ช้ ง าน
อากาศยานทีฝ่ า่ ยช่างให้บริการ ได้รบั ความสะดวกสบายและ
มีความปลอดภัยสูงสุด

ธุรกิจสนับสนุนการขนส่ง
กิ จ การสนั บ สนุ น การขนส่ ง ประกอบด้ ว ย การให้ บ ริ ก าร
อำ�นวยการบิน การจำ�หน่ายสินค้าปลอดภาษีบนเครื่องบิน
และการจำ�หน่ายสินค้าที่ระลึก
• การให้บริการอำ�นวยการบิน (Flight Dispatch Services)
เป็นการให้บริการวางแผนการบินและจัดเตรียมข้อมูล
รายละเอียดของเส้นทางบิน พยากรณ์อากาศ รวมทั้ง
เอกสารการบินที่เกี่ยวข้องอื่นๆ แก่เที่ยวบินของบริษัทฯ
และเที่ ย วบิ น ของสายการบิ น ลู ก ค้ า ให้ เ ป็ น ไปตาม
กฎระเบี ย บการบิ น สากล และข้ อ กำ � หนดตามที่ ร ะบุ
ในสัญญา เพื่อให้เที่ยวบินสามารถปฏิบัติการบินไปถึง
ที่หมายอย่างปลอดภัย

2. งานซ่อมบำ�รุงขัน้ โรงงาน (Heavy/Base Maintenance)
เป็นการให้บริการตรวจทางเทคนิคและการซ่อมบำ�รุง
อากาศยาน ทัง้ ลำ�ตัวอากาศยาน (Airframe) เครือ่ งยนต์
(Engine) อุปกรณ์ (Component) และส่วนประกอบต่างๆ
ตามระยะเวลาบินหรือชั่วโมงบิน ดำ�เนินการที่ศูนย์ซ่อม
อากาศยานฐานปฏิบัติการดอนเมือง อู่ต ะเภา และ
สุวรรณภูมิ

• ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ให้สิทธิการขายสินค้าปลอดภาษี
บนเครื่ อ งบิ น ของบริ ษั ท ฯ กั บ บริ ษั ท King Power
Marketing and Management Co., Ltd. โดยสิ้นสุด
สัญญาในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ในเดือน ธันวาคม
2562 บริษัทฯ อยู่ระหว่างดำ�เนินการสรรหาผู้รับสิทธิ
การขายสินค้าปลอดภาษีฯ รายใหม่ และเพือ่ มิให้บริษทั ฯ
ขาดรายได้ในช่วงระหว่างการสรรหาผู้รับสิทธิรายใหม่ฯ
และอำ�นวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสาร บริษัทฯ จึงหา
ผู้ประกอบการเพื่อดำ�เนินการขายสินค้าปลอดภาษีฯ
เป็นการชัว่ คราว สร้างรายได้ใหม่ขนึ้ มาทดแทน พร้อมกับ
ศึ ก ษากลไกและวิ ธี ก ารจำ � หน่ า ยสิ น ค้ า ปลอดภาษี
บนเครื่องบินโดยมุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์ใหม่และ
ตอบสนองความพึงพอใจของผู้โดยสาร

การดำ�เนินการซ่อมบำ�รุงอากาศยานของฝ่ายช่างในแต่ละงาน
ตามที่ ก ล่ า วข้ า งต้ น นั้ น ฝ่ า ยช่ า งต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ ต าม
หลั ก เกณฑ์ แ ละผ่ า นกระบวนการตรวจสอบจนได้ รั บ การ
รั บ รองขี ด ความสามารถจากสำ � นั ก งานการบิ น พลเรื อ น
แห่งประเทศไทย (กพท.) และจากองค์กรควบคุมการบินต่างๆ
เช่น สำ�นักงานบริหารการบินแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา
(Federal Aviation Administration - FAA) และสำ�นักงาน
ความปลอดภัยด้านการบินแห่งสหภาพยุโรป (European
Aviation Safety Agency - EASA) เป็นต้น
นอกจากงานหลักในการซ่อมบำ�รุงอากาศยาน เครื่องยนต์
และอุปกรณ์อากาศยานแล้ว ฝ่ายช่างยังให้บริการทำ�สีล�ำ ตัว
อากาศยาน (Exterior Aircraft Painting) ให้กับสายการบิน
ต่างๆ ที่ท่าอากาศยานดอนเมือง รวมทั้งให้บริการล้าง
ทำ�ความสะอาดลำ�ตัวอากาศยานให้กับสายการบินต่างๆ
ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมือง
เพื่ อ ช่ ว ยสร้ า งภาพลั ก ษณ์ ที่ ดี ใ ห้ กั บ สายการบิ น อี ก ทั้ ง
ยังช่วยให้ประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงและช่วยลดมลภาวะ
ด้านสิ่งแวดล้อม

• การจำ � หน่ า ยสิ น ค้ า ที่ ร ะลึ ก (THAI Shop) บริ ษั ท ฯ
ได้ดำ�เนินการเปิดร้านจำ�หน่ายสินค้าที่ระลึก รวมทั้งสิ้น
6 แห่ง ประกอบด้วย สำ�นักงานใหญ่ของบริษทั ฯ สำ�นักงาน
หลานหลวง สำ � นั ก งานเชี ย งใหม่ ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก าร
(Operation Center: OPC) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
สำ�นักงานหลักสี่ และห้างสยาม ทาคาชิมายะ อีกทั้ง
ได้ เ ปิ ด จำ � หน่ า ยสิ น ค้ า ผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ thaishop.
thaiairways.com เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการขาย
ให้ ม ากขึ้ น และรองรั บ กั บ ความต้ อ งการของลู ก ค้ า
ในระดั บ นานาชาติ แ ละบริ ก ารจั ด ส่ ง แบบครบวงจร
คือสัง่ ซือ้ สินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ของบริษทั ฯ ชำ�ระเงิน
THAI Shop ดำ�เนินการจัดส่งให้ถึงมืออย่างเรียบร้อย
ทั้งนี้ลูกค้าจะได้รับความสะดวกในการซื้อสินค้าง่ายขึ้น

การซ่อมบำ�รุงอากาศยานเป็นภารกิจที่ต้องใช้เงินทุนสูง
ทั้งด้านบุคลากร พัสดุ โรงซ่อม อุปกรณ์ และเครื่องมือ
เครื่องใช้ต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน และต้องมีการ
พัฒนาอย่างต่อเนือ่ งให้ทนั เทคโนโลยีอากาศยานทีเ่ ปลีย่ นไป

THAI
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ปัจจัยความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้เพิ่มแผนริเริ่มเชิงกลยุทธ์ที่จะสร้างกำ�ไร
จากการเร่งหารายได้เสริม จากผลิตภัณฑ์และ
บริการที่หลากหลาย ตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าได้ครบทุกจุดบริการ การแสวงหาโอกาส
จากธุรกิจสนับสนุน และลงทุนในธุรกิจที่บริษัทฯ
มีความเชี่ยวชาญเพื่อเพิ่มรายได้จากกิจการอื่น
ให้กับบริษัทฯ รวมทั้ง การพัฒนาเทคโนโลยีแพลตฟอร์ม
ที่ทันสมัย เพื่อรองรับและสนับสนุนการทำ�ธุรกิจ
ให้ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ท่ามกลางความเสีย่ งจากหลายปัจจัยทัง้ ภายในและภายนอก
ตลอดระยะเวลาหลายปีทผ่ี า่ นมา บริษทั ฯ เล็งเห็นความจำ�เป็น
อย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องมีกลไกการบริหารงานเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
ควบคูก่ บั การดำ�เนินธุรกิจด้วยความระมัดระวังอย่างสูง เพือ่
เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ธุรกิจการบินสามารถเดินหน้า
ต่อไปได้อย่างมั่นคง บริษัทฯ จึงมุ่งให้ความสำ�คัญกับการ
บริ ห ารความเสี่ ย งทั่ ว ทั้ ง องค์ ก รอย่ า งต่ อ เนื่ อ งมาตั้ ง แต่
ปี 2546 เพือ่ สร้างผลตอบแทนทีน่ า่ พึงพอใจและความเชือ่ มัน่
ให้แก่ผถู้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสีย โดยมีการระบุปจั จัยเสีย่ งและ
แนวทางการดำ�เนินการระยะสั้นและระยะยาวในแผนวิสาหกิจ
รวมถึงการจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร (Workshop) เรือ่ ง
การบริหารความเสี่ยงให้แก่ผู้บริหารทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
เพือ่ สนับสนุนการปลูกฝังการบริหารความเสีย่ งให้เป็นส่วนหนึง่
ของวัฒนธรรมองค์กร
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่ ง (Risk Management Committee) อันประกอบด้วย
กรรมการบริษัทฯ ซึ่งมีกรรมการอิสระร่วมอยู่ด้วย และฝ่าย
บริหารกำ�หนดและทบทวนนโยบายและกรอบการบริหาร
ความเสี่ยงในด้านต่างๆ อย่างสม่ำ�เสมอ พร้อมทั้งกำ�กับ
ดูแล ติดตามประสิทธิผลของการบริหารความเสีย่ งดังกล่าว
เพื่อให้ม่ันใจว่าผู้บริหารและพนักงานมีการระบุความเสี่ยง
ประเมินและจัดลำ�ดับความสำ�คัญ สำ�หรับวางมาตรการ

ป้องกัน แก้ไข ควบคุม และจัดการปัจจัยความเสี่ยงทั้ง
ในระดับองค์กรและระดับฝ่ายที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบ
ให้ อ ยู่ ใ นระดั บ ที่ ย อมรั บ ได้ และเป็ น ระบบสอดคล้ อ งกั บ
มาตรฐาน (Committee of Sponsoring Organization of the
Treadway Commission: COSO) ประกอบกับมีการรายงาน
ต่ อ คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งและคณะกรรมการ
บริษัทฯ ในทุกไตรมาส ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวเป็นไปเพื่อ
ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานทุกฝ่ายขององค์กร ใช้การ
บริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน
เพื่อป้องกันผลกระทบหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจาก
ความไม่ แ น่ น อน พร้ อ มกั บ สนั บ สนุ น ให้ ก ารดำ �เนิ น แผน
ฟื้ น ฟู กิ จ การของบริ ษั ท ฯ เป็ น ไปตามเป้ า หมายที่ ว างไว้
บริษัทฯ จึงมีการบูรณาการการบริหารความเสี่ยงระดับ
องค์กรเข้ากับแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ วิเคราะห์ถึง
สาเหตุของความเสี่ยงและความสัมพันธ์ของความเสี่ยง
ต่างๆ รวมทั้งได้ดำ�เนินการจัดทำ�ดัชนีชี้วัดความเสี่ยงหลัก
(Key Risk Indicator) เพื่อใช้เป็นเครื่องเตือนภัยล่วงหน้า
และปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบการบริหารความเสี่ยง
(Enterprise-Wide Risk Management System) ให้ทนั สมัย
และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพยิ่ ง ขึ้ น อั น เอื้ อ ต่ อ การเชื่ อ มโยงการ
จัดทำ�รายงานการควบคุมภายใน และระบบการบริหารจัดการ
อื่นๆ ของบริษัทฯ
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ปัจจัยเสี่ยงที่มีนัยสำ�คัญ
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน้ำ�มันอากาศยาน
ค่าใช้จ่ายน้ำ�มันอากาศยานเป็นค่าใช้จ่ายหลักในการดำ�เนิน
ธุรกิจการบิน โดยบริษทั ฯ มีตน้ ทุนค่าน้�ำ มันอากาศยานคิดเป็น
ประมาณร้อยละ 27 ของค่าใช้จา่ ยในการดำ�เนินงาน ซึง่ ราคา
น้ำ�มันอากาศยานมีความผันผวนอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้มี
การจัดทำ�ประกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคา
น้�ำ มัน (Fuel Hedging) เพือ่ ลดความผันผวนของต้นทุนด้าน
น้�ำ มันอากาศยาน โดยบริษทั ฯ มีนโยบายบริหารความเสีย่ งราคา
น้�ำ มันอากาศยาน ซึง่ มีผลกระทบต่อการดำ�เนินงานของบริษทั ฯ
มิใช่เป็นการแสวงหากำ�ไร แต่เป็นการชะลอและลดผลกระทบ
ต่อต้นทุนด้านน้ำ�มันฯ หากราคามีการปรับตัวสูงขึ้นสำ�หรับ
ปี 2562 บริษทั ฯ ได้ด�ำ เนินการบริหารความเสีย่ งราคาน้�ำ มันฯ
โดยบริษัทฯ ได้ประกันความเสี่ยงราคาน้ำ�มันฯ ล่วงหน้าไว้
ในสัดส่วนถัวเฉลีย่ ร้อยละ 57 ของปริมาณการใช้ ทัง้ นีร้ ะหว่างปี
การดำ�เนินงานบริษทั ฯ ได้มกี ารบริหารจัดการปรับปรุงธุรกรรม
ประกันความเสี่ยงราคาน้ำ�มันฯ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ราคาน้�ำ มันโลกอย่างใกล้ชดิ
นอกจากนี้ บริษทั ฯ มีการเรียกเก็บเงินชดเชยค่าน้�ำ มันส่วนเพิม่
ของบริษทั ฯ ผ่านทางค่าธรรมเนียมชดเชยค่าน้�ำ มันได้บางส่วน
ขึน้ อยูก่ บั สภาวะของตลาด การแข่งขัน ความผันผวนของราคา
น้�ำ มันอากาศยาน การตอบสนองของตลาด และการประมาณ
การค่าใช้จ่ายน้ำ�มันอากาศยานที่มีการเปลี่ยนแปลง รวมทั้ง
ได้มกี ารบริหารจัดการน้�ำ มันคงคลัง (Fuel Stock Management)
และเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการบริ ห ารจั ด การการใช้ นำ้ � มั น
เชือ้ เพลิง (Fuel Management)

THAI

ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ
เนื่องจากบริษัทฯ มีรายได้เป็นเงินตราต่างประเทศกว่า 50
สกุลเงิน คิดเป็นประมาณร้อยละ 59 ของรายได้รวมทัง้ หมด
บริษัทฯ ได้ดำ�เนินการบริหารความเสี่ยงอันเนื่องจากความ
ผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนให้มีประสิทธิภาพ โดยมีการ
บริหารภายใต้นโยบายการบริหารความเสี่ยงแบบธรรมชาติ
(Natural Hedging) คือ การจัดให้รายจ่ายเป็นเงินสกุลเดียว
กับรายได้มากทีส่ ดุ หลังจากนัน้ บริษทั ฯ บริหารกระแสเงินสด
โดยจั ด การแลกเปลี่ ย นเงิ น คงเหลื อ ในแต่ ล ะสกุ ล เข้ า มา
เป็ น เงิ น สกุ ล เงิ น ที่ เ ป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยหลั ก ของบริ ษั ท ฯ เช่ น
ค่าใช้จา่ ยน้�ำ มัน ค่าเช่าเครือ่ งบิน ค่าใช้จา่ ยพนักงาน และปรับ
โครงสร้างเงินกู้ในสกุลเงินต่างๆ ให้สอดคล้องกับสกุลเงิน
ของเงินสดสุทธิจากการดำ�เนินการ (Net Operating Cash
Flow) พร้อมๆ กับลดความเสี่ยงของการมีหนี้เป็นเงินสกุล
ต่างประเทศมากเกินไป โดยการมีหนีส้ กุลบาทด้วยส่วนหนึง่
เพือ่ ลดความผันผวนของรายการผลกำ�ไร/ขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลีย่ นในงบการเงิน นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้ใช้เครือ่ งมือ
ทางการเงิน ได้แก่ Cross Currency Swap (CCS) ในช่วง
ทีต่ ลาดเงินเอือ้ อำ�นวย และการแลกเปลีย่ นล่วงหน้า (Forward)
สำ�หรับชำ�ระค่าใช้จา่ ย และหนีท้ บ่ี ริษทั ฯ มีภาระผูกพันในอนาคต
โดยสิ้นปี 2562 บริษัทฯ มีธุรกรรม CCS จำ�นวนทั้งสิ้น
16 รายการ แบ่งเป็นการแปลงหนี้เงินบาท (THB) เป็นหนี้
สกุลยูโร (EUR) อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5 รายการ แปลงหนี้
เงินบาท (THB) เป็นหนี้สกุลเยน (JPY) อัตราดอกเบี้ยคงที่
2 รายการ แปลงหนี้เงินบาท (THB) เป็นหนี้สกุลเยน (JPY)
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว 3 รายการ แปลงหนี้สกุลเงินยูโร
(EUR) เป็นหนีส้ กุลเยน (JPY) อัตราดอกเบีย้ คงที่ 2 รายการ
และแปลงหนีส้ กุลดอลลาร์สหรัฐ (USD) เป็นหนีเ้ งินสวิสฟรังก์
(CHF) อัตราดอกเบี้ยคงที่ จำ�นวน 4 รายการ โดยสัดส่วน
เงินกู้ระยะยาวในสกุลหลักภายหลังจากการทำ� CCS เป็น
ดังนี้ USD 4% EUR 27% JPY 10% CHF 5% THB
54% ทั้งนี้ วงเงินคงเหลือของธุรกรรม CCS ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562 มีจ�ำ นวน 16,262.46 ล้านบาท จะมี
การชำ � ระแลกเปลี่ ย นเงิ น ต้ น และดอกเบี้ ย เป็ น รายเดื อ น
รายไตรมาส และทุกๆ 6 เดือน ซึ่งสัญญา จะทยอยสิ้นสุด
ตั้งแต่ ปี 2563 ถึงปี 2571

ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
บริษัทฯ มีนโยบายบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของ
อัตราดอกเบี้ย โดยใช้เครื่องมือทางการเงิน ได้แก่ Interest
Rate Swap (IRS) เพือ่ แปลงอัตราดอกเบีย้ ลอยตัวทีม่ แี นวโน้ม
ปรับตัวสูงขึ้นมาเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ หรือดำ�เนินการ
Restructure ธุรกรรม CCS หากทำ�ให้บริษัทฯ สามารถ
ลดต้นทุนทางการเงินได้ในระยะยาว โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562 บริษัทฯ มีสัดส่วนของภาระหนี้สินระยะยาวภายหลัง
การ Swap ที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวต่ออัตราดอกเบี้ยคงที่
เท่ากับร้อยละ 34 ต่อ 66 (ไม่รวมค่าเช่าเครื่องบินเพื่อการ
ดำ�เนินงาน) ทั้งนี้ หากอัตราดอกเบี้ยปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 1
ต่อปี จะส่งผลให้บริษัทฯ มีภาระดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นประมาณ
493 ล้านบาท

ความเสี่ยงจากการแข่งขันในธุรกิจการบิน
ภาพรวมของอุตสาหกรรมการบินมีแนวโน้มชะลอตัวเมื่อ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา จากสภาวะเศรษฐกิจ
โลกที่ชะลอตัว สาเหตุสำ�คัญจากสงครามการค้าระหว่าง
สหรัฐฯ กับจีน ส่งผลให้การขนส่งสินค้าอยู่ในภาวะถดถอย
ในขณะที่การขนส่งผู้โดยสารเติบโตชะลอลง อย่างไรก็ตาม
การแข่ ง ขั น ในอุ ต สาหกรรมยั ง คงรุ น แรงอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
โดยเฉพาะในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟกิ จากการขยายเส้นทางบิน
ของสายการบิ น ต้ น ทุ น ต่ำ � ในลั ก ษณะจุ ด บิ น ต่ อ จุ ด บิ น
(Point-to-Point) ไปยังเมืองใหม่ๆ เพื่อเพิ่มการให้บริการ
ภายในภูมิภาค การรับมอบเครื่องบินใหม่เข้าฝูงบิน และ
การเพิม่ ความสามารถในการบินระยะไกลมากขึ้น ทำ�ให้การ
แข่งขันในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟกิ ทวีความรุนแรงทัง้ ด้านราคา
และการให้บริการ อีกทัง้ จากการเปลีย่ นแปลงของภูมทิ ศั น์
(Landscape) อั น เนื่ อ งจากการพั ฒ นาด้ า นเทคโนโลยี
ที่ นำ � ไปสู่ ร ะบบเศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล และการเปลี่ ย นแปลง
พฤติกรรมของลูกค้า ล้วนเป็นปัจจัยสำ�คัญทีท่ �ำ ให้การดำ�เนิน
ธุรกิจของสายการบินต้องปรับตัวให้ทันต่อความต้องการ
ของลูกค้า การแข่งขันที่รุนแรง และเพื่อความอยู่รอดของ
ธุรกิจ โดยให้ความสำ�คัญกับการนำ�เทคโนโลยีมาใช้เสริมสร้าง
ศักยภาพในการแข่งขัน ควบคูไ่ ปกับการปรับโครงสร้างธุรกิจ
สร้างพันธมิตรทางธุรกิจ และการหารายได้เสริม เพื่อสร้าง
ความเข้ ม แข็ ง และประสิ ท ธิ ภ าพ ในการดำ �เนิ น ธุ ร กิ จ ทั้ ง
ในปัจจุบันและอนาคต
บริษัทฯ ได้กำ�หนดแนวทางตอบสนองการแข่งขัน ให้มีการ
เร่งทำ�กำ�ไรเพิ่มจากรายได้ผู้โดยสารเชิงคุณภาพ ทั้งจาก
ลูกค้าองค์กร การปรับปรุงการขายผ่าน Digital Marketing
การบริหารรายได้และราคาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ตอบสนองการแข่ ง ขั น ด้ า นราคาอย่ า งรวดเร็ ว เหมาะสม
AR 2019

กับความต้องการของตลาด การพัฒนาประสิทธิภาพความ
ร่วมมือกับสายการบินพันธมิตรให้เชื่อมต่อเส้นทางบินของ
บริษทั ฯ กับกลุม่ สายการบินพันธมิตรในการขยาย Network
ไปจุดต่าง ๆ ให้มากขึ้น การจัดการเส้นทางบินที่ไม่ทำ�กำ�ไร
โดยมีการติดตามผลการดำ�เนินงานของแต่ละเส้นทางบิน
อย่างใกล้ชดิ เพือ่ ตรวจสอบความเหมาะสมของจำ�นวนทีน่ งั่
เสนอให้บริการและจำ�นวนผูโ้ ดยสารทีใ่ ช้บริการและปรับปรุง
ความถี่ของเที่ยวบินให้เกิดประโยชน์สูงสุด
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เพิ่มแผนริเริ่มเชิงกลยุทธ์ที่จะสร้าง
กำ�ไรจากการเร่งหารายได้เสริม (Ancillary Revenue) จาก
ผลิตภัณฑ์และบริการทีห่ ลากหลาย ตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าได้ครบทุกจุดบริการ การแสวงหาโอกาสจากธุรกิจ
สนับสนุน และลงทุนในธุรกิจทีบ่ ริษทั ฯ มีความเชีย่ วชาญเพือ่
เพิ่มรายได้จากกิจการอื่นให้กับบริษัทฯ รวมทั้ง การพัฒนา
เทคโนโลยีแพลตฟอร์มที่ทันสมัย เพื่อรองรับและสนับสนุน
การทำ�ธุรกิจให้ทนั กับเทคโนโลยีทเี่ ปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว

ความเสี่ยงจากวิกฤตการณ์ภายนอก และภัยธรรมชาติ
ธุรกิจสายการบินซึง่ เป็นธุรกิจหลักของบริษทั ฯ ประกอบด้วย
การบริการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าทางอากาศ ทั้งภายใน
ประเทศและระหว่างประเทศ ซึง่ ล้วนมีความสัมพันธ์โดยตรง
กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ดังนั้น จึงทำ�ให้บริษัทฯ อาจ
ได้ รั บ ผลกระทบจากการชะลอตั ว ของอุ ต สาหกรรมการ
ท่องเที่ยว อันเป็นผลจากปัจจัยเสี่ยงจากสภาวะแวดล้อม
ต่างๆ ทัง้ ภายในประเทศและต่างประเทศ อาทิ ภัยธรรมชาติ
โรคระบาด ภัยคุกคามจากการก่อการร้าย และความขัดแย้ง
ระหว่างประเทศ รวมถึงปัจจัยการเมืองและเศรษฐกิจภายใน
ประเทศ ฯลฯ ซึ่งอาจส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้อมกับ
การดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ
บริษทั ฯ ได้ตระหนักถึงความจำ�เป็นในการเตรียมความพร้อม
รั บ มื อ ต่ อ เหตุ ก ารณ์ ดั ง กล่ า วให้ ทั น ท่ ว งที จึ ง จั ด ตั้ ง ศู น ย์
ปฏิบัติการภาวะวิกฤต (Crisis Management Operation
Center: CMOC) และคณะกรรมการบริหารภาวะวิกฤติ (Crisis
Management Committee: CMC) ติดตามสถานการณ์
ต่างๆ อย่างใกล้ชิด โดยจะเข้าบริหารจนกว่าสถานการณ์
จะเข้ า สู่ ภ าวะปกติ รวมทั้ ง ให้ มี ก ารประเมิ น ความเสี่ ย ง
การกำ�หนดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกัน รวมถึงการดำ�เนินการ
อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ลดระดับความรุนแรงของความเสีย่ งและ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีการจัดทำ�
การประเมินเพื่อปรับปรุงความเสี่ยงที่อาจเปลี่ยนแปลงไป
ทุกปี และมีการประเมินปัจจัยและแนวโน้มต่างๆ ทั้งภายใน
ประเทศและต่างประเทศ ที่คาดการณ์ว่าจะมีผลกระทบ
ต่อการดำ�เนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำ�คัญ เพื่อเป็น
64

ข้อมูลให้ฝ่ายบริหารพิจารณาปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ รองรับ
สถานการณ์ ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป อาทิ การเปิ ด ทำ �การบิ น
สถานีใหม่ การพิจารณาความร่วมมือเที่ยวบินรหัสร่วม
(Codeshare) เป็นต้น รวมถึงการบริหารจัดการภาวะวิกฤต
เพื่อรองรับสถานการณ์ต่างๆ โดยจัดทำ�แผนเผชิญเหตุ
ปรับปรุงคูม่ อื การปฏิบตั งิ านเพือ่ รองรับสถานการณ์ ฝึกซ้อม
อย่างสม่ำ�เสมอ และประสานความร่วมมือกับพันธมิตร
การบิน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม
และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บริษัทฯ สามารถ
บูรณาการความร่วมมือเมื่อเกิดวิกฤตการณ์ต่างๆ อีกทั้ง
เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ท่ีดีแก่บริษัทฯ และเพิ่มความมั่นใจ
ในการเดิ น ทางของผู้ โ ดยสาร นอกจากนี้ บริ ษั ท ฯ ให้
ความสำ � คั ญ กั บ การสื่ อ สารที่ ร วดเร็ ว ทั น ต่ อ เหตุ ก ารณ์
และการประชาสั ม พั น ธ์ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ (Speedy
Communications and Effective Public Relations)
ทำ�ให้บริษัท สามารถบริหารจัดการงานด้านสถานการณ์
ความมั่นคง สถานการณ์ภัยธรรมชาติ และสถานการณ์
โรคระบาด ในปี 2562 ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เช่ น
สถานการณ์การประท้วงใน Hong Kong สถานการณ์
ปิดน่านฟ้าปากีสถาน การเกิดหิมะตกหนักในกรุงโตเกียว
แผ่นดินไหวทีเ่ กาะฮอกไกโด ประเทศญีป่ นุ่ พายุไต้ฝนุ่ เลกิมา
ประเทศจีน พายุไป๋ลู่ ประเทศไต้หวัน พายุโซนร้อนโพดุล
ประเทศไทย ภูเขาไฟอากุง เกาะบาหลี ภูเขาไฟซินาบุง
บนเกาะสุ ม าตรา ปั ญ หาหมอกควั น ปั ญ หาฝุ่ น ละออง
ขนาดเล็ก PM 2.5 สูงเกินค่ามาตรฐาน ในพื้นที่ภาคเหนือ
ประเทศไทย รวมทั้งดำ�เนินการตามมาตรการควบคุมของ
กรมควบคุมโรค ตามที่ WHO ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัส
อี โ บลาเป็ น สถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น ด้ า นสาธารณสุ ข ระหว่ า ง
ประเทศ เพื่อสร้างความมั่นใจในมาตรฐานความปลอดภัย
ของบริ ษั ท ฯ ที่ อ ยู่ ใ นระดั บ มาตรฐานสากล และเพื่ อ ให้
มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ จะสามารถดำ�รงธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง
ในทุกสถานการณ์
THAI

ความเสี่ยงจากคุณภาพและประสิทธิภาพของบุคลากร
บริษทั ฯ ดำ�เนินกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจการบินแบบครบวงจร
มีบคุ ลากรทีม่ คี วามเชีย่ วชาญเฉพาะด้านหลากหลายสาขา ส่งผล
ต่อการบริหารจัดการบุคลากรทีม่ คี วามแตกต่างกัน รวมถึงการ
ควบคุมจำ�นวนพนักงาน ทำ�ให้บางหน่วยงานมีจ�ำ นวนพนักงาน
ไม่เพียงพอและเกิดการขาดช่วงอายุของพนักงาน นอกจากนี้
การกำ � หนดตั ว ชี้ วั ด ผล การปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานยั ง
ไม่ ส อดคล้ อ งเชื่ อ มโยงกั บ เป้ า หมายขององค์ ก รเท่ า ที่ ค วร
และการให้ ผ ลตอบแทนแก่ พ นั ก งานยั ง ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ
ผลการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง ทำ�ให้พนักงานขาดแรงจูงใจ
ในการร่วมกันผลักดันให้บริษทั ฯ บรรลุเป้าหมาย
บริษัทฯ ได้มีการรับพนักงานใหม่ในตำ�แหน่งงานสำ�คัญและ
มีความจำ�เป็นเร่งด่วน มุ่งเสริมสร้างให้พนักงานมี ขีดความ
สามารถ โดยพัฒนาให้มคี วามรูใ้ นงานเฉพาะด้าน (Hard Skill)
และพัฒนาทักษะการบริหารจัดการและจิตวิทยา (Soft Skill)
เพิม่ ทักษะใหม่ทจ่ี �ำ เป็น (Reskill) และเสริมทักษะทีม่ อี ยู่ (Upskill)
ให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้หลากหลายมากขึ้น รวมถึง
พัฒนาศักยภาพผู้บริหารเพื่อขับเคลื่อนผลการดำ�เนินงานทาง
ธุรกิจ พัฒนาพนักงานระดับบริหารตามแผนพัฒนารายบุคคล
เพื่อเตรียมความพร้อมในการสืบทอดตำ�แหน่งงานที่สำ�คัญ
และนอกจากการพัฒนาพนักงานแล้ว ยังส่งเสริมให้พนักงาน
มีจริยธรรม คุณธรรม และพฤติกรรมทีพ่ งึ ประสงค์ นำ�ไปสูก่ าร
เป็นองค์กรคุณธรรม เป็นองค์กรแห่งการเรียนรูแ้ ละมีวฒ
ั นธรรม
องค์กร THAI Spirit ทีเ่ ข้มแข็งเป็นหนึง่ เดียว
นอกจากนี้ ได้ กำ�หนดตั ว ชี้วัดหลั ก ที่ส ะท้ อ นผลการดำ�เนิ น
งานของบริษัทฯ และสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับพนักงาน
ในการกำ�หนดตัวชีว้ ดั ผลการปฏิบตั งิ านให้สอดคล้องกับตัวชีว้ ดั
หลักขององค์กร เพื่อให้การดำ�เนินงานของบริษัทฯ บรรลุผล
ตามเป้าหมาย
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ความเสี่ยงจากคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ
เนื่องจากการดำ�เนินธุรกิจทุกประเภทในปัจจุบันโดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ธุรกิจสายการบินเป็นธุรกิจเชิง Customer Centric
คือพฤติกรรมของลูกค้า (Customer Behavior) กำ�หนด
วิ ธี ก ารให้ บ ริ ก ารของสายการบิ น และความพึ ง พอใจ
ในการบริการเป็นปัจจัยหลักปัจจัยหนึง่ ทีท่ �ำ ให้ลกู ค้ายังคงใช้
บริการอยูอ่ ย่างต่อเนือ่ ง ดังนัน้ คุณภาพการบริการและอัตรา
ความพึงพอใจของลูกค้าจึงเป็นปัจจัยหลักปัจจัยหนึง่ สำ�หรับ
เพิม่ ยอดรายได้ของสายการบินในปัจจุบนั นอกจากนัน้ ความ
คุ้มค่าเงินก็ยังเป็นกลจักรสำ�คัญที่ลูกค้าพิจารณาในการ
เลือกสายการบิน ประกอบกับความคาดหวังของผู้โดยสาร
ทีจ่ ะได้รบั การบริการตามความชอบและรสนิยมทีแ่ ตกต่างกัน
ไปในแต่ละบุคคล (Personalized Services/ Offers)
บริ ษั ท ฯ มี ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพการบริ ก าร (Quality
Assurance) แบบครบวงจร โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์และการบริการให้เป็นไปตามคำ�มั่น
สัญญาการส่งมอบที่ให้ไว้กับลูกค้า ซึ่งการประเมินมีทั้ง
การประเมินเชิงรุก จากการตรวจติดตามคุณภาพการบริการ
ให้เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงาน (Service Operation
Procedure) ด้วยการสุ่มตรวจการปฏิบัติงานแบบไม่แจ้ง
ให้ผู้รับการตรวจทราบ (Mystery Shopping) การตรวจ
ติดตามคุณภาพตามข้อตกลงระดับการบริการ (Service
Level Agreement) ที่เป็นข้อกำ�หนดร่วมกับหน่วยงานหลัก
ของแต่ ล ะจุ ด บริ ก าร และการตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพ
ผลิตภัณฑ์และการบริการจากสถาบันที่ได้รับการยอมรับ
ระดับโลก รวมถึงการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า
ทีด่ �ำ เนินการจากหน่วยงานภายใน (In-House Survey) และ
การประเมิ น ความพึ ง พอใจเปรี ย บเที ย บผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละ
การบริการจากหน่วยงานภายนอก ตลอดจนการสำ�รวจ
เฉพาะเรื่อง เพื่อมุ่งเน้นในประเด็นที่ต้องการทราบความ
ต้องการของลูกค้า ทำ�การสังเคราะห์ร่วมกับการประเมิน

แบบเชิงรับ คือ การรับข้อมูลป้อนกลับจากลูกค้า (Customer
Feedback) เพื่ อ นำ �มาพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง ข้ อ บกพร่ อ ง
(Corrective Action) ให้ เ ป็ น ไปตามที่ ลู ก ค้ า คาดหวั ง
ทั้ ง นี้ บริ ษั ท ฯ ได้ จั ด ทำ � โครงการเสริ ม สร้ า งความภั ก ดี
ของลู ก ค้ า ประจำ � และพั ฒ นาความเป็ น เลิ ศ ด้ า นการ
บริการลูกค้าอย่างต่อเนื่องโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้
ทุ ก จุ ด บริ ก ารมี ศั ก ยภาพในการให้ บ ริ ก ารลู ก ค้ า ได้ อ ย่ า ง
มีประสิทธิภาพและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าทั่วโลก
เช่น โครงการ System Integration for Customer Service
Excellence อีกทั้งร่วมจัดตั้งและขับเคลื่อนคณะกรรมการ
พัฒนาและปรับปรุงการบริการ (คพป.) เพื่อปรับปรุงการ
บริการในทุกจุดบริการรวมทัง้ การพัฒนาแผนงานต่างๆ ของ
Service Ring ให้เกิดการพัฒนาการบริการใหม่ๆ อย่าง
ต่อเนื่องที่จะสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ซึ่งเป็นการ
สนับสนุนเป้าหมายและแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ และสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน (Competitive Advantage)
ให้กับบริษัทฯ อีกด้วย

ความเสี่ยงจากภัยคุกคามไซเบอร์
บริษัทฯ จำ�เป็นต้องพึ่งพาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
อินเทอร์เน็ตในการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยเฉพาะ
ระบบสำ�รองที่นั่ง (Reservation System) ระบบสนับสนุน
การบริการภาคพื้น (Ground Services Support System)
ระบบสนับสนุนโปรแกรมสะสมไมล์ (Royal Orchid Plus
System) ระบบสนับสนุนการขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์
(Cargo Services System) ระบบสนับสนุนการปฏิบัติการ
การบิน (Flight Operation System) และระบบการขาย
ผ่านอินเทอร์เน็ต (Internet Sales) โดยหากระบบดังกล่าว
ถูกคุกคามจากภัยทางไซเบอร์จนระบบไม่สามารถให้บริการได้
หรือข้อมูลชั้นความลับ เช่น ข้อมูลลูกค้า ถูกโจรกรรมและ
นำ�ไปเปิดเผยโดยมิชอบ หรือข้อมูลสารสนเทศถูกเปลีย่ นแปลง
แก้ไข ก็จะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงและมีนัยสำ�คัญต่อการ
ดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในแง่ของการสูญเสียรายได้
ชือ่ เสียง ความพึงพอใจและความเชือ่ มัน่ ของลูกค้าต่อบริการ
ของบริษัทฯ
บริ ษั ท ฯ ตระหนั ก ถึ ง ความร้ า ยแรงและผลกระทบจาก
ภัยคุกคามไซเบอร์ จึงได้กำ�หนดให้เรื่องดังกล่าวเป็นความ
เสีย่ งระดับองค์กร และให้มมี าตรการการบริหารจัดการความ
เสีย่ ง โดยมีการดำ�เนินการในเรือ่ งต่างๆ เช่น การป้องกันและ
ตรวจจับมัลแวร์ทมี่ าจากอินเทอร์เน็ตและอีเมล การป้องกัน
และเฝ้าระวังการโจมตีเครือข่าย การประยุกต์ใช้กรอบการ
รับมือภัยคุกคามไซเบอร์ (Cybersecurity Framework)
โดยได้จัดทำ�แผนการปรับปรุงการรับมือภัยคุกคามไซเบอร์
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(Cybersecurity Roadmap) ตามกรอบดังกล่าว เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการรับมือ ซึ่งจะครอบคลุมทั้งการป้องกัน
(Prevent) การตรวจจับ (Detect) การรับมือ (Response)
และการกูค้ นื ระบบ (Recover) ปัจจุบนั บริษทั ฯ ได้ด�ำ เนินการ
ตาม Roadmap ทีว่ างไว้ โดยได้ด�ำ เนินการจัดตัง้ ศูนย์ปฏิบตั ิ
การความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity
Operation Center) และเตรี ย มความพร้ อ มให้ กั บ
คณะทำ�งานรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cybersecurity
Incident Response Team) เพื่อให้การเฝ้าระวังและ
รับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ สามารถดำ�เนินการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและทันการณ์ สำ�หรับส่วนของมาตรการ
ในการกูค้ นื ระบบ บริษทั ฯ ได้จดั ให้มเี ครือ่ งคอมพิวเตอร์ส�ำ รอง
เพื่ อ ทำ � งานทดแทน โดยออกแบบการกู้ คื น ตามระดั บ
ผลกระทบของระบบนั้นๆ ที่มีต่อธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึง
การจัดให้มีศูนย์คอมพิวเตอร์สองศูนย์ทำ�งานทดแทนกัน
แต่เนื่องจากศูนย์คอมพิวเตอร์ทั้งสองศูนย์ตั้งอยู่บนพื้นที่
เดี ย วกั น เพื่ อ ลดความเสี่ ย งดั ง กล่ า วจึ ง ได้ ทำ � โครงการ
ย้ายศูนย์คอมพิวเตอร์หนึ่งออกไปตั้งอยู่นอกพื้นที่ ขณะนี้
อยูใ่ นขัน้ ตอนการดำ�เนินการย้ายศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งใหม่
ให้แล้วเสร็จภายในปี 2563

กระทบต่อการดำ�เนินงานของบริษัทฯ อาทิเช่น พ.ร.บ.
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 หรือ Thailand’s
Personal Data Protection Act (PDPA) จะบังคับใช้ในวันที่
28 พ.ค. 2563 โดย PDPA มีหลักการมาจากกฎหมาย
GDPR ของสหภาพยุโรป (บังคับใช้ 25 พ.ค. 2561) ซึ่งมี
บทลงโทษ ทางค่าปรับสูงมาก แต่ PDPA มีบทลงโทษ
ทัง้ ทางแพ่ง อาญาและทางปกครอง ซึง่ บริษทั ฯ ได้ตระหนักถึง
ความเสีย่ งในการปฏิบตั งิ าน และเห็นถึงความสำ�คัญ ในการ
ปฏิบัติตามกฎหมายฉบับดังกล่าว จึงได้เตรียมความพร้อม
และเริ่มดำ�เนินการตามที่กฎหมายกำ�หนด เพื่อไม่ให้เกิด
ผลกระทบต่อการดำ�เนินงานของบริษัทฯ อีกทั้ง สมาคม
ขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) ได้ประกาศให้
สายการบินทีท่ �ำ การบินเข้า-ออก สหราชอาณาจักร ต้องปฏิบตั ิ
ตามข้อกำ�หนดที่ระบุใน UK Modern Slavery Act 2015
(MSA) ซึ่ ง บริ ษั ท ฯ ได้ ดำ � เนิ น งานตามข้ อ กำ � หนดฉบั บ
ดังกล่าวอย่างครบถ้วน เช่นกัน

ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสิทธิหรือการลงทุนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กระทรวงการคลังและธนาคาร
ออมสิน ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 53.16 ของจำ�นวนหุ้น
ทีจ่ �ำ หน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ จึงทำ�ให้กระทรวงการคลัง
สามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมด ไม่ว่า
จะเป็นเรื่องการแต่งตั้งกรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอื่น
ที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นเรื่อง
ที่กฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทฯ กำ�หนดให้ต้องได้รับเสียง
3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายอื่นจึงอาจ
ไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุล
เรื่องที่ผู้ถือหุ้นใหญ่เสนอได้

ความเสี่ยงจากกฎหมายและระเบียบต่างๆ
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำ�เนินงานของบริษัทฯ
บริษัทฯ ดำ�เนินธุรกิจสายการบิน และเป็นบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งในฐานะเป็น
รัฐวิสาหกิจ จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบต่างๆ
(กฎเกณฑ์) ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็น
จำ�นวนมาก ดังนั้น หากบริษัทฯ หรือพนักงาน ปฏิบัติ
ไม่ ค รบถ้ ว น ปฏิ บั ติ ผิ ด หรื อ ไม่ ไ ด้ ป ฏิ บั ติ ต ามที่ ก ฎเกณฑ์
กำ�หนด อาจทำ�ให้เกิดค่าใช้จา่ ยเพิม่ ขึน้ ในเรือ่ งค่าปรับและเสีย
ภาพลักษณ์ซงึ่ ประเมินค่าความเสียหายไม่ได้ และอาจส่งผล
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ข้อมูลทั่วไป
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อไทย
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริษัท
Home Page
โทรศัพท์
THAI Contact Center
Cargo Contact Center
Royal Orchid Holiday

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและทุนชำ�ระแล้วดังนี้
ทุนจดทะเบียน 2,698,900,950 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
รวมมูลค่า 26,989,009,500 บาท
ทุนชำ�ระแล้ว 2,182,771,917 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
รวมมูลค่า 21,827,719,170 บาท
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ข้อมูลนิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 10
ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

THAI

ชนิดของหุ้น

ทุนจดทะเบียน
ชำ�ระแล้ว
(ล้านบาท)

สัดส่วน
การถือหุ้น
(%)

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

บริการขนส่งผู้โดยสาร
และสินค้า

สามัญ

1,800.00

100.00

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

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

สามัญ

15.00

55.00

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

บริหารจัดการเรื่องบุคลากร
ให้กับบริษัทฯ

สามัญ
บุริมสิทธิ

0.98
1.02

49.00
(มีอำ�นาจ
ควบคุม)

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

บริการฝึกอบรมด้านการบิน

สามัญ
บุริมสิทธิ

0.98
1.02

49.00
(มีอำ�นาจ
ควบคุม)

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

บริการท่องเที่ยวและ
กิจกรรมท่องเที่ยว

สามัญ
บุริมสิทธิ

0.49
0.51

ถือหุ้นผ่าน
บริษัท
วิงสแปน
เซอร์วิสเซส
49.00
(มีอำ�นาจ
ควบคุม)

สามัญ

120.00

40.00

บริษทั ดอนเมือง อินเตอร์เนชัน่ แนลแอร์พอร์ต โรงแรมและร้านอาหาร
โฮเต็ล จำ�กัด
333 หมู่ 10 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกนั
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ 0-2566-1020-1
โทรสาร 0-2566-1941

ชนิดของหุ้น

ทุนจดทะเบียน
ชำ�ระแล้ว
(ล้านบาท)

สัดส่วน
การถือหุ้น
(%)

สามัญ

100.00

30.00

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

สามัญ

1,017.78

30.00

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

สามัญ

637.50

22.59

สามัญ

3,108.52

15.94

ชื่อบริษัท
บริษัท ครัวการบินภูเก็ต จำ�กัด
10/3 หมู่ 6 ถนนสนามบิน ตำ�บลไม้ขาว
อำ�เภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
โทรศัพท์ (076) 327-497-502
โทรสาร (076) 327-123-4

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

ประเภทธุรกิจ
ครัวการบิน

บริการขนส่งผู้โดยสาร
ทางอากาศ
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บุคคลอ้างอิง
บุคคลอ้างอิง
นายทะเบียนหลักทรัพย์

ประเภทหลักทรัพย์

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

หุ้นสามัญ

ผู้สอบบัญชี
นายทะเบียนหุ้นกู้

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2271-8000 ต่อ 2405  โทรสาร 0-2618-5783

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

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

ครั้งที่ 1/2554
ครั้งที่ 2/2555

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)
ฝ่ายปฏิบัติการตลาดทุนตลาดเงินและการชำ�ระเงิน
ชั้น 15 เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2626-7503-4 โทรสาร 0-2626-7543

ครั้งที่ 3/2555
ครั้งที่ 2/2557
ครั้งที่ 1/2558
ครั้งที่ 2/2558
ครั้งที่ 1/2559
ครั้งที่ 1/2560
ครั้งที่ 2/2561
ครั้งที่ 1/2562
ครั้งที่ 2/2562

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำ�กัด (มหาชน)
ฝ่ายปฏิบัติการบริการธุรกิจหลักทรัพย์ ชั้น AA
เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2296-4788 โทรสาร 0-2683-1389

ครั้งที่ 1/2554

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

ครั้งที่ 2/2561
ครั้งที่ 1/2562
ครั้งที่ 2/2562

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำ�กัด (มหาชน)
ฝ่ายการตลาดบริการธุรกิจหลักทรัพย์ ชั้น AA
เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2296-5557 โทรสาร 0-2683-1298
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ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
จำ�นวนทุนจดทะเบียนและทุนชำ�ระแล้ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและทุนชำ�ระแล้วดังนี้
ทุนจดทะเบียน 2,698,900,950 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท รวมมูลค่า 26,989,009,500 บาท
ทุนชำ�ระแล้ว 2,182,771,917 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท รวมมูลค่า 21,827,719,170 บาท

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
รายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ 10 รายแรก พร้อมทัง้ จำ�นวนหุน้ ทีถ่ อื และสัดส่วนการถือหุน้ ณ วันที่ 1 เมษายน 2562 มีรายละเอียดดังนี้
ลำ�ดับที่

จำ�นวน
หุ้นสามัญ

ชื่อผู้ถือหุ้น

1

กระทรวงการคลัง

2

สัดส่วน
การถือหุ้น
(ร้อยละ)

1,113,931,061

51.03

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

165,037,582

7.56

3

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

165,037,582

7.56

4

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำ�กัด

71,645,528

3.28

5

ธนาคารออมสิน

46,409,885

2.13

6

SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED

32,905,371

1.51

7

นายทรงศักดิ์ จิตเจือจุน

28,508,500

1.31

8

นายเอี่ยม อาชวกุลเทพ

17,081,400

0.78

9

STATE STREET EUROPE LIMITED

14,228,935

0.65

10

นายวิชัย คณาธนะวนิชย์

13,225,500

0.61

11

ผู้ถือหุ้นอื่น

514,760,573

23.58

ยอดรวมทุนชำ�ระแล้ว

2,182,771,917

100.00

ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย

2,054,583,871

94.13

128,188,046

5.87

ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว

กระทรวงการคลังและธนาคารออมสิน ถือหุ้นในบริษัทฯ คิดเป็น สัดส่วนร้อยละ 53.16 ของหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ
ทำ�ให้บริษัทฯ มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ อันจะมีผลต่อบริษัทฯ ในการทำ�ธุรกรรมบางประเภท ได้แก่
1. บริษัทฯ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีในการดำ�เนินการลงทุนขนาดใหญ่
2. สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะต้องเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ
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การออกหลักทรัพย์อื่น

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

หุ้นกู้ของบริษัทฯ

บริ ษั ท ฯ มี น โยบายการจ่ า ยเงิ น ปั น ผลประจำ � ปี ใ นอั ต รา
ไม่ ต่ำ � กว่ า ร้ อ ยละ 25 ของกำ � ไรสุ ท ธิ ก่ อ นผลกำ � ไรหรื อ
ขาดทุ น จากอั ต ราแลกเปลี่ ย นเงิ น ตราต่ า งประเทศจาก
งบการเงินรวม ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวขึ้นอยู่กับ
แผนการลงทุน ความจำ�เป็น และความเหมาะสมอื่นๆ
ในอนาคต อย่ า งไรก็ ต าม บริ ษั ท ฯ อาจพิ จ ารณาการ
จ่ายเงินปันผลในอัตราทีแ่ ตกต่างไปจากนโยบายทีก่ �ำ หนดไว้
หรื อ งดจ่ า ยเงิ น ปั น ผล ตามที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ฯ
เห็ น สมควร เมื่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ มี ม ติ เ ห็ น ชอบ
การจ่ายหรืองดจ่ายเงินปันผลประจำ�ปีแล้วจะต้องนำ�เสนอ
ขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีหุ้นกู้ในสกุลเงินบาทเสนอขายให้แก่
นักลงทุน จำ�แนกตามรายละเอียดหุ้นกู้ ดังนี้
• หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมี
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ได้แก่ หุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2554, 2/2561,
1/2562 และ 2/2562
• หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มี
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ
ผูล้ 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

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 ห้ามมิให้
บริษัทมหาชนจ่ายเงินปันผล หากยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่
แม้ ว่ า บริ ษั ท นั้ น จะมี กำ � ไรในปี นั้ น ก็ ต าม นอกจากนี้
พระราชบั ญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนจำ � กั ด พ.ศ. 2535 และ
ข้อบังคับของบริษัทฯ กำ�หนดไว้ว่า บริษัทฯ ต้องจัดสรร
กำ � ไรสุ ท ธิ ป ระจำ � ปี ส่ ว นหนึ่ ง ไว้ เ ป็ น ทุ น สำ �รองไม่ น้ อ ยกว่ า
ร้อยละ 5 ของกำ�ไรสุทธิประจำ�ปี หักด้วยยอดเงินขาดทุน
สะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำ�รองนีจ้ ะมีจ�ำ นวนไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
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โครงสร้างการจัดการ

บริษัทฯ มีการกำ�หนดนโยบาย
ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลทุกระดับ
ด้วยการฝึกอบรมบุคลากรให้มีคุณภาพมาตรฐาน
มีศักยภาพและมีความสามารถเหมาะสมกับตำ�แหน่ง
คณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบสู ง สุ ด ในการ
กำ�กับดูแลการดำ�เนินงานของบริษัทฯ อยู่ภายใต้เงื่อนไข
ข้อบังคับของบริษทั ฯ ซึง่ กำ�หนดให้คณะกรรมการประกอบด้วย
กรรมการจำ�นวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่มากกว่า 15 คน
สุดแต่ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้กำ�หนดเป็นครั้งคราว
และกรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของจำ�นวนกรรมการทัง้ หมด

ต้องมีถนิ่ ทีอ่ ยูใ่ นราชอาณาจักร ในการประชุมสามัญประจำ�ปี
ทุกครั้ง กรรมการจำ�นวน 1 ใน 3 จะต้องออกจากตำ�แหน่ง
และจะมีการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
กรรมการทีอ่ อกตามวาระนัน้ อาจถูกเลือกเข้ามาดำ�รงตำ�แหน่ง
ใหม่ก็ได้
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รายชื่อกรรมการและการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
รายชื่อและตำ�แหน่งคณะกรรมการบริษัทฯ(1)
1. พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์
ดิษยะศริน*
2. พลอากาศเอก ชาญยุทธ
ศิรธิ รรมกุล
3. นายดนุชา พิชยนันท์

รองประธานกรรมการ
รักษาการประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง

4. นางสาวนิตยา ดิเรกสถาพร กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการกำ�กับดูแลด้านสิ่งแวดล้อม
สังคม และธรรมาภิบาล
5. นางปรารถนา มงคลกุล
กรรมการอิสระ
กรรมการบริหาร
กรรมการผู้มีอ�ำ นาจลงนาม
6. นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ
7. นายพินิจ พัวพันธ์

8. นายพงษ์ชัย อมตานนท์
9. นายวัชรา ตันตริยานนท์

10. นางสาวศิริกุล เลากัยกุล

11. รองศาสตราจารย์
ดร. สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต
12. พลอากาศเอก อำ�นาจ
		จีระมณีมัย
13. นายสุเมธ ดำ�รงชัยธรรม
หมายเหตุ:

กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผู้มีอ�ำ นาจลงนาม
กรรมการอิสระ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการผู้มีอ�ำ นาจลงนาม
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการบริหาร
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการกำ�กับดูแล
ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม

มีกรรมการท่าน 1 ท่าน ถือครองหุ้นของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2562
ช่วงระยะเวลาการดำ�รงตำ�แหน่งระบุเฉพาะวาระปัจจุบัน
* ดำ�รงตำ�แหน่งประธานกรรมการ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563
(1)
(2)
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การเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ/
จำ�นวนครั้งที่มีการประชุม
ขณะดำ�รงตำ�แหน่ง (ครั้ง)

ช่วงระยะเวลา(2)
การดำ�รงตำ�แหน่ง

ปกติ

พิเศษ

3/3

5/5 16 ต.ค. 62 - เม.ย. 63

5/6

9/9 28 มิ.ย. 62 - เม.ย. 63

8/8

3/10 26 เม.ย. 62 - เม.ย. 65

8/8

7/10 26 เม.ย. 62 - เม.ย. 65

10/12 16/17 26 เม.ย. 61 - เม.ย. 64
7/12 5/17 21 เม.ย. 60 - เม.ย. 63
10/12 13/17 26 เม.ย. 61 - เม.ย. 64

3/3

5/5 16 ต.ค. 62 - เม.ย. 65

11/12 13/17 21 เม.ย. 60 - เม.ย. 63

10/12 13/17 26 เม.ย. 61 - เม.ย. 64

3/3

3/5 16 ต.ค. 62 - เม.ย. 65

0/12 0/17 26 เม.ย. 61 - เม.ย. 64
12/12 17/17 26 ต.ค. 62 - เม.ย. 65

เจ้าหน้าที่บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีตำ�แหน่งเจ้าหน้าที่บริหาร(1) จำ�นวนทั้งสิ้น 8 คน ดังนี้
รายชื่อเจ้าหน้าที่บริหาร(1)
1. นายสุเมธ ดำ�รงชัยธรรม
2. นาวาอากาศตรี สรเดช นามเรืองศรี
3. นางสุวิมล บัวเลิศ
4. นายวิวัฒน์ ปิยะวิโรจน์
5. นายณัฐพงศ์ สมิตอำ�ไพพิศาล
6. นางสาวปิยาณี สังข์ทอง
7. นายกฤชบดี อินทรโชติ
8. นางเฉิดโฉม เทอดสถีรศักดิ์
หมายเหตุ :

(1)

ตำ�แหน่ง
กรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่
รักษาการ รองกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่ฝ่ายช่าง
รองกรรมการผู้อ�ำ นวยการใหญ่สายปฏิบัติการ
รักษาการ รองกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่สายกลยุทธ์องค์กร
และพัฒนาอย่างยั่งยืน
รองกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่สายทรัพยากรบุคคล
รักษาการ รองกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่สายบริหารงานกฎหมาย
และบริหารทั่วไป
รองกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่สายการพาณิชย์
รักษาการ รองกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่หน่วยธุรกิจบริการการบิน
รองกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่สายการเงินและการบัญชี
ผู้อำ�นวยการใหญ่ฝ่ายบัญชีบริหารและข้อมูล
ผู้อำ�นวยการใหญ่ฝ่ายการบัญชี
ผู้อำ�นวยการฝ่ายเงินทุน
รักษาการ ผู้อำ�นวยการใหญ่ฝ่ายการเงินองค์กร

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

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

บทบาทหน้าที่ของกรรมการผู้อ�ำ นวยการใหญ่

กรรมการผูอ้ �ำ นวยการใหญ่มบี ทบาทสำ�คัญในการรับผิดชอบ
การบริหารงานทัง้ ปวงของบริษทั ฯ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
นโยบายบริษัทฯ หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
ตลอดจนบังคับบัญชาฝ่ายบริหารและพนักงานทั้งปวงของ
บริษทั ฯ ทัง้ นีภ้ ายในขอบเขตอำ�นาจทีก่ �ำ หนดในข้อบังคับของ
บริษัทฯ หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำ�หนด
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รายงานการถือครองหุ้นของผู้บริหาร คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
จำ�นวนหุ้นสามัญ
ณ วันที่ 1 ม.ค. 2562
หรือวันที่
เข้าดำ�รงตำ�แหน่ง

รายชื่อผู้บริหาร

1. นายสุเมธ ดำ�รงชัยธรรม
เข้าดำ�รงตำ�แหน่ง 1 กันยายน 2561
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
2. นางสุวิมล บัวเลิศ
เข้าดำ�รงตำ�แหน่ง 16 พฤษภาคม 2561
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
3. นายวิวัฒน์ ปิยะวิโรจน์
เข้าดำ�รงตำ�แหน่ง 1 มิถุนายน 2561
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
4. นายณัฐพงศ์ สมิตอำ�ไพพิศาล
เข้าดำ�รงตำ�แหน่ง 1 กุมภาพันธ์ 2562
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
5. นาวาอากาศตรี สรเดช นามเรืองศรี
เข้าดำ�รงตำ�แหน่ง 1 ตุลาคม 2562
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
6. นางสาวปิยาณี สังข์ทอง
7. นายกฤชบดี อินทรโชติ
เข้าดำ�รงตำ�แหน่ง 5 กรกฎาคม 2561
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
8. นางเฉิดโฉม เทอดสถีรศักดิ์
เข้าดำ�รงตำ�แหน่ง 28 กุมภาพันธ์ 2562
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

THAI
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ณ วันที่ 31 ธ.ค.
2562

เพิ่ม / ลด
ระหว่างปี

-

-

-

-

-

-

284
-

284
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,100

1,100

600

600

-

-

-

-
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เลขานุการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำ�คัญของบทบาท
และหน้ า ที่ ข องเลขานุ ก ารบริ ษั ท ฯ และได้ ป ฏิ บั ติ ต าม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2551 มาตรา 89/15 ซึ่งกำ�หนดให้คณะกรรมการ
บริษทั ฯ ต้องจัดให้มเี ลขานุการบริษทั ฯ เพือ่ ทำ�หน้าทีร่ บั ผิดชอบ
ดำ�เนินการในนามบริษัทหรือคณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริษทั ฯ จึงได้แต่งตัง้ ให้ นางลัศนันท์ ลีลามณี ผูอ้ �ำ นวยการใหญ่
สำ�นักเลขานุการบริษัทฯ เป็นเลขานุการบริษัทฯ
เลขานุการบริษัทฯ ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ
ความระมัดระวัง ความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัทฯ
มติคณะกรรมการบริษทั ฯ ตลอดจนมติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทัง้ นี้
หน้าทีข่ องเลขานุการบริษทั ฯ ตามมาตรา 89/15 และมาตรา
89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 มีดังนี้
1. จัดทำ�และเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
1.1 ทะเบียนกรรมการ
1.2 หนังสือนัดประชุม เอกสารประกอบการประชุม
และรายงานการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ
ให้ครบถ้วนสมบูรณ์
1.3 หนังสือนัดประชุม เอกสารประกอบการประชุม
และรายงานการประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ให้ ค รบถ้ ว น
สมบู ร ณ์ ภ ายในกำ � หนดเวลาของกฎหมาย
1.4 รายงานประจำ�ปีของบริษัทฯ
2. เก็ บ รั ก ษารายงานการมี ส่ ว นได้ เ สี ย ที่ ร ายงานโดย
กรรมการหรื อ ผู้ บ ริ ห าร และจั ด ส่ ง สำ � เนารายงาน
การมี ส่ ว นได้ เ สี ย ให้ ป ระธานคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ
และประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบภายใน
7 วันนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น
3. ดำ�เนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน
ประกาศกำ�หนด
ในระหว่ า งปี 2562 หน้ า ที่ อ่ื น ของเลขานุ ก ารบริ ษั ท ฯ
มีดังนี้
1. เป็ น เลขานุ ก ารคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยตามที่ ค ณะ
กรรมการมอบหมาย เลขานุการคณะกรรมการบริหาร
บริ ษั ท ฯ เลขานุ ก ารฝ่ า ยบริ ห ารงานนโยบายบริ ษั ท ฯ
กำ�กับดูแลด้านสิง่ แวดล้อมและธรรมมาภิบาล เลขานุการ
คณะกรรมการกำ�กับและติดตามแผนยุทธศาสตร์ และ
เลขานุการคณะกรรมการกำ�กับดูแลด้านสิง่ แวดล้อมและ
ธรรมมาภิบาล และทำ�หน้าที่เลขานุการในการประชุม
ผู้ถือหุ้น
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2. อำ�นวยการการประชุมของฝ่ายบริหาร คณะกรรมการ
และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ภายใน
กำ�หนดเวลาของกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งแจ้ง
มติที่เกี่ยวข้องหากจำ�เป็น และติดตามการดำ�เนินการ
ตามมติที่ประชุม
3. กำ � กั บ ดู แ ลการดำ � เนิ น การในระบบประเมิ น คุ ณ ภาพ
รัฐวิสาหกิจในส่วนกระบวนการดำ�เนินงานของบริษัทฯ
4. กำ�กับดูแลและบริหารโครงการของแผนปฏิรูปให้เป็นไป
ตามเป้าหมายของโครงการ
5. กำ�กับดูแลให้บริษัทฯ และกรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ของบริษัทฯ และบริษัทจดทะเบียน รวมทั้งกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ ตลอดจนมติคณะกรรมการ
บริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นเรื่องที่เกี่ยวกับ
รายงานทางการเงิน
6. กำ�กับดูแลให้บริษัทฯ มีการดำ�เนินงานตามแนวทาง
การกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี (Corporate Governance) และ
ข้อพึงปฏิบตั ขิ องหน่วยงานกำ�กับดูแลต่างๆ เช่นกระทรวง
การคลัง สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงสถาบันที่ทำ�หน้าที่ประเมินผล
การดำ�เนินงานของบริษัทฯ
7. กำ�กับดูแลการจัดทำ�และเปิดเผยสารสนเทศทีส่ �ำ คัญของ
บริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ต่อสาธารณชน
ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และทันเวลาที่กำ�หนด
8. กำ�กับดูแลการให้ค�ำ ปรึกษา อำ�นวยความสะดวกในด้าน
งานทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ แก่ผู้ถือหุ้น
9. กำ�กับดูแลการดำ�เนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
พร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องให้เป็นตามข้อกำ�หนดของ
กฎหมายและหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
10. กำ�กับดูแลการจัดทำ�แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี
(แบบ 56-1) และรายงานประจำ � ปี เพื่ อ ให้ ผู้ ถื อ หุ้ น
นั ก ลงทุ น นั ก วิ เ คราะห์ ได้ รั บ ข้ อ มู ล ที่ ถู ก ต้ อ งตาม
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
และทันเวลาที่กำ�หนด
11. การประสานงานกับที่ปรึกษากฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับ
กฎหมายด้านหลักทรัพย์
12. ให้คำ�แนะนำ�เบื้องต้นแก่กรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ
เพื่ อ ให้ ป ฏิ บั ติ ต ามข้ อ กำ � หนด หลั ก เกณฑ์ ระเบี ย บ
ข้ อ บั ง คั บ ของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ และสำ � นั ก งาน
คณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
13. กำ � กั บ ดู แ ลการจั ด การด้ า น Logistics Support
ทีเ่ กีย่ วข้องกับคณะกรรมการบริษทั ฯ ได้แก่ การดำ�เนินการ
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และประสานเรือ่ งสิทธิประโยชน์ตา่ งๆ ของคณะกรรมการ
บริษัทฯ รวมถึงการจัดทำ�งบประมาณในการดำ�เนินการ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัทฯ ด้วย อีกทั้ง
การแจ้งและประสานงานกับกรรมการบริษัทฯ ในกรณี
มีพิธีการ และกิจกรรมต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ
ต้องเข้าร่วม
14. กำ�กับดูแลการบริหารงานสารบรรณ
15. กำ � กั บ ดู แ ลและประเมิ น ผลการดำ � เนิ น งานของ
หน่วยงานในบังคับบัญชาเพื่อให้การดำ�เนินภารกิจใน
ความรับผิดชอบบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
บริษัทฯ ตลอดจนสอดคล้องกับระเบียบและหลักเกณฑ์
ของบริษัทฯ และที่ผู้มีอ�ำ นาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกำ�หนด
16. จั ด ทำ � คู่ มื อ กรรมการ จั ด ให้ มี ก ารปฐมนิ เ ทศ และ
ให้ค�ำ แนะนำ�แก่กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
17. กำ�กับดูแลติดตามการแต่งตั้งกรรมการผู้แทนบริษัทฯ
ในบริษัทในเครือ
18. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัทฯ หรือกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่แล้วแต่กรณี
ทั้งนี้สามารถดูประวัติเลขานุการบริษัทฯ ได้ที่หน้า 249

1. ให้กรรมการบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนคนละ 50,000
บาทต่อเดือน เป็นประจำ�ทุกเดือน และได้รับเบี้ยประชุม
คนละ 30,000 บาทต่อครั้ง
2. ในกรณีกรรมการบริษัทฯ ได้รับแต่งตั้งโดยบทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี หรือคณะกรรมการ
บริษทั ฯ ให้เป็นคณะกรรมการชุดย่อย/คณะอนุกรรมการ/
คณะทำ�งานอื่นของบริษัทฯ ให้กรรมการบริษัทฯ ที่ได้
รับการแต่งตั้งดังกล่าว ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเป็นเบี้ย
ประชุมอีกคนละ 10,000 บาทต่อครั้ง
3. ให้ ค ณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับเบี้ยประชุมกรรม
การบริษัทฯ โดยให้ประธานกรรมการตรวจสอบได้รับ
ค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการตรวจสอบในอัตราร้อยละ
25 โดยในเดื อ นใดไม่ มี ก ารประชุ ม คงให้ ไ ด้ รั บ ค่ า
ตอบแทนด้วย
4. คณะกรรมการบริษทั ฯ มีมติไม่เสนอ เรือ่ งสิทธิประโยชน์
ด้านบัตรโดยสาร สำ�หรับกรรมการบริษัทฯ สำ�หรับ
ปี 2562 ทัง้ นี้ อัตราค่าตอบแทนและเบีย้ ประชุมดังกล่าว
เป็นอัตราเดียวกับที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2561
5. ให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ได้ รั บ เงิ น รางวั ล ประจำ � ปี
โดยคำ�นวณจากอัตราร้อยละ 0.2 ของกำ�ไรสุทธิ ก่อนผล
กำ�ไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
จากงบการเงินรวม ทัง้ นี้ ในวงเงินรวมไม่เกิน 30 ล้านบาท
โดยให้ใช้อัตราดังกล่าวสำ�หรับการคำ�นวณเงินรางวัล
ประจำ�ปีในปีต่อไป

ค่าตอบแทนกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ

ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ส ามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจำ � ปี 2562 เมื่ อ วั น ที่
26 เมษายน 2562 ได้มีมติกำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัทฯ ในส่วนของค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ดังนี้

ตารางแสดงค่าตอบแทนสำ�หรับกรรมการบริษัทฯ และเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ ในปี 2562
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
หน่วย : ล้านบาท

ค่าตอบแทน

เบี้ยประชุม

เบี้ยประชุม

19

7.59

4.01

1.78

คณะกรรมการตรวจสอบ(2)

7

1.13

-

เจ้าที่หน้าที่บริหารบริษัทฯ(3)

11

65.54

-

คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ(1)

หมายเหตุ :

จำ�นวน
(ราย)

เงินรางวัลประจำ�ปี

รวม

บริษัทฯ งดจ่าย

13.38

-

-

1.13

-

-

65.54

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

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย ค่าตอบแทน เบี้ยประชุม สำ�หรับคณะกรรมการบริษัทฯ และเบี้ยประชุมสำ�หรับคณะกรรมการชุดย่อย
สำ�หรับเงินรางวัลประจำ�ปี 2561 บริษัทฯ งดจ่าย
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย ค่าตอบแทนเฉพาะกรรมการบริษัทฯ เท่านั้น
(3)
เจ้าหน้าที่บริหารจำ�นวน 11 ราย รวมเจ้าหน้าที่บริหารที่เกษียณอายุและลาออกก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2562
(1)
(2)
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ตารางแสดงผลตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำ�ปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
รายชื่อคณะกรรมการ
บริษัทฯ

ตำ�แหน่งที่ได้รับค่าตอบแทน
และเบี้ยประชุม

ค่าตอบแทน
รวมเบี้ยประชุม
คณะกรรมการ
บริษัทฯ
(บาท)

เบี้ยประชุม
กรรมการ
ชุดย่อย
(บาท)

ค่าตอบแทน
รวม
คณะกรรมการ ผลตอบแทน
ตรวจสอบ
(บาท)
(บาท)

1. พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์
ดิษยะศริน

• รองประธานกรรมการบริษัทฯ
• รักษาการประธานกรรมการบริษัทฯ

204,350.81

-

-

204,350.81

2. พลอากาศเอก ชาญยุทธ
ศิรธิ รรมกุล

• กรรมการบริษัทฯ
• กรรมการตรวจสอบ
• ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
กำ�หนดค่าตอบแทน
• ประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์
• อนุกรรมการกำ�กับดูแลโครงการ
ศูนย์ซ่อมอู่ตะเภาและโครงการ
พัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ
ณ ท่าอากาศยานอู่ตะเภา

445,000.00

54,000.00

147,580.65

646,580.65

3. นายดนุชา พิชยนันท์

• กรรมการบริษัทฯ
• กรรมการบริหารความเสี่ยง
• ประธานอนุกรรมการกำ�กับดูแล
โครงการศูนย์ซ่อมอู่ตะเภาและ
โครงการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ
ณ ท่าอากาศยานอู่ตะเภา

608,333.33

56,000.00

-

664,333.33

4. นางสาวนิตยา ดิเรกสถาพร

• กรรมการบริษัทฯ
• ประธานกรรมการตรวจสอบ
• กรรมการสรรหาและ
กำ�หนดค่าตอบแทน
• กรรมการกำ�กับดูแลด้านสิง่ แวดล้อม
สังคม และธรรมาภิบาล

608,333.33

74,000.00

266,895.16

949,228.49

5. นางปรารถนา มงคลกุล

• กรรมการบริษัทฯ
• กรรมการบริหาร
• ประธานกรรมการกำ�กับและ
ติดตามแผนยุทธศาสตร์
บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน)
• อดีตกรรมการติดตามการ
ดำ�เนินงานของกลุ่มธุรกิจการบิน
และกลุ่มธุรกิจบริการภาคพื้นของ
บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน)
• อดีตกรรมการทรัพยากรบุคคล

704,000.00

196,000.00

-

900,000.00

6. นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ

• กรรมการบริษัทฯ
• ประธานกรรมการบริหาร
• อนุกรรมการกำ�กับดูแลโครงการ
ศูนย์ซ่อมอู่ตะเภาและโครงการ
พัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ
ณ ท่าอากาศยานอู่ตะเภา

830,000.00

124,000.00

-

954,000.00
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รายชื่อคณะกรรมการ
บริษัทฯ

ตำ�แหน่งที่ได้รับค่าตอบแทน
และเบี้ยประชุม

ค่าตอบแทน
รวมเบี้ยประชุม
คณะกรรมการ
บริษัทฯ
(บาท)

เบี้ยประชุม
กรรมการ
ชุดย่อย
(บาท)

ค่าตอบแทน
รวม
คณะกรรมการ ผลตอบแทน
ตรวจสอบ
(บาท)
(บาท)

7. นายพินจิ พัวพันธ์

• กรรมการบริษัทฯ
• กรรมการบริหาร
• กรรมการบริหารความเสีย่ ง
• กรรมการกำ�กับและติดตามแผน
ยุทธศาสตร์ บริษัท การบินไทย
จำ�กัด (มหาชน)
• อดีตกรรมการติดตามการดำ�เนินงาน
ของกลุ่มธุรกิจการบิน และกลุ่ม
ธุรกิจบริการภาคพื้นของบริษัท
การบินไทย จำ�กัด (มหาชน)

890,000.00

212,000.00

8. นายพงษ์ชยั อมตานนท์

• กรรมการบริษัทฯ
• กรรมการตรวจสอบ
• กรรมการกำ�กับและติดตาม
แผนยุทธศาสตร์ บริษัท
การบินไทย จำ�กัด (มหาชน)

194,225.81

18,000

9. นายวัชรา ตันตริยานนท์

• กรรมการบริษัทฯ
• ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
• กรรมการบริหาร
• อดีตประธานกรรมการสรรหา
และกำ�หนดค่าตอบแทน

920,000.00

260,000.00

- 1,180,000.00

10. นางสาวศิรกิ ลุ เลากัยกุล

• กรรรมการบริษัทฯ
• ประธานกรรมการกำ�กับดูแล
ด้านสิง่ แวดล้อม สังคม
และธรรมาภิบาล
• กรรมการสรรหาและกำ�หนด
ค่าตอบแทน
• อดีตกรรมการทรัพยากรบุคคล

920,000.00

161,000.00

- 1,081,000.00

11. รองศาสตราจารย์
ดร. สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขติ

• กรรมการบริษัทฯ
• กรรมการตรวจสอบ

194,225.81

-

67,935.48

262,161.29

12. พลอากาศเอก อำ�นาจ
จีระมณีมยั
13. นายสุเมธ ดำ�รงชัยธรรม

• กรรมการบริษัทฯ

575,000.00

-

-

575,000.00

• กรรมการบริษัทฯ

893,000.00

-

-

893,000.00

1,133,750.00

-

- 1,133,750.00

335,000.00

100,000.00

14. นายเอกนิติ นิตทิ ณ
ั ฑ์ประภาศ • อดีตประธานกรรมการบริษัทฯ
15. พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง • อดีตรองประธานกรรมการบริษัทฯ
• อดีตประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์
• อดีตประธานกรรมการกำ�กับดูแล
ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม
และธรรมาภิบาล
• อดีตประธานอนุกรรมการกำ�กับดูแล
โครงการศูนย์ซอ่ มอูต่ ะเภาและ
โครงการพัฒนาธุรกิจของบริษทั ฯ
ณ ท่าอากาศยานอูต่ ะเภา
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- 1,102,000.00

67,935.48

-

280,161.29

435,000.00

รายชื่อคณะกรรมการ
บริษัทฯ

ตำ�แหน่งที่ได้รับค่าตอบแทน
และเบี้ยประชุม

ค่าตอบแทน
รวมเบี้ยประชุม
คณะกรรมการ
บริษัทฯ
(บาท)

เบี้ยประชุม
กรรมการ
ชุดย่อย
(บาท)

ค่าตอบแทน
รวม
คณะกรรมการ ผลตอบแทน
ตรวจสอบ
(บาท)
(บาท)

16. นายดิสทัต โหตระกิตย์

• อดีตกรรมการบริษัทฯ
• อดีตประธานกรรมการตรวจสอบ
• อดีตประธานกรรมการด้านกฎหมาย

450,000.00

80,000.00

241,935.48

771,935.48

17. นายรัฐพล ภักดีภมู ิ

• อดีีตกรรมการบริิษััทฯ
• อดีีตกรรมการตรวจสอบ
• อดีีตกรรมการกำำ�กัับและติิดตาม
แผนยุุทธศาสตร์์ บริิษััท
การบิินไทย จำำ�กััด (มหาชน)
• อดีีตกรรมการทรััพยากรบุุคคล
• อดีีตประธานกรรมการติิดตาม
การดำำ�เนิินงานของกลุ่่�มธุุรกิิจ
การบิิน และกลุ่่�มธุุรกิิจบริิการ
ภาคพื้้�นของบริิษััท การบิินไทย
จำำ�กััด (มหาชน)
• อดีีตกรรมการสรรหาและกำำ�หนด
ค่่าตอบแทน

313,333.33

120,000.00

116,000.00

549,333.33

18. นายสมเกียรติ ศิรชิ าติไชย

• อดีตกรรมการบริษัทฯ
• อดีตกรรมการตรวจสอบ
• อดีตประธานกรรมการกำ�กับและ
ติดตามแผนยุทธศาสตร์ของ
บริษัทการบินไทย จำ�กัด (มหาชน)
• อดีตประธานกรรมการทรัพยากร
บุคคล

607,322.58

107,645.16

223,548.39

938,516.13

19. นายปิติพันธ์ เทพปฏิมากรณ์ • อดีตกรรมการบริษัทฯ
• อดีตกรรมการบริษัทฯ
• อดีตกรรมการบริหารความเสี่ยง
• อดีตกรรมการทรัพยากรบุคคล
• อดีตประธานกรรมการสรรหาและ
กำ�หนดค่าตอบแทน
• อดีตอนุกรรมการกำ�กับดูแล
โครงการศูนย์ซ่อมอู่ตะเภาและ
โครงการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ
ณ ท่าอากาศยานอู่ตะเภา
• อดีตประธานกรรมการกิจการ
สัมพันธ์
• อดีตกรรมการกำ�กับและติดตาม
แผนยุทธศาสตร์ การบินไทย จำ�กัด
(มหาชน)

776,000.00

215,000.00

-

991,000.00
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ค่าตอบแทนอื่น ๆ
สิทธิประโยชน์ด้านบัตรโดยสาร

กองทุนบำ�เหน็จพนักงาน

คณะกรรมการบริษัทฯ

บริษทั ฯ ได้จดั ตัง้ กองทุนบำ�เหน็จพนักงาน บริษทั การบินไทย จำ�กัด
(มหาชน) โดยจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 10 ของ
เงินเดือนค่าจ้าง ในกรณีที่เงินในกองทุนต่ำ�กว่าภาระผูกพัน
ณ วันสิน้ งวดบัญชี บริษทั ฯ จะจ่ายเงินสมทบเพิม่ เติมให้เต็ม
ตามภาระผูกพัน

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

พนักงานที่อยู่ในกองทุนบำ�เหน็จ จะต้องมีอายุงานตั้งแต่
3 ปี ขึ้ น ไป จึ ง จะมี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ เงิ น บำ � เหน็ จ ตามอายุ ง าน
เมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานโดยไม่มีความผิด หรือ
มีความผิด แต่ไม่ถูกลงโทษถึงไล่ออก ทั้งนี้ เมื่อบริษัทฯ
ได้ดำ�เนินการจัดตั้งกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพมีผลตั้งแต่วันที่
26 มิถนุ ายน 2535 เป็นต้นมา พนักงานทีเ่ ข้าทำ�งานนับจาก
วันดังกล่าวจะสามารถเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำ�รองเลีย้ งชีพ
ได้อย่างเดียว ดังนัน้ กองทุนบำ�เหน็จพนักงานจึงไม่มสี มาชิก
เพิ่มตั้งแต่วันเริ่มจัดตั้งกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ

เจ้าหน้าที่บริหารและพนักงานของบริษัทฯ รวมทั้งคู่สมรส
และบุตร จะได้รบั สิทธิประโยชน์ดา้ นบัตรโดยสารแบบสำ�รอง
ที่นั่งได้และแบบสำ�รองที่นั่งไม่ได้ตามระเบียบบริษัทฯ

กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
บริษัทฯ ได้จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพเมื่อ
วันที่ 26 มิถุนายน 2535 ซึ่งอยู่ภายใต้การกำ�กับดูแลของ
คณะกรรมการกองทุนสำ�รองเลีย้ งชีพ บริษทั ฯ จ่ายเงินสมทบ
เข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 9 ของเงินเดือนค่าจ้างสำ�หรับ
พนักงานที่มีอายุงานไม่เกิน 20 ปี และในอัตราร้อยละ 10
ของเงินเดือนค่าจ้างสำ�หรับพนักงานทีม่ อี ายุงาน 20 ปีขนึ้ ไป
โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 2-15 ของเงิน
เดือนค่าจ้าง

เงินสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพและเงินบำ�เหน็จที่ให้แก่เจ้าหน้าที่บริหารในปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
เงินสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ

เจ้าหน้าที่บริหาร(1)
หมายเหตุ :

(1)

จำ�นวน
(ราย)

จำ�นวนเงิน
(ล้านบาท)

จำ�นวน
(ราย)

จำ�นวนเงิน
(ล้านบาท)

11

3.10

-

-

เจ้าหน้าที่บริหารจำ�นวน 11 ราย รวมเจ้าหน้าที่บริหารที่เกษียณอายุและลาออกก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2562
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บุคลากร
ณ วันสิ้นปี 2562 บริษัทฯ มีพนักงานที่ กรุงเทพฯ สถานที่
อื่นในประเทศไทย และต่างประเทศรวมทั้งหมด จำ�นวน
21,367 คน โดยทั่วไป พนักงานของบริษัทฯ จะสิ้นสุดสภาพ

การเป็นพนักงานเมื่อสิ้นสุดรอบปีงบประมาณของทางการ
(วันที่ 30 กันยายน) ทีพ่ นักงานมีอายุครบ 60 ปีบริบรู ณ์ ทัง้ นี้
แนวปฏิบัติในเรื่องการบริหารบุคลากรภายในของบริษัทฯ
ได้ก�ำ หนดให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัตแิ รงงานรัฐวิสาหกิจ
สัมพันธ์ พ.ศ. 2543 ของประเทศไทย

ตารางแสดงจำ�นวนพนักงานแยกตามสถานที่ปฏิบัติงานและตามหน้าที่ ณ วันสิ้นปีที่แสดงไว้
จำ�นวนพนักงาน (คน)
ปี 2562

ปี 2561

ปี 2560

จำ�นวนพนักงานทั้งหมด

21,367

22,054

22,370

แบ่งตามสถานที่ปฏิบัติงาน
• กรุงเทพฯ
• สถานที่อื่นในประเทศไทย
• ต่างประเทศ

18,783
1,183
1,401

19,370
1,217
1,467

19,717
1,216
1,437

1,432
5,749
3,461
1,638
7,064
2,023

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

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

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

นโยบายค่าตอบแทนพนักงานทีส่ อดคล้องกับผลการดำ�เนินงาน
ของบริษทั ฯ

บริษัทฯ ได้ทำ�การทบทวนหลักเกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานให้เชื่อมโยงกับการจ่ายค่าตอบแทน และมีความ
สอดคล้องกับผลการดำ�เนินงานของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง
เช่น การปรับกรอบน้�ำ หนักการบริหารผลการปฏิบตั งิ านใหม่
ในทุกระดับตำ�แหน่ง กำ�หนดให้มีการตั้งเป้าหมายสูงขึ้น
หรือท้าทายมากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติงาน
ที่ผ่านมา รวมทั้งเป้าหมายการปฏิบัติงานต้องสอดคล้อง
หรือสนับสนุนเป้าหมายของผู้บังคับบัญชา และเป้าหมาย
ขององค์กร

AR 2019

นอกจากนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการที่จะปรับปรุงโครงสร้าง
การจ่ายค่าตอบแทนของพนักงานในภาพรวม โดยการ
จั ด ทำ � โครงสร้ า งบั ญ ชี อั ต ราเงิ น เดื อ น ภายใต้ เ งื่ อ นไขที่
พนักงานรับภาระภาษีเงินได้เอง รวมทั้งพิจารณาจัดทำ�
โครงสร้างค่าตอบแทนของกลุม่ นักบินและพนักงานต้อนรับ
บนเครื่องบิน ที่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน
ตามแนวปฏิบัติของสายการบินชั้นนำ�ในปัจจุบัน เพื่อจูงใจ
ให้เกิดผลิตภาพและสนับสนุนให้พนักงานปฏิบัติงานตามที่
องค์กรคาดหวังไปพร้อมกันด้วย
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ตารางแสดงผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินที่จ่ายให้แก่พนักงานตามปีหรือรอบระยะเวลาที่แสดงไว้
ผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินแก่พนักงาน

หน่วย : ล้านบาท

ปี 2562

ปี 2561

ปี 2560

พนักงานทั่วไป
นักบิน
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

20,830
6,617
7,439

19,879
6,132
7,854

18,551
6,319
8,250

รวม

34,886

33,865

33,120

พนักงานให้สอดคล้องกับ Competency Model และกลยุทธ์
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ และมาตรฐานของ
องค์กรภายนอก ซึ่งครอบคลุมทั้งการพัฒนาสมรรถนะหลัก
(Core Competency) สมรรถนะด้านการบริหาร (Managerial
Competency) และสมรรถนะตามบทบาทหน้าที (Functional
Competency) อันเป็นการพัฒนาความเชีย่ วชาญเฉพาะด้าน
รวมทั้งการฝึกอบรมตามกฏหมาย มาตรฐานและข้อบังคับ
สากลต่างๆ เนื่องจากพนักงานบางกลุ่มจะต้องเป็นผู้ที่ถือ
ใบอนุญาตตามกฏหมาย (Personnel Licensing) เช่น นักบิน
ช่างซ่อมอากาศยาน และเจ้าหน้าที่ภาคพื้น เป็นต้น อีกทั้ง
บริษทั ฯ ยังให้ความสำ�คัญกับการพัฒนาศักยภาพด้านภาษา
อังกฤษของพนักงานตามความจำ�เป็นเฉพาะงาน (English
for Specific Purposes/ESP) โดยการออกแบบและพัฒนา
หลักสูตรการสอนเฉพาะเพื่อเพิ่มศักยภาพในการใช้ภาษา
อังกฤษของพนักงาน

นโยบายการพัฒนาพนักงาน
บริษัทฯ มีการกำ�หนดนโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลทุกระดับ ด้วยการฝึกอบรมบุคลากรให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน มี ศั ก ยภาพ และมี ค วามสามารถเหมาะสม
กับตำ�แหน่ง ทั้งผู้ที่ปฏิบัติงานในธุรกิจหลัก (Core) และ
ธุรกิจสนับสนุน (Business Unite) รวมทั้งดำ�เนินงาน
บริหารทรัพยากรบุคคลด้านอื่นๆ เพื่อวางแผนและเตรียม
ความพร้อมพนักงาน อาทิ การจัดทำ�แผนสืบทอดตำ�แหน่ง
(Succession Planning) โดยมุ่งเน้นผู้บริหารระดับสูง
ตำ�แหน่งผูอ้ �ำ นวยการ (ระดับ10) ขึน้ ไป โดยการประเมินและ
คัดกรองเพือ่ วางแผนพัฒนาพนักงานผูม้ ศี กั ยภาพสูง (Talent
Management) และได้ มี ก ารวางแผนสำ � หรั บ ผู้ บ ริ ห าร
ระดับกลางและระดับต้น (ระดับ 8-9) ต่อไปด้วย นอกจากนีย้ งั มี
การออกแบบเส้นทางหรือแนวทางการพัฒนาการเรียนรูข้ อง
พนักงาน (Learning Development Roadmap) เพือ่ พัฒนา
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ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพนักงาน

หน่วย : ล้านบาท

รายจ่ายในการพัฒนาพนักงาน
รายจ่ายในการพัฒนาพนักงานทั่วไป
รายจ่ายในการพัฒนานักบิน
รายจ่ายในการพัฒนาพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
รวม

ปี 2562

ปี 2561

ปี 2560

65
292
1

88
368
4

52
399
7

358

460

458

แนวทางด้านแรงงานสัมพันธ์ของบริษัทฯ

แนวทางด้านการคุ้มครองแรงงาน

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

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

บริษัทฯ ได้รับผลคะแนนประเมินในภาพรวม
93 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” (Excellent
CG Scoring) หรือได้เครื่องหมายสูงสุด
คือ 5 ดาว จากคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
แห่งชาติ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
คณะกรรมการบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นให้การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีระบบการบริหารจัดการที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาล มีการบริหารงานอย่างโปร่งใส ค�ำนึงถึงการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจให้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า กรรมการ ผู้ปฏิบัติงาน และผู้มี
ส่วนได้เสียอืน่ ๆ เพือ่ สร้างความก้าวหน้าและเติบโตของบริษทั ฯ อย่างยัง่ ยืนร่วมกัน โดยคณะกรรมการบริษทั ฯ
ตระหนักถึงความส�ำคัญของการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลจึงได้ก�ำหนดนโยบายและจัดท�ำคู่มือ
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อรวบรวมหลักการและนโยบายที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งแนวปฏิบัติตามหลัก
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานทุกคน ศึกษาท�ำความเข้าใจและ
ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานทุกคนของบริษัทฯ มีหน้าที่ปฏิบัติตาม
หลักการ นโยบาย และแนวปฏิบัติที่ก�ำหนดไว้ในคู่มือการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
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นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ รั บ ทราบถึ ง แนวทางปฏิ บั ติ ต าม
หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี สำ�หรับบริษัทจดทะเบียน
ปี 2560 หรือ Corporate Governance Code for Listed
Companies 2017 (CG Code) คณะกรรมการบริษัทฯ
จึงได้ทบทวนนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ หลั ก การกำ�กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ดั ง กล่ า ว
เพื่ อ เป็ น หลั ก ปฏิ บั ติ แ ละแนวทางในการปฏิ บั ติ ง านของ
คณะกรรมการบริษัทฯ
1) ต ระหนั ก ถึ ง บทบาทและความรั บ ผิ ด ชอบของคณะ
กรรมการในฐานะผู ้ น� ำ องค์ กรที่ ส ร้ า งคุ ณ ค่ า ให้ แ ก่
กิจการอย่างยั่งยืน
	ก�ำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ นโยบาย
แผนธุรกิจ งบประมาณ ตลอดจนก�ำกับดูแลให้กรรมการ
และผู ้ บ ริ ห าร ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด ้ ว ยความรั บ ผิ ด ชอบ
ระมัดระวัง (Duty of Care) ซื่อสัตย์สุจริต (Duty of
Loyalty) และเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2) ก �ำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ
ที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
	ก�ำหนดและก�ำกับดูแลให้วตั ถุประสงค์และเป้าหมายหลัก
ของบริษัทฯ สอดคล้องกัน โดยค�ำนึงถึงสิ่งแวดล้อม
เพื่อสร้างคุณค่าให้กับบริษัทฯ ผู้มีส่วนได้เสียและสังคม
โดยรวมอย่างยั่งยืน
3) เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
	ก� ำ หนดและทบทวน โครงสร้ า งของคณะกรรมการ
สัดส่วนกรรมการอิสระ ก�ำกับดูแลการสรรหา การก�ำหนด
ค่าตอบแทน และการประเมินผลคณะกรรมการ และ
คณะกรรมการชุดย่อย สร้างกลไกการก�ำกับดูแลบริษทั ย่อย
รวมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ�ำปีของ
คณะกรรมการบริษทั ฯ เพือ่ ใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบ
และน�ำมาพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่
4) ส รรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหาร
บุคลากร
	ก�ำกับดูแล ระบบการสรรหา พัฒนา และประเมินผล
ผู้บริหารระดับสูง ให้มีความเหมาะสม โปร่งใส และ
เป็นธรรม รวมทั้งก�ำกับดูแลให้มีการพิจารณาก�ำหนด
บุคคลลงต�ำแหน่งผู้บริหารระดับสูงให้เหมาะสมตาม
สายงานบริหาร (Succession Plan)
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5) ส ่งเสริมนวัตกรรม และการประกอบธุรกิจอย่างมี
ความรับผิดชอบ
	ให้ความส�ำคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อ
ให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่ธุรกิจ และมีความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม จัดสรรและจัดการทรัพยากร
ของบริษัทฯ ที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งก�ำกับ
ดูแลให้มนี โยบายและมาตรการรักษาความมัน่ คงปลอดภัย
ของระบบสารสนเทศ และน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ
6) ด ู แ ลให้ มี ร ะบบบริ ห ารความเสี่ ย งและการควบคุ ม
ภายในที่เหมาะสม
	ก�ำกับดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยง
การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน รวมทั้ง
การป้ อ งกั น ความขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ อย่ า ง
เหมาะสมและเพียงพอ รวมทั้งให้มีการจัดท�ำนโยบาย
และแนวปฏิบตั ดิ า้ นการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน โดย
มีการก�ำหนดกระบวนการ ขั้นตอน การร้องเรียนและ
รับเรือ่ งร้องเรียนอย่างชัดเจน และมีการสือ่ สารให้ทวั่ ถึง
ทั้งองค์กร รวมถึงบุคคลภายนอก
7) ร ักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผย
ข้อมูล
	ติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงิน
และความสามารถในการช�ำระหนี้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า
บริ ษั ท ฯ มี แ ผนในการแก้ ไ ขปั ญ หาทางการเงิ น ได้
โดยค�ำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งส่งเสริม
ให้มกี ารเปิดเผยสารสนเทศทีส่ ำ� คัญ ทัง้ ในเรือ่ งการเงิน
และเรื่ อ งที่ ไ ม่ ใ ช่ เ รื่ อ งการเงิ น อย่ า งเพี ย งพอและ
เชือ่ ถือได้ ทัว่ ถึง และทันเวลา โดยมีหน่วยงานทีท่ ำ� หน้าที่
สื่อสารหรือเผยแพร่ให้กับประชาชนทั่วไป นักลงทุน
และผู้ถือหุ้น ผ่านช่องทางต่างๆ และน�ำเทคโนโลยี
การสื่อสารมาใช้อย่างเหมาะสม
8) สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
	ให้ความส�ำคัญต่อการมีส่วนร่วมของผูถ้ อื หุ้น ตลอดจน
อ�ำนวยความสะดวกแก่ผถู้ อื หุน้ ในการใช้สทิ ธิในเรือ่ งต่างๆ
โดยไม่เลือกปฏิบตั ิ รวมทัง้ ก�ำกับดูแลให้มกี ารจัดท�ำมติ
และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นไปอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน
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คณะกรรมการชุดย่อย
• โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ
โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นไปตามข้อบังคับ
ของบริ ษั ท ฯ พระราชบั ญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนจ� ำ กั ด
พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส�ำหรับ
กรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 และ พ.ศ. 2551 รวมถึงกฎ ข้อบังคับ และประกาศ
ที่เกี่ยวข้อง

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจาก
ต�ำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�ำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจ�ำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น
• การรวมหรือการแยกต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็น
ผูบ้ ริหาร ไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผูอ้ ำ� นวยการใหญ่
และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร โดยบริษัทฯ
ได้แบ่งแยกบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายบริหาร
ออกจากกันอย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร

• องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ
ตามข้ อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท ฯ คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ
ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 ท่าน แต่ไม่เกิน
15 ท่าน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีสมรรถนะและ
ความรู้ที่จ�ำเป็น (Skill Matrix) สอดคล้องกับภารกิจ
และแผนยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ ตามที่บริษัทฯ ก�ำหนด
ได้แก่ การเงิน บัญชี กฎหมาย เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทรัพยากรบุคคล บริหารจัดการและบริหารธุรกิจ กลยุทธ์
การวางแผนพัฒนา คมนาคมและขนส่ง ความมั่นคง
วิศวกรรม บริหารความเสี่ยง ธุรกิจการบิน สื่อสาร
เศรษฐศาสตร์ และการตลาด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ
มีจ�ำนวน 13 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่ไม่ได้เป็น
ผู้บริหาร 12 ท่าน หรือร้อยละ 92 กรรมการที่เป็น
ผู้บริหาร 1 ท่าน และมีกรรมการอิสระ 10 ท่าน หรือ
ร้อยละ 77 ของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งเป็นจ�ำนวน
ที่มากพอที่จะสามารถสร้างกลไกถ่วงดุลอ�ำนาจภายใน
คณะกรรมการบริษัทฯ ดังนั้น ผู้มีส่วนได้เสียจึงมั่นใจ
ได้ ว ่ า คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ สามารถปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ในฐานะตัวแทนผูถ้ อื หุน้ ได้อย่างเป็นอิสระ และมีการถ่วงดุล
ที่เหมาะสม

• การก�ำหนดวาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการ
บริษัทฯ
กรรมการบริษัทฯ มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งที่แน่นอน
ตามข้อบังคับบริษทั ฯ ทีก่ ำ� หนดไว้วา่ ในการประชุมสามัญ
ประจ�ำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจ�ำนวน 1 ใน 3 ออกจาก
ต�ำแหน่ง โดยให้กรรมการที่ด�ำรงต�ำแหน่งนานที่สุด
เป็นผู้ออกจากต�ำแหน่ง
THAI
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คณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบสู ง สุ ด ในการ
ก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ให้อยู่ภายใต้เงื่อนไข
ข้อบังคับของบริษทั ฯ ซึง่ ก�ำหนดให้คณะกรรมการประกอบด้วย
กรรมการจ�ำนวนไม่นอ้ ยกว่า 5 คน แต่ไม่มากกว่า 15 คน
สุดแต่ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้ก�ำหนดเป็นครั้งคราว
และกรรมการไม่ น ้ อ ยกว่ า กึ่ ง หนึ่ ง ของจ� ำ นวนกรรมการ
ทัง้ หมดต้องมีถนิ่ ทีอ่ ยูใ่ นราชอาณาจักร ในการประชุมสามัญ
ประจ�ำปีทุกครั้ง กรรมการจ�ำนวน 1 ใน 3 จะต้องออกจาก
ต�ำแหน่ง และจะมีการเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีอ่ อก
ตามวาระ กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามา
ด�ำรงต�ำแหน่งใหม่ก็ได้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษทั ฯ ประกอบด้วย
กรรมการ ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้
1.	พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน
รองประธานกรรมการ
รักษาการประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2.	พลอากาศเอก ชาญยุทธ ศิริธรรมกุล
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
3.	นายดนุชา พิชยนันท์		
กรรมการ
4.	นางสาวนิตยา ดิเรกสถาพร
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
5.	นางปรารถนา มงคลกุล		
กรรมการอิสระ
6.	นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ
กรรมการ
7.	นายพินิจ พัวพันธ์
กรรมการอิสระ
8.	นายพงษ์ชัย อมตานนท์		
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
9.	นายวัชรา ตันตริยานนท์		
กรรมการอิสระ
10.	นางสาวศิริกุล เลากัยกุล		
กรรมการอิสระ
11.	รองศาสตราจารย์ ดร. สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
12.	พลอากาศเอก อ�ำนาจ จีระมณีมัย
กรรมการอิสระ
13.	นายสุเมธ ด�ำรงชัยธรรม		
กรรมการ
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นางลัศนันท์ ลีลามณี (ผู้อ�ำนวยการใหญ่ ส�ำนักเลขานุการ
บริษัทฯ) เป็นเลขานุการบริษัทฯ
ในปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งสิ้น
29 ครั้ง เป็นการประชุมครั้งปกติ 12 ครั้ง และประชุม
ครั้งพิเศษ 17 ครั้ง ประกอบด้วย เรื่องเพื่อพิจารณาจ�ำนวน
125 เรื่อง และเรื่องเพื่อทราบจ�ำนวน 159 เรื่อง
• บทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ และอ�ำนาจอนุมตั ขิ อง
กรรมการ
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ มี ห น้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบ
ในการก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ และมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นโดย
ไม่ขดั ต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนหลักการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดีและข้อพึงปฏิบัติที่ดีส�ำหรับกรรมการบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด
ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
และอ�ำนาจอนุมัติในเรื่องต่างๆ สรุปได้ดังนี้
1.	ก�ำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณค่าหลัก และ
กลยุทธ์ของบริษัทฯ
2.	ก� ำ หนดทิ ศ ทางการด� ำ เนิ น งานของบริ ษั ท ฯ และ
ก�ำกับ ควบคุม ดูแลให้ฝา่ ยบริหารด�ำเนินการให้เป็นไป
ตามนโยบายที่ ก� ำ หนดไว้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล
3.	รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลต่อ
ผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐาน และโปร่งใส
4.	ติ ด ตามการด� ำ เนิ น กิ จ การของบริ ษั ท ฯ เพื่ อ รั บ รู ้ ถึ ง
การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายและข้ อ ก� ำ หนดในสั ญ ญา
ที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ
5.	ด� ำ เนิ น การให้ บ ริ ษั ท ฯ มี ร ะบบการควบคุ ม ภายใน
การตรวจสอบภายใน และการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
6.	กรรมการอิสระใช้ดลุ ยพินจิ ของตนอย่างเป็นอิสระในการ
พิจารณาเรื่องต่างๆ
7.	ไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการ
แข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ และแจ้งให้บริษัทฯ ทราบ
โดยไม่ชักช้า เมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้
1) มสี ว่ นได้เสียไม่วา่ โดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ
ที่บริษัทฯ ท�ำขึ้น
2) ถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ
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8.	มีอ�ำนาจในการแต่งตั้งบุคคลอื่น เพื่อให้ด�ำเนินกิจการ
ของบริษัทฯ ภายใต้การก�ำกับดูแลของคณะกรรมการ
บริษัทฯ หรือกรรมการผู้จัดการ

โดยในปี 2562 คณะกรรมการบริษทั ฯ มีการประชุมครัง้ ปกติ
12 ครัง้ และการประชุมครัง้ พิเศษ 17 ครัง้ เลขานุการบริษทั ฯ
ได้มกี ารจดบันทึกและจัดท�ำรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์
อักษรทุกครัง้ และได้นำ� เสนอคณะกรรมการบริษทั ฯ พิจารณา
ร่างรายงานการประชุมดังกล่าวเพือ่ ท�ำการรับรองในการประชุม
ครั้งต่อไป รวมทั้งได้มีการจัดเก็บรายงานการประชุมของ
คณะกรรมการบริษัทฯ ที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ
บริษัทฯ ให้พร้อมส�ำหรับการตรวจสอบจากคณะกรรมการ
บริษัทฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

9.	มีอ�ำนาจก�ำหนดชื่อกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพัน
บริษัทฯ ตลอดจนแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย
10.	มอี ำ� นาจแต่งตัง้ ผูบ้ ริหารระดับสูง รวมถึงเลขานุการบริษทั ฯ
11. มีอ�ำนาจอนุมัติงบประมาณของบริษัทฯ
12.	มอี ำ� นาจอนุมตั ทิ างการเงินและการจัดหาพัสดุตามระเบียบ
บริษัทฯ

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ชุดต่างๆ เพื่อช่วยศึกษารายละเอียด และกลั่นกรองงาน
เฉพาะเรื่อง ตามรายละเอียดดังนี้

• กรรมการผู้มีอำ� นาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ
ประกอบด้วย นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ หรือ นางปรารถนา
มงคลกุล หรือ นายพินจิ พัวพันธ์ หรือ นายสุเมธ ด�ำรงชัยธรรม
สามคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราส�ำคัญของ
บริษัทฯ

กรรมการอิสระ
เพือ่ เป็นไปตามข้อก�ำหนดของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทย และแนวทางปฏิ บั ติ ที่ ดีข องส�ำนั ก งาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) คณะกรรมการบริษัทฯ
ได้แต่งตั้งกรรมการอิสระ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
มีรายชื่อดังต่อไปนี้

• บทบาทของประธานกรรมการ
ประธานกรรมการมีบทบาทส�ำคัญในการตัดสินใจก�ำหนด
ทิศทางและนโยบายการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญๆ ของบริษัทฯ
มีความเป็นผู้น�ำ เป็นกลาง ส่งเสริมธรรมาภิบาล รวมทั้ง
มีความรับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสียของบริษทั ฯ
พิ จ ารณาการจั ด วาระการประชุ ม และท� ำ หน้ า ที่ ป ระธาน
ในที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการและที่ ป ระชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น อย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ รวมทั้ ง เป็ น ผู ้ น� ำ ของคณะกรรมการที่ มี
กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ที่เป็นหัวหน้าของฝ่ายบริหาร
ร่ ว มเป็ น กรรมการอยู ่ ด ้ ว ย อั น จะเป็ น ประโยชน์ ต ่ อ การ
บริหารจัดการ การก�ำกับดูแล และการรับนโยบายของ
คณะกรรมการมาถ่ายทอดให้ฝ่ายบริหารน�ำไปด�ำเนินการ
ให้สัมฤทธิ์ผล

1. พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน
2. พลอากาศเอก ชาญยุทธ ศิริธรรมกุล
3. นางสาวนิตยา ดิเรกสถาพร
4. นางปรารถนา มงคลกุล
5. นายพินิจ พัวพันธ์
6. นายพงษ์ชัย อมตานนท์
7. นายวัชรา ตันตริยานนท์

บริษัทฯ ได้ก�ำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้
อย่างเป็นทางการล่วงหน้าตลอดทัง้ ปี โดยก�ำหนดการประชุม
เดือนละ 1 ครัง้ และมีการประชุมวาระพิเศษเฉพาะคราวเพิม่
ตามความจ�ำเป็น โดยมีการก�ำหนดระเบียบวาระการประชุม
ที่ชัดเจน และมีวาระพิจารณาติดตามผลการด�ำเนินงาน
เป็นประจ�ำ ส�ำนักเลขานุการบริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญ
พร้ อ มระเบี ย บวาระการประชุ ม และเอกสารให้ ก รรมการ
แต่ละท่านล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลา 7 วัน เพื่อให้
คณะกรรมการได้มเี วลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วม
ประชุม

THAI

8. นางสาวศิริกุล เลากัยกุล
9. รองศาสตราจารย์ ดร. สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต
10. พลอากาศเอก อ�ำนาจ จีระมณีมัย
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• บทบาทและหน้าที่ของกรรมการอิสระ

คณะกรรมการตรวจสอบ

แสดงความคิดเห็น และ/หรือ รายงานผลการปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
ได้อย่างเสรี รวมทั้งดูแลรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ
โดยรวม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายโดยเฉพาะผู้ถือหุ้นรายย่อย
ได้รบั ผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน โดยใช้ดลุ ยพินจิ ทีเ่ ป็นอิสระ
ทักษะและประสบการณ์ของตน ในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์
ก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เพื่อคุ้มครอง
ผลประโยชน์ของภาครัฐ ผู้มีส่วนได้เสีย และประชาชน

เพือ่ ให้บริษทั ฯ มีการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี (Good Corporate
Governance) ตามหลั ก การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ข อง
กระทรวงการคลังและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่ง
จะช่วยให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปเกิดความมั่นใจในการ
บริหารงานของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ
ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระและไม่ได้เป็นผู้บริหารของ
บริษัทฯ มีรายชื่อดังนี้

ทัง้ นี้ กรรมการอิสระได้ทำ� หน้าที่ โดยการแสดงความคิดเห็น
อย่างเป็นอิสระ รวมทั้งก�ำกับดูแลผลการปฏิบัติงานของ
ฝ่ายบริหาร เพื่อรักษาผลประโยชน์ต่างๆ ให้ทั้งองค์กร
ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย และผู ้ ถื อ หุ ้ น ทุ ก ราย โดยเฉพาะผู ้ ถื อ หุ ้ น
รายย่อยได้เป็นอย่างดี ในปี 2562 มีการประชุมกรรมการ
อิสระจ�ำนวน 2 ครั้ง

1.	นางสาวนิตยา ดิเรกสถาพร
ประธานกรรมการ
2.	พลอากาศเอก ชาญยุทธ ศิริธรรมกุล
กรรมการ
3.	รองศาสตราจารย์ ดร. สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต
กรรมการ
4.	นายพงษ์ชัย อมตานนท์		
กรรมการ
5.	ผู้อ�ำนวยการใหญ่ส�ำนักงานการตรวจสอบภายใน
เลขานุการ
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ทั้งนี้ มีนางสาวนิตยา ดิเรกสถาพร เป็นผู้มีความรู้และ
ประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถสอบทานความน่าเชื่อถือ
ของงบการเงิน

5.	พิ จ ารณารายการที่ เ กี่ ย วโยงกั นหรื อ รายการที่ อ าจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย
และข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทัง้ นี้ เพือ่ ให้มนั่ ใจ
ว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์
สูงสุดต่อบริษัทฯ

กรรมการตรวจสอบจะต้องมีคณ
ุ สมบัตเิ ป็นไปตามข้อก�ำหนด
ที่คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนก�ำหนด ซึ่งรวมถึงคุณสมบัติ
ดังต่อไปนี้

6.	จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผย
ไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าว
ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ โดย
ประกอบด้วยข้อมูลตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก�ำหนด

1.	เป็นกรรมการอิสระทีม่ คี ณ
ุ สมบัตคิ รบตามทีค่ ณะกรรมการ
ก�ำกับตลาดทุนก�ำหนด
2.	ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการด�ำเนินกิจการของบริษัทฯ
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับ
เดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของ
บริษัทฯ

7.	ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องคณะกรรมการตรวจสอบ
หากพบหรือมีข้อสงสัยว่า มีรายการหรือการกระท�ำ
ดั ง ต่ อ ไปนี้ ซึ่ ง อาจมี ผ ลกระทบอย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ
ต่ อ ฐานะการเงิ นและผลการด� ำ เนิ นงานของบริษัทฯ
ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการ
บริ ษั ท ฯ เพื่ อ ด� ำ เนิ น การปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขภายในเวลา
ที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

3.	ไม่เป็นกรรมการของบริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย หรือบริษทั ย่อย
ล�ำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
4.	มี ค วามรู ้ แ ละประสบการณ์ เ พี ย งพอที่ จ ะสามารถ
ท�ำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ

1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่อง
ที่ส�ำคัญในระบบควบคุมภายใน

• อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1.	สอบทานให้บริษทั ฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง
และเปิดเผยอย่างเพียงพอ

3) ก ารฝ่ า ฝื น กฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

2.	สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและ
กระบวนการตรวจสอบภายในทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิภาพ
และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้
โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

8.	สามารถเรียกเอกสารและบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
9. แต่งตั้งคณะท�ำงานได้ตามความจ�ำเป็นและเหมาะสม
10.	ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ มอบหมาย
ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

3.	สอบทานให้บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น
14 ครั้ง เป็นการประชุมครั้งปกติ 11 ครั้ง และประชุม
ครั้งพิเศษ 3 ครั้งประกอบด้วย เรื่องเพื่อพิจารณาจ�ำนวน
34 เรื่อง และเรื่องเพื่อทราบจ�ำนวน 40 เรื่อง

4.	พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็น
อิสระ เพื่อท�ำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และ
เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วม
ประชุ ม กั บ ผู ้ ส อบบั ญ ชี โ ดยไม่ มี ฝ ่ า ยจั ด การเข้ า ร่ ว ม
ประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
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คณะกรรมการบริหาร
เพื่อให้การจัดการของบริษัทฯ เป็นไปตามเป้าหมายของ
แผนวิสาหกิจของบริษทั ฯ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
สูงสุดกับบริษทั ฯ คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการ
บริหารบริษทั ฯ ประกอบด้วย กรรมการบริษทั ฯ 5 ท่าน มีรายชือ่
ดังต่อไปนี้
1.	นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ		
ประธานกรรมการ
2.	นางปรารถนา มงคลกุล			
กรรมการ
3.	นายวัชรา ตันตริยานนท์			
กรรมการ
4.	นายพินิจ พัวพันธ์			
กรรมการ

5.	มีอ�ำนาจเรียกเอกสารและบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
มาชี้แจง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
6.	แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการและคณะท�ำงานเพือ่ ด�ำเนินการ
ได้ตามความจ�ำเป็น และเหมาะสม
7.	ด�ำเนินการอืน่ ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ มอบหมาย
ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ต้องมีกรรมการมาประชุม
เกินกึง่ หนึง่ ของจ�ำนวนกรรมการทัง้ หมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่
ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าทีไ่ ด้ ให้ประธานกรรมการมอบหมายให้กรรมการคนหนึง่
คนใดเป็ น ประธานในที่ ป ระชุ ม แทน ในกรณี ที่ ป ระธาน
กรรมการมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งคนใดเป็นประธาน
ในที่ ป ระชุ ม แทนไม่ ไ ด้ ให้ ก รรมการซึ่ ง มาประชุ ม เลื อ ก
กรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ให้ถือ
เสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึง่ มีเสียงหนึง่ ในการลงคะแนน
กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ให้ออกจากที่ประชุม
ในวาระนั้น และไม่มีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียง
เพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

5.	กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่			
กรรมการ
6.	ผู้อ�ำนวยการใหญ่ ส�ำนักเลขานุการบริษัทฯ		
เลขานุการ
7. ผู้อ�ำนวยการฝ่ายงานเลขานุการบริษัทฯ
ผู้ช่วยเลขานุการ
• อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
1.	พิจารณากลั่นกรองเรื่องที่จะน�ำเข้าสู่การพิจารณาของ
คณะกรรมการบริษัทฯ

ในปี 2562 มีการประชุมทั้งสิ้น 22 ครั้ง ประกอบด้วย เรื่อง
เพื่อพิจารณาจ�ำนวน 41 เรื่อง และเรื่องเพื่อทราบจ�ำนวน
38 เรื่อง

2.	ติ ด ตามการด� ำ เนิ น การตามนโยบายและมติ ข อง
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ รวมถึ ง การด� ำ เนิ น การตาม
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
3.	ให้คำ� ปรึกษาและค�ำแนะน�ำแก่ฝา่ ยบริหารในการด�ำเนินการ
ตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ
4.	มีอำ� นาจอนุมตั ติ ามทีไ่ ด้รบั มอบอ�ำนาจจากคณะกรรมการ
บริษัทฯ ดังนี้
4.1	การจัดหาพัสดุตามระเบียบบริษทั ฯ ว่าด้วยการพัสดุ
ในวงเงินทีอ่ ยูใ่ นอ�ำนาจอนุมตั ทิ เี่ กิน 500 ล้านบาท
แต่ไม่เกิน 800 ล้านบาท
4.2	อ นุ มั ติ ก ารใช้ เ งิ น นอกเหนื อ วงเงิ น ที่ ห น่ ว ยงาน
ได้รับการจัดสรรตามงบประมาณประจ�ำปีที่เกิน
50 ล้านบาท ในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท และ
ให้รายงานคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ
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8.	ผู้อ�ำนวยการใหญ่ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
เลขานุการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เพือ่ ให้การด�ำเนินงานของบริษทั ฯ มีประสิทธิภาพและมีความ
เหมาะสม โดยเป็นไปตามข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ระเบียบ
บริษัทฯ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง หลักธรรมาภิบาล รวมทั้ง
หลักการปฏิบัติที่ดีที่ยอมรับในระดับสากล คณะกรรมการ
บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมี
รายชื่อดังต่อไปนี้
1.	นายวััชรา ตัันตริิยานนท์์
ประธานกรรมการ
2.	นายพิินิิจ พััวพัันธ์์
กรรมการ
3.	นายดนุุชา พิิชยนัันท์์
กรรมการ
4.	กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
กรรมการ
5.	รองกรรมการผู้อำ� นวยการใหญ่สายกลยุทธ์องค์กร
และพัฒนาอย่างยั่งยืน
กรรมการ
6.	รองกรรมการผูอ้ ำ� นวยการใหญ่สายการเงินและการบัญชี
กรรมการ
7.	ผู้อ�ำนวยการใหญ่ฝ่ายธุรกิจปิโตรเลียม ประกันภัย
และสิ่งแวดล้อมการบิน
กรรมการ

9.	ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยงระดับฝ่าย
และควบคุมภายใน
ผู้ช่วยเลขานุการ
• อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1.	ก�ำหนดนโยบาย แนวทางการบริหารความเสี่ยงและ
กรอบปฏิบัติ การบริหารความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจท�ำให้
การด�ำเนินธุรกิจไม่เป็นไปอย่างต่อเนื่องยั่งยืน และ
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
2.	ให้ค�ำปรึกษา และค�ำแนะน�ำในการบริหารความเสี่ยง
และพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุม
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ด้านกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ
และระเบียบต่างๆ เป้าหมายทางรายได้และการเงินอืน่ ๆ
ความมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพของก� ำ ลั ง พล การวางแผน
การด�ำเนินกลยุทธ์ และความมัน่ คงทางการบิน (Aviation
Security)
3.	รายงานการก� ำ กั บ ผลการประเมิ น ความเสี่ ย ง และ
การด�ำเนินงานเพือ่ ลดความเสีย่ งต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ
เพือ่ ทราบเป็นประจ�ำ ในกรณีทมี่ เี รือ่ งส�ำคัญทีม่ ผี ลกระทบ
ต่อบริษทั ฯ อย่างมีนยั ส�ำคัญต้องรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษัทฯ เพื่อพิจารณาโดยเร็วที่สุด
4.	พิจารณา และให้ขอ้ คิดเห็นในประเด็นความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้
จากโครงการที่มีภาระผูกพันในระยะยาวหรือมีความ
ซับซ้อนเชิงธุรกิจ รวมทั้งเสนอแนะการบริหารจัดการ
เพื่อลดความเสี่ยงเหล่านั้นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
เพื่อพิจารณา
5.	ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่ ง และรายงานผลการประเมินฯ ให้คณะกรรมการ
บริ ษั ท ฯ ทราบ (รวมถึ ง เปิ ด เผยผลการประเมิ น ฯ
ในรายงานประจ�ำปี)
6.	สามารถเรียกเอกสาร และบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
มาชี้แจง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
7.	แต่งตั้งคณะท�ำงานเพื่อด�ำเนินการได้ตามความจ�ำเป็น
และเหมาะสม
8.	ด�ำเนินการอืน่ ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ มอบหมาย
ในปี 2562 มีการประชุมทั้งสิ้น 11 ครั้ง ประกอบด้วย
เรื่องเพื่อพิจารณาจ�ำนวน 44 เรื่อง
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คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ต าม
ที่ ก ระทรวงการคลั ง และตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ ก� ำ หนด
รวมทั้ ง หลั ก การปฏิ บั ติ ที่ ดี เป็ น ที่ ย อมรั บ ในระดั บ สากล
และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล คณะกรรมการบริษัทฯ
ได้ มี ค� ำ สั่ ง บริ ษั ท ฯ ที่ 182/2561 เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย
กรรมการบริษัทฯ 3 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1.	นายปิติพันธ์ เทพปฏิมากรณ์				
ประธานกรรมการ
2. 	นายรัฐพล ภักดีภูมิ				
กรรมการ
3.	นายวัชรา ตันตริยานนท์			
กรรมการ
4.	รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่สายทรัพยากรบุคคล
(DB) เลขานุการ
5.	ผู้อ�ำนวยการใหญ่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (DI)			
ผู้ช่วยเลขานุการ
6.	ผู้อ�ำนวยการใหญ่ส�ำนักงานการตรวจสอบภายใน (ZA)
ผู้ช่วยเลขานุการ (ด้านการประเมินผล DD)
ภายหลั ง การประชุ ม ใหญ่ ส ามั ญ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ประจ� ำปี 2562
บริ ษั ท ฯ ได้ มี ค� ำสั่ ง บริ ษั ท ฯ ที่ 061/2562 ลงวั น ที่ 26
เมษายน 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและ
ก� ำ หนดค่ า ตอบแทน ประกอบด้ ว ย กรรมการบริ ษั ท ฯ
3 ท่าน ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้
1.	นายปิติพันธ์ เทพปฏิมากรณ์				
ประธานกรรมการ
2. 	นายวัชรา ตันตริยานนท์				
กรรมการ
3.	นางสาวศิริกุล เลากัยกุล				
กรรมการ
4.	นายสุเมธ ด�ำรงชัยธรรม			
กรรมการ (ด้ า นการสรรหาผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง กว่ า
ผู้อ�ำนวยการใหญ่และด้านทรัพยากรบุคคล)
5.	รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่สายทรัพยากรบุคคล
(DB) เลขานุการ
6.	ผู้อำ� นวยการใหญ่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (DI)			
ผู้ช่วยเลขานุการ
7.	ผู้อำ� นวยการใหญ่ส�ำนักงานการตรวจสอบภายใน (ZA)
ผู้ช่วยเลขานุการ (ด้านการประเมินผล DD)
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เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 นายปิติพันธ์ เทพปฏิมากรณ์
ได้ขอลาออกจากกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ
จึ ง ได้ มี ค� ำ สั่ ง บริ ษั ท ฯ ที่ 158/2562 ลงวั น ที่ 14
พฤศจิกายน 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการบริษัทฯ
2 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1.	นายวัชรา ตันตริยานนท์				
ประธานกรรมการ
2.	นางสาวศิริกุล เลากัยกุล				
กรรมการ
3.	นายสุเมธ ด�ำรงชัยธรรม			
กรรมการ (ด้ า นการสรรหาผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง กว่ า
ผู้อ�ำนวยการใหญ่และด้านทรัพยากรบุคคล)
4.	รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่สายทรัพยากรบุคคล
(DB) เลขานุการ
5.	ผู้อ�ำนวยการใหญ่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (DI)			
ผู้ช่วยเลขานุการ
6. ผู้อ�ำนวยการใหญ่ส�ำนักงานการตรวจสอบภายใน (ZA)
ผู้ช่วยเลขานุการ (ด้านการประเมินผล DD)
7.	ผู้อ�ำนวยการใหญ่ส�ำนักงานการตรวจสอบภายใน
ผู้ช่วยเลขานุการ (ด้านการประเมินผลกรรมการ
ผู้อ�ำนวยการใหญ่)
ต่อมาบริษัทฯ ได้มีคำ� สั่งบริษัทฯ ที่ 175/2562 ลงวันที่ 16
ธันวาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา และ
ก�ำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการบริษัทฯ 3 ท่าน
มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. พลอากาศเอก ชาญยุทธ ศิริธรรมกุล			
ประธานกรรมการ
2.	นางสาวศิริกุล เลากัยกุล				
กรรมการ
3.	นางสาวนิตยา ดิเรกสถาพร			
กรรมการ
4.	นายสุเมธ ด�ำรงชัยธรรม			
กรรมการ (ด้านการสรรหาผู้บริหารระดับสูงกว่า
ผู้อ�ำนวยการใหญ่และด้านทรัพยากรบุคคล)
5.	รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่สายทรัพยากรบุคคล
(DB) เลขานุการ
6.	ผู้อ�ำนวยการใหญ่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (DI)			
ผู้ช่วยเลขานุการ
7.	ผู้อ�ำนวยการใหญ่ส�ำนักงานการตรวจสอบภายใน
ผู ้ ช ่ ว ยเลขานุ ก าร (ด้ า นการประเมิ น ผลกรรมการ
ผู้อ�ำนวยการใหญ่)
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9.	ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการสรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทนและรายงานผลการประเมินฯ ให้
คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ (รวมถึงเปิดเผยผลการ
ประเมินฯ ในรายงานประจ�ำปี)
10.	ส ามารถเรียกเอกสารและบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
มาชี้แจง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
11.	พิจารณากฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทน
12.	แต่งตั้งคณะท�ำงานเพื่อด�ำเนินการได้ตามความจ�ำเป็น
และเหมาะสม
13.	ดำ� เนินการอืน่ ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ มอบหมาย
ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
มีการประชุมทัง้ สิน้ 16 ครัง้ ประกอบด้วย เรือ่ งเพือ่ พิจารณา
จ�ำนวน 30 เรื่อง

• อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทน
1.	ก�ำหนดและทบทวนหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาที่เป็นไป
ตามข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ระเบียบบริษทั ฯ และกฎหมาย
เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้กรรมการที่มีคุณสมบัติที่จะท�ำให้
คณะกรรมการมีองค์ประกอบที่เหมาะสม ซึ่งประกอบ
ไปด้วย สมรรถนะและความรู้ความช�ำนาญที่จ�ำเป็น
มาด� ำ รงต� ำ แหน่ ง กรรมการบริ ษั ท ฯ และน� ำ เสนอ
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ
2.	ก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการด�ำเนินการสรรหาผู้บริหาร
ระดั บ สู ง กว่ า ผู ้ อ� ำ นวยการใหญ่ ขึ้ น ไปให้ เ ป็ น ไปตาม
ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ระเบียบบริษัท และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ผู้บริหารระดับสูงที่มีสมรรถนะ
และความรู้ความช�ำนาญที่จ�ำเป็น ส�ำหรับการบริหาร
กิจการของบริษัทฯ และน�ำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
3.	ด�ำเนินการสรรหาและวิธีการสรรหาตามหลักเกณฑ์
ทีก่ ำ� หนด เพือ่ ให้บคุ คลทีเ่ หมาะสมเป็นกรรมการบริษทั ฯ
หรือผูบ้ ริหารระดับสูงกว่าผูอ้ ำ� นวยการใหญ่ และน�ำเสนอ
รายชื่อผู้ท่ีผ่านการสรรหาต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
4.	พิ จ ารณาค่ า ตอบแทนที่ เ หมาะสมของกรรมการ
อนุกรรมการต่างๆ บุคคลภายนอกทีม่ าปฏิบตั งิ าน ให้กบั
บริษัทฯ รวมถึงผู้บริหารระดับสูงกว่าผู้อำ� นวยการใหญ่
ขึ้ น ไป โดยให้ ค� ำ นึ ง ถึ ง หลั ก การปฏิ บั ติ ที่ ดี ซึ่ ง เป็ น
ที่ยอมรับในระดับสากล และน�ำเสนอให้คณะกรรมการ
บริ ษั ท ฯ เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มั ติ หรื อ เสนอที่ ป ระชุ ม
ผู้ถือหุ้นอนุมัติ
5.	พิ จ ารณาดั ช นี ชี้ วั ด ผลงาน (Key Performance
Indicator: KPI) ของกรรมการผู้อำ� นวยการใหญ่ (DD)
ก่อนน�ำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติ
6.	ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งกรรมการ
ผูอ้ ำ� นวยการใหญ่ (DD) ตามเงือ่ นไขทีร่ ะบุในสัญญาจ้าง
และน�ำเสนอผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทฯ
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
7.	พิจารณาค่าตอบแทนและเงินรางวัลประจ�ำปีของผูด้ ำ� รง
ต�ำแหน่งกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ (DD) ตามเงื่อนไข
ที่ระบุในสัญญาจ้างและน�ำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
8.	ให้ ค� ำ ปรึ ก ษาและกลั่ น กรองนโยบายด้ า นทรั พ ยากร
บุคคลของบริษัทฯ และน�ำเสนอคณะกรรมการ บริษัทฯ
เพื่อพิจารณาอนุมัติ

THAI

คณะกรรมการก� ำ กั บ ดู แ ลด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม สั ง คม
และธรรมาภิบาล
เพือ่ ให้การด�ำเนินงานของบริษทั ฯ เป็นไปตามหลักการก�ำกับ
ดูแลกิจการทีด่ ี ตามทีก่ ระทรวงการคลังและตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยก�ำหนด และสอดคล้องกับความเปลีย่ นแปลง
ของโลกที่ให้ความส�ำคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อม และ
การด�ำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ จึ ง ได้ อ นุ มั ติ ก ารปรั บ ปรุ ง จาก
คณะกรรมการธรรมาภิบาลและส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม
เป็ น คณะกรรมการก� ำ กั บ ดู แ ลด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม สั ง คม
และธรรมาภิบาล โดยมีรายชือ่ ดังต่อไปนี้
1.	นางสาวศิริกุล เลากัยกุล		
ประธานกรรมการ
2.	นางสาวนิตยา ดิเรกสถาพร
กรรมการ
3.	กรรมการผู้อำ� นวยการใหญ่
กรรมการ
4.	รองกรรมการผูอ้ ำ� นวยการใหญ่สายบริหารงานกฎหมาย
และบริหารทั่วไป
กรรมการ
5.	รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่สายทรัพยากรบุคคล
กรรมการ
6.	ผู้อ�ำนวยการใหญ่ส�ำนักเลขานุการบริษัทฯ
เลขานุการ
7.	ผู้อ�ำนวยการใหญ่ฝ่ายภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร
เลขานุการ
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• อ � ำ นาจหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการก� ำ กั บ ดู แ ลด้ า น
สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
1. ก�ำหนดนโยบายและเสนอแนะแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
1) การด�ำเนินโครงการและกิจกรรมเพือ่ สิง่ แวดล้อมและ
สังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2) ด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชัน
3) ก ารประชาสัมพันธ์องค์กร เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี
ต่อลูกค้า ผูถ้ อื หุน้ พนักงาน และผูม้ สี ว่ นได้เสียอืน่ ๆ
รวมทัง้ สนับสนุนและเสนอแนะให้มกี ารเผยแพร่ขอ้ มูล
ข่าวสารให้มคี วามถูกต้อง แม่นย�ำ รวดเร็ว เพือ่ สร้าง
การรับรู้ให้แก่พนักงาน
2.	ให้ค�ำแนะน�ำแก่คณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายบริหาร
เพื่อให้การด�ำเนินงานเป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
3.	ให้การสนับสนุนการส่งเสริมการเผยแพร่วฒ
ั นธรรมและ
กิจกรรมด้านธรรมาภิบาล
4.	ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการก�ำกับดูแล
ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล และรายงาน
ผลการประเมิ น ฯ ให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ทราบ
(รวมถึงเปิดเผยผลการประเมินฯ ในรายงานประจ�ำปี)
5.	สามารถเรี ย กเอกสารและบุ ค คลต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
มาชี้แจง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
6.	แต่งตั้งคณะท�ำงานเพื่อด�ำเนินการได้ตามความจ�ำเป็น
และเหมาะสม
7.	ด�ำเนินการอืน่ ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ มอบหมาย
ในปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการก�ำกับดูแลด้านสิง่ แวดล้อม
สังคม และธรรมาภิบาล ทั้งสิ้น 12 ครั้ง ประกอบด้วย เรื่อง
พิจารณาจ�ำนวน 11 เรื่อง และเรื่องเพื่อทราบ 10 เรื่อง

คณะกรรมการก�ำกับและติดตามแผนยุทธศาสตร์
เพื่อให้การจัดการของบริษัทฯ เป็นไปตามเป้าหมายของ
แผนวิ ส าหกิ จ ของบริ ษั ท ฯ อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ด
ประโยชน์สงู สุดกับบริษทั ฯ คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้แต่งตัง้
คณะกรรมการก�ำกับและติดตามแผนยุทธศาสตร์บริษัทฯ
ประกอบด้วย กรรมการบริษัทฯ 5 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1.	นางปรารถนา มงคลกุล
ประธานกรรมการ
2.	นายพินิจ พัวพันธ์
กรรมการ
3.	นายพงษ์ชัย อมตานนท์
กรรมการ
4.	กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
กรรมการ
AR 2019

5.	ผู้อ�ำนวยการใหญ่ส�ำนักเลขานุการบริษัทฯ
เลขานุการ
6.	ผู้อ�ำนวยการใหญ่ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์องค์กร
เลขานุการ
• อ �ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการก�ำกับและติดตาม
แผนยุทธศาสตร์
1.	ก�ำกับให้ฝา่ ยบริหารจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ เพือ่ ให้บริษทั ฯ
เป็นองค์กรทีส่ ามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
สามารถสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างยั่งยืนมีการ
บูรณาการกัน ทั้งนี้ แผนยุทธศาสตร์จะต้องครอบคลุม
ทุกมิติของการด�ำเนินธุรกิจ รวมถึงด้านการด�ำเนิน
ธุรกิจของกลุ่มบริษัทในเครือ และการก�ำกับดูแลบริษัท
ในเครือต่างๆ ทัง้ นี้ โดยจัดล�ำดับความส�ำคัญและความ
จ�ำเป็นเร่งด่วนในการด�ำเนินการเพือ่ เสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)
2.	ติดตาม รับทราบความคืบหน้า รวมทัง้ ติดตามและก�ำกับ
ดูแลแผนยุทธศาสตร์ และให้ค�ำแนะน�ำให้ฝ่ายบริหาร
ด�ำเนินการตามแผนดังกล่าว รวมทั้งก�ำกับดูแลให้มี
ผูบ้ ริหารรับผิดชอบการด�ำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์
แต่ละแผนอย่างชัดเจน
3.	แต่งตัง้ ทีป่ รึกษาเพือ่ สนับสนุนการจัดท�ำและการด�ำเนินการ
ตามแผนยุทธศาสตร์ตามที่เห็นสมควร
4.	ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการก�ำกับและ
ติดตามแผนยุทธศาสตร์ และรายงานผลการประเมินฯ
ให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ทราบ (รวมถึ ง เปิ ด เผย
ผลการประเมินฯ ในรายงานประจ�ำปี)
5.	สามารถเรี ย กเอกสารและบุ ค คลต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
มาชี้แจง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
6.	แต่งตั้งคณะท�ำงานเพื่อด�ำเนินการได้ตามความจ�ำเป็น
และเหมาะสม
7. ด�ำเนินการอืน่ ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ มอบหมาย
ในการประชุมคณะกรรมการก�ำกับและติดตามแผนยุทธศาสตร์
ต้องมีกรรมการมาประชุมเกินกึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมการ
ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ให้ประธานกรรมการเป็น
ประธานในที่ ป ระชุ ม ในกรณี ที่ ป ระธานกรรมการไม่ อ ยู ่
ในที่ ป ระชุ ม หรื อ ไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไ ด้ ให้ ป ระธาน
กรรมการมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งคนใดเป็นประธาน
ในที่ประชุมแทน ในกรณีที่ประธานกรรมการมอบหมายให้
กรรมการคนหนึ่งคนใดเป็นประธานในที่ประชุมแทนไม่ได้
ให้กรรมการซึง่ มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึง่ เป็นประธาน
ในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการ
ก�ำกับและติดตามแผนยุทธศาสตร์ ให้ถือเสียงข้างมาก
โดยกรรมการคนหนึง่ มีเสียงหนึง่ ในการลงคะแนน กรรมการ
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นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษทั ฯ ยังได้แต่งตัง้ คณะกรรมการ
ชุ ด อื่ น ๆ เพื่ อ ช่ ว ยกลั่ น กรองงานเฉพาะเรื่ อ ง ได้ แ ก่
คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ คณะกรรมการด้านกฎหมาย
คณะกรรมการก�ำกับกิจการด้านการปฏิบัติการและด้าน
การซ่ อ มบ� ำ รุ ง คณะกรรมการทรั พ ยากรบุ ค คล และ
คณะอนุ ก รรมการก� ำ กั บ ดู แ ลโครงการศู น ย์ ซ ่ อ มบ� ำ รุ ง
อากาศยานอู่ตะเภา ของบริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)

ซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ให้ออกจากที่ประชุมในวาระนั้น
และไม่มสี ทิ ธิอ์ อกเสียงลงคะแนนในเรือ่ งนัน้ ถ้าคะแนนเสียง
เท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิม่ ขึ้นอีกเสียงหนึง่
เป็นเสียงชี้ขาด
ในปี 2562 มีการประชุมทั้งสิ้น 9 ครั้ง ประกอบด้วย เรื่อง
เพื่อพิจารณาจ�ำนวน 31 เรื่อง

ส�ำหรับการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุดย่อยของกรรมการบริษทั ฯ มีรายละเอียดดังนี้

ตารางแสดงการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2562

รายชื่อกรรมการ

1.  พล.อ.อ. ชัยพฤกษ์  ดิษยะศริน
2.  พล.อ.อ. ชาญยุทธ  ศิรธิ รรมกุล/2
3.  นายดนุชา  พิชยนันท์
4.  นางสาวนิตยา  ดิเรกสถาพร/3
5.  นางปรารถนา  มงคลกุล/4
6.  นายปิติพันธ์  เทพปฏิมากรณ์/5
7.  นายพีระพล  ถาวรสุภเจริญ/6
8.  นายพินิจ  พัวพันธ์/7
9.  นายพงษ์ชัย  อมตานนท์/8
10. นายวัชรา  ตันตริยานนท์/9
11. นางสาวศิริกุล  เลากัยกุล/10
12. รศ. ดร. สัญลักข์  ปัญวัฒนลิขติ /11
13. พล.อ.อ. อำ�นาจ  จีระมณีมัย
14. นายสุเมธ ดำ�รงชัยธรรม/12

คณะ
กรรมการ
บริหาร
บริษัทฯ

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

รวม
22 ครั้ง
(ครั้งพิเศษ
11 ครั้ง)

รวม
14 ครั้ง
(ครั้งพิเศษ
3 ครั้ง)

การประชุมในปี 2562
คณะ
คณะ
คณะ
กรรมการ
กรรมการ กรรมการ
บริหาร
สรรหาและ กำ�กับดูแล
ความเสี่ยง
กำ�หนด ด้านสิ่งแวดล้อม
ค่าตอบแทน สังคม และ
ธรรมาภิบาล
รวม
รวม
รวม
11 ครั้ง
16 ครั้ง
12 ครั้ง

5/7

คณะ
กรรมการ
กำ�กับและ
ติดตามแผน
ยุทธศาสตร์
รวม
9 ครั้ง
(ครั้งพิเศษ
- ครั้ง)

1/1/1
3/8

9/10

1/1

/1

7/8*

20/22

9/9/1
14/16/1

16/22/1
20/22

8/11

3/3
3/3

3/4
18/22

11/11

11/15/1
7/16

11/12/1

12/16

9/12

3/4
22/22

11/11

8/9

หมายเหตุ : /1เป็นประธาน
/2
ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562
/3
ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 และเป็นกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562
/4
ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการกำ�กับและติดตามแผนยุทธศาสตร์ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562
/5
ได้รบั แต่งตัง้ เป็นประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน เมือ่ วันที่ 26 เมษายน 2562 และลาออกจากการเป็นกรรมการบริษทั ฯ เมือ่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562
/6
ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562
/7
ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562
/8
ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562
/9
ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562
ได้รับแต่งตั้งเป็นประธาน กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562
/10
ได้รบั แต่งตัง้ เป็นประธานกรรมการกำ�กับดูแลด้านสิง่ แวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล เมือ่ วันที่ 15 พฤษภาคม 2562
และเป็นกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562
/11
ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562
/12
ได้รบั แต่งตัง้ เป็นกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสีย่ ง กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน เมือ่ วันที่ 26 เมษายน 2562 กรรมการกำ�กับดูแลด้านสิง่ แวดล้อม
สังคม และธรรมาภิบาล เมือ่ วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 และเป็นกรรมการกำ�กับและติดตามแผนยุทธศาสตร์ เมือ่ วันที่ 9 สิงหาคม 2562
* เป็นกรรมการกำ�กับดูแลด้านสิง่ แวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล เมือ่ วันที่ 26 เมษายน 2562

THAI

101

การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการและ
ผู้บริหารระดับสูงสุด
การสรรหากรรมการอิิสระ
คณะกรรมการบริษัทฯ ด�ำเนินการสรรหากรรมการอิสระ
ตามเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัทฯ โดยกรรมการอิสระ
มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ ก�ำหนด ซึ่งสอดคล้องกับ
ประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน ดังนี้
1.	ถื อ หุ ้ น ไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 0.5 ของจ� ำ นวนหุ ้ น ที่ มี สิ ท ธิ
ออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุม
บริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้อง
ของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย (ก�ำหนดไว้เข้มกว่า
คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ
ตลาดทุน)
2.	ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน
ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�ำ
หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือของผู้มีอำ� นาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้น
จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ทัง้ นี้
ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการ
อิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของ
บริษัทฯ
3.	ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดย
การจดทะเบี ย นตามกฎหมายในลั ก ษณะที่ เ ป็ น บิ ด า
มารดา คูส่ มรส พีน่ อ้ ง และบุตร รวมทัง้ คูส่ มรสของบุตร
ของกรรมการรายอื่ น ผู ้ บ ริ ห าร ผู ้ ถื อ หุ ้ น รายใหญ่
ผูม้ อี ำ� นาจควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอให้เป็น
กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำ� นาจควบคุมของบริษัทฯ
หรือบริษัทย่อย
4.	ไม่ มี ห รื อ เคยมี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างธุ ร กิ จ กั บ บริ ษั ท ฯ
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของบริษทั ฯ ในลักษณะทีอ่ าจเป็น
การขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้
ไม่ เ ป็ น หรื อ เคยเป็ น ผู ้ ถื อ หุ ้ น ที่ มี นั ย หรื อ ผู ้ มี อ� ำนาจ
ควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ
บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือ
ผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการ
มีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
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5.	ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจ
ควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มี
อ�ำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส�ำนักงานสอบบัญชี
ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุม
ของบริษทั ฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6.	ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึง
การให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึง่ ได้รบั ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี
จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของบริษทั ฯ และไม่เป็น
ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจาก
การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7.	ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทน
ของกรรมการของบริษทั ฯ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ อื หุน้
ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8.	ไม่ ป ระกอบกิ จ การที่ มี ส ภาพอย่ า งเดี ย วกั น และเป็ น
การแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
หรื อ ไม่ เ ป็ น หุ ้ น ส่ ว นที่ มี นั ย ในห้ า งหุ ้ น ส่ ว น หรื อ เป็ น
กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน
ทีป่ รึกษาทีร่ บั เงินเดือนประจ�ำ หรือถือหุน้ เกินร้อยละ 1
ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น
ซึ่ ง ประกอบกิ จ การที่ มี ส ภาพอย่ า งเดี ย วกั น และเป็ น
การแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
9.	ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่าง
เป็นอิสระเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 ถึงข้อ 9 อาจได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการ
ด�ำเนินกิจการของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม
บริ ษั ท ย่ อ ยล� ำ ดั บ เดี ย วกั น ผู ้ ถื อ หุ ้ น รายใหญ่ หรื อ ผู ้ มี
อ�ำนาจควบคุมของบริษทั ฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบของ
องค์คณะ (Collective Decision) ได้
ในกรณีทบี่ คุ คลทีบ่ ริษทั ฯ แต่งตัง้ ให้ดำ� รงต�ำแหน่งกรรมการ
อิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ตาม
ข้อ 4 หรือมีการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่ก�ำหนด
ตามข้อ 6 คณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาผ่อนผัน
ให้ได้ หากเห็นว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบ
ต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ
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1.2	ผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้ที่มั่นใจได้ว่าจะสามารถ
ปฏิบัติหน้าที่กรรมการตามหลัก Fiduciary Duty
ที่ส�ำคัญ คือ การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ
ระมัดระวัง และด้วยความซือ่ สัตย์สจุ ริต มีคณ
ุ ธรรม
และความรั บ ผิ ด ชอบ ตั ด สิ น ใจด้ ว ยข้ อ มู ล และ
เหตุผล ฯลฯ
1.3	มี คุ ณ สมบั ติ แ ละไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มตามที่
กฎหมาย กฎ ระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องก�ำหนด
1.4	ความเป็นอิสระของกรรมการอิสระแต่ละคนตามที่
กฎหมาย กฎ ระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องก�ำหนด
1.5	ค วามสามารถในการอุ ทิ ศ เวลาของกรรมการ
บริษัทฯ อาจพิจารณาจากจ�ำนวนบริษัทที่ด�ำรง
ต�ำแหน่งอยู่ ฯลฯ เพื่อให้มีเวลาอย่างเพียงพอ
ในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ อย่าง
สม�่ำเสมอ รวมทั้งการดูแลและการติดตามการ
ด�ำเนินงานของบริษัทฯ
1.6	ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก�ำหนด
นโยบายจ�ำกัดจ�ำนวนบริษทั จดทะเบียนทีก่ รรมการ
แต่ละคนจะด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการได้ไม่เกิน 5 แห่ง
2. กระบวนการในการสรรหากรรมการบริษัทฯ
2.1	คณะกรรมการสรรหาฯ จะด�ำเนินการสรรหาบุคคล
ที่เหมาะสมที่จะมาด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการฯ

ทั้งนี้ กรรมการอิสระเป็นผู้มีสมรรถนะและความรู้ที่จ�ำเป็น
(Skill Matrix) ที่สอดคล้องกับภารกิจและแผนยุทธศาสตร์
ของบริษัทฯ ในหลายด้าน ได้แก่ การเงิน บัญชี กฎหมาย
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทรัพยากรบุคคล บริหารจัดการและ
บริหารธุรกิจ กลยุทธ์ การวางแผนพัฒนา คมนาคมและ
ขนส่ง ความมั่นคง วิศวกรรม บริหารความเสี่ยง ธุรกิจ
การบิน สื่อสาร เศรษฐศาสตร์ และการตลาด
• การก�ำหนดวาระการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระของบริษทั ฯ ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอิสระได้
ไม่เกิน 9 ปี โดยเริม่ นับตัง้ แต่วนั ทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ เป็นกรรมการ
อิสระ และเมื่อครบก�ำหนดระยะเวลา 9 ปี คณะกรรมการ
บริษทั ฯ อาจเสนอชือ่ กรรมการดังกล่าว กลับเข้าเป็นกรรมการ
ต่อไปได้แต่ไม่สามารถด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอิสระได้อีก

การสรรหากรรมการบริษัทฯ
ตามข้อบังคับของบริษทั ฯ คณะกรรมการบริษทั ฯ ประกอบด้วย
กรรมการจ�ำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่มากกว่า 15 คน
สุดแต่ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปีจะเป็นผู้ก�ำหนด
เป็นครั้งคราว และกรรมการจ�ำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ�ำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
และกรรมการของบริษทั ฯ จะต้องเป็นผูม้ คี ณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด ในการประชุมสามัญ
ประจ�ำปีผู้ถือหุ้นในแต่ละปี จะมีการเลือกตั้งกรรมการใหม่
แทนกรรมการที่ต้องออกจากต�ำแหน่งตามวาระจ�ำนวน
1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด หรือจ�ำนวนใกล้ที่สุด
กับส่วน 1 ใน 3 ในกรณีที่แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้

	กรณีที่ 1 ต�ำแหน่งกรรมการว่างลง เนื่องจาก
ครบวาระ ซึง่ กรรมการต้องพ้นจากต�ำแหน่ง 1 ใน 3
นั้น อาจพิจารณารายชื่อบุคคลที่เหมาะสมจาก
(1) บุคคลที่เป็นกรรมการเดิมที่พ้นวาระเพื่อเสนอ
ให้ดำ� รงต�ำแหน่งต่อไป (2) บัญชีรายชื่อกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ ตามประกาศของกระทรวงการคลัง
(Director’s Pool) จ�ำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3
ของจ�ำนวนกรรมการ (3) การเสนอชื่อของผู้ถือหุ้น
(ถ้ามี) (4) การเสนอชื่อของประธานกรรมการ
บริษัทฯ กรรมการบริษัทฯ ฯลฯ (5) การเสาะหา
บุคคลทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
ที่เหมาะสมกับบริษัทฯ ตามตาราง Skill Matrix
ที่ก�ำหนดให้เหมาะสมกับธุรกิจและกลยุทธ์ของ
บริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ก�ำหนดหลักเกณฑ์การด�ำเนินการ
สรรหากรรมการบริษัทฯ เพื่อเป็นแนวทางการด�ำเนินการ
ของคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ในการ
สรรหากรรมการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี ตามที่กระทรวงการคลังและตลาดหลักทรัพย์ฯ
ก�ำหนด ด้วยความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล หลักเกณฑ์
การด�ำเนินการสรรหากรรมการบริษทั ฯ ดังกล่าวสรุปได้ดงั นี้
1. ด�ำเนินการก�ำหนดคุณสมบัติของกรรมการบริษัทฯ
ที่ต้องการสรรหา โดยกรรมการมีคุณสมบัติดังนี้
1.1	มีคุณสมบัติตามสมรรถนะและความรู้ที่จ�ำเป็น
(Skill Matrix) ตามที่บริษัทฯ ก�ำหนด เพื่อให้
คณะกรรมการบริษทั ฯ มีองค์ประกอบทีเ่ หมาะสม
สามารถก�ำหนดกลยุทธ์ และนโยบาย รวมทั้ง
ก�ำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกลยุทธ์ได้อย่าง
มีประสิทธิผล

THAI

	กรณีที่ 2 ต�ำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น
นอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการ
สรรหาฯ จะด�ำเนินการสรรหาเมื่อคณะกรรมการ
บริษัทฯ มีมติให้แต่งตั้งทดแทน โดยอาจพิจารณา
รายชื่อบุคคลที่เหมาะสมจาก (1) บัญชีรายชื่อ
กรรมการรัฐวิสาหกิจ ตามประกาศของกระทรวง
การคลัง (Director’s Pool) จ�ำนวนไม่น้อยกว่า
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1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการ (2) การเสนอชื่อ
ของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) (3) การเสนอชื่อของประธาน
กรรมการบริษัทฯ กรรมการบริษัทฯ ฯลฯ (4) การ
เสาะหาบุ ค คลที่ มี ค วามรู ้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับบริษัทฯ ตามตาราง
Skill Matrix ที่ก�ำหนดให้เหมาะสมกับธุรกิจและ
กลยุทธ์ของบริษัทฯ
2.2	คณะกรรมการสรรหาฯ กลั่นกรองให้ได้บุคคลที่มี
คุณสมบัตสิ อดคล้องกับเกณฑ์คณ
ุ สมบัตทิ กี่ ำ� หนดไว้
2.3	เลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ ด�ำเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของบุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอชื่อให้เป็น
กรรมการบริษัทฯ ตามวิธีการที่ได้ก�ำหนดไว้ใน
หลักเกณฑ์การด�ำเนินการสรรหากรรมการบริษทั ฯ
2.4	คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาและน�ำชื่อเสนอ
คณะกรรมการบริษัทฯ
3. การแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ
3.1	กรณีต�ำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากครบวาระ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้
เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้
		

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้น
ต่อหนึ่งเสียง

		

2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่
ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคน
เป็ น กรรมการก็ ไ ด้ แต่ จ ะแบ่ ง คะแนนเสี ย ง
ให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

		

3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�ำดับ
ลงมา เป็นผูไ้ ด้รบั การเลือกตัง้ เป็นกรรมการเท่า
จ�ำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้ง
ในครัง้ นัน้ ในกรณีทบี่ คุ คลซึง่ ได้รบั การเลือกตัง้
ในล�ำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�ำนวน
กรรมการทีจ่ ะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้
ให้เลือกด้วยวิธีจับสลากเพื่อให้ได้ตามจ�ำนวน
กรรมการที่จะพึงมี

3.2	ก รณี ที่ ต� ำ แหน่ ง กรรมการว่ า งลงเพราะเหตุ อื่ น
นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ
เลือกบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการแทน
ในการประชุ ม คณะกรรมการคราวถั ด ไปด้ ว ย
คะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจ�ำนวนกรรมการ
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ที่ยังเหลืออยู่ เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือ
น้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทน
ดังกล่าว จะอยู่ในต�ำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่า
วาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด
การแต่งตั้งกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ ซึ่งเป็นต�ำแหน่ง
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารสูงสุดของบริษทั ฯ นัน้ คณะกรรมการบริษทั ฯ
จะแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
ผูอ้ ำ� นวยการใหญ่ ซึง่ ประกอบด้วยกรรมการ 5 คน โดยมี
รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่สายทรัพยากรบุคคลเป็น
เลขานุการ คณะกรรมการสรรหาผู้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
ผู้อ�ำนวยการใหญ่มีอ�ำนาจหน้าที่ในการก�ำหนดหลักเกณฑ์
วิธีการสรรหา และด�ำเนินการสรรหาผู้ที่มีความรู้ ความ
สามารถ ประสบการณ์ที่เหมาะสม โดยมีคุณสมบัติและ
ไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัตคิ ณ
ุ สมบัตมิ าตรฐาน
ส� ำ หรั บ กรรมการและพนั ก งานรั ฐ วิ ส าหกิ จ พ.ศ. 2518
(และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อด�ำรง
ต�ำแหน่งกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ และเสนอชื่อผู้ที่ผ่าน
การคัดเลือกที่สมควรได้รับการแต่งตั้งต่อคณะกรรมการ
บริษัทฯ เพื่อพิจารณาต่อไป
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก�ำหนดนโยบายการไปด�ำรง
ต�ำแหน่งกรรมการในบริษทั อืน่ ของกรรมการผูอ้ ำ� นวยการใหญ่
ไว้อย่างชัดเจน ดังนี้
1.	ห้ามแต่งตัง้ กรรมการผูอ้ ำ� นวยการใหญ่ และฝ่ายบริหาร
บริษัทฯ เป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจอื่น เว้นแต่กรณี
มีกฎหมายก�ำหนด หรือกรณีแต่งตั้งเป็นกรรมการของ
บริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้น
2.	เป็ น กรรมการในองค์ ก รภาครั ฐ ที่ ไ ม่ ไ ด้ ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ
ผลประโยชน์ทางการเมืองได้
3.	เป็ น กรรมการในองค์ ก รภาคเอกชนที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ
ประโยชน์สว่ นรวมได้ เช่น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
หอการค้าไทย สมาคมการจัดการธุรกิจ ฯลฯ
โดยการไปด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่น ให้กรรมการ
ผู ้ อ� ำ นวยการใหญ่ เ สนอขอนุ มั ติ ก ารเข้ า ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง
กรรมการในบริษัทอื่นจากคณะกรรมการบริษัทฯ
ทั้งนี้ กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ซึ่งเป็นกรรมการที่เป็น
ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ไม่เป็นกรรมการในบริษทั จดทะเบียนอืน่
ที่มิใช่บริษัทในเครือ
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การก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษทั ย่อย
บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษทั ฯ มีนโยบายปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
และส� ำ นั ก งานคณะกรรมการก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลั ก ทรั พ ย์ อ ย่ า งเคร่ ง ครั ด โดยบริ ษั ท ฯ ให้ ค วามส� ำ คั ญ
ในเรื่ อ งหลั ก การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี เพื่ อ ให้ บ รรลุ ผ ล
ในทางปฏิบัติ ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติ
ให้ปรับปรุงนโยบาย เรื่องการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
เพื่ อ ประโยชน์ ส ่ ว นตน ให้ ส อดคล้ อ งกั บ พระราชบั ญ ญั ติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 ในการ
ห้ามกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ซึง่ รูห้ รือครอบครองข้อมูล
ภายใน ท�ำการซือ้ ขาย หลักทรัพย์ทอี่ อกโดยบริษทั ฯ โดยอาศัย
ข้อมูลภายในซึ่งเป็นสาระส�ำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคา
หรือมูลค่าของหลักทรัพย์ทยี่ งั มิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนทัว่ ไป
หรือตลาดหลักทรัพย์ และตนได้ลว่ งรูม้ าในต�ำแหน่งหรือฐานะ
ที่สามารถล่วงรู้ข้อเท็จจริงหรือการเป็นพนักงานของบริษัทฯ
ไม่ว่าการกระท�ำดังกล่าวจะกระท�ำเพื่อประโยชน์ตนเองหรือ
ผูอ้ นื่ หรือการน�ำข้อมูลภายในไปเปิดเผยให้ผอู้ นื่ กระท�ำดังกล่าว
โดยห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงกรรมการ
ผู ้ บ ริ ห าร และพนั ก งานที่ พ ้ น จากต� ำแหน่ ง ในช่ ว งเวลา 6
เดือน ซึ่งรู้หรือครอบครองข้อมูลภายใน ห้ามท�ำการซื้อขาย
หลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทฯ ก่อนการประกาศงบการเงิน
1 เดือน และหลังประกาศ 3 วัน

การก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทร่วม
และบริษัทที่เกี่ยวข้องนั้น บริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นได้ส่ง
ผู้แทนบริษัทฯ ตามสัดส่วนเพื่อเข้าไปมีส่วนร่วมในการท�ำ
หน้าทีด่ แู ลผลประโยชน์ ตลอดจนประสานงานในการร่วมมือ
ท�ำธุรกิจระหว่าง บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม และบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
โดยผู ้ แ ทนบริ ษั ท ฯ จะเป็ น ผู ้ ที่ ไ ด้ รั บ ความเห็ น ชอบจาก
ฝ่ายบริหารของบริษทั ฯ และผ่านการอนุมตั จิ ากคณะกรรมการ
บริ ห ารหรื อ คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ เข้ า ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง
กรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้แทนนั้น ประกอบด้วย
บุคคลจากคณะกรรมการบริษัทฯ ฝ่ายบริหาร หรือบุคคล
ภายนอกทีม่ คี วามรูค้ วามเข้าใจในธุรกิจ สามารถให้แนวทาง
บริหารทีจ่ ะเป็นประโยชน์ตอ่ บริษทั ฯ ได้ และต้องมีคณ
ุ สมบัติ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์การแต่งตั้งผู้แทน บริษัท การบินไทย
จ�ำกัด (มหาชน) เป็นกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ
บริษัทที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดท�ำคู่มือในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้แทน
บริษัทฯ เพื่อให้ผู้แทนบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
แนวทางทีเ่ ป็นมาตรฐานเดียวกัน สอดคล้องกับนโยบายการ
ก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ซึง่ ในคูม่ อื นีไ้ ด้กำ� หนดถึง ข้อพึงปฏิบตั ิ
ทีด่ ขี องกรรมการผู้แทน ข้อพึงระมัดระวัง หน้าที่และความ
รับผิดชอบโดยให้ยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์
และข้ อ บั ง คั บ ตลอดจนมติ ที่ ป ระชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น เพื่ อ รั ก ษา
ประโยชน์ของบริษัทฯ ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัท
ทีเ่ กีย่ วข้อง ส�ำหรับในเรือ่ งนโยบายทีส่ ำ� คัญ ให้ผแู้ ทนบริษทั ฯ
ขอรับนโยบายจากบริษัทฯ ก่อนเสนอความเห็นในที่ประชุม
บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม และบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น การจัดสรร
ก�ำไร การจ่ายเงินปันผล หรือน�ำส่งเงินรายได้แผ่นดิน
การเลื อ กตั้ ง กรรมการแทนกรรมการที่ ล าออกตามวาระ
การเพิม่ -ลดทุน การเลิก-ควบรวมกิจการ ทัง้ นี้ ผูแ้ ทนบริษทั ฯ
ต้องรายงานข้อมูลต่างๆ ตามกรอบระยะเวลาที่ก�ำหนด
ต่อฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการบริษัทฯ

นโยบายดังกล่าวยังได้กำ� หนดให้ทกุ หน่วยงาน มีระบบบริหาร
จัดการในการก�ำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน และข้อมูลลับที่ดี
เพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลลับของบริษัทฯ รั่วไหล ซึ่งจะท�ำให้
บริษัทฯ เสียหาย หรือถูกน�ำไปใช้เพื่อประโยชน์ในทางมิชอบ
อันเป็นการเอาเปรียบผูล้ งทุน และในปี 2562 บริษทั ฯ ได้ทำ� การ
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการ
เปิดเผยและรักษาข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์
ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานในหน่วยงานต่างๆ ของ
บริษัทฯ เพื่อให้เกิดการตระหนักรู้และสามารถน�ำไปปฏิบัติได้
นอกจากนัน้ ยังจัดท�ำระเบียบวาระแจ้งคณะกรรมการบริษทั ฯ
และฝ่ า ยบริ ห ารทุ ก เดื อ นเรื่ อ งรายงานการถื อ ครองหุ ้ น
การบินไทยของกรรมการบริษทั ฯ และผูบ้ ริหารระดับสูง รวมทัง้
ของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เพื่อแจ้งให้ทราบ
ถึ ง การเปลี่ ย นแปลงการถื อ ครองหุ ้ น ของคณะกรรมการ
บริษัทฯ และฝ่ายบริหาร รวมทั้งแจ้งบทลงโทษ กรณีไม่ได้
จัดท�ำรายงานการเปลีย่ นแปลงการถือหลักทรัพย์ตอ่ ส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน
ระยะเวลาที่กำ� หนด

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีการวิเคราะห์ ติดตาม และ
รายงานผลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และ
บริษัทที่เกี่ยวข้อง เป็นประจ�ำทุกไตรมาสและรายปี เพื่อเป็น
ข้อมูลสนับสนุนให้ฝ่ายบริหารใช้ในการตัดสินใจ ก�ำหนด
ทิศทางและแนวทางในการก�ำกับดูแลการลงทุนในบริษทั ย่อย
บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องได้ต่อไป
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การปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ในเรื่องอื่นๆ

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี
บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชี
ของบริษทั ฯ ในรอบปีบญ
ั ชีทผี่ า่ นมา มีจำ� นวนเงินรวม 4,670,000
บาท โดยบริษทั ฯ ไม่ได้จา่ ยค่าตอบแทนให้กบั บุคคลหรือกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกับ สตง.ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

ค่าบริการอื่น

บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนของการบริการอื่น
ซึ่งได้แก่ ค่าธรรมเนียมตรวจสอบงบปีน�ำส่ง BOI ให้แก่
สตง. ซึง่ เป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ ในรอบปีบญ
ั ชีทผี่ า่ นมา
มีจ�ำนวนเงินรวม 350,000 บาท แต่บริษัทฯ ไม่ได้จ่าย
ค่าบริการอืน่ ให้บคุ คลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับ สตง. ในรอบปี
บั ญ ชี ที่ ผ ่ า นมาหรื อ จ่ า ยในอนาคตอั น เกิ ด จากการตกลง
ที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

การน�ำหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับ
บริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ไปปรับใช้
บริษัทฯ ได้ให้ความส�ำคัญกับการน�ำหลักการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี ส�ำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate
Governance Code for Listed Companies 2017: CG
Code) มาปรับใช้ให้เหมาะสมตามบริบทธุรกิจ ในปี 2560
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบถึงแนวทางการปฏิบัติ
ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ส�ำหรับบริษทั จดทะเบียน
ปี 2560 โดยมอบหมายให้สำ� นักเลขานุการบริษทั ฯ ศึกษาใน
รายละเอียด และในปี 2562 คณะกรรมการก�ำกับดูแลด้าน
สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นตัวแทนของ
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบสรุปการปฏิบัติตามหลัก
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ส�ำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560
ซึ่งส�ำนักเลขานุการบริษัทฯ ได้เป็นผู้ประเมินในเบื้องต้น
และได้รายงานเพื่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาทบทวน
การด�ำเนินการตาม CG Code โดยคณะกรรมการฯ เห็นควร
ให้ ฝ ่ า ยจั ด การพิ จ ารณาทบทวนการน� ำ หลั ก ปฏิ บั ติ ต าม
CG Code ไปปรับใช้ตามบริบทธุรกิจของบริษัทฯ ในหัวข้อ
ที่ยังปฏิบัติได้ไม่ครบถ้วนต่อไป โดยก�ำหนดให้มีแผนงาน
เพื่อทบทวนการน�ำหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ส�ำหรับ
บริษัทจดทะเบียนมาปรับใช้เป็นประจ�ำทุกปี
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คณะกรรมการบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นและตระหนักถึงความ
ส�ำคัญในการด�ำเนินธุรกิจตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
ที่ยอมรับในระดับสากล (International Best Practice)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ASEAN CG
Scorecard ด้ วยเชื่ อ มั่ นว่ า สามารถท� ำ ให้ บ ริ ษั ท ฯ เป็น
องค์ ก รที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและมี ก ารบริ ห ารจั ด การที่ ดี เ ลิ ศ
มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ ค�ำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกกลุม่ สร้างความเชือ่ มัน่ และประโยชน์แก่ผถู้ อื หุน้ บริษทั ฯ
จึงได้พัฒนาการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยยึด
หลักธรรมาภิบาล หลักจริยธรรม และจรรยาบรรณในการ
ด�ำเนินธุรกิจ รวมทัง้ กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อพึงปฏิบตั ทิ ด่ี ี
ที่เกี่ยวข้อง
จากผลการประเมิ น ตามโครงการส� ำ รวจการก� ำ กั บ ดู แ ล
กิ จ การบริ ษั ท จดทะเบี ย นประจ� ำ ปี 2562 (Corporate
Governance Report of Thai Listed Companies 2019:
CGR 2019) ในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับผลคะแนนประเมิน
ในภาพรวม 93 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” (Excellent
CG Scoring) หรือได้เครื่องหมายสูงสุดคือ 5 ดาว จาก
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลแห่งชาติ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
ซึ่ ง การประเมิ น ด� ำ เนิ น การโดยสมาคมส่ ง เสริ ม สถาบั น
กรรมการบริษัทไทย (IOD) ด้วยการส�ำรวจการก�ำกับดูแล
กิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จ�ำนวน
657 บริษัท อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2544 เพื่อติดตาม
พัฒนาการด้านการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน
ในประเทศไทย และให้ ข ้ อ เสนอแนะเพื่ อ เป็ น แนวทาง
ในการพัฒนาการก�ำกับดูแลกิจการ หลักเกณฑ์ทใี่ ช้พจิ ารณา
ในการส� ำ รวจการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี อิ ง หลั ก เกณฑ์
ในการประเมินที่พัฒนาจากหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ของ Organization for Economic Cooperation and
Development (OECD) โดยมีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์
ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN
CG Scorecard) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลส�ำหรับบริษัท
จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการในเรื่องต่างๆ เพื่อปฏิบัติ
ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้
1) สิทธิของผู้ถือหุ้น

มีนาคม 2562 โดยการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี
2562 ได้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ หอประชุมกองทัพ
อากาศ (อาคารทองใหญ่) ถนนพหลโยธิน เขตสายไหม
กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแทนจ�ำนวน
680 ราย (ณ เวลาเปิดการประชุม) ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น
1,574,956,255 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.15 ของจ�ำนวน
หุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุม
ตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีประธานกรรมการบริษัทฯ
ประธานคณะกรรมการชุดย่อย กรรมการและผูบ้ ริหารบริษทั ฯ
เลขานุ ก ารบริ ษั ท ฯ ผู ้ ส อบบั ญ ชี และที่ ป รึ ก ษากฎหมาย
เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ รายละเอียด
ในการด�ำเนินการประชุมมีดังนี้

บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้น
การท�ำให้ผถู้ อื หุน้ ไว้วางใจและมัน่ ใจในการลงทุนกับบริษทั ฯ
คือ การที่บริษัทฯ มีนโยบาย หรือการด�ำเนินการที่ปกป้อง
และรักษาสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นที่พึงได้รับ ได้แก่ สิทธิ
ในการซื้อขาย การโอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการ
มีส่วนแบ่งผลก�ำไรของบริษัทฯ สิทธิการได้รับข้อมูลของ
บริษทั ฯ อย่างเพียงพอและทันเวลา สิทธิตา่ งๆ ในการเข้าร่วม
ประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุม
และออกเสียงลงคะแนนแทน สิทธิการแสดงความคิดเห็นและ
ซักถามในการประชุมผูถ้ อื หุน้ สิทธิในการเสนอเรือ่ งเพือ่ บรรจุ
เป็นระเบียบวาระการประชุมและเสนอชือ่ บุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัติ
เหมาะสมเพือ่ รับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็นกรรมการบริษทั ฯ
สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องส�ำคัญของบริษัทฯ เช่น
การเลื อ กตั้ ง กรรมการ การอนุ มั ติ ธุ ร กรรมที่ ส� ำคั ญ และ
มี ผ ลต่ อ ทิ ศ ทางการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ การแก้ ไ ข
หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทฯ เป็นต้น

• ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
ในการประชุ ม ใหญ่ ส ามั ญ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ประจ� ำ ปี 2562 เพื่ อ
เป็นการส่งเสริมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแล
สิทธิของผูถ้ อื หุน้ บริษทั ฯ ได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอเรือ่ ง
เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมและเสนอ
ชื่ อ บุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสมเพื่ อ รั บ การพิ จ ารณา
เลือกตัง้ เป็นกรรมการบริษทั ฯ เป็นการล่วงหน้าก่อนทีบ่ ริษทั ฯ
จะส่งหนังสือเชิญประชุม คือ ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 31 ธันวาคม 2561 โดยได้เปิดเผยรายละเอียดหลักเกณฑ์
และวิธกี ารไว้บนเว็บไซต์ของบริษทั ฯ และบริษทั ฯ ได้ลงประกาศ
ในทางหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้น (รายวัน) ฉบับลงวันที่ 24-26
กันยายน 2561 และหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ฉบับ
ลงวันที่ 27-30 กันยายน 2561 พร้อมทั้งได้มีหนังสือ
แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องดังกล่าว โดยไม่มีผู้ถือหุ้น
เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ
บริษัทฯ หรือเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าแต่อย่างใด

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

การส่งเอกสารการประชุมและการมอบฉันทะ
บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม ซึ่งบรรจุระเบียบวาระ
ที่ส�ำคัญอย่างครบถ้วนตามกฎหมาย ข้อก�ำหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ อาทิ รายละเอียด
ระเบียบวาระการประชุมทีเ่ พียงพอทีจ่ ะประกอบการตัดสินใจ
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ระบุอย่างชัดเจนในแต่ละระเบียบวาระ
ที่น�ำเสนอว่า เป็นเรื่องที่น�ำเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือ
เพื่อพิจารณา รวมทั้งน�ำเสนอความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัทฯ ในแต่ละระเบียบวาระอย่างชัดเจน รายงานประจ�ำปี
พร้อมทัง้ เอกสารประกอบการประชุม เอกสารทีต่ อ้ งใช้ในการ
มอบฉันทะ และระบุวธิ กี ารไว้ชดั เจนให้แก่ผถู้ อื หุน้ ได้พจิ ารณา
ล่วงหน้าก่อนการประชุม และได้ประกาศในหนังสือพิมพ์
รายวันภาษาไทย เรื่องค�ำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่สามัญ
ผู้ถือหุ้นติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน และก่อนวันประชุม

• การก�ำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประชุม
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่
28 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติกำ� หนดให้จัดการประชุมใหญ่
สามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2562 ในวันที่ 26 เมษายน 2562
ซึ่งอยู่ภายในก�ำหนดระยะเวลา 4 เดือน นับแต่วันปิดบัญชี
ประจ�ำปีของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยมติดังกล่าว
ในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่คำ� บอกกล่าว
เรียกประชุมผู้ถือหุ้นในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 25
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ไม่น้อยกว่า 3 วัน รวมถึงได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม
พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
ล่วงหน้าก่อนการประชุมมากกว่า 30 วัน เพื่อบอกกล่าว
ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าในเวลาที่เพียงพอส�ำหรับเตรียมตัวศึกษา
ข้อมูลในการพิจารณาเกีย่ วกับระเบียบวาระการประชุมก่อนมา
เข้าร่วมประชุม หนังสือเชิญประชุมได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น
ทุกรายทีม่ รี ายชือ่ ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ
รวมทั้งได้แต่งตั้งกรรมการอิสระ เป็นผู้รับมอบฉันทะแทน
ผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่น
มาประชุมแทน สามารถเลือกมอบฉันทะให้บคุ คลใดบุคคลหนึง่
หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าประชุมแทนได้

เป็นเสียงชี้ขาด การนับคะแนนในกรณีระเบียบวาระทั่วไป
จะบันทึกคะแนนจากบัตรลงคะแนนทีไ่ ม่เห็นด้วยและงดออกเสียง
ส่วนทีเ่ หลือนับเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย ส�ำหรับระเบียบวาระ
เลื อ กตั้ ง กรรมการ จะบั น ทึ ก คะแนนบั ต รลงคะแนนทุ ก ใบ
โดยแยกคะแนนเป็น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และ
ส่วนทีเ่ หลือนับเป็นไม่สง่ บัตรลงคะแนน

• วันประชุมผู้ถือหุ้น

การแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การเข้าร่วมประชุมและการลงทะเบียน

บริ ษั ท ฯ ได้ แ จ้ ง มติ ท่ี ป ระชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น ผ่ า นระบบข่ า วของ
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ ภายหลั ง จากการประชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น ใน
วันเดียวกัน ซึ่งมติดังกล่าวได้ระบุผลของมติ (เห็นชอบ/
ไม่เห็นชอบ) และผลของการลงคะแนนเสียง (เห็นด้วย/
ไม่เห็นด้วย/งดออกเสียง) ในแต่ละระเบียบวาระ และจัดส่ง
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจดบันทึกรายชื่อกรรมการ/
ผูบ้ ริหารทีเ่ ข้าร่วมประชุม ผลของมติ (เห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ)
และผลของการลงคะแนนเสี ยง (เห็ นด้วย/ไม่เห็นด้วย/
งดออกเสียง) ในระเบียบวาระที่ขอรับรอง/อนุมัติจากผู้ถือ
หุ้น รวมทั้งประเด็นอภิปรายที่สำ� คัญ ข้อซักถามของผู้ถือหุ้น
ในแต่ละระเบียบวาระและการชีแ้ จงของบริษทั ฯ อย่างละเอียด
ให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่รายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้
บนเว็บไซต์ภายในระยะเวลา 14 วัน นับแต่วนั ประชุมผูถ้ อื หุน้
และจัดส่งให้ผถู้ อื หุน้ ทีอ่ ภิปรายในทีป่ ระชุม พร้อมทัง้ เปิดโอกาส
ให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุม
ดังกล่าวได้ภายในเวลา 30 วัน นับจากวันที่เผยแพร่

บริษัทฯ ได้แจ้งในเอกสารประกอบการประชุมที่จัดส่งพร้อม
หนังสือเชิญประชุม เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ ทราบถึงกระบวนการและ
ขั้นตอนในการเข้าร่วมประชุม การตรวจสอบเอกสารหรือ
หลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ได้
อ�ำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น โดยได้ก�ำหนดวันเวลา
การประชุม สถานที่ประชุมที่มั่นใจในด้านการรักษาความ
ปลอดภัยให้กบั ผูถ้ อื หุน้ จัดเจ้าหน้าทีล่ งทะเบียน และก�ำหนด
จุดบริการรับลงทะเบียนให้แก่ผู้ถือหุ้นทั่วไป ผู้ถือหุ้นสูงอายุ
และผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมอย่างเหมาะสมและ
เพียงพอ โดยผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
ได้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุม 4 ชั่วโมง และต่อเนื่องจนกว่า
การประชุมผู้ถือหุ้นจะแล้วเสร็จ โดยบริษัทฯ ได้จัดการเลี้ยง
รับรองที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วย
การเปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็น
การลงมติ และการบันทึกรายงานการประชุม
ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2562 ก่อนด�ำเนิน
การประชุม เลขานุการบริษัทฯ ได้มีการแจ้งรายละเอียดของ
องค์ประชุม อธิบายวิธีการลงคะแนน การใช้บัตรลงคะแนน
การเก็บบัตรลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และเปิดเผย
ผลการนับคะแนนในแต่ละระเบียบวาระอย่างชัดเจน โปร่งใส
รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น
อย่างเหมาะสมและเพียงพอ และให้ฝา่ ยบริหารทีเ่ กีย่ วข้องชีแ้ จง
และให้ขอ้ มูลต่างๆ แก่ผถู้ อื หุน้ อย่างครบถ้วนและชัดเจน ส�ำหรับ
การลงคะแนนและนับคะแนนเสียง บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ามข้อบังคับ
ของบริษทั ฯ ทีก่ ำ� หนดให้นบั หุน้ 1 หุน้ มีเสียง 1 เสียง และมติ
ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น
ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง
เท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง
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รวมทัง้ บริษทั ฯ มีการจดบันทึกรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน
และมีการบันทึกภาพประชุมในลักษณะสือ่ วีดทิ ศั น์ และพร้อมให้
บริการเผยแพร่แก่ผถู้ อื หุน้ ทีส่ นใจ
• ภายหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้จัดส่งให้หน่วยงานราชการภายในก�ำหนดเวลา
โดยบริษทั ฯ ได้จดั ท�ำมติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ซึง่ ส่งผ่านระบบข่าว
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่รายงานการประชุม
ผู้ถือหุ้นเป็นภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้
ผู้ถือหุ้นต่างชาติได้รับข้อมูลอย่างทั่วถึงกัน ทั้งนี้ บริษัทฯ
ไม่มีการกีดกันหรืออุปสรรคในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน
ของผู้ถือหุ้น

2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
นโยบายของบริษัทฯ คือการอ�ำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้น
และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรม
และเป็นไปตามข้อก�ำหนดกฎหมาย รวมทั้งมีมาตรการ
ป้องกันกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้ข้อมูล
ภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือพวกพ้อง
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ในทางมิชอบ อาทิ การซือ้ ขายหลักทรัพย์โดยใช้ขอ้ มูลภายใน
(Insider Trading) การน�ำข้อมูลภายในไปเปิดเผยกับบุคคล
ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ และผู้บริหาร เพื่อสร้างความมั่นใจ
ในการลงทุ น กั บ บริ ษั ท ฯตามแนวทางโครงการประเมิ น
คุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist)
ได้แก่ การป้องกันสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นการก�ำหนด
ให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจ�ำนวนหุ้นที่ถืออยู่
โดยหนึง่ หุน้ มีสทิ ธิเท่ากับหนึง่ เสียง การก�ำหนดให้กรรมการ
อิสระเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย การให้บริษัท
ศู น ย์ รั บ ฝากหลั ก ทรั พ ย์ ฯ เป็ น นายทะเบี ย นหลั ก ทรั พ ย์
การด�ำเนินการประชุมตามล�ำดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้
ในหนังสือเชิญประชุม การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิ
มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและลงมติแทน การจัดสรร
เวลาประชุ ม อย่ า งเพี ย งพอเพื่ อ เปิ ด โอกาสให้ ผู ้ ถื อ หุ ้ น
มีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและตั้ง
ค�ำถาม และการเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ
เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั ข้อมูลข่าวสารส�ำคัญทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง
บริ ษั ท ฯ มี ก ารส่ ง หนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม และเอกสาร
ประกอบการประชุ ม เป็ น ภาษาอั ง กฤษให้ กั บ ผู ้ ถื อ หุ ้ น
ต่างชาติ และภายหลังการประชุมฯ ฝ่ายบริหารได้มอบหมาย
ให้ ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งน� ำ ข้ อ เสนอแนะของผู ้ ถื อ หุ ้ น
ไปพิจารณาว่าสามารถด�ำเนินการได้หรือไม่

ผู้ปฏิบัติงานก็พึงปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชาด้วยความเคารพ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความรู้ความสามารถ ทุ่มเทแรงกาย
แรงใจในการท�ำงาน เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นส�ำคัญ
บริษัทฯ มีนโยบายในการสรรหา แต่งตั้ง โยกย้าย พิจารณา
ความดีความชอบ และการลงโทษด้วยความเสมอภาค
รอบคอบ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ตั้งอยู่บนหลักเกณฑ์
เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของบริษทั ฯ ปราศจากอคติ
การพิจารณาความดีความชอบ เป็นไปตามความจริง และ
เป็นไปตามระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
โดยค� ำ นึ ง ถึ ง ผลการปฏิ บั ติ ง าน ปริ ม าณและคุ ณ ภาพ
ผลงาน การรักษาวินัย และความรู้ความสามารถเหมาะสม
กับต�ำแหน่งหน้าที่ และเป็นผลดีต่อบริษัทฯ
การปฏิบัติต่อลูกค้า
พนั ก งานทุ ก คนร่ ว มกั น สร้ า งสรรค์ ค วามพึ ง พอใจสู ง สุ ด
แก่ลกู ค้า โดยปฏิบตั ติ อ่ ลูกค้าด้วยความเต็มใจ กระตือรือร้น
ยิ้มแย้มแจ่มใส มีน�้ำใจ สุภาพอ่อนโยน ให้เกียรติและปฏิบัติ
ต่อลูกค้าอย่างเท่าเทียมกัน เข้าใจในความต้องการของลูกค้า
อย่างละเอียดถูกต้อง ตอบสนองความต้องการที่แท้จริง
ของลูกค้า และสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าอย่างสม�่ำเสมอ
มีระบบรับเรือ่ งร้องเรียนจากลูกค้า และตอบสนองข้อร้องเรียน
อย่างรวดเร็ว

3) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

บริษทั ฯ ตระหนักและเล็งเห็นถึงความส�ำคัญของผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ทุ ก ภาคส่ ว น ที่ จ ะเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น
การสร้างมูลค่าเพิ่ม และสร้างก�ำไรให้กับบริษัทฯ บริษัทฯ
จึงมีแนวปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่าง
เท่าเทียมกัน โดยยึดหลักผลประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน

บริ ษั ท ฯ ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ด้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต โปร่ ง ใส
เป็นธรรม ปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ ด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกัน
เพื่ อ ให้ ผู ้ ถื อ หุ ้ น มั่ น ใจว่ า บริ ษั ท ฯ มี ก ารด� ำ เนิ น การอย่ า ง
รอบคอบ ค�ำนึงถึงผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน

ในฐานะสายการบินแห่งชาติ บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจด้วย
ความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งสอดคล้องกับหลักมาตรฐาน
สิ่ ง แวดล้ อ มสากล เพื่ อ ลดมลพิ ษ และผลกระทบต่ า งๆ
อันเกิดจากการด�ำเนินงาน โดยบริษัทฯ ได้ก�ำหนดแนวทาง
การปฏิบัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในคู่มือการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ยึดถือปฏิบัติ ดังนี้

การปฏิบัติต่อคู่ค้า
ในการคัดเลือกคู่ค้า บริษัทฯ ค�ำนึงถึงความเสมอภาคและ
ความซื่อสัตย์ในการด�ำเนินธุรกิจ โดยปฏิบัติต่อคู่ค้าทุกราย
อย่างเสมอภาคบนพืน้ ฐานของการแข่งขันทีเ่ ป็นธรรม รวมถึง
การด�ำเนินธุรกิจกับคู่ค้าจะต้องเป็นไปตามหลักการ คุ้มค่า
โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ หลีกเลี่ยงสถานการณ์
ที่ท�ำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ผู้ปฏิบัติงาน
ที่ติดต่อกับคู่ค้าต้องเก็บเอกสาร การเจรจา การร่างสัญญา
การท�ำสัญญา และการปฏิบัติตามสัญญา ไว้เป็นหลักฐาน
และพิ จ ารณาจั ด ท� ำ ข้ อ ตกลงคุ ณ ธรรมร่ ว มกั บ คู ่ ค ้ า เพื่ อ
ยกระดับความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ
ของบริษัทฯ ท�ำให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม โดย

ผู้ปฏิบัติงาน
กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน พึงรักษาจรรยาบรรณ
ในการปฏิบตั งิ าน พร้อมทัง้ มีวนิ ยั โดยปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ
ข้อบังคับ และประเพณีอันดีงาม ปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานโดย
ให้เกียรติซึ่งกันและกัน เคารพสิทธิส่วนบุคคล ร่วมมือ
ช่วยเหลือกัน ผูบ้ ริหารพึงปฏิบตั ติ นเป็นแบบอย่างทีด่ ี มีคณ
ุ ธรรม
THAI
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สนับสนุนให้การด�ำเนินธุรกิจเป็นไปตามกรอบการแข่งขัน
ทางการค้าที่สุจริต ยึดถือการปฏิบัติตามสัญญา/ข้อตกลง
และค�ำมั่นที่ให้ไว้ระหว่างกันอย่างเคร่งครัด รวมทั้งส่งเสริม
ให้ด�ำเนินการตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่ขัดต่อกฎหมายและ
ศีลธรรมที่ดี

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

ต่อสังคม ไม่กระท�ำการใดๆ ที่จะก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อชื่อเสียงของประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
และประโยชน์สาธารณะ สนับสนุนกิจกรรมสรรสร้างสังคม
ไม่ ก ระท� ำ การใดๆ หรื อ สนั บ สนุ น กิ จ กรรมใดๆ ที่ ขั ด
ต่อกฎหมาย

แนวปฏิบัติด้านทรัพย์สินทางปัญญา
บริษัทฯ ถือว่าทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทรัพย์สินที่มีค่าของ
บริษัทฯ ผู้ปฏิบัติงานมีหน้าที่ปกป้องดูแลรักษาทรัพย์สิน
ทางปัญญาของบริษัทฯ ให้พ้นจากการน�ำไปใช้หรือเผยแพร่
โดยไม่ได้รบั อนุญาต เคารพและไม่ละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญา
ของผู้อื่น ใช้ตราสัญลักษณ์ของบริษัทฯ อย่างถูกต้องโดย
ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ และไม่น�ำไปใช้
เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัว

แนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
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การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริ ษั ท ฯ มี น โยบายที่ จ ะปฏิ บั ติ ต ่ อ คู ่ แ ข่ ง ทางการค้ า ให้
สอดคล้องกับหลักสากลภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกีย่ วกับ
หลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า ไม่เข้าถึงสารสนเทศ
ที่เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือด้วย
วิ ธี ก ารอื่ น ที่ ไ ม่ เ หมาะสม ไม่ ท� ำ ลายชื่ อ เสี ย งของคู ่ แ ข่ ง
ทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้ายและปราศจากซึง่ ข้อมูล
ความจริง และค้าขายอย่างเป็นธรรมในทุกแห่งที่บริษัทฯ
ท� ำ การบิ น โดยปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายแข่ ง ขั น ทางการค้ า
(Antitrust Law) อย่างเคร่งครัด

บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญและปฏิบัติตามหลักการเปิดเผย
ข้ อ มู ล และความโปร่ ง ใส ตามที่ ก ระทรวงการคลั ง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำ� หนดไว้ โดยก�ำหนด
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ดูแลและเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญ
ทัง้ ข้อมูลด้านการเงินและด้านอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา
และโปร่งใส เพื่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์
และผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ทุ ก ภาคส่ ว นให้ รั บ ทราบข้ อ มู ล อย่ า ง
เท่าเทียมกัน ผ่านช่องทางต่างๆ โดยบริษัทฯ มีแนวปฏิบัติ
ดังนี้

การปฏิบัติต่อแรงงาน
บริษทั ฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญในด้านแรงงาน โดยก�ำหนด
ให้ปฏิบตั ติ อ่ ผูป้ ฏิบตั งิ านตามกฎหมายแรงงาน และข้อบังคับ
ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับแรงงานอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบตั ิ
ต่ อ บุ ค คลหนึ่ ง บุ ค คลใดเนื่ อ งจากความแตกต่ า งในด้ า น
เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา หรือเรื่อง
อื่นใด และสนับสนุนให้บริษัทคู่ค้าปฏิบัติต่อแรงงานอย่าง
เท่าเทียมกันในทุกกระบวนการจ้างงาน ไม่ใช้แรงงานบังคับ
แรงงานจากการค้ามนุษย์ แรงงานเด็ก รวมถึงการลงโทษ
ที่เป็นการทารุณต่อร่างกายหรือจิตใจ การล่วงละเมิดหรือ
การใช้ความรุนแรงในรูปแบบใดๆ ไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้อม

การปฏิบัติต่อสังคมและส่วนรวม
บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญในการมีส่วนร่วมพัฒนา
ชุมชนและสังคม โดยปลูกฝังจิตส�ำนึกที่ดีแก่ผู้ปฏิบัติงาน
ผ่านโครงการจิตอาสาต่างๆ โดยค�ำนึงถึงส่วนรวม รับผิดชอบ

AR 2019

การเปิดเผยข้อมูลผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ทั้งด้านการเงินและ
ด้านอืน่ ๆ ทีส่ ำ� คัญต่อหน่วยงานก�ำกับดูแล เช่น การรายงาน
งบการเงินและข่าวที่ส�ำคัญต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นและ
นักลงทุนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การรายงาน
ข้อมูลของบริษัทฯ ผ่านแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี
(แบบ 56-1) และรายงานประจ�ำปี (แบบ 56-2) ต่อส�ำนักงาน
คณะกรรมการก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์
การรายงานข้อมูลด้านการเงิน ข้อมูลกรรมการและพนักงาน
รวมถึงข้อมูลด้านอื่นๆ ผ่านระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐ (GFMIS) ของส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) ในฐานะที่บริษัทฯ เป็นรัฐวิสาหกิจ
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การเปิดเผยข้อมูลผ่านนักลงทุนสัมพันธ์

การบินไทยจัดโครงการผูถ้ อื หุน้ เยีย่ มชมการด�ำเนินกิจการ
บริษัทฯ

บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญในการดูแลและค�ำนึงถึงนักลงทุน
ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยจัดให้มีหน่วยงาน
นักลงทุนสัมพันธ์ เป็นผู้รับผิดชอบในการเสริมสร้างความ
สั ม พั น ธ์ อั น ดี การสื่ อ สารให้ ข ้ อ มู ล ที่ ถู ก ต้ อ งน่ า เชื่ อ ถื อ
มีข้อมูลวิเคราะห์และข้อมูลเชิงธุรกิจอย่างเพียงพอ รวมทั้ง
ด�ำเนินการจัดแผนงาน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน มีสิทธิในการเข้าถึง
ข้อมูล และมีช่องทางในการสื่อสารกับบริษัทฯ ที่เหมาะสม
ผ่านทางกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมโรดโชว์ในประเทศ
การเข้าประชุม/ประชุมทางโทรศัพท์กับผู้บริหาร การตอบ
ข้อซักถามและให้ข้อมูลทางโทรศัพท์ และ/หรือ อีเมล และ
การจัดกิจกรรมผูบ้ ริหารพบนักลงทุนสถาบันและนักวิเคราะห์
หลั ก ทรั พ ย์ เ พื่ อ ชี้ แ จงข้ อ มู ล ผลประกอบการเป็ น ประจ� ำ
ทุกไตรมาส อีกทั้งมีการน�ำนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และ
ผู้มีส ่ ว นได้ เ สี ย เข้ า เยี่ ย มชมบริ ษั ท ฯ และพบปะผู ้ บ ริ ห าร
เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยในปีนี้ ได้นำ� ผูม้ สี ว่ นได้เสีย
เยีย่ มชม ฝ่ายช่าง ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพือ่ ให้นกั ลงทุน
และผู้ถือหุ้นมีความมั่นใจในมาตรฐานงานซ่อม และความ
ปลอดภัยของอากาศยานของบริษทั ฯ รวมทัง้ ฝ่ายครัวการบิน
เพื่อแสดงถึงศักยภาพในการเป็นผู้น�ำในด้านอุตสาหกรรม
การผลิตอาหารขนาดใหญ่ ตลอดจนเยี่ยมชมเครื่องฝึกบิน
จ�ำลอง และเข้าพบผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ เพือ่ รับทราบแผนการ
ด�ำเนินงานในอนาคต ณ บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)
(ส�ำนักงานใหญ่) นอกจากนัน้ แล้วยังมีการจัดกิจกรรมให้กบั
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์และผูม้ สี ว่ นได้เสีย โดยในปีทผี่ า่ นมา
บริษัทฯ ได้มีกิจกรรมด้านการลงทุนสัมพันธ์ ดังนี้
กิจกรรม

การเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์
เพื่ อ เป็ น ช่ อ งทางให้ ผู ้ ถื อ หุ ้ น นั ก ลงทุ น หรื อ ผู ้ ที่ ส นใจ
ได้ รั บ ทราบข้ อ มู ล ของบริ ษั ท ฯ อย่ า งทั น ท่ ว งที บริ ษั ท ฯ
ได้จัดท�ำเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทฯ ต่อผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนผ่าน www.thaiairways.com ได้แก่
ข้อมูลประวัติของบริษัทฯ คณะกรรมการ บริการที่บริษัทฯ
เสนอ ข่าวสารที่ส�ำคัญ ผลการด�ำเนินงาน งบการเงิน ข้อมูล
เกี่ยวกับผู้ถือหุ้น การประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุม
ผู้ถือหุ้น รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ สถิติต่างๆ การก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดี การจัดซื้อจัดจ้าง ข้อบังคับบริษัทฯ รวมถึง
รายงานสารสนเทศที่แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เป็นต้น
การท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันและการป้องกันการขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์  
บริษัทฯ ยึดมั่นและให้ความส�ำคัญในหลักการก�ำกับดูแล
กิ จ การที่ ดี ที่ จ ะขจั ด ความขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ ซึ่ ง
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณารายการที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือ
รายการระหว่างกันอย่างเหมาะสมภายใต้กรอบจริยธรรมทีด่ ี
และมีการดูแลให้คณะกรรมการบริษัทฯ ฝ่ายบริหาร และ
พนั ก งานทุ ก คนถื อ ปฏิ บั ติ โ ดยเคร่ ง ครั ด ตามข้ อ ก� ำ หนด
ของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์ฯ
เพื่อให้เป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
ซึ่งมีหลักเกณฑ์ส�ำคัญ ดังนี้

จำ�นวน

โรดโชว์ในประเทศ

2 ครั้ง/ปี

โรดโชว์ต่างประเทศ

9 ครั้ง/ปี

การเข้าประชุม/การประชุมทางโทรศัพท์
กับผู้บริหารบริษัทฯ

8 ครั้ง/ปี

การตอบข้อซักถามและให้ข้อมูล
ทางโทรศัพท์ และทางอีเมล

เมื่อวันที่ 3 และ 10 ตุลาคม 2562 บริษัท การบินไทย
จ�ำกัด (มหาชน) ได้จดั “โครงการผูถ้ อื หุน้ เยีย่ มชมการด�ำเนิน
กิจการบริษัทฯ” เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลการด�ำเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ โดย ผู้ถือหุ้นได้เยี่ยมชมกิจการฝ่ายครัว
การบิน และเยี่ยมชมโรงซ่อมเครื่องบินของฝ่ายช่าง ทั้งนี้
การบิ น ไทยได้ จั ด โครงการผู ้ ถื อ หุ ้ น เยี่ ย มชมการด� ำ เนิ น
กิจการบริษัทฯ อย่างสม�่ำเสมอ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของ
ตลาดหลักทรัพย์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง
ในกิ จ การและธุ ร กิ จ ต่ า งๆ ของบริ ษั ท ที่ จ ดทะเบี ย น
ในตลาดหลักทรัพย์

179 ครั้ง/ปี

การชี้แจงข้อมูลรายไตรมาส

4 ครั้ง/ปี

การเยี่ยมชมกิจการบริษัทฯ

4 ครั้ง/ปี

THAI

บริษัทฯ ได้ออกประกาศบริษัทฯ เรื่องการเปิดเผยข้อมูล
รายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น ของบริ ษั ท การบิ น ไทย จ� ำ กั ด
(มหาชน) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ตั้ ง แต่ กั น ยายน 2547 เพื่ อ ให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ฯ
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และฝ่ายบริหารทุกท่าน ซึ่งเข้าข่ายบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ตามค�ำนิยามของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ เปิดเผยข้อมูลบุคคลและนิติบุคคล
ที่ เ กี่ ย วโยงกั น ทุ ก ครั้ ง ที่ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง กรรมการหรื อ
ผู้บริหารใหม่ ส�ำนักเลขานุการบริษัทฯ จะจัดส่งแบบฟอร์ม
“รายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะ
กรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและ
การปฏิบตั กิ ารของบริษทั จดทะเบียนในรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
พ.ศ. 2546” ซึ่งได้ปรับปรุงรายละเอียดตามข้อก�ำหนดของ
คณะกรรมการก� ำ กั บ ตลาดทุ น ที่ เ ปลี่ ย นแปลงโดยตลอด
โดยให้กรรมการหรือผู้บริหารที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ ให้ข้อมูล
พร้ อ มลงนามรั บ รองความถู ก ต้ อ งของข้ อ มู ล และหาก
ภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล กรรมการหรือผู้บริหาร
จะต้ อ งจั ด ส่ ง แบบฟอร์ ม ดั ง กล่ า วพร้ อ มลงนามรั บ รอง
ความถูกต้องของข้อมูลทุกครัง้ โดยส�ำนักเลขานุการบริษทั ฯ
จะจัดส่งรายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวโยงกันให้ประธาน
กรรมการบริษทั ฯ และประธานกรรมการตรวจสอบรับทราบด้วย
พร้อมทัง้ จัดท�ำสรุปรายชือ่ บุคคลและนิตบิ คุ คลทีเ่ กีย่ วโยงกัน
น�ำส่งฝ่ายบริหารทุกฝ่าย และบุคคลที่เป็นผู้ประสานงาน
เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันของแต่ละหน่วยงาน เพื่อใช้
ตรวจสอบธุรกรรมที่หน่วยงานตนจะเสนอฝ่ายบริหารหรือ
คณะกรรมการบริษทั ฯ และหากมีรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันเกิดขึน้
บริ ษั ท ฯ จะด� ำ เนิ น การตามขั้ น ตอนปฏิ บั ติ ที่ ก� ำ หนดไว้
ซึ่งอ้างอิงจากกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งน�ำไปเปิดเผย
ในรายงานประจ�ำปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1)
เพื่อให้การด�ำเนินการเกี่ยวกับเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน
มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้น บริษัทฯ ได้ออกประกาศ
บริษัทฯ เรื่อง การก�ำหนดนโยบายราคาส�ำหรับรายการ
ทีเ่ กีย่ วโยงกันของบริษทั การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) ในเดือน
มกราคม 2548 โดยในการเข้าท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ของบริษทั ฯ กับบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน ใช้นโยบายการก�ำหนดราคา
ซื้อสินค้าและบริการระหว่างบริษัทฯ กับกิจการที่เกี่ยวข้อง
โดยก�ำหนดจากราคาปกติของธุรกิจเช่นเดียวกับบริษัทฯ
ก�ำหนดให้กบั บุคคลหรือกิจการอืน่ ทีไ่ ม่เกีย่ วข้องเป็นล�ำดับแรก
และใช้ น โยบายราคาที่ มี เ งื่ อ นไขทางธุ ร กิ จ ที่ ไ ม่ เ ป็ น ปกติ
หรือไม่เป็นไปตามราคาตลาดหากจ�ำเป็น ทั้งนี้ เพื่อบริษัทฯ
จะได้ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์และวิธกี ารของตลาดหลักทรัพย์ฯ
รวมทั้งมาตรฐานการบัญชีได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน
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นอกจากนั้ น ในการประชุ มคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ และ
ฝ่ายบริหารทุกเดือน ส�ำนักเลขานุการบริษัทฯ จะจัดท�ำ
ระเบียบวาระเสนอเรื่อง “รายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท
การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)” เพือ่ เปิดเผยให้คณะกรรมการ
บริ ษั ท ฯ และฝ่ า ยบริ ห ารทราบว่ า ในแต่ ล ะเดื อ นบริ ษั ท ฯ
มีการเข้าท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือไม่ และยังได้เสนอ
เรื่ อ งดั ง กล่ า วต่ อ คณะกรรมการตรวจสอบเป็ น ประจ� ำ
ทุกไตรมาส ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้ปรับปรุงขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน
ในด้านนีใ้ ห้สอดคล้องกับข้อก�ำหนดของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ที่เปลี่ยนแปลงไปโดยตลอด เพื่อให้การดูแลด้านการขจัด
ความขัดแย้งและผลประโยชน์เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีและถูกต้องตามข้อก�ำหนด
การปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เป็น
กฎหมายของประชาชนทุกคน เพื่อคุ้มครองสิทธิในการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด�ำเนินงานต่างๆ ของรัฐและ
สนั บ สนุ น การมี ส ่ ว นร่ ว มของประชาชนในการตรวจสอบ
การใช้อ�ำนาจรัฐอันจะเป็นการส่งเสริมให้รัฐบาลบริหาร
บ้านเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นไปเพือ่ ประโยชน์
ของประชาชนมากยิ่งขึ้น
บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) ได้ก่อตั้งศูนย์ข้อมูล
ข่ า วสารโดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ เผยแพร่ ข ้ อ มู ล ข่ า วสาร
สร้ า งความรู ้ ค วามเข้ า ใจในการด� ำ เนิ น งานของบริ ษั ท ฯ
แก่สาธารณชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ด้วยความโปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้โดยมีแนวทางการปฏิบัติงานตาม
ระเบี ย บบริ ษั ท ฯ ว่ า ด้ ว ยการเปิ ด เผยข้ อ มู ล ข่ า วสารของ
บริษัทฯ สอดคล้องตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 โดยยึดมั่นในหลักการ “เปิดเผยเป็น
หลักทั่วไป ปกปิดเป็นข้อยกเว้น” มีการรวบรวมจัดเก็บและ
บริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ สามารถสืบค้นข้อมูล
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเพือ่ เผยแพร่ขอ้ มูล
ที่มีประโยชน์ให้แก่สาธารณชน โดยสามารถสืบค้นข้อมูล
ผ่านทางเว็บไซต์ www.thaiairways.com ในหมวด “ศูนย์ขอ้ มูล
ข่าวสาร” (Public Information Centre)
นับเป็นความภาคภูมิใจของบริษัทฯ ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สามารถด�ำเนินงานจนบรรลุวิสัยทัศน์ที่ได้ตั้งปณิธานตั้งแต่
เริม่ แรกว่าเป็นหน่วยงานชัน้ น�ำและเป็นแบบอย่างทีด่ ใี นด้าน
การเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสาร สามารถตอบสนองความต้องการ
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ด้านข้อมูลข่าวสารแก่ผทู้ เี่ กีย่ วข้องได้อย่างเหมาะสม น�ำมา
ซึ่งภาพลักษณ์ที่ดี และเป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินกิจการ
ของบริษัทฯ

การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ผ่านทางเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ รวมถึงให้ผู้บังคับบัญชาในทุกระดับถือเป็นหน้าที่
ที่ต้องดูแล ติดตามให้มีการปฏิบัติตามคู่มือการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีของบริษัทฯ

ในปั จ จุ บั น ศู น ย์ข ้อมูลข่าวสารได้ปรับปรุง เว็บไซด์ ต าม
ข้อก�ำหนดของราชการ ให้เป็นศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกและเชื่อมโยงข้อมูล
ได้อย่างครบถ้วน รวมถึงการพัฒนาตามแนวทางการเชือ่ มโยง
ระบบศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ (Government
Data Exchange Center GDX) ตามพระราชบัญญัติ
อ�ำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ.2558 อีกทั้งได้เผยแพร่และจัดเสวนาแนวทางการ
ป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล Data Privacy ให้ทุกหน่วยงาน
มีความพร้อมในการปฏิบตั งิ านด้านข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่าง
รอบคอบและเป็นไปตามหลักสากล

การก�ำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ
รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับการกำำ�หนดค่่าตอบแทนของกรรมการ
กรุุณาดููข้้อมููลในหััวข้้อ ค่่าตอบแทนคณะกรรมการบริิษััท
หน้้า 81
การประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการ
บริษัทฯ ได้ก�ำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจ�ำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ซึ่ ง มี ห ลั ก เกณฑ์ แ ละขั้ น ตอนใน
การประเมิน คือ ส�ำนักเลขานุการบริษัทฯ ส่งแบบฟอร์มที่ได้
รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก�ำกับดูแลด้านสิง่ แวดล้อม
สังคม และธรรมาภิบาล ส�ำหรับประเมินคณะกรรมการบริษทั ฯ
3 แบบ ประกอบด้วย การประเมินตนเอง การประเมินไขว้
ของกรรมการ การประเมินคณะกรรมการบริษทั ฯ และจะเป็น
ผู้ท�ำการสุ่มรายชื่อเพื่อจัดท�ำการประเมินไขว้ โดยกรรมการ
ผูถ้ กู ประเมินจะไม่ทราบว่ากรรมการท่านใดเป็นผูป้ ระเมินตน

การเปิดเผยข้อมูลการถือครองหุ้นของผู้บริหารทั้งทาง
ตรงและทางอ้อม
บริิษััทฯ ได้้มีกี ารเปิิดเผยข้้อมููลการถืือครองหุ้้�นของผู้้�บริิหาร
ทั้้�งทางตรงและทางอ้้อม กรุุณาดููข้้อมููล ข้้อ 8 โครงสร้้าง
การจััดการ กรุุณาดููข้้อมููลในหน้้า 77

5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความ
เชีย่ วชาญและมากด้วยประสบการณ์ ทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ ธุรกิจ
การด�ำเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่
และความรับผิดชอบในการก�ำหนดทิศทางการด�ำเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ผ่านการก�ำหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์
และพันธกิจ และมีบทบาทส�ำคัญในการก�ำกับ ดูแล และ
ติดตามการด�ำเนินงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย
และแผนกลยุ ท ธ์ ที่ ไ ด้ ก� ำ หนดไว้ คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ
ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถ ซื่อสัตย์ สุจริต
โปร่งใส เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้จัดท�ำแบบประเมินกรรมการและวิธีการประเมิน
น�ำเสนอคณะกรรมการก�ำกับดูแลด้านสิง่ แวดล้อม สังคม และ
ธรรมาภิบาลของบริษัทฯ เพื่อให้ความเห็นชอบและน�ำเสนอ
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติการประเมิน ประเมินโดย
ใช้แบบการประเมิน 3 รูปแบบ คือ
1. 	การประเมินตนเอง (Self Assessment) มีหัวข้อการ
ประเมิน ดังนี้
1.1 ความรู้ความสามารถ (Core Competency)
1.2 ความเป็นอิสระ (Independence)
1.3 ค วามเตรียมพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ
(Preparedness)

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์
ของบริ ษั ท ฯ โดยพิ จ ารณาก� ำ หนดนโยบาย กลยุ ท ธ์
เป้าหมาย และได้มีการทบทวนวิสัยทัศน์ เป็นประจ�ำทุกปี
เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน คณะกรรมการ
บริษัทฯ ได้ก�ำหนดมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อส่งเสริม
ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด โดยมีการสือ่ สาร เปิดเผยแนวทางปฏิบตั ไิ ว้ในคูม่ อื
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2. 	การประเมินไขว้ของกรรมการ (Cross Evaluation)
มีหัวข้อการประเมิน ดังนี้

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

2.4 ความเอาใจใส่ต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ
(Accountability and Responsibility)

บริษัทฯ จัดให้มีการปฐมนิเทศส�ำหรับผู้เข้าด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการบริ ษั ท ฯ รายใหม่ โดยจะน� ำ เสนอข้ อ มู ล ของ
บริษัทฯ ธุรกิจการบิน โครงสร้างการถือหุ้น กฎ ระเบียบ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง รวมถึ ง สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ที่ ก รรมการจะได้ รั บ
เพื่อให้กรรมการรับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์
ในการบริ ห ารงาน บริ ษั ท ฯ ยั ง มี น โยบายสนั บ สนุ น ให้
กรรมการเข้าอบรมหลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย (IOD) เพือ่ เป็นการพัฒนาสนับสนุนและ
ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ

2.5 การปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการ (Committee
Activities)

การพัฒนาความรู้และทักษะของคณะกรรมการ
และฝ่ายบริหาร

2.6 การพัฒนาองค์กร (Development of Organization)

บริษัทฯ ได้มีการส่งเสริม และสนับสนุนให้คณะกรรมการ
บริษทั ฯ และฝ่ายบริหาร ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตร สัมมนา
และร่วมกิจกรรมทีจ่ ดั โดยองค์กรต่างๆ เช่น สมาคมส่งเสริม
สถาบั น กรรมการบริ ษั ท ไทย (IOD) ตลาดหลั ก ทรั พ ย์
แห่งประเทศไทย และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเป็นการเพิ่มพูน พัฒนาความรู้
และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
บทบาทหน้ า ที่ ก รรมการบริ ษั ท ฯ และกรรมการชุ ด ย่ อ ย
อย่างต่อเนือ่ งและสม�ำ่ เสมอ รวมถึงหลักสูตรต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับ
การสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ
ซึ่งจัดโดย IOD ทั้งนี้ กรรมการส่วนใหญ่ ได้ผ่านการอบรม
หลักสูตรของ IOD ดังนี้

2.1 ความรู้ความสามารถ (Core Competency)
2.2 ความเป็นอิสระ (Independence)
2.3 ความเตรียมพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ
(Preparedness)

3.	การประเมินคณะกรรมการบริษทั ฯ (Board Evaluation)
มีหัวข้อการประเมิน ดังนี้
3.1 โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
3.2 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3.3 การประชุมคณะกรรมการ
3.4 การท�ำหน้าที่ของคณะกรรมการ
3.5 ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหารของบริษัทฯ
บริษัทฯ ได้น�ำผลการประเมินของคณะกรรมการรายงาน
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ในการ
ส่ งเสริ มความรู ้ ความสามารถของกรรมการต่อไป โดย
ผลการประเมินทั้ง 3 รูปแบบข้างต้น ส�ำหรับปี 2562 สรุป
ได้ว่าจัดอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม
ส�ำหรับผลการประเมินของประธานกรรมการ ถือเป็นข้อมูล
เฉพาะบุคคลไม่สามารถเปิดเผยได้
ส�ำหรับกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน เพือ่ ประเมินผล
การปฏิบตั งิ านของผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งกรรมการผูอ้ ำ� นวยการใหญ่
ตามเงือ่ นไขทีร่ ะบุในสัญญาจ้าง และน�ำเสนอผลการประเมิน
ให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา ทั้งนี้ ผลการประเมิน
ของกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ ถือเป็นข้อมูลเฉพาะบุคคล
ไม่สามารถเปิดเผยได้
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การเข้ารับการอบรมของคณะกรรมการบริษัทฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษทั ฯ และผูบ้ ริหาร ได้ผา่ นการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association: IOD) ดังนี้
รายชื่อ
พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์  ดิษยะศริน

ตำ�แหน่ง
รองประธานกรรมการ
และกรรมการอิสระ

พลอากาศเอก ชาญยุทธ  ศิริธรรมกุล กรรมการอิสระ

หลักสูตร
ไม่มีการอบรม
ไม่มีการอบรม

นายดนุชา  พิชยนันท์

กรรมการ

- Directors Certification Program
(DCP 211/2015)

นางสาวนิตยา  ดิเรกสถาพร

กรรมการอิสระ

- Directors Accreditation Program
(DAP 91/2011)

นางปรารถนา  มงคลกุล

กรรมการอิสระ

- Directors Accreditation Program
(DAP 2/2003)
- Directors Certification Program
(DCP 34/2003)
- Advance Audit Committee Program
(AACP 22/2016)

นายพงษ์ชัย  อมตานนท์

กรรมการ

- Directors Accreditation Program
(DAP 30/2004)

นายพีระพล  ถาวรสุภเจริญ

กรรมการ

ไม่มีการอบรม

นายพินิจ  พัวพันธ์

กรรมการอิสระ

- Audit Committee Program
(ACP 2/2004)
- Directors Accreditation Program
(DAP 25/2004)
- Corporate Governance for Capital
Market Intermediaries (CGI 2/2015)

นายวัชรา  ตันตริยานนท์

กรรมการอิสระ

- Audit Committee Program
(ACP 41/2012)
- Directors Certification Program
(DCP 94/2007)
- Corporate Governance for Capital
Market Intermediaries (CGI 6/2015)

นางสาวศิริกุล  เลากัยกุล

กรรมการอิสระ

- Ethical Leadership Program
(ELP 2/2015)
- Directors Certification Program
(DCP 252/2018)
- Strategic Board Master Class
(SBM 6/2019)
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รายชื่อ

ตำ�แหน่ง

หลักสูตร

รองศาสตราจารย์
ดร. สัญลักข์  ปัญวัฒนลิขิต

กรรมการอิสระ

ไม่มีการอบรม

พลอากาศเอก อำ�นาจ  จีระมณีมยั

กรรมการอิสระ

ไม่มีการอบรม

นายสุเมธ  ดำ�รงชัยธรรม

กรรมการ

- Company Secretary Program
(CSP 28/2008)
- Directors Accreditation Program
(DAP 21/2004)
- Role Of The Compensation Committee
(RCC 3/2007)

ตามกฎหมายที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยส�ำคัญ
อาทิ เช่น พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
หรือ Thailand’s Personal Data Protection Act (PDPA)
จะบังคับใช้ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 โดย PDPA มีหลักการ
มาจากกฎหมาย GDPR ของสหภาพยุโรป (บังคับใช้ 25
พฤษภาคม 2561) ซึ่ ง มี บ ทลงโทษทางค่ า ปรั บ สู ง มาก
แต่ PDPA มีบทลงโทษทั้งทางแพ่ง อาญาและทางปกครอง
ซึ่งบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน และ
เห็นถึงความส�ำคัญ ในการปฏิบตั ติ ามกฎหมายฉบับดังกล่าว
จึงได้เตรียมความพร้อม และเริ่มด�ำเนินการตามที่กฎหมาย
ก�ำหนด เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการด�ำเนินงานของ
บริษัทฯ อีกทั้ง สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ
(IATA) ได้ประกาศให้ สายการบินที่ท�ำการบินเข้า-ออก
สหราชอาณาจักร ต้องปฏิบัติตามข้อก�ำหนดที่ระบุใน UK
Modern Slavery Act 2015 (MSA) ซึง่ บริษทั ฯ ได้ดำ� เนินงาน
ตามข้อก�ำหนดฉบับดังกล่าวอย่างครบถ้วน เช่นกัน
การก�ำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance)
ในปี 2562 บริษัทฯ ได้รวบรวมกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ข้อก�ำหนด และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อเผยแพร่ให้กับพนักงานและบุคลากร
ทุกระดับน�ำไปประกอบการปฏิบัติงาน ซึ่งมีการทบทวน
และปรั บ ปรุ ง ให้ ข ้ อ มู ล ทั น สมั ย อย่ า งสม�่ ำ เสมอ รวมทั้ ง
มีการสื่อสาร เพื่อสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ
ในกฎเกณฑ์ต่างๆ ให้กับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และ
บุคลากรทุกระดับ นอกจากนี้ ได้มีการก�ำกับและติดตาม
หน่วยงาน พนักงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติ
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หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีที่ยังไม่อาจปฏิบัติได้ตาม
เกณฑ์ของโครงการ CGR
ในปี 2562 บริษทั ฯ ยังไม่อาจปฏิบตั ไิ ด้ครอบคลุม ในประเด็น
ดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 5-12 คน
หรือไม่
ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 ก�ำหนดให้คณะกรรมการ
บริษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวนไม่นอ้ ยกว่า 5 คน
แต่ไม่มากกว่า 15 คน เพื่อให้เหมาะสมกับขนาดและ
ลักษณะของธุรกิจ
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2. บริษัทฯ ได้ก�ำหนดนโยบายเกี่ยวกับจ�ำนวนองค์ประชุม
ขั้นต�่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม
คณะกรรมการว่า ต้องมีกรรมการอยูไ่ ม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3
ของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด หรือไม่
ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 24 ก�ำหนดเฉพาะองค์ประชุม
ต้องมีกรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของจ�ำนวนกรรมการ
ทั้งหมด แต่ไม่ได้ก�ำหนดจ�ำนวนองค์ประชุมขั้นต�่ำ ณ
ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติ
3. ในกรณีที่บริษัทมีหุ้นมากกว่าหนึ่งประเภท (One Class
of Share) บริษทั ได้เปิดเผยถึงสิทธิในการออกเสียงของ
หุ้นแต่ละประเภทหรือไม่
ในกรณีนี้บริษัทฯ มีหุ้นเพียง 1 ประเภท คือ หุ้นสามัญ
โดยข้อบังคับของบริษทั ฯ ข้อ 4 ก�ำหนดให้หนุ้ ของบริษทั ฯ
เป็นหุ้นสามัญและเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น
4. บริษทั ได้กำ� หนดวิธกี ารลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ กรรมการ
โดยการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting)
หรือไม่
บริ ษั ท ฯ ไม่ ส ามารถก� ำ หนดวิ ธี ก ารลงคะแนนเสี ย ง
เลือกตั้งกรรมการโดยการลงคะแนนเสียงแบบสะสม

(Cumulative Voting) เนื่องจากข้อบังคับของบริษัทฯ
ข้อ 16 ก�ำหนดให้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ
หนึ่ ง หุ ้ น ต่ อ เสี ย งหนึ่ ง โดยผู ้ ถื อ หุ ้ น แต่ ล ะคนต้ อ งใช้
คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามจ�ำนวนหุ้นที่มี เลือกตั้ง
บุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการได้ แต่จะแบ่ง
คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
5. คณะกรรมการได้ ดู แ ลให้ มี ก ารจั ด ท� ำ แผนสื บ ทอด
ต�ำแหน่งผู้บริหารสูงสุดขององค์กรหรือไม่
บริษัทฯ มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ จึงต้องปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตคิ ณ
ุ สมบัตมิ าตรฐานส�ำหรับกรรมการและ
พนักงานรัฐวิสาหกิจฯ ซึง่ ก�ำหนดให้สรรหาผูบ้ ริหารระดับสูง
จากบุคคลที่ไม่ใช่พนักงานบริษัทฯ
6. คณะกรรมการตรวจสอบมีกรรมการอย่างน้อย 1 คน
ที่จบการศึกษาด้านบัญชีหรือไม่
บริษทั ฯ แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ ประกอบด้วย
กรรมการที่ มี คุ ณ สมบั ติ เ ป็ น กรรมการอิ ส ระ และมี
กรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน ซึ่งมีความรู้ ความสามารถ
และประสบการณ์ เ พี ย งพอที่ จ ะสามารถสอบทาน
ความน่าเชื่อถือของงบการเงินด้วยแล้ว
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ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กร
ที่ดำ�เนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส โดยไม่มี
ข้อยกเว้น ต่อการทุจริตคอร์รัปชัน
ทุกรูปแบบ

บริษทั ฯ ดำ�เนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยคำ�นึงถึงสิง่ แวดล้อม สังคมชุมชน และธรรมาภิบาล
(Environment, Social, Governance: ESG) โดยในปี 2562 บริษัทฯ มีการดำ�เนินงานกิจกรรม
เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมและสังคม ได้แก่
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• โ ครงการส่ ง เสริ ม ด้ า นการศึ ก ษา ได้ แ ก่ โครงการ
“การบินไทย เติมฝันสร้างสรรค์แรงบันดาลใจ” เนือ่ งใน
โอกาสครบรอบ 59 ปี โดยน�ำคณะนักเรียนและครูจาก
โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนการบินไทย จังหวัด
สระแก้ว เยี่ยมชมเครื่องบิน และจัดกิจกรรมรับบริจาค
เพื่อจัดหากระดาษ A4 จ�ำนวน 100 รีม และเครื่อง
ปริ๊นเตอร์ 4 เครื่อง มอบให้โรงเรียนฯ น�ำไปใช้เป็น
อุปกรณ์การเรียนการสอน
“ การบินไทยมอบนิตยสารสวัสดี ให้กับสถานศึกษา
จังหวัดชายแดนภาคใต้” จ�ำนวน 1,600 เล่ม เพือ่ ใช้เป็น
สื่ อ การสอนภาษาอั ง กฤษ และบริ ก ารวิ ช าการใน
ห้องสมุดให้กับนักเรียนและบุคลากรทั่วไป
ก ิจกรรม “TG Young Pilot Camp For The Winner
Of Thailand STEM Festival” เพื่อเป็นการส่งเสริม
ประสบการณ์เรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
น�ำเยาวชนเข้าเยีย่ มชมศูนย์ผลิตเครือ่ งยนต์ และฝึกบิน
ในเครื่องฝึกบินจ�ำลอง
• โครงการ การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ กิจกรรม
“Big Cleaning Day ลดปัญหาฝุ่นละอองในอากาศ”
เพื่อเป็นการรณรงค์ และช่วยกันแก้ไขปัญหามลภาวะ
ทางอากาศ โดยมีการจัดกิจกรรมฉีดสเปรย์นำ�้ บนอาคารสูง
เพื่ อ ลดปั ญ หาฝุ ่ น ละออง PM 2.5 รวมทั้ ง ฉี ด น�้ ำ
ล้างต้นไม้ จัดเก็บขยะ ล้างท�ำความสะอาดทางเท้า และ
ท�ำความสะอาดทั้งสองฝั่งถนนวิภาวดีรังสิต

ก ารบินไทย ร่วมกับบริษัท ไทยวาโก้ จ�ำกัด (มหาชน)
รับบริจาคบราเก่าที่ไม่ใช้แล้วจ�ำนวน 320 กิโลกรัม
เพือ่ ใช้เป็นพลังงานทดแทนลดโลกร้อนและน�ำวัสดุเหลือใช้
บางส่วนเป็นวัตถุดิบสร้างอาชีพแก่สตรีด้อยโอกาส
โครงการ รณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก THAI Technical
“No Plastic Bag” เพือ่ ลดปริมาณใช้ถงุ พลาสติก ลดขยะ
และเป็นการช่วยลดโลกร้อน
ก ารบินไทยประจ�ำสถานีภเู ก็ต ร่วมกิจกรรมในโครงการ
“ท่าอากาศยานภูเก็ตรักษ์ชุมชน” ประจ�ำปี 2562 เพื่อ
รักษาสิ่งแวดล้อม ความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์
สิ่งแวดล้อมรอบท่าอากาศยานฯ
• โ ครงการ การช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติ
การบินไทยร่วมติดตามนายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม น�ำถุงยังชีพและน�้ำดื่ม
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ จังหวัดอุบลราชธานี
• โ ครงการ การส่ ง เสริ ม ด้ า นศาสนาและวั ฒ นธรรม
การบิ น ไทย “จั ดเที่ ย วบิ น พิ เศษ ไป-กลั บ ประเทศ
ซาอุดีอาระเบีย น�ำผู้แสวงบุญฮัจย์ ประจ�ำปี 2562”
โดยน�ำผู้แสวงบุญฮัจย์ออกเดินทางจากท่าอากาศยาน
จังหวัดนราธิวาสไปยังท่าอากาศยานมะดีนะห์ ประเทศ
ซาอุดอี าระเบีย รวม 15 เทีย่ วบินไป-กลับ โดยมีผแู้ สวงบุญ
ชาวไทยมุสลิมเดินทางประมาณ 4,325 คน

THAI

ก ิจกรรม “การบินไทยจัดพิธีอุปสมบทหมู่” พนักงาน
การบินไทยจ�ำนวน 17 นายร่วมอุปสมบทเพื่อถวายเป็น
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร กิจกรรม
“การบิ น ไทยน� ำ สมาชิ ก ชมรมต่ า งๆ ร่ ว มกวาดวั ด
ปัดกิเลส” ณ วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร, วัดพระราม 9,
วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร และวัดมหาธาตุยวุ ราชรังสฤษฎิ์

สระแก้ว และจัดกิจกรรมเนือ่ งในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ
ปี 2562” โดยน�ำของขวัญจากพี่ๆ พนักงานการบินไทย
อาทิ อุปกรณ์การเรียน หนังสือ เสื้อผ้า ขนม และ
ของเล่น ไปมอบให้กับเด็กนักเรียน พร้อมจัดกิจกรรม
สันทนาการเพื่อมอบความสุขให้กับเด็กๆ ที่โรงเรียน
ต�ำรวจตระเวนชายแดนการบินไทย อ�ำเภอคลองหาด
จังหวัดสระแก้ว

ก ิจกรรม “การบินไทยถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
ประจ�ำปี 2562 ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง
จังหวัดแพร่” โดยบริษัทฯ และผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วม
สมทบทุ น การถวายผ้ า พระกฐิ น พระราชทาน และ
สนับสนุนการศึกษาให้แก่ ส�ำนักศาสนศึกษาวัดพระธาตุ
ช่อแฮ และเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน ผู้มีความ
ประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ รวมเป็นเงินท�ำบุญ
ทั้งสิ้น 2,941,450.37 บาท

ก ิ จ กรรม “ปั น รั ก จากการบิ น ไทย ส่ ง ความห่ ว งใย
แด่ผสู้ งู อายุ” การบินไทยส่งมอบอุปกรณ์การแพทย์รถเข็น
ผู้ป่วย จ�ำนวน 10 คัน, ไม้เท้าช่วยพยุงจ�ำนวน 10 คู่,
ไม้เท้า จ�ำนวน 59 ชิ้น, Walker จ�ำนวน 26 ชิ้น และ
ที่นั่งส�ำหรับขับถ่าย จ�ำนวน 1 ชิ้น มอบให้แก่โรงเรียน
ช่ า งฝี มื อ ทหาร น� ำ ไปซ่ อ มแซม หรื อ ดั ด แปลงเป็ น
สิ่งประดิษฐ์ใหม่ให้ผู้ป่วยที่พักฟื้นอยู่ ณ โรงพยาบาล
ทหารผ่ า นศึ ก และผู ้ สู ง อายุ ที่ พั ก อยู ่ ใ นชุ ม ชนแออั ด
บริเวณพืน้ ทีร่ อบโรงเรียนช่างฝีมอื ทหาร ด�ำรงชีวติ ทีด่ ขี นึ้
ทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้แก่นักเรียนช่างได้พัฒนา
ทักษะฝีมือการซ่อมบ�ำรุงอุปกรณ์อีกด้วย  

• โ ครงการด้านสาธารณสุข การบินไทยร่วมบริจาคเงิน
จ�ำนวน 5,000,000 บาท ให้แก่สภากาชาดไทย โครงการ
“กระตุกหัวใจ Virtual Run” เพื่อสมทบทุนซื้อเครื่อง
AED ต่อชีวิตคนไทยทั้งประเทศ
• โครงการ การส่งเสริมด้านการดูแลประชาชนในภาคส่วน
ต่างๆ ได้แก่ โครงการ “ปรับปรุงและทาสีโรงอาหาร
โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนการบินไทย จังหวัด

AR 2019

ช มรมเอื้องฟ้าฟ้า สมาคมสโมสรพนักงานการบินไทย
จัดโครงการ “ซับเลือดให้นอ้ ง” ส่งมอบของบริจาค เช่น
ผ้าอนามัย สบู่ ยาสีฟัน เสื้อผ้าและทุนการศึกษาให้แก่
เด็กยากจนในโรงเรียนบ้านห้วยนกกก จังหวัดตาก
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ก ารบินไทยร่วมออกบูธในงานมหกรรมอารยสถาปัตย์
และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 4 เสนอ
ข้อมูลการบริการและสิง่ อ�ำนวยความสะดวกต่างๆ ของ
การบินไทยอย่างครบวงจร ส�ำหรับผูพ้ กิ ารและผูส้ งู อายุ
ทีเ่ ดินทางด้วยวีลแชร์ เริม่ ตัง้ แต่บตั รโดยสารราคาพิเศษ
การส�ำรองที่นั่ง การบริการลูกค้าภาคพื้น การบริการ
บนเครื่องบิน ห้องน�้ำและอุปกรณ์อ�ำนวยความสะดวก
บนเครือ่ งบิน และให้บริการอย่างต่อเนือ่ งจนถึงสนามบิน
ปลายทาง รวมทั้งจัดสิ่งอ�ำนวยความสะดวก เพื่อให้
ผู้โดยสารที่มาใช้บริการภายในพื้นที่ส�ำนักงานใหญ่และ
ส�ำนักงานหลานหลวงของการบินไทย อีกทัง้ การบินไทย
ได้น�ำที่นั่งบนเครื่องบินซึ่งสามารถปรับระดับที่พักแขน
ส�ำหรับการเข้า - ออกทีน่ งั่ ได้สะดวก เพือ่ ให้ผเู้ ข้าร่วมงาน
ได้ สั ม ผั ส ความสะดวกสบายในการเดิ น ทางด้ ว ย
เครื่องบินของการบินไทย

	
ฝ่ายช่างสุวรรณภูมิ “ส่งมอบปฏิทินตั้งโต๊ะที่ใช้แล้ว
ให้แก่มลู นิธชิ ว่ ยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชินูปถัมป์” เพื่อน�ำไปดัดแปลงเป็นสมุดอักษรเบลล์
ส�ำหรับผู้พิการทางสายตา
ส หกรณ์ อ อมทรั พ ย์ พ นั ก งาน บริ ษั ท การบิ น ไทยฯ
มอบหมวกกันน็อก ให้กบั สน.สุทธิสาร เพือ่ น�ำไปแจกจ่าย
ให้กบั ประชาชนและนักเรียนในพืน้ ที่ สน.สุทธิสาร สวมใส่
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยขณะขับขี่รถจักรยานยนต์
“การบินไทย จัดโครงการฝึกงานสร้างอาชีพคนพิการ
บ้านแม่นก” จัดหลักสูตรโครงการผลิตการ์ด 3 มิติ
(Pop-Up Card) เพื่อเป็นการให้ความรู้แก่ผู้พิการ
น�ำไปใช้ประกอบอาชีพ และสร้างรายได้ ณ วัดคาทอลิก
โบสถ์คริสติน่า จังหวัดนนทบุรี
ก องประสานงานบริการพิเศษ จัดกิจกรรม “ท�ำประโยชน์
ต่อสังคม ณ บ้านผูส้ งู อายุรงั สิต” โดยพนักงานจิตอาสา
น�ำรายได้จากการจ�ำหน่ายเสือ้ ยืดและถุงผ้า ทีไ่ ด้รบั จาก
พนักงาน น�ำไปเลี้ยงอาหารกลางวัน และท�ำกิจกรรม
สันทนาการ รวมทัง้ จัดซือ้ สิง่ ของเครือ่ งใช้จำ� เป็นมอบให้
กั บ ศู น ย์ พั ฒ นาการจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คมผู ้ สู ง อายุ
จ.ปทุมธานี
ก ารบินไทยร่วมกับบริษัท ไทยวาโก้ จ�ำกัด (มหาชน)
จัดกิจกรรม “ปันรักจากการบินไทย ส่งมอบความห่วงใย
แด่ผู้ป่วยมะเร็ง” จัดกิจกรรมสัญจรไปยัง 6 ส�ำนักงาน
เพื่ อ ให้ พ นั ก งานและเครื อ ข่ า ยจิ ต อาสาร่ ว มประดั บ
ตกแต่งหมวกรวมจ�ำนวน 2,165 ใบ เพื่อน�ำไปมอบให้
แก่ผู้ป่วยมะเร็งที่ผ่านการบ�ำบัดคีโมน�ำไปใช้คลุมศีรษะ
ให้สวยงาม และจัดกิจกรรมเดินแฟชัน่ โชว์เพือ่ สนับสนุน
การขายสิ น ค้ า ที่ ร ะลึ ก ให้ แ ก่ มู ล นิ ธิ ม ะเร็ ง เต้ า นม
เฉลิมพระเกียรติ ได้รายได้รวม 57,000 บาท
ก ารบินไทย ช่วยให้เกษตรกรจ�ำนวน 10 ราย มีรายได้
จากการขายผลผลิตเป็นเงิน 228,100 บาท จากการ
จัดกิจกรรม “ปันรักจากการบินไทย อุดหนุนพืชผล
การเกษตรกรไทย” และพนักงานได้มีโอกาสซื้อผัก
ผลไม้ที่ปลอดภัย ไม่มีสารตกค้างหรือสารปนเปื้อนจาก
เกษตรกรโดยตรง ในราคาที่ยุติธรรม
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• ก ารส่งเสริมด้านอื่นๆ ได้แก่ กิจกรรม เดิน-วิ่งการกุศล
“THAI AIRWAYS HALF MARATHON 2019
@BAN CHANG” ชิงถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าพัชรกิตยิ าภา บริษทั ฯ ร่วมกับสมาคมสโมสร
พนั ก งานการบิ น ไทย เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การท� ำ ความดี
ด้ ว ยหั ว ใจถวายเป็ น พระราชกุ ศ ลแด่ รั ช กาลที่ 10
น� ำ รายได้ ห ลั ง หั ก ค่ า ใช้ จ ่ า ยมอบให้ อ งค์ ก รการกุ ศ ล
โดยใช้พื้นที่จัดกิจกรรม ณ บริเวณริมชายหาดในอ�ำเภอ
บ้านฉาง จังหวัด ระยอง

กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ค�ำสั่งบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ ท�ำการ
ตรวจสอบข้ อ เท็ จ จริ ง ตามระเบี ย บบริ ษั ท ฯ ว่ า ด้ ว ยการ
ร้องเรียนฯ พ.ศ. 2553 อันจะน�ำไปสูค่ วามโปร่งใส เป็นธรรม
และตรวจสอบได้ขององค์กรต่อไป
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ด้วยการ
รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพือ่ ประโยชน์รว่ มกัน และ
เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียร้องเรียนในกรณีที่พบเห็น
การกระท�ำที่ส่อไปในทางทุจริตของบุคคลในบริษัทฯ โดยมี
มาตรการคุม้ ครองผูร้ อ้ งเรียน อันจะสร้างความเชือ่ มัน่ และ
ความปลอดภัยให้แก่ผู้ร้องเรียน ซึ่งผู้ร้องเรียนสามารถ
ร้องเรียนมายังผู้มีสิทธิรับข้อร้องเรียน ได้ดังนี้

“ กิจกรรมการบินไทยจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ
ถวายพระพรชั ย มงคล และกิ จ กรรมแปรอั ก ษร
เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราช
1.  ประธานกรรมการบริษัท
พิธีบรมราชาภิเษก” เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และ
2.  กรรมการบริษัท
แสดงความส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อ
ปวงชนชาวไทย ด้วยการจัดพิธถี วายเครือ่ งราชสักการะ
3.  กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
วางพานพุม่ ถวายพระพรชัยมงคล พร้อมทัง้ จัดกิจกรรม
4.  เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
Draft 4
แปรอั ก ษรเฉลิ ม พระเกี ย รติ
ฯ
ด
นิ
ท
รรศการ
และจั
บริษท
ั การบินไทย จํากัด
แบบ 56-1
5.  รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา
(มหาชน)
เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิ
ธี
สูงสุดในสายงานที่เกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียน
บรมราชาภิเษก
ผูส
้ นใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจําปี 2562
หรื อ Scan องเรียนได้ 3 ช่องทาง ดังนี  
ซึ่งบริษ ท
ั ฯ เปิ ดเผยต่อสาธารณชนทางเว็ บไซต์ ของบริษ ท
ผู้ร้องเรียนสามารถร้
้
ผู้สนใจสามารถศึกQR
ษารายละเอี
ในรายงานการพัฒนาั ฯ ที่ www.thaiairways.com
CODE ด้านล่ยาดได้
ง
อย่ า งยั่ ง ยื น ประจ� ำ ปี 2562 ซึ่ ง บริ ษั ท ฯ เปิ ด เผยต่ อ
1. ร้องเรียนได้โดยตรงด้วยวาจา หรือลายลักษณ์อักษร
สาธารณชนทางเว็ บ ไซต์ ข องบริษัทฯ
โดยตรงต่อผู้มีสิทธิรับข้อร้องเรียน
ที่ www.thaiairways.com หรื อ
2. ผ่านทาง E-mail ของผู้มีสิทธิรับข้อร้องเรียน ดังนี้
Scan QR CODE
• ประธานกรรมการบริษัท
(email:
tgchairman@thaiairways.com)
แ น ว ท างป ฏ บ
ิ ตั เิ พม
ิ่ เตม
ิ เก ย
ี ่ วกบ
ั การป้ องกน
ั ก าร ม ส
ี ว่ นเกย
ี ่ วขอ
้ งก บ
ั การคอร์รป
ั ชน
ั

แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกัน
การมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน
( D B /P D )

• ก รรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
(email: tgpresident@thaiairways.com)

เ นื่
อ
ง
จ
า
ก
บ
ริ
ษั
ท
ฯ
ตระหนักถึงความสําคญ
ั ของปัญหาการทุจริตคอร์รป
ั ชันและประพฤติมช
ิ อบ จึงได้นํานโยบาย
Whistle Blower ห
รื อ ก
า ร เ ป่
า น
ก
ห
วี ด
เข้ า ม าใช้ รณ รงค์ ป้ อ งกัน ก ารทุ จริ ต ค อ ร์ ร ัป ชัน แ ละป ระพ ฤ ติ มิ ช อ บ เพื่ อ ให้ บ ริ ษ ั ท ฯ
เป็ น อ ง ค์ ก ร ที่ มี ก า ร กํ า กั บ ด ูแ ล ก จิ ก า ร ที ด
่ ี พ รอ
้ ม ทั ง้ จ ดั ทํ า ร ะ เ บ ีย บ บ ร ษ
ิ ท
ั ฯ
ว่าด้วยการร้องเรียนเกีย่ วกับการทุจริตหรือการ ไม่ปฏิบตั ต
ิ ามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคบั
คําสั่งบริษ ท
ั หรือธรรมาภิบ าล หรือจริยธรรม ตามประมวลธรรมาภิบ าลและจริยธรรม พ.ศ.
2553 (แ ก้ ไ ข เพิ่ ม เติ ม ค รั้ง ที่ 2 พ .ศ . 2560) ใช้ บ ัง ค ับ ตั้ง แ ต่ ว น
ั ที่ 25 ม ก ราค ม 2553
เ พื่ อ ใ ห้ พ นั ก ง า น ลู ก จ้ า ง ผู้ มี ส่ ว น ไ ด้ เ สี ย แ ล ะ บ ุค ค ล ภ า ย น อ ก
ใช้เป็ นช่องทางในการแจ้งเบาะแส/ความเคลือบแคลงสงสัยทีอ
่ าจทําให้เข้าใจได้ว่าเป็ นการกร
ะ ทํ า ท ุจ ร ต
ิ ผิ ด ก ฎ ห ม า ย ก ฎ ร ะ เบี ย บ ข้ อ บั ง ค ั บ คํ า สั่ ง บ ริ ษั ท ฯ เพื่ อ ใ ห้ บ ริ ษั ท ฯ
ทํ า การตรวจสอบข้ อ เท็ จ จริ ง ตามระเบี ย บ บริ ษ ั ท ฯ ว่ า ด้ ว ยการร้ อ งเรี ย นฯ พ.ศ. 2553
อันจะนําไปสูค
่ วามโปร่งใส เป็ นธรรม และตรวจสอบได้ขององค์กรต่อไป
บริ ษ ั ท ฯ ให้ ค วามสํ า ค ญ
ั กับ ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ทุ ก กลุ่ ม ด้ ว ยการรับ ฟั ง ความ คิ ด เห็ น
ข้ อ เ ส น อ แ น ะ
เ พื่ อ ป ร ะ โ ย ช น์ ร่ ว ม กั น
และเปิ ดโอกาสให้ผูม
้ ีสว่ นได้เสียร้องเรียนในกรณี ทพ
ี่ บเห็นการกระทําทีส
่ อ
่ ไปในทางทุจริตของ
บุ ค ค ล ใ น บ ริ ษั ท ฯ โ ด ย มี ม า ต ร ก า ร คุ้ ม ค ร อ ง ผู้ ร้ อ ง เ รี ย น
อั น จ ะ ส ร้ า ง ค ว า ม เ ชื่ อ ม ่ ั น แ ล ะ ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ใ ห้ แ ก่ ผู้ ร้ อ ง เ รี ย น
ซึง่ ผูร้ อ้ งเรียนสามารถร้องเรียนมายังผูม
้ ส
ี ท
ิ ธิรบั ข้อร้องเรียน ได้ดงั นี้
1. ประธานกรรมการบริษท
ั
2. กรรมการบริษท
ั
3. กรรมการผูอ
้ าํ นวยการใหญ่
4. เลขานุการคณะกรรมการบริษท
ั
5. ร อ ง ก ร ร ม ก า ร ผู้ อํ า น ว ย ก า ร ใ ห ญ่
ซึง่ เป็ นผูบ
้ งั คบั บัญชาสูงสุดในสายงานทีเ่ กีย่ วข้องกับข้อร้องเรียน

เนื่องจากบริษัทฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญของปัญหาการ
ทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั น และประพฤติ มิ ช อบ จึ ง ได้ น� ำ นโยบาย
Whistle Blower หรือการเป่านกหวีด เข้ามาใช้รณรงค์
ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันและประพฤติมิชอบ เพื่อให้
บริษัทฯ เป็นองค์กรที่มีการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมทั้ง
จัดท�ำระเบียบบริษทั ฯ ว่าด้วยการร้องเรียนเกีย่ วกับการทุจริต
หรือการ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ค�ำสั่งบริษัท หรือธรรมาภิบาล หรือจริยธรรม ตามประมวล
ธรรมาภิบาลและจริยธรรม พ.ศ. 2553 (แก้ไขเพิ่มเติม
ครัง้ ที่ 2 พ.ศ. 2560) ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 25 มกราคม 2553
เพือ่ ให้พนักงาน ลูกจ้าง ผูม้ สี ว่ นได้เสีย และบุคคลภายนอก
ใช้เป็นช่องทางในการแจ้งเบาะแส/ความเคลือบแคลงสงสัย
หน้าที่ 4
ที่อาจท�ำให้เข้าใจได้ว่าเป็นการกระท�ำทุจริตส่วผินทีด่ 2-10
กฎหมาย
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• เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
(email: good.gov@thaiairways.com)

3. ท�ำเป็นจดหมายถึงผู้มีสิทธิรับข้อร้องเรียน

• โ ดยส่งมาที่ บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) 89
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
10900

ทัง้ นี้ เมือ่ วันที่ 18 ธันวาคม 2562 บริษทั ฯ ได้มกี ารประกาศ
ใช้ ร ะเบี ย บบริ ษั ท ฯ ว่ า ด้ ว ยการร้ อ งเรี ย นฯ พ.ศ.2562
โดยในระเบียบฯ ฉบับดังกล่าว ผูร้ อ้ งเรียนสามารถร้องเรียน
ผ่านเว็บไซต์ของบริษทั ฯ (www.thaiairways.com) ได้ดว้ ย
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การขับเคลือ่ นการป้องกันการทุจริตคอร์รปั ชันและประพฤติมชิ อบ
ของบริษัทฯ มีดังนี้

8. จ ดั ท�ำ Bulletin เกีย่ วกับการป้องกันการทุจริตคอร์รปั ชัน
และประพฤติ มิ ช อบ อาทิ เ ช่ น กฎหมายที่ เ กี่ ย วกั บ
การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันและประพฤติมิชอบ,
Case Study จากข้อร้องเรียนทีย่ ตุ แิ ล้ว เป็นต้น จ�ำนวน
สัปดาห์ละ 2 ฉบับ (เพิ่มเติมเดือนละ 2 ฉบับ) เพื่อ
ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันและประพฤติมิชอบ และ
ป้องกันมิให้พนักงานกระท�ำผิดวินัย

1. ม ี แ ผนปฏิ บั ติ ก ารตามยุ ท ธศาสตร์ ด ้ า นการป้ อ งกั น
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ.2560-2564 ของบริษัทฯ และแผนปฏิบัติการตาม
ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันและ
ประพฤติมิชอบ ประจ�ำปี 2562 (Action Plan) ของ
บริษัทฯ ที่มีความสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ระยะที่ 3
(พ.ศ. 2560-2564) และแผนปฏิบัติราชการประจ�ำปี
(Action Plan) ของส�ำนักงาน ป.ป.ช.   

9. ม ีกลุ่มสมาชิก “เครือข่าย TG รวมพลัง ป้องกันภัย
ทุจริต” ปัจจุบันมีสมาชิกเครือข่ายฯ จ�ำนวน 1,391 คน
เพื่อช่วยกันสอดส่อง ดูแล ติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกัน
การทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั น และประพฤติ มิ ช อบ และสร้ า ง
ความเข้มแข็งให้กับบริษัทฯ

2. จ ัดอบรมบรรยายในหัวข้อวิชา “การป้องกันการทุจริต
คอร์รัปชันและประพฤติชอบ” ให้กับพนักงานบริษัทฯ
ตั้ ง แต่ พ นั ก งานระดั บ แรกเข้ า จนถึ ง ระดั บ ผู ้ บ ริ ห าร
(Division Up) โดยบรรจุไว้ในหลักสูตรมาตรฐานของ
บริษัทฯ รวมถึงการจัดอบรมบรรยายแบบ Site Visit
ตามหน่วยงานต่างๆ ของบริษทั ฯ ในโอกาสทีเ่ หมาะสม

10. สง่ เสริมและสนับสนุนให้พนักงานและสมาชิกเครือข่าย
TG รวมพลั ง ป้ อ งกั น ภั ย ทุ จ ริ ต เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม
ด้านการป้องกันการทุจริตคอร์รปั ชันและประพฤติมชิ อบ
ของบริษัทฯ และที่หน่วยงานภายนอกจัดขึ้น อาทิเช่น
ส� ำ นั ก งาน ป.ป.ช., องค์ ก รต่ อ ต้ า นคอร์ รั ป ชั น
ประเทศไทย (ACT) เป็นต้น

3. ม ีค�ำสั่งบริษัทฯ ที่ 106/2558 เรื่อง นโยบายการต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบของบริษัท การบินไทย
จ�ำกัด (มหาชน)

11. บริษัทฯ เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity &
Transparency Assessment: ITA) ของส�ำนักงาน
ป.ป.ช. เป็นประจ�ำทุกปี ส�ำหรับการประเมิน ITA
ประจ�ำปี 2562 บริษัทฯ ได้รับผลคะแนนประเมิน
โดยรวมเท่ากับ 88.13 คะแนน จาก 100 คะแนนเต็ม
ได้เกรดเฉลี่ย A (Very Good)

4. ม ีค�ำสั่งบริษัทฯ ที่ 084/2562 เรื่อง ห้ามการให้หรือ
ยอมรับสินบน
5. ม ีค�ำสั่งบริษัทฯ ที่ 085/2562 เรื่อง มาตรการป้องกัน
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ถูกก�ำหนดเป็นกลยุทธ์ทสี่ ำ� คัญ
ของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ถือเป็นมาตรการ
ป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ
ต้องด�ำเนินการ เพื่อน�ำผลคะแนนที่ได้รับน�ำไปปรับปรุง
พัฒนาการท�ำงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
รวมถึงเพือ่ ยกระดับดัชนีภาพลักษณ์คอร์รปั ชัน (Corruption
Perception Index: CPI) ของประเทศไทยต่อไป

6. ม ีประกาศบริษัทฯ ที่ 001/2562 เรื่อง เจตจ�ำนงสุจริต
ในการบริหารบริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) มุ่งสู่
การเป็นองค์กรธรรมาภิบาลและความโปร่งใส  
7. เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรม
ด้านการป้องกันการทุจริตคอร์รปั ชันและประพฤติมชิ อบ
จ� ำ นวน 12 ช่ อ งทาง อาทิ เ ช่ น PD Homepage,
Thaiairways, Facebook, Line, Youtube, Poster
เป็นต้น เพื่อปลูกและปลุกจิตส�ำนึกของพนักงานให้มี
ความซื่อสัตย์สุจริต มีใจรักองค์กร ไม่ยอม ไม่ทน
ไม่เฉยต่อการทุจริตคอร์รัปชันและประพฤติมิชอบ   

THAI

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอยืนยันว่า บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็น
องค์กรทีด่ ำ� เนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส โดยไม่มขี อ้ ยกเว้น
ต่อการทุจริตคอร์รปั ชันทุกรูปแบบ และพร้อมให้ความร่วมมือ
สนั บ สนุ น การท� ำ งานของหน่ ว ยงานตรวจสอบต่ า งๆ
ในทุกกรณีจนถึงที่สุดต่อไป

123

124
AR
2019

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

เพื่อการดำ�เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ได้กำ�หนด
มาตรการในการควบคุมการบริหารจัดการภายใน
ยึดมั่นคุณค่าของความซื่อสัตย์และจริยธรรม ประเมิน
และบริหารจัดการความเสี่ยง มีการสื่อสารทั้งภายใน
และภายนอกด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และมีการติดตาม
ประเมินผล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการควบคุมภายใน
มากที่สุด
บริษัทฯ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอกับการดำ�เนินธุรกิจและมีการติดตามประเมินผล
อย่างสม่ำ�เสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบที่วางไว้สามารถดำ�เนินไปได้อย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง และสอดคล้องกับระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ โดยมีโครงสร้างการควบคุมภายใน
ครบทั้ง 5 องค์ประกอบและ 17 หลักการ ตามมาตรฐาน Committee of Sponsoring Organization
of The Treadway Commission : COSO 2013 ทั้งนี้ ผลการประเมินการควบคุมภายใน สรุปได้ดังนี้
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สภาพแวดล้้อมการควบคุุม
1 องค์์กรแสดงถึึงความยึึดมั่่น� ในคุุณค่่าของความซื่่อ� ตรง
(Integrity) และจริิยธรรม
บริษทั ฯ ก�ำหนดแนวทางเรือ่ งความซือ่ ตรงและจริยธรรม
รวมถึงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ข้อพึงปฏิบัติ/
ไม่พึงปฏิบัติไว้ในคู่มือการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อใช้
เป็ น แนวทางในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ และการตั ด สิ น ใจ
ในเรื่องต่างๆ อีกทั้งมีบรรจุอยู่ในหลักสูตร Orientation
เพื่ อ ให้ พ นั ก งานใหม่ ทุ ก คนตระหนั ก ถึ ง ความส�ำคั ญ
ของธรรมาภิ บ าลขององค์ ก รและสามารถน�ำมาใช้
ในการปฏิบตั งิ านต่อไป กรณีมกี ารประพฤติปฏิบตั ฝิ า่ ฝืน
หลักจริยธรรมของบริษทั ฯ ให้ส�ำนักงานตรวจการองค์กร
มีอ�ำนาจหน้าทีใ่ นการพิจารณาและตรวจสอบข้อเท็จจริง
ภายในกรอบระยะเวลาที่ก�ำหนดตามระเบียบบริษัทฯ
ว่าด้วยการร้องเรียนเกีย่ วกับการทุจริตหรือการไม่ปฏิบตั ิ
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ค�ำสั่งบริษัทฯ หรือ
ตามคู่มือการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้ ได้จัด
โครงการ “การบินไทยคุณธรรม” ให้กับผู้บริหารเพื่อ
เป็นต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร ก�ำหนด
แนวปฏิบัติและออกแบบกิจกรรมส่งเสริมความดี พร้อม
มุ่งขับเคลื่อนนโยบายและพัฒนาการบินไทยสู่การเป็น
องค์กรคุณธรรม
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับผลการประเมิน 93% อยู่ในเกณฑ์
“ดี เ ลิ ศ ” ด้ า นการก�ำกั บ ดู แ ลกิ จ การของบริ ษั ท ฯ
(Corporate Governance Report of Thai Listed
Companies : 2019/CG Report) ประจ�ำปี 2562 และ
ได้รบั เครือ่ งหมาย 5 ดาว จากคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
แห่งชาติเป็นปีที่ 2 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(ตลท.)
2 คณะกรรมการมีีความเป็็นอิิสระจากฝ่่ายบริิหาร และ
ั นาการด�ำเนินการ
ท�ำหน้าทีก่ ำ� กบั ดูแล (Oversight) และพฒ
ด้านการควบคุมภายใน
บริษทั ฯ กำ�หนดบทบาทหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั ฯ
และฝ่ายบริหารไว้ในคู่มือกรรมการ โดยอ้างอิงหลักการ
และแนวทางการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ
พ.ศ. 2562 และแนวทางปฏิบัติ ของกระทรวงการคลัง
พระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์
พ.ศ. 2535 ข้อบังคับและประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
คณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(กลต.) รวมถึงข้อบังคับและนโยบายของบริษทั ฯและเพือ่

ให้บริษทั ฯมีการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี (Good Corporate
Governance) มีการจัดทำ�บันทึกข้อตกลงการประเมิน
ผลการดำ � เนิ นงาน ระหว่ า งบริ ษั ท ฯ กั บ ภาครั ฐ ผ่า น
สำ�นักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
ซึ่งจะกำ�หนดตัวชี้วัด น้ำ�หนัก ค่าเกณฑ์วัด/เป้าหมาย
การดำ�เนินงานตามแผนกลยุทธ์ประจำ�ปีของบริษัทฯ
ที่ชัดเจน เพื่อใช้ในการประเมินผลความสำ�เร็จในการ
ดำ�เนินธุรกิจขององค์กร มีการกำ�กับดูแลและติดตาม
ผลการดำ�เนินงานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
และคณะกรรมการชุ ด ต่ า งๆ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทั ฯ อย่างสม่�ำ เสมอ อาทิ คณะกรรมการ
บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่ ง เป็นต้น นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ยังทำ�หน้าที่
กำ�กับดูแลและกำ�หนดนโยบายในภาพรวมให้เป็นไป
ในทิ ศ ทางเดี ย วกั น ระหว่ า งบริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ย
ตลอดจนติดตามผลการดำ�เนินงานของบริษัทร่วม และ
บริษัทที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริษัทฯ
ประกอบด้วยผูเ้ ชีย่ วชาญด้านต่างๆ เพือ่ ให้สอดคล้องกับ
ภารกิจและแผนยุทธศาสตร์ของบริษทั ฯ มีการกำ�หนดให้
มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำ�นวนกรรมการ
ทั้งหมดตามข้อกำ�หนดของ กลต. และ สคร. โดยใน
บางขณะมีกรรมการอิสระมากกว่า 50% ของกรรมการ
ทั้งหมด จึงมั่นใจได้ว่าคณะกรรมการมีความเป็นอิสระ
และมีการถ่วงดุลที่เหมาะสม
3 ฝ่่ า ยบริิ ห ารได้้ จัั ดให้้ มีี โ ครงสร้้ า งสายการรายงาน
การก�ำหนดอ�ำนาจในการสั่งการและความรับผิดชอบ
ที่เหมาะสม เพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้
การก�ำกับดูแล (oversight) ของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ มี ม ติ อ นุ มั ติ ก ารปรั บ ปรุ ง
โครงสร้ า งองค์ ก รที่ เ หมาะสม มี ก ารจั ด สายงาน
หน่ ว ยงานในการบั ง คั บ บั ญ ชา อ�ำนาจหน้ า ที่ แ ละ
ความรับผิดชอบตามที่ก�ำหนดในเอกสาร Function
Description และ Job Description ไว้อย่างชัดเจน
เป็นลายลักษณ์อักษร มีการจัดท�ำอ�ำนาจในการบริหาร
งาน (Table of Authority/ToA) ส�ำหรับต�ำแหน่งงาน
ระดับบริหาร โดยรวบรวมอ�ำนาจการบริหารงานที่ระบุ
ในเอกสารต่างๆ ของบริษทั ฯ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการก�ำหนด
อ�ำนาจตามต�ำแหน่งมาไว้ในที่เดียวกัน โดยผู้ด�ำรง
ต�ำแหน่งลงนามรับรองอ�ำนาจการบริหารรายต�ำแหน่ง
เพือ่ ยึดปฏิบัติตามอ�ำนาจดังกล่าว มีการแบ่งแยกหน้าที่
ที่ส�ำคัญระหว่างการประกอบธุรกิจการบินและหน่วย
ธุรกิจอย่างชัดเจนเพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์
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4 องค์์กรแสดงถึึงความมุ่่�งมั่่�นในการจููงใจ พััฒนาและ
รัักษาบุุคลากรที่่�มีีความรู้้�ความสามารถ
บริษัทฯ มีกระบวนการในจัดหาบุคลากรที่เป็นไปตาม
ระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล และตาม
นโยบายบริษัทฯ โดยมีการก�ำหนดเกณฑ์ คุณสมบัติ
ในการจัดหาเพือ่ ให้ได้บคุ ลากรทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ
และศั ก ยภาพตามคุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ มี ก าร
ก�ำหนดมาตรฐานตัวชี้วัดกับเป้าหมายและเกณฑ์วัดผล
ที่ผู้บังคับบัญชา และพนักงานได้ท�ำความตกลงร่วมกัน
และตามผลการประเมิ น ศั ก ยภาพของพนั ก งาน
โดยบริษัทฯได้ก�ำหนดตัวชี้วัดหลัก 3 ตัวชี้วัด ได้แก่
1) EBITDA รวม, 2) ก�ำไรสุทธิรวมหลังหักภาษี และ
3) ระดับความพึงพอใจของผูโ้ ดยสารทีม่ ตี อ่ การบริการของ
บริษัทฯ ในภาพรวม เพื่อให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วม
ในการขับเคลื่อนการด�ำเนินงานของบริษัทฯ และให้
ผลการปฏิบัติงานของพนักงานเชื่อมโยงสอดคล้องกับ
ผลการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ โดยน�ำ 3 ตัวชีว้ ดั ดังกล่าว
มาใช้ในการก�ำหนดกรอบวงเงินการขึน้ เงินเดือนประจ�ำปี
2563 มีการพิจารณาเลื่อนต�ำแหน่งงานให้กับพนักงาน
ที่มีผลการปฏิบัติงานดี เพื่อเป็นแรงจูงใจและรักษา
บุคลากรที่มีความสามารถไว้กับหน่วยงาน มีแผนการ
ฝึกอบรมทีส่ อดคล้องกับลักษณะงาน และความรับผิดชอบ
ในแต่ละระดับต�ำแหน่งงาน รวมถึงจัดกิจกรรมเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็งเป็นหนึ่งเดียว (Strong
Corporate Culture) และปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร
ทีม่ งุ่ เน้นการท�ำงานเชิงรุก (Proactive and Trust Culture)
โดยพัฒนาเครือข่ายพนักงานกลุม่ ผูน้ �ำการเปลีย่ นแปลง
(Change Agent) ให้สามารถเป็นแบบอย่างของวิถี
ปฏิบัติการท�ำงานเชิงรุกแบบ Cross Function
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นอกจากนี้ มีการสร้างแรงจูงใจเพือ่ รักษาบุคลากร โดยให้
โอกาสพนักงานเข้ารับการอบรม/ปฏิบตั งิ านนอกสถานที่
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพือ่ พัฒนาศักยภาพ
พนักงาน เสริมสร้างแรงจูงใจ อันจะน�ำไปสูก่ ารบริการทีด่ ี
(Competent & Motivate Employees) ตลอดจนบริหาร
จัดการพนักงานที่มีศักยภาพสูง ระดับ 8-9 และพัฒนา
ผู้บริหารระดับ 10-13 ตามแผนพัฒนารายบุคคลเพื่อ
เตรียมความพร้อมบุคลากรทีจ่ ะสืบทอดต�ำแหน่งงานหลัก
(Key Position) ของบริษัทฯ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปสู่
เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ที่บริษัทฯ ก�ำหนด
5 องค์์กรกำำ�หนดให้้บุคุ ลากรมีีหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบ
ในการควบคุุมภายใน เพื่่�อให้้บรรลุุตามวััตถุุประสงค์์
ขององค์์กร
เพือ่ ให้มนั่ ใจได้วา่ บริษทั ฯ สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์
ขององค์กร จึงก�ำหนดให้ผบู้ ริหาร พนักงาน มีหน้าทีแ่ ละ
ความรั บ ผิ ด ชอบในการควบคุ ม ภายใน โดยจั ด ให้ มี
นโยบายควบคุ มภายใน ซึ่ งเป็ นกระบวนการสื่ อสาร
เชิ ง บั ง คั บ ที่ ก�ำหนดให้ ผู ้ บ ริ ห ารและพนั ก งานใช้ เ ป็ น
แนวทางในการปฏิบตั งิ าน โดยผ่านกระบวนการท�ำงานทีไ่ ด้
จัดวางไว้อย่างเหมาะสม มีการแบ่งหน้าที่งานอย่างเป็น
ระบบ เพื่อมิให้หน่วยงานหรือบุคคลเดียวกัน ปฏิบัติ
หน้ า ที่ ส�ำคั ญ หรื อ เสี่ ย งต่ อ ความเสี ย หายของบริ ษั ท ฯ
มี Check & Balance เพื่อป้องกันความผิดพลาดและ
การปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามกฏ ระเบียบ และก�ำหนด
ตัวชี้วัด (KPI) ซึ่งถ่ายทอดเป้าหมายของแต่ละสายงาน
ไปยังพนักงานตามล�ำดับชั้น
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3 องค์์กรได้้พิิจารณาถึึงโอกาสที่่�จะเกิิดการทุุจริิตในการ
ประเมิินความเสี่่�ยงที่่�จะบรรลุุวััตถุุประสงค์์ขององค์์กร

การประเมิินความเสี่่�ยง
1 องค์์กรกำำ�หนดวััตถุุประสงค์์ไว้้อย่่างชััดเจนเพีียงพอ
เพื่่� อ ให้้ ส ามารถระบุุ แ ละประเมิิ น ความเสี่่� ย งต่่ า งๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร

บริษัทฯ มีนโยบายการต่อต้านการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ มีการระบุ ประเมินความเสี่ยงด้านทุจริต และ
ติดตามความคืบหน้าของการด�ำเนินการเพื่อให้เกิด
ความโปร่ ง ใสและเป็ น ธรรม มี ค วามซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต
ในการปฏิบัติงาน มีการประเมินแรงจูงใจและทัศนคติ
อันจะน�ำไปสูโ่ อกาสการทุจริต โดยพิจารณาจากผลส�ำรวจ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency
Assessment: ITA) โดยส�ำนั ก งานคณะกรรมการ
ป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ (ป.ป.ช)
ซึ่งในปี 2562 บริษทั ฯ ได้ผลคะแนนประเมินเฉลีย่ รวม
ร้อยละ 88.13 จัดอยูใ่ นระดับ A (เกณฑ์ระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด�ำเนินงานร้อยละ 85-94.99 = A)

บริษัทฯ ได้ก�ำหนดวัตถุประสงค์ในการด�ำเนินงาน โดย
มุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ให้การ
บริการระดับโลก สร้างคุณค่าในทุกมิติ ด้วยวิสัยทัศน์
“เป็นสายการบินแห่งชาติที่มีการบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีก�ำไรอย่างยั่งยืน ให้บริการดีเลิศ
ด้วยเสน่ห์ความเป็นไทย” มีเป้าหมาย “เป็นสายการบิน
ชั้นน�ำใน 5 อันดับแรกของโลกที่ลูกค้าพึงพอใจ และ
สามารถแก้ปัญหาการขาดทุนสะสมภายในปี 2565”
ภายใต้การรักษามาตรฐานความปลอดภัยในระดับสากล
อย่างต่อเนือ่ ง

มี ก ารจั ด บรรยายรณรงค์ ป ้ อ งกั น การทุ จ ริ ต และ
ประพฤติมชิ อบเพือ่ ส่งเสริมและปลูกจิตส�ำนึกให้พนักงาน
ตระหนักและพึงระวังในการปฏิบตั ทิ เี่ ป็นการขัดต่อกฎหมาย
กฎ ข้อบังคับ และระเบียบบริษทั ฯ ซึง่ เป็นการกระท�ำผิด
จากการปฏิบตั งิ านโดยรูเ้ ท่าไม่ถงึ การณ์ จัดท�ำ Bulletin
ให้ความรูเ้ รือ่ งการป้องกันการทุจริตและประพฤติมชิ อบ
มีเครือข่าย “TG รวมพลังป้องกันภัยทุจริต” โดยมี
พนักงานเข้าร่วมเป็นสมาชิกและมีสว่ นร่วมในการเฝ้าระวัง
สอดส่องดูแลการกระท�ำทุจริตและประพฤติมชิ อบ อันจะ
น�ำมาซึ่งประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ในการสร้างบุคคล
ต้นแบบที่มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติงานอย่าง
ยั่งยืนต่อไป

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ก�ำหนดระดับความเสี่ยงที่องค์กร
ยอมรับได้ (Risk Appetite) เพื่อใช้เป็นกรอบในการ
ก�ำหนดกลยุทธ์ของบริษัทฯ ให้เหมาะสม สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ในการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ได้
2 องค์์ ก รระบุุ แ ละวิิ เ คราะห์์ ค วามเสี่่� ย งที่่� อ าจกระทบ
ต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทวั่ ทงั้ องค์กร
บริษัทฯ มีการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงในด้านต่างๆ ทั้งจาก
ปัจจัยภายนอก เช่น สภาวการณ์แข่งขันในธุรกิจการบิน
เศรษฐกิจและการเมืองทั้งของโลกและภูมิภาค การ
ก่อการร้าย ภัยพิบตั แิ ละโรคระบาด และจากปัจจัยภายใน
เช่น ประสิทธิภาพของกระบวนการท�ำงานและการบริหาร
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยได้ระบุความเสี่ยง
ในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้านการด�ำเนินงาน
ด้านการเงิน และด้านมาตรฐานและกฎระเบียบ รวมถึง
สายงานต่างๆ ได้มีการบริหารความเสี่ยงในหน่วยงาน
ตามคู ่ มื อ บริ ห ารความเสี่ ย งของบริ ษั ท ฯ และมี ก าร
จัดท�ำดัชนีชวี้ ดั ความเสีย่ งทีส่ �ำคัญ (Key Risk Indicator/
KRI) หากระดับคะแนนของความเสี่ยงเข้าสู่ Trigger
และ Threshold จะมีการทบทวนมาตรการการควบคุม
และจัดท�ำแผนงานรองรับ

4 องค์์กรสามารถระบุุและประเมิินความเปลี่่�ยนแปลง
ที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน
บริษัทฯ ได้น�ำปัจจัยต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกที่มี
ผลกระทบต่อการด�ำเนินงาน มาประเมินและวิเคราะห์
ความเปลีย่ นแปลง เพือ่ ระบุเป็นความเสีย่ งระดับองค์กร
และระดับฝ่าย เช่น การขยายตัวของสายการบินต้นทุนต�ำ่
การก่อการร้าย ภัยพิบตั แิ ละโรคระบาด การเปลีย่ นแปลง
ด้านกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับต่างๆ โดยมีการ
ติดตามความคืบหน้าในการบริหารความเสี่ยงอย่าง
สม�่ำเสมอ รวมถึงจัดท�ำแผนเพื่อควบคุมความเสี่ยง
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ทั้ งนี้ การบริหารความเสี่ย งของบริษัทฯ อยู ่ ภายใต้
การก�ำกับดูแลของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ซึง่ ได้
รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ
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กิิจกรรมการควบคุุม
1 องค์์กรมีีมาตรการควบคุุมที่่�ช่่วยลดความเสี่่�ยงที่่�จะ
ไม่ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข ององค์ ก รให้ อ ยู ่ ใ นระดั บ
ที่ยอมรับได้
บริษทั ฯ มีมาตรการควบคุมทีช่ ว่ ยลดความเสีย่ งทีจ่ ะท�ำให้
องค์กรไม่บรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีการก�ำหนดนโยบาย
จัดท�ำคูม่ อื การปฏิบตั งิ าน และระเบียบปฏิบตั ติ า่ งๆ อีกทัง้
จัดท�ำมาตรการเพื่อควบคุมความเสี่ยง โดยพิจารณาจาก
ปั จจั ย ทั้ งภายในและภายนอกองค์ ก ร ตลอดจนมี ก าร
คาดการณ์สถานการณ์ในอนาคตที่มีผลกระทบต่อการ
บรรลุวตั ถุประสงค์ รวมทัง้ มีการทบทวน ปรับปรุงระเบียบ
วิธีปฏิบัติต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นให้อยู่
ในระดับที่ยอมรับได้
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2 องค์์ ก รเลืื อ กและพััฒนากิิ จ กรรมการควบคุุ ม ทั่่� ว ไป
ด้้ ว ยระบบเทคโนโลยีี เพื่่� อ ช่่ ว ยสนัับสนุุ น การบรรลุุ
วััตถุุประสงค์์
บริ ษั ท ฯ จั ด ท�ำโครงสร้ า งพื้ น ฐานด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีนโยบายและมาตรการการรักษาความมัน่ คง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศโดยอ้างอิงกรอบมาตรฐาน
ISO: 27001 โดยออกเป็ น ค�ำสั่ ง บริ ษั ท ฯ เพื่ อ ให้
ทุกหน่วยงานต้องถือปฏิบัติ รวมถึงก�ำหนดให้มีการ
ควบคุมกระบวนการได้มา การพัฒนาและบ�ำรุงรักษา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยจัดท�ำเป็นคู่มือบริหาร
จัดการโครงการ (Project Management Handbook)
มีการจัดท�ำแผนแม่บท IT เพือ่ จัดล�ำดับความส�ำคัญของ
การลงทุน และพัฒนาระบบสารสนเทศของบริษัทฯ โดย
มีการทบทวนทุกปีเพือ่ ให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกับกลยุทธ์บริษัทฯ
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3 องค์์กรจััดให้้มีีกิิจกรรมการควบคุุมผ่่านทางนโยบาย 
ซึ่่�งได้้กำำ�หนดสิ่่�งที่่�คาดหวัังและขั้้�นตอนการปฏิิบััติิเพื่่�อ
ให้้นโยบายที่่�กำำ�หนดไว้้นั้้�นสามารถนำำ�ไปสู่่�การปฏิิบััติไิ ด้้
บริษัทฯ ได้น�ำกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของ
หน่วยงาน/องค์กรภายนอกที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบิน
ทั้งของภาครัฐและองค์กรต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ
มาประมวลและจัดท�ำเป็นนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ และ
คูม่ อื การปฏิบตั งิ าน ทัง้ ทีเ่ ป็นลายลักษณ์อกั ษรและทีเ่ ป็น
Electronic File เพือ่ ให้นโยบาย ระเบียบปฏิบตั แิ ละคูม่ อื
ต่างๆ สามารถน�ำไปสู่การปฏิบัติได้ โดยมีการทบทวน
นโยบาย ระเบียบปฏิบัติให้เหมาะสมอยู่เสมอ

2 องค์์กรสื่่�อสารข้้อมููลภายใน ซึ่่ง� รวมถึึงวััตถุุประสงค์์และ
ความรัับผิิดชอบต่่อการควบคุุมภายใน ที่่�จำำ�เป็็นต่่อการ
สนัับสนุุนให้้การควบคุุมภายในดำำ�เนิินไปได้้ตามที่่�วางไว้้
บริษทั ฯ มีระบบสารสนเทศ และกระบวนการสือ่ สารข้อมูล
ภายในอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ สามารถเข้าถึง
ข้อมูลในการปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วผ่านช่องทาง
ต่างๆ เช่น การประชุม เอกสาร e-mail Intranet ของ
บริษทั ฯ ประกาศเสียงตามสาย ตลอดจนการสือ่ สารผ่าน
สังคมออนไลน์ (Social Media) เช่น ระบบ Government
Chat (G-Chat), Line Group ของสายงานต่างๆ
เป็นต้น เพื่อให้การสื่อสารภายในองค์กรมีประสิทธิภาพ
ทันต่อเหตุการณ์ และเข้าถึงพนักงานทุกกลุ่ม อันเป็น
ปั จ จั ย ส�ำคั ญ ในการเชื่ อ มพนั ก งานทั้ ง องค์ ก รเข้ า ไว้
ด้วยกัน

ในปี 2562 บริษทั ฯ ประกาศกลยุทธ์ลดรายจ่ายเพิม่ รายได้
และเพิม่ ประสิทธิภาพการด�ำเนินงานเพือ่ ร่วมกันกูว้ กิ ฤต
บริษัทฯ รวมถึงมีการบูรณาการระหว่างบริษัทฯ กับ
ไทยสมายล์ ให้มีการเชื่อมต่อกันได้มากขึ้น ปรับปรุง
การขายให้เป็นหนึง่ เดียวกับการบินไทย โดยหาแนวทาง
การใช้ทรัพยากรร่วมกันในทุกๆส่วน เพื่อลดต้นทุนและ
เพิ่มประสิทธิภาพในการด�ำเนินการ

สารสนเทศและการสื่่�อสาร
1 องค์์กรมีีข้อ้ มููลที่่�เกี่่�ยวข้้องและมีีคุณ
ุ ภาพ เพื่่�อสนัับสนุุน
ให้้ ก ารควบคุุ ม ภายในสามารถดำำ�เนิิ น ไปได้้ ต ามที่่�
กำำ�หนดไว้้

อีกทั้งยังมีช่องทางส�ำหรับพนักงานสามารถแจ้งข้อมูล
หรือเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตภายในบริษัทฯ (นโยบาย
Whistle Blower) ตามระเบียบบริษทั ฯ ว่าด้วยการร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริตฯ พ.ศ. 2562 โดยสามารถร้องเรียน
โดยตรงด้ ว ยวาจาหรื อ ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรโดยตรง
ต่ อ ผู ้ มี สิ ท ธิ์ รั บ ข้ อ ร้ อ งเรี ย น หรื อ ผ่ า นทาง e-mail,
จดหมาย ถึงผู้มีสิทธิ์รับข้อร้องเรียน รวมถึงร้องเรียน
ผ่านเว็บไซด์ของบริษัทฯ

บริษัทฯ น�ำข้อมูลที่ต้องการใช้ในการด�ำเนินงาน โดย
พิจารณาทั้งข้อมูลจากภายในและภายนอก ได้แก่ ข้อมูล
ด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อก�ำหนด ข้อมูลการปฏิบตั งิ าน
ข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ธุ ร กิ จ การบิ น โดยน�ำมาศึ ก ษา
วิเคราะห์ พิจารณากลั่นกรอง และเปรียบเทียบอย่าง
เป็นระบบ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เพื่อรองรับ
การจัดเก็บ ค้นหาข้อมูล และรองรับการปฏิบตั งิ าน มีการ
พัฒนาระบบ IT ให้ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลงของข้อมูลและ
เทคโนโลยี อาทิ การน�ำระบบ Network Management
System (NMS) มาใช้ในการวางแผนเทีย่ วบิน วิเคราะห์
และวางแผนเครือข่ายเส้นทางบินและฝูงบินระยะยาว
การน�ำระบบ SAP-DE/WISE SAP-HCM และ SAP-BU
มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ช่วยให้
ผู้บริหารมีข้อมูลในการพิจารณาต้นทุน และความคุ้มค่า
ได้เป็นอย่างดี มีการศึกษา วิเคราะห์ ประเมินปัจจัย
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แวดล้อม โดยจัดท�ำ Feasibility Study หรือการลงทุน
ผ่านทางคณะกรรมการหรือคณะท�ำงานชุดต่างๆ เพื่อ
บริหารโครงการลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมาย และ
ได้ประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้ ยังมีศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ท�ำหน้าที่ก�ำกับ ดูแล บริหารจัดการด้านข้อมูลข่าวสาร
ของบริษทั ฯ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสาร
ของราชการอย่างเคร่งครัด

3 องค์์ ก รได้้ สื่่� อ สารกัับหน่่ ว ยงานภายนอก เกี่่� ย วกัับ
ประเด็็นที่่�อาจมีีผลกระทบต่่อการควบคุุมภายใน
บริษัทฯ ได้จัดท�ำรายงานประจ�ำปี รายงานการพัฒนา
อย่างยั่งยืนเผยแพร่ทาง Website ของบริษัทฯ มีการ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของบริษัทฯ ผ่านทางสื่อต่างๆ
รวมถึง Mobile Application ตลอดจนจัดให้มีช่องทาง
ในการร้ อ งเรี ย น/สื่ อ สารข้ อ มู ล จากลู ก ค้ า /คู ่ ค ้ า
สายการบิินลููกค้้า และองค์์กร/หน่่วยงานภายนอกต่่างๆ
มีี ก ารจัั ด ทำำ� แบบสำำ� รวจความพึึ ง พอใจของลูู ก ค้้ า
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เพือ่ รับฟังปัญหาและข้อร้องเรียนทีเ่ กิดจากการให้บริการ
รวมถึงการรับข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาปรับปรุงการให้
บริ ก ารให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น ตลอดจนมี ก าร
ติดต่อสื่อสารเพื่อรับนโยบายจากหน่วยราชการ และ
กระทรวงต่างๆ รวมถึงการจัดท�ำรายงานเพื่อเสนอ
ต่อหน่วยราชการทีเ่ กีย่ วข้อง นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้
บุคคลภายนอกสามารถแจ้งข้อมูล หรือเบาะแสเกี่ยวกับ
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การฉ้อฉลหรือทุจริตมายังประธานกรรมการบริษัทฯ
กรรมการบริษทั ฯ กรรมการผูอ้ �ำนวยการใหญ่ เลขานุการ
คณะกรรมการบริษัทฯ รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดในสายงานที่เกี่ยวข้องกับ
ข้อร้องเรียน โดยสามารถร้องเรียนผ่าน 4 ช่องทางคือ
โดยวาจา/ลายลักษณ์อกั ษร จดหมาย e-mail และเว็บไซด์
ของบริษัทฯ

130

2 องค์์กรประเมิินและสื่่�อสารข้้อบกพร่่องของการควบคุุม
ภายในอย่่างทัันเวลาต่่อบุุคคลที่่�รัับผิิดชอบ ซึ่่�งรวมถึึง
ผูบ้ ริหารระดับสูง และคณะกรรมการตามความเหมาะสม

กิิจกรรมการติิดตามผล
1 องค์์ ก รติิ ด ตามและประเมิิ น ผลการควบคุุ ม ภายใน
เพื่ อ ให้ มั่ น ใจได้ ว ่ า การควบคุ ม ภายในยังด� ำ เนิ น ไป
อย่างครบถ้วน เหมาะสม

บริษัทฯ โดยส�ำนักงานการตรวจสอบภายใน ได้ก�ำหนด
แนวทางการจั ด ท�ำรายงานผลการตรวจสอบ และ
ข้อเสนอแนะเพือ่ การแก้ไขปรับปรุง รวมทัง้ ติดตามผลการ
ด�ำเนินการตามข้อเสนอแนะ น�ำเสนอต่อผู้บริหารหน่วย
รับตรวจ และผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบ
และด�ำเนิ น การตามข้ อ เสนอแนะโดยส�ำนั ก งานการ
ตรวจสอบภายใน มีการติดตามความคืบหน้าการด�ำเนินการ
ตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบจนกว่า
จะมีการด�ำเนินการแล้วเสร็จครบถ้วน รวมถึงสรุปผล
ความคืบหน้า น�ำเสนอต่อกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
และคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส เพือ่ ให้มนั่ ใจว่า
มี ก ารน�ำข้ อ เสนอแนะไปปฏิ บั ติ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล
นอกจากนี้ ในกรณีที่พบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการ
หรือการกระท�ำที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลการ
ด�ำเนินงานของบริษัทฯ อย่างร้ายแรง เช่น การขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ การทุจริต มีสิ่งผิดปกติหรือความ
บกพร่องที่ส�ำคัญในระบบการควบคุมภายใน หรือมีการ
ฝ่าฝืนกฎ ระเบียบ เป็นต้น หัวหน้าส�ำนักงานการตรวจสอบ
ภายในจะรายงานต่อกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ และ
คณะกรรมการตรวจสอบทันที

บริษัทฯ มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
โดยผู้บริหารทุกระดับรับทราบ และตระหนักถึงความรับ
ผิดชอบที่มีต่อการติดตามผลการปฏิบัติงานให้เป็นไป
ตามแผนงานและเป้ า หมายที่ ก�ำหนด เช่ น จั ด ให้ มี
การประชุมภายในฝ่ายเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน
ให้บรรลุเป้าหมายตามดัชนีชวี้ ดั ผลการปฏิบตั งิ าน (KPI)
มีการจัดท�ำรายงานผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับ
เป้ า หมายตามแผนงาน หรื อ งบประมาณ เสนอต่ อ
ผู ้ บ ริ ห ารเพื่ อ พิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขให้ เ ป็ น ไปตาม
เป้าหมายอย่างสม�่ำเสมอ ทุกฝ่ายมีการประเมินการ
ควบคุมภายใน และจัดท�ำรายงานการควบคุมภายใน
เป็นประจ�ำทุกปี มีการสอบทานและประเมินประสิทธิภาพ
การควบคุมภายในของหน่วยงานต่างๆ โดยผูต้ รวจสอบ
ภายในจากส�ำนักงานการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ
ตามแผนการตรวจสอบประจ�ำปี อี ก ทั้ ง ยั ง มี ฝ ่ า ย
ความปลอดภัย ความมั่นคง และมาตรฐานการบิน
ท�ำการตรวจสอบด้ า นปฏิ บั ติ ก าร เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า
ทุกหน่วยงานมีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อก�ำหนด
ตามมาตรฐานสากล นอกจากนี้ ยั ง มี ผู ้ ต รวจสอบ
จากหน่วยงานภายนอก เช่น ส�ำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
(สตง.), ส�ำนักงานการบิน พลเรือนแห่ง ประเทศไทย
(กพท.), IATA Operational Safety Audit (IOSA),
European Aviation Safety Agency (EASA),
Japan Civil Aviation Bureau (JCAB), และองค์กร
ระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (International
Standards Organization: ISO) เป็นต้น ซึ่งผู้บริหาร
ได้ให้ความส�ำคัญและมีการพิจารณาเพื่อปรับปรุงแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบดังกล่าว
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ทัง้ นี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 2/2563
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีกรรมการอิสระ
จ�ำนวน 9 ท่าน ซึง่ รวมกรรมการตรวจสอบจ�ำนวน 4 ท่าน
เข้าร่วมประชุมด้วย สรุปได้ว่าระบบการควบคุมภายใน
ของบริษัทฯ มีความเพียงพอกับการด�ำเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ

131

รายการระหว่างกัน
บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันที่ส�ำคัญกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และนิติบุคคล/บริษัทที่อาจมีความขัดแย้ง ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้
นิติบุคคล/
บริษัทที่อาจ
มีความขัดแย้ง
กระทรวงการคลัง

ความสัมพันธ์

ลักษณะของ
รายการระหว่างกัน

เงื่อนไข/นโยบายราคา

• ก ระทรวงการคลัง 1.	กระทรวงการคลังกู้เงิน
การกำ�หนดราคา/เงื่อนไข/
เป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ จากสถาบันการเงิน
อัตราดอกเบี้ย/
ของบริษัทฯ โดย
ต่างประเทศให้บริษัทฯ
ค่าธรรมเนียมเงินกู้เป็นไป
ถือหุ้นประมาณ
กู้ตอ่ ประกอบด้วย
ตามปกติของธุรกิจ
ร้อยละ 51.03
• เงินกู้ยืมระยะยาว
ซึ่งเป็นไปในแนวทาง
- เงินกู้ยืมระยะยาวคงค้าง 11,977.44 14,372.18 เดียวกันกับการกำ�หนด
- ดอกเบี้ยจ่าย
310.92
354.29 ให้กับบุคคลหรือกิจการอื่น
- ดอกเบี้ยค้างจ่าย
128.54
154.34 ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
- ค ่าธรรมเนียมเงินกู้/
0.00
47.59
ค้างจ่าย
• เงินกู้ยืมระยะสั้น
- ดอกเบี้ยจ่าย
- ค ่าธรรมเนียม
เงินกู้/ค้างจ่าย
2.	บริษัทฯ มีรายการเช่าที่ดิน
จากที่ราชพัสดุ
3.	บริษัทฯ ขายบัตรโดยสาร
เครื่องบิน ให้แก่กระทรวง
การคลัง
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี้คงค้าง

ธนาคารออมสิน

มูลค่าของรายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
สำ�หรับปีสิ้นสุด สำ�หรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31
วันที่ 31
ธันวาคม 2562 ธันวาคม 2561

• ก ระทรวงการคลัง 1.	บริษัทฯ ทำ�สัญญาวงเงินกู้
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
ประเภทเงินทุนหมุนเวียน
รายใหญ่ของบริษัทฯ กับธนาคารออมสินจำ�นวน
มีอำ�นาจควบคุม
เงิน 3,500 ล้านบาท
ธนาคารออมสิน
ในปี 2562 ไม่มกี ารเบิกใช้
วงเงินกู้
- ค่าธรรมเนียมวงเงินกู้
- ค่าธรรมเนียมวงเงินกู้
ค้างจ่าย
2.	บริษัทฯ ขายบัตรโดยสาร
เครื่องบิน ให้บริการเช่า
พื้นที่และบริการอื่นๆ
แก่ธนาคารออมสิน
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี้คงค้าง
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0.00
0.00

9.02
2.30

9.00

0.14
0.16

5.10 กำ�หนดจากราคาปกติ
ของธุรกิจ เช่นเดียวกับ
ที่กำ�หนดให้กับบุคคลหรือ
กิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
กำ�หนดจากราคาปกติ
ของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่
กำ�หนดให้กับบุคคลหรือ
0.31 กิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
0.16

6.18
2.23

การกำ�หนดราคา/เงื่อนไข/
อัตราดอกเบีย้ /ค่าธรรมเนียม
วงเงินกู้เป็นไปตามปกติ
ของธุรกิจ ซึ่งเป็นไป
ในแนวทางเดียวกันกับ
การกำ�หนดให้กับบุคคล
8.40 หรือกิจการอื่นที่ไม่
2.21 เกี่ยวข้องกัน

7.56
0.47

8.34
1.05

กำ�หนดจากราคาปกติ
ของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่
กำ�หนดให้กับบุคคลหรือ
กิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

นิติบุคคล/
บริษัทที่อาจ
มีความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

ลักษณะของ
รายการระหว่างกัน

ธนาคารเพื่อการ • ก ระทรวงการคลัง
1.	บริษัทฯ ทำ�สัญญา
ส่งออกและนำ�เข้า
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เงินกู้ยืมระยะยาวกับ
แห่งประเทศไทย
ของบริษัทฯ มีอำ�นาจ
ธนาคารเพือ่ การส่งออก
ควบคุมธนาคารเพื่อ
และนำ�เข้าแห่ง
การส่งออกและนำ�เข้า
ประเทศไทย
แห่งประเทศไทย
- ยอดเงินคงค้าง
- ดอกเบี้ยจ่าย
- ดอกเบี้ยค้างจ่าย
2.	บริษัทฯ ทำ�สัญญา
วงเงินกู้ประเภทเงินทุน
หมุนเวียนกับธนาคาร
เพือ่ การส่งออกและนำ�เข้า
แห่งประเทศไทย
จำ�นวนเงิน 3,000 ล้านบาท
ในปี 2562 มีการใช้
วงเงินกู้ และชำ�ระคืน
เงินกู้แล้วทั้งจำ�นวน
- ยอดเงินคงค้าง
- ค่าธรรมเนียมวงเงินกู้
- ค่าธรรมเนียมวงเงินกู้
ค้างจ่าย
- ดอกเบี้ยจ่าย
- ดอกเบี้ยค้างจ่าย
3.	บริษัทฯ ขายบัตรโดยสาร
เครื่องบินให้แก่ธนาคาร
เพื่อการส่งออกและ
นำ�เข้าแห่งประเทศไทย
- ยอดรายได้รวม
ธนาคารอิสลาม
แห่งประเทศไทย

• ก ระทรวงการคลัง
1.	บริษัทฯ ทำ�สัญญาเงิน
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กูย้ ืม ระยะยาวกับ
ของบริษัทฯ มีอำ�นาจ
ธนาคารอิสลาม
ควบคุมธนาคารอิสลาม แห่งประเทศไทย
แห่งประเทศไทย
- ยอดเงินคงค้าง
- ดอกเบี้ยจ่าย
- ดอกเบี้ยค้างจ่าย
2.	บริษัทฯ ทำ�สัญญา
เงินกู้ยืมระยะสั้น
ประเภทเงินทุนหมุนเวียน
กับธนาคารอิสลาม
แห่งประเทศไทย
จำ�นวน 2,000 ล้านบาท
และ ชำ�ระคืนเงินกู้แล้ว
ทั้งจำ�นวน
- ดอกเบี้ยจ่าย
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มูลค่าของรายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
สำ�หรับปีสิ้นสุด สำ�หรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31
วันที่ 31
ธันวาคม 2562 ธันวาคม 2561

437.31
11.41
0.02

เงื่อนไข/นโยบายราคา

การกำ�หนดราคา/เงื่อนไข
และอัตราดอกเบี้ยเป็นไป
ตามปกติของธุรกิจ
ซึ่งเป็นไปในแนวทาง
เดียวกันกับการกำ�หนด
713.91 ให้กับบุคคลหรือกิจการอื่น
16.74 ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
0.11
การกำ�หนดราคา/เงือ่ นไข/
อัตราดอกเบีย้ /ค่าธรรมเนียม
วงเงินกูเ้ ป็นไปตามปกติ
ของธุรกิจ ซึง่ เป็นไปใน
แนวทางเดียวกันกับ
การกำ�หนดให้กบั บุคคลหรือ
กิจการอืน่ ทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

0.00
3.49
0.04

1,000.00
3.51
0.05

45.78
0.00

32.40
0.46

0.32

2,000.00
64.84
5.14

0.15

กำ�หนดราคาปกติของธุรกิจ
เช่นเดียวกับทีก่ ำ�หนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอืน่
ทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

การกำ�หนดราคา/เงือ่ นไข
และอัตราดอกเบีย้ เป็นไป
ตามปกติของธุรกิจ ซึง่ เป็น
ไปในแนวทางเดียวกันกับ
2,000.00 การกำ�หนดให้กบั บุคคลหรือ
53.68 กิจการอืน่ ทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน
5.05
การกำ�หนดราคา/เงือ่ นไข
และอัตราดอกเบีย้ เป็นไป
ตามปกติของธุรกิจ ซึง่ เป็น
ไปในแนวทางเดียวกันกับ
การกำ�หนดให้กบั บุคคลหรือ
กิจการอืน่ ทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

25.36

0.00

นิติบุคคล/
บริษัทที่อาจ
มีความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

ลักษณะของ
รายการระหว่างกัน

ธนาคารกรุงไทย •	กระทรวงการคลัง
1.	บริษัทฯ ทำ�สัญญาวงเงินกู้
จำ�กัด (มหาชน)
ซึง่ เป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
ประเภทเงินทุนหมุนเวียน
ของบริษัทฯ เป็น
กับธนาคารกรุงไทย จำ�กัด
ผู้ควบคุมธนาคาร
(มหาชน) จำ�นวนเงิน
กรุงไทย จำ�กัด (มหาชน) 3,000 ล้านบาท
โดยผ่านทางธนาคาร
ในปี 2562 มีการใช้วงเงินกู้
แห่งประเทศไทยและ
และชำ�ระคืนเงินกู้แล้ว
กองทุนเพื่อการฟื้นฟู
ทั้งจำ�นวน
และพัฒนาระบบ
- ค่าธรรมเนียมวงเงินกู้
สถาบันการเงิน
- ดอกเบี้ยจ่าย
•	กรรมการของบริษัทฯ
2.	บริษัทฯ ทำ�สัญญาเงินกู้ยืม
ได้แก่ นายเอกนิติ
ระยะสั้นประเภทเงิน
นิติทัณฑ์ประภาศ
ดำ�รงตำ�แหน่ง ประธาน ทุนหมุนเวียนกับธนาคาร
กรุงไทย จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการของธนาคาร
กรุงไทย จำ�กัด (มหาชน) จำ�นวนเงิน 3,500 ล้านบาท
- ยอดเงินคงค้าง
และนายดิสทัต
- ดอกเบี้ยจ่าย
โหตระกิตย์
ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ - ดอกเบี้ยค้างจ่าย
ของธนาคารกรุงไทย 3.	บริษัทฯ ขายหุ้นกู้ให้แก่
จำ�กัด (มหาชน)
ธนาคาร กรุงไทย จำ�กัด
(มหาชน)
หมายเหตุ
- มูลค่าหุ้นกู้
นายเอกนิติ นิตทิ ณ
ั ฑ์ประภาศ - ดอกเบี้ยจ่าย
ได้ลาออกจากกรรมการ
- ดอกเบี้ยค้างจ่าย
ของบริษทั ฯ ตั้งแต่วันที่
1 พฤศจิกายน 2562 และ 4.	บริษัทฯ ขายบริการให้เช่า
สำ�นักงาน ตู้ ATM
นายดิสทัต โหตระกิตย์
ค่าน้ำ�-ไฟ และ Lease Line
ได้ลาออกจากกรรมการ
แก่ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด
ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่
(มหาชน)
15 กรกฎาคม 2562
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี้คงค้าง
5.	บริษัทฯ ซื้อบริการรับ-ส่ง
เงินสดของบริษัทฯ และ
จ่ายค่าธรรมเนียม
จัดจำ�หน่ายหุ้นกู้ให้กับ
ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด
(มหาชน)
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง
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มูลค่าของรายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
สำ�หรับปีสิ้นสุด สำ�หรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31
วันที่ 31
ธันวาคม 2562 ธันวาคม 2561

3.23
31.82

7.56
0.00

เงื่อนไข/นโยบายราคา

การกำ�หนดราคา/เงื่อนไข/
อัตราดอกเบี้ย/
ค่าธรรมเนียมวงเงินกู้
เป็นไปตามปกติของธุรกิจ
ซึ่งเป็นไปในแนวทาง
เดียวกันกับการกำ�หนดให้
กับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

3,500.00
12.11
5.26

การกำ�หนดราคา/เงื่อนไข/
อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตาม
ปกติของธุรกิจ ซึ่งเป็นไป
ในแนวทางเดียวกันกับ
การกำ�หนดให้กับบุคคล
0.00 หรือกิจการอื่นที่
0.00 ไม่เกี่ยวข้องกัน
0.00

750.00
10.60
3.38

การกำ�หนดราคา/เงื่อนไข/
อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตาม
ปกติของธุรกิจ ซึ่งเป็นไป
70.00 ในแนวทางเดียวกันกับการ
0.64 กำ�หนดให้กับบุคคลหรือ
0.64 กิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

3.58
0.33

กำ�หนดจากราคาปกติ
ของธุรกิจ เช่นเดียวกับ
ที่กำ�หนดให้กับบุคคล
หรือกิจการอื่น
3.70 ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
0.37

กำ�หนดจากราคาปกติ
ของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่
กำ�หนดให้กับบุคคลหรือ
กิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
10.93
0.00

3.98
0.03

นิติบุคคล/
บริษัทที่อาจ
มีความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

ลักษณะของ
รายการระหว่างกัน

บริษทั
• กระทรวงการคลังเป็น 1.	บริษัทฯ ซื้อบริการฝากส่ง
ไปรษณียไ์ ทย จำ�กัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
ไปรษณีย์ในประเทศ
บริษัท ไปรษณีย์ไทย
และต่างประเทศ และ
จำ�กัด และของบริษัทฯ
ซือ้ อุปกรณ์จาก บริษัท
• กรรมการของบริษัทฯ
ไปรษณีย์ไทย จำ�กัด
ได้แก่ นายรัฐพล ภักดีภมู ิ - ยอดค่าใช้จ่ายรวม
ดำ�รงตำ�แหน่งประธาน - ยอดเจ้าหนี้คงค้าง
กรรมการของบริษัท
2.	บริษัทฯ ขายบัตรโดยสาร
ไปรษณีย์ไทย จำ�กัด
เครื่องบิน ให้แก่ บริษัท
และ นางปรารถนา
ไปรษณีย์ไทย จำ�กัด
มงคลกุล ดำ�รงตำ�แหน่ง - ยอดรายได้รวม
กรรมการของบริษัท
- ยอดลูกหนี้คงค้าง
ไปรษณีย์ไทย จำ�กัด

มูลค่าของรายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
สำ�หรับปีสิ้นสุด สำ�หรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31
วันที่ 31
ธันวาคม 2562 ธันวาคม 2561

เงื่อนไข/นโยบายราคา

กำ�หนดจากราคาปกติ
ของธุรกิจ เช่นเดียวกับ
ที่กำ�หนดให้กับบุคคลหรือ
กิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
1.37
0.00

1.59
0.08

1.73
0.14

กำ�หนดจากราคาปกติ
ของธุรกิจ เช่นเดียวกับ
ที่กำ�หนดให้กับบุคคลหรือ
2.08 กิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
0.24

หมายเหตุ
นายรัฐพล ภักดีภูมิ
ได้พ้นจากตำ�แหน่ง
กรรมการของบริษัทฯ
ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน
2562 และนางปรารถนา
มงคลกุล ได้พ้นจาก
ตำ�แหน่งกรรมการของ
บริษทั ไปรษณียไ์ ทย จำ�กัด
เมื่อวันที่ 31 มกราคม
2562
การท่องเทีย่ ว
แห่งประเทศไทย

•	กระทรวงการคลัง
1.	บริษัทฯ จ่ายค่าโฆษณา
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และส่งเสริมการขาย
ของบริษัทฯ มีอำ�นาจ
ให้แก่ การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย
ควบคุมการท่องเที่ยว
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
แห่งประเทศไทย
- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง
2.	บริษัทฯ ขายบัตรโดยสาร
เครื่องบิน และให้เช่า
สำ�นักงานแก่การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี้คงค้าง
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1.51
0.11

63.47
14.70

1.01
0.26

52.62
8.90

กำ�หนดจากราคาปกติ
ของธุรกิจ เช่นเดียวกับ
ที่กำ�หนดให้กับบุคคลหรือ
กิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

กำ�หนดจากราคาปกติ
ของธุรกิจ เช่นเดียวกับ
ที่กำ�หนดให้กับบุคคลหรือ
กิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

นิติบุคคล/
บริษัทที่อาจ
มีความขัดแย้ง
บริษทั อสมท
จำ�กัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์

ลักษณะของ
รายการระหว่างกัน

• กระทรวงการคลังเป็น 1.	บริษัทฯ จ่ายค่าโฆษณา
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
ให้แก่ บริษัท อสมท จำ�กัด
บริษัท อสมท จำ�กัด
(มหาชน)
(มหาชน) และของบริษทั ฯ - ยอดค่าใช้จ่ายรวม
• กรรมการของบริษัทฯ
ได้แก่นางสาวศิริกุล
เลากัยกุล ดำ�รงตำ�แหน่ง
กรรมการของ บริษัท
อสมท จำ�กัด (มหาชน)

มูลค่าของรายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
สำ�หรับปีสิ้นสุด สำ�หรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31
วันที่ 31
ธันวาคม 2562 ธันวาคม 2561

1.97

เงื่อนไข/นโยบายราคา

กำ�หนดจากราคาปกติ
ของธุรกิจ เช่นเดียวกับ
ที่กำ�หนดให้กับบุคคลหรือ
3.59 กิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

หมายเหตุ
นางสาวศิริกุล
เลากัยกุล ได้ลาออกจาก
กรรมการของ บริษัท
อสมท จำ�กัด (มหาชน)
ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน
2562
บริษทั ปตท.
จำ�กัด (มหาชน)

• กระทรวงการคลังเป็น 1.	บริษัทฯ ซื้อน้ำ�มันรถยนต์
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
และและน้ำ�มันหล่อลื่น
บริษัท ปตท. จำ�กัด
จากบริษัท ปตท. จำ�กัด
(มหาชน) และของบริษทั ฯ (มหาชน)
• กรรมการของบริษัทฯ
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
ได้แก่ นายดนุชา พิชยนันท์ - ยอดเจ้าหนี้คงค้าง
ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ 2.	บริษัทฯ ขายบัตรโดยสาร
ของ บริษัท ปตท. จำ�กัด เครื่องบิน และให้บริการ
(มหาชน)
สอบเทียบเครื่องมือวัด
(AC Dielectric Tester)
หมายเหตุ
ให้แก่บริษัท ปตท. จำ�กัด
นายดนุชา พิชยนันท์
(มหาชน)
ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ - ยอดรายได้รวม
ของ บริษัทฯ ตั้งแต่
- ยอดลูกหนี้คงค้าง
วันที่ 26 เมษายน 2562

บริษทั
•	กระทรวงการคลัง
ท่าอากาศยานไทย เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
จำ�กัด (มหาชน)
ของบริษัท
ท่าอากาศยานไทย
จำ�กัด (มหาชน)
และของบริษัทฯ

1.	บริษัทฯ ประกอบกิจการ
และเช่าพื้นที่ในเขต
ท่าอากาศยานต่างๆ
เพื่อใช้สำ�หรับจอด
อากาศยานจอดพาหนะ
ขนถ่ายสินค้า เก็บอุปกรณ์
ภาคพื้นดิน เก็บตู้
คอนเทนเนอร์ ที่ทำ�การ
สำ�นักงานสายการบิน และ
บริการอื่นๆ จากบริษัท
ท่าอากาศยานไทย จำ�กัด
(มหาชน)
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง
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120.50
0.00

6,463.28
476.58

กำ�หนดจากราคาปกติ
ของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่
กำ�หนดให้กับบุคคลหรือ
กิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
กำ�หนดจากราคาปกติ
ของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่
กำ�หนดให้กับบุคคลหรือ
กิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

30.64
4.22

46.98
5.63
กำ�หนดจากราคาปกติ
ของธุรกิจ เช่นเดียวกับ
ที่กำ�หนดให้กับบุคคลหรือ
กิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

6,432.68
168.15

5,753.57
172.27

นิติบุคคล/
บริษัทที่อาจ
มีความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

ลักษณะของ
รายการระหว่างกัน
2.	บริษัทฯ มีรายได้จากการ
ขายบัตรโดยสารเครื่องบิน
และได้รับส่วนแบ่งรายได้
2% จากการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการใช้
สนามบิน (Passenger
Service Charges) ให้กับ
บริษัท ท่าอากาศยานไทย
จำ�กัด (มหาชน)
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี้คงค้าง

บริษทั กสท
โทรคมนาคม
จำ�กัด (มหาชน)

• กระทรวงการคลังเป็น 1.	บริษัทฯ ขายหุ้นกู้ให้แก่
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
บริษัท กสท โทรคมนาคม
ของบริษัท กสท
จำ�กัด (มหาชน)
โทรคมนาคม จำ�กัด
- มูลค่าหุ้นกู้
(มหาชน) และของบริษทั ฯ - ดอกเบี้ยจ่าย
- ดอกเบี้ยค้างจ่าย

บริษทั ทีโอที
จำ�กัด (มหาชน)

• กระทรวงการคลังเป็น 1.	บริษัทฯ ขายหุ้นกู้ให้แก่
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัท ทีโอที จำ�กัด
บริษัท ทีโอที จำ�กัด
(มหาชน)
(มหาชน) และของบริษทั ฯ - มูลค่าหุ้นกู้
- ดอกเบี้ยจ่าย
- ดอกเบี้ยค้างจ่าย

สถาบันการบิน
พลเรือน

•	กระทรวงการคลังซึง่ เป็น 1.	บริษทั ฯ จัดส่งนักบินบริษทั ฯ
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของ
ไปอบรมด้านกิจการบิน
บริษทั ฯ มีอำ�นาจควบคุม จาก สถาบันการบิน
สถาบันการบินพลเรือน
พลเรือน
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
2.	บริษัทฯ ขายบัตรโดยสาร
เครื่องบิน แก่สถาบัน
การบินพลเรือน
- ยอดรายได้รวม
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มูลค่าของรายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
สำ�หรับปีสิ้นสุด สำ�หรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31
วันที่ 31
ธันวาคม 2562 ธันวาคม 2561

เงื่อนไข/นโยบายราคา
กำ�หนดจากราคาปกติ
ของธุรกิจ เช่นเดียวกับ
ที่กำ�หนดให้กับบุคคลหรือ
กิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

99.49
18.36

793.00
14.96
4.79

265.00
5.92
1.72

14.95

0.18

93.44
11.05
การกำ�หนดราคา/เงื่อนไข/
อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตาม
ปกติของธุรกิจ ซึ่งเป็นไป
198.00 ในแนวทางเดียวกันกับการ
4.04 กำ�หนดให้กับบุคคลหรือ
3.67 กิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
การกำ�หนดราคา/เงื่อนไข/
อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตาม
ปกติของธุรกิจ ซึ่งเป็นไป
100.00 ในแนวทางเดียวกันกับ
2.30 การกำ�หนดให้กับบุคคล
0.95 หรือกิจการอื่น
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

58.88

กำ�หนดจากราคาปกติ
ของธุรกิจ เช่นเดียวกับ
ที่กำ�หนดให้กับบุคคลหรือ
กิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

กำ�หนดจากราคาปกติ
ของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่
กำ�หนดให้กับบุคคลหรือ
0.05 กิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

นิติบุคคล/
บริษัทที่อาจ
มีความขัดแย้ง
บริษทั
ไทย-อะมาดิอสุ
เซาท์อสี ต์เอเชีย
จำ�กัด
(บริษทั ย่อย)

ความสัมพันธ์

ลักษณะของ
รายการระหว่างกัน

• บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้น 1.	บริษัทฯ ขายบัตรโดยสาร
รายใหญ่ของบริษัท
เครือ่ งบิน และให้บริการ
ไทย-อะมาดิอุส
เช่าพืน้ ที่สำ�นักงานและ
เซาท์อีสต์เอเชีย จำ�กัด อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ให้แก่
โดยถือหุ้นประมาณ
บริษัท ไทย-อะมาดิอุส
ร้อยละ 55
เซาท์อีสต์เอเชีย จำ�กัด
• ผู้บริหารของบริษัทฯ
- ยอดรายได้รวม
ได้แก่ นางสุวิมล
- ยอดลูกหนี้คงค้าง
บัวเลิศ ดำ�รงตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการ
ของบริษัท
ไทย-อะมาดิอุส
เซาท์อีสต์เอเชีย จำ�กัด
และนายณัฐพงศ์
สมิตอำ�ไพพิศาล
ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ
ของบริษทั ไทย-อะมาดิอสุ
เซาท์อีสต์เอเชีย จำ�กัด

มูลค่าของรายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
สำ�หรับปีสิ้นสุด สำ�หรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31
วันที่ 31
ธันวาคม 2562 ธันวาคม 2561

เงื่อนไข/นโยบายราคา
กำ�หนดจากราคาปกติ
ของธุรกิจ เช่นเดียวกับ
ที่กำ�หนดให้กับบุคคลหรือ
กิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

11.02
0.17

20.05
5.96

หมายเหตุ
นายณัฐพงศ์
สมิตอำ�ไพพิศาล
บริษัทฯ แต่งตั้งให้ไป
ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ
ของบริษัท ไทย-อะมาดิอุส
เซาท์อีสต์เอเชีย จำ�กัด
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม
2562
บริษทั วิงสแปน
เซอร์วสิ เซส
จำ�กัด
(บริษทั ย่อย)

• บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้น 1.	บริษทั ฯ ให้เงินกูย้ มื ระยะสัน้
รายใหญ่ของบริษัท
ให้แก่ บริษัท วิงสแปน
วิงสแปน เซอร์วิสเซส
เซอร์วิสเซส จำ�กัด
จำ�กัด โดยถือหุ้น
- ดอกเบีย้ รับ
ประมาณร้อยละ 49
และมีอำ�นาจควบคุม
• ผู้บริหารของบริษัทฯ
ได้แก่ นางสุวิมล บัวเลิศ
ดำ�รงตำ�แหน่งประธาน 2.	บริษัทฯ ซือ้ บริการจัดส่ง
พนักงานแรงงานภายนอก
กรรมการ ของ บริษัท
เพื่อปฏิบัตงิ านในบริษัทฯ
วิงสแปน เซอร์วิสเซส
จากบริษัท วิงสแปน
จำ�กัด นางสาวปิยาณี
สังข์ทอง ดำ�รงตำ�แหน่ง เซอร์วิสเซส จำ�กัด
รองประธานกรรมการ
- ยอดค่าใช้จา่ ยรวม
ของ บริษัท วิงสแปน
- ยอดเจ้าหนีค้ งค้าง
เซอร์วิสเซส จำ�กัด
- ค่าแรงจ่ายล่วงหน้า
3.	บริษัทฯ ให้บริการเช่าพื้นที่
สำ�นักงานและอุปกรณ์
สำ�นักงาน ให้แก่บริษัท
วิงสแปน เซอร์วสิ เซส จำ�กัด
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี้คงค้าง
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0.00

การกำ�หนดราคา/เงื่อนไข/
อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตาม
ปกติของธุรกิจ ซึ่งเป็นไป
1.91 ในแนวทางเดียวกันกับ
การกำ�หนดให้กับบุคคล
หรือกิจการอื่นที่
ไม่เกี่ยวข้องกัน
กำ�หนดจากราคาปกติ
ของธุรกิจ เช่นเดียวกับ
ที่กำ�หนดให้กับบุคคลหรือ
กิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

1,119.93
298.79
238.86

4.33
1.00

1,113.89
582.61
279.86

7.99
4.22

กำ�หนดจากราคาปกติ
ของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่
กำ�หนดให้กับบุคคลหรือ
กิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

นิติบุคคล/
บริษัทที่อาจ
มีความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

ลักษณะของ
รายการระหว่างกัน

บริษทั ไทยไฟลท์ • บ ริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้น 1.	บริษัทฯ ให้บริการใช้
เทรนนิง่ จำ�กัด
รายใหญ่ของ บริษัท
เครือ่ งมือและอุปกรณ์
(บริษทั ย่อย)
ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง
ในการฝึกอบรมด้านการบิน
จำ�กัด โดยถือหุ้น
และให้บริการเช่าพื้นที่
ประมาณร้อยละ 49
สำ�นักงานและอุปกรณ์
และมีอำ�นาจควบคุม
สำ�นักงาน ให้แก่ บริษัท
• ผ ู้บริหารของบริษัทฯ
ไทยไฟลท์เทรนนิง่ จำ�กัด
ได้แก่ นาวาอากาศตรี
- ยอดรายได้รวม
สรเดช นามเรืองศรี
- ยอดลูกหนี้คงค้าง
ดำ�รงตำ�แหน่งประธาน
กรรมการ ของ บริษัท 2.	บริษัทฯ ซื้อบริการ
การฝึกอบรมพนักงาน
ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง
ต้อนรับบนเครื่องบิน จาก
จำ�กัด แทน
บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิง่
นาวาอากาศตรี
จำ�กัด
พงษ์ธร เทพกาญจนา
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
หมายเหตุ
นาวาอากาศตรี พงษ์ธร
เทพกาญจนา เกษียณอายุ
จากบริษัทฯ เมื่อวันที่
30 กันยายน 2562
1.	บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทน
บริษทั
•	บริษัทฯ ถือหุ้นผ่าน
บริษัท วิงสแปน
(Commission) จากการ
ทัวร์เอือ้ งหลวง
จำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ของ
จำ�กัด (บริษทั ย่อย) เซอร์วิสเซส จำ�กัด
ประมาณร้อยละ 49
บริการเอื้องหลวง ให้แก่
และมีอำ�นาจควบคุม
บริษทั ทัวร์เอื้องหลวง
• ผู้บริหารของบริษัทฯ คือ จำ�กัด
นางสาวปิยาณี สังข์ทอง - ยอดค่าใช้จ่ายรวม
ได้รับแต่งตั้งจากบริษัท
วิงสแปน เซอร์วิสเซส 2.	บริษทั ฯ ขายทัวร์เอือ้ งหลวง
ให้แก่บริษทั ทัวร์เอือ้ งหลวง
จำ�กัด ให้ไปดำ�รง
จำ�กัด
ตำ�แหน่งประธาน
- ยอดรายได้รวม
กรรมการของ บริษัท
- ยอดลูกหนี้คงค้าง
ทัวร์เอื้องหลวง และ
นายวิวัฒน์ ปิยะวิโรจน์
ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ
ของ บริษัท
ทัวร์เอื้องหลวง จำ�กัด
หมายเหตุ
นางสาวปิยาณี สังข์ทอง
ลาออกจากกรรมการ ของ
บริษทั ทัวร์เอือ้ งหลวง จำ�กัด
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม
2562 และ นายวิวัฒน์
ปิยะวิโรจน์ ลาออกจาก
กรรมการ ของ บริษัท
ทัวร์เอื้องหลวง จำ�กัด เมื่อ
วันที่ 14 สิงหาคม 2562
THAI
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มูลค่าของรายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
สำ�หรับปีสิ้นสุด สำ�หรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31
วันที่ 31
ธันวาคม 2562 ธันวาคม 2561

เงื่อนไข/นโยบายราคา
กำ�หนดจากราคาปกติ
ของธุรกิจ เช่นเดียวกับ
ที่กำ�หนดให้กับบุคคลหรือ
กิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

20.23
2.58

0.00

30.47
4.09

0.05

กำ�หนดจากราคาปกติ
ของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่
กำ�หนดให้กับบุคคลหรือ
กิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
และเป็นไปตามราคาตลาด

กำ�หนดจากราคาปกติ
ของธุรกิจ เช่นเดียวกับ
ที่กำ�หนดให้กับบุคคลหรือ
กิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
0.11

47.60
0.33

0.05
กำ�หนดจากราคาปกติ
ของธุรกิจ เช่นเดียวกับ
ที่กำ�หนดให้กับบุคคลหรือ
41.86 กิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
7.60

นิติบุคคล/
บริษัทที่อาจ
มีความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

ลักษณะของ
รายการระหว่างกัน

บริษทั
• บริษทั ฯ เป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
1.	บริษัทฯ ซื้อบริการ
ไทยสมายล์แอร์เวย์ ของบริษัท ไทยสมายล์
Block Space จาก
จำ�กัด
แอร์เวย์ จำ�กัด ร้อยละ 100
บริษัท ไทยสมายล์
(บริษทั ย่อย)
• ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้แก่
แอร์เวย์ จำ�กัด
นายสุเมธ ดำ�รงชัยธรรม
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
ดำ�รงตำ�แหน่งประธานกรรมการ - ยอดเจ้าหนี้คงค้าง
ของ บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์
2.	บริษัทฯ ให้บริการเช่า
จำ�กัด นายณัฐพงศ์
เครื่องบิน การบริการ
สมิตอำ�ไพพิศาล และ
ภาคพื
้นดิน ลานจอด
นายวิวัฒน์ ปิยะวิโรจน์
สนามบิ
น ค่าเบี้ย
ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการของ
ประกั
น
เครื
่องบิน
บริษทั ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำ�กัด
บัตรผ่านขึ้นเครื่องบิน
หมายเหตุ
ฝึกนักบินใช้เครื่องบิน
นายณัฐพงศ์ สมิตอำ�ไพพิศาล
บริษัทฯ แต่งตัง้ ให้ไปดำ�รงตำ�แหน่ง จำ�ลอง และอาหาร
ขึ้นเครื่องบิน
กรรมการของบริษทั ไทยสมายล์
- ยอดรายได้รวม
แอร์เวย์ จำ�กัด เมื่อวันที่
- ยอดลูกหนี้คงค้าง
13 กุมภาพันธ์ 2562
บริษทั ดอนเมือง • บริษทั ฯ ถือหุน้ ในบริษทั ดอนเมือง 1.	บริษัทฯ ซื้อบริการ
อินเตอร์เนชัน่ แนล อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์พอร์ต
ห้องพักของ
แอร์พอร์ต โฮเต็ล
โฮเต็ล จำ�กัด ประมาณร้อยละ
บริษทั ดอนเมือง
จำ�กัด (บริษทั ร่วม) 40
อินเตอร์เนชั่นแนล
• ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้แก่
แอร์พอร์ต โฮเต็ล จำ�กัด
นายวิวัฒน์ ปิยะวิโรจน์
สำ�หรับผู้โดยสารของ
ดำ�รงตำ�แหน่ง ประธานกรรมการ บริษัทฯ
ของบริษัท ดอนเมือง อินเตอร์
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
เนชั่นแนล แอร์พอร์ต โฮเต็ล
จำ�กัด นางสุวิมล บัวเลิศ และ
นายกฤตพล ฉันทฤธานนท์
ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการของ
บริษัท ดอนเมือง อินเตอร์
เนชั่นแนล แอร์พอร์ต โฮเต็ล
จำ�กัด นายกฤชบดี อินทรโชติ
ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ ของ
บริษัท ดอนเมือง อินเตอร์
เนชัน่ แนล แอร์พอร์ต โฮเต็ล จำ�กัด
แทนนายสุรชัย เพียรเจริญศักดิ์
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มูลค่าของรายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
สำ�หรับปีสิ้นสุด สำ�หรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31
วันที่ 31
ธันวาคม 2562 ธันวาคม 2561

7,011.84
0.00

เงื่อนไข/นโยบายราคา

กำ�หนดจากราคาปกติ
ของธุรกิจ เช่นเดียวกับ
ที่กำ�หนดให้กับบุคคล
หรือกิจการอื่นที่ไม่
5,041.45 เกี่ยวข้องกัน
1,837.38
กำ�หนดจากราคาปกติ
ของธุรกิจ เช่นเดียวกับ
ที่กำ�หนดให้กับบุคคล
หรือกิจการอื่นที่ไม่
เกี่ยวข้องกัน

9,328.93
5,486.27

9,543.60
9,465.45
กำ�หนดจากราคาปกติ
ของธุรกิจ เช่นเดียวกับ
ที่กำ�หนดให้กับบุคคล
หรือกิจการอื่นที่ไม่
เกี่ยวข้องกัน

0.10

0.02

นิติบุคคล/
บริษัทที่อาจ
มีความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

ลักษณะของ
รายการระหว่างกัน

มูลค่าของรายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
สำ�หรับปีสิ้นสุด สำ�หรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31
วันที่ 31
ธันวาคม 2562 ธันวาคม 2561

เงื่อนไข/นโยบายราคา

หมายเหตุ
นายสุรชัย เพียรเจริญศักดิ์
เกษียณอายุจากบริษัทฯ
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562
นายกฤตพล ฉันทฤธานนท์
ครบวาระในการดำ�รงตำ�แหน่ง
ผู้บริหารของบริษัทฯ
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562
นายกฤชบดี อินทรโชติ
บริษัทฯ แต่งตั้งให้ไปดำ�รง
ตำ�แหน่งกรรมการของ บริษัท
ดอนเมือง อินเตอร์เนชั่นแนล
แอร์พอร์ต โฮเต็ล จำ�กัด
เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562
บริษทั บริการ
• บ ริษัทฯ ถือหุ้นใน บริษัท
1.	บริษัทฯ ซื้อบริการเติม
บริการเชื้อเพลิงการบิน
น้ำ�มันเครื่องบินจาก
เชือ้ เพลิงการบิน
กรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน)
กรุงเทพ จำ�กัด
บริษทั บริการเชื้อเพลิง
(มหาชน)
ประมาณร้อยละ 22.59
การบินกรุงเทพ จำ�กัด
(บริษทั ร่วม)
• ผ ู้บริหารของบริษัทฯ ได้แก่
(มหาชน)
นายณัฐพงศ์ สมิตอำ�ไพพิศาล
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
และ นายสุรชัย เพียรเจริญศักดิ์
ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการของ 2.	บริษทั ฯ มีการให้บริการ
บริษทั บริการเชือ้ เพลิงการบิน ขนส่งและการบริการ
ด้านอาหารให้แก่บริษัท
กรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน)
บริการเชื้อเพลิงการ
และนาวาอากาศตรี สรเดช
บินกรุงเทพ จำ�กัด
นามเรืองศรี ดำ�รงตำ�แหน่ง
กรรมการของ บริษัท บริการ (มหาชน)
- ยอดรายได้รวม
เชื้อเพลิงการบิน กรุงเทพ
จำ�กัด (มหาชน) แทน
นาวาอากาศตรี พงษ์ธร
เทพกาญจนา
หมายเหตุ
นาวาอากาศตรี พงษ์ธร
เทพกาญจนา และ นายสุรชัย
เพียรเจิญศักดิ์ เกษียณอายุ
จากบริษัทฯ เมื่อวันที่
30 กันยายน 2562
นายณัฐพงศ์ สมิตอำ�ไพพิศาล
บริษัทฯ แต่งตั้งให้ไปดำ�รง
ตำ�แหน่งกรรมการของบริษัท
บริการเชื้อเพลิงการบิน
กรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) เมื่อ
วันที่ 28 พฤษภาคม 2562
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กำ�หนดจากราคาปกติ
ของธุรกิจ เช่นเดียวกับ
ที่กำ�หนดให้กับบุคคลหรือ
กิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
362.57

354.43
กำ�หนดจากราคาปกติ
ของธุรกิจ เช่นเดียวกับ
ที่กำ�หนดให้กับบุคคลหรือ
กิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

0.01

0.00

นิติบุคคล/
บริษัทที่อาจ
มีความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

บริษทั
• บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัท
ครัวการบินภูเก็ต
ครัวการบิน ภูเก็ต จำ�กัด
จำ�กัด (บริษทั ร่วม) ประมาณร้อยละ 30

ลักษณะของ
รายการระหว่างกัน
1.	บริษัทฯ ซื้ออาหารและ
บริการจากบริษัท
ครัวการบินภูเก็ต จำ�กัด
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง
2.	บริษัทฯ มีรายได้จาก
การขายวัตถุดิบและ
การให้บริการแก่
บริษทั ครัวการบินภูเก็ต
จำ�กัด
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี้คงค้าง

บริษทั โรงแรม • บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัท
1.	บริษัทฯ ซื้อบริการ
โรงแรมท่าอากาศยาน
ห้องพักจากบริษัท
ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ จำ�กัด สุวรรณภูมิ จำ�กัด ประมาณ โรงแรมท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ จำ�กัด
(บริษทั ร่วม)
ร้อยละ 30
• ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้แก่
สำ�หรับผู้โดยสารของ
นางสาวปิยาณี สังข์ทอง
บริษัทฯ
ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
ของบริษัท โรงแรม
- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง
ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ
จำ�กัด
บริษทั สายการบิน • บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัท
1.	บริษัทฯ ชำ�ระ
สายการบินนกแอร์ จำ�กัด
นกแอร์ จำ�กัด
ค่าบริการอุปกรณ์
(มหาชน)
(มหาชน) ร้อยละ 15.94
บริการภาคพื้นที่
(บริษทั ร่วม)
• กรรมการบริษัทฯ ได้แก่
จังหวัดอุบลราชธานี
นาย รัฐพล ภักดีภูมิ
และค่า Engineer
ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการของ Licence ของบริษัท
บริษัท สายการบินนกแอร์
สายการบินนกแอร์
จำ�กัด (มหาชน)
จำ�กัด (มหาชน)
• ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้แก่
- ยอดค่าใช้จา่ ยรวม
นายสุเมธ ดำ�รงชัยธรรม
- ยอดเจ้าหนีค้ งค้าง
และ นายวิวัฒน์ ปิยะวิโรจน์
ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการของ 2.	บริษัทฯ ให้บริการด้าน
บริษัท สายการบินนกแอร์
ธุรกิจการบิน เช่น ค่า
จำ�กัด (มหาชน)
ซ่อมบำ�รุงอากาศยาน
หมายเหตุ
ค่าซ่อมบำ�รุงอุปกรณ์
นายรัฐพล ภักดีภูมิ ได้พ้นจาก ค่าน้ำ�มันเครื่องบิน
ตำ�แหน่งกรรมการของบริษัทฯ เป็นต้น แก่บริษัท
ตัง้ แต่ วันที่ 26 เมษายน 2562 สายการบินนกแอร์
จำ�กัด (มหาชน)
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี้คงค้าง
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มูลค่าของรายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
สำ�หรับปีสิ้นสุด สำ�หรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31
วันที่ 31
ธันวาคม 2562 ธันวาคม 2561

125.92
0.00

เงื่อนไข/นโยบายราคา

กำ�หนดจากราคาปกติ
ของธุรกิจ เช่นเดียวกับ
ที่กำ�หนดให้กับบุคคลหรือ
133.28 กิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
2.34
กำ�หนดจากราคาปกติ
ของธุรกิจ เช่นเดียวกับ
ที่กำ�หนดให้กับบุคคลหรือ
กิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

0.29
0.01

1.50
0.04
กำ�หนดจากราคาปกติ
ของธุรกิจ เช่นเดียวกับ
ที่กำ�หนดให้กับบุคคลหรือ
กิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

26.03
0.00

19.65
1.62
กำ�หนดจากราคาปกติ
ของธุรกิจ เช่นเดียวกับ
ที่กำ�หนดให้กับบุคคลหรือ
กิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

1.16
0.00

3.83
0.24
กำ�หนดจากราคาปกติ
ของธุรกิจ เช่นเดียวกับ
ที่กำ�หนดให้กับบุคคลหรือ
กิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

176.40
56.44

190.18
56.82

นิติบุคคล/
บริษัทที่อาจ
มีความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

ลักษณะของ
รายการระหว่างกัน

บริษทั วิทยุการบิน • ก ระทรวงการคลังเป็นผู้ถือ 1.	บริษัทฯ ซื้อบริการ
แห่งประเทศไทย หุ้นรายใหญ่ของ บริษัท วิทยุ นำ�ร่อง (Navigation)
จำ�กัด
การบินแห่งประเทศไทย
และเช่าอุปกรณ์สื่อสาร
(บริษทั ร่วมลงทุน) จำ�กัด และของบริษัทฯ
จากบริษทั วิทยุการบิน
• บ ริษัทฯ ถือหุ้นประมาณ
แห่งประเทศไทย จำ�กัด
ร้อยละ 0.87 ในบริษัท วิทยุ - ยอดค่าใช้จ่ายรวม
การบินแห่งประเทศไทย
- ยอดเจ้าหนีค้ งค้าง
จำ�กัด
• ผ ู้บริหารของบริษัทฯ ได้แก่ 2.	บริษัทฯ ขายบัตร
โดยสารเครื่องบิน
นาวาอากาศตรี สรเดช
และให้บริการขนส่งแก่
นามเรืองศรี ดำ�รงตำ�แหน่ง
บริษัท วิทยุการบิน
กรรมการของ บริษัท วิทยุ
แห่งประเทศไทย จำ�กัด
การบิน แห่งประเทศไทย
จำ�กัด แทน นาวาอากาศตรี - ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี้คงค้าง
พงษ์ธร เทพกาญจนา

มูลค่าของรายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
สำ�หรับปีสิ้นสุด สำ�หรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31
วันที่ 31
ธันวาคม 2562 ธันวาคม 2561

เงื่อนไข/นโยบายราคา
กำ�หนดจากราคาปกติ
ของธุรกิจ เช่นเดียวกับ
ที่กำ�หนดให้กับบุคคลหรือ
กิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

1,388.29
115.32

1,544.23
128.39
กำ�หนดจากราคาปกติ
ของธุรกิจ เช่นเดียวกับ
ที่กำ�หนดให้กับบุคคลหรือ
กิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

0.20
0.05

2.02
1.19

หมายเหตุ
นาวาอากาศตรี สรเดช
นามเรืองศรี บริษัทฯ แต่งตั้ง
ให้ไปดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ
ของบริษัท วิทยุการบิน
แห่งประเทศไทย จำ�กัด
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562
นาวาอากาศตรี พงษ์ธร
เทพกาญจนา เกษียณอายุ
จากบริษัทฯ เมื่อ
วันที่ 30 กันยายน 2562

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังมีรายการระหว่างกันที่เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบริการสาธารณูปโภคต่างๆ (ซึ่งประกอบด้วย ค่าไฟฟ้า
ประปา และโทรศัพท์) ที่บริษัทฯ มีการท�ำรายการกับหน่วยงานของรัฐ และ/หรือ รัฐวิสาหกิจที่ท�ำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการ
สาธารณูปโภคต่างๆ ดังกล่าว เป็นจ�ำนวนเงิน 48.53 ล้านบาท ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และมียอดคงค้าง
0.43 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
ส�ำหรับการเข้าท�ำรายการระหว่างกันข้างต้นนัน้ บริษทั ฯ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุด โดยเป็นการด�ำเนินการ
ตามปกติของธุรกิจ ทัง้ นี้ ราคาทีซ่ อื้ /ขาย หรือให้/รับบริการจากบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง ก�ำหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับ
ทีบ่ ริษทั ฯ ก�ำหนดให้กบั บุคคล หรือกิจการอืน่ ทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน ทัง้ นี้ เป็นไปตามความเหมาะสมของเงือ่ นไข และการใช้ราคา
ตลาดทีอ่ า้ งอิงได้ ซึง่ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทงั้ บริษทั ฯ และบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง โดยมิได้มวี ตั ถุประสงค์ในการถ่ายเทผลประโยชน์
ระหว่างกัน หรือมีรายการใดๆ เป็นพิเศษ เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกรายได้รบั การดูแลผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม
และเท่าเทียมกันตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
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ขั้นตอนการอนุมัติการท�ำรายการระหว่างกัน
การเข้าท�ำรายการระหว่างกันข้างต้น เป็นไปตามธุรกิจปกติของบริษัทฯ และได้ด�ำเนินการอนุมัติตามขั้นตอนของบริษัทฯ
ซึ่งมีมาตรการที่รัดกุมของระเบียบราชการและรัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นๆ จะไม่มี
ส่วนในการอนุมัติการท�ำรายการ

นโยบายการท�ำรายการระหว่างกันในอนาคต
คณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทฯ จะร่วมกันดูแลรายการระหว่างกันดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตว่าจะเป็นไป
ด้วยความสมเหตุสมผลและมีอัตราตอบแทนที่ยุติธรรม พร้อมทั้งผ่านการอนุมัติตามขั้นตอนและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
อย่างถูกต้อง และจะเปิดเผยชนิดและมูลค่าของรายการระหว่างกันของบริษทั ฯ กับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งภายใต้ประกาศ
และข้อบังคับของคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน ส�ำนักงาน
ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)
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ข้อมูลทางการเงินที่สำ�คัญ
ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป
งบการเงินรวม

งบกำ�ไรขาดทุน

ปี 2562

ปี 2561

ปี 2560

รายได้รวม* 				
ค่าใช้จ่ายรวม 		

(ล้านบาท)
(ล้านบาท)

188,954
199,989

200,586
212,192

190,535
193,430

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้		
ขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
ขาดทุนสุทธิ

(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)

(11,035)
(12,043)
(12,017)

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

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

(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)

256,665
244,899
11,766

268,721
248,265
20,456

280,775
248,762
32,013

(ล้านหุ้น)

2,182.77

2,182.77

2,182.77

(บาท)
(บาท)
(บาท)

10.00
(5.52)
-

10.00
(5.33)
-

10.00
(0.97)
-

อัตรากำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิต่อรายได้รวม (1)
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (2)		

(ร้อยละ)
(ร้อยละ)

(6.5)
(2.5)

(5.8)
(2.6)

(1.1)
0.7

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (3)

(ร้อยละ)

(74.6)

(44.1)

(6.3)

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (4)		

(เท่า)

12.5

7.4

5.0

งบดุล

รวมสินทรัพย์
รวมหนี้สิน
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

หุ้น

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

อัตราส่วนทางการเงิน

หมายเหตุ : (1) อัตรากำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิต่อรายได้รวม เท่ากับ กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิ/รายได้รวม (ไม่รวมอัตราแลกเปลี่ยนและกำ�ไรจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุน)
(2)
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ เท่ากับ กำ�ไร (ขาดทุน) ก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี/สินทรัพย์รวมเฉลี่ย
(3)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิ/ส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย
(4)
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ (เงินกู้ยืมระยะสั้น + หนี้สินระยะยาวรวมส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายใน 1 ปี)/ส่วนของผู้ถือหุ้น
* รายได้รวม รวมผลกำ�ไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและกำ�ไรจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุน

ผลการดำ�เนินงานในรอบ 5 ปี
ปี 2562

จำ�นวนเครื่องบิน
จำ�นวนชั่วโมงปฏิบัติการบิน

(ลำ�)

ปี 2561

ปี 2560

ปี 2559

ปี 2558

103

103

100

95

95

(ชั่วโมง/ปี) 420,723

423,209

409,024

388,727

374,831

ปริมาณการผลิต

(ล้านตัน-กม.)

13,016

13,397

12,982

12,103

11,883

ปริมาณการขนส่ง (1)

(ล้านตัน-กม.)

9,367

9,788

9,631

8,451

8,249

อัตราส่วนการบรรทุก

(ร้อยละ)

72.0

73.1

74.2

69.8

69.4

จำ�นวนผู้โดยสาร

(พันคน)

24,511

24,319

24,562

22,262

21,249

ปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร

(ล้านที่นั่ง-กม.)

90,622

93,131

90,498

85,042

83,479

ปริมาณการขนส่งผู้โดยสาร

(ล้านที่นั่ง-กม.)

71,695

72,315

71,634

62,442

60,893

(ร้อยละ)

79.1

77.6

79.2

73.4

72.9

ปริมาณการผลิตพัสดุภัณฑ์ (1)

(ล้านตัน-กม.)

3,950

4,054

3,832

3,591

3,514

ปริมาณการขนส่งพัสดุภัณฑ์

(ล้านตัน-กม.)

2,127

2,465

2,377

2,132

2,091

(ร้อยละ)

53.8

60.8

62.0

59.4

59.5

(คน)

21,367

22,054

22,370

21,998

22,864

(ล้านบาท) (11,035)

(11,606)

(2,895)

(1,417)

(14,116)

อัตราส่วนการบรรทุกผู้โดยสาร

อัตราส่วนการขนส่งพัสดุภัณฑ์
จำ�นวนพนักงาน
ขาดทุนก่อนหักภาษีเงินได้

นิยามศัพท์ทางด้านการบิน
• ปริมาณการผลิตรวมคิดเป็น ตัน-กิโลเมตร คือ ระวางบรรทุกของเครื่องบิน คูณ ระยะทางบิน
•	ปริมาณการขนส่งรวมคิดเป็น ตัน-กิโลเมตร คือ น้ำ�หนักผู้โดยสาร สัมภาระเกินพิกัด พัสดุ และไปรษณียภัณฑ์ คูณ
ระยะทางที่ขนส่ง
• อัตราส่วนการบรรทุก คือ ปริมาณการขนส่ง เทียบเป็นร้อยละของปริมาณการผลิต
• ปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสารคิดเป็น ที่นั่ง-กิโลเมตร คือ จำ�นวนที่นั่งผู้โดยสาร คูณ ระยะทางบิน
• ปริมาณการขนส่งผู้โดยสารคิดเป็น คน-กิโลเมตร คือ จำ�นวนผู้โดยสาร คูณ ระยะทางที่ขนส่ง
• อัตราส่วนการบรรทุกผู้โดยสาร คือ ปริมาณการขนส่งผู้โดยสาร เทียบเป็นร้อยละของปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร
• ปริมาณการผลิตพัสดุภัณฑ์คิดเป็น ตัน-กิโลเมตร คือ ระวางบรรทุกพัสดุภัณฑ์ คูณ ระยะทางบิน
• ปริมาณการขนส่งพัสดุภัณฑ์คิดเป็น ตัน-กิโลเมตร คือ น้�ำ หนักพัสดุภัณฑ์ที่ทำ�การขนส่ง คูณ ระยะทางที่ขนส่ง
• อัตราส่วนการขนส่งพัสดุภัณฑ์ คือ ปริมาณการขนส่งพัสดุภัณฑ์ เทียบเป็นร้อยละของปริมาณการผลิตพัสดุภัณฑ์
•	ระวางบรรทุกของเครื่องบิน คือ ปริมาณน้ำ�หนักสูงสุดซึ่งเครื่องบินสามารถบรรทุกได้ น้ำ�หนักในที่นี้ หมายถึงน้ำ�หนัก
ผู้โดยสาร สัมภาระเกินพิกัด พัสดุและไปรษณียภัณฑ์
(1)
	ในปี 2558 บริษทั ฯ มีการเปลีย่ นแปลงค่าสถิตกิ ารคำ�นวณน้�ำ หนักเฉลีย่ ผูโ้ ดยสารรวมสัมภาระ (Free Baggage Allowance)
จาก 90 กิโลกรัมต่อคน เป็น 100 กิโลกรัมต่อคน เพื่อให้ค่าสถิติของบริษัทฯ สามารถเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรม
การบินที่เปลี่ยนแปลง
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษทั ฯ เป็นผูร้ บั ผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษทั การบินไทย จำ�กัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย และงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน) ซึ่งจัดทำ�ขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยได้พิจารณา
ใช้นโยบายการบัญชีทเ่ี หมาะสมและถือปฏิบตั อิ ย่างสม่�ำ เสมอ ใช้ดลุ พินจิ อย่างระมัดระวังและหลักการประมาณการอย่างรอบคอบ
สมเหตุสมผล ตลอดจนให้มกี ารเปิดเผยข้อมูลทีส่ �ำ คัญอย่างเพียงพอและโปร่งใสในหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงข้อมูล
สารสนเทศทางการเงินทีป่ รากฎในรายงานประจำ�ปี 2562 เพือ่ เป็นประโยชน์ตอ่ ผูถ้ อื หุน้ และนักลงทุนทัว่ ไปโดยงบการเงินดังกล่าว
ได้ผา่ นการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มเี งือ่ นไขจากผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทีเ่ ป็นอิสระ
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้จดั ให้มกี ารกำ�กับดูแลกิจการทีด่ แี ละดำ�รงรักษาไว้ซง่ึ ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสีย่ ง
โดยได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ ประกอบด้วยกรรมการอิสระเพือ่ ทำ�หน้าทีส่ อบทานความน่าเชือ่ ถือและความถูกต้องของ
รายงานทางการเงิน รวมทัง้ ประเมินระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสีย่ งและการตรวจสอบภายในว่ามีความเพียงพอ
และมีประสิทธิผลที่จะดำ�รงไว้ซ่ึงทรัพย์สิน ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำ�เนินการที่ผิดปกติอย่างมีนัยสำ�คัญ
โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฎในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึง่ แสดงไว้ในรายงานประจำ�ปีแล้ว
คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า งบการเงินรวมของบริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และงบการเงิน
เฉพาะบริษทั การบินไทย จำ�กัด (มหาชน) สำ�หรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานร่วมกับ
ฝ่ายบริหารและผูส้ อบบัญชี ได้แสดงฐานะทางการเงิน ผลการดำ�เนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามทีค่ วรในสาระสำ�คัญ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยใช้นโยบายการบัญชีทเ่ี หมาะสมและถือปฏิบตั อิ ย่างสม่�ำ เสมอ ใช้ดลุ พินจิ อย่างระมัดระวัง
และประมาณการอย่างรอบคอบ สมเหตุสมผล รวมทัง้ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสเพียงพอ ปฏิบตั ถิ กู ต้องตามกฎหมายและ
กฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง คณะกรรมการบริษทั ฯ จึงอนุมตั ใิ ห้ออกงบการเงินดังกล่าว

พลอากาศเอก

(ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน)
ประธานกรรมการ

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

บริษัทฯ ได้รับรางวัลสายการบินยอดเยี่ยมของโลก
จากสกายแทรกซ์ ประจำ�ปี 2019 จำ�นวน 2 รางวัล
ได้แก่ World’s Best Airline Lounge Spa
ติดต่อกันเป็นปีที่ 5 และรางวัล Best Airline Staff
in Asia อีกทั้งยังได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 10
สายการบินชั้นนำ�ยอดเยี่ยมของโลกปี 2019
(World’s Top 10 Airlines of 2019)
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ค�ำอธิบายผลการด�ำเนินงานและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินส�ำหรับปี 2562
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของบริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
1. บทสรุปผู้บริหาร
ภาพรวมเศรษฐกิจโลกในปี 2562 มีทิศทางชะลอตัวลง
ต่อเนือ่ งจากผลกระทบสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกา
และจีน ส่งผลต่อแนวโน้มการลงทุนของโลกและความเชือ่ มัน่
ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการส่งออก ประกอบกับ
ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ และการเมืองที่กระจายตัว
ในหลายภูมภิ าค เช่น เสถียรภาพรัฐบาลในยูโรโซน ความขัดแย้ง
ระหว่างอินเดียและปากีสถาน เหตุการณ์ประท้วงในฮ่องกง
ซึ่ งส่งผลต่ อความกังวลในเศรษฐกิจและการเงินทั่วโลก
อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำ�มันดิบยังเป็นปัจจัยบวก โดยราคา
น้ำ�มันดิบในตลาดโลกในปี 2562 เฉลี่ยอยู่ที่ 63.5 ดอลลาร์
สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ต่ำ�กว่าปีก่อนร้อยละ 8.5
เศรษฐกิจไทยในปี 2562 มีสัญญาณการชะลอตัวของภาค
การส่งออกสินค้าจากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก
และผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกา
และจีน ประกอบกับสถานการณ์เงินบาททีแ่ ข็งค่าเมือ่ เทียบกับ
ประเทศคู่ค้าสำ�คัญ ส่งผลกระทบต่อทั้งภาคการส่งออกและ
ภาคการท่องเที่ยวของไทย อย่างไรก็ดี ยังมีปัจจัยสนับสนุน
จากภาคการท่องเที่ยวที่ยังขยายตัวจากการที่ภาครัฐยังคง
ใช้มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวในเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง
โดยการยกเว้นค่าธรรมเนียม Visa on Arrival ให้กับ
นักท่องเทีย่ วต่างชาติ 21 ประเทศ ทำ�ให้จ�ำ นวนนักท่องเทีย่ ว
ต่างชาติทเี่ ดินทางเข้าไทยในปี 2562 มีจ�ำ นวน 39.8 ล้านคน
เพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ นร้อยละ 4.2 ทัง้ นี้ 5 อันดับแรกทีม่ กี ารขยายตัว
ของจำ�นวนนักท่องเทีย่ วระหว่างประเทศมากทีส่ ดุ ในปี 2562
ได้แก่ อินเดีย ฟิลปิ ปินส์ ไต้หวัน ลาว และอินโดนีเซีย ตามลำ�ดับ
อย่างไรก็ดี นักท่องเที่ยวชาวจีนซึ่งคิดเป็นร้อยละ 27.6
ของนักท่องเที่ยวทั้งหมดที่เริ่มกลับมาขยายตัวตั้งแต่เดือน
กรกฎาคมถึ ง พฤศจิ ก ายน 2562 เฉลี่ ย ที่ ร้ อ ยละ 20.5
แต่ในเดือนธันวาคม 2562 กลับขยายตัวเพียงร้อยละ 1.5
เนือ่ งจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ซึง่ คาดว่าจะ
ส่งผลกระทบต่อเนื่องถึง ไตรมาส 1 ของปี 2563
จากข้อมูลของสมาคมการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ
(IATA) แสดงการขยายตัวของปริมาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสาร
และปริมาณการขนส่งในปี 2562 ที่เพิ่มขึ้นประมาณ 3.4%
และ 4.2% ตามลำ�ดับ ซึ่งเป็นการขยายตัวในอัตราที่ลดลง
จากปีก่อน และเป็นปีแรกนับตั้งแต่เกิดวิกฤตการณ์ทาง
การเงินโลกที่ความต้องการเดินทางของผู้โดยสารต่ำ�กว่า
แนวโน้มการเติบโตระยะยาวที่ 5.5% ทั้งนี้ จากผลกระทบ

จากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลง ความเชื่อมั่น
ทางธุรกิจทีล่ ดลงท่ามกลางความตึงเครียดทางการค้าระหว่าง
ประเทศ อย่างไรก็ตาม ปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร
ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ต่ำ � กว่ า ปริ ม าณการขนส่ ง ส่ ง ผลให้ อั ต ราส่ ว น
การบรรทุกผู้โดยสารเฉลี่ย 82.6% ซึ่งทำ�สถิติสูงสุดเป็น
ประวัตกิ ารณ์ สำ�หรับการขนส่งสินค้าในภาพรวมปรับตัวลดลง
จากปีกอ่ น โดยมีปริมาณการขนส่งสินค้าและพัสดุภณ
ั ฑ์ต�ำ่ กว่า
ปีก่อน 3.3% และเป็นการลดลงต่ำ�สุดเป็นปีแรกนับตั้งแต่
ปี 2555 จากผลกระทบสงครามการค้าระหว่างประเทศ
ส่งผลให้ปริมาณการขนส่งสินค้าลดลง ในขณะที่ปริมาณ
การผลิตด้านพัสดุภณ
ั ฑ์สงู กว่าปีกอ่ น 2.1% อัตราการขนส่ง
พัสดุภัณฑ์เท่ากับ 46.7% ทั้งนี้ IATA คาดการณ์ว่าในปี
2562 ธุรกิจสายการบินจะยังคงมีกำ�ไร แต่ต่ำ�กว่าปีก่อน
อย่างไรก็ตาม สายการบินยังต้องเผชิญกับภาวะต้นทุน
ที่ อ ยู่ ใ นระดั บ สู ง ทั้ ง ค่ า น้ำ � มั น และบุ ค ลากรในขณะที่ ร าคา
ขายบัตรโดยสารเฉลี่ยในเส้นทางไป-กลับลดลง นอกจากนี้
สายการบินต้นทุนต่ำ�ที่มีเป็นจำ�นวนมาก ทำ�ให้เกิดอุปทาน
ส่วนเกิน ส่งผลให้การแข่งขันด้านราคามีความรุนแรง
อุตสาหกรรมการบินของไทยในปี 2562 เติบโตในอัตราทีล่ ดลง
ตามภาวะเศรษฐกิจโลกและไทย เหตุการณ์ความไม่สงบ
ในหลายประเทศ ประกอบกับค่าเงินบาททีแ่ ข็งค่าขึน้ อย่างมาก
ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายในการมาเที่ยวเมืองไทยมีต้นทุนที่สูงขึ้น
ทำ�ให้นกั ท่องเทีย่ วส่วนหนึง่ เปลีย่ นการเดินทางไปยังจุดหมาย
ปลายทางอืน่ ขณะทีอ่ ปุ ทานการให้บริการการบินของสายการบิน
ขยายตัวทําให้เกิดการแข่งขันด้านราคาที่ทวีความรุนแรง
ยิ่งขึ้น ซึ่งคาดว่าการแข่งขันจะยังคงรุนแรงต่อเนื่องไปถึงปี
2563 และเป็นปัจจัยสำ�คัญทีม่ ผี ลต่อรายได้จากผูโ้ ดยสารเฉลีย่
ต่อหน่วยของสายการบินมีแนวโน้มจะลดลง
ในปี 2562 บริษัทฯ ยังคงดำ�เนินการตามแผนฟื้นฟูธุรกิจ
ต่อเนือ่ งจากปีทผ่ี า่ นมา โดยมีเป้าหมายเพือ่ ให้ผลการดำ�เนินงาน
มีก�ำ ไรอย่างต่อเนือ่ งและยัง่ ยืน รวมทัง้ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
และคุณภาพการให้บริการทีเ่ ทียบเคียงมาตรฐานชัน้ นำ� และ
รักษามาตรฐานความปลอดภัยระดับสากลได้อย่างต่อเนื่อง
โดยยังคงมีแนวทางการดำ�เนินงานตามกรอบ 5 กลยุทธ์
ได้ แ ก่ 1) การเร่ ง ทำ � กำ � ไรเพิ่ ม จากการตลาดเชิ ง รุ ก และ
มีต้นทุนที่แข่งขันได้ 2) การพัฒนาศักยภาพและแสวงหา
โอกาสของกลุม่ ธุรกิจ 3) การสร้างประสบการณ์การเดินทางทีด่ ี
ให้กับลูกค้า 4) การดำ�เนินงานด้วยนวัตกรรมและดิจิทัล
เทคโนโลยี 5) การบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิผล
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ทัง้ นี้ จากปัจจัยลบทีก่ ระทบต่ออุตสาหกรรมการบินของโลก
และของไทยทำ�ให้ผลการดำ�เนินในงวดครึ่งปีแรกไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย บริษัทฯ จึงได้จัดทำ�แผนฟื้นฟูระยะเร่งด่วน
จนถึงสิ้นปี 2562 ประกอบด้วย 3 แนวทางการดำ�เนินงาน
ได้แก่ การเพิ่มรายได้ การควบคุมและลดค่าใช้จ่าย และการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการดำ�เนินงานโดยดำ�เนินการควบคู่
ไปกับแผนดำ�เนินงานตามกลยุทธ์หลักดังกล่าวข้างต้น
โดยในปี 2562 มีการดำ�เนินการตามแผนดังนี้
• การทบทวนแผนการจัดหาเครื่องบิน จำ�นวน 38 ลำ�
ในโครงการจัดหาเครื่องบินปี 2562-2569 ซึ่งที่ผ่านมา
คณะกรรมการบริษทั ฯ เห็นชอบในแผนการจัดหาเครือ่ งบิน
เพื่อทดแทนเครื่องบินปลดระวางจำ�นวน 17 ลำ� โดยให้
สอดคล้องกับฐานะการเงินและสภาพแวดล้อมในปัจจุบนั
ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่างการทบทวนแผนการ
จัดหาเครื่องบินโดยพิจารณาอย่างรอบคอบ เพื่อให้
บริษัทฯ สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน และไม่เป็นภาระ
ทางการเงินในระยะยาว
• การดำ � เนิ น การโครงการศู น ย์ ซ่ อ มบำ � รุ ง อากาศยาน
อู่ตะเภา (MRO) การบินไทยในฐานะหน่วยงานเจ้าของ
โครงการได้ จั ด ส่ ง เอกสารการคั ด เลื อ กให้ แ ก่ เ อกชน
ผู้ประสงค์ร่วมทุนเรียบร้อยแล้วในเดือนธันวาคม 2562
โดยกำ�หนดการยืน่ ข้อเสนอของเอกชนผูป้ ระสงค์รว่ มทุน
ภายในวันที่ 6 มีนาคม 2563 และจะเข้าสู่กระบวนการ
ตรวจสอบเอกสารและประเมินข้อเสนอของคณกรรมการ
คัดเลือกต่อไป
• การบูรณาการการบริหารจัดการการบินไทยและไทยสมายล์
โดยใช้หลักการบริหารจัดการแบบ Brother-Sister โดยมี
การควบรวมแผนงานในทุกภาคส่วนโดยเฉพาะด้าน
การขายและการวางแผนเส้นทางบินทีเ่ น้นให้การบินไทย
ซึ่งมีประสบการณ์ด้านการขายเข้ามามีส่วนสนับสนุน
มากขึน้ โดยการบินไทยจะเป็นผูก้ �ำ หนดทิศทางและกลยุทธ์
ในการขายที่นั่งบนเที่ยวบินของสายการบินไทยสมายล์
ทุกเส้นทางบิน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม 2562 ภายใต้
วิธกี าร Block Space Concept ส่งผลให้ผลการดำ�เนินงาน
โดยรวมเริม่ ปรับตัวในทิศทางทีด่ ขี น้ึ เมือ่ เทียบงวดเดียวกัน
ของปีก่อน
• การบริหารจัดการด้านรายได้ การขายและการตลาด
โดยดำ�เนินกลยุทธ์เจาะกลุ่มลูกค้าแบบ Personalized
มุ่งเน้นการสร้างรายได้เสริม (Ancillary Revenue) เช่น
รายได้จากการขาย Preferred Seat และการเพิม่ รายได้
ในธุรกิจที่ไม่เกี่ยวเนื่องกับการบิน เช่น การเพิ่มรายได้
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ของฝ่ายครัวการบิน รวมทั้งเร่งดำ�เนินงานด้าน Digital
Marketing โดยใช้ Big Data และ Data Analytic
ในการวิเคราะห์ตลาดเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเพิ่ม
การขายทาง Online รวมทั้งการขายสินค้าออนไลน์
โดยร่วมมือกับพันธมิตรทางการค้าทีอ่ ยูใ่ นระบบตลาดสินค้า
ออนไลน์ให้มากขึ้น
• การปรับเปลี่ยนวิธีการสะสมไมล์ เพื่อให้สมาชิกบัตร
รอยัล ออร์คดิ พลัส สามารถสะสมไมล์เพือ่ ใช้แลกรางวัล
ได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น รวมถึงการปรับเปลี่ยนตาราง
การแลกรางวัลครั้งใหญ่ในรอบ 25 ปี เพื่อให้สอดคล้อง
กั บ โปรแกรมสะสมไมล์ ข องสายการบิ น ชั้ น นำ � ต่ า งๆ
โดยตารางรางวัลใหม่เริม่ ใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2562
เป็นต้นไป
• ในเดือนมกราคม 2562 บริษัท สายการบินนกแอร์
จำ�กัด (มหาชน) เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน 908.80
ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขาย
หุ้นละ 2.75 บาท และได้ด�ำ เนินการจดทะเบียนเพิ่มทุน
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ
ไม่ได้ใช้สิทธิ์ซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว เนื่องจากพิจารณา
แล้วเห็นว่าแผนธุรกิจในอนาคตยังไม่ชัดเจนเพียงพอ
และไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการบินไทย ทำ�ให้
สัดส่วนการถือครองหุน้ ของบริษทั ฯ ในสายการบินนกแอร์
ลดลงจากเดิมร้อยละ 21.80 เป็นร้อยละ 15.94 และ
รับรู้กำ�ไรจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนจำ�นวน
273 ล้านบาท
• การดำ� เนิ นการขายเครื่ อ งบิ นที่ ปลดระวางแล้ วอย่า ง
ต่อเนื่องโดยในปี 2562 มีการโอนกรรมสิทธิ์เครื่องบิน
ให้แก่ผซู้ อื้ รวม 6 ลำ� ได้แก่ เครือ่ งบินแบบแอร์บสั A330-300
จำ�นวน 5 ลำ� และเครื่องบินแบบโบอิ้ง B747-400
จำ�นวน 1 ลำ�
• การควบคุมและลดค่าใช้จา่ ย โดยมีมาตรการตัดค่าใช้จา่ ย
ที่ไม่จำ�เป็น และปรับลดค่าตอบแทนของผู้บริหารและ
คณะกรรมการอย่างสมัครใจ เป็นต้น
• เมือ่ วันที่ 26 เมษายน 2562 ทีป่ ระชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้
ประจำ�ปี 2562 ของบริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน)
ได้มีมติอนุมัติให้โอนทุนสำ�รองตามกฎหมายจำ�นวน
2,691 ล้านบาท และสำ�รองส่วนล้ำ�มูลค่าหุ้นจำ�นวน
25,546 ล้านบาท รวมทั้งสิ้นจำ�นวน 28,237 ล้านบาท
เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีผลขาดทุนสะสมจำ�นวน
28,533 ล้านบาท ซึ่งจะทำ�ให้ผลขาดทุนสะสมคงเหลือ
จำ�นวน 296 ล้านบาท
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ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสม
ยกมาจำ�นวน 28,533 ล้านบาท ภายหลังปรับปรุง
ผลกระทบการใช้ ม าตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ฉบั บ ที่ 15 จำ � นวน 2,159 ล้ า นบาท คงเหลื อ ผล
ขาดทุ น สะสมจำ � นวน 26,374 ล้ า นบาท บริ ษั ท ฯ
ได้โอนทุนสำ�รองตามกฎหมายจำ�นวน 2,691 ล้านบาท
และส่ ว นเกิ น มู ล ค่ า หุ้ น จำ � นวน 23,683 ล้ า นบาท
เพื่ อ ล้ า งผลขาดทุ น สะสมจำ � นวนดั ง กล่ า ว ทำ � ให้ ผ ล
ขาดทุนสะสมยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 คงเหลือ
เป็ น ศู น ย์ และมี ส่ ว นเกิ น มู ล ค่ า หุ้ น คงเหลื อ จำ � นวน
1,863 ล้านบาท ทั้งนี้ การบันทึกรายการโอนดังกล่าว
เป็ น การโอนบั ญ ชี ใ นส่ ว นของผู้ ถื อ หุ้ น เท่ า นั้ น และ
ไม่ มีผ ลกระทบต่อยอดรวมของส่ว นของผู้ถือหุ้ นของ
บริษัทฯ แต่อย่างใด โดยบริษัทฯ บันทึกรายการโอน
ดั ง กล่ า วในไตรมาส 1 ของปี 2562 รายละเอี ย ด
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8.23

ติดต่อกันครบ 10 ปี โดยได้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 และรางวัล
สายการบินดีเด่นของภูมภิ าคเอเชียแปซิฟกิ ประจำ�ปี 2562-2563
(Asia-Pacific Most Outstanding Airlines 2019-2020)
จาก NOW Travel Asia เป็นต้น นอกจากนี้ บริษทั ไทยสมายล์
แอร์เวย์ จำ�กัด ยังได้รับรางวัลสายการบินบูทีคยอดเยี่ยม
(Best Boutique Airline) และรางวัลใหญ่จาก Trip Advisor
ต่อเนื่องเป็นปีท่ี 3 ได้แก่สายการบินยอดเยี่ยมอันดับหนึ่ง
ของประเทศไทย (Best Airline in Thailand) และสายการบิน
ยอดเยี่ยมในภูมิภาคเอเชีย (Travellers’ Choice Regional
Airlines in Asia)
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีจ�ำ นวนเครือ่ งบินทีใ่ ช้ในการดำ�เนินงาน
ณ 31 ธันวาคม 2562 จำ�นวน 103 ลำ� เท่ากับ ณ สิ้นปี
2561 ในจำ�นวนนี้มีเครื่องบินที่ใช้บริการไม่รวมเครื่องบิน
ที่จอดเพื่อทำ�การซ่อมบำ�รุงตามตารางการซ่อมบำ�รุงปกติ
เฉลี่ยในปี 2562 จำ�นวน 90 ลำ� ต่�ำ กว่าปีก่อนที่เฉลี่ย 92 ลำ�
ส่วนหนึ่งเกิดจากผลกระทบจากกรณีเครื่องยนต์โรลส์รอยซ์
Trent 1000 ต่อเนือ่ งจากปีกอ่ น ถึงแม้เครือ่ งบิน B787-8 ลำ�
สุดท้ายทีจ่ อดซ่อมเนือ่ งจากปัญหาเครือ่ งยนต์ดงั กล่าวได้น�ำ
กลับมาทำ�การบินตามปกติแล้วตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2562
อัตราการใช้ประโยชน์ของเครื่องบิน (Aircraft Utilization)
เท่ากับ 11.9 ชั่วโมง ต่�ำ กว่าปีก่อนที่ 12.0 ชั่วโมง ปริมาณ
การผลิตด้านผูโ้ ดยสาร (ASK) ลดลง 2.7% จากการปรับลด
เที่ยวบินที่ไม่ทำ�กำ�ไรในเส้นทางออสเตรเลียได้แก่ เส้นทาง
ไป-กลับ กรุงเทพฯ-ซิดนีย์ และกรุงเทพฯ-บริสเบนในเดือน
พฤศจิกายน 2561 การยกเลิกเส้นทางบินกรุงเทพฯ-เตหะราน
ประเทศอิหร่าน เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 61 แต่ไม่สามารถ
เพิ่มเที่ยวบินได้เนื่องจากปัญหาเครื่องยนต์ ประกอบกับ
เหตุการณ์สาธารณรัฐอิสลามปากีสถานประกาศปิดน่านฟ้า
เมือ่ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ทำ�ให้ตอ้ งหยุดบินในเส้นทาง
ไป-กลับ กรุงเทพฯ-ละฮอร์ และกรุงเทพฯ-อิสลามาบัด
เป็นการชั่วคราว โดยกลับมาทำ�การบินไปยังสาธารณรัฐ
อิสลามปากีสถานได้ตามปกติ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 สิงหาคม 2562
เป็นต้นไป โดยมีปริมาณการขนส่งผู้โดยสาร (RPK) ลดลง
0.9% อัตราส่วนการบรรทุกผู้โดยสาร (Cabin Factor)
เฉลี่ย 79.1% สูงกว่าปีก่อนซึ่งเฉลี่ยที่ 77.6% และจำ�นวน
ผู้โดยสารที่ทำ�การขนส่งรวมทั้งสิ้น 24.51 ล้านคน เพิ่มขึ้น
จากปีก่อน 0.8% สำ�หรับด้านการขนส่งสินค้ามีปริมาณ
การผลิ ต ด้ า นพั ส ดุ ภั ณ ฑ์ (ADTK) ต่ำ �กว่ า ปี ก่ อ น 2.6%
ปริมาณการขนส่งพัสดุภัณฑ์ (RFTK) ต่ำ�กว่าปีก่อน 13.7%
จากการส่งออกที่ชะลอตัว และมาตรการกีดกันทางการค้า
ระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนส่งผลให้อตั ราการบรรทุกสินค้า
(Freight Load Factor) เฉลี่ยเท่ากับ 53.8% ต่�ำ กว่าปีก่อน
ที่เฉลี่ยที่ 60.8%

• พัฒนาคุณภาพการบริการให้กบั ผูโ้ ดยสารในทุกจุดสัมผัส
บริ ก าร โดยการดำ � เนิ น การปรั บ ปรุ ง และขยายพื้ น ที่
ห้องรับรองพิเศษ Royal Orchid Prestige Lounge
ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิภายใต้แนวคิด Ecology
Green Mood Concept ที่นอกจากมีความโดดเด่น
ในด้านความสะดวกสบายและการบริการที่มีเอกลักษณ์
แบบไทยแล้ว ผู้โดยสารที่มาใช้บริการจะรู้สึกเหมือนได้
พักผ่อนอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ ซึ่งจะสามารถรองรับ
ความต้องการและปริมาณของผู้โดยสารที่มาใช้บริการ
ได้มากขึ้น โดยมีสิ่งอำ�นวยความสะดวกอย่างครบครัน
เพือ่ ให้ผโู้ ดยสารได้รบั ความพึงพอใจสูงสุดก่อนการเดินทาง
โดยได้เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562
ทั้ ง นี้ จากความมุ่ ง มั่ น ดำ � เนิ น การปรั บ ปรุ ง การบริ ก าร
อย่างต่อเนือ่ ง ทำ�ให้การบินไทยยังคงได้รบั รางวัลสายการบิน
ยอดเยีย่ มของโลกจากสกายแทรกซ์ ประจำ�ปี 2019 จำ�นวน 2
รางวัล ได้แก่รางวัลอันดับ 1 สายการบินทีใ่ ห้บริการ สปาเลาจน์
ยอดเยี่ยมของโลก (World’s Best Airline Lounge Spa)
โดยได้ติดต่อกันเป็นปีที่ 5 รางวัลอันดับ 1 สายการบิน
ที่มีพนักงานให้บริการยอดเยี่ยมของเอเชีย (Best Airline
Staff in Asia) ซึง่ รางวัลนีไ้ ด้จากการบริการอันยอดเยีย่ มของ
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินและพนักงานต้อนรับภาคพื้น
นอกจากนี้ ยังได้รบั การจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 10 สายการบิน
ชัน้ นำ�ยอดเยีย่ มของโลกปี 2019 (World’s Top 10 Airlines
of 2019) รางวัล TTG Travel Hall of Fame จากนิตยสาร
TTG Travel โดยได้ ร างวั ล สายการบิ น ยอดเยี่ ย มแห่ ง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Best South-East Asian Airline)
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ในปี 2562 บริษัทฯ ต้องเผชิญผลกระทบจากปัจจัยลบ
หลายประการทัง้ จากผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกทีช่ ะลอตัว
สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน ภัยธรรมชาติ
การแข็งค่าของเงินบาททีแ่ ข็งค่าทีส่ ดุ ในรอบ 6 ปี การแข็งขัน
ด้ า นราคาที่ รุ น แรง และการรั บ รู้ ค่ า ชดเชยตามประกาศ
คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์เพิม่ ขึน้ จาก 300 วัน
เป็น 400 วัน โดยมีรายได้รวมทั้งสิ้น 184,046 ล้านบาท
ต่ำ�กว่าปีก่อน 15,454 ล้านบาท หรือ 7.7% สาเหตุสำ�คัญ
เนือ่ งจากปัจจัยลบทีส่ ง่ ผลต่อการเดินทางของผูโ้ ดยสารและ
การขนส่งสินค้า และการแข่งขันที่รุนแรง ทำ�ให้รายได้จาก
การขนส่งผู้โดยสารและสินค้าลดลงรวม 15,767 ล้านบาท
(8.6%) สำ�หรับค่าใช้จา่ ยรวม 196,470 ล้านบาท ต่�ำ กว่าปีกอ่ น
12,088 ล้านบาท (5.8%) สาเหตุหลักเกิดจากค่าน้ำ�มัน
ทีล่ ดลง 5,421 ล้านบาท (9.0%) เนือ่ งจากราคาน้�ำ มันลดลง
8.2% ค่ า ใช้ จ่ า ยในการดำ � เนิ น งานไม่ ร วมน้ำ � มั น ลดลง
จากปีก่อน 6,580 ล้านบาท (4.6%) สาเหตุหลักเกิดจาก
การปรับปรุงรายการค่าใช้จ่ายเงินทดแทนวันหยุดประจำ�ปี
(วันหยุดพักผ่อนประจำ�ปีที่ใช้ไม่หมดภายใน 3 ปี ตามที่
ระเบี ย บบริ ษั ท กำ � หนด) ที่ รั บ รู้ ร ายการเป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยใน
งบการเงินสำ�หรับปี 2558-2561 รวมประมาณ 1,261 ล้านบาท
การเปลี่ยนประมาณการมูลค่าคงเหลือของเครื่องบินและ
เครือ่ งยนต์จากร้อยละ 10 เป็นร้อยละ 6 โดยบันทึกผลกระทบ
ของเครื่องบินที่คิดค่าเสื่อมราคาครบ 20 ปี แล้วรวมไว้ในปี
2561 จำ�นวน 1,279 ล้านบาท ประกอบกับค่าใช้จา่ ยดำ�เนิน
งานอื่นๆ ลดลงตามปริมาณการผลิตที่ลดลง ส่งผลให้
บริษัทฯ และบริษัทย่อยขาดทุนจากการดำ�เนินงานจำ�นวน
12,424 ล้านบาท ขาดทุนสูงกว่าปีก่อน 3,366 ล้านบาท
(37.2%)
นอกจากนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
ครั้งเดียวได้แก่
• ประมาณการเงิ น ตอบแทนความชอบในการทำ � งาน
จำ�นวน 2,689 ล้านบาท โดยบริษัทฯ รับรู้ค่าชดเชย
เพิม่ เติมตามประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจ
สั ม พั น ธ์ เรื่ อ งมาตรฐานขั้ น ต่ำ � ของสภาพการจ้ า ง
ในรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 4) ที่กำ�หนดอัตราค่าชดเชย
เพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้างสำ�หรับลูกจ้างซึ่งทำ�งาน
ติดต่อกันครบ 20 ปี ขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชย
ไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้ายจำ�นวน 400 วัน โดยมีผล
ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2562 เป็นต้นไป
• กำ�ไรจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัท
สายการบินนกแอร์จ�ำ กัด (มหาชน) จำ�นวน 273 ล้านบาท
จากการลดสั ด ส่ ว นการถื อ ครองหุ้ น ของบริ ษั ท ฯ
ในสายการบิ น นกแอร์ ล ดลงจากเดิ ม ร้ อ ยละ 21.80
เป็นร้อยละ 15.94 ในไตรมาส 1 ของปี 2562
AR 2019

• ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์และเครื่องบิน
จำ�นวน 634 ล้านบาท
• ผลกำ�ไรจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ 4,439
ล้านบาท ประกอบด้วยกำ�ไรจากการตีมูลค่าสินทรัพย์
และหนีส้ นิ (Unrealized FX Gain) 2,243 ล้านบาท และ
กำ�ไรทีเ่ กิดขึน้ แล้ว (Realized FX Gain) 2,196 ล้านบาท
ในปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยขาดทุนสุทธิ 12,017
ล้านบาท ขาดทุนสูงกว่าปีก่อน 448 ล้านบาท (3.9%)
โดยเป็นขาดทุนสุทธิสว่ นทีเ่ ป็นของบริษทั ใหญ่ 12,042 ล้านบาท
คิดเป็นขาดทุนต่อหุ้น 5.52 บาท ขาดทุนเพิ่มขึ้นจากปีก่อน
0.19 บาทต่อหุ้น (3.6%)
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีก�ำ ไรก่อนหักต้นทุนทางการเงิน
ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย กำ�ไรจากการเปลี่ยน
สัดส่วนเงินลงทุน ประมาณการเงินตอบแทนความชอบ
ในการทำ�งาน และผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์และ
เครือ่ งบิน (EBITDA) จำ�นวน 8,804 ล้านบาท ต่�ำ กว่าปีกอ่ น
5,690 ล้านบาท (39.3%) โดยมี EBITDA Margin เท่ากับ
4.8% เปรียบเทียบกับปีก่อนที่เท่ากับ 7.3%

2. คำ�อธิบายและวิเคราะห์ผลการดำ�เนินงานปี 2562
การนำ�มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่มาปรับใช้

ตามทีไ่ ด้มกี ารประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 15 เรือ่ งรายได้จากสัญญาทีท่ �ำ กับลูกค้า มีผลบังคับใช้
สำ�หรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป มีผลให้การวัดมูลค่า
และการรับรู้รายได้ในสิทธิบัตรโดยสารและสิทธิไมล์สะสม
เปลีย่ นแปลงไปในเรือ่ งความน่าจะเป็นทีผ่ โู้ ดยสารทีไ่ ม่ใช้สทิ ธิ
และคำ � นวณมู ล ค่ า สิ ท ธิ ข องไมล์ ส ะสมโดยประมาณการ
ราคาขายแบบเอกเทศ ทั้งนี้ มีผลกระทบการรับรู้รายการ
ในอดีตจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่จะต้องปรับปรุง
ภาระผูกพันที่บริษัทได้เคยแสดงเป็นหนี้สินหมุนเวียนไว้ใน
รายการรายรับด้านขนส่งที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ลดลงจำ�นวน
2,159 ล้านบาท คู่กับการรับรู้กำ�ไรสะสมต้นงวด ส่งผลให้
ขาดทุ น สะสมต้ น งวดลดลงด้ ว ยจำ � นวนที่ เ ท่ า กั น และมี
ผลกระทบสำ�หรับปี 2562 ตามรายละเอียดตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 6
งบการเงินรวมสำ�หรับปี 2562 ประกอบด้วยงบการเงิน
เฉพาะกิจการ และงบการเงินของบริษทั ย่อย 5 บริษทั ได้แก่
1) บริษัท ไทย-อะมาดิอุสเซาท์อีสต์เอเชีย จำ�กัด 2) บริษัท
วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำ�กัด 3) บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง
จำ�กัด 4) บริษัท ทัวร์เอื้องหลวง จำ�กัด และ 5) บริษัท
ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำ�กัด
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ตารางแสดงข้อมูลทางการเงินที่ส�ำ คัญ (Financial Performance) - งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ม.ค.-ธ.ค.
หน่วย : ล้านบาท

2562

2561

รายได้รวม
- ค่าโดยสารและค่าน้ำ�หนักส่วนเกิน
- ค่าระวางขนส่งและไปรษณียภัณฑ์
- รายได้การบริการอื่นๆ
- อื่นๆ

184,046
149,044
17,784
13,452
3,766

ค่าใช้จ่ายรวม
- ค่าน้ำ�มันเครื่องบิน
- ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงานไม่รวมน้ำ�มัน
- ต้นทุนทางการเงิน - สุทธิ

เปลี่ยนแปลง
ล้านบาท

%

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

-15,454
-11,211
-4,556
+82
+231

-7.7
-7.0
-20.4
+0.6
+6.5

196,470
54,675
137,550
4,245

208,558
60,096
144,130
4,332

-12,088
-5,421
-6,580
-87

-5.8
-9.0
-4.6
-2.0

ขาดทุนจากการดำ�เนินงาน
หัก ประมาณการเงินตอบแทนความชอบในการทำ�งาน (400 วัน)
บวก กำ�ไรจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุน
หัก ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์และเครื่องบิน
บวก กำ�ไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

(12,424)
2,689
273
634
4,439

(9,058)
3,459
911

-3,366
+2,689
+273
-2,825
+3,528

-37.2
-81.7
+387.3

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้

(11,035)

(11,606)

+571

+4.9

ขาดทุนสุทธิ

(12,017)

(11,569)

-448

-3.9

ขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

(12,042)

(11,625)

-417

-3.6

(บาท)

(5.52)

(5.33)

-0.19

-3.6

(ล้านบาท)

8,804

14,494

-5,690

-39.3

จำ�นวนผู้โดยสาร
ปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร
ปริมาณการขนส่งผู้โดยสาร
อัตราส่วนการบรรทุกผู้โดยสาร
รายได้จากผู้โดยสารเฉลี่ยต่อหน่วย

(ล้านคน)
(ล้านที่นั่ง-กิโลเมตร)
(ล้านคน-กิโลเมตร)
(%)
(บาท/คน-ก.ม.)

24.51
90,622
71,695
79.1
2.04

24.32
93,131
72,315
77.6
2.19

+0.19
-2,509
-620

+0.8
-2.7
-0.9
+1.5
-6.8

ปริมาณการผลิตด้านพัสดุภัณฑ์
ปริมาณการขนส่งพัสดุภัณฑ์
อัตราส่วนการขนส่งพัสดุภัณฑ์
น้ำ�หนักพัสดุภัณฑ์ขนส่ง
รายได้จากพัสดุภัณฑ์เฉลี่ยต่อหน่วย

(ล้านตัน-กิโลเมตร)
(ล้านตัน-กิโลเมตร)
(%)
(พันกก.)
(บาท/ตัน-กม.)

3,950
2,127
53.8
587,953
7.84

4,054
2,465
60.8
685,244
8.51

-104
-338
-97,291
-0.67

-2.6
-13.7
-7.0
-14.2
-7.9

(ลำ�)
(ชั่วโมง)
(ชั่วโมง/ลำ�/วัน)

103
420,723
11.9

103
423,209
12.0

-2,486
-0.1

-0.6
-0.8

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย		
1 USD : THB		
1 EUR : THB		
100 JPY : THB

31.0476
34.7548
28.4806

32.3107
38.1513
29.2571

-1.2631
-3.3965
-0.7765

-3.9
-8.9
-2.7

84.04

91.56

-7.52

-8.2

ขาดทุนต่อหุ้น
ข้อมูลการดำ�เนินงานที่ส�ำ คัญ
EBITDA

เครื่องบินที่ใช้ดำ�เนินงาน ณ 31 ธ.ค.
ชั่วโมงปฏิบัติการบิน
อัตราการใช้ประโยชน์เครื่องบินเฉลี่ย

ราคาน้ำ�มันเฉลี่ย

(USD/BBL)

-0.15

หมายเหตุ : 1) EBITDA = รายได้ (ไม่รวมกำ�ไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน และกำ�ไรจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุน) - ค่าใช้จ่าย (ไม่รวมต้นทุนทางการเงิน ภาษี ค่าเสื่อมราคา
และค่าตัดจำ�หน่าย ประมาณการเงินตอบแทนความชอบในการทำ�งานและผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์และเครื่องบิน)

THAI
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• รายได้จากผู้โดยสารต่อหน่วย (รวมค่าธรรมเนียม
ชดเชยค่าน้ำ�มันและค่าเบี้ยประกันภัย) เฉลี่ยเท่ากับ
2.04 บาท/RPK ต่�ำ กว่าปีก่อน 0.15 บาท (6.8%)
คิดเป็นเงินประมาณ 10,754 ล้านบาท ส่วนหนึ่ง
เป็ น ผลจากการแข็ ง ค่ า ของเงิ น บาท โดยเฉพาะ
เมื่ อ เที ย บกั บ สกุ ล เงิ น ที่ เ ป็ น รายได้ ห ลั ก ได้ แ ก่
เงินสกุลเยน ยูโร ดอลลาร์ออสเตรเลีย และดอลลาร์
สหรัฐฯ ทำ�ให้รายได้เฉลีย่ ต่อหน่วยเมือ่ คิดเป็นเงินบาท
ลดลง 0.09 บาท/RPK (4.1%) หรือประมาณ 6,693
ล้านบาท หากไม่รวมผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลง
ของอัตราแลกเปลี่ยน รายได้จากผู้โดยสารเฉลี่ย
ต่ อ หน่ ว ยจะต่ำ � กว่ า ปี ก่ อ นประมาณ 2.7% หรื อ
ประมาณ 4,302 ล้านบาท

รายได้
ในปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้รวมลดลง
15,454 ล้านบาท (7.7%) โดยมีรายละเอียดของรายได้ ดังนี้
• รายได้ค่าโดยสารและค่าน้�ำ หนักส่วนเกิน
รายได้ จ ากค่ า โดยสารและน้ำ � หนั ก ส่ ว นเกิ น มี จำ � นวน
149,044 ล้านบาท ลดลง 11,211 ล้านบาท (7.0%)
สาเหตุหลักเกิดจาก

• ปริมาณการขนส่งผูโ้ ดยสาร ลดลง 0.9% คิดเป็นเงิน
ประมาณ 1,360 ล้ า นบาท โดยลดลงเกื อ บทุ ก
เส้ น ทางบิ น โดยเฉพาะในเส้ น ทางออสเตรเลี ย
เส้นทางยุโรป และเส้นทางภายในประเทศ แต่เพิม่ ขึน้
ในเส้นทางภูมิภาคเอเชียได้แก่ เส้นทางสายเหนือ
สายใต้ และเส้นทางบินของสายการบินไทยสมายล์
ในขณะที่บริษัทฯ มีปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร
ลดลง 2.7% ส่งผลให้อตั ราส่วนการบรรทุกผูโ้ ดยสาร
(Cabin Factor) เฉลีย่ 79.1% สูงกว่าปีกอ่ นซึง่ เฉลีย่
77.6%

ตารางแสดงข้อมูลการดำ�เนินงานด้านการขนส่งผู้โดยสาร
จำ�แนกตามภูมิภาค - บริษัทฯ และบริษัทย่อย
เปลี่ยนแปลงจากปีก่อน (%)
อัตราส่วนการบรรทุกผู้โดยสาร (%)
ปริมาณการผลิต ปริมาณการขนส่ง
2562
2561
-0.2
+2.1
76.9
75.2
-4.7
-3.5
81.7
80.6
-6.3
-2.3
78.5
75.3

ภูมิภาคเอเชีย
ข้ามทวีป
ภายในประเทศ

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

2561

82,484
55,666
10,507
387

87,053
61,221
11,231
750

-4,569
-5,555
-724
-363

-5.2
-9.1
-6.4
-48.4

149,044

160,255

-11,211

-7.0

รายได้ค่าโดยสารและค่าน้�ำ หนักส่วนเกิน
ภูมิภาคเอเชีย
ข้ามทวีป
ภายในประเทศ
เที่ยวบินแบบไม่ประจำ�
รวมรายได้ค่าโดยสารและค่าน้ำ�หนักส่วนเกิน

เปลี่ยนแปลง
ล้านบาท
%

2562

• รายได้ค่าโดยสารและค่าน้�ำ หนักส่วนเกินสำ�หรับเส้นทางบินในภูมิภาคเอเชีย มีจ�ำ นวน 82,484 ล้านบาท ลดลงจาก
ปีก่อน 4,569 ล้านบาท (5.2%) โดยมีปริมาณการผลิตต่�ำ กว่าปีก่อน 0.2% สาเหตุส่วนหนึ่งเป็นผลจากการยกเลิก
เที่ยวบินในเส้นทางไป-กลับกรุงเทพฯ-ละฮอร์ และกรุงเทพฯ-อิสลามาบัดจากการปิดน่านฟ้าปากีสถาน ส่วนปริมาณ
AR 2019
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การขนส่งผู้โดยสารเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเพียง 2.1%
สาเหตุ ห ลั ก เกิ ด จากการชะลอตั ว อย่ า งรุ น แรง
ของตลาดท่ อ งเที่ ย วจี น ในช่ ว งครึ่ ง ปี แ รกของปี
2562 ถึงแม้ว่าจะเริ่มกลับมาขยายตัวตั้งแต่เดือน
กรกฎาคม-พฤศจิกายน 2562 แต่ในเดือนธันวาคม
2562 กลับขยายตัวลดลงจากเหตุการณ์ระบาดของ
เชื้อไวรัส COVID-19 นอกจากนี้ เหตุการณ์ประท้วง
ในฮ่องกง และปัจจัยลบอืน่ ๆ ทีส่ ง่ ผลต่อการเดินทาง
การแข่ ง ขั น ที่ รุ น แรงทั้งในเส้นทางภูมิภาคที่ได้รับ
ผลกระทบจากสายการบินต้นทุนต่ำ�ที่เพิ่มจำ�นวน
เที่ยวบินและจุดบิน ส่งผลให้รายได้เฉลี่ยต่อหน่วย
ต่ำ�กว่าปีก่อน 7.5% โดยมีอัตราส่วนการบรรทุก
ผู้โดยสาร 76.9% สูงกว่าปีก่อนที่ 75.2% ทั้งนี้
ในปี 2562 บริษัทฯ ได้เพิ่มจุดบินใหม่ไปยังเมือง
เซนได ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562
และสายการบินไทยสมายล์ ได้ยกเลิกเส้นทางบิน
กรุงเทพฯ-กวางโจว เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562

ทั้งนี้ อัตราส่วนการบรรทุกผู้โดยสารในเส้นทางบิน
ภายในประเทศเพิ่มขึ้นจาก 75.3% ในปี 2561 เป็น
78.5% ในปีนี้
• รายได้ค่าระวางขนส่งและค่าไปรษณียภัณฑ์
รายได้จากค่าระวางขนส่งและค่าไปรษณียภัณฑ์ จำ�นวน
17,784 ล้านบาท ลดลง 4,556 ล้านบาท (20.4%)
สาเหตุ ห ลั ก เกิ ด จากปริ ม าณการขนส่ ง พั ส ดุ ภั ณ ฑ์
(Revenue Freight Ton-Kilometers: RFTK) ลดลง
13.7% คิดเป็นเงินประมาณ 2,876 ล้านบาท สาเหตุจาก
การส่ ง ออกที่ ช ะลอตั ว ลงตามสภาวะเศรษฐกิ จ โลก
ที่ชะลอตัว มาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างจีนกับ
สหรัฐอเมริกาที่ยืดเยื้อตั้งแต่ปลายปี 2561 เหตุการณ์
ประท้วงในฮ่องกง และผลกระทบจากการยกเลิกเทีย่ วบิน
จากเหตุการณ์ปิดน่านฟ้าปากีสถานทำ�ให้ต้องเปลี่ยน
เส้ น ทางบิ น โดยต้ อ งบิ น อ้ อ มจากเส้ น ทางบิ น ปกติ
และบริษัทฯ ต้องสำ�รองน้ำ�มันในแต่ละเที่ยวบินเพิ่มขึ้น
ซึ่ ง ส่ ง ผลกระทบต่ อ ความสามารถในการรั บ น้ำ � หนั ก
บรรทุกสินค้าลดลง ประกอบกับรายได้จากพัสดุภัณฑ์
เฉลี่ยต่อหน่วย (รวมค่าธรรมเนียมชดเชยค่าน้ำ�มันและ
ค่าประกันภัย) เท่ากับ 7.84 บาท ลดลง 0.67 บาท
(7.9%) หรื อ ประมาณ 1,425 ล้ า นบาท ส่ ว นหนึ่ ง
เป็นผลจากการแข็งค่าของเงินบาททำ�ให้รายได้เมื่อคิด
เป็นเงินบาทลดลง หากไม่รวมผลของอัตราแลกเปลี่ยน
ที่ มี ผ ลให้ ร ายได้ จ ากพั ส ดุ ภั ณ ฑ์ เ ฉลี่ ย ต่ อ หน่ ว ยลดลง
0.44 บาท/RFTK (5.2%) หรือประมาณ 941 ล้านบาท รายได้
จากพัสดุภัณฑ์เฉลี่ยต่อหน่วยจะต่ำ�กว่าปีก่อนประมาณ
2.7% หรือประมาณ 490 ล้านบาท จากการแข่งขัน
ด้านราคาเพือ่ ช่วงชิงตลาดทีม่ อี ยูอ่ ย่างจำ�กัดมีอตั ราส่วน
การขนส่งพัสดุภัณฑ์ (Freight Load Factor) เฉลี่ย
53.8% ต่�ำ กว่าปีกอ่ นทีเ่ ฉลีย่ 60.8% แต่สงู กว่าค่าเฉลีย่
ของอุตสาหกรรมในปี 2562 ที่ 46.7%

• รายได้ค่าโดยสารและค่าน้ำ�หนักส่ว นเกินสำ�หรับ
เส้นทางบินข้ามทวีป มีจ�ำ นวน 55,666 ล้านบาท ลดลง
จากปีก่อน 5,555 ล้านบาท (9.1%) โดยมีปริมาณ
การผลิตด้านผู้โดยสารลดลง 4.7% สาเหตุหลัก
เกิดจากการปรับลดเที่ยวบินในเส้นทางออสเตรเลีย
ปริมาณการขนส่งผู้โดยสารลดลง 3.5% อัตราส่วน
การบรรทุกผูโ้ ดยสารเพิม่ ขึน้ จาก 80.6% ในปี 2561
เป็น 81.7% ในปีนี้ ขณะทีร่ ายได้เฉลีย่ ต่อหน่วยลดลง
จากปี ก่ อ นประมาณ 6.5% ส่ ว นหนึ่ ง เกิ ด จาก
การแข็งค่าของเงินบาทเมื่อเทียบกับสกุลยูโร และ
ดอลลาร์ออสเตรเลีย ปัจจัยลบทีส่ ง่ ผลต่อการเดินทาง
การแข่งขันที่รุนแรงจากผลกระทบจากสายการบิน
ตะวันออกกลาง
• รายได้ค่าโดยสารและค่าน้ำ�หนักส่ว นเกินสำ�หรับ
เส้นทางบินภายในประเทศ มีจ�ำ นวน 10,507 ล้านบาท
ลดลงจากปีก่อน 724 ล้านบาท (6.4%) โดยมี
ปริมาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสารลดลง 6.3% ส่วนหนึง่
เกิดจากการยกเลิกทำ�การบินไปยังสมุย ตัง้ แต่วนั ที่ 3
กันยายน 2561 เป็นต้นไป โดยได้รว่ มลงนามสัญญา
ความร่วมมือระหว่างกันบนเทีย่ วบินรหัสร่วม (Code
Share Flight) กับสายการบิน บางกอกแอร์ เวย์
ในทุกเที่ยวบินของเส้นทางนี้แทนปริมาณการขนส่ง
ผู้โดยสารลดลง 2.3% และรายได้เฉลี่ยต่อหน่วย
ลดลง 4.8% จากการแข่งขันในตลาดจากสายการบิน
ต้นทุนต่ำ�ที่มีการลดราคาและแย่งส่วนแบ่งตลาด
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• รายได้อื่นๆ
รวมจำ�นวน 3,766 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 231
ล้านบาท (6.5%) สาเหตุ ห ลั ก เกิ ดจากการปรั บ ปรุง
บัญชีหนี้สินค่าธรรมเนียมสนามบินซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
ราคาบัตรโดยสารที่เรียกเก็บจากผู้โดยสารก่อนปี 2559
โดยนำ � มารั บ รู้ เ ป็ น รายได้ อื่ น ๆ เนื่ อ งจากหมดภาระ
ที่ ต้ อ งชำ � ระแก่ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารสนามบิ น ในแต่ ล ะประเทศ
โดยมี ส มมติ ฐ านจากข้ อ มู ล ในอดี ต ไม่ พ บว่ า มี ก าร
เรียกเก็บเงินเมือ่ ระยะเวลาผ่านไปเกินกว่า 3 ปี นับตัง้ แต่
วันที่รับรู้หนี้สิน รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อ 4.1
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ค่าใช้จ่าย
ในปี 2562 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีคา่ ใช้จา่ ยรวม 196,470
ล้านบาท ลดลง 12,088 ล้านบาท (5.8%) โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
• ค่าน้ำ�มันเครื่องบิน
จำ�นวน 54,675 ล้านบาท คิดเป็น 27.8 % ของค่าใช้จา่ ยรวม
ลดลง 5,421 ล้านบาท (9.0%) สาเหตุหลักเกิดจากราคา

น้ำ�มันเครื่องบินเฉลี่ยต่ำ�กว่าปีก่อน 8.2% ประกอบกับ
เงินบาทแข็งค่าเมื่อเทียบกับเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ
และมีคา่ ใช้จา่ ยในการบริหารความเสีย่ งราคาน้�ำ มัน 981
ล้านบาท ในขณะที่ปีก่อนมีรายได้ 1,899 ล้านบาท
• ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงานไม่รวมน้�ำ มัน
รวมจำ�นวน 137,550 ล้านบาท ลดลง 6,580 ล้านบาท
(4.6%) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ม.ค.-ธ.ค.
หน่วย : ล้านบาท

2562

ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ค่าบริการการบิน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับนักบินและลูกเรือ
ค่าซ่อมแซมและซ่อมบำ�รุงอากาศยาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย
ค่าเช่าเครื่องบินและอะไหล่
ค่าสินค้าและพัสดุใช้ไป
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขายและโฆษณา
ค่าใช้จ่ายด้านการประกันภัย
ค่าใช้จ่ายอื่น
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

28,483
21,058
6,242
19,322
16,787
15,029
9,101
10,637
628
10,040
223

ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงานไม่รวมน้ำ�มัน

137,550

สรุปค่าใช้จ่ายที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำ�คัญได้แก่
• ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน ประกอบด้วยค่าใช้จ่าย
บุคลากร ผลประโยชน์พนักงาน ค่าตอบแทน ผู้บริหาร
และกรรมการ มีจำ�นวน 28,483 ล้านบาท ลดลง 2,392
ล้านบาท (7.7%) สาเหตุหลักเกิดจากการปรั บ ปรุ ง
รายการค่าใช้จ่ายเงินทดแทนวันหยุดพักผ่อนประจำ�ปี
ที่ใช้ไม่หมดภายใน 3 ปี ตามที่ระเบียบบริษัทกำ�หนด
ที่ รั บ รู้ ร ายการเป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยคู่ กั บ ค่ า ใช้ จ่ า ยค้ า งจ่ า ย
ในงบการเงินสำ�หรับปี 2558-2561 รวมประมาณ 1,261
ล้านบาท รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อ 4.2 หากไม่รวมรายการดังกล่าวค่าใช้จ่ายบุคลากร
จะต่ำ�กว่าปีก่อน 1,131 ล้านบาท จากการไม่บันทึก
ตั้งค้างจ่ายเงินทดแทนวันหยุดพักผ่อนประจำ�ปีในปีนี้
และสำ � รองค่ า ใช้ จ่ า ยผลประโยชน์ พ นั ก งานลดลง
นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงวิธีการคำ�นวณค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทางในการปฏิบัติการบินของนักบิน (Per diem)
ทำ�ให้ค่าล่วงเวลาของนักบินลดลง

AR 2019

% ของ
ค่าใช้จา่ ยรวม

20.7
15.3
4.6
14.0
12.2
10.9
6.6
7.7
0.5
7.3
0.2

2561

% ของ
ค่าใช้จา่ ยรวม

เปลี่ยนแปลง
ล้านบาท

%

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

21.4
15.4
3.9
14.0
13.2
10.4
6.3
7.5
0.4
7.1
0.4

-2,392
-1,107
+612
-766
-2,258
+12
-10
-206
+38
-203
-300

-7.7
-5.0
+10.9
-3.8
-11.9
+0.1
-0.1
-1.9
+6.4
-2.0
-57.4

100.0 144,130

100.0

-6,580

-4.6

• ค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับการบิน ประกอบด้วย ค่าบริการการบิน
และค่าสินค้าและพัสดุใช้ไปมีจ�ำ นวนรวม 30,159 ล้านบาท
ลดลง 1,117 ล้านบาท (3.6%) สาเหตุหลักเกิดจาก
การแข็งค่าของเงินบาทเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักของ
ค่าใช้จา่ ยทำ�ให้คา่ ใช้จา่ ยลดลงประมาณ 1,183 ล้านบาท
หากไม่รวมผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการบินจะเพิ่มขึ้น 66 ล้านบาท ถึงแม้ปริมาณ
การผลิ ต ลดลง ส่ ว นหนึ่ ง เกิ ด จากค่ า บริ ก ารนำ � ร่ อ ง
ทางอากาศ (Navigation fee) เพิ่มขึ้นจากเหตุการณ์
ปิดน่านฟ้าปากีสถาน และค่าอะไหล่เครื่องบินสิ้นเปลือง
เพิ่ ม ขึ้ น จากการซ่ อ มบำ � รุ ง เครื่ อ งบิ น และเครื่ อ งยนต์
ตามระยะเวลาการซ่อมบำ�รุง
• ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับนักบินและลูกเรือมีจำ�นวน 6,242
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 612 ล้านบาท (10.9%) สาเหตุหลัก
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงวิธีการคำ�นวณค่าเบี้ยเลี้ยง
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เดินทางในการปฏิบัติการบินของนักบิน (Per diem)
มีผลตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 เพื่อแก้ไขปัญหานักบิน
ลาออกโดยปรับปรุงระบบการจ่ายค่าตอบแทนนักบิน
ให้ทดั เทียมอุตสาหกรรมและเพือ่ ให้การจัดตารางบินของ
นักบินให้สามารถบริหารกำ�ลังพลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ซึ่งมีผลให้ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางของนักบินเพิ่มขึ้น 840
ล้านบาท ขณะที่ค่าล่วงเวลาของนักบินในกลุ่มค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์พนักงานลดลง

มูลค่าคงเหลือของเครื่องบินและเครื่องยนต์ โดยบันทึก
ผลกระทบของเครื่องบินที่คิดค่าเสื่อมราคาครบ 20 ปี
แล้ว รวมไว้ในปี 2561 จำ�นวน 1,279 ล้านบาท หากไม่รวม
ผลกระทบดังกล่าว ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่ายจะ
ลดลง 979 ล้านบาท เป็นผลจากมีเครือ่ งบิน ทีน่ งั่ เครือ่ งบิน
และสิ น ทรั พ ย์ อื่ น ที่ คิ ด ค่ า เสื่ อ มราคาเต็ ม จำ � นวนแล้ ว
• ส่ ว นแบ่ ง ขาดทุ น จากเงิ น ลงทุ น ในบริ ษั ท ร่ ว มสุ ท ธิ
มีจำ�นวน 223 ล้านบาท ขาดทุนลดลง 300 ล้านบาท
(57.4%) โดยมีรายละเอียดดังนี้

• ค่าซ่อมแซมและซ่อมบำ�รุงอากาศยาน มีจ�ำ นวน 19,322
ล้านบาท ลดลง 766 ล้านบาท (3.8%) สาเหตุหลักจากค่า
ซ่อมอะไหล่ Life Limited Part ของเครื่องยนต์ TRENT
800 ลดลง ประกอบกับผลจากการแข็งค่าของเงินบาท
เมื่อเทียบกับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐที่เป็นเงินกุลหลัก
ของค่าซ่อม ทำ�ให้ค่าซ่อมเมื่อคิดเป็นเงินบาทลดลง

- ส่วนแบ่งขาดทุนในบริษัท สายการบินนกแอร์ จำ�กัด
(มหาชน) 496 ล้านบาท ขาดทุนต่�ำ กว่าปีก่อน 372
ล้านบาท
- ส่วนแบ่งกำ�ไรใน บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบิน
กรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) 218 ล้านบาท กำ�ไรลดลง
32 ล้านบาท

• ค่ า เช่ า เครื่ อ งบิ น และอะไหล่ และค่ า เสื่ อ มราคาและ
ค่าตัดจำ�หน่ายมีจำ�นวนรวม 31,816 ล้านบาท ลดลง
2,246 ล้านบาท (6.6%) โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ส่ ว นแบ่ ง กำ� ไรใน บริ ษั ท โรงแรมท่ า อากาศยาน
สุวรรณภูมิ จำ�กัด 29 ล้านบาท กำ�ไรลดลง 9 ล้านบาท

- ค่าเช่าเครือ่ งบินและอะไหล่ เพิม่ ขึน้ 12 ล้านบาท (0.1%)
สาเหตุหลักเกิดจากการรับมอบเครือ่ งบินเช่าดำ�เนินงาน
แบบแอร์บสั A350-900 จำ�นวน 3 ลำ� ในเดือน ม.ค. ก.พ.
และ มี.ค. 61 ประกอบกับมีคา่ เช่าเครือ่ งยนต์อะไหล่เพิม่
ขึ้นจากเครื่องยนต์ TRENT 800 จำ�นวน 2 เครื่องยนต์
และ TRENT XWB จำ�นวน 3 เครื่องยนต์ เพิ่มขึ้นจากปี
ก่อน อย่างไรก็ตาม ผลจากเงินบาทแข็งค่าเมือ่ เทียบกับ
เงิ น สกุ ล ดอลลาร์ ส หรั ฐ ฯ ทำ � ให้ ค่ า ใช้ จ่ า ยเมื่ อ
คำ � นวณเป็ น เงิ น บาทลดลงประมาณ 419 ล้ า นบาท

- ส่วนแบ่งกำ�ไรในบริษทั ดอนเมือง อินเตอร์เนชัน่ แนล
แอร์พอร์ต โฮเต็ล จำ�กัด 15 ล้านบาท กำ�ไรลดลง
9 ล้านบาท
- ส่วนแบ่งกำ�ไรในบริษัท ครัวการบินภูเก็ต จำ�กัด 11
ล้านบาท กำ�ไรลดลง 9 ล้านบาท
- ส่ ว นแบ่ ง กำ � ไรในบริ ษั ท โรงแรมรอยั ล ออคิ ด
(ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) ลดลง 13 ล้านบาท
จากการขายหุ้ น ทั้ ง จำ � นวนโดยได้ โ อนกรรมสิ ท ธิ์
ให้ผู้ซื้อเมื่อวันที่ 23 เม.ย.61

- ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจำ�หน่าย ลดลง 2,258 ล้านบาท
(11.9%) สาเหตุหลักเกิดจากการเปลี่ยนประมาณการ
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• ต้นทุนทางการเงิน - สุทธิ
มีจำ�นวน 4,245 ล้านบาท ลดลง 87 ล้านบาท (2.0%)
สาเหตุ ห ลั ก เกิ ด จากเงิ น บาทแข็ ง ค่ า เมื่ อ เที ย บกั บ
เงินสกุลหลักของหนีส้ นิ ระยะยาว ได้แก่ เงินยูโร เงินเยน
และดอลลาร์สหรัฐฯ หากไม่รวมผลของอัตราแลกเปลีย่ น
ทีท่ �ำ ให้ดอกเบีย้ จ่ายเมือ่ คำ�นวณเป็นเงินบาทมียอดลดลง
จำ�นวน 102 ล้านบาท ต้นทุนทางการเงินจะเพิม่ ขึน้ เล็กน้อย
สาเหตุ ห ลั ก เกิ ด จากดอกเบี้ ย จ่ า ยสำ � หรั บ เงิ น กู้ ยื ม
ระยะสั้นเพิ่มขึ้นจากการกู้ยืมระยะสั้นในระหว่างงวด
อย่างไรก็ตาม ดอกเบี้ยจ่ายสำ�หรับเงินกู้ยืมระยะยาว
ลดลงจากอัตราดอกเบี้ยที่ปรับลดลงตลอดปี 2562
ประมาณการเงินตอบแทนความชอบในการทำ�งาน
เมือ่ วันที่ 26 กันยายน 2562 ประกาศคณะกรรมการแรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่องมาตรฐานขั้นต่�ำ ของสภาพการจ้าง
ในรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 4) ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ซึ่งได้กำ�หนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง
สำ�หรับลูกจ้างซึง่ ทำ�งานติดต่อกันครบ 20 ปี ขึน้ ไปให้มสี ทิ ธิ
ได้ รั บ ค่ า ชดเชยไม่ น้ อ ยกว่ า ค่ า จ้ า งอั ต ราสุ ด ท้ า ยจำ � นวน
400 วัน โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2562
เป็นต้นไป โดยให้มีผลกับลูกจ้างที่เกษียณอายุตั้งแต่วันที่
30 กันยายน 2562 เป็นต้นไป การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ถื อ เป็ น การแก้ ไ ขโครงการสำ �หรั บ โครงการผลประโยชน์
หลังออกจากงาน และมีผลกระทบให้บริษทั ฯ ตัง้ ประมาณการ
หนี้สินสำ�หรับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น
2,689 ล้ า นบาท บริ ษั ท ฯ ได้ บั น ทึ ก ผลกระทบจากการ
เปลี่ ย นแปลงดั ง กล่ า วโดยรั บ รู้ ต้ น ทุ น บริ ก ารในอดี ต เป็ น
ค่าใช้จา่ ยทันทีในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในระหว่างงวดปัจจุบนั
รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8.19
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์และเครื่องบิน
จำ�นวน 634 ล้านบาท ลดลง 2,825 ล้านบาท (81.7%)
ประกอบด้วย

- ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเครือ่ งบิน 456 ล้านบาท ต่�ำ กว่า
ปีกอ่ น 2,694 ล้านบาท โดยในปีนมี้ กี ารตัง้ สำ�รองด้อยค่า
สำ�หรับเครื่องบิน 15 ลำ� ประกอบด้วย A300-600 1 ลำ�
A330-300 4 ลำ� A340-500 3 ลำ� A340-600 2 ลำ�
B737-400 3 ลำ� และ B747-400 2 ลำ� รวม 381 ล้านบาท
และตั้งสำ�รองด้อยค่าของเครื่องยนต์อะไหล่รวม 10
เครือ่ งยนต์ จำ�นวน 75 ล้านบาท ในขณะทีป่ กี อ่ นตัง้ ด้อยค่า
เครื่องบิน รวม 19 ลำ� รวม 3,064 ล้านบาท เนื่องจาก
ราคาอ้างอิงจากผู้ประเมินราคามาตรฐานของเครื่องบิน
แอร์บัส A340-500 และ A340-600 ลดลงอย่างมาก
นอกจากนี้ ตั้ ง สำ � รองด้ อ ยค่ า ของเครื่ อ งยนต์ อ ะไหล่
รวม 10 เครื่องยนต์ ประมาณ 86 ล้านบาท
- ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ 178 ล้านบาท
ต่�ำ กว่าปีกอ่ น 131 ล้านบาท เนือ่ งจากมีการสำ�รองด้อยค่า
อะไหล่เครื่องบินหมุนเวียนที่เสียหายและไม่สามารถ
ซ่อมแซมได้ลดลงจากปีก่อน
กำ�ไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
จำ�นวน 4,439 ล้านบาท ประกอบด้วย กำ�ไรจากอัตราแลกเปลีย่ น
เงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้น (Unrealized FX Gain)
2,243 ล้านบาท ซึง่ เกิดจากการปรับยอดเงินกูแ้ ละสินทรัพย์
หนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศเป็นเงินบาท ณ วันสิ้นงวด
จากการแข็งค่าของเงินบาทเมือ่ เทียบกับเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ
เงินยูโร และเงินเยน ณ 31 ธันวาคม 2562 เมือ่ เปรียบเทียบกับ
ณ สิน้ ปีกอ่ น และกำ�ไรจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
ที่เกิดขึ้นแล้ว (Realized FX Gain) 2,196 ล้านบาท

EBITDA ของปี 2562 มีจำ�นวน 8,804 ล้านบาท ลดลง
5,690 ล้านบาท (39.3%) โดยมี EBITDA Margin 4.8%
ลดลงจากปีก่อนที่เท่ากับ 7.3%

3. ฐานะทางการเงินและสภาพคล่อง
ตารางแสดงรายจ่ายลงทุน
ม.ค.-ธ.ค.

หน่วย : ล้านบาท

2562

2561

เครื่องบิน
อื่นๆ (ที่ไม่ใช่เครื่องบิน)

2,410
1,062

9,213
908

รวม

3,472

10,121
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การจัดหาเงินทุน

ในปี 2562 บริษทั ฯ มีรายจ่ายเพือ่ การลงทุน 3,472 ล้านบาท
ลดลงจากปีกอ่ น 6,649 ล้านบาท โดยรายจ่ายเพือ่ การลงทุน
ในปี 2562 ประกอบด้วย

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ดำ�เนินการจัดหาเงินทุน รวมทั้งสิ้น
45,288 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- การลงทุนในเครื่องบินจำ�นวน 2,410 ล้านบาท ต่ำ�กว่า
ปีก่อน 6,803 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากในปีก่อน
รับมอบเครื่องบินเช่าการเงินแบบแอร์บัส A350-900
จำ�นวน 2 ลำ� และเครื่องยนต์อะไหล่รวม 3 เครื่องยนต์
ได้ แ ก่ TRENT XWB-84 สำ �หรั บ เครื่ อ งบิ น แอร์ บั ส
A350-900 จำ�นวน 2 เครื่องยนต์ และเครื่องยนต์
GE90-115B สำ�หรับเครื่องบินโบอิ้ง B777-300ER
จำ � นวน 1 เครื่ อ งยนต์ สำ � หรั บ การลงทุ น ในปี นี้
โดยส่ ว นใหญ่ เ ป็ น การซื้ อ อะไหล่ เ ครื่ อ งบิ น หมุ น เวี ย น
และเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครือ่ งยนต์อะไหล่ GE90-115B
จำ�นวน 1 เครื่องยนต์

1. การเบิ ก เงิ น กู้ ร ะยะสั้ น ประเภทตั๋ ว สั ญ ญาใช้ เ งิ น กั บ
สถาบันการเงินในประเทศรวมทั้งสิ้น 21,500 ล้านบาท
เพือ่ ชำ�ระคืนเงินกูร้ ะยะสัน้ และหุน้ กูท้ คี่ รบกำ�หนดไถ่ถอน
และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำ�เนินงาน
2. การออกหุน้ กูร้ วมจำ�นวน 18,788 ล้านบาท โดยเป็นการ
ออกหุ้นกู้ในเดือนพฤษภาคม 2562 จำ�นวน 10,000
ล้านบาท (ระยะเวลา 1-15 ปี) และ ในเดือนพฤศจิกายน
2562 จำ�นวน 8,788 ล้านบาท (ระยะเวลา 1-15 ปี)
เพื่อชำ�ระคืนหุ้นกู้ที่ครบกำ�หนดชำ�ระ และหรือคืนเงินกู้
ของบริษัทฯ ที่มีต้นทุนทางการเงินที่สูงกว่า และ/หรือ
ลงทุนในสินทรัพย์ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการ
ดำ�เนินงาน

- การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรอืน่ ๆ จำ�นวน 1,062 ล้านบาท
ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในอุปกรณ์การให้บริการของ
หน่ ว ยธุ ร กิ จ การบริ ก ารภาคพื้ น ฝ่ า ยช่ า ง และฝ่ า ย
ครัวการบิน

3. การกูเ้ งินระยะยาวจากสถาบันการเงินในประเทศ จำ�นวน
5,000 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัทฯ

โดยสรุปเงินสดสุทธิได้มาและใช้ไปในกิจกรรมต่าง ๆ ได้ดังนี้
ม.ค.-ธ.ค.

หน่วย : ล้านบาท

2562

2561

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
ของเงินสดและเงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)

14,818
(2,970)
(3,726)

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

(151)

7

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)

7,971

(1,538)

ในปี 2562 บริ ษั ท ฯ มี เ งิ น สดสุ ท ธิ จ ากการดำ � เนิ น งาน
จำ�นวน 14,818 ล้านบาท ต่ำ�กว่าปีก่อน 2,582 ล้านบาท
จากผลการดำ�เนินงานทีข่ าดทุนสูงกว่าปีกอ่ น และเงินสดสุทธิ
ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำ�นวน 3,726 ล้านบาท ต่ำ�กว่า
ปีก่อนถึง 13,120 ล้านบาท เนื่องจากมีเงินสดรับสุทธิจาก
การออกหุ้นกู้และเงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น แต่มีเงินสดสุทธิ
ใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำ�นวน 2,970 ล้านบาท สูงกว่าปีกอ่ น
871 ล้านบาท เนือ่ งจากในปีกอ่ นมีเงินสดรับจากการขายหุน้
ใน บริษทั โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
เป็นผลให้เงินสดและรายการเทียบเท่า เงินสด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562 มีจำ�นวน 21,663 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำ�นวน 7,971 ล้านบาท
THAI

เครื่องบิน
ในปี 2562 บริษทั ฯ มีเครือ่ งบินทีใ่ ช้ในการดำ�เนินงาน ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562 จำ�นวน 103 ลำ� (รวมเครื่องบินแอร์บัส
A320-200 จำ�นวน 20 ลำ� ซึ่งใช้ดำ�เนินงานโดยบริษัท
ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำ�กัด) เท่ากับ ณ สิ้นปี 2561 ทั้งนี้
บริษัทฯ มีเครื่องบินที่ปลดระวางและรอการขาย ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562 จำ�นวน 15 ลำ� ประกอบด้วย เครื่องบินแบบ
แอร์บัส A340-500 จำ�นวน 3 ลำ� A340-600 จำ�นวน 6 ลำ�
A300-600 จำ�นวน 1 ลำ� และเครือ่ งบินแบบโบอิง้ B737-400
จำ�นวน 4 ลำ� และ B747-400 จำ�นวน 1 ลำ�
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สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีสนิ ทรัพย์รวมจำ�นวน 256,665 ล้านบาท ลดลงจากวันที่ 31 ธันวาคม 2561
จำ�นวน 12,056 ล้านบาท (4.5%) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2562
ของ
ล้านบาท สิน%
ทรัพย์รวม

31 ธ.ค. 2561
ของ
ล้านบาท สิน%
ทรัพย์รวม

ล้านบาท

%

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเปรียบเทียบเงินสด
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ

21,663
23
27,848

8.4
10.9

13,692
490
29,946

5.1
0.2
11.1

+7,971
-467
-2,098

+58.2
-95.3
-7.0

สินทรัพย์หมุนเวียน

49,534

19.3

44,128

16.4

+5,406

+12.3

40,470

15.8

45,946

17.1

-5,476

-11.9

98,791
11,578
333
13,092
2,854

38.5
4.5
0.1
5.1
1.1

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

39.3
4.4
0.1
5.0
1.0

-6,809
-130
-8
-219
+162

-6.4
-1.1
-2.3
-1.6
+6.0

167,118

65.1

179,598

66.9

-12,480

-6.9

40,013

15.6

44,995

16.7

-4,982

-11.1

256,665

100.0

268,721

100.0

-12,056

-4.5

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
เครื่องบินรวมเครื่องบินและเครื่องยนต์อะไหล่
จ่ายล่วงหน้า
เครื่องบินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
อุปกรณ์การบินหมุนเวียน
งานระหว่างทำ�
ที่ดิน อาคาร และค่าปรับปรุง
เครื่องมือ โรงซ่อม และอุปกรณ์
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นๆ
รวมสินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียนมีจำ�นวน 49,534 ล้านบาท หรือคิดเป็น
19.3% ของสินทรัพย์ทั้งหมดเพิ่มขึ้นจากวันที่ 31 ธันวาคม
2561 จำ�นวน 5,406 ล้านบาท (12.3%) โดยมีรายการ
ที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำ�คัญได้แก่
- เงิ น สดและรายการเที ย บเท่ า เงิ น สดเพิ่ ม ขึ้ น 7,971
ล้านบาท (58.2%) ส่วนหนึ่งเกิดจากเงินสดรับจากการ
ออกหุ้นกู้ในเดือนพฤศจิกายน 2562 จำ�นวน 8,788
ล้านบาท ประกอบกับเงินสดสุทธิจากการดำ�เนินงาน
สูงกว่าเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนและกิจกรรม
จัดหาเงิน
- สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่ ๆ ลดลง 2,098 ล้านบาท (7.0%)
สาเหตุหลักเกิดจากลูกหนีก้ ารค้าลดลง 1,212 ล้านบาท
(11.7%) จากยอดขายในเดือนธันวาคม 2562 ที่ลดลง
จากเดื อน ธั นวาคม 2561 อย่างไรก็ต าม บริ ษั ท ฯ
มีความสามารถในการบริหารระยะเวลาเรียกเก็บหนี้

AR 2019

เปลี่ยนแปลง

จากลูกหนีก้ ารค้าได้ใกล้เคียงของปีกอ่ น โดยมีระยะเวลา
การเก็บหนี้เฉลี่ยประมาณ 22 วัน ซึ่งต่ำ�กว่าระยะเวลา
การให้สินเชื่อโดยปกติของบริษัทฯ
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ อื ไว้เพือ่ ขายลดลง 467 ล้านบาท
(95.3%) สาเหตุหลักเกิดจากการโอนกรรมสิทธิเ์ ครือ่ งบิน
ให้กบั ผูซ้ อื้ รวม 6 ลำ� ได้แก่ เครือ่ งบินแอร์บสั A330-300
จำ�นวน 5 ลำ� และเครือ่ งบินโบอิง้ B747-400 จำ�นวน 1 ลำ�
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ทีถ่ อื ไว้เพือ่ ขาย ประกอบด้วย เครือ่ งบินโบอิง้ B747-400
จำ�นวน 1 ลำ� จำ�นวนเงิน 23 ล้านบาท
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ มีจำ�นวน 167,118 ล้านบาท
หรือคิดเป็น 65.1% ของสินทรัพย์ทั้งหมด ลดลงจากวันที่
31 ธันวาคม 2561 เป็นจำ�นวน 12,480 ล้านบาท (6.9%)
โดยมีสาเหตุหลักมาจากการคิดค่าเสื่อมราคา
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สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นๆ มีจำ�นวน 40,013 ล้านบาท
หรื อ คิ ด เป็ น 15.6% ของสิ น ทรั พ ย์ ทั้ ง หมดลดลงจาก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำ�นวน 4,982 ล้านบาท (11.1%)
สาเหตุหลักเกิดจาก

และเงื่ อ นไขการบำ � รุ ง รั ก ษาเครื่ อ งยนต์ ต ามตาราง
การบำ�รุงรักษา ลดลง 534 ล้านบาท (3.9%) สาเหตุหลัก
เกิดจากการรับคืน Maintenance Reserve สำ�หรับ
เครื่องบินเช่า B777-300ER จำ�นวน 4 ลำ� ในส่วนการ
ซ่อมบำ�รุงเครื่องยนต์ GE90 จำ�นวน 7 เครื่องยนต์
จากบริษทั ผูใ้ ห้เช่าเครือ่ งบินรวมจำ�นวน 2,267 ล้านบาท

- สินทรัพย์รอการขาย ลดลง 1,241 ล้านบาท (25.4%)
สาเหตุ ห ลั ก เกิ ด จากการโอนเครื่ อ งบิ น แบบแอร์ บั ส
A330-300 จำ�นวน 4 ลำ� ไปสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่ถือไว้เพื่อขายและการตั้งสำ�รองด้อยค่าของเครื่องบิน
และเครื่องยนต์เพิ่มขึ้น

- เงินมัดจำ�สัญญาเช่าเครื่องบินลดลง 627 ล้านบาท
(11.6%) สาเหตุหลักเกิดจากการแข็งค่าของเงินบาท
เมื่อเทียบกับเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐฯ ทำ�ให้สินทรัพย์
เมื่อคำ�นวณเป็นเงินบาทมียอดลดลง ทั้งนี้ รายการนี้
ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่จากเดิมแสดงรายการ
ในค่ า ใช้ จ่ า ยจ่ า ยล่ ว งหน้ า และเงิ น มั ด จำ � ทั้ ง จำ � นวน
เปลี่ยนเป็นแสดงรายการในค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าและ
เงินมัดจำ�เฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 1 ปี ส่วนที่เกิน 1 ปี
แสดงในสิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ ห มุ น เวี ย นอื่ น โดยจั ด ประเภท
รายการของปี 2561 ใหม่เพื่อนำ�มาแสดงเปรียบเทียบ
ในงบแสดงฐานะการเงิ น ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ปี ปั จ จุ บั น
รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8.37

- ค่าตกแต่งเครือ่ งบินเช่าดำ�เนินงานรอการตัดบัญชีลดลง
540 ล้านบาท (11.9%) จากการตัดจำ�หน่ายค่าอุปกรณ์
และผลิตภัณฑ์ในห้องโดยสารของเครือ่ งบินเช่าดำ�เนินงาน
และค่ า ตั ด จำ � หน่ า ยค่ า ใช้ จ่ า ยในโครงการปรั บ ปรุ ง
เครื่องบินเช่าดำ�เนินงานแบบโบอิ้ง 787-8 จำ�นวน 6 ลำ�
- สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีลดลง 1,108 ล้านบาท
(10.4%) สาเหตุหลักเกิดจากภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ของค่าเผื่อการด้อยค่าของเครื่องบินลดลง
- เงินประกันการบำ�รุงรักษาเครื่องบิน (Maintenance
Reserve) เป็น เงิน ประกัน การบำ �รุงรักษาเครื่ องบิ น
ตามสัญญาเช่าที่ผู้ให้เช่าเรียกเก็บเป็นประกันในการ
บำ � รุ ง รั ก ษาเครื่ อ งยนต์ เ ครื่ อ งบิ น ตามสภาพการบิ น

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (Return on Asset) ในปี
2562 เท่ากับร้อยละ -2.5 เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน
ของปีก่อน ซึ่งเท่ากับร้อยละ -2.6

หนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 หนีส้ นิ รวมของ บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีจ�ำ นวน 244,899 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
จำ�นวน 3,366 ล้านบาท (1.4%) โดยมีองค์ประกอบหลักของหนี้สิน ดังนี้
งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2562
ล้านบาท หนี%้สินของ
รวม
หนี้สินหมุนเวียน (ไม่รวมหนี้สินระยะยาว
ที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายใน 1 ปี)

31 ธ.ค. 2561
ล้านบาท หนี%้สินของ
รวม

เปลี่ยนแปลง
ล้านบาท

%

62,636

25.6

66,046

26.6

-3,410

-5.2

หนี้กู้

74,108

30.2

64,850

26.1

+9,258

+14.3

หนี้สินภายใต้เงื่อนไขสัญญาเช่าเครื่องบิน

46,456

19.0

58,982

23.8

-12,526

-21.2

เงินกู้ยืมระยะยาว

23,288

9.5

24,444

9.8

-1,156

-4.7

143,852

58.7

148,276

59.7

-4,424

-3.0

38,411

15.7

33,943

13.7

+4,468

+13.2

244,899

100.0

248,265

100.0

-3,366

-1.4

หนี้สินระยะยาว

รวมหนี้สินระยะยาว
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นๆ
รวมหนี้สิน

THAI
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หนี้สินหมุนเวียน (ไม่รวมหนี้สินที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายใน
หนึง่ ปี 21,731 ล้านบาท) ซึง่ คิดเป็นร้อยละ 25.6 ของหนีส้ นิ
ทัง้ หมด มีจ�ำ นวน 62,636 ล้านบาท ลดลงจาก ณ 31 ธันวาคม
2561 จำ�นวน 3,410 ล้านบาท (5.2%) สาเหตุหลักเกิดจาก

- ค่าใช้จา่ ยค้างจ่ายลดลง 1,780 ล้านบาท (9.8%) สาเหตุ
หลักเกิดจากการตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่ายของค่าซ่อมบำ�รุง
ตามโครงการซ่อมบำ�รุงแบบเหมาจ่ายลดลงจากการ
ปรับลดอัตราค่าซ่อม และส่วนหนึ่งโอนไปเป็นเจ้าหนี้
การค้าเนื่องจากมีการเรียกเก็บเงินจากเจ้าหนี้สำ�หรับ
ค่าใช้จา่ ยของปีกอ่ นทีไ่ ด้มกี ารตัง้ ค่าใช้จา่ ยค้างจ่ายไว้แล้ว
รวมทั้งค่าน้ำ�มันค้างจ่ายลดลง
- เจ้าหนีก้ ารค้าลดลง 657 ล้านบาท (12.7%) สาเหตุหลัก
เกิดจากจ่ายชำ�ระหนี้เจ้าหนี้ค่าซ่อมบำ�รุงเครื่องยนต์
ตามโครงการซ่อมบำ�รุงแบบเหมาจ่ายสำ�หรับค่าใช้จ่าย
ของปีก่อน
- รายรับด้านขนส่งทีย่ งั ไม่ถอื เป็นรายได้ลดลง 935 ล้านบาท
(3.1%) เนื่องจากยอดขายลดลง
- เงิ น กู้ ยื ม ระยะสั้ น เพิ่ ม ขึ้ น 500 ล้ า นบาท (16.7%)
จากการเบิ ก เงิ น กู้ ร ะยะสั้ น ประเภทตั๋ ว สั ญ ญาใช้ เ งิ น
กับสถาบันการเงินในประเทศ เพือ่ ชำ�ระคืนเงินกูร้ ะยะสัน้
และหุ้นกู้ที่ครบกำ�หนดไถ่ถอน
หนี้สินระยะยาว (รวมหนี้สินที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี
21,731 ล้านบาท) ซึง่ คิดเป็นร้อยละ 58.7 ของหนีส้ นิ ทัง้ หมด
มีจ�ำ นวน 143,852 ล้านบาท ลดลง 4,424 ล้านบาท (3.0%)
จากการจ่ายชำ�ระคืนเงินกู้ระยะยาว หุ้นกู้ และหนี้สินภายใต้
เงื่อนไขสัญญาเช่าเครื่องบินรวมจำ�นวน 24,019 ล้านบาท
ถึงแม้ว่าจะมีการออกหุ้นกู้ระยะเวลา 1-15 ปี รวมจำ�นวน
18,788 ล้านบาท และกูเ้ งินระยะยาวจำ�นวน 5,000 ล้านบาท
ก็ตาม นอกจากนี้ ผลจากการแข็งค่าของเงินบาทเมือ่ เทียบกับ
เงินสกุลยูโร เงินเยน และดอลลาร์สหรัฐฯ ณ 31 ธันวาคม
2562 เมื่อเทียบกับ ณ วันสิ้นงวดของปี 2561 ทำ�ให้หนี้สิน
ระยะยาวเมือ่ คิดเป็นเงินบาทมียอดลดลงจำ�นวน 4,193 ล้านบาท
หนีส้ นิ ไม่หมุนเวียนอืน่ ๆ ซึง่ คิดเป็นร้อยละ 15.7 ของหนีส้ นิ
ทัง้ หมด มีจ�ำ นวน 38,411 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 4,468 ล้านบาท
(13.2%) สาเหตุหลักเกิดจากประมาณการหนี้สินสำ�หรับ
ผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น 3,204 ล้านบาท จากการ
ปรั บ ประมาณการเงิน ตอบแทนความชอบในการทำ �งาน
ตามทีก่ ล่าวไว้ขา้ งต้น นอกจากนี้ ยังมีการประมาณการหนีส้ นิ
ระยะยาวเพิม่ ขึน้ 1,257 ล้านบาท จากประมาณการค่าซ่อมใหญ่

AR 2019

เครื่องบิน เครื่องยนต์เครื่องบิน และส่วนประกอบอื่นๆ
สำ�หรับรายการซ่อมที่จะต้องจ่ายเงินในอนาคตตามสัญญา
เพื่อรับรู้ภาระผูกพันภายใต้สัญญาเช่าดำ�เนินงาน
ณ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระ
ดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Interest Bearing Debt to
Equity) เท่ากับ 12.5 เท่า สูงกว่า ณ 31 ธันวาคม 2561
ที่เท่ากับ 7.4 เท่า และมีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของ
ผู้ถือหุ้นเท่ากับ 20.8 เท่า เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2561
ที่เท่ากับ 12.1 เท่า

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ส่วนของผูถ้ อื หุน้ มีจ�ำ นวน 11,766
ล้านบาท ลดลงจากวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำ�นวน 8,690
ล้านบาท (42.5%) สาเหตุหลักเกิดจากผลการดำ�เนินงาน
ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยสำ�หรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562 มีผลขาดทุน ถึงแม้ว่าจะมีการปรับปรุงผลกระทบ
จากการนำ�มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15
เรื่องรายได้จากสัญญาที่ทำ�กับลูกค้ามาใช้ ทำ�ให้กำ�ไรสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 เพิ่มขึ้นจำ�นวน 2,159 ล้านบาท
ทัง้ นี้ ส่งผลให้อตั ราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (Return
on Equity) ลดลงจากร้อยละ -44.1 ในปี 2561 เป็นร้อยละ
-74.6 ในปีนี้

สภาพคล่อง
ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2562 บริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ย
มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำ�นวน 21,663 ล้านบาท
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.4 ของสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้นจาก
ณ 31 ธันวาคม 2561 โดยในปี 2562 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
ได้จัดหาเงินทุนจากเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวจากทั้ง
สถาบันการเงินต่างๆ และออกหุ้นกู้จำ�นวน 2 ครั้ง ในเดือน
พฤษภาคม 2562 และเดือนพฤศจิกายน 2562 นอกจากนี้
ยังได้รบั เงินประกันการบำ�รุงรักษาเครือ่ งบินสำ�หรับเครือ่ งบินเช่า
ดำ�เนินงานโบอิ้ง B777-300ER จำ�นวน 2,267 ล้านบาท
จากผู้ให้เช่าเครื่องบินตามที่กล่าวมาข้างต้น รวมถึงการ
จัดทำ�ประมาณการกระแสเงินสดปี 2563 ภายใต้เงื่อนไข
ที่ใช้ความระมัดระวัง พบว่าบริษัทฯ ยังคงมีเงินสดสำ�รอง
ในมือคงเหลืออยู่ในระดับที่เพียงพอและสามารถดำ�เนิน
กิจการตามปกติ หากไม่ได้รบั ผลกระทบจากปัจจัยภายนอก
ที่บริษัทไม่สามารถควบคุมได้ นอกจากนี้ ยังมีวงเงินสินเชื่อ
Committed Credit Line พร้ อ มเบิ ก ใช้ ท่ี บ ริ ษั ท ฯ
มีกับธนาคารต่างๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำ�นวน
13,500 ล้านบาท
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- การเพิ่ ม รายได้ โดยดำ � เนิ น กลยุ ท ธ์ เ จาะกลุ่ ม ลู ก ค้ า
แบบ Personalized มุ่ ง เน้ น การสร้ า งรายได้ เ สริ ม
(Ancillary Revenue) รวมทัง้ เร่งดำ�เนินงานด้าน Digital
Marketing โดยใช้ Big Data และ Data Analytic
ในการวิเคราะห์ตลาดเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเพิ่ม
การขายทาง Online ให้มากขึ้น
- การควบคุ ม และลดค่ า ใช้ จ่ า ย โดยมี ม าตรการตั ด
ค่าใช้จ่ายที่ไม่จำ�เป็น ลดค่าตอบแทนของผู้บริหารและ
คณะกรรมการอย่างสมัครใจ เป็นต้น
- การปรับปรุงประสิทธิภาพการดำ�เนินงาน อาทิ การบริหาร
จัดการฝูงบินให้มีประสิทธิภาพ โดยเร่งสรุปแผนการ
จัดหาเครือ่ งบินให้มคี วามเหมาะสมกับการดำ�เนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ รวมทั้งควบคุมติดตามแผนการจำ�หน่าย
เครื่องบินที่ปลดระวาง และทรัพย์สินให้ได้ตามแผนการ
ขายเครื่องบิน และวางแผนระยะยาวในการลดหนี้สิน
เพือ่ ลดอัตราส่วนหนีส้ นิ ต่อทุนให้ต�่ำ ลงเพือ่ ลดความเสีย่ ง
ของสถานะทางการเงินและหนี้สินของบริษัทฯ รวมทั้ง
ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพเหมาะสม
กับการประกอบธุรกิจ และบรรจุบคุ ลากรในตำ�แหน่งสำ�คัญ
ให้ครบถ้วน เพื่อให้มั่นใจว่าการดำ�เนินการทั้งหมดมี
การกำ�กับดูแลอย่างใกล้ชิด

4. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการดำ�เนินงานในอนาคต
อุ ต สาหกรรมการบิ น ในปี 2563 ยั ง ต้ อ งเผชิ ญ กั บ
ความท้าทายทั้งจากสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ที่ยังคง
แพร่ระบาดอย่างต่อเนือ่ งในหลายประเทศ ทำ�ให้ประเทศไทย
และรัฐบาลของประเทศต่างๆ ได้ประกาศห้ามหรือเตือน
ประชาชนของตนให้ ง ดการเดิ น ทางไปยั ง ประเทศที่ มี
การแพร่ ร ะบาด ซึ่ ง ส่ ง ผลกระทบอย่ า งหลี ก เลี่ ย งไม่ ไ ด้
กั บ อุ ต สาหกรรมการบิ น และการท่ อ งเที่ ย ว เป็ น เหตุ ใ ห้
บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน) ต้องปรับลดเที่ยวบิน
และลดปริมาณการผลิตให้สอดคล้องกับจำ�นวนผู้โดยสาร
ที่ลดลง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อยู่ระหว่างการดำ�เนินการ
ตามมาตรการในการบริหารจัดการผลกระทบอย่างเข้มข้น
โดยจัดตั้งคณะทำ�งานเรื่องการแก้ไขปัญหา เพื่อติดตาม
สัง่ การ และเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชดิ เพือ่ รับมือกับสถานการณ์
ในปั จ จุ บั น ที่ ยั ง ไม่ มี สั ญ ญาณที่ ค ลี่ ค ลายและยั ง คงทวี
ความรุนแรง และลุกลามในภูมภิ าคยุโรปในอีกหลายประเทศ
ในขณะนี้ นอกจากนี้ ผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่าง
สหรัฐฯ และจีนที่ยังดำ�เนินต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าการเจรจา
จะบรรลุข้อตกลงในเบื้องต้นแล้ว แต่คาดว่ายังคงนำ�ไปสู่
การเจรจาในขัน้ ต่อๆ ไป ประกอบกับประเด็นความไม่แน่นอน
ทางการเมืองภายหลัง จากการถอนตัวของสหราชอาณาจักร
จากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป หรือ เบร็กซิท ปัญหา
ความขั ด แย้ ง ระหว่ า งสหรั ฐ อเมริ ก าและอิ ห ร่ า น รวมทั้ ง
สถานการณ์ราคาน้ำ�มันในตลาดโลกและอัตราแลกเปลี่ยน
ที่ยังคงมีความผันผวน

นอกจากนี้ ในเดื อ นมกราคม และกุ ม ภาพั น ธ์ 2563
มีเหตุการณ์สำ�คัญดังนี้
- สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า และฉบับที่ 9
เรื่ อ งเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ที่ มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ สำ � หรั บ
รอบระยะเวลาบัญชีทเี่ ริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563
เป็นต้นไปนั้น บริษัทฯ ได้ศึกษาเตรียมการรองรับและ
มีความพร้อมในการปฏิบัติให้เป็นไปตามที่มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินกำ�หนด โดยบริษทั ฯ ได้ประเมิน
ผลกระทบจากการนำ�มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกล่าวมาใช้ และได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อ 3
- ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 บริษัท สายการบินนกแอร์
จำ�กัด (มหาชน) ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำ�นวน
รวม 888 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคา
เสนอขายราคา 2.50 บาท ทัง้ นี้ บริษทั การบินไทย จำ�กัด
(มหาชน) ไม่ได้ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จึงทำ�ให้สัดส่วน
การถื อ หุ้ น ของบริ ษั ท จากเดิ ม ร้ อ ยละ 15.94 ลดลง
เหลือร้อยละ 13.28 รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อ 8.38.2

จากปัจจัยลบต่างๆ และสถานการณ์การแข่งขันที่รุนแรง
ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการโดยรวมของบริษทั ฯ บริษทั ฯ
จึ ง ได้ ท บทวนสภาพแวดล้ อ มภายนอกของอุ ต สาหกรรม
การบิน สภาวะตลาดและการแข่งขันสภาพแวดล้อมภายใน
โดยได้จดั ทำ�แผนฟืน้ ฟูระยะเร่งด่วนระยะที่ 2 โดยดำ�เนินการ
ควบคูไ่ ปกับการดำ�เนินการตามแผนดำ�เนินการตามกลยุทธ์หลัก
ประกอบด้วย 3 แนวทางการดำ�เนินงาน ได้แก่
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5. สรุปอัตราส่วนทางการเงินที่ส�ำ คัญ
ม.ค.-ธ.ค.
2562
อัตราส่วนทางการเงิน (Liquidity Ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง (รวมวงเงินกู้หมุนเวียน)

2561

(เท่า)
(เท่า)

0.91
1.15

0.75
0.89

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

(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)

(6.74)
(6.52)
(74.59)

(4.54)
(5.79)
(44.10)

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำ�เนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์

(ร้อยละ)

(2.51)

(2.58)

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนความสามารถในการชำ�ระดอกเบี้ย
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อ EBITDA
อัตราส่วนความสามารถชำ�ระภาระผูกพัน

(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)

12.52
20.81
1.98
25.36
0.70

7.40
12.14
3.22
16.18
0.85

ความหมายและสูตรในการคำ�นวณอัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนสภาพคล่อง
(Current Ratio)
= สินทรัพย์หมุนเวียน (ไม่รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ อื ไว้
เพือ่ ขาย) / หนีส้ นิ หมุนเวียน (ไม่รวมรายรับด้านการขนส่ง
ที่ยังไม่ถือเป็นรายได้)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (รวมวงเงินกู้หมุนเวียน)
(Current Ratio Included Committed Credit Line)
= (สินทรัพย์หมุนเวียน (ไม่รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ อื ไว้
เพือ่ ขาย) + วงเงินกูห้ มุนเวียน) / หนีส้ นิ หมุนเวียน (ไม่รวม
รายรับด้านการขนส่งที่ยังไม่ถือเป็นรายได้)
อัตรากำ�ไร (ขาดทุน) จากการดำ�เนินงาน
(Operating Profit (Loss) Margin)
= กำ�ไร (ขาดทุน) จากการดำ�เนินงาน / รายได้รวม (ไม่รวมอัตรา
แลกเปลี่ยนและกำ�ไรจากการเปลี่ยนสัดส่วนเงินลงทุน)
อัตรากำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิ
(Net Profit (Loss) Margin)
= กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิ / รายได้รวม (ไม่รวมอัตราแลกเปลีย่ น
และกำ�ไรจากการเปลี่ยนสัดส่วนเงินลงทุน)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
(Return on Equity)
= กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิ / ส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
(Return on Total Asset)
= กำ�ไร (ขาดทุน) ก่อนหักดอกเบีย้ และภาษี / สินทรัพย์รวมเฉลีย่
AR 2019

อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
(Interest Bearing Debt to Equity)
= (เงินกูย้ มื ระยะสัน้ + หนีส้ นิ ระยะยาวรวมส่วนทีถ่ งึ กำ�หนด
ชำ�ระภายใน 1 ปี) / ส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
(Total Debt to Equity)
= หนี้สินรวม / ส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนความสามารถในการชำ�ระดอกเบี้ย
(Interest Coverage Ratio)
= กำ�ไรก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษี กำ�ไร (ขาดทุน)
จากอัตราแลกเปลีย่ น ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจำ�หน่าย
กำ � ไรจากการเปลี่ ย นสั ด ส่ ว นเงิ น ลงทุ น ประมาณ
การเงินตอบแทนความชอบในการทำ�งาน และผลขาดทุน
จากการด้อยค่าของสินทรัพย์และเครื่องบิน (EBITDA)
/ ดอกเบี้ยจ่าย
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อ EBITDA
(Net Debt to EBITDA)
= (หนี้สินรวม – เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด)
/ EBITDA
อัตราส่วนความสามารถชำ�ระภาระผูกพัน
(Debt Service Coverage Ratio)
= EBITDAR / (การชำ�ระคืนหนีส้ นิ ระยะยาว + ดอกเบีย้ จ่าย
+ ค่าเช่าเครื่องบินและอะไหล่)
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รายงานของผู้สอบบัญชี
เสนอ ผูถ้ อื หุน้ บริษทั การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ความเห็น

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินรวม
ของบริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(กลุ่ ม บริ ษั ท ) และงบการเงิ น เฉพาะบริ ษั ท ของบริ ษั ท
การบินไทย จำ�กัด (มหาชน) (บริษัท) ซึ่งประกอบด้วย
งบแสดงฐานะการเงิ น รวมและงบแสดงฐานะการเงิ น
เฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบกำ�ไรขาดทุน
เบ็ ด เสร็ จ รวมและงบกำ � ไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ เฉพาะบริ ษั ท
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวมและงบแสดง
การเปลี่ ย นแปลงส่ ว นของผู้ ถื อ หุ้ น เฉพาะบริ ษั ท และงบ
กระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษัทสำ�หรับ
ปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
และหมายเหตุประกอบงบการเงินเฉพาะบริษัท รวมถึงสรุป
นโยบายการบัญชีที่สำ�คัญ

สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติงานตรวจสอบ
ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน
และมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของสำ�นักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบ
ของผู้ ส อบบั ญ ชี ต่ อ การตรวจสอบงบการเงิ น รวมและ
งบการเงินเฉพาะบริษทั ในรายงานของสำ�นักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีความเป็นอิสระ
จากกลุม่ บริษทั และบริษทั ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกีย่ วกับ
การตรวจเงินแผ่นดินที่กำ�หนดโดยคณะกรรมการตรวจ
เงิ น แผ่ น ดิ น และข้ อ กำ � หนดจรรยาบรรณของผู้ ป ระกอบ
วิ ช าชี พ บั ญ ชี ที่ กำ � หนดโดยสภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ในส่ ว นที่
เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะบริษัท และสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติ
ตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตาม
หลั ก เกณฑ์ มาตรฐานเกี่ ยวกั บ การตรวจเงิ นแผ่ นดิ น และ
ข้อกำ�หนดจรรยาบรรณเหล่านี้ สำ�นักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่สำ�นักงานการตรวจ
เงินแผ่นดินได้รับเพียงพอและเหมาะสม เพื่อใช้เป็นเกณฑ์
ในการแสดงความเห็นของสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะบริษัทข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวม
ของบริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
และฐานะการเงินเฉพาะบริษัทของบริษัท การบินไทย จำ�กัด
(มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการดำ�เนินงานรวม
และผลการดำ�เนินงานเฉพาะบริษัท และกระแสเงินสดรวม
และกระแสเงินสดเฉพาะบริษัท สำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
โดยถู ก ต้ องตามที่ควรในสาระสำ�คัญตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน

เรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบ
เรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำ�คัญ
ที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของสำ�นักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินในการตรวจสอบงบการเงินรวมและ
งบการเงิ น เฉพาะบริ ษั ท สำ � หรั บ งวดปั จ จุ บั น สำ � นั ก งาน
การตรวจเงินแผ่นดินได้นำ�เรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบท
ของการตรวจสอบงบการเงิน รวมและงบการเงิน เฉพาะ
บริษัทโดยรวมและในการแสดงความเห็นของสำ�นักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน ทั้งนี้ สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำ�หรับเรื่องเหล่านี้
สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีเรือ่ งสำ�คัญในการตรวจสอบ
ดังนี้

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 8.10.1 สินทรัพย์และ
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ที่แสดงรายการสินทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำ�นวน 9,542.73
ล้านบาท และ 9,526.91 ล้านบาท ตามลำ�ดับ บริษัท
ต้ องทบทวนมู ล ค่ าตามบัญชีข องสิน ทรัพ ย์ภาษีเงิน ได้ ร อ
การตัดบัญชี ณ ทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และจะทำ�การ
ปรับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เมื่อพบว่ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทจะไม่มีกำ�ไร
ทางภาษี เ พี ย งพอในการนำ � สิ น ทรั พ ย์ ภ าษี เ งิ น ได้ ร อการ
ตัดบัญชีที่ได้บันทึกไว้มาใช้ประโยชน์ทั้งหมดหรือบางส่วน
ซึ่ ง ผู้ บ ริ ห ารได้ จั ด ทำ � ประมาณการผลการดำ � เนิ น งาน
ในอนาคต เพือ่ พิจารณาว่าบริษทั จะมีก�ำ ไรทางภาษีเพียงพอ
ที่บริษัทจะมีโอกาสได้ใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีเพียงใด ตามทีก่ ล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อ 5.16 ภาษีเงินได้ และข้อ 8.36 ประมาณการ
ผลการดำ�เนินงาน
การประมาณการผลการดำ � เนิ น งานในอนาคตผู้ บ ริ ห าร
ต้องใช้ดลุ ยพินจิ ค่อนข้างมากในเรือ่ งการพยากรณ์การเติบโต
ของรายได้และกำ�ไรทีจ่ ะเกิดขึน้ รวมทัง้ ขึน้ อยูก่ บั ข้อสมมติฐาน
ที่ ถู ก กระทบโดยสภาพเศรษฐกิ จ โลกหรื อ ตลาดทั่ ว โลก
ในอนาคต โดยเฉพาะการประมาณการที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดทำ�แผนการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการ
ตั ด บั ญ ชี ที่ ผู้ บ ริ ห ารต้ อ งใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ อย่ า งมากในการ
พยากรณ์และการตั้งสมมติฐานถึงเรื่องในอนาคต ในปีนี้
บริษัทยังมีผลการดำ�เนินงานขาดทุน ทำ�ให้เกิดความเสี่ยง
เรื่องการพยากรณ์ความสามารถของการทำ�กำ�ไรในอนาคต
จึงเป็นเรื่องที่มีนัยสำ�คัญต่อการตรวจสอบของสำ�นักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน
AR 2019

สำ � นั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ได้ ใ ช้ วิ ธี ก ารตรวจสอบ
ที่สำ�คัญ ดังนี้
1. ประเมินความสมเหตุสมผลในการพยากรณ์การเติบโต
ของรายได้ ค่าใช้จ่ายและกำ�ไรทางบัญชีและกำ�ไรทาง
ภาษีในอนาคต โดยการตรวจสอบเอกสารและสอบถาม
ผู้บริหารเกี่ยวกับข้อสมมติฐานที่นำ�มาใช้
2. ประเมินและตรวจสอบหลักฐานที่ผู้บริหารใช้ในการ
ตั้ ง สมมติ ฐานโดยเฉพาะการเติ บ โตของรายได้ จาก
การขนส่งที่มาจากปัจจัยราคาบัตรโดยสารและจำ�นวน
ผู้โดยสาร เปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมการบิน สถิติ
ในอดี ต งบประมาณประจำ � ปี แผนกลยุ ท ธ์ ด้ า น
การดำ � เนิ น งานและการตลาดในอนาคตของบริ ษั ท
รวมทั้งแผนการลดค่าใช้จ่าย
3. ตรวจสอบแผนการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตั ด บั ญ ชี ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั น กั บ ช่ ว งเวลาที่ จ ะได้
ใช้ประโยชน์ เพื่อพิจารณาโอกาสที่จะได้ใช้ประโยชน์
จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี โดยพิจารณา
กำ � ไรหรื อ ขาดทุ น ทางภาษี ที่ เ กิ ด จากส่ ว นที่ ไ ด้ รั บ
สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ใ นบั ต รส่ ง เสริ ม การลงทุ น ของ
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและส่วนที่ไม่ได้รับ
สิทธิประโยชน์ในบัตรส่งเสริมการลงทุนฯ ที่จะสามารถ
นำ�ไปใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต
4. พิ จ ารณาความสมเหตุ ส มผลของจำ � นวนสิ น ทรั พ ย์
ภาษี เ งิ น ได้ ร อการตั ด บั ญ ชี ที่ บ ริ ษั ท บั น ทึ ก บั ญ ชี
โดยพิ จ ารณาถึ ง ความเป็ น ไปได้ ว่ า บริ ษั ท จะมี กำ � ไร
เพื่อเสียภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จาก
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
5. พิ จ ารณาถึ ง ความเพี ย งพอของการเปิ ด เผยข้ อ มู ล
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น
สำ � นั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ขอให้ สั ง เกตหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ดังนี้
1. ข้อ 4 เรื่อง การแก้ไขข้อผิดพลาดที่ไม่มีสาระสำ�คัญ
ของงวดก่อนๆ ซึ่งได้อธิบายถึงการแก้ไขข้อผิดพลาด
ดังกล่าวและการรับรู้รายการในงบการเงินงวดบัญชี
ปีปัจจุบัน
2. ข้อ 6 เรื่อง การนำ�มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับใหม่มาปรับใช้ บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน)
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และบริษัทย่อย ได้นำ�มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบั บ ที่ 15 เรื่ อ ง รายได้ จ ากสั ญ ญาที่ ทำ � กั บ ลู ก ค้ า
ซึ่งมีผลบังคับใช้สำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบตั ิ โดยกลุม่ บริษทั
และบริษัทเลือกใช้วิธีรับรู้ผลกระทบสะสมย้อนหลังปรับ
กับกำ�ไรสะสมต้นงวดของงวดปัจจุบัน

เมื่อสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้อ่านรายงานประจำ�ปี
หากสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินสรุปได้ว่ามีการแสดง
ข้ อ มู ล ที่ ขั ด ต่ อ ข้ อ เท็ จ จริ ง อั น เป็ น สาระสำ � คั ญ สำ � นั ก งาน
การตรวจเงินแผ่นดินต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่
ในการกำ�กับดูแล

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแล
ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

3. ข้อ 7 เรื่อง การดำ�เนินงานตามแผนฟื้นฟู ซึ่งอธิบาย
เกี่ยวกับกลยุทธ์หลักของการดำ�เนินงานตามแผนฟื้นฟู
สำ�หรับปี 2562 และบริษัทอยู่ระหว่างการจัดทำ�แผน
ฟื้นฟูธุรกิจ ปี 2563 - 2567 เพื่อเป็นกรอบแนวทาง
ในการพัฒนาธุรกิจของบริษัท

ผู้ บ ริ ห ารมี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการจั ด ทำ � และนำ � เสนอ
งบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะบริ ษั ท เหล่ า นี้ โ ดย
ถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และรั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ การควบคุ ม ภายในที่ ผู้ บ ริ ห าร
พิจารณาว่าจำ�เป็นเพื่อให้สามารถจัดทำ�งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะบริษัทที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต
หรือข้อผิดพลาด

4. ข้อ 8.13 เรือ่ ง การบริหารสภาพคล่อง ซึง่ อธิบายเกีย่ วกับ
การจัดหาเงินทุนเพือ่ ใช้ในการดำ�เนินงานในปี 2562 และ
การจัดทำ�งบประมาณการกระแสเงินสดปี 2563
5. ข้อ 8.23 เรือ่ ง การโอนชดเชยผลขาดทุนสะสม ซึง่ อธิบาย
เกี่ยวกับการโอนสำ�รองตามกฎหมายและสำ�รองส่วนล้ำ�
มูลค่าหุน้ ของบริษทั การบินไทย จำ�กัด (มหาชน) เพือ่ ชดเชย
ผลขาดทุนสะสม

ในการจัดทำ�งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
ผูบ้ ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุม่ บริษทั
และของบริษัทในการดำ�เนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่อง
ที่เกี่ยวกับการดำ�เนินงานต่อเนื่องตามความเหมาะสม และ
การใช้เกณฑ์การบัญชีส�ำ หรับการดำ�เนินงานต่อเนือ่ ง เว้นแต่
ผูบ้ ริหารมีความตัง้ ใจทีจ่ ะเลิกกลุม่ บริษทั และเลิกบริษทั หรือ
หยุดดำ�เนินงาน หรือไม่สามารถดำ�เนินงานต่อเนือ่ งต่อไปได้

ทั้งนี้ สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินมิได้แสดงความเห็น
อย่างมีเงื่อนไขในเรื่องนี้

ข้อมูลอื่น

ผู้ มี ห น้ า ที่ ใ นการกำ � กั บ ดู แ ลมี ห น้ า ที่ ใ นการกำ � กั บ ดู แ ล
กระบวนการในการจัดทำ�รายงานทางการเงินของกลุม่ บริษทั
และของบริษัท

ผูบ้ ริหารเป็นผูร้ บั ผิดชอบต่อข้อมูลอืน่ ข้อมูลอืน่ ประกอบด้วย
ข้อมูลซึง่ รวมอยูใ่ นรายงานประจำ�ปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะบริษัท และรายงานของผู้สอบบัญชี
ทีอ่ ยูใ่ นรายงานประจำ�ปีนนั้ ซึง่ ผูบ้ ริหารจะจัดเตรียมรายงาน
ประจำ�ปีให้สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายหลังวันที่
ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีตอ่ การตรวจสอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะบริษัท
การตรวจสอบของสำ � นั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั โดยรวมปราศจาก
การแสดงข้ อ มู ล ที่ ขั ด ต่ อ ข้ อ เท็ จ จริ ง อั น เป็ น สาระสำ � คั ญ
หรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และ
เสนอรายงานของผูส้ อบบัญชีซงึ่ รวมความเห็นของสำ�นักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินอยูด่ ว้ ย ความเชือ่ มัน่ อย่างสมเหตุสมผล
คือ ความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่า
การปฏิบัติงานตรวจสอบตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับ
การตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถ
ตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญที่มีอยู่
ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริต
หรื อ ข้ อ ผิ ด พลาดและถื อ ว่ า มี ส าระสำ � คั ญ เมื่ อ คาดการณ์

ความเห็นของสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินต่องบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะบริษัท ไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและ
สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อ
ข้อมูลอื่น
ความรั บ ผิ ด ชอบของสำ � นั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น
ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะบริ ษั ท คื อ การอ่ า นและพิ จ ารณาว่ า ข้ อ มู ล อื่ น มี
ความขัดแย้งทีม่ สี าระสำ�คัญกับงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะบริษัทหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของ
สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือปรากฏว่าข้อมูลอืน่ มีการ
แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญหรือไม่
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ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละ
รายการหรื อ ทุ ก รายการรวมกั น จะมี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจ
ทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
บริษัทจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของสำ � นั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น
ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน
และมาตรฐานการสอบบั ญ ชี สำ � นั ก งานการตรวจเงิ น
แผ่ น ดิ น ได้ ใ ช้ ดุ ล ยพิ นิ จ และการสั ง เกตและสงสั ย เยี่ ย ง
ผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของ
สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินรวมถึง
• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัด
ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญในงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะบริษัทไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั งิ านตามวิธกี ารตรวจสอบ
เพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐาน
การสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์
ในการแสดงความเห็นของสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ความเสี่ ย งที่ ไ ม่ พ บข้ อ มู ล ที่ ขั ด ต่ อ ข้ อ เท็ จ จริ ง อั น เป็ น
สาระสำ�คัญซึง่ เป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสีย่ ง
ที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับ
การสมรูร้ ว่ มคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตัง้ ใจ
ละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตาม
ข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ทำ�ความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การตรวจสอบ เพือ่ ออกแบบวิธกี ารตรวจสอบทีเ่ หมาะสม
กับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดง
ความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายใน
ของกลุ่มบริษัทและของบริษัท
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทผ่ี บู้ ริหารใช้
และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและ
การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำ�ขึ้นโดยผู้บริหาร
• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชี
สำ�หรับการดำ�เนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจาก
หลักฐานการสอบบัญชีทไี่ ด้รบั สรุปว่ามีความไม่แน่นอน
ที่มีสาระสำ�คัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์
ที่ อ าจเป็ น เหตุ ใ ห้ เ กิ ด ข้ อ สงสั ย อย่ า งมี นั ย สำ � คั ญ ต่ อ
ความสามารถของกลุ่ ม บริ ษั ท และของบริ ษั ท ในการ
ดำ�เนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าสำ�นักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำ�คัญ
สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องกล่าวไว้ในรายงาน
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ของผู้ ส อบบั ญ ชี ข องสำ � นั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น
โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวม
และงบการเงิ น เฉพาะบริ ษั ท ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง หรื อ ถ้ า การ
เปิ ด เผยข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วไม่ เ พี ย งพอ ความเห็ น ของ
สำ � นั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น จะเปลี่ ย นแปลงไป
ข้อสรุปของสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินขึ้นอยู่กับ
หลั ก ฐานการสอบบั ญ ชี ที่ ไ ด้ รั บ จนถึ ง วั น ที่ ใ นรายงาน
ของผู้ ส อบบั ญ ชี ข องสำ � นั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคต
อาจเป็ น เหตุ ใ ห้ ก ลุ่ ม บริ ษั ท หรื อ บริ ษั ท ต้ อ งหยุ ด การ
ดำ�เนินงานต่อเนื่อง
• ประเมิ น การนำ � เสนอโครงสร้ า งและเนื้ อ หาของ
งบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะบริ ษั ท โดยรวม
รวมถึ ง การเปิ ด เผยข้ อ มู ล ว่ า งบการเงิ น รวมและ
งบการเงินเฉพาะบริษัทแสดงรายการและเหตุการณ์
ในรู ป แบบที่ ทำ � ให้ มี ก ารนำ � เสนอข้ อ มู ล โดยถู ก ต้ อ ง
ตามที่ควรหรือไม่
• ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ
เกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของบริษัทภายในกลุ่มหรือ
กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุม่ บริษทั เพือ่ แสดงความเห็น
ต่ อ งบการเงิ น รวม สำ � นั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น
รับผิดชอบต่อการกำ�หนดแนวทาง การควบคุมดูแล
และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท สำ�นักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
ต่อความเห็นของสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สำ � นั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ได้ สื่ อ สารกั บ ผู้ มี ห น้ า ที่
ในการกำ�กับดูแลในเรือ่ งต่าง ๆ ทีส่ �ำ คัญ ซึง่ รวมถึงขอบเขต
และช่วงเวลาของการตรวจสอบตามทีไ่ ด้วางแผนไว้ ประเด็น
ที่มีนัยสำ�คัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่อง
ที่ มี นั ย สำ � คั ญ ในระบบการควบคุ ม ภายในหากสำ � นั ก งาน
การตรวจเงินแผ่นดินได้พบในระหว่างการตรวจสอบของ
สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ให้คำ�รับรองแก่ผู้มีหน้าที่
ในการกำ�กับดูแลว่าสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบตั ิ
ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกีย่ วกับการตรวจเงินแผ่นดินและ
ข้อกำ�หนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและ
ได้สอ่ื สารกับผูม้ หี น้าทีใ่ นการกำ�กับดูแลเกีย่ วกับความสัมพันธ์
ทัง้ หมดตลอดจนเรือ่ งอืน่ ซึง่ สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
เชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อ
ความเป็นอิสระของสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินและ

170

มาตรการที่สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินใช้เพื่อป้องกัน
ไม่ให้สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินขาดความเป็นอิสระ

ไม่ ใ ห้ เ ปิ ด เผยต่ อ สาธารณะเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งดั ง กล่ า ว หรื อ
ในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น สำ�นักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินพิจารณาว่าไม่ควรสือ่ สารเรือ่ งดังกล่าวในรายงานของ
สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินเพราะการกระทำ�ดังกล่าว
สามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบ
ในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะ
จากการสื่อสารดังกล่าว

จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแล สำ�นักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินได้พจิ ารณาเรือ่ งต่าง ๆ ทีม่ นี ยั สำ�คัญทีส่ ดุ
ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั
ในงวดปัจจุบนั และกำ�หนดเป็นเรือ่ งสำ�คัญในการตรวจสอบ
สำ � นั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ได้ อ ธิ บ ายเรื่ อ งเหล่ า นี้
ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับ

(นางภัทรา โชว์ศรี)
รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

(นางสาวบรรลูน ศิริสิงห์สังชัย)
ผู้อำ�นวยการสำ�นักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 11

สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
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ข้อมูลทางการเงินที่สำ�คัญ

-1-

บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะบริษัท

2562

2561

2562

2561

21,663,207,227

13,691,848,724

20,873,087,866

12,523,360,617

38,836

38,264

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

8.1

เงินลงทุนชั่วคราว

-

-

ลูกหนีก้ ารค้า

8.2

9,181,900,902

10,394,067,903

8,364,155,497

9,705,911,027

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าและเงินมัดจา

8.37

1,957,773,620

1,901,473,890

2,175,663,652

2,108,715,826

สินค้าและพัสดุคงเหลือ

8.3

4,696,671,103

4,947,017,527

4,655,962,418

4,901,658,139

สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่

8.4

12,011,681,033

12,702,976,136

17,830,225,716

20,535,369,827

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ ือไว้เพือ่ ขาย

8.5

22,854,424

490,157,613

22,854,424

490,157,613

49,534,127,145

44,127,580,057

53,921,949,573

50,265,173,049

2,100,845,364

2,299,713,942

1,234,106,581

1,234,106,581

1,810,209,913

1,810,209,913

60,830,049

66,017,122

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษทั ร่วม

8.6.1

เงินลงทุนในบริษทั ย่อย

8.6.1

เงินลงทุนระยะยาวอืน่

8.6.2

ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์

8.8

สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน

8.9

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

64,064,849

69,002,222

167,117,563,340 179,598,685,050 167,084,330,970 179,558,497,148
283,631,296

236,352,618

213,437,758

228,806,503

8.10.1

9,542,734,180

10,650,722,771

9,526,915,305

10,632,997,811

เงินประกันการบารุงรักษาเครื่องบิน

8.11, 8.37

13,004,318,189

13,538,579,947

12,956,242,174

13,552,030,457

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่

8.12, 8.37

15,017,862,886

18,200,559,755

14,876,217,753

18,053,609,572

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

207,131,020,104 224,593,616,305 207,762,290,503 225,136,275,107

รวมสินทรัพย์

256,665,147,249 268,721,196,362 261,684,240,076 275,401,448,156

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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-2บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
ษทั ย่อนยไทย
บริษัทและบริ
การบิ
งบแสดงฐานะการเงิน

จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หน่วย : บาท
หมายเหตุ

งบการเงินรวม

2562

งบการเงินเฉพาะบริษัท

2561

2562

2561

หนีส้ ินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้า
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
8.14
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
8.7.1, 8.14
หนี้สินภายใต้เงื่อนไขสัญญาเช่าเครื่องบิน
8.15
หุ้นกู้
8.16
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
8.7.1
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอืน่
เงินปันผลค้างจ่าย
รายรับด้านขนส่งที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
อืน่ ๆ
8.17
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินระยะยาว
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
8.14
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
8.7.1, 8.14
หนี้สินภายใต้เงื่อนไขสัญญาเช่าเครื่องบิน
8.15
หุ้นกู้
8.16
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
8.10.1
เงินกองทุนบาเหน็จพนักงาน
8.18
ประมาณการหนี้สินสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
8.19
ประมาณการหนี้สินระยะยาว
8.20
หนี้สินไม่หมุนเวียนอืน่
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
8.22
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 2,698.90 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
หุ้นสามัญ 2,182.77 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
กาไร(ขาดทุน)สะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอืน่ ของส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมส่วนของบริษัทใหญ่
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

4,510,327,528
16,350,073,981

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

4,189,133,757
15,348,946,835

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

3,768,076,923
1,624,674,694
7,253,020,000
9,085,000,000
3,500,000,000
1,132,559

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

3,768,076,923
1,624,674,694
7,253,020,000
9,085,000,000
3,500,000,000
-

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

57,038,694
29,689,159,127
8,528,562,780
84,367,066,286

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

54,260,694
28,994,168,036
8,568,728,928
82,386,009,867

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

5,105,288,461
12,790,068,847
39,202,993,339
65,023,000,000
1,856,974,424
3,673,750,892
16,779,855,599
15,965,547,141
134,896,971
160,532,375,674
244,899,441,960

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

5,105,288,461
12,790,068,847
39,202,993,339
65,023,000,000
1,856,974,424
3,673,750,892
16,663,441,703
14,022,569,808
1,792,937,467
160,131,024,941
242,517,034,808

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

26,989,009,500

26,989,009,500

26,989,009,500

26,989,009,500

21,827,719,170
1,862,979,154

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

21,827,719,170
1,862,979,154

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

(19,383,394,191)
7,352,018,112
11,659,322,245
106,383,044
11,765,705,289
256,665,147,249

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

(11,875,509,973)
7,352,016,917
19,167,205,268
19,167,205,268
261,684,240,076

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

…………………………………………………

…………………………………………………
(นายณัฐพงศ์ สมิตอำ�ไพพิศาล)
(นายสุเมธ ดำ�รงชั
ยธรรม)

(นายสุเมธ ดารงชัยธรรม)
กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
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(นายณัฐพงศ์ สมิรองกรรมการผู
ตอาไพพิศาล) ้อำ�นวยการใหญ่
กรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่
สายการเงิ
นและการบั
รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่สายการเงิ
นและการบั
ญชีญชี

-3บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่31 ธันวาคม 2562

บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

หน่วย : บาท
หมายเหตุ

งบการเงินรวม

2562

งบการเงินเฉพาะบริษัท

2561

2562

2561

รายได้

รายได้จากการขายหรือการให้บริการ
ค่าโดยสารและค่าน้าหนักส่วนเกิน
ค่าระวางขนส่ง
ค่าไปรษณียภัณฑ์
กิจการอืน่
รวมรายได้จากการขายหรือการให้บริการ
รายได้อนื่
ดอกเบี้ยรับ
ผลกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
รายได้อนื่ ๆ
กาไรจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุน
รวมรายได้อนื่
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ค่าน้ามันเครือ่ งบิน
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ค่าบริการการบิน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับนักบินและลูกเรือ
ค่าซ่อมแซมและซ่อมบารุงอากาศยาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าเช่าเครือ่ งบินและอะไหล่
ค่าสินค้าและพัสดุใช้ไป
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขายและโฆษณา
ค่าใช้จ่ายด้านการประกันภัย
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเครือ่ งบิน
ค่าใช้จ่ายอืน่
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
รวมค่าใช้จ่าย
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
ขาดทุนสาหรับปี
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน่
รายการทีอ่ าจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
กาไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของการป้องกันความเสี่ยง
กระแสเงินสดเฉพาะส่วนทีม่ ีประสิทธิผล
ภาษีเงินได้จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของการป้องกัน
ความเสี่ยงกระแสเงินสดเฉพาะส่วนทีม่ ีประสิทธิผล
ผลกาไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
ภาษีเงินได้จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
รายการทีจ่ ะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลกาไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
สาหรับภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ภาษีเงินได้จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
สาหรับภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ส่วนแบ่งกาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน่ ในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
กาไรเบ็ดเสร็จอนื่ สาหรับปี - สุทธิจากภาษี
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
การแบ่งปันกาไร(ขาดทุน)
ส่วนทเี่ ป็นของบริษัทใหญ่
ส่วนทีเ่ ป็นของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มีอานาจควบคุม

8.24

8.25

8.26
8.27

8.10.2

การแบ่งปันกาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนทเี่ ป็นของบริษัทใหญ่
ส่วนทีเ่ ป็นของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มีอานาจควบคุม
ขาดทุนต่อหุ้น
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

8.29

149,044,250,701
17,242,992,085
540,349,624
13,452,034,334
180,279,626,744

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

141,391,907,930
17,245,876,019
540,349,624
15,152,259,177
174,330,392,750

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

196,131,554
4,439,258,477
3,766,254,046
273,177,862
8,674,821,939
188,954,448,683

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

190,044,539
4,583,991,027
4,098,797,324
8,872,832,890
183,203,225,640

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

54,675,194,646
31,171,648,957
21,058,256,685
6,241,614,091
19,321,533,731
16,787,211,108
15,029,384,424
9,100,798,414
10,637,026,412
628,380,490
178,202,757
455,712,627
10,040,116,238
4,440,770,542
223,202,616
199,989,053,738
(11,034,605,055)
(981,865,522)
(12,016,470,577)

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

50,804,826,722
30,384,503,955
19,419,619,264
5,708,279,804
17,167,401,670
16,761,089,359
20,386,830,739
8,516,974,673
9,861,433,383
536,734,013
178,202,757
455,712,627
9,491,945,435
4,440,770,542
194,114,324,943
(10,911,099,303)
(964,410,670)
(11,875,509,973)

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

1,475,326,008

321,055,050

1,475,326,008

321,055,050

(295,065,202)
572
(115)

(64,211,010)
401
(80)

(295,065,202)
-

(64,211,010)
-

12,555,059

(267,145,227)

(2,511,012)
23,413,058
1,213,718,368
(10,802,752,209)

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

1,180,260,806
(10,695,249,167)

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

(12,042,405,969)
25,935,392
(12,016,470,577)

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

(11,875,509,973)
(11,875,509,973)

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

(10,829,192,946)
26,440,737
(10,802,752,209)

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

(10,695,249,167)
(10,695,249,167)

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

(5.52)

(5.33)

(5.44)

(3.69)

-

(267,145,227)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

…………………………………………………
(นายสุเมธ ดารงชัยธรรม)
กรรมการผู้อานวยการใหญ่
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(นายสุเมธ ดำ�รงชัยธรรม)

(นายณัฐพงศ์ สมิตอำ�ไพพิศาล)

กรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่

รองกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่
สายการเงินและการบัญชี

THAI

175
---

---

--

---

----

(11,625,168,787)
171,460,598
171,460,598
(213,716,181)

-1,038
1,038
(11,625,168,787)

……………………………………………………
……………………………………………………
(นายสุเมธ ดารงชัยธรรม)
(นายสุ
เมธ ้อานวยการใหญ่
ดารงชัยธรรม)
กรรมการผู
กรรมการผู้อานวยการใหญ่

--

---

(19,3832,951,760
3, 394, 191)
( 19, 383, 394, 191)

5,896
(12,042,405,969)
(12,042,405,969)
32,951,760

2,159,465,173
2,691,275,568
(33,747,558,600)
2,691,275,568 (33,747,558,600)

2,691,275,5-68 (35,(213,716,181)
907, 023, 773)
22,691,275,568
,691,275,568 (35,907,023,773)
( 35, 907, 023, 773)
2,691,275,568
(35,907,023,773)
2,159,465,173

---

---

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

กาไร(ขาดทุน)
สะสม น)
กาไร(ขาดทุ
สะสม ยังไม่ได้จัดสรร
สารองตาม
ยังไม่ได้จัดสรร
สกฎหมาย
ารองตาม
กฎหมาย

(23,682,337,154) (2,691,275,568) 26,373,612,722
(23,682,337,154) (2,691,275,568) 26,373,612,722
-----5,896

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

21,827,719,1-70 25,545,316,3-08
221,827,719,170
1,827,719,170 225,545,316,308
5, 545, 316, 308
21,827,719,170
25,545,316,308
-

---

--

--

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

ส่วนเกิน
มูส่ลวค่นเกิ
าหุน้น
มูลค่าหุ้น

21,827,719,1-70 1,862,979,1-54
21, 827, 719, 170 1, 862, 979, 154
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
นส่่งของงบการเงิ
วนหนึ่งของงบการเงิ
นนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงิ
นเป็นส่นวเป็
นหนึ
นนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บวก
่ยนแปลงส่
เสียในบริษัทย่อย
หัก กการเปลี
าไร(ขาดทุ
น)สาหรับวนได้
ปี 2562
หัก กาไร(ขาดทุน)สาหรับปี 2562
บวก กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี 2562
บวก กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี 2562
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หัก โอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ที่จาหน่าย
บวก กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี 2561
บวก กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี 2561
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
บวก ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี
บวก ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี
ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแล้ว
ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแล้ว
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น
โอนสารองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้น
โอนสารองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้น
เพื่อชดเชยขาดทุนสะสม
เพื่อชดเชยขาดทุนสะสม
หัก เงินปันผลจ่าย
หัก เงินปันผลจ่าย
หัก เงินปันผลจ่ายหุ้นบุริมสิทธิชนิดสะสม
หัก เงิการเปลี
นปันผลจ่
ายหุ้นบุรวิมนได้
สิทธิเสีชยนิในบริ
ดสะสม
บวก
่ยนแปลงส่
ษัทย่อย

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น
หัก เงินปันผลจ่าย
หัก เงินปันผลจ่าย
หัก เงินปันผลจ่ายหุ้นบุริมสิทธิชนิดสะสม
หัก เงินปันผลจ่ายหุ้นบุริมสิทธิชนิดสะสม
บวก การเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
บวก การเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
หัก กาไร(ขาดทุน)สาหรับปี 2561
กาไร(ขาดทุ
บปี 2561
หัหักก โอนส่
วนเกินนทุ)สนาหรั
จากการตี
ราคาสินทรัพย์ที่จาหน่าย

ทุน
ที่ออกและช
ทุนาระแล้ว
ที่ออกและชาระแล้ว

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

1,475,326,008
1,475,326,008
819, 128, 131
819, 128, 131

---

--

(656,197,877)
(656,197,877)

( 656, 197, 877)
(656,197,877)
(656,197,877)
-

-321,055,050
(6321,055,050
56, 197, 877)

---

(977,252,927)
(977,252,927)

(295,065,202)
((295,065,202)
163, 825, 626)
( 163, 825, 626)

---

--

131,239,576
131,239,576

1131,239,576
31, 239, 576
131,239,576
-

-(64,211,010)
1(64,211,010)
31, 239, 576

---

195,450,586
195,450,586

8,370,893,0-14
8, 370, 893, 014

--

---

--

8,370,893,014

8,370,893,014
8,370,893,014

(1,674,178,6-02)
( 1, 674, 178, 602)

----

--

(1,674,178,602)

(1,674,178,602)
(1,674,178,602)

---

(1,717,043,752)
(1,717,043,752)

(214,325,748)
42,865,150
(214,325,748)
42,865,150
8,370,893,0-14 (1,674,178,6-02)
88,370,893,014
,370,893,014 ((1,674,178,602)
1, 674, 178, 602)

---

8,585,218,762
8,585,218,762

7, 352, 018, 112 11, 659, 322, 245

--

5,896
5,896
(12,042,405,969)
- (12,042,405,969)
1,180,261,263
1,213,213,023
71,180,261,263
,352,018,112 111,213,213,023
, 659, 322, 245

---

--

6,171,756,849
20,329,044,122
2,159,465,173
2,159,465,173
6,171,756,849 22,488,509,295
6,171,756,849 22,488,509,295

-1,038
1,038
(11,625,168,787)
- (11,625,168,787)
(171,460,598)
(171,460,598)
256,844,361
43,128,180
6,1256,844,361
71,756,849 20,3243,128,180
9, 044, 122
66,171,756,849
,171,756,849 220,329,044,122
0, 329, 044, 122

---

6,086,373,086 31,911,083,691
6,086,373,086 31,911,083,691

รวมองค์ประกอบอื่น
ของส่
วนของผู
้ถือหุ่น้น
รวมองค์
ประกอบอื
ของส่วนของผู้ถือหุ้น

รวม
ส่วนของผู
รวม้ถือหุ้น
บริษทั ใหญ่
ส่วนของผู
้ถือหุ้น
บริษทั ใหญ่

ส่วนของผู
รวม้ถือหุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้น

หน่วยรวม: บาท

43,128,180

106, 383, 044 11, 765, 705, 289

(47,250,006)
(47,250,006)
(91,800)
(91,800)
(91,800)
(5,896)
(5,896) (12,016,470,577)
25,935,392
25,935,392
505,345 (12,016,470,577)
1,213,718,368
106,3505,345
83,044 111,213,718,368
, 765, 705, 289

(47,250,006)
(47,250,006)
(91,800)

2,159,465,173
127,290,009
22,615,799,304
127,290,009 22,615,799,304

127,290,0-09 20,4543,128,180
6, 334, 131
1127,290,009
27,290,009 220,456,334,131
0, 456, 334, 131
127,290,009
20,456,334,131
2,159,465,173

--

(30,375,010)
(30,375,010)
(30,375,010)
(30,375,010)
(91,800)
(91,800)
(91,800)
(91,800)
(1,038)
(1,038) (11,569,125,225)
56,043,562
56,043,562
- (11,569,125,225)
-

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

ส่วนได้เสียที่ไม่มี
ส่อวานาจควบคุ
นได้เสียที่ไม่มมี
อานาจควบคุม

รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่สายการเงินและการบัญชี
รองกรรมการผู
้อ�ำ นวยการใหญ่
กรรมการผู
นวยการใหญ่
รองกรรมการผู้อ้อ�ำ านวยการใหญ่
สายการเงินและการบั
ญชี
สายการเงินและการบัญชี

(นายสุเมธ(นายณั
ดำ�รงชั
ยธรรม) (นายณัฐพงศ์ สมิตอำ�ไพพิศาล)
ฐพงศ์ สมิตอาไพพิศาล)

(115)
( 299)
( 299)

--(115)

--

(184)

(184)
(184)

(1(80)
84)
((184)
184)

--(80)

---

(104)
(104)

ภาษีเงินได้
จากการวัภาษี
ดมูเลงิค่นาได้เงินลงทุน
ในหลักทรั
จากการวั
ดมูพลย์ค่เาพืเงิ่อนขาย
ลงทุน
ในหลักทรัพย์เพื่อขาย

……………………………………………………
……………………………………………………
(นายณัฐพงศ์ สมิตอาไพพิศาล)

1,4572
94
1, 494

--572

--

922
922

9922
22
922
-

-401
401
922

---

521
521

ผลกาไร(ขาดทุน)จาก
การวั
ดมูลค่าเงินนลงทุ
ผลกาไร(ขาดทุ
)จากน
ในหลัดกมูทรัลค่พาย์เงิเพืน่อลงทุ
ขายน
การวั
ในหลักทรัพย์เพื่อขาย

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
องค์ปกระกอบอื
่นของส่
นของผู
าไร(ขาดทุ
น)เบ็ดวเสร็
จอื่น้ถือหุ้น

กาไร(ขาดทุน)จาก
ภาษีเงินได้จากการ
ส่วนเกินทุนจากการตีราคา กาไร(ขาดทุ
ภาษีเงินนได้)เบ็เกีด่ยเสร็
วกับจอื่น
การเปลี
่ยนแปลงในมู
นแปลงมู
ายุติธรรม ส่วนเกินทุสินนจากการตี
ทรัพย์ ราคา
ภาษีส่เวงินเกิ
นได้นเกีทุ่ยนวกับ
กาไร(ขาดทุ
น)จากลค่า เปลี่ยภาษี
เงินได้ลจค่ากการ
ยุการเปลี
ติธรรมของการป้
ของการป้
องกัลนค่ความเสี
่ยง
จากการตี
ราคาสิ
สินทรัพย์
ส่วนเกิ
นทุนนทรัพย์
่ยนแปลงในมูองกั
ลค่นา เปลี
่ยนแปลงมู
ายุติธรรม
่ยงกระแสเงิอนงกัสดน ของการป้
กระแสเงิอนงกั
สดเฉพาะส่
จากการตีราคาสินทรัพย์
ยุความเสี
ติธรรมของการป้
นความเสีวน่ยง
เฉพาะส่
วนที่มี นสด กระแสเงิ
ที่มีปนระสิ
ทธิผล วน
ความเสี
่ยงกระแสเงิ
สดเฉพาะส่
ประสิทวธินที
ผล่มี
เฉพาะส่
ที่มีประสิทธิผล
ประสิทธิผล

ส่วนของบริษทั ใหญ่
ส่วนของบริษทั ใหญ่

งบการเงินรวม
งบการเงินรวม

งบแสดงการเปลี
นของผู2562
้ ถือหุ้น
สาหรับปีสิ้นสุดวั่ยนนแปลงส่
ที่31 ธันววาคม
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่31 ธันวาคม 2562

บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
บริษงบแสดงการเปลี
ัท การบินไทย จากั
ด (มหาชน)
และบริ
่ยนแปลงส่
วนของผู
้ ถือษหุัท้นย่อย

-4-4-

AR 2019

176

-

-

2,159,465,173

-

1,475,326,008
819,128,131

-

-

(656,197,877)

(295,065,202)
(163,825,626)

-

-

131,239,576

-

131,239,576

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

-

-

195,450,586

8,370,893,014

-

-

8,370,893,014

-

8,370,893,014

8,370,893,014

(214,325,748)

-

8,585,218,762

(1,674,178,602)

-

-

(1,674,178,602)

-

(1,674,178,602)

(1,674,178,602)

42,865,150

-

(1,717,043,752)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,180,260,806
7,352,016,917

-

-

6,171,756,111

-

6,171,756,111

256,844,040
6,171,756,111

(171,460,598)

-

6,086,372,669

รวมองค์ประกอบอื่น
ของส่วนของผู้ถือหุ้น

1,180,260,806
19,167,205,268

(11,875,509,973)

กรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่

-

29,862,454,435

2,159,465,173

27,702,989,262

43,127,859
27,702,989,262

-

(8,064,272,924)

35,724,134,327

รวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น

หน่วย : บาท

รองกรรมการผู้อ�ำ นวยการใหญ่
สายการเงินและการบัญชี

รองกรรมการผู
านวยการใหญ่
สายการเงินและการบั
ญชี ฐพงศ์ สมิตอำ�ไพพิศาล)
(นายณั
(นายสุ
เมธ ้อดำ�รงชั
ยธรรม)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ภำษีเงินได้
จำกกำรวัดมูลค่ำเงินลงทุน
ในหลักทรัพย์เพื่อขำย

(นายณัฐพงศ์ สมิตอาไพพิศาล)

(11,875,509,973)

(11,875,509,973)

26,373,612,722

(26,373,612,722)

(656,197,877)

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

-

-

(977,252,927)

ผลกำไรจำก
กำรวัดมุลค่ำเงินลงทุน
ในหลักทรัพย์เพื่อขำย

…………………………………………………

-

-

(2,691,275,568)

2,691,275,568

(28,533,077,895)

(213,716,181)
(28,533,077,895)

171,460,598

(8,064,272,924)

(20,426,549,388)

กำไร(ขำดทุน)จำก
ภำษีเงินได้จำกกำร
ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำ
ภำษีเงินได้เกี่ยวกับ
กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำ เปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุติธรรมของ
สินทรัพย์
ส่วนเกินทุน
กำรป้องกันควำมเสี่ยง
ยุติธรรมของกำรป้องกัน
จำกกำรตีรำคำสินทรัพย์
ควำมเสี่ยงกระแสเงินสด
กระแสเงินสดเฉพำะส่วน
เฉพำะส่วนที่มี
ที่มีประสิทธิผล
ประสิทธิผล

องค์ประกอบอืน่ ของส่วนของผู้ถือหุ้น
กำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จอืน่

(นายสุเมธ ดารงชัยธรรม)
กรรมการผู้อานวยการใหญ่

1,862,979,154

-

(23,682,337,154)

25,545,316,308

2,691,275,568

2,691,275,568

-

-

2,691,275,568

กำไร(ขำดทุน)
สะสม
สำรองตำม
ยังไม่ได้จัดสรร
กฎหมำย

งบกำรเงินเฉพำะบริษัท

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถอื หุน้
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562

บริษทั กำรบินไทย จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย

-5-

…………………………………………………

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
นส่่งของงบการเงิ
วนหนึ่งของงบการเงิ
นนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงิ
นเป็นส่นวเป็
นหนึ
นนี้

ยอดคงเหลือ ณ วนั ที่ 31 ธันวาคม 2562

21,827,719,170

-

บวก กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี 2562

-

เพื่อชดเชยขาดทุนสะสม

21,827,719,170

หัก ขาดทุนสาหรับปี 2562

โอนสารองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้น

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ ือหุ้น

ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแล้ว

บวก ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี

-

25,545,316,308

21,827,719,170

ยอดคงเหลือ ณ วนั ที่ 1 มกราคม 2562

ยอดคงเหลือ ณ วนั ที่ 31 ธันวาคม 2561

25,545,316,308

-

-

21,827,719,170

-

-

25,545,316,308

21,827,719,170

บวก กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี 2561

หัก โอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ที่จาหน่าย

หัก ขาดทุนสาหรับปี 2561

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผถู้ ือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนั ที่ 1 มกราคม 2561

ส่วนเกิน
มูลค่ำหุ้น

ทุน
ที่ออกและชำระแล้ว

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

-6-

บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ

2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับกระทบยอดกาไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ(จ่าย)
จากกิจกรรมดาเนินงาน :
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าธรรมเนียมเช่าเครื่องบิน
เงินปันผลรับ
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
กาไรจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุน
รายได้จากดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
ขาดทุน(กาไร)จากการจาหน่ายสินทรัพย์
ขาดทุน(กาไร)จากการขายเครื่องบิน
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
กาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุน
ประมาณการหนี้สินสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
ค่าสินค้าและพัสดุเสื่อมสภาพ
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเครื่องบิน
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
กาไรจากการดาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
และหนี้สินดาเนินงาน
สินทรัพย์ดาเนินงานลดลง(เพิ่มขึ้น)
ลูกหนี้การค้า
สินค้าและพัสดุคงเหลือ
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าและเงินมัดจา
ภาษีเงินได้รอเรียกคืน
ก
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
เงินประกันการบารุงรักษาเครื่องบิน
เงินมัดจาสัญญาเช่าเครื่องบิน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี
หนี้สินดาเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เจ้าหนี้การค้า
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
กองทุนบาเหน็จพนักงาน
รายรับด้านขนส่งที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดรับจากการดาเนินงาน
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน
หมายเหตุปประกอบงบการเงิ
ระกอบงบการเงิ
นเป็
วนหนึ
่งของงบการเงิ
หมายเหตุ
นเป็
นส่นวส่นหนึ
่งของงบการเงิ
นนี้ นนี้
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สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบการเงินรวม

2561

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท

2562

(11,034,605,055) (11,605,855,264) (10,911,099,303)

2561

(8,132,563,583)

16,787,211,108 19,045,361,201 16,761,089,359 19,026,265,580
540,376,757
501,611,436
540,376,757
501,611,436
(1,175,176)
(1,202,907)
(331,770,051)
(346,164,144)
223,202,616
522,830,120
(273,177,862)
(196,131,554)
(175,370,095)
(190,044,539)
(170,077,219)
4,440,770,542 4,507,462,622 4,440,770,542 4,507,462,622
12,099,579
(731,681,814)
11,847,737
(731,661,996)
16,453,704
(54,906,952)
16,453,704
(54,906,952)
(2,249,819,331)
(857,439,603) (2,309,653,800)
(866,986,566)
(656,955,062)
(697,500,000)
3,609,993,382 1,086,882,511 3,560,873,652 1,025,760,178
156,872,401
403,473,771
156,872,401
403,473,771
62,279,324
176,399,632
62,552,289
176,191,748
455,712,627 3,149,969,372
455,712,627 3,149,969,372
178,202,757
309,011,023
178,202,757
309,011,023
12,728,265,819

15,619,589,991

12,442,184,132

18,099,885,270

1,089,602,559
93,474,023
(106,702,569)
531,529,340
780,375,326
1,244,614,279
(23,047,549)
248,115,000
410,636,625
10,955,797

855,429,900
(350,643,898)
(82,445,321)
(1,001,754)
(399,681,601)
1,266,583,913
(3,162,729,909)
247,201,811
(264,645,787)
(949,450,509)

1,218,222,358
88,823,320
(115,376,435)
531,529,340
2,759,728,157
1,244,614,279
38,478,976
248,115,000
414,319,426
-

1,425,585,264
(336,966,231)
(18,483,960)
(1,001,754)
(1,510,049,292)
1,266,583,913
(3,190,473,509)
247,201,811
(250,306,242)
(978,899,849)

(1,760,862,019)
(779,422,440) (1,798,342,691)
(781,459,626)
(2,457,103,771) 2,686,675,401 (4,494,122,989)
998,592,945
(151,244,759)
23,974,158
(151,244,759)
23,974,158
1,224,621,863
(747,796,971) 1,461,648,338
(789,365,000)
(393,003,719)
(372,977,915)
(390,693,719)
(372,977,915)
1,977,662,878 4,315,564,570 2,081,609,534 4,151,106,521
15,447,889,123 17,904,223,639 15,579,492,267 17,982,946,504
(629,873,798)
(504,678,735)
(558,002,652)
(473,790,580)
14,818,015,325 17,399,544,904 15,021,489,615 17,509,155,924

-7บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน) และบริ
ษ
ท
ั
ย่
อ
ย
บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
งบกระแสเงินสด

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
\

หมายเหตุ

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท

งบการเงินรวม

2562

2561

2562

2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร

ข

เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

(3,341,873,211)
(96,368,764)

เงินสดรับจากการโอนสิทธิค่าเครื่องบินจ่ายล่วงหน้าและอุปกรณ์การบิน
เงินสดรับจากการจาหน่ายสินทรัพย์

-

(3,819,319,845)

(3,335,828,471)

(51,047,773)

(82,749,447)

202,163,729

-

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

3,019,915

3,834,882

3,019,915

3,811,518

ดอกเบี้ยรับ

190,212,811

173,328,287

183,984,011

167,856,744

เงินปันผลรับ

273,432,051

308,059,154

331,770,051

346,164,144

1,976,938

1,385,002

เงินลงทุนลดลง

1,135,302

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน

-

922,500,000

-

เงินลงทุนชั่วคราวลดลง

-

160,000,000

-

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

1,849,938
922,500,000
-

(2,970,441,896)

(2,098,504,628)

(2,898,418,939)

(2,208,541,218)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากหุ้นกู้

18,788,000,000

13,000,000,000

18,788,000,000

13,000,000,000

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น

21,500,000,000

7,000,000,000

21,500,000,000

7,000,000,000

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว

5,000,000,000

2,500,000,000

5,000,000,000

2,500,000,000

เงินสดรับจากหนี้ภายใต้เงื่อนไขสัญญาเช่าเครื่องบิน

-

เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น

1,621,900,832

-

1,621,900,832

(21,000,000,000) (11,328,167,000) (21,000,000,000) (11,328,167,000)

เงินสดจ่ายชาระคืนหุ้นกู้

(9,530,000,000) (10,250,000,000)

(9,530,000,000) (10,250,000,000)

เงินสดจ่ายชาระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว

(5,077,670,091)

(5,077,670,091)

เงินสดจ่ายชาระคืนหนี้ภายใต้เงื่อนไขสัญญาเช่าเครื่องบิน

(9,411,722,751) (10,605,563,785)

(9,411,722,751) (10,605,563,785)

เงินสดจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืม

(3,949,060,488)

(3,837,106,004)

(3,949,060,488)

(3,837,106,004)

(143,287)

(169,155)

(143,287)

(169,155)

(44,716,800)

(30,466,800)

เงินปันผลจ่าย
เงินปันผลจ่ายส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี

(4,916,602,710)

(4,916,602,710)

-

-

(3,725,313,417) (16,846,174,622)

(3,680,596,617) (16,815,707,822)

8,122,260,012

(1,545,134,346)

8,442,474,059

(1,515,093,116)

13,691,848,724

15,229,686,324

12,523,360,617

14,022,787,581

21,814,108,736

13,684,551,978

20,965,834,676

12,507,694,465

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสด
และเงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี

ค

(150,901,509)

7,296,746

(92,746,810)

15,666,152

21,663,207,227

13,691,848,724

20,873,087,866

12,523,360,617

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายสุเมธ…………………………………………………….
ดำ�รงชัยธรรม) (นายณัฐพงศ์ สมิตอำ�ไพพิศาล)

…………………………………………………….

กรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่
(นายณัฐพงศ์

(นายสุเมธ ดารงชัยธรรม)
กรรมการผู้อานวยการใหญ่

้อำ�นวยการใหญ่
สมิตอรองกรรมการผู
าไพพิศาล)
สายการเงินและการบัญชี

รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่สายการเงินและการบัญชี
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บริษัท การบิ
บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน) และบริ
ษนัทไทยย่จอากัยด (มหาชน) และบริษัทย่อย
บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
งบกระแสเงินสด

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบกระแสเงินสด
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุประกอบงบกระแสเงินสด
หมายเหตุประกอบงบกระแสเงินสด
ก. ภาษีเงินได้รอเรียกคืน งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั
ก. ภาษีเงินได้รอเรียกคืน งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั

หน่วย : ล้านบาท
2562
2562
543.56
543.56
(12.03)
(12.03)
531.53
531.53

รับเงินคืนตาม ภ.ง.ด. 50 ปี 2559
รับเงินคืนตาม ภ.ง.ด. 50 ปี 2559
ปรับปรุงภาษีเงินได้รอเรียกคืน ปี 2561
ปรับปรุงภาษีเงินได้รอเรียกคืน ปี 2561

หน่วย : ล้านบาท

2562
2562
(0.49)
(0.49)
(0.51)
(0.51)
(1.00)
(1.00)

ปรับปรุงภาษีเงินได้รอเรียกคืน ปี 2560
ปรับปรุงภาษีเงินได้รอเรียกคืน ปี 2560
ปรับปรุงภาษีเงินได้รอเรียกคืน ปี 2561
ปรับปรุงภาษีเงินได้รอเรียกคืน ปี 2561

ข. ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์
ข. ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์
งบการเงินรวม
งบการเงินรวม
ในระหว่างปี 2562 บริษัทได้ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ซึ่งมีราคาทุนรวม 3,471.25 ล้านบาท จ่ายชาระเป็นเงินสด 3,341.87 ล้านบาท
ในระหว่างปี 2562 บริษัทได้ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ซึ่งมีราคาทุนรวม 3,471.25 ล้านบาท จ่ายชาระเป็นเงินสด 3,341.87 ล้านบาท
และค้างจ่าย 129.38 ล้านบาท
และค้างจ่าย 129.38 ล้านบาท
ในระหว่างปี 2561 บริษัทได้ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ซึ่งมีราคาทุนรวม 10,121.51 ล้านบาท ซื้อโดยวิธีสัญญาเช่าการเงิน 6,044.37 ล้านบาท
ในระหว่างปี 2561 บริษัทได้ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ซึ่งมีราคาทุนรวม 10,121.51 ล้านบาท ซื้อโดยวิธีสัญญาเช่าการเงิน 6,044.37 ล้านบาท
จ่ายชาระเป็นเงินสด 3,819.32 ล้านบาท และค้างจ่าย 257.82 ล้านบาท
จ่ายชาระเป็นเงินสด 3,819.32 ล้านบาท และค้างจ่าย 257.82 ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะบริษทั
งบการเงินเฉพาะบริษทั
ในระหว่างปี 2562 บริษัทได้ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ซึ่งมีราคาทุนรวม 3,465.21 ล้านบาท จ่ายชาระเป็นเงินสด 3,335.83 ล้านบาท
ในระหว่างปี 2562 บริษัทได้ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ซึ่งมีราคาทุนรวม 3,465.21 ล้านบาท จ่ายชาระเป็นเงินสด 3,335.83 ล้านบาท
และค้างจ่าย 129.38 ล้านบาท
และค้างจ่าย 129.38 ล้านบาท
ในระหว่างปี 2561 บริษัทได้ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ซึ่งมีราคาทุนรวม 10,105.15 ล้านบาท ซื้อโดยวิธีสัญญาเช่าการเงิน 6,044.37 ล้านบาท
ในระหว่างปี 2561 บริษัทได้ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ซึ่งมีราคาทุนรวม 10,105.15 ล้านบาท ซื้อโดยวิธีสัญญาเช่าการเงิน 6,044.37 ล้านบาท
จ่ายชาระเป็นเงินสด 3,802.96 ล้านบาท และค้างจ่าย 257.82 ล้านบาท
จ่ายชาระเป็นเงินสด 3,802.96 ล้านบาท และค้างจ่าย 257.82 ล้านบาท
ค. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ค. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดก่อนผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดก่อนผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดหลังผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอตั ราแลกเปลี่ยน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดหลังผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอตั ราแลกเปลี่ยน
.................................................................
.................................................................
(นายสุเมธ ดารงชัยธรรม)
(นายสุเมธ ดารงชัยธรรม)
กรรมการผู้อานวยการใหญ่
กรรมการผู้อานวยการใหญ่

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะบริษทั
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะบริษทั
2562
2561
2562
2561
2562
2561
2562
2561
21,814.11 13,684.55 20,965.84 12,507.69
21,814.11 13,684.55 20,965.84 12,507.69
(150.90)
7.30
(92.75)
15.67
(150.90)
7.30
(92.75)
15.67
21,663.21 13,691.85 20,873.09 12,523.36
21,663.21 13,691.85 20,873.09 12,523.36

.................................................................
.................................................................
(นายณัฐพงศ์ สมิตอาไพพิศาล)
(นายณัฐ(นายณั
พงศ์ สมิ
ตอาไพพิ
าล) ศาล)
ฐพงศ์
สมิตศอำ�ไพพิ
(นายสุเมธ ดำ�รงชัรองกรรมการผู
ยธรรม)
้อานวยการใหญ่สายการเงินและการบัญชี
รองกรรมการผูส้อายการเงิ
ำ�นวยการใหญ่
รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่
นและการบัญชี
กรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่
THAI
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สายการเงินและการบัญชี

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษษษัทัทัทการบิ
การบิ
ด (มหาชน)
บริ
นนไทย
จจากั
(มหาชน)
และบริ
ออยย ษัทย่อย
บริ
การบิ
ไทยนไทย
ากัดดจำ�กั
(มหาชน)
และบริษษัทัทย่ย่และบริ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
หมายเหตุ
หมายเหตุปประกอบงบการเงิ
ระกอบงบการเงินน
สสาหรั
าหรับบปีปีสสิ้ิ้นนสุสุดดวัวันนทีที่่ 31
31 ธัธันนวาคม
วาคม 2562
2562
1.
1. ข้ข้ออมูมูลลทัทั่ว่วไป
ไป
บริ
ษ
ั
ท
การบิ
บริ ษ ั ท การบิ นน ไทย
ไทย จจ ากั
ากั ดด (มหาชน)
(มหาชน) (“บริ
(“บริ ษษ ัั ทท ”)
”) จดทะเบี
จดทะเบี ยย นจั
นจั ดด ตัตั ้้ งง เป็
เป็ นน บริ
บริ ษษ ัั ทท มหาชน
มหาชน จจ ากั
ากั ดด ในประเทศไทย
ในประเทศไทย
และเป็
น
บริ
ษ
ท
ั
จดทะเบี
ย
นในตลาดหลั
ก
ทรั
พ
ย์
แ
ห่
ง
ประเทศไทย
มี
ท
อ
่
ี
ยู
ต
่
ามที
ไ
่
ด้
จ
ดทะเบี
ย
น
คื
อ
และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีที่อยู่ตามที่ได้จดทะเบียน คือ
สสานั
านักกงานใหญ่
งานใหญ่ขของบริ
องบริษษัทัทตัตั้ง้งอยู
อยู่เ่เลขที
ลขที่่ 89
89 ถนนวิ
ถนนวิภภาวดี
าวดีรรังังสิสิตต แขวงจอมพล
แขวงจอมพล เขตจตุ
เขตจตุจจักักรร กรุ
กรุงงเทพมหานคร
เทพมหานคร ประเทศไทย
ประเทศไทย
ธุธุรรกิกิจจหลั
ก
ของบริ
ษ
ท
ั
คื
อ
ธุ
ร
กิ
จ
สายการบิ
น
และหน่
ว
ยธุ
ร
กิ
จ
ซึ
ง
่
เป็
น
กิ
จ
การที
เ
่
กี
ย
่
วข้
อ
งโดยตรงกั
บ
การขนส่
ง
หลักของบริษัทคือ ธุรกิจสายการบินและหน่วยธุรกิจซึ่งเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการขนส่ง
ณ
วั
น
ณ วันทีที่่ 31
31 ธัธันนวาคม
วาคม 2562
2562 บริ
บริษษััททมีมีเเครื
ครื ออข่ข่ าายเส้
ยเส้นนทางการบิ
ทางการบิ นนให้
ให้ บบริริ กการครอบคลุ
ารครอบคลุมม 62
62 จุจุดดบิบินนใน
ใน 31
31 ประเทศทั
ประเทศทั่่วว โลก
โลก
โดยเป็
น
3
จุ
ด
บิ
น
ภายในประเทศ
(ไม่
ร
วมกรุ
ง
เทพมหานคร)
โดยเป็น 3 จุดบินภายในประเทศ (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร)
2.
2. เกณฑ์
เกณฑ์ใในการจั
นการจัดดททางบการเงิ
างบการเงินน
การจั
การจัดดททางบการเงิ
างบการเงินนรวมและงบการเงิ
รวมและงบการเงินนเฉพาะบริ
เฉพาะบริษษัทัทได้
ได้จจััดดททาขึ
าขึ้น้นตามหลั
ตามหลักกการบั
การบัญ
ญชีชีทที่รี่รับับรองทั
รองทั่ว่วไปภายใต้
ไปภายใต้ พพระราชบั
ระราชบัญ
ญ ญั
ญั ตติิ
การบั
การบั ญ
ญชีชี พ.ศ.
พ.ศ. 2543
2543 ซึซึ ่่ งง หมายความถึ
หมายความถึ งง มาตรฐานการบั
มาตรฐานการบั ญ
ญ ชีชี ทท ีี ่่ อออกภายใต้
อกภายใต้ พพระราชบั
ระราชบั ญ
ญ ญั
ญั ตต ิิ วว ิิ ชช าชี
าชี พพบับั ญ
ญ ชีชี พ.ศ.
พ.ศ. 2547
2547
และตามข้
อ
ก
าหนดของคณะกรรมการก
ากั
บ
หลั
ก
ทรั
พ
ย์
แ
ละตลาดหลั
ก
ทรั
พ
ย์
ว่
า
ด้
ว
ยการจั
ด
ท
าและน
าเสนอรายงานทางการเงิ
และตามข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการจัดทาและนาเสนอรายงานทางการเงินน
ภายใต้
ภายใต้พพระราชบั
ระราชบัญ
ญญั
ญัตติหิหลัลักกทรั
ทรัพพย์ย์แและตลาดหลั
ละตลาดหลักกทรั
ทรัพพย์ย์ พ.ศ.
พ.ศ. 2535
2535
งบการเงิ
น
เฉพาะบริ
ษ
ั
ท
ประกอบด้
ว
ยงบการเงิ
น
บริ
ษ
ั
ท
งบการเงิ นเฉพาะบริ ษ ั ท ประกอบด้ วยงบการเงิ นบริ ษ ั ท การบิ
การบิ นนไทย
ไทย จจ ากั
ากั ดด (มหาชน)
(มหาชน) และกองทุ
และกองทุ นนบบ าเหน็
าเหน็ จจพนั
พนั กกงาน
งาน
บริ
ษ
ท
ั
การบิ
น
ไทย
จ
ากั
ด
(มหาชน)
บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)
งบการเงิ
งบการเงินนรวมประกอบด้
รวมประกอบด้ววยงบการเงิ
ยงบการเงินนเฉพาะบริ
เฉพาะบริษษัทัทและบริ
และบริษษัทัทย่ย่ออยโดยบริ
ยโดยบริษษัทัทย่ย่ออยประกอบด้
ยประกอบด้ววยบริ
ยบริษษัทัท ดัดังงต่ต่ออไปนี
ไปนี้้
ชืชื่อ่อบริ
บริษษัทัท
ถืถืออหุหุ้น้นโดยบริ
โดยบริษษัทัท
1.
บริ
ษ
ท
ั
ไทย-อะมาดิออุสุส เซาท์
1. บริษัท ไทย-อะมาดิ
เซาท์ออีสีสต์ต์เเอเชี
อเชียย จจากั
ากัดด
2.
2. บริ
บริษษัทัท วิวิงงสแปน
สแปน เซอร์
เซอร์ววิสิสเซส
เซส จจากั
ากัดด
3.
3. บริ
บริษษัทัท ไทยไฟลท์
ไทยไฟลท์เเทรนนิ
ทรนนิ่ง่ง จจากั
ากัดด
4.
บริ
ษ
ท
ั
ไทยสมายล์
แ
อร์
เ
วย์
จ
4. บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จากั
ากัดด
ถืถืออหุหุ้น้นโดยบริ
ษ
ท
ั
ย่
อ
ยของบริ
ษ
โดยบริษัทย่อยของบริษัทัท
บริ
บริษษัทัทย่ย่ออยที
ยที่ถ่ถือือหุหุ้น้นโดยบริ
โดยบริษษััทท วิวิงงสแปน
สแปน
เซอร์
ว
ส
ิ
เซส
จ
ากั
เซอร์วิสเซส จากัดด
บริษษัทัท ทัทัววร์ร์เเอือื้อ้องหลวง
งหลวง จจากั
ากัดด
-- บริ

ลัลักกษณะธุ
ษณะธุรรกิกิจจ

สถานที
สถานที่ห่หลัลักก
ในการประกอบธุ
ในการประกอบธุรรกิกิจจ

อัอัตตราร้
ราร้ออยละ
ยละ
ของการถื
ของการถืออหุหุ้น้น

2562
2562

2561
2561

บริ
บริกการเทคโนโลยี
ารเทคโนโลยีสสารสนเทศ
ารสนเทศ
สสาหรั
าหรับบการเดิ
การเดินนทางแบบครบวงจร
ทางแบบครบวงจร
บริ
บริกการงานบุ
ารงานบุคคลากรเฉพาะด้
ลากรเฉพาะด้าานน
ให้
ก
บ
ั
บริ
ษ
ท
ั
ให้กับบริษัท
บริ
บริกการฝึ
ารฝึกกอบรมด้
อบรมด้าานการบิ
นการบินน
บริ
ก
ารขนส่
ง
ทางอากาศ
บริการขนส่งทางอากาศ

ไทย
ไทย

55%
55%

55%
55%

ไทย
ไทย

49%
49%

49%
49%

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

49%
49%
100%
100%

49%
49%
100%
100%

ประกอบธุ
ประกอบธุรรกิกิจจท่ท่อองเที
งเที่ย่ยวว

ไทย
ไทย

49%
49%

49%
49%
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บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จ ากัด ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศ (Airline Operator
License: AOL) ใบรับรองผู้ด าเนินการเดินอากาศ (Airline Operator Certificate: AOC) และรหัสสายการบิน (Airline Designator
Code) จาก IATA เมื่อวันที่ 10 มกราคม 31 มีนาคม และ 1 เมษายน 2557 ตามล าดับ ทั้งนี้ บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จ ากัด
ได้เริ่มดาเนินธุรกิจ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557
บริษัทย่อยเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อบริษัทมีอานาจควบคุ มทั้งทางตรง
หรือทางอ้อม ในการกาหนดนโยบายทางการเงิน และการดาเนินงานของบริษัทย่อยนั้น และรายการบัญชีที่เป็นสาระสาคัญ
ที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทใหญ่และบริษัทย่อยได้ถูกหักกลบลบกันในการจัดทางบการเงินรวม
งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินที่เป็นภาษาไทย ในกรณีที่มีเนื้อความขัดแย้งกันหรื อมี การตีความ
ในสองภาษาแตกต่างกัน ให้ใช้งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นหลัก
งบการเงินนี้ได้จัดทาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน เว้นแต่จะได้
เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี
3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่มีผลบังคับใช้สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563
เป็นต้นไป
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1
เรื่อง การนาเสนองบการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2
เรื่อง สินค้าคงเหลือ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7
เรื่อง งบกระแสเงินสด
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8
เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการ
ทางบัญชีและข้อผิดพลาด
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10
เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12
เรื่อง ภาษีเงินได้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16
เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19
เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20
เรื่อง การบัญชีสาหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือ
จากรัฐบาล
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21
เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23
เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26
เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์
เมื่อออกจากงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27
เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28
เรื่อง เงินลงทุนในบริษทั ร่วม และการร่วมค้า
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29
เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ
ที่เงินเฟ้อรุนแรง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32
เรื่อง การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33
เรื่อง กาไรต่อหุ้น
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7
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เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์
เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนีส้ ินที่อาจเกิดขึ้น
และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
เรื่อง เกษตรกรรม
เรื่อง การนามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาใช้เป็นครั้งแรก
เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
เรื่อง การรวมธุรกิจ
เรื่อง สัญญาประกันภัย
เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและ
การดาเนินงานที่ยกเลิก
เรื่อง การสารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
เรื่อง ส่วนงานดาเนินงาน
เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
เรื่อง งบการเงินรวม
เรื่อง การร่วมการงาน
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น
เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม
เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทากับลูกค้า
เรื่อง สัญญาเช่า
เรื่อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มี
ความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรม
ดาเนินงาน
เรื่อง ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษี
ของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์
เรื่อง การเปลีย่ นแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน
การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
เรื่อง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน
การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
เรื่อง การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐาน
การบัญชีฉบับที่ 29 เรื่อง การรายงานทางการเงิน
ในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เรือ่ ง ข้อตกลงสัมปทานบริการ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14 เรื่อง ข้อจ ากัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์
ข้อกาหนดเงินทุนขั้นต่าและปฏิสัมพันธ์ของรายการ
เหล่านี้ สาหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง
ผลประโยชน์ของพนักงาน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิ
ในหน่วยงานต่างประเทศ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่อง การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 19 เรื่อง การชาระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 20 เรื่อง ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิ ตส าหรับ
เหมืองผิวดิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 21 เรื่อง เงินที่นาส่งรัฐ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 22 เรื่อง รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
และสิ่งตอบแทนรับหรือจ่ายล่วงหน้า
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 23 เรื่อง ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับวิธกี ารทางภาษีเงินได้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวส่วนใหญ่จะไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสาคัญต่องบการเงิน เมื่ อน ามา
ถือปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ที่จะมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสาคัญสามารถสรุปได้
ดังนี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า
ตามที่ได้มีการประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า ที่มีผลบังคับใช้สาหรับ
รอบระยะเวลาบั ญ ชี ท ี ่ เ ริ ่ ม ในหรื อหลั ง วั น ที ่ 1 มกราคม 2563 เป็ น ต้ น ไปนั ้ น มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ฉบับนี้กาหนดหลักการสาหรับการรับรู้รายการ การวัดมูลค่า การนาเสนอ และการเปิดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า สาหรับ
สินทรัพย์อ้างอิงที่ทาสัญญาเช่าดาเนินงานนั้น จะต้องถูกรับรู้และบันทึกเป็น สินทรัพย์ (สินทรัพย์สิทธิการใช้) และหนี้สิน
(หนี้สินตามสัญญาเช่า) ในงบแสดงฐานะการเงิน
บริ ษ ั ท ได้ น ามาตรฐานฉบั บ นี ้ ม าถื อปฏิ บ ั ติ ตั ้ ง แต่ ว ั น ที ่ 1 มกราคม 2563 โดยวิ ธ ี ร ั บ รู ้ ผลกระทบสะสมจาก
การนามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาปฏิบัติใช้ครั้งแรก ไม่ต้องปรับข้อมูลเปรียบเทียบใหม่ หากมีผลกระทบ
บริษัทจะรับรู้ผลกระทบสะสมโดยการปรับปรุงยอดยกมาของก าไรสะสม ณ วันที่น ามาถือปฏิบัติครั ้งแรก (Modified
retrospective) ดังนั้น การจัดประเภทรายการใหม่และรายการปรับปรุงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญ ชี
จะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
บริษัทจะรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้ ส าหรับสัญญาเช่าที่ก่อนหน้าจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน จ านวน
เท่ากับหนี้สินตามสัญญาเช่า และประมาณการต้นทุนการบูรณะสินทรัพย์อ้างอิงให้อยู่สภาพตามที่ ก าหนดไว้ ในข้ อตกลง
และเงื่อนไขของสั ญญาเช่ า ปรับปรุงด้วยจ านวนเงินของการจ่ ายช าระตามสัญ ญาเช่ าที่จ่ ายล่วงหน้ าหรือค้ างจ่ ายซึ่ ง
เกี่ยวข้องกับสั ญญาเช่ าที่รับรู้ใ นงบแสดงฐานะการเงิ น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยที่หนี้สิน ตามสั ญ ญาเช่ า ต้ อง
วัดมูลค่าด้วยมูลค่า ปัจจุบันของการจ่ายชาระตามสัญญาเช่าที่เหลืออยู่คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มของ
บริษัท และประมาณการหนี้สินต้นทุนการบูรณะสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันที่นามาปฏิบัติใช้ครั้งแรก
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บริษัทเลือกใช้วิธีผ่อนปรนในทางปฏิบัติที่จะไม่รับรู้สัญญาเช่าที่อายุสัญญาเช่าสิ้นสุดภายใน 12 เดือนนับจากวันที่
่อนปรนในทางปฏิ
บัตงิทรายการใด
ี่จะไม่รับรู้สๆัญญาเช่
่อายุสัญบญาเช่
้นสุด่ยภายใน
12าหรั
เดืบอนนั
จากวัานซึที่ง ่
นามาปฏิบริบษัตัทิใช้เลืคอรักใช้
้งแรกวิธีผและไม่
ทาการปรับปรุ
สาหรัาบทีการปฏิ
ัติในช่าวสิงเปลี
นแปลงส
สั ญบญาเช่
นสินามาปฏิ
ิใช้คงมีรั้งมแรก
ๆาไรขาดทุ
สาหรับการปฏิ
ทรัพย์บอัต้างอิ
ูลค่าตและไม่
่า ซึ่งยัทงาการปรั
คงรับรู้เบป็ปรุ
นค่งารายการใด
ใช้จ่ายในงบก
น บัติในช่วงเปลี่ยนแปลงส าหรั บสั ญ ญาเช่ าซึ่ง
สินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่า ซึ่งยังคงรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 บริษัทคาดว่าจะมีผลกระทบโดยประมาณ ดังนี้
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 บริษัทคาดว่าจะมีผลกระทบโดยประมาณ ดังนี้
งบแสดงฐานะการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิ
น 2563
ณ วันที่ 1 มกราคม

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะบริษัท
ณ
2563
งบการเงิ
นรวม
งบการเงิ78,600
นเฉพาะบริษัท
สินวัทรันพทีย์่ 1สิทมกราคม
ธิการใช้เครื
่องบินและเครื่องยนต์
86,300
สินทรัพย์สิทธิการใช้เทครื
งบินและเครื่องยนต์
86,300
78,600
ี่ดิน่อและอาคาร
8,500
8,500
สินทรัพย์สิทธิการใช้ทอื่นีดๆินและอาคาร
8,500
8,500
100
100
สิลูนกหนี
ทรัพ้ตย์ามสั
สิทญ
ธิกญาเช่
ารใช้าอช่ื่นวๆง
100100
7,700
ลูรวม
กหนีสิ้ตนามสั
วง
7,700
ทรัพญย์ญาเช่
ที่ได้ราับช่ผลกระทบ
94,90094,900
รวม
นทรัพญย์ญาเช่
ที่ได้ราับผลกระทบ
94,900
94,900
หนี้สินสิตามสั
94,700
94,700
หนี้สินตามสั
ญาเช่ญาญาเช่า
94,700
94,700
ต้นทุนญตามสั
200
200
หนี
ต้น้สทุินนทีตามสั
ญญาเช่า
200
200
รวม้สินหนี
่ได้รับผลกระทบ
94,900
94,900
รวม หนี้สินที่ได้รับผลกระทบ
94,900
94,900
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ
เรื่อบงเครื
เครื่อ่องมื
งมืออทางการเงิ
ทางการเงินนนี้ให้ข้อก าหนดเกี่ยวกับนิยามสินทรัพย์
มาตรฐานการรายงานทางการเงินนทีฉบั
่เกีบ่ยทีวข้่ 9องกั
นที่เบกีรู่ย้ วข้
องกัดบมูเครื
อทางการเงิ
นนี้ให้ดขรายการ
้อก าหนดเกี
่ยวกั
บนิกยการบั
ามสินญทรั
ทางการเงินมาตรฐานการรายงานทางการเงิ
และหนี้สินทางการเงินตลอดจนการรั
การวั
ลค่า่องมื
การด้
อยค่าและการตั
รวมถึ
งหลั
ชี ขพองย์
ทางการเงิ
นและหนี้สินทางการเงิ
นตลอดจนการรั
บรู้ การวั
ลค่าบการด้
อยค่งคัาบและการตั
รวมถึกงไป
หลักโดยผลกระทบ
การบัญชี ของ
การตีความมาตรฐานการบั
ญชีและแนวปฏิ
บัติทางการบั
ญชีดบมูางฉบั
ที่มีผลบั
ใช้อยู่ในปัดจรายการ
จุบันถูกยกเลิ
การตี
ความมาตรฐานการบั
ญชีและแนวปฏิบัติทางการบันญทีชี่เกีบ่ยางฉบั
บทีบ่มเครื
ีผลบั
งคัอบทางการเงิ
ใช้อยู่ในปันจจุมีบดันังถูนีก้ ยกเลิกไป โดยผลกระทบ
จากการถื
อปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ
วข้องกั
่องมื
จากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงิน มีดังนี้
การจัดประเภทรายการของสินทรัพย์ทางการเงิน
การจั
ดประเภทรายการของสินทรันพฉบั
ย์ทบางการเงิ
น 9”) จั ดประเภทสิ นทรั พย์ ทางการเงิ นเป็ น 3 ประเภท ได้ แ ก่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ
ที ่ 9 (“TFRS
ราคาทุนตัดมาตรฐานการรายงานทางการเงิ
จาหน่าย มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุ
เสร็จอื่น9”)และมู
ลค่ายุติธนรรมผ่
าไรหรือขาดทุ
้งนี้ มาตรฐาน
น ฉบั บทีนเบ็
่ 9ด(“TFRS
จั ดประเภทสิ
ทรั พาย์นก
ทางการเงิ
นเป็ นน 3 ทัประเภท
ได้ แ ก่
ราคาทุนตัดจาหน่าย นมูฉบั
ลค่บายุนีต้จิธะยกเลิ
รรมผ่กาการจั
นกาไรขาดทุ
นเบ็ดเสร็จอื่น้ที่จและมู
ลค่ายุติธาหนด
รรมผ่าหลั
นกกาไรหรื
นี้ พมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ
ดประเภทตราสารหนี
ะถือจนครบก
ทรัพย์อเผืขาดทุ
่อขายนหลัทัก้งทรั
ย์เพื่ อค้ า
การรายงานทางการเงิ
นฉบับ่กนีาหนดโดยมาตรฐานการบั
้จะยกเลิกการจัดประเภทตราสารหนี
อจนครบก
าหนด
หลักทรัพย์เผื่TFRS
อขาย หลั
กทรัพนย์ไปตาม
เพื่ อค้ า
และเงิ
นลงทุนทั่วไปตามที
ญชี ฉบั้ทบี่จทีะถื
่ 105
โดยการจั
ดประเภทตาม
9 จะเป็
นลงทุนทั่วไปตามที
่ก าหนดโดยมาตรฐานการบั
ญชี ฉบัรกิบจทีของกิ
่ 105จการในการบริ
โดยการจัดประเภทตาม
จะเป็นไปตาม
ลัและเงิ
กษณะของกระแสเงิ
นสดของสิ
นทรัพย์ทางการเงินและโมเดลธุ
หารจัดการสินTFRS
ทรัพย์9ทางการเงิ
นนั้น
ลักษณะของกระแสเงิ
นและโมเดลธุ
กิจของกิ
จการในการบริ
หารจัดการสิ
พย์ทางการเงินนัญ
้น ชี
อนุพันธ์จะวันสดของสิ
ดมูลค่าด้นวทรั
ยมูพลย์ค่ทาางการเงิ
ยุติธรรมผ่
านกาไรหรือรขาดทุ
นตาม
TFRS 9 โดยจะน
ามาใช้นแทรัทนนโยบายการบั
อนุพจจุันบธ์ันจะวั
ค่าด้วยมู่อลอนุ
ค่าพยุตันิธธ์รรมผ่
อขาดทุนตาม TFRS 9 โดยจะนามาใช้แทนนโยบายการบั ญชี
ของบริษัทในปั
ที่รดับมูรูล้รายการเมื
ดังกล่าานก
วถูกาไรหรื
นามาใช้
ของบริษัทในปัจจุบันที่รับรู้รายการเมื่ออนุพันธ์ดังกล่าวถูกนามาใช้
การวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจาหน่าย
การวัดTFRS
มูลค่า9ด้วสิยวิ
ธีรพาคาทุ
นตัด้จสาหน่
าย นที ่วัดมูลค่ าด้วยวิธีราคาทุน ตัดจ าหน่ ายจะรับรู ้ดอกเบี ้ยรับ และ
ตาม
นทรั
ย์และหนี
ินทางการเงิ
ดอกเบี้ยจ่าตาม
ยด้วยอั
ตราดอกเบี
จริง TFRS
9 จะน ามาใช้
ญชีนของบริ
ษัทในปั
จจุบบันรูที้ด่ รอกเบี
ับรู้ดอกเบี
้ยรับ
TFRS
9 สินทรั้ยพทีย์่แแท้ละหนี
้สินทางการเงิ
นที ่วัดแมูทนนโยบายการบั
ลค่ าด้วยวิธีราคาทุ
ตัดจ าหน่
ายจะรั
้ยรับ และ
ดอกเบี้ยจ่า้ยยด้
ยอัวตยอัราดอกเบี
้ยที้ย่แตามสั
ท้จริงญTFRS
และดอกเบี
จ่าวยด้
ตราดอกเบี
ญา 9 จะน ามาใช้แทนนโยบายการบัญชีของบริษัทในปัจจุบันที่ รับรู้ดอกเบี้ยรับ
และดอกเบี้ยจ่ายด้วยอัตราดอกเบี้ยตามสัญญา
การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
การด้อ9ยค่แนะน
าของสิาวินธทรั
พย์ทจางการเงิ
น นด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิด ขึ้นตลอดอายุ ของเครื่ องมือ ทางการเงิ น
TFRS
ีการพิ
ารณาผลขาดทุ
าวิธีการพิจาารณาผลขาดทุ
นด้ญ
านเครดิ
ตทีเ่คคราะห์
าดว่าปจะเกิ
นตลอดอายุ
ของเครื่ องมือ ทางการเงิ
ในขณะที่ปัจTFRS
จุบันบริ9 ษแนะน
ัทประมาณการค่
เผื่อหนี้สงสัยจะสู
โดยการวิ
ระวัตดิกขึ้ารช
าระหนี้ และการคาดการณ์
เกี่ยวกันบ
ในขณะที
่ปัจจุ้ ใบนอนาคตของลู
ันบริษัทประมาณการค่
าเผื่อ9หนีก้สาหนดให้
งสัยจะสูใญช้วโดยการวิ
เคราะห์ประวัติการช
้ และการคาดการณ์
วกับ
การช
าระหนี
กค้ า TFRS
ิ จ ารณญาณในการประเมิ
น ว่าระหนี
าการเปลี
่ ยนแปลงของปั จเจักีย่ ทาง
การช
าระหนี
กค้ า TFRS
9 ก าหนดให้
วิ จ ารณญาณในการประเมิ
น ว่ าการเปลี
จจัย ทาง
เศรษฐกิ
จนั้น้มีในอนาคตของลู
ผลกระทบต่อผลขาดทุ
นด้านเครดิ
ตที่คาดว่ใาช้จะเกิ
ดขึ้นอย่างไร โดยใช้ความน่
าจะเป็นถ่่ ยวนแปลงของปั
งน้าหนักเป็นเกณฑ์
ของการพิ
จารณาด้
อยค่าจะถื
ปฏิบาจะเกิ
ัติกับสิดนขึ้นทรัอย่พาย์งไร
ทางการเงิ
่วัดมูาลจะเป็
ค่าด้วนยวิ
จ าหน่ าย
เศรษฐกิจนัรู้นปมีแบบใหม่
ผลกระทบต่
อผลขาดทุ
นด้านเครดิ
ตที่คอาดว่
โดยใช้นคทีวามน่
ถ่วธงนี ร าคาทุ
้าหนักนเป็ตันดเกณฑ์
อปฏิ
บัติกนับลงทุ
สินทรั
พย์ทางการเงิ
หรือมูลค่ายุรูตปิธแบบใหม่
รรมผ่านกของการพิ
าไรขาดทุจนารณาด้
เบ็ดเสร็อจยค่
อื่นาจะถื
ซึ่งไม่
รวมเงิ
นในตราสารทุ
น นที่วัดมูลค่าด้วยวิธี ร าคาทุน ตั ดจ าหน่ าย
หรือมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ซึ่งไม่รวมเงินลงทุนในตราสารทุน
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การจัดดประเภทรายการหนี
ประเภทรายการหนี้ส้สิินนทางการเงิ
ทางการเงินน
การจั
TFRS
แนะนาวิ
าวิธธีีกการจั
ารจัดดประเภทและการวั
ประเภทและการวัดดมูมูลลค่ค่าาหนี
หนี้้สสิินนทางการเงิ
ทางการเงินนใหม่
ใหม่ โดยจั
โดยจัดดประเภทหนี
ประเภทหนี้้สสิินนทางการเงิ
ทางการเงินน
TFRS 99 แนะน
เป็นน 22 ประเภทหลั
ประเภทหลักก คืคืออ วิวิธธีีรราคาทุ
าคาทุนนตัตัดดจจาหน่
าหน่าายย และวิ
และวิธธีีมมููลลค่ค่าายุยุตติิธธรรมผ่
รรมผ่ าานก
นกาไรหรื
าไรหรืออขาดทุ
ขาดทุนน ทัทั้้งงนีนี้้ หนี
หนี้้สสิินนทางการเงิ
ทางการเงินนจะ
จะ
เป็
ประเภทเป็นนหนี
หนี้ส้สินินทางการเงิ
ทางการเงินนทีที่ว่วัดัดมูมูลลค่ค่าาด้ด้ววยมู
ยมูลลค่ค่าายุยุตติธิธรรมผ่
รรมผ่าานก
นกาไรหรื
าไรหรืออขาดทุ
ขาดทุนนได้
ได้กก็ต็ต่่ออเมื
เมื่่ออกิกิจจการถื
การถืออไว้
ไว้เเพืพื่อ่อค้ค้าา หรื
หรืออเป็
เป็นน
จัจัดดประเภทเป็
อนุพพันันธ์ธ์ หรื
หรืออเลื
เลืออกวั
กวัดดมูมูลลค่ค่าาเมื
เมื่อ่อเริ
เริ่ม่มแรกด้
แรกด้ววยวิ
ยวิธธีดีดังังกล่
กล่าาวว
อนุ
การบัญ
ญชีชีปป้อ้องกั
งกันนความเสี
ความเสี่ย่ยงง
การบั
TFRS 99 แนะน
แนะน าแนวปฏิ
าแนวปฏิบบัั ตติิเเกีกี ่่ยยวกั
วกับบ การบั
การบั ญ
ญชีชี ปป้้ อองกั
งกั นนความเสี
ความเสี่่ยย งในขณะที
งในขณะที่่ มม าตรฐานการรายงานทางการเงิ
าตรฐานการรายงานทางการเงิ นน
TFRS
ในปัจจจุจุบบันันไม่
ไม่ไได้ด้กกล่ล่าาวถึ
วถึงง โดยการบั
โดยการบัญ
ญชีชีปป้อ้องกั
งกันนความเสี
ความเสี่ย่ยงมี
งมี 33 ประเภท
ประเภท และการถื
และการถืออปฏิ
ปฏิบบัตัติใิในแต่
นแต่ลละประเภทนั
ะประเภทนั้น้นขึขึ้น้นอยู
อยู่ก่กับับลัลักกษณะ
ษณะ
ในปั
ของความเสี่ย่ยงที
งที่ท่ทาการป้
าการป้อองกั
งกันน ได้
ได้แแก่ก่ การป้
การป้อองกั
งกันนความเสี
ความเสี่ย่ยงในมู
งในมูลลค่ค่าายุยุตติธิธรรม
รรม การป้
การป้อองกั
งกันนความเสี
ความเสี่ย่ยงในกระแสเงิ
งในกระแสเงินนสด
สด และการ
และการ
ของความเสี
งกันนความเสี
ความเสี่ย่ยงของเงิ
งของเงินนลงทุ
ลงทุนนสุสุททธิธิใในหน่
นหน่ววยงานต่
ยงานต่าางประเทศ
งประเทศ ตาม
ตาม TFRS
TFRS 99 บริ
บริษษัทัทต้ต้อองระบุ
งระบุถถึงึงความสั
ความสัมมพัพันนธ์ธ์ขของการบั
องการบัญ
ญชีชีปป้อ้องกั
งกันน
ป้ป้อองกั
ความเสี่่ยยงที
งที่่สสอดคล้
อดคล้ อองกั
งกับบวัวัตตถุถุ ปประสงค์
ระสงค์ แและกลยุ
ละกลยุททธ์ธ์ใใ นการบริ
นการบริหห ารความเสี
ารความเสี่่ยยงของบริ
งของบริษษ ััทท และต้
และต้อองน
งน าา ข้ข้ ออมูมู ลลเชิ
เชิงงคุคุณ
ณ ภาพ
ภาพ
ความเสี
และการคาดการณ์ไไปในอนาคตมาประเมิ
ปในอนาคตมาประเมินนความมี
ความมีปประสิ
ระสิททธิธิผผลในการป้
ลในการป้อองกั
งกันนความเสี
ความเสี่ย่ยงง
และการคาดการณ์
บริษษัทัทใช้
ใช้ออนุนุพพันันธ์ธ์ใในการป้
นการป้อองกั
งกันนความเสี
ความเสี่ย่ยงจากอั
งจากอัตตราแลกเปลี
ราแลกเปลี่ย่ยนน ความเสี
ความเสี่ย่ยงอั
งอัตตราดอกเบี
ราดอกเบี้ย้ย และความเสี
และความเสี่่ยยงง
ปัปัจจจุจุบบันันบริ
นราคาน้้าามัมันน โดยจะรั
โดยจะรับบรูรู้ร้รายการเมื
ายการเมื่อ่ออนุ
อนุพพัันนธ์ธ์ดดังังกล่
กล่าาวถู
วถูกกนนามาใช้
ามาใช้ ทัทั้้งงนีนี้้ TFRS
TFRS 99 ให้
ให้ททางเลื
างเลืออกในการถื
กในการถืออปฏิ
ปฏิบบััตติติตามการบั
ามการบัญ
ญชีชี
ด้ด้าานราคาน
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ดาเนินการตามแผนการขายสิ
พย์ให้เสร็
จสมบู
1 ปีอื่นนัหรืบตัอค่้งแต่
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กาไรหรือขาดทุนจากการจาหน่ายรับรู้เป็นรายได้อื่นหรือค่าใช้จ่ายอื่นเมื่อมีการจาหน่าย
5.4 เงินลงทุน
5.4 เงิ
นลงทุเงินนลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษั ทร่ว มบั นทึ กในงบการเงินเฉพาะบริษ ัทโดยใช้ว ิธีร าคาทุน ส าหรั บ
5.4.1
เงินนลงทุ
นในบริษัทนย่รวมโดยใช้
อยและบริวษิธั ทีสร่่ววนได้
มบัเนสีทึย กในงบการเงินเฉพาะบริษ ัทโดยใช้ว ิธีร าคาทุน ส าหรั บ
เงินลงทุนในบริ5.4.1
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เสีย าหนดภายใน 1 ปี แสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจาหน่าย
เงินนลงทุ
นชั่วคราวในตราสารหนี
จนครบก
5.4.2น/ส่
เงิวนนต
ลงทุ่ากว่
นชัา่วมูคราวในตราสารหนี
้ที่จะถืตอราดอกเบี
จนครบก้ยาหนดภายใน
ปี แสดงมู
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ปรับกัดบบัดอกเบี
รับ น/ส่วนต่ากว่ามูลค่าตราสารหนี้ตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งจานวนที่ตัดจาหน่ายนี้จะแสดงเป็นรายการ
ปรับกับดอกเบี้ย5.4.3
รับ เงินลงทุนระยะยาวในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด แสดงตามราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่ อ
5.4.3
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5.5 ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา
5.5 ที5.5.1
่ดิน อาคาร
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อุปกรณ์เครื
การบิ
และค่าตกแต่งเครื่องบิ1)นก่เครื
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5.5.3 ที่ดิน แสดงตามมูลค่ายุติธรรมตามวิธีตีราคาใหม่ ประเมินราคาโดยวิธีราคาตลาดจากผู้ประเมินราคา
อิสระที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้ความเห็นชอบ ซึ่งมีผลกับงบการเงินรอบ
ระยะเวลาบัญชีปี 2558 เป็นต้นไป และกาหนดให้มีการประเมินมูลค่าที่ดินทุก 5 ปี ทั้งนี้ อาจพิจารณาดาเนินการก่อนกาหนดหากมีการ
เปลี่ยนแปลงที่กระทบต่อมูลค่ายุติธรรมของที่ดินอย่างมีนัยสาคัญ มูลค่าที่เพิ่มขึ้นจากการตีราคาใหม่ได้แสดงเป็นส่วนหนึ่งใน
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และรับรู้จ านวนสะสมส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินในส่วนของผู้ถือหุ้น บริษัทไม่มีนโยบายการ
จ่ายเงินปันผลสาหรับเงินส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์นี้
5.5.4 สินทรัพย์ถาวรอื่น แสดงตามราคาทุน ณ วันที่ได้มาหรือก่อสร้างแล้วเสร็จ คานวณค่าเสื่อมราคาโดย
วิธีเส้นตรงตามอายุการใช้ประโยชน์โดยประมาณระหว่าง 3-30 ปี
5.5.5 ต้นทุนเพื่อการได้มาซึ่งสิทธิการเช่าสถานที่ ตัดบัญชีภายในระยะเวลา 10-30 ปี ตามอายุสัญญาเช่า
5.5.6 กาไรขาดทุนจากการจาหน่ายเครื่องบิน คานวณจากผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รั บจากการ
จาหน่ายเครื่องบินกับมูลค่าสุทธิตามบัญชีของเครื่องบิน ค่าซ่อมใหญ่ (D-Check) และค่าที่นั่งผู้โดยสารและรับรู้เป็นรายได้หรือ
ค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
5.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software License) และต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับผลิตภัณฑ์โปรแกรมที่ ระบุ ได้
และมีเอกลักษณ์เฉพาะงานของโปรแกรมที่สามารถแยกออกจากตัวคอมพิวเตอร์ได้ สามารถระบุต้นทุนได้แน่นอน และมีอายุการใช้
ประโยชน์เกินกว่ารอบระยะเวลาบัญชีจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ไม่ม ีตัวตนด้วยราคาทุน และตัดจ าหน่ายโดยวิธีเส้นตรงตามอายุ
การใช้ประโยชน์ 5 ปี
รายจ่ายที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาและบารุงดูแลโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายประจางวดที่เกิด
รายการ
5.7 สินทรัพย์รอการขาย
สินทรัพย์รอการขายแสดงด้วยมูลค่าตามบัญชีหรือมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายแล้วแต่ราคาใดจะต่ ากว่ า
โดยมีแผนที่จะดาเนินการขาย แต่ไม่สามารถดาเนินการตามแผนการขายสินทรัพย์ให้เสร็จสมบูรณ์ และไม่เข้าเงื่อนไขในการรับรู้
รายการเป็นการขายที่เสร็จสมบูรณ์ภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่จัดประเภทสินทรัพย์
ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
5.8 การด้อยค่าของสินทรัพย์
บริษัทพิจารณาการด้อยค่าของสินทรัพย์เมื่อมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า และคานวณผลขาดทุนจากการด้ อยค่า
โดยพิจารณาจากราคาตามบัญชีของสินทรัพย์มีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
หมายถึง มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย ซึ่งบริษัท พิจารณาการด้อยค่าเฉพาะหมวดเครื่องบิน และเครื่องยนต์อะไหล่
ที่ปลดระวาง โดยผู้เชี่ยวชาญในการประเมินราคาเครื่องบินของบริษัทประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ซึ่งอ้างอิงจากราคา
ตลาดที่ประกาศโดยผู้เชี่ยวชาญการประเมินราคาเครื่องบิน และด าเนินการปรับปรุงเพิ่มเติมตามสภาพระยะเวลาการใช้งาน
ของเครื่องบินตามวิธีการที่กาหนดเป็นมาตรฐานในกระบวนการประเมินราคาเครื่องบิน
ในกรณีที่ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน บริษัทจะรับรู้ขาดทุนจากการด้ อยค่า
ของสินทรัพย์ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และจะบันทึกกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์เมื่ อมี ข้อบ่งชี้ว่ าการ
ด้อยค่าดังกล่าวไม่มีอยู่อีกต่อไปหรือยังคงมีอยู่แต่เป็นไปในทางที่ลดลง
5.9 ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี
5.9.1 ค่าซ่อมใหญ่เครื่องบิน (D-Check) ส าหรับเครื่องบินเช่าด าเนินงาน ตัดจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายตามอายุ
การใช้ประโยชน์โดยประมาณ 4-7 ปี แต่ไม่เกินอายุสัญญาเช่า
5.9.2 ค่าธรรมเนียมการค้าประกันเงินกู้รอการตัดบัญชี ตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามระยะเวลาเงินกู้ในแต่ละรอบ
ระยะเวลาบัญชี
5.9.3 ค่าตกแต่งเครื่องบินเช่าดาเนินงานรอการตัดบัญชีตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามอายุสัญญาเช่า
THAI
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5.10 หนี้สินภายใต้เงื่อนไขสัญญาเช่าเครื่องบิน
หนี้สินที่เกิดจากการซื้อเครื่ องบินภายใต้สั ญญาเช่ าระยะยาว โดยผ่านสถาบันการเงิน แสดงมูลค่าตาม
ภาระหนี้ผูกพันกับสถาบันการเงิน และจะลดมูลค่าลงตามจานวนหนี้ที่จ่ายชาระคืน
5.11 การรับรู้รายได้
5.11.1 รายได้ค่าโดยสารและค่าน้าหนักส่วนเกิน
1) รายรับจากการจาหน่ายบัตรโดยสารและใบสั่งบริการ (Service Order) บันทึกเป็นรายรับด้านขนส่ง
ที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ และจะรับรู้เป็นรายได้เมื่อมี ผู้โดยสารน าบั ตรโดยสารมาใช้บริการกับสายการบินของบริษัท ในส่วนที่
ผู้โดยสารไปใช้บริการกับสายการบินอื่นจะรับรู้ส่วนต่างราคาขายกับยอดที่สายการบินเรียกเก็บเป็นรายได้เมื่อสายการบินนั้น
เรียกเก็บเงินมา
2) บัตรโดยสารและใบสั่งบริการ (Service Order) ที่จ าหน่ายแล้วแต่ยังไม่ได้ใช้บริการ รับรู้เป็น
รายได้เมื่อบัตรโดยสารและใบสั่งบริการนั้นมีอายุเกินกว่า 15 เดือนขึ้นไป
5.11.2 รายได้ค่าระวางขนส่ง รับรู้เป็นรายได้เมื่อได้ให้บริการขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ และออกใบตราส่ง
สินค้าทางอากาศยาน (Air Waybill) สาหรับพัสดุภัณฑ์ที่ขนส่งโดยสายการบินอื่น จะรับรูส้ ่วนต่างราคาขายกับยอดที่สายการบินอื่น
เรียกเก็บเป็นรายได้เมื่อสายการบินนั้นเรียกเก็บเงินมา
พัสดุภัณฑ์ที่บริษัทออกใบตราส่งสินค้าทางอากาศยานแล้ว แต่ขนส่งโดยสายการบินอื่นจะรับรู้เป็น
รายได้เมื่อสายการบินที่ทาการขนส่งไม่เรียกเก็บเงินมาภายในระยะเวลา 1 ปี
5.11.3 บริษัทได้นาโครงการสะสมระยะทาง (Royal Orchid Plus) มาใช้ส่งเสริมการขาย ตั้งแต่ปี 2536 โดยให้
สิทธิพิเศษแก่สมาชิกที่เข้าโครงการน าระยะทางที่สะสมตามเกณฑ์ที ่ก าหนดมาใช้บริก ารในอนาคต บริษัทค านวณมูลค่ า
ยุติธรรมต่อไมล์โดยใช้ค่าเฉลี่ยของมูลค่ายุติธรรมของการแลกรางวัลบัตรโดยสาร และมูลค่ายุติธรรมของการแลกรางวัลอื่น ๆ
ถ่วงน้าหนักด้วยจานวนการแลกรางวัลทั้งหมด
ทั ้ ง นี ้ วิ ธ ี ก ารค านวณมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของการแลกรางวั ล ทั ้ ง สองประเภทใช้ ห ลั ก การเดี ย วกั น
กล่าวคือในส่วนของมูลค่ายุติธรรมของการแลกรางวัลบัตรโดยสาร ใช้ค่าโดยสารเฉลี่ยในแต่ละเส้นทางบินที่สมาชิกสามารถ
ขอใช้สิทธิแลกบัตรโดยสาร หารด้วยจานวนไมล์ที่จะต้องใช้ในการขอใช้สิทธิของแต่ละเขตพื้นที่การบิน ถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก
ด้วยการใช้สิทธิในแต่ละเขตพื้นทีก่ ารบิน สาหรับมูลค่ายุติธรรมของการแลกรางวัลอื่น ๆ ใช้ราคาที่จาหน่ายหารด้วยจานวนไมล์
ที่ จ ะต้ องใช้ใ นการขอใช้สิทธิแลกรางวัลอื่น ๆ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักด้วยการใช้สิทธิแลกรางวัลอื่น ๆ เป็นมูลค่าต่อไมล์ของ
โครงการสะสมระยะทาง จากนั้นบันทึกบัญชีมูลค่าไมล์สะสมตามประมาณการใช้สิทธิของสมาชิก โดยนาไปลดรายได้ค่าโดยสารคู่กั บ
รายรับด้านขนส่งที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ (ด้านหนี้สิน) เมื่อสมาชิกนาสิทธิมาใช้บริการจึงรับรู้เป็นรายได้
1) การสะสมไมล์และการใช้ไมล์สะสมขอแลกรางวัลร่วมกับกลุ่มพันธมิตรการบิน สายการบินและ
ธุรกิจคู่สัญญาจะเรียกเก็บเงินระหว่างกันตามจานวนไมล์สะสมที่สมาชิกได้รับหรื อตามจานวนไมล์ที่สมาชิ กใช้แลกรางวัล
ตามอัตราราคาต่อไมล์ ตามข้อตกลงของคู่สัญญาแต่ละรายและจะรับรู้เป็นรายได้เมื่อนาสิทธิมาใช้บริการ
2) บริษัทมีการขายไมล์ให้กับสมาชิกเพื่อให้สามารถใช้สิทธิในการแลกรางวัลเร็วขึ้น จะรับรู้รายได้
จากผลต่างราคาขายกับมูลค่ายุติธรรมต่อไมล์
3) ไมล์สะสมของสมาชิกที่ไม่นาสิทธิมาใช้บริการรับรู้เป็นรายได้เมื่อไมล์สะสมนั้นมีอายุเกินกว่า 3 ปีขึ้นไป
5.11.4 รายได้จากกิจการอื ่น ของหน่วยธุร กิ จ ได้แก่ การบริการซ่ อมบ ารุง อากาศยาน การบริการลูก ค้ า
ภาคพื้น การบริการลานจอดและอุปกรณ์ภาคพื้น และการบริการคลังสินค้า จะรับรู้เป็นรายได้เมื่อให้บริการ ส่วนรายได้จากธุรกิจ
ครัวการบินจะรับรู้เป็นรายได้เมื่อขาย สาหรับรายได้จากกิจการสนับสนุนการขนส่ง ได้แก่ การจาหน่ ายสิ นค้ าปลอดภาษี บน
เครื่องบินและการจาหน่ายสินค้าที่ระลึกจะรับรู้เป็นรายได้เมื่อขาย ส่วนรายได้จากการบริการอานวยการบินจะรับรู้ เป็นรายได้
เมื่อให้บริการ
5.11.5 รายได้อื่นรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง
5.12 กาไรต่อหุ้น
ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน ค านวณโดยหารก าไรหรือขาดทุนที่เป็นส่วนของบริษัทใหญ่ด้วยจ านวนถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก
ของหุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้นในระหว่างงวด
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การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินอื่นที่อาจเกิดขึ้น อาจมีผลแตกต่างกับผลที่เกิดขึ้นจริง
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินอื่นที่อาจเกิดขึ้น อาจมีผลแตกต่างกับผลที่เกิดขึ้นจริง

ประมาณการและข้อสมมติที่ใช้ในการจัดทางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างสม่าเสมอ การปรับประมาณการ
ทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่ประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวนและในงวดอนาคตที่ได้รับผลกระทบ
5.18 เครื่องมือทางการเงิน
บริษัทใช้เครื่องมื อทางการเงินเพื่ อลดความเสี่ยงจากการผั นผวนของอั ตราดอกเบี้ ยและอัตราแลกเปลี ่ยน
เงินตราต่างประเทศ โดยได้ทาข้อตกลงกับคู่สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ย ตามอัตราแลกเปลี่ยน
และอัตราดอกเบี้ยที่ได้ตกลงกันล่วงหน้า และจะทาการแลกเปลี่ยนเมื่อถึงกาหนดตามสัญญา แต่ละฝ่ายจะจ่ายและรับเงินต้น
และหรือดอกเบี้ยในรูปสกุลเงิน และอัตราดอกเบี้ยตามที่ตกลงกัน ส่วนต่างของดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจะรับรู้เป็ นดอกเบี้ยจ่ ายในงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส่วนต่างของเงินต้นจะรับรู้เป็นผลกาไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน ตราต่างประเทศในงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ สาหรับสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า โดยเมื่อครบกาหนดสัญญาส่วนต่างที่เกิดขึ้น จะรั บรู้เป็น ผลกาไร
หรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
นอกจากนี้ บริษัทยังจัดทาประกันความเสี่ยงราคาน้ามัน ซึ่งค่าธรรมเนียมในการจัดทา และส่วนต่างของราคา
น้ามันที่เกิดจากการทาสัญญา บริษัทจะรับรู้เป็นค่าน้ามันเครื่องบินในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
5.19 การวัดมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือจะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินในรายการที่ เกิด ขึ้น
ในสภาพปกติระหว่างผู้ร่วมตลาด ณ วันที่วัดมูลค่า
บริษัทและบริษัทย่อยวัดมูลค่ายุติธรรม และเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม โดยใช้วิธีราคา
ตลาดในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สิน ซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินกาหนดให้ต้องวัดมูลค่ าด้ วยมู ลค่ า
ยุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่อง หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ จะใช้วิธี
ราคาทุนหรือวิธีรายได้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวแทน
ลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ในการน าเทคนิคการวัดมูลค่ายุติธรรมข้างต้นมาใช้ บริษัทและบริษัทย่อย จะใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้
ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี ้สินที่จะวัด มูลค่ ายุติธรรมให้ม ากที ่สุด โดยก าหนดล าดับชั้นของมูลค่ ายุติธรรมออกเป็ น
สามระดับ ตามประเภทของข้อมูลที่นามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1 เป็ นราคาเสนอซื ้ อขาย (ไม่ ต้ องปรั บปรุ ง) ในตลาดที ่ ม ี สภาพคล่ องส าหรั บสิ นทรั พย์ หรื อหนี้สิน
อย่างเดียวกัน และบริษัทสามารถเข้าถึงตลาดนั้น ณ วันที่วัดมูลค่า
ระดับ 2 เป็นข้อมู ลอื่ นที่ส ังเกตได้ ไม่ว ่ าโดยทางตรงหรื อโดยทางอ้ อมส าหรับสิ นทรั พย์น ั้ นหรื อหนี้ ส ิ นนั้ น
นอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1
ระดับ 3 เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้สาหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น
5.20 การบัญชีเกี่ยวกับการป้องกันความเสี่ยง
การบัญชีเกี่ยวกับการป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสด
ในกรณีที่ บริษัทใช้เครื่องมือทางการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสด ส าหรับรายการสินทรัพย์และ
หนี้สินที่บันทึกในบัญชี หรือสาหรับรายการที่คาดว่ามีโอกาสเกิดผลกระทบต่ อกาไรหรือขาดทุนค่อนข้างสูง หากเป็นรายการส่วน
ที่มีประสิทธิผลให้รับรู้กาไรหรือขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมภายหลังการบันทึกครั้งแรกในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น โดย
รับรู้คู่กับรายการก าไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของการป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสดเฉพาะส่วนที่มี
ประสิทธิผลแยกต่างหากในส่วนของผู้ถือหุ้น ส าหรับส่วนที่ไม่มีประสิทธิผลจะรับรู้เป็นผลก าไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
การรับรู้กาไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการป้องกันความเสี่ยงส่วนที่มีประสิทธิผลในองค์ประกอบอื่น ของส่วน
ของผู้ถือหุ้นในส่วนของผู้ถือหุ้น โดยรายการก าไรหรือขาดทุนดังกล่าวจะโอนเข้าก าไรหรือขาดทุนในงวดเดียว กันกับงวดที่
รายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวรับรู้ในกาไรหรือขาดทุน โดยปรับปรุงลดหรือเพิ่มยอดรายได้จากค่าโดยสารและค่ าน้ าหนัก
ส่วนเกิน
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ในกรณีที่รายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงนั้นไม่เกิดขึ้นแล้วให้ ปรับกาไรหรือขาดทุนที่สะสมอยู่ในส่ วนของผู้ถื อหุ้นไปยัง
กาไรหรือขาดทุนทันที
6. การนามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่มาปรับใช้
ตามที ่ ไ ด้ ม ี ก ารประกาศใช้ ม าตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที ่ 15 เรื ่ อง รายได้ จ ากสั ญ ญาที ่ ท ากั บ ลู ก ค้ า
ที่มีผลบังคับใช้สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป มีผลให้การวัด มูลค่ าและการ
รับรู้รายได้สิทธิบัตรโดยสารและสิทธิไมล์สะสมเปลี่ยนแปลงไปในเรื่องความน่าจะเป็นที่ผู้โดยสารจะไม่ใช้สิทธิ และค านวณ
มูลค่าสิทธิของไมล์สะสมโดยประมาณการราคาขายแบบเอกเทศ ทั้งนี้ มีผลกระทบจากการรับรู้รายการในอดีตจนถึงวันที่
31 ธันวาคม 2561 ที่จะต้องปรับปรุงภาระผูกพันที่บริษัทได้เคยแสดงเป็นหนี้สินหมุนเวียนไว้ในรายการรายรับด้านขนส่ง
ที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ลดลง จ านวน 2,159.46 ล้านบาท คู่กับการรับรู้ก าไรสะสมต้นงวด ส่งผลให้ขาดทุนสะสมต้นงวดลดลง
ด้วยจานวนที่เท่ากัน
บริษัทเลือกใช้วิธีรับรู้ผลกระทบสะสมย้อนหลังคู่กับกาไรสะสมต้นงวดของงวดปัจจุบัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อรายการที่เกี่ ยวข้ อง
ดังนี้
งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
รายการ
หนี้สินหมุนเวียนอืน่
รายรับด้านขนส่งที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
ส่วนของผู้ถือหุ้น
กาไร(ขาดทุน)สะสม ยังไม่ได้จัดสรร

หน่วย : ล้านบาท
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
ตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินใหม่

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินเดิม

ผลกระทบจากการใช้
มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 15

30,624.14

(2,159.46)

28,464.68

(35,907.02)

2,159.46

(33,747.56)

งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
รายการ
หนี้สินหมุนเวียนอืน่
รายรับด้านขนส่งที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
ส่วนของผู้ถือหุ้น
กาไร(ขาดทุน)สะสม ยังไม่ได้จัดสรร

หน่วย : ล้านบาท
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
ตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินใหม่

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินเดิม

ผลกระทบจากการใช้
มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 15

29,692.12

(2,159.46)

27,532.66

(28,533.07)

2,159.46

(26,373.61)

นอกจากนี้ บริษัทมีผลกระทบจากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 มาใช้ในงวดปัจจุบันเพิ่มเติมดังนี้
รายจ่ายที่บริษัทจ่ายให้ตัวแทนขายตั๋วเพื่อจูงใจให้ตัวแทนขายตั๋วให้กับลูกค้า บริษัทพิจารณาว่า คือ ต้นทุนส่วนเพิ่มในการ
ได้มาซึ่งสัญญา บริษัทต้องบันทึกรายจ่ายที่จ่ายให้ตัวแทนขายตั๋วดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายในช่วงเวลาที่สอดคล้องกับ การรับรู้
รายได้ตามสัญญา แสดงรวมในรายการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขายและโฆษณา
การให้คะแนนไมล์สะสมจากการสมัครสมาชิกครั้งแรกนั้น บริษัทพิจารณาถือเป็นการให้โดยไม่มีข้อผูกมัดเกี่ยวกับการ
ให้บริการการบิ น ดังนั้น บริษัทต้องบันทึก ค่ าใช้ จ่ ายที่ เกี ่ยวกั บการให้ค ะแนนไมล์ สะสมกรณีน ี้ เป็นค่าใช้จ ่ ายที ่ เกิด ขึ้ น
จากการส่งเสริมการขาย แสดงรวมในรายการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขายและโฆษณา
การให้บริการระวางขนส่งสินค้าในส่วนที่สายการบินอื่นเป็นผู้ให้บริการขนส่งให้ บริษัทจะรับรู้รายได้ด้วยวิธียอดเต็ม
(Gross) ทั้งนี้ บริษัทพิจารณาว่าบริษัทเป็นตัวการในการบริการขนส่งดังกล่าว โดยมีสิทธิในการสั่งการหรือกาหนดให้ผ้อู ื่น
กระทาการหรือให้บริการขนส่งแทนกับลูกค้าของบริษัท บริษัทต้องบันทึกรายการจ่ายให้สายการบินอื่นที่เป็นผู้ให้บริก ารขนส่ง
เป็นค่าระวาง แสดงรวมในรายการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขายและโฆษณา
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งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายการ

หนี้สินหมุนเวียนอืน่
รายรับด้านขนส่งที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
ส่วนของผู้ถือหุ้น
กาไร(ขาดทุน)สะสม ยังไม่ได้จัดสรร
หักโอนสารองตามกฎหมาย
และส่วนเกินมูลค่าหุ้นมาล้าง
ผลขาดทุนสะสม (หมายเหตุฯ ข้อ 8.23)
กาไร(ขาดทุน)สะสมยังไม่ได้จัดสรร
หลังหักล้างผลขาดทุนสะสม

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562
ตามมาตรฐาน
การรายงาน
ทางการเงินเดิม
ก่อนล้างผล
ขาดทุนสะสม

ผลกระทบจาก
การใช้มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 15
กับยอดยกมา

34,412.99

(2,159.46)

(50,480.83)

2,159.46

หน่วย : ล้านบาท
กาไร(ขาดทุน)
สะสมยังไม่ได้จัดสรร
หลังล้างผลขาดทุนสะสม

ผลกระทบจาก
การใช้มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 15
ในงวดปัจจุบนั

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562
ตามมาตรฐาน
การรายงาน
ทางการเงินใหม่

(2,564.37)

29,689.16

(21,947.76)

2,564.37

(19,383.39)

กาไร(ขาดทุน)
สะสมยังไม่ได้จัดสรร
หลังล้างผลขาดทุนสะสม

ผลกระทบจาก
การใช้มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 15
ในงวดปัจจุบนั

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562
ตามมาตรฐาน
การรายงาน
ทางการเงินใหม่

(2,250.78)

28,994.17

2,250.78

(11,875.51)

(48,321.37)

26,373.61

งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
หน่วย : ล้านบาท

รายการ

หนี้สินหมุนเวียนอืน่
รายรับด้านขนส่งที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
ส่วนของผู้ถือหุ้น
กาไร(ขาดทุน)สะสม ยังไม่ได้จัดสรร
หักโอนสารองตามกฎหมาย
และส่วนเกินมูลค่าหุ้นมาล้าง
ผลขาดทุนสะสม (หมายเหตุฯ ข้อ 8.23)
กาไร(ขาดทุน)สะสมยังไม่ได้จัดสรร
หลังหักล้างผลขาดทุนสะสม

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562
ตามมาตรฐาน
การรายงาน
ทางการเงินเดิม
ก่อนล้างผล
ขาดทุนสะสม

ผลกระทบจาก
การใช้มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 15
กับยอดยกมา

33,404.41

(2,159.46)

(42,659.36)

2,159.46

(40,499.90)
26,373.61
(14,126.29)

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
หน่วย : ล้านบาท
รายการ

สาหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินเดิม

รายได้ค่าโดยสารและค่าน้าหนักส่วนเกิน
รายได้ค่าระวางขนส่ง
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขายและโฆษณา
กาไร(ขาดทุน)สาหรับปี
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขัน้ พื้นฐาน(บาท)

145,727.83
17,105.74
(9,747.73)
(14,580.84)
(6.69)
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ผลกระทบจากการใช้
มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 15

3,316.42
137.25
(889.30)
2,564.37
1.17

สาหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินใหม่

149,044.25
17,242.99
(10,637.03)
(12,016.47)
(5.52)

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะบริษัท สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะบริษัท สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
รายการ
รายการ

รายได้ค่าโดยสารและค่าน้าหนักส่วนเกิน
รายได้ค่าโดยสารและค่าน้าหนักส่วนเกิน
รายได้ค่าระวางขนส่ง
รายได้
่าระวางขนส่
ง
ค่าใช้จค่ายเกี
่ยวกับการขายและโฆษณา
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขายและโฆษณา
กาไร(ขาดทุน)สาหรับปี
กกาไร(ขาดทุ
าไร(ขาดทุนน)ส
)ต่าหรั
อหุ้นบขัปีน้ พื้นฐาน(บาท)
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขัน้ พื้นฐาน(บาท)

สาหรับปีสิ้นสุด
สิ้นสุด2562
วันที่ ส31าหรัธับนปีวาคม
วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ตามมาตรฐานการรายงาน
ตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินเดิม
ทางการเงิ138,249.45
นเดิม

138,249.45
138,249.45
17,108.63
17,108.63
(8,832.50)
(8,832.50)
(14,126.29)
(14,126.29)
(6.47)
(6.47)

หน่วย : ล้านบาท

ผลกระทบจากการใช้
ผลกระทบจากการใช้
มาตรฐานการรายงาน
มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ
น ฉบับที่ 15
ทางการเงิน ฉบับที่ 15

3,142.46
3,142.46
137.25
137.25
(1,028.93)
(1,028.93)
2,250.78
2,250.78
1.03
1.03

สาหรับปีสิ้นสุด
าหรัธับนปีวาคม
สิ้นสุด2562
วันทีส่ 31
วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ตามมาตรฐานการรายงาน
ตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินใหม่
ทางการเงิ
นใหม่
141,391.91

141,391.91
141,391.91
17,245.88
17,245.88
(9,861.43)
(9,861.43)
(11,875.51)
(11,875.51)
(5.44)
(5.44)

7. การดาเนินงานตามแผนฟื้นฟู
7. การดาเนินงานตามแผนฟื้นฟู
ในปี 2562 บริษัทยังคงมีการดาเนินการตามแผนฟื้นฟู โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผลการดาเนินงานมีกาไรอย่างต่อเนื่อง
ในปี 2562 บริษัทยังคงมีการดาเนินการตามแผนฟื้นฟู โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผลการดาเนินงานมีกาไรอย่างต่อเนื่อง
และยั ่ งยืน รวมทั ้ งเพื ่อเพิ ่ม ประสิ ทธิ ภาพและคุ ณ ภาพการให้บ ริ ก ารที่ เที ยบเคีย งมาตรฐานชั ้น น า และรั ก ษามาตรฐาน
และยั ่ งยืน รวมทั ้ งเพื ่อเพิ ่ม ประสิ ทธิ ภาพและคุ ณ ภาพการให้บ ริ ก ารที่ เที ยบเคีย งมาตรฐานชั ้น น า และรั ก ษามาตรฐาน
ความปลอดภัยในระดับสากลได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีแนวทางการดาเนินงานตามกลยุทธ์หลัก 5 กลยุทธ์ ดังนี้
ความปลอดภัยในระดับสากลได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีแนวทางการดาเนินงานตามกลยุทธ์หลัก 5 กลยุทธ์ ดังนี้
1. กลยุทธ์เร่งทากาไรเพิ่มจากการตลาดเชิงรุกและมีต้นทุนที่แข่งขันได้ (Aggressive Profit) ประกอบด้วย
1. กลยุทธ์เร่งทากาไรเพิ่มจากการตลาดเชิงรุกและมีต้นทุนที่แข่งขันได้ (Aggressive Profit) ประกอบด้วย
1.1 โครงการบริหารจัดการโครงสร้างทางการเงิน
1.1 โครงการบริหารจัดการโครงสร้างทางการเงิน
1.2 โครงการพัฒนาและเพิ่มรายได้ Ancillary โดยใช้ Digital Marketing
1.2 โครงการพัฒนาและเพิ่มรายได้ Ancillary โดยใช้ Digital Marketing
1.3 โครงการจัดหาอาหารโดยวิธี OEM
1.3 โครงการจัดหาอาหารโดยวิธี OEM
1.4 โครงการบริหารจัดการเครื่องบิน Plan Buy Fly Sell
1.4 โครงการบริหารจัดการเครื่องบิน Plan Buy Fly Sell
1.5 โครงการ THAI MRO Master Plan
1.5 โครงการ THAI MRO Master Plan
2. กลยุทธ์พัฒนาศักยภาพและแสวงหาโอกาสของกลุ ่มธุร กิจ (Business/Assets Portfolio) โดยมีโครงการพัฒนา
2. กลยุทธ์พัฒนาศักยภาพและแสวงหาโอกาสของกลุ ่มธุร กิจ (Business/Assets Portfolio) โดยมีโครงการพัฒนา
ความร่วมมือกับสานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย และบริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)
ความร่วมมือกับสานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย และบริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)
3. กลยุทธ์สร้างประสบการณ์ก ารเดิน ทางที ่ด ีให้ก ับ ลู กค้ า (Customer Experiences) โดยมีโครงการปรั บปรุง และ
3. กลยุทธ์สร้างประสบการณ์ก ารเดิน ทางที ่ด ีให้ก ับ ลู กค้ า (Customer Experiences) โดยมีโครงการปรั บปรุง และ
พัฒนาการบริการครบวงจรเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า
พัฒนาการบริการครบวงจรเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า
4. กลยุทธ์ดาเนินงานด้วยนวั ตกรรมและดิจิทัลเทคโนโลยี (Digital Technology) โดยมีโครงการพัฒนาศักยภาพการขาย
4. กลยุทธ์ดาเนินงานด้วยนวั ตกรรมและดิจิทัลเทคโนโลยี (Digital Technology) โดยมีโครงการพัฒนาศักยภาพการขาย
ผ่าน Digitalization
ผ่าน Digitalization
5. กลยุ ทธ์ บริ หารทรั พยากรบุ คคลอย่ างมีประสิ ทธิ ผล (Effective Human Capital Management) โดยมี โครงการจั ด
5. กลยุ ทธ์ บริ หารทรั พยากรบุ คคลอย่ างมีประสิ ทธิ ผล (Effective Human Capital Management) โดยมี โครงการจั ด
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างองค์กร
ภายใต้แผนกลยุทธ์ดัง กล่ าวข้ างต้น บริษัทมีแผนด าเนิน การอย่ างต่ อเนื่ องในขณะเดียวกัน จากผลการด าเนิน งาน
ภายใต้แผนกลยุทธ์ดัง กล่ าวข้ างต้น บริษัทมีแผนด าเนิน การอย่ างต่ อเนื่ องในขณะเดียวกัน จากผลการด าเนิน งาน
ม.ค.-มิ.ย. 2562 บริษัท และบริษัทย่อยประสบกับภาวการณ์ขาดทุน จึงได้ทบทวนสภาพแวดล้อมภายนอกของอุตสาหกรรมการบิน
ม.ค.-มิ.ย. 2562 บริษัท และบริษัทย่อยประสบกับภาวการณ์ขาดทุน จึงได้ทบทวนสภาพแวดล้อมภายนอกของอุตสาหกรรมการบิน
สภาวะตลาดและการแข่งขัน สภาพแวดล้อมภายใน โดยได้จัดท าแผนฟื้นฟูระยะเร่งด่วนจนถึงสิ้นปี 2562 โดยด าเนินการ
สภาวะตลาดและการแข่งขัน สภาพแวดล้อมภายใน โดยได้จัดท าแผนฟื้นฟูระยะเร่งด่วนจนถึงสิ้นปี 2562 โดยด าเนินการ
ควบคู่ไปกับการดาเนินการตามแผนดาเนินงานตามกลยุทธ์หลักดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ การด าเนินการตามแผนฟื้นฟูระยะ
ควบคู่ไปกับการดาเนินการตามแผนดาเนินงานตามกลยุทธ์หลักดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ การด าเนินการตามแผนฟื้นฟูระยะ
เร่งด่วน ประกอบด้วย 3 แนวทางการด าเนินงาน ได้แก่ การเพิ่มรายได้ การควบคุมและลดค่าใช้จ่าย และการปรับปรุง
เร่งด่วน ประกอบด้วย 3 แนวทางการด าเนินงาน ได้แก่ การเพิ่มรายได้ การควบคุมและลดค่าใช้จ่าย และการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการดาเนินงาน โดยในส่วนของการเพิ่มรายได้ บริษัทดาเนินกลยุทธ์เจาะกลุ่มลูกค้าแบบ Personalized มุ่งเน้นการ
ประสิทธิภาพการดาเนินงาน โดยในส่วนของการเพิ่มรายได้ บริษัทดาเนินกลยุทธ์เจาะกลุ่มลูกค้าแบบ Personalized มุ่งเน้นการ
สร้างรายได้เสริม (Ancillary Revenue) รวมทั้งเร่งด าเนินงานด้าน Digital Marketing โดยใช้ Big Data และ Data Analytic
สร้างรายได้เสริม (Ancillary Revenue) รวมทั้งเร่งด าเนินงานด้าน Digital Marketing โดยใช้ Big Data และ Data Analytic
ในการวิเคราะห์ตลาด เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเพิ่มการขายทาง Online ให้มากขึ้น ในส่วนของการควบคุมและลดค่าใช้จ่าย
ในการวิเคราะห์ตลาด เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเพิ่มการขายทาง Online ให้มากขึ้น ในส่วนของการควบคุมและลดค่าใช้จ่าย
บริษัทมีมาตรการตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จาเป็น ปรับลดค่าตอบแทนของฝ่ายบริหารคณะกรรมการและพนักงานอย่างสมัครใจ เป็นต้น
บริษัทมีมาตรการตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จาเป็น ปรับลดค่าตอบแทนของฝ่ายบริหารคณะกรรมการและพนักงานอย่างสมัครใจ เป็นต้น
สาหรับแนวทางการดาเนินงานเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการดาเนินงาน อาทิ บริหารจัดการฝูงบินให้มีประสิทธิภาพ โดยเร่ง
สาหรับแนวทางการดาเนินงานเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการดาเนินงาน อาทิ บริหารจัดการฝูงบินให้มีประสิทธิภาพ โดยเร่ง
สรุปแผนการจัดหาเครื่องบินให้มีความเหมาะสมกับการดาเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งควบคุมติดตามแผนการจ าหน่าย
สรุปแผนการจัดหาเครื่องบินให้มีความเหมาะสมกับการดาเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งควบคุมติดตามแผนการจ าหน่าย
เครื่องบินที่ป ลดระวาง และทรัพย์สินให้ได้ตามแผนการขายเครื ่ องบิ น และวางแผนระยะยาวในการลดหนี ้สิ น เพื่อลด
เครื่องบินที่ป ลดระวาง และทรัพย์สินให้ได้ตามแผนการขายเครื ่ องบิ น และวางแผนระยะยาวในการลดหนี ้สิ น เพื่อลด
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนให้ต่าลงเพื่อลดความเสี่ยงของสถานะทางการเงินและหนี้สินของบริษัท รวมทั้งปรับปรุงโครงสร้าง
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนให้ต่าลงเพื่อลดความเสี่ยงของสถานะทางการเงินและหนี้สินของบริษัท รวมทั้งปรับปรุงโครงสร้าง
องค์กรให้มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ และบรรจุบุคลากรในตาแหน่งสาคัญให้ครบถ้วน เพื่อให้มั่นใจว่ าการ
องค์กรให้มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ และบรรจุบุคลากรในตาแหน่งสาคัญให้ครบถ้วน เพื่อให้มั่นใจว่ าการ
ดาเนินการทั้งหมดมีการกากับดูแลอย่างใกล้ชิด
ดาเนินการทั้งหมดมีการกากับดูแลอย่างใกล้ชิด
THAI
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ทั้งนี้ บริษัทอยู่ระหว่างจัดทาแผนฟื้นฟูธุรกิจ ปี 2563-2567 ซึ่ งคณะกรรมการบริษัทอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติ
แผนดังกล่าวมี กรอบแนวทางในการพั ฒนาธุรกิจ ของบริษัท เพื่อลดวิกฤต ปัจจัยเสี่ยงทางธุรกิจ และสร้างโอกาสกลับมา
มีผลกาไรจากการดาเนินงาน โดยแบ่งเป็น 3 กรอบหลัก ได้แก่ 1) การเร่งรายได้ 2) การบริหารประสิทธิภาพต้นทุน และ
3) การเพิ่มประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบด้วยกลยุทธ์และแนวทางดาเนินงานต่าง ๆ ภายใต้ 3 กรอบหลัก ดังนี้
1. การเร่งรายได้ มุ่งสร้างกาไรจากการเร่งทารายได้เพิ่มตามเป้าหมาย จากธุรกิจการบินและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ขยาย
รูปแบบการด าเนินธุรกิจจากธุรกิจสายการบิ น (Airline Business) ไปสู่การด าเนินธุรกิจการบินแบบครบวงจร (Aviation
Business) โดยมีกลยุทธ์ที่สาคัญ เช่น
1.1 กลยุทธ์สร้างรายได้สูงสุดจากธุรกิจการขนส่ง (Optimize Transportation Revenue)
1.2 กลยุทธ์เร่งรายได้อื่น (Boost Other Revenues)
1.3 กลยุทธ์ขยายโอกาสทางธุรกิจที่มีศักยภาพ (Expand Business Opportunity)
2. การบริ หารประสิ ทธิ ภาพต้ นทุ น (Cost Efficiency) เพื ่ อให้ มี ต้ นทุ นที ่ แข่ งขั นได้ โดยมี กลยุ ทธ์ /แนวทางการ
ดาเนินงานที่สาคัญ เช่น
2.1 กลยุทธ์เพื่อปรับปรุงกระบวนการทางาน (Reprocess)
2.2 บริหารจัดการสินทรัพย์ (Maximize Asset Management)
2.3 บริหารจัดการด้านราคาน้ามันและอัตราแลกเปลี่ยน (Manage Fuel & FX)
3. การเพิ่มประสิทธิภาพ (Performance) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงาน โดยมีกลยุทธ์/แนวทางการ
ดาเนินงานที่สาคัญ เช่น
3.1 กลยุทธ์สร้างความแข็งแกร่งให้กับเครือข่ายเส้นทางบินและฝูงบิน (Strengthen Network and Fleet)
3.2 กลยุทธ์สร้างประสบการณ์การเดินทางที่ดีให้กับลูกค้า (Enhance Customer Experience)
3.3 การพั ฒนาความร่ วมมื อกั บหน่ วยงานภาครั ฐ และหน่ วยงานอื ่ นๆ ภายนอกบริ ษ ั ท (Partner with
Government and Other SOEs)
3.4 การศึกษาแนวทางปรับรูปแบบการดาเนินธุรกิจของบริษัท
3.5 กลยุทธ์เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (TG Culture Change)

8. ข้อมูลเพิ่มเติม
8.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม
เงินสดในประเทศ
เงินสดในต่างประเทศ
เงินฝากธนาคารในประเทศ
เงินฝากธนาคารในต่างประเทศ
รวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท

2562

2561

2562

2561

12.50
18.44
12,560.94
9,071.33
21,663.21

14.54
28.55
6,727.22
6,921.54
13,691.85

10.23
18.44
12,032.08
8,812.34
20,873.09

12.03
28.55
5,561.25
6,921.53
12,523.36
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8.2 ลูกหนี้การค้า
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม
ระยะเวลาค้างชาระ
ไม่เกิน 6 เดือน
เกินกว่า 6 เดือน - 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี - 2 ปี
เกินกว่า 2 ปี
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การค้า-สุทธิ

งบการเงินเฉพาะบริษัท

2562

2561

2562

8,816.92
383.67
227.87
1,031.53
10,459.99
(1,278.09)
9,181.90

10,017.29
340.47
193.37
1,063.83
11,614.96
(1,220.89)
10,394.07

8,223.31
159.02
227.88
1,002.09
9,612.30
(1,248.14)
8,364.16

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

ส าหรั บลู กหนี้ การค้าที ่ม ี ระยะเวลาค้ างช าระเป็ นเวลานาน ส่ วนหนึ่ งเป็ นลู กหนี้ ที ่เป็ นส่ วนราชการและรัฐวิสาหกิ จ
โดยลู กหนี ้ ท ี่ เป็ นส่ วนราชการ บริ ษ ั ทไม่ ได้พิ จารณาตั ้ งค่าเผื ่ อหนี ้ สงสัยจะสู ญ ส่ วนลู กหนี ้ร ั ฐวิ สาหกิจ บริ ษ ั ท จะพิ จารณา
ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เมื่อมีข้อบ่งชี้อย่างชัดเจนว่าจะไม่ได้รับชาระหนี้
8.3 สินค้าและพัสดุคงเหลือ
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท

2562

2561

2562

2561

อะไหล่เครื่องบิน
หัก ค่าเผื่อเสื่อมสภาพ (ร้อยละ 10 ของยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด)
อะไหล่เครื่องบิน-สุทธิ

3,246.75
(324.67)
2,922.08

3,430.65
(343.06)
3,087.59

3,246.75
(324.67)
2,922.08

3,430.65
(343.06)
3,087.59

อะไหล่เครื่องบินที่หมุนเวียนช้าและรอการจาหน่าย
หัก ค่าเผื่อเสื่อมสภาพ (ร้อยละ 33.33)
อะไหล่เครื่องบินที่หมุนเวียนช้าและรอการจาหน่าย-สุทธิ

4,922.37
(4,264.45)
657.92

4,561.03
(4,047.11)
513.92

4,922.37
(4,264.45)
657.92

4,561.03
(4,047.11)
513.92

อะไหล่รถยนต์ และอุปกรณ์บริการภาคพื้น

327.36

348.64

327.36

348.64

น้ามันเครื่องบิน
สินค้าซื้อมาเพื่อขาย
พัสดุสาหรับใช้ในห้องพักผู้โดยสารและการบริการอาหาร
พัสดุและของใช้สิ้นเปลือง
เครื่องเขียนและพัสดุอื่น
สินค้าและอะไหล่เครื่องบินระหว่างทาง
รวมสินค้าและพัสดุอื่นๆ

163.02
259.41
192.13
24.56
99.48
50.71
789.31

347.98
270.47
233.41
24.10
103.49
17.42
996.87

163.02
252.89
164.37
23.51
94.10
50.71
748.60

347.98
265.15
200.06
23.78
97.12
17.42
951.51

สินค้าและพัสดุล้าสมัย ชารุดรอการจาหน่าย
หัก ค่าเผื่อเสื่อมสภาพ (ร้อยละ 100)
สินค้าและพัสดุล้าสมัย ชารุดรอการจาหน่าย-สุทธิ

35.86
(35.86)
-

80.58
(80.58)
-

35.86
(35.86)
-

80.58
(80.58)
-

รวมสินค้าและพัสดุคงเหลือ-สุทธิ

4,696.67

4,947.02

4,655.96

4,901.66

รวมสินค้าและพัสดุคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด
หัก รวมค่าเผื่อสินค้าและพัสดุเสื่อมสภาพ
รวมสินค้าและพัสดุคงเหลือ-สุทธิ

9,321.65
(4,624.98)
4,696.67

9,417.77
(4,470.75)
4,947.02

9,280.94
(4,624.98)
4,655.96

9,372.41
(4,470.75)
4,901.66
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8.4 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม
ภาษีเงินได้รอเรียกคืน
เงินฝากธนาคารกองทุนบาเหน็จ
รายได้ค้างรับ
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
อื่น ๆ
รวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท

2562

2561

1,463.16
3,858.53
2,008.02
594.98
4,086.99
12,011.68

1,436.69
3,970.42
1,139.30
2,160.46
3,996.11
12,702.98

2562

2561

1,463.16
3,858.53
2,030.49
5,546.80
4,931.24
17,830.22

1,436.69
3,970.42
2,061.75
9,358.33
3,708.18
20,535.37

8.5 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
หน่วย : ล้านบาท

เครื่องบิน
490.16
926.16
(140.56)
(1,252.90)
22.86

ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
- เพิ่มขึ้น
- ด้อยค่า
- จาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

สินทรัพย์อื่น
1.44
(1.44)
-

รวม
490.16
927.60
(140.56)
(1,254.34)
22.86

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 ประกอบด้วย เครื่องบิน A330-300 จานวน 1 ลา และ
B747-400 จานวน 2 ลา รวม 3 ลา รวมจานวนเงิน 490.16 ล้านบาท
ในระหว่างปี 2562 บริษัทปรับปรุงสินทรัพย์รอการขายมาเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย ประกอบด้วย
เครื่องบิน A330-300 จานวน 4 ลา เป็นจานวนเงิน 926.16 ล้านบาท และสินทรัพย์อื่นจานวน 1.44 ล้านบาท รวมเป็นจานวนเงิน
927.60 ล้านบาท
นอกจากนี้ บริษัทรับรู้ด้อยค่าเครื่องบิน B747-400 จานวน 2 ลา และ A330-300 จานวน 1 ลา รวมเป็นจานวนเงิน
140.56 ล้านบาท
บริษัทโอนกรรมสิทธิ์เครื่องบิน A330-300 จ านวน 5 ล า และ B747-400 จ านวน 1 ล า รวมเป็นจ านวนเงิน 1,252.90
ล้านบาท และจาหน่ายสินทรัพย์อื่น จานวนเงิน 1.44 ล้านบาท รวมเป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 1,254.34 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย ได้แก่ เครื่องบิน B747-400 จานวน 1 ลา จานวน
เงิน 22.86 ล้านบาท
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8.6 เงินลงทุน
งบการเงินรวม

8.6 เงินลงทุน

งบการเงินรวม
ชื่อบริษัท
ชื่อบริษัท

บริษัทถือหุ้น
ร้อยละ
บริษัทถือหุ้น
ร้อยละ

2562

.
.

8.6.1 เงินลงทุนในบริษัทร่วมบันทึกโดยวิธสี ่วนได้เสีย
2562
บริษัท โรงแรมรอยัลออคิด(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
8.6.1
เงินาลงทุ
มบันทึกโดยวิธสี ่วนได้เสีย
หัก จาหน่
ยเงินนในบริ
ลงทุนษทััท้งร่จวานวน
บริษัท โรงแรมรอยัลออคิด(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
คงเหลือ
หัก จาหน่ายเงินลงทุนทั้งจานวน
(มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 23 เม.ย. 61 เป็นเงิน 916.88
คงเหลื
อ
ล้านบาท และปี 2560 เป็นเงิน 838.13 ล้านบาท)
(มูลค่าอยุงตอิิธนรรม
วัน่นทีแนล
่ 23 แอร์
เม.ย.พอร์
61ตเป็โฮเต็
นเงิลน จ916.88
บริษัท ดอนเมื
เตอร์ณเนชั
ากัด
40.00
ล้านบาท และปี 2560 เป็นเงิน 838.13 ล้านบาท)
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
22.59
บริษัท ดอนเมื
เตอร์ปีเนชั
่นแนล
อร์ต โฮเต็ล้ลานบาท
จากัด
40.00
(มูลค่าอยุงตอิิธนรรม)
2562
เป็นแอร์
เงินพ3,455.60
บริ
ษ
ท
ั
บริ
ก
ารเชื
อ
้
เพลิ
ง
การบิ
น
กรุ
ง
เทพ
จ
ากั
ด
(มหาชน)
22.59
และปี 2561 เป็นเงิน 3,772.36 ล้านบาท)
(มูลค่ายุติธรรม) ปี 2562 เป็นเงิน 3,455.60 ล้านบาท
บริษัท ครัวการบินภูเก็ต จากัด
30.00
และปี
2561
เป็นาเงิอากาศยานสุ
น 3,772.36วล้รรณภู
านบาท)
บริษัท โรงแรมท่
มิ จากัด
30.00
บริ
วการบินนภูนกแอร์
เก็ต จากัจากั
ด ด (มหาชน) และบริษัทย่อย
30.00
บริษษัทัท ครั
สายการบิ
15.94
บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จากัด
30.00
(มูลค่ายุติธรรม ปี 2562 เป็นเงิน 990.78 ล้านบาท
บริ
ษัท 2561
สายการบิ
จากัด ล้(มหาชน)
15.94
และปี
เป็นนเงินกแอร์
น 1,198.85
านบาท) และบริษัทย่อย
(มู
ล
ค่
า
ยุ
ต
ธ
ิ
รรม
ปี
2562
เป็
น
เงิ
น
990.78
ล้
า
นบาท
รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม
และปี 2561 เป็นเงิน 1,198.85 ล้านบาท)
8.6.2 เงินลงทุนระยะยาวอื่นบันทึกตามวิธีราคาทุน
รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม
บริ
ษัท เงิขนส่
งน้านมัระยะยาวอื
นทางท่อ จ่นากั
0.00026
8.6.2
นลงทุ
บันดทึกตามวิธีราคาทุน
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จากัด
1.36
บริ
ษัท Investment
ขนส่งน้ามันทางท่
อ จากัด
0.00026
SITA
Certificate
บริ
ษ
ท
ั
วิ
ท
ยุ
ก
ารบิ
น
แห่
ง
ประเทศไทย
จ
ากั
ด
1.36
บริษัท เทรดสยาม จากัด
3.50
SITA Investment Certificate
(ชาระค่าหุ้น 25% ของทุนจดทะเบียน)
บริ
ษัท Information
เทรดสยาม จNetworking
ากัด
3.50
SITA
Computing
(ช
าระค่
า
หุ
น
้
25%
ของทุ
น
จดทะเบี
ย
น)
หุ้นอื่น ๆ
SITA Information Networking Computing
เงินลงทุนในกองทุนรวมวายุภักษ์
หุรวมเงิ
้นอื่น นๆลงทุนระยะยาวอื่น
เงินลงทุนในกองทุนรวมวายุภักษ์
รวมเงินลงทุนระยะยาวอื่น

2561

เงินลงทุน
วิธีราคาทุน เงินลงทุน วิธีส่วนได้เสีย

2562
วิธีราคาทุ2561
น

2562
วิธีส่วนได้2561
เสีย

หน่วย : ล้านบาท
รายได้จาก
เงินลงทุน
รายได้จาก
เงินลงทุน

2562

2561

2561
13.52

2561
2562
24.00
-

2561
2562
225.00
-

2561
2562
265.54
-

(24.00)
24.00
(24.00)
-

-

(225.00)
225.00
(225.00)
-

-

(265.54)
265.54
(265.54)
-

-

13.52
13.52
13.52

40.00
22.59
40.00
22.59

48.00
115.19
48.00
115.19

48.00
115.19
48.00
115.19

101.07
1,271.80
101.07
1,271.80

109.76
1,250.82
109.76
1,250.82

15.31
218.23
15.31
218.23

24.20
250.79
24.20
250.79

30.00
30.00
30.00
21.80
30.00
21.80

30.00
305.33
30.00
735.59
305.33
735.59

30.00
305.33
30.00
735.59
305.33
735.59

228.61
312.30
228.61
187.07
312.30
187.07

269.16
10.45
19.03
283.42
28.88
37.40
269.16
10.45 (867.77)
19.03
386.55 (199.48)
283.42
28.88
37.40
386.55 (199.48) (867.77)

2,100.85

2,299.71

73.39 (522.83)

2,100.85

2,299.71

73.39 (522.83)
---0.54
-0.50
-0.54
-0.50
0.63
0.70
0.006
0.006
0.63
0.70
1.18
1.20
0.006
0.006
1.18
1.20

0.00026
1.36
0.00026
1.36
3.50
3.50
-

0.00934
8.97
0.00934
22.32
8.97
1.75
22.32
1.75
27.41

0.00934
8.95
0.00934
25.09
8.95
1.75
25.09
1.75
29.52

-

2.60
27.41
1.00
2.60
64.06
1.00
64.06

2.68
29.52
1.00
2.68
69.00
1.00
69.00

เงินลงทุนรวม 73.39 ล้านบาท ประกอบด้วย ก าไรจากการเปลี่ยนสัดส่วนเงินลงทุน จ านวน 273.18 ล้านบาท ส่วนแบ่ง
ขาดทุนจากเงิ
นลงทุ
นในบริ
ม จานวน
223.20
นบาท และส่วนแบ่
จานวน273.18
23.41ล้ล้าานบาท
นบาทส่วนแบ่ง
เงินลงทุ
นรวม
73.39ษัทล้ร่าวนบาท
ประกอบด้
วยล้กาาไรจากการเปลี
่ยนสังดกส่าไรเบ็
วนเงิดนเสร็
ลงทุจนอื่นจ านวน
ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม จานวน 223.20 ล้านบาท และส่วนแบ่งกาไรเบ็ดเสร็จอื่น จานวน 23.41 ล้านบาท
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งบการเงินเฉพาะบริษัท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
ชื่อบริษัท
ชื่อบริษัท
8.6.1 เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีราคาทุน
บริ8.6.1
ษัทย่เงิ
อยนลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีราคาทุน
บริ
อย
บริษษัทัทย่ไทย-อะมาดิ
อุส เซาท์อีสต์เอเชีย จากัด
เซาท์จากั
อีสดต์เอเชีย จากัด
บริบริ
ษัทษัทวิงไทย-อะมาดิ
สแปน เซอร์อวุสิ เซส
วิงสแปนเทรนนิ
เซอร์ว่งิสเซส
บริบริ
ษัทษัทไทยไฟลท์
จากัจดากัด
ไทยไฟลท์แเอร์
ทรนนิ
จากัด ด
บริบริ
ษัทษัทไทยสมายล์
เวย์่งจากั
รวม บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จากัด
บริรวม
ษัทร่วม
บริ
ม
บริษษัทัทร่วโรงแรมรอยั
ลออคิด (ประเทศไทย) จากัด
บริ
ษ
ท
ั
โรงแรมรอยั
ลออคิด (ประเทศไทย) จากัด
(มหาชน)
(มหาชน)
หัก จาหน่ายเงินลงทุนทั้งจานวน
หัก จอาหน่ายเงินลงทุนทั้งจานวน
คงเหลื
คงเหลื
(มูลอค่ายุติธรรม ณ วันที่ 23 เม.ย. 61 เป็นเงิน
(มูลค่และปี
ายุติธ2560
รรม ณเป็วันนเงิที่น23838.13
เม.ย. 61
นเงิน
916.88 ล้านบาท
ล้าเป็
นบาท)
916.88
านบาทอง อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์พอร์ต
บริษัท ล้ดอนเมื
โฮเต็ล จากัด และปี 2560 เป็นเงิน 838.13 ล้านบาท)
ัท กดอนเมื
ง อิงนการบิ
เตอร์นเกรุ
นชัง่นเทพ
แนลจากั
แอร์
อร์ต
บริบริ
ษัทษบริ
ารเชื้ออเพลิ
ด พ(มหาชน)
โฮเต็ล จ(มูากัลค่ดายุติธรรม ปี 2562 เป็นเงิน 3,455.60
บริษัทและปี
บริการเชื
้อเพลิเป็
งการบิ
งเทพ จากัดล้า(มนบาท)
หาชน)
ล้านบาท
2561
นเงินนกรุ3,772.36
ค่ายุนตภูิธเรรม
2562
บริษัท ครั(มูวลการบิ
ก็ต ปีจากั
ด เป็นเงิน 3,455.60
ล้บริานบาท
ษทั โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จากัด
และปีน2561
นเงิดน(มหาชน)
3,772.36
ล้าษนบาท)
บริษัท สายการบิ
นกแอร์เป็จากั
และบริ
ัทย่อย
บริษัท(มูครั
ว
การบิ
น
ภู
เ
ก็
ต
จ
ากั
ด
ลค่ายุติธรรม ปี 2562 เป็นเงิน 990.78
บริษัทและปี
โรงแรมท่
วรรณภูมล้ิ าจนบาท)
ากัด
ล้านบาท
2561าอากาศยานสุ
เป็นเงิน 1,198.85
บริ
ษ
ท
ั
สายการบิ
น
นกแอร์
จ
ากั
ด
(มหาชน)
และบริ
ษัทย่อย
รวม
รวมเงินลงทุน(มูลค่ายุติธรรม ปี 2562 เป็นเงิน 990.78
ล้านบาท
และปี 2561 เป็นเงิน 1,198.85 ล้านบาท)
รวม
รวมเงินลงทุน

บริษัทถือหุ้น
บริ
ัทถือหุ้น
ร้อษยละ
2562 ร้อยละ2561

เงินลงทุน
นลงทุนน
วิธีรเงิาคาทุ
น
2562 วิธีราคาทุ2561

2562

2561

55.00
55.00
49.00
49.00
49.00
49.00
100.00
100.00

55.00
8.25
55.00
8.25
49.00
0.98
49.00
0.98
49.00
0.98
49.00 1,800.00
0.98
100.00
100.00 1,810.21
1,800.00
1,810.21
24.00
24.00
(24.00)
(24.00)
--

-

-

--

2562

2561

หน่วย : ล้านบาท
รายได้เงินปันผล
รายได้เงินปันผล

2562
2562

2561
2561

8.25
8.25
0.98
0.98
0.98
0.98
1,800.00
1,800.00
1,810.21
1,810.21
225.00
225.00
(225.00)
(225.00)
-

57.75
-57.75
0.59
- 0.59
58.34
58.34
--

37.12
-37.12
0.98
- 0.98
38.10
38.10
26.44
26.44
26.44
26.44

40.00

40.00

48.00

48.00

24.00

24.00

40.00
22.59

40.00
22.59

48.00
115.19

48.00
115.19

24.00
197.25

24.00
181.42

22.59
30.00
30.00
15.94
30.00
30.00
15.94

22.59
115.19
30.00
30.00
30.00
305.33
21.80
735.59
30.00
30.00
30.00
305.33
21.80 1,234.11
735.59
3,044.32

115.19
30.00
305.33
735.59
30.00
305.33
735.59
1,234.11
3,044.32

197.25
51.00
51.00
272.25
330.59

181.42
75.00
75.00
306.86
344.96

1,234.11
3,044.32

1,234.11
3,044.32

272.25
330.59

306.86
344.96
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งบการเงินเฉพาะบริษัท

ชื่อบริษัท

ชื่อบริษัทน่
8.6.2 เงินลงทุนระยะยาวอื
บริษัทน
บันทึกตามวิธชื่อีราคาทุ

งบการเงินเฉพาะบริษัท

บริษัทถือหุ้น
งบการเงิ
ร้อยละ นเฉพาะบริษัท

2562

2561

บริษัทถือหุ้น
บริร้ษอัทยละ
ถือหุ้น

2562
2561
0.00026 ร้อยละ 0.00026
2562
25610.90
0.87

เงินลงทุน
วิธีราคาทุน

2562

รายได้เงินปันผล

2561

เงินลงทุน
วิเงิธีรนาคาทุ
ลงทุนน

2562
วิธีราคาทุน2561
0.00934
0.00934
2562
2561
5.74
5.97

ล้านบาท
2562 หน่วย :2561
รายได้เงินปันผล

รายได้เงินปันผล

2562
2562
-

2561

บริษัท ขนส่งน้ามันทางท่อ จากัด
8.6.2
นระยะยาวอื
น่
2561
บริ
ษัทเงิวินทลงทุ
ยุการบิ
นแห่งประเทศไทย
จากัด
บัInvestment
นนทึลงทุ
กตามวิ
ธีรCertificate
าคาทุน่
SITA
22.32
25.09
8.6.2 เงิ
นระยะยาวอื
บริษัทบัเทรดสยาม
จ
ากั
ด
3.50
3.50
1.75
1.75
0.54
ขนส่
ง
น
า
้
มั
น
ทางท่
อ
จ
ากั
ด
0.00026
0.00026
0.00934
0.00934
-0.50
นทึกตามวิธีราคาทุน
้น้ามั25%
บริ
วิขนส่
ทยุาหุงกนารบิ
นนแห่
งของทุ
ประเทศไทย
ด
0.87
0.90
5.74
5.97
--บริ(ชษษัทัทาระค่
ทางท่
อ จนากัจดทะเบี
ด จากัยน)
0.00026
0.00026
0.00934
0.00934
SITA
Information
Networking
Computing
27.41
29.52
SITA
Investment
Certificate
22.32
25.09
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จากัด
0.87
0.90
5.74
5.97
หุบริ
้นษอืัท่นInvestment
ๆ
--- 3.50
2.60
2.68
เทรดสยาม
จากั
ด
3.50
1.75
1.75
0.54
0.50
SITA
Certificate
22.32
25.09
- 0.63
-0.70
เงิ
น
ลงทุ
น
ในกองทุ
น
รวมวายุ
ภ
ก
ั
ษ์
1.00
1.00
0.006
0.006
(ช
าระค่
า
หุ
น
้
25%
ของทุ
น
จดทะเบี
ย
น)
บริษัท เทรดสยาม จากัด
3.50
3.50
1.75
1.75
0.54
0.50
รวมเงิ
นลงทุ
น่ นจดทะเบี
60.83
66.02
SITA
Information
Networking
Computing
27.41
29.52
- 1.18
-1.20
(ชาระค่
าหุน้นระยะยาวอื
25%
ของทุ
ยน)
หุSITA
้นอื่นInformation
ๆ
--2.60
2.68
Networking Computing
27.41
29.52
- 0.63
-0.70
เงิ
ภักนษ์กิจการที่บริษัทมีอิท-- ธิพลอย่างมีน--ัยสาคัญ โดยมีอ1.00
1.00
0.006
บรินษรวมวายุ
ัทร่วมเป็
านาจเข้าไปมีส2.68
่วนร่วมในการตั
ดสินใจเกี0.006
่ย0.70
วกับ
หุ้นนอืลงทุ
่น ๆนในกองทุ
2.60
0.63
รวมเงิ
น
ลงทุ
น
ระยะยาวอื
น
่
60.83
66.02
1.18
1.20
เงินลงทุนในกองทุนรวมวายุ
ภักษ์ าเนินงาน แต่ไม่ถ- ึงระดับที่จะควบคุ
- มหรือควบคุ1.00
1.00 งกล่าว โดยบริ
0.006 ษัทมีต0.006
นโยบายทางการเงิ
นและการด
มร่วมในนโยบายดั
ัวแทน
รวมเงิ
น
ลงทุ
น
ระยะยาวอื
น
่
60.83
66.02
1.18
1.20
ไปด ารงตาแหน่งกรรมการในบริษัท สายการบินนกแอร์ จ ากัด (มหาชน) บริษัทจึงพิจารณาจัดประเภทเงินลงทุนในบริ
ษัท

บริษัทร่วมเป็นกิจการที่บริษัทมีอิทธิพลอย่างมีนัยสาคัญ โดยมีอานาจเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับ
สายการบินนกแอร์ จากัด (มหาชน) เป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม
นโยบายทางการเงิ
นงาน
บทีา่จงมีะควบคุ
ควบคุอมานาจเข้
ร่วมในนโยบายดั
าว โดยบริ
ัทมีตั่วยแทน
บริษัทนร่และการด
วมเป็นกิจาเนิ
การที
่บริษแต่
ัทมีไอม่ิทถธิึงพระดั
ลอย่
นัยสาคัมหรื
ญ อโดยมี
าไปมีส่วนร่งวกล่
มในการตั
ดสินษใจเกี
วกับ
ไปด ารงตาแหน่
งกรรมการในบริ
ากัด (มหาชน)
บริมษร่ัทวจึมในนโยบายดั
งพิจารณาจัดงประเภทเงิ
นลงทุ
ษัท
นโยบายทางการเงิ
นและการด
ระดับที่จจะควบคุ
มหรือควบคุ
กล่าว โดยบริ
ษัทนมีในบริ
ตัวแทน
การควบคุ
มในบริาเนิ
ษษัทนัย่ทงาน
อสายการบิ
ย แต่ไม่ถนึงนกแอร์
สายการบิ
นกแอร์
จากัด (มหาชน)
นเงินลงทุนในบริษัทจร่ากั
วม (มหาชน) บริษัทจึงพิจารณาจัดประเภทเงินลงทุนในบริษัท
ไปด
ารงตนาแหน่
ษัทอเป็หุสายการบิ
บริงษกรรมการในบริ
ัทมีสัดส่วนการถื
้นเกินกว่านร้นกแอร์
อยละ 50 หรืดอลงทุ
นในลักษณะที่ทาให้บริษัทมีการควบคุมในบริษัทนั้น โดย
สายการบิ
น
นกแอร์
จ
ากั
ด
(มหาชน)
เป็
น
เงิ
น
ลงทุ
น
ในบริ
ษ
ท
ั
ร่
ว
ม
บริษัทได้สิทธิในการส่งผู้แทนเข้าเป็นกรรมการที่มีสิทธิในการออกเสียงและมีอานาจในการสั่งการกิจกรรมที่ เกี่ยวข้ องกับบริษัท
การควบคุมในบริษัทย่อย
ดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหุ้น หรือตามเงื่อนไขข้อตกลงของผู้ ถือหุ้ น เกินกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมดซึ่ง ทา
บริษัทมีสัดมส่ในบริ
วนการถื
ษัทย่อมอหุคณะกรรมการ
ย้นเกินกว่าร้อยละ 50 หรือลงทุนในลักษณะที่ทาให้บริษัทมีการควบคุมในบริษัทนั้น โดย
ให้บริษัท มีเสียการควบคุ
งข้างมากในการประชุ
บริษัทได้สิทธิในการส่
าเป็นอกรรมการที
ธิในการออกเสี
ยงและมี
านาจในการสั
กรรมที่ เมกี่ในบริ
ยวข้ อษงกััทบนับริ
ษั ท
บริษัทมีงผูส้แัดทนเข้
ส่วนการถื
หุ้นเกินกว่่มาร้ีสอิทยละ
50 หรือลงทุ
นในลักอษณะที
่ทาให้บริ่งษการกิ
ัทมีกจารควบคุ
้น โดย
ดังษกล่ัทาได้วตามสั
ดส่วนการถื
อหุ้นาเป็
หรืนอกรรมการที
ตามเงื่อนไขข้อตกลงของผู
้ ถือหุ้ น เกินกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมดซึ่ง ทา
บริ
สิทธิใข้นการส่
งผู้แทนเข้
ในการออกเสี
8.6.3
อมูลทางการเงิ
นโดยสรุ
ปของบริษัท่มย่ีสอยิทธิและบริ
ษัทร่วม ยงและมีอานาจในการสั่งการกิจกรรมที่ เกี่ยวข้ องกับบริษัท
ัท มีเสียดงข้ส่าวงมากในการประชุ
คณะกรรมการ
ดัให้งบกล่ริษาวตามสั
นการถือหุ้น หรือมตามเงื
่อนไขข้อตกลงของผู้ ถือหุ้ น เกินกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมดซึ่ง ทา
ให้บริษัท มีเสียงข้างมากในการประชุมคณะกรรมการ
8.6.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม
หน่วย : ล้านบาท
8.6.3 ข้อมูลรายชื
ทางการเงิ
นโดยสรุ
่อของบริ
ษัท ปของบริษัทย่อย และบริสิษนัททรัร่วพมย์
หนี้สิน
รายได้
กาไร(ขาดทุน)
บริษัทย่อย
บริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์เอเชีย จากัด
309.84
76.84
283.54
58.55
รายชื่อของบริษัท
สินทรัพย์
หนี้สิน
รายได้
กาไร(ขาดทุน)
บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จากัด
493.45
385.37
1,212.00
14.61
บริษัทย่อย
รายชื
อ
่
ของบริ
ษ
ท
ั
สิ
น
ทรั
พ
ย์
หนี
ส
้
น
ิ
รายได้
ก
าไร(ขาดทุ
บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จากัด
86.27
8.23
58.33
13.60น)
บริษษัทัทย่ไทย-อะมาดิ
อุส เซาท์อีสต์เอเชีย จากัด
309.84
76.84
283.54
58.55
บริ
บริ
ษัท ทัอวยร์เอื้องหลวง จากัด
5.91
0.42
3.08
0.88
บริษัท ไทย-อะมาดิ
วิงสแปน เซอร์
วิสเซาท์
เซสอจีสากั
ดอเชีย จากัด
493.45
385.37
1,212.00
14.61
อ
ส
ุ
ต์
เ
309.84
76.84
283.54
58.55
บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จากัด
3,894.51
10,775.73
14,454.53
(112.58)
บริษัท ไทยไฟลท์
เทรนนิ
จากัจดากัด
86.27
8.23
58.33
13.60
วิงสแปน เซอร์
วิส่งเซส
493.45
385.37
1,212.00
14.61
บริษัท ทัไทยไฟลท์
วร์เอื้องหลวง
จ
ากั
ด
5.91
0.42
3.08
0.88
เทรนนิ่ง จากัด
86.27
8.23
58.33
13.60
บริ
แอร์เจวย์
3,894.51
10,775.73
14,454.53
(112.58)
บริษษัทัท ไทยสมายล์
ทัวร์เอื้องหลวง
ากัดจากัด
5.91
0.42
3.08
0.88
บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จากัด
3,894.51
10,775.73
14,454.53
(112.58)
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หน่วย : ล้านบาท

รายชื่อของบริษัท
รายชื่อของบริษัท

สินทรัพย์
สินทรัพย์

หนี้สิน
หนี้สิน

รายได้
รายได้

กาไร(ขาดทุน)
กาไร(ขาดทุน)

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

363.31
363.31
17,332.80
17,332.80
839.97
839.97
1,372.32
1,372.32
15,296.51
15,296.51

106.52
106.52
9,447.85
9,447.85
68.57
68.57
324.70
324.70
18,720.05
18,720.05

400.04
400.04
3,956.22
3,956.22
360.01
360.01
918.76
918.76
19,976.77
19,976.77

38.28
38.28
966.06
966.06
35.52
35.52
96.25
96.25
(2,927.67)
(2,927.67)

บริษัทร่วม
บริ
ษัทร่วม
บริษัท ดอนเมือง อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์พอร์ต โฮเต็ล จากัด

บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ ากัด ก าหนดรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน โดยสอดคล้องกับ
บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ ากัด ก าหนดรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน โดยสอดคล้องกับ
รอบระยะเวลาบั ญชี ของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ ถื อหุ้นรายใหญ่ของ บริษัท โรงแรมท่าอากาศยาน
รอบระยะเวลาบั ญชี ของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ ถื อหุ้นรายใหญ่ของ บริษัท โรงแรมท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ จากัด
สุวรรณภูมิ จากัด
8.7 รายการระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่มีสาระสาคัญ
8.7 รายการระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่มีสาระสาคัญ
8.7.1 รายการระหว่างกันกับผู้ถือหุ้นใหญ่
8.7.1 รายการระหว่างกันกับผู้ถือหุ้นใหญ่
1) เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
1) เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
2562
2562
3,500.00
3,500.00
3,500.00
3,500.00

กู้เงินจากต่างประเทศผ่านกระทรวงการคลัง
กู้เงินจากต่างประเทศผ่านกระทรวงการคลัง
กู้เงินจากสถาบันการเงินในประเทศ
กู้เงินจากสถาบันการเงินในประเทศ
รวม
รวม

หน่วย : ล้านบาท

2561
2561
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00

2) เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
2) เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

2562
2562

ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
กู้เงินจากต่างประเทศผ่านกระทรวงการคลัง
กู้เงินจากต่างประเทศผ่านกระทรวงการคลัง
กู้เงินจากสถาบันการเงินในประเทศ
กู้เงินจากสถาบันการเงินในประเทศ
รวม
รวม
หนี้สินระยะยาว
หนี้สินระยะยาว
กู้เงินจากต่างประเทศผ่านกระทรวงการคลัง
กู้เงินจากต่างประเทศผ่านกระทรวงการคลัง
กู้เงินจากสถาบันการเงินในประเทศ
กู้เงินจากสถาบันการเงินในประเทศ
รวม
รวม

หน่วย : ล้านบาท

2561
2561

1,089.81
1,089.81
534.86
534.86
1,624.67
1,624.67

1,198.64
1,198.64
249.45
249.45
1,448.09
1,448.09

10,887.63
10,887.63
1,902.44
1,902.44
12,790.07
12,790.07

13,173.54
13,173.54
2,464.46
2,464.46
15,638.00
15,638.00

เงินกู้ยืมจากต่างประเทศต่อจากกระทรวงการคลัง เป็นเงินกู้ที่กระทรวงการคลังทาสัญญาเงินกู้กับต่างประเทศ
เงินกู้ยืมจากต่างประเทศต่อจากกระทรวงการคลัง เป็นเงินกู้ที่กระทรวงการคลังทาสัญญาเงินกู้กับต่างประเทศ
และกระทรวงการคลังได้ให้บริษัทกู้ยืมต่อในสกุลเงินยูโร
และกระทรวงการคลังได้ให้บริษัทกู้ยืมต่อในสกุลเงินยูโร
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8.7.2
8.7.2
8.7.2

รายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย
1) รายการขายและซื
รายการระหว่
างกันกับบริ้อระหว่
ษัทย่อายงกัน
1) รายการขายและซื
รายการระหว่
างกันกับบริ้อระหว่
ษัทย่อายงกัน
1) รายการขายและซื้อระหว่างกัน

2562
2561
หน่วย : ล้านบาท
ขาย 2562 ซื้อ
ขาย 2561 ซื้อ
บริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์เอเชีย จากัด
11.022562 ซื-้อ
20.05 2561 ซื-้อ
ขาย
ขาย
บริษษัทัท ไทย-อะมาดิ
วิงสแปน เซอร์
เซส อจีสากัต์เดอเชีย จากัด
4.33 1,119.93
7.99 1,113.89
บริ
อุสวิสเซาท์
11.02
20.05
ขาย
ซื-้อ
ขาย
ซื-้อ
บริ
ษ
ท
ั
ไทยไฟลท์
เ
ทรนนิ
ง
่
จ
ากั
ด
20.23
30.47
0.05
บริ
งสแปน เซอร์
เซส อจีสากัต์เดอเชีย จากัด
4.33 1,119.93
7.99 1,113.89
บริษษัทัท วิไทย-อะมาดิ
อุสวิสเซาท์
11.02
20.05
บริษษัทัท ไทยไฟลท์
ทัวร์เอื้องหลวง
จากัจดากัด
47.60
41.86
0.05
บริ
เทรนนิ
20.23
-0.11
30.47
0.05
บริษัท วิงสแปน เซอร์
วิส่งเซส
จากัด
4.33 1,119.93
7.99 1,113.89
บริ
แอร์เจวย์
9,328.93
บริ
วร์เอื้องหลวง
47.60
41.86
0.05
บริษษษัทัทัท ทัไทยสมายล์
ไทยไฟลท์
เทรนนิ
่งากัจดจากัากัดด
20.23 7,011.84
-0.11 9,543.60
30.47 5,041.45
0.05
บริ
แอร์เจวย์
9,328.93
บริษษัทัท ไทยสมายล์
ทัวร์เอื้องหลวง
ากัดจากัด
47.60 7,011.84
0.11 9,543.60
41.86 5,041.45
0.05
รายการซื
้
อ
ระหว่
า
งกั
น
ของบริ
ษ
ั
ท
ที
่
ซ
้
ื
อ
จากบริ
ษ
ั
ท
ไทยสมายล์
แ
อร์
เ
วย์
จ
ากั
ด
แสดงยอดซื
้
อ
เพิ
่
ม
ขึ
้น จาก
บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จากัด
9,328.93 7,011.84 9,543.60 5,041.45
งวดเดียวกันของปีก่อรายการซื
น เนื่องจากแผนกลยุ
ธ์ในการบู
วมกัษนัทเพืไทยสมายล์
่อให้การขายบั
ตรโดยสารมี
ทธิภาพ ้ดอเพิ
าเนิ่มนขึการได้
้อระหว่างกันทของบริ
ษัทรทีณาการร่
่ซื้อจากบริ
แอร์
เวย์ จากัดประสิ
แสดงยอดซื
้น จาก
อย่
า
งเป็
น
รู
ป
ธรรม
โดยมุ
่
ง
เน้
น
ให้
บ
ริ
ษ
ั
ท
เป็
น
ผู
้
ก
าหนดทิ
ศ
ทางและกลยุ
ท
ธ์
ใ
นการขายที
่
น
ั
่
ง
ภายใต้
ว
ิ
ธ
ี
ก
าร
Block
Space
งวดเดียวกันของปีก่อรายการซื
น เนื่องจากแผนกลยุ
ธ์ในการบู
วมกัษนัทเพืไทยสมายล์
่อให้การขายบั
ตรโดยสารมี
ทธิภาพ ด้อเพิ
าเนิ่มนขึการได้
้อระหว่างกันทของบริ
ษัทรทีณาการร่
่ซื้อจากบริ
แอร์
เวย์ จากัดประสิ
แสดงยอดซื
้น จาก
Concept
เป็
น
ปริ
ม
าณร้
อ
ยละ
90
ของจ
านวนที
น
่
ง
่
ั
เที
ย
่
วบิ
น
บริ
ษ
ท
ั
ไทยสมายล์
แ
อร์
เ
วย์
จ
ากั
ด
ทุ
ก
เส้
น
ทางโดยเริ
่
ม
ตั
้
ง
แต่
เดือน
อย่
า
งเป็
น
รู
ป
ธรรม
โดยมุ
่
ง
เน้
น
ให้
บ
ริ
ษ
ั
ท
เป็
น
ผู
้
ก
าหนดทิ
ศ
ทางและกลยุ
ท
ธ์
ใ
นการขายที
่
น
ั
่
ง
ภายใต้
ว
ิ
ธ
ี
ก
าร
Block
Space
งวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากแผนกลยุทธ์ในการบูรณาการร่วมกันเพื่อให้การขายบัตรโดยสารมีประสิทธิภาพ ดาเนินการได้
มีนาคม 2562
บริมษาณร้
ัทจะรัอยละ
บรู้ต้นทุนของจ
บัตรโดยสารในราคาที
กลงกั
ทั้งที่นั่งที่จาหน่
ยได้จแากัละไม่
ไกด้เส้และแสดงต้
น่มทุตัน้งแต่
ดังกล่
Concept
ปริ
่ยวบิน่ตบริ
ษัท นไทยสมายล์
อร์เาวย์
ด่ น ั่ งทุภายใต้
นทางโดยเริ
เดือานว
อย่ างเป็ นรูเป็ปนธรรม
โดยมุ ่ งเน้90
นให้ บริ ษานวนที
ั ทเป็น ผู่น้กั่งเที
าหนดทิ
ศ ทางและกลยุ
ทธ์แใ นการขายที
ว ิธ ีก าร Block
Space
าัทเช่จะรั
าเครื
ในงบกาไรขาดทุ
นเบ็นดทัเสร็
่เกิดยได้
รายการ
มีรวมอยู
นาคม่ในรายการค่
2562
บริมษาณร้
บรู่อ้ตงบิ
้น90ทุนนและอะไหล่
บัตรโดยสารในราคาที
กลงกั
้งทีจ่นในงวดที
ั่งที่จาหน่
ดังกล่
Concept
เป็นปริ
อยละ
ของจ
านวนที่นั่งเที่ยวบิน่ตบริ
ษัท ไทยสมายล์
แอร์เาวย์
จแากัละไม่
ด ทุไกด้เส้และแสดงต้
นทางโดยเริน่มทุตัน้งแต่
เดือานว
รวมอยู
าเครื
ในงบกาไรขาดทุ
นเบ็นดเสร็
รายการ
มีนาคม่ในรายการค่
2562 บริษาัทเช่จะรั
บรู่อ้ตงบิ
้นทุนนและอะไหล่
บัตรโดยสารในราคาที
่ตกลงกั
ทั้งทีจ่นในงวดที
ั่งที่จาหน่่เกิาดยได้
และไม่ได้ และแสดงต้นทุนดังกล่ าว
2)
รายการลู
ก
หนี
แ
้
ละเจ้
า
หนี
ร
้
ะหว่
า
งกั
น
รวมอยู่ในรายการค่าเช่าเครื่องบินและอะไหล่ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในงวดที่เกิดรายการ
2) รายการลูกหนี้และเจ้าหนี้ระหว่างกัน
2) รายการลูกหนี้และเจ้าหนี้ระหว่างกัน
หน่วย : ล้านบาท
2562
2561
ลูกหนี้ 2562 เจ้าหนี้
ลูกหนี้ 2561 เจ้าหนี้
บริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์เอเชีย จากัด
ลูก0.17
หนี้ 2562 เจ้า-หนี้
ลูก5.96
หนี้ 2561 เจ้า-หนี้
บริษษัทัท ไทย-อะมาดิ
วิงสแปน เซอร์
เซส อจีสากัต์เดอเชีย จากัด
239.86
298.79
284.08
582.61
บริ
อุสวิสเซาท์
ลูก0.17
หนี้
เจ้า-หนี้
ลูก5.96
หนี้
เจ้า-หนี้
บริษษัทัท วิไทยไฟลท์
เทรนนิ
่งเซส
จากัจดากัด
2.58
4.09
บริ
งสแปน เซอร์
239.86
298.79
284.08
582.61
บริษัท ไทย-อะมาดิ
อุสวิสเซาท์
อีสต์เอเชีย จากัด
0.17
5.96
บริ
ษ
ท
ั
ทั
ว
ร์
เ
อื
อ
้
งหลวง
จ
ากั
ด
0.33
7.60
บริ
เทรนนิ
จากัจดากัด
2.58
4.09
-บริษษัทัท ไทยไฟลท์
วิงสแปน เซอร์
วิส่งเซส
239.86
298.79
284.08
582.61
บริ
แอร์เจวย์
5,486.27
9,465.45
บริ
วร์เอื้องหลวง
0.33
--7.60
-บริษษษัทัทัท ทัไทยสมายล์
ไทยไฟลท์
เทรนนิ
่งากัจดจากัากัดด
2.58
4.09 1,837.38
บริ
แอร์เจวย์
5,486.27
-9,465.45
บริษษัทัท ไทยสมายล์
ทัวร์เอื้องหลวง
ากัดจากัด
0.33
7.60 1,837.38
รายการลู
ก
หนี
้
แ
ละเจ้
า
หนี
้
ร
ะหว่
า
งกั
น
ของบริ
ษ
ั
ท
วิ
ง
สแปน
เซอร์
ว
ิ
ส
เซส
จ
ากั
ด
ได้
ร
วมค่
า
ใช้
จ่ าย
บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จากัด
5,486.27
9,465.45 1,837.38
จ่ายล่วงหน้าจานวน รายการลู
238.86 ล้ากนบาท
และค่า าหนี
ใช้้ รจะหว่
่ายค้าางจ่
านวน 298.79
ล้านบาทเซอร์
ไว้ดว้วิ สยเซส จากั ด ได้ ร วมค่ า ใช้ จ่ าย
หนี้ แ ละเจ้
งกัานยจของบริ
ษั ท วิ ง สแปน
จ่ายล่วงหน้าจานวน รายการลู
238.86 ล้ากนบาท
และค่าาหนี
ใช้้จร ่าะหว่
ยค้าางจ่
านวน 298.79
ล้านบาทเซอร์
ไว้ดว้วิ สยเซส จากั ด ได้ ร วมค่ า ใช้ จ่ าย
หนี้ แ ละเจ้
งกัานยจของบริ
ษั ท วิ ง สแปน
3)
สั
ญ
ญาเช่
า
เครื
อ
่
งบิ
น
ระหว่
า
งกั
น
จ่ายล่วงหน้าจานวน 238.86 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายค้างจ่ายจานวน 298.79 ล้านบาท ไว้ด้วย
ัทได้าลเครื
งนามในสั
ญญาเช่
3) สับริญษญาเช่
่องบินระหว่
างกัานช่วงเครื่องบิน A320-200 กับบริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จ ากัด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562 จบริ
านวนทั
้นงนามในสั
20 ลา โดยเป็
นเครื่องบินที่บริษัทเช่าดาเนินงานจานวน 15 ลา คิดค่าเช่าช่วงเป็นรายเดือน
ัทได้้งาลสิเครื
ญญาเช่
3) สัญษญาเช่
่องบินระหว่
างกัานช่วงเครื่องบิน A320-200 กับบริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จ ากัด ณ วันที่
และเป็
นเครื่อ2562
งบินทีจ่บบริ
ริษษัทัทจัได้
ด้งหาด้
ว20ยวิลธาีเช่โดยเป็
าญซืญาเช่
้อจานวน
5งบิลนา่อทีคิงบิ
เช่เช่าาช่ดวาเนิ
งเป็นนงานจ
งเท่
าณ
กั บวัอายุ
31
ธันวาคม
านวนทั
สิล้นงนามในสั
นเครื
่บดริษนค่ัทาA320-200
15ซึ่งลระยะเวลาเช่
า คิดค่แาอร์เช่เาวย์
ช่าวช่งเป็
นดรายเดื
าช่ว่องเครื
กัรายไตรมาส
บบริานวน
ษัท ไทยสมายล์
จวากั
นอนที่
ของสั
ญ
ญาเช่
า
เครื
อ
่
งบิ
น
ที
บ
่
ริ
ษ
ท
ั
ท
าสั
ญ
ญาไว้
ก
บ
ั
บริ
ษ
ท
ั
ผู
ใ
้
ห้
เ
ช่
า
และเป็
นเครื่อ2562
งบินทีจ่บานวนทั
ริษัท จัด้งหาด้
าซื้อจานวน
งเป็นนงานจ
รายไตรมาส
วงเท่
ากั บอายุ
31 ธันวาคม
สิ้น ว20ยวิลธาีเช่โดยเป็
นเครื่อ5งบิลนาทีคิ่บดริษค่าัทเช่เช่าาช่ดวาเนิ
านวน 15ซึ่งลระยะเวลาเช่
า คิดค่าเช่าช่าวช่งเป็
นรายเดื
อน
ของสั
ญ
ญาเช่
า
เครื
อ
่
งบิ
น
ที
บ
่
ริ
ษ
ท
ั
ท
าสั
ญ
ญาไว้
ก
บ
ั
บริ
ษ
ท
ั
ผู
ใ
้
ห้
เ
ช่
า
และเป็นเครื่องบินที่บริษัท จัดหาด้วยวิธีเช่าซื้อจานวน 5 ลา คิดค่าเช่าช่วงเป็นรายไตรมาส ซึ่งระยะเวลาเช่ าช่ วงเท่ ากั บอายุ
ของสัญญาเช่าเครื่องบินที่บริษัททาสัญญาไว้กับบริษัทผู้ให้เช่า
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8.7.3

รายการระหว่างกันกับบริษัทร่วม
1) รายการขายและซื้อระหว่างกัน
หน่วย : ล้านบาท

2562
ขาย
0.01
0.29
176.40

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

2561
ซื้อ
0.10
362.57
125.92
26.03
1.16

ขาย
1.50
190.18

ซื้อ
0.33
0.02
354.43
133.28
19.65
3.83

2) รายการลูกหนี้และเจ้าหนี้ระหว่างกัน
หน่วย : ล้านบาท

2562
ลูกหนี้
0.01
56.44

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

2561
เจ้าหนี้
-

ลูกหนี้
0.04
56.82

เจ้าหนี้
2.34
1.62
0.24

นโยบายการกาหนดราคาซื้อสินค้าและบริการระหว่างบริษัทกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน กาหนดจากราคาปกติ
ของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กาหนดให้กับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกันและเป็นไปตามราคาตลาด
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ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
- เพิ่มขึ้น
- ปรับปรุง/โอน
- จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ค่าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
- ค่าเสื่อมราคา
- ปรับปรุง/โอน
- จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
- ค่าเผื่อการด้อยค่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
110,002.96
6,952.26
(507.27)
116,447.95
45,946.31
39,478.34

-

991.66

991.66

991.66

155,949.27
391.41
92.88
(507.27)
155,926.29

เครื่องบิน

-

-

-

เครื่องบินและ
เครื่องยนต์อะไหล่
จ่ายล่วงหน้า

8.8 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ มีรายละเอียดดังนี้

105,600.00
98,790.67

40,505.97
7,368.89
(681.18)
47,193.68

146,105.97
562.26
(2.70)
(681.18)
145,984.35

11,708.47
11,578.06

24,208.41
1,310.57
(61.54)
(476.92)
56.83
25,037.35

35,916.88
1,555.67
(207.03)
(650.11)
36,615.41
341.10
332.83

341.10
222.33
(218.89)
(11.71)
332.83

เครื่องบินภายใต้ อุปกรณ์การ งานระหว่างทา
สัญญาเช่า บินหมุนเวียน

9,035.06
9,035.06

-

9,035.06
9,035.06

ที่ดิน

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

32.76
28.32

2,086.43
10.51
2,096.94

2,119.19
6.07
2,125.26

อาคาร

4,099.58
3,870.68

6,709.58
228.90
6,938.48

10,809.16
10,809.16

143.11
157.87

4,633.82
73.01
(69.71)
(11.86)
4,625.26

4,776.93
88.16
(70.10)
(11.86)
4,783.13

รวม

2,692.30 179,598.69
2,854.07 167,117.56

28,513.51 216,660.68
734.93 16,679.07
(535.07)
(666.32)
(20.43) (1,697.66)
56.83
28,692.94 231,032.60

31,205.81 396,259.37
771.76 4,589.32
(409.86)
(815.70)
(20.70) (1,882.83)
31,547.01 398,150.16

อาคารภายใต้ ค่าปรับปรุง เครื่องมือ
สัญญาเช่า
อาคาร โรงซ่อมและ
อุปกรณ์

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

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ตามที่รายงานในงวดก่อน
หัก รายการปรับปรุง

6,123.73

6,123.73

6,123.73

42,185.54
45,946.31

88,395.97
8,070.36
14,167.95
(631.32)
110,002.96

-

-

89,296.63
(900.66)

130,581.51
658.03
25,341.05
(631.32)
155,949.27

131,482.17
(900.66)

เครื่องบิน

-

(6,123.73)
-

-

เครื่องบินและ
เครื่องยนต์อะไหล่
จ่ายล่วงหน้า

113,219.84
105,600.00

48,799.44
8,205.06
(15,968.90)
(529.63)
40,505.97

48,799.44
-

162,019.28
6,902.14
(22,285.82)
(529.63)
146,105.97

162,019.28
-

9,592.00
11,708.47

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

23,630.04
-

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

33,222.04
-

599.09

9,035.06
-

ที่ดิน

-

-

599.09
341.10

9,035.06
9,035.06

-

-

599.09 9,035.06
621.31
(879.30)
341.10 9,035.06

-

เครื่องบินภายใต้ อุปกรณ์การบิน งานระหว่างทา
สัญญาเช่า
หมุนเวียน

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

46.67
32.76

2,072.52
13.91
2,086.43

2,072.52
-

2,119.19
2,119.19

2,119.19
-

อาคาร

4,329.56
4,099.58

6,479.60
229.98
6,709.58

6,479.60
-

10,809.16
10,809.16

10,809.16
-

143.38
143.11

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

4,625.73
-

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

4,769.11
-

รวม

2,827.74 188,102.61
2,692.30 179,598.69

28,367.87 202,371.17
791.92 18,797.99
(617.01) (2,509.86)
(29.27) (1,998.62)
28,513.51 216,660.68

28,367.87 203,271.83
(900.66)

31,195.61 390,473.78
658.90 11,428.64
(617.57) (3,267.96)
(31.13) (2,375.09)
31,205.81 396,259.37

31,195.61 391,374.44
(900.66)

อาคารภายใต้ ค่าปรับปรุง เครื่องมือ
สัญญาเช่า
อาคาร
โรงซ่อมและ
อุปกรณ์

หน่วย : ล้านบาท
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ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
- ค่าเสื่อมราคา
- ปรับปรุง/โอน
- จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
- ค่าเผื่อการด้อยค่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
- เพิ่มขึ้น
- - ปรับปรุง/โอน
- จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ค่าเสื่อมราคาสะสม

ราคาทุน

110,002.96
6,952.26
(507.27)
116,447.95
45,946.31
39,478.34

-

991.66

991.66

991.66

155,949.27
391.41
92.88
(507.27)
155,926.29

เครื่องบิน

-

-

-

เครื่องบินและ
เครื่องยนต์อะไหล่
จ่ายล่วงหน้า

105,600.00
98,790.67

40,505.97
7,368.89
(681.18)
47,193.68

146,105.97
562.26
(2.70)
(681.18)
145,984.35

11,708.47
11,578.06

24,208.41
1,310.57
(61.54)
(476.92)
56.83
25,037.35

35,916.88
1,555.67
(207.03)
(650.11)
36,615.41
328.08
332.82

328.08
222.26
(217.52)
332.82

เครื่องบินภายใต้ อุปกรณ์การบิน งานระหว่างทา
สัญญาเช่า
หมุนเวียน

9,035.06
9,035.06

-

9,035.06
9,035.06

ที่ดิน

งบการเงินเฉพาะบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

32.76
28.32

2,086.43
10.51
2,096.94

2,119.19
6.07
2,125.26

อาคาร

4,099.58
3,870.68

6,709.58
228.90
6,938.48

10,809.16
10,809.16

135.88
146.48

4,611.07
65.55
(69.71)
(11.86)
4,595.05

4,746.95
76.54
(70.10)
(11.86)
4,741.53

รวม

2,672.36 179,558.50
2,832.24 167,084.33

28,430.26 216,554.68
729.49 16,666.17
(535.07)
(666.32)
(16.87) (1,694.10)
56.83
28,607.81 230,917.26

31,102.62 396,113.18
765.55
4,571.42
(411.23)
(815.70)
(16.89) (1,867.31)
31,440.05 398,001.59

อาคารภายใต้ ค่าปรับปรุง เครื่องมือ
สัญญาเช่า
อาคาร
โรงซ่อมและ
อุปกรณ์

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

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ตามที่รายงานในงวดก่อน
หัก รายการปรับปรุง

6,123.73

6,123.73

-

42,185.54
45,946.31

88,395.97
8,070.36
14,167.95
(631.32)
110,002.96

-

6,123.73

89,296.63
(900.66)

130,581.51
658.03
25,341.05
(631.32)
155,949.27

131,482.17
(900.66)

เครื่องบิน

-

(6,123.73)
-

-

เครื่องบินและ
เครื่องยนต์อะไหล่
จ่ายล่วงหน้า

113,219.84
105,600.00

48,799.44
8,205.06
(15,968.90)
(529.63)
40,505.97

48,799.44
-

162,019.28
6,902.14
(22,285.82)
(529.63)
146,105.97

162,019.28
-

9,592.00
11,708.47

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

23,630.04
-

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

33,222.04
-

587.47

-

-

587.47
328.08

587.47
619.92
(879.31)
328.08

-

เครื่องบินภายใต้ อุปกรณ์การบิน งานระหว่างทา
สัญญาเช่า
หมุนเวียน

9,035.06
9,035.06

-

-

9,035.06
9,035.06

9,035.06
-

ที่ดิน

งบการเงินเฉพาะบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

46.67
32.76

2,072.52
13.91
2,086.43

2,072.52
-

2,119.19
2,119.19

2,119.19
-

อาคาร

4,329.56
4,099.58

6,479.60
229.98
6,709.58

6,479.60
-

10,809.16
10,809.16

10,809.16
-

134.08
135.88

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

4,608.81
-

4,742.89
75.72
(59.10)
(12.56)
4,746.95

4,742.89
-

รวม

2,813.13 188,067.08
2,672.36 179,558.50

28,287.16 202,273.54
786.05 18,786.29
(617.01) (2,509.86)
(25.94) (1,995.29)
28,430.26 216,554.68

28,287.16 203,174.20
(900.66)

31,100.29 390,340.62
647.69 11,412.28
(617.57) (3,267.97)
(27.79) (2,371.75)
31,102.62 396,113.18

31,100.29 391,241.28
(900.66)

อาคารภายใต้ ค่าปรับปรุง เครื่องมือ
สัญญาเช่า
อาคาร
โรงซ่อมและ
อุปกรณ์

หน่วย : ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีเครื่องบินที่ใช้ในการดาเนินงานจานวน 103 ลา ประกอบด้วย เครื่องบินของ
บริษัทจานวน 32 ลา เครื่องบินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน (Finance Leases) จานวน 32 ลา และเครื่องบินภายใต้สัญญา
เช่าดาเนินงาน (Operating Leases) จานวน 39 ลา
ทั้งนี้ เครื่องบินที่ใช้ในการดาเนินงานบางส่วน จ านวน 34 ล า ประกอบด้วย เครื่องบินของบริษัท จ านวน 2 ล า
มู ล ค่ าตามบั ญชี 4,436.57 ล้ านบาท มี ภ าระผู กพั น ภายใต้ การจดหลัก ประกั นทางธุรกิ จ และเครื ่ องบิ นภายใต้ สั ญ ญาเช่า
ทางการเงิน จานวน 32 ลา มูลค่าตามบัญชี 98,790.67 ล้านบาท มีภาระผูกพันภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน โดยใช้เครื่องบิน
เป็ น หลั ก ทรั พย์ ค ้ าประกั น (Asset-based Financing) ซึ ่ ง กรรมสิ ท ธิ ์ ใ นเครื ่ องบิ นจะโอนมาเป็ น ของบริ ษ ั ท เมื ่ อ ได้ ปฏิ บ ัติ
ตามเงื่อนไขต่าง ๆ และชาระเงินครบถ้วนตามที่ระบุในสัญญาแล้ว
อุปกรณ์การบินหมุนเวียน ประกอบด้วย เครื่องยนต์เครื่องบิน และอะไหล่การบินหมุนเวียนอื่น
อาคารและอุปกรณ์ ซึ่งหักค่าเสื่อมราคาทั้งจ านวนแล้วแต่ยังคงใช้งานอยู่จานวน 95,342.54 ล้านบาท ได้รวม
อาคารบนพื้นที่เช่าจานวน 3,947.94 ล้านบาท แล้ว
ที ่ ด ิ น อาคารและอุปกรณ์ ได้ รวมอาคารบนพื ้นที่ เช่ าตามสั ญญาเช่ า ที ่ ท ากั บบริษ ัท ท่ าอากาศยานไทย จ ากัด
(มหาชน) ที่สนามบินสุวรรณภูมิ มีระยะเวลา 30 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2549 ถึงวันที่ 27 กันยายน 2579 และที่
สนามบินดอนเมือง มีระยะเวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 27 กันยายน 2561 เมื่อสิ้นสุดสัญญา
อาคารและส่วนควบต่าง ๆ บนพื้นที่เช่าจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของกระทรวงการคลัง ปัจจุบันสัญญาเช่าที่สนามบินดอนเมือง ยังอยู่
ระหว่างการเจรจาต่อรอง
ที่ดินในประเทศและต่างประเทศของบริษัท ณ ปัจจุบันมีการประเมินราคาใหม่จากราคาทุนเดิม 899.86 ล้านบาท
เป็น 9,035.06 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยที่ดินในเขตกรุงเทพมหานครจานวนเงิน 8,007.24 ล้านบาท ต่างจังหวัดจานวนเงิน
301.66 ล้านบาท และต่างประเทศจ านวนเงิน 726.16 ล้านบาท โดยได้รับการประเมินจากบริษัทผู้เชี่ยวชาญการประเมิน ราคา
ที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้ความเห็นชอบ ซึ่งได้มีการประเมินเมื่อเดือน
กันยายน 2558 ทั้งนี้ ไม่รวมที่ดินที่แสดงรวมอยู่ในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นมูลค่าตามบัญชี 242.83 ล้านบาท
8.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
หน่วย : ล้านบาท

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
- สินทรัพย์เพิ่มขึ้น
- ปรับปรุง/โอน
- จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ค่าตัดจาหน่ายสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
- ค่าตัดจาหน่าย
- ปรับปรุง/โอน
- จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
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งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท

3,537.94
155.42
(0.85)
(0.27)
3,692.24

3,498.15
79.55
(0.85)
(0.27)
3,576.58

3,301.59
108.14
(0.85)
(0.27)
3,408.61

3,269.34
94.92
(0.85)
(0.27)
3,363.14

236.35
283.63

228.81
213.44

8.10 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและภาษีเงินได้
8.10.1 สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม

2562
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

2561

9,542.73
1,856.97

10,650.72
1,703.58

งบการเงินเฉพาะบริษัท

2562
9,526.91
1,856.97

2561
10,632.99
1,703.58

การเปลี่ยนแปลงภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 ม.ค. 2562

เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
เงินสมทบกองทุนบาเหน็จพนักงาน
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
ประมาณการค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ประมาณการหนี้สินสาหรับผลประโยชน์
พนักงาน
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
การป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสด
เฉพาะส่วนที่มีประสิทธิผล
ขาดทุนสะสมทางภาษี
อื่นๆ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
การป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสด
เฉพาะส่วนที่มีประสิทธิผล
ผลกาไรจากการตีมูลค่าสินทรัพย์ใหม่
รวม

รายการที่รับรู้
ในกาไรหรือ
ขาดทุน

38.88
167.44
894.15
297.39
2,679.36
155.48
6.16

(4.11)
(63.44)
(0.53)
(672.82)
(150.75)
(6.16)

1,942.46

(76.41)

-

34.77
104.00
893.62
297.39
2,006.54
4.73
-

-

(2.51)

1,863.54

-

4,336.06
2.08
9,542.73
-

-

131.24
4,336.06
2.10
10,650.72
29.40

(0.02)
(974.24)
(10.43)

(131.24)
(133.75)
-

1,674.18
1,703.58

(10.43)

163.82
163.82
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ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562
สินทรัพย์ภาษี
หนี้สินภาษีเงินได้
เงินได้รอการ
รอการตัดบัญชี
ตัดบัญชี

-

18.97
163.82
1,674.18
1,856.97

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 ม.ค. 2561

เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
เงินสมทบกองทุนบาเหน็จพนักงาน
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
ประมาณการค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ประมาณการหนี้สินสาหรับผลประโยชน์
พนักงาน
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
การป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสด
เฉพาะส่วนที่มีประสิทธิผล
ขาดทุนสะสมทางภาษี
อื่นๆ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ผลกาไรจากการตีมูลค่าสินทรัพย์ใหม่
รวม

รายการที่รับรู้
ในกาไรหรือ
ขาดทุน

41.95
173.20
817.02
268.23
4,607.25
2,047.84
7.70

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

2,518.88

(629.85)

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

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

รายการที่รับรู้
ในกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

-

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561
สินทรัพย์ภาษี
หนี้สินภาษี
เงินได้รอการ
เงินได้รอการ
ตัดบัญชี
ตัดบัญชี

38.88
167.44
894.15
297.39
2,679.36
155.48
6.16

-

53.43

1,942.46

-

(64.21)
-*
(10.78)
-

131.24
4,336.06
2.10
10,650.72
-

29.40
1,674.18
1,703.58

*ในปี 2561 งบการเงินรวมรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ในรายการอื่น ๆ เพิ่มขึ้น จานวนเงิน 80 บาท
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หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 ม.ค. 2562

เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
เงินสมทบกองทุนบาเหน็จพนักงาน
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
ประมาณการค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ประมาณการหนี้สินสาหรับผลประโยชน์
พนักงาน
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
ของการป้องกันความเสี่ยงกระแส
เงินสดเฉพาะส่วนที่มีประสิทธิผล
ขาดทุนสะสมทางภาษี
อื่นๆ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
การป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสด
เฉพาะส่วนที่มีประสิทธิผล
ผลกาไรจากการตีมูลค่าสินทรัพย์ใหม่
รวม

รายการที่รับรู้
ในกาไรหรือ
ขาดทุน

รายการที่รับรู้
ในกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562
สินทรัพย์ภาษี
หนี้สินภาษี
เงินได้รอการ
เงินได้รอการ
ตัดบัญชี
ตัดบัญชี

38.88
167.44
894.15
293.12
2,679.36
149.64
6.16

(4.11)
(63.44)
(0.53)
(672.82)
(149.64)
(6.16)

-

34.77
104.00
893.62
293.12
2,006.54
-

-

1,936.94

(78.14)

-

1,858.80

-

131.24
4,336.06
10,632.99
29.40

(974.84)
(10.43)

(131.24)
(131.24)
-

4,336.06
9,526.91
-

18.97

1,674.18
1,703.58

(10.43)

163.82
163.82
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-

163.82
1,674.18
1,856.97

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 ม.ค. 2561

เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
เงินสมทบกองทุนบาเหน็จพนักงาน
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
ประมาณการค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ประมาณการหนี้สินสาหรับผลประโยชน์
พนักงาน
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
การป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสด
เฉพาะส่วนที่มีประสิทธิผล
ขาดทุนสะสมทางภาษี
อื่น ๆ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ผลกาไรจากการตีมูลค่าสินทรัพย์ใหม่
รวม

รายการที่รับรู้
ในกาไรหรือ
ขาดทุน

41.95
173.20
817.02
264.01
4,607.25
2,042.00
7.70

(3.07)
(5.76)
77.13
29.11
(1,927.89)
(1,892.36)
(1.54)

2,514.67

(631.16)

195.45
10,663.25
74.30
1,717.05
1,791.35

4,336.06
(19.48)
(44.90)
(42.87)
(87.77)

รายการที่รับรู้
ในกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

-

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561
สินทรัพย์ภาษี
หนี้สินภาษี
เงินได้รอการ
เงินได้รอการ
ตัดบัญชี
ตัดบัญชี

38.88
167.44
894.15
293.12
2,679.36
149.64
6.16

-

53.43

1,936.94

-

(64.21)
(10.78)
-

131.24
4,336.06
10,632.99
-

29.40
1,674.18
1,703.58

ผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ ซึ่งบริษัทไม่ได้รับรู้เป็นสินทรัพย์ภาษีเงิ นได้
รอการตัดบัญชีมีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
21.23
31.37
4.13
100.65
358.19
1,949.78
2,465.35

เงินสมทบกองทุนบาเหน็จพนักงาน
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ประมาณการค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ประมาณการหนี้สินสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
ขาดทุนสะสมทางภาษี
รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมิได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาหรับผลแตกต่างชั่วคราว
และขาดทุนสะสมทางภาษี เนื่องจากผู้บริหารของบริษัทคาดว่าจะมีกาไรสุทธิทางภาษีในอนาคตไม่เพียงพอที่จะใช้ประโยชน์
จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีได้ทั้งจานวนสาหรับงบการเงินเฉพาะบริษัท
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8.10.2 ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม

2562
ภาษีเงินได้งวดปัจจุบัน
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับปี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัว่ คราวและการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่
ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

2561

งบการเงินเฉพาะบริษัท

2562

2561

18.06

33.31

-

-

963.81

(70.04)

964.41

(68.29)

981.87

(36.73)

964.41

(68.29)

8.11 เงินประกันการบารุงรักษาเครื่องบิน
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม

2562
เงินประกันการบารุงรักษาเครื่องบิน ณ วันต้นปี
บวก จ่ายเพิ่ม
หัก รับคืน/ปรับปรุง
เงินประกันการบารุงรักษาเครื่องบิน ณ วันสิ้นปี

13,538.58
3,657.66
(4,191.92)
13,004.32

2561
10,388.15
3,789.52
(639.09)
13,538.58

งบการเงินเฉพาะบริษัท

2562
13,552.03
3,677.06
(4,272.85)
12,956.24

2561
10,373.86
3,817.26
(639.09)
13,552.03

เงินประกันการบ ารุงรักษาเครื่องบินตามสัญญาเช่า เป็นเงินประกันที่ผู้ให้เช่าเรียกเก็บเป็นประกันในการบารุงรักษา
เครื่องยนต์เครื่องบินตามสภาพการบิน และเงื่อนไขการบารุงรักษาเครื่องยนต์ ตามตารางการบารุงรักษา
8.12 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี
ค่าตกแต่งเครื่องบินเช่าดาเนินงานรอการตัดบัญชี
สินทรัพย์รอการขาย
เงินมัดจาสัญญาเช่าเครื่องบิน
อื่น ๆ
รวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท

2562

2561

2562

2561

1,865.00
3,998.67
3,650.13
4,793.10
710.96
15,017.86

2,230.00
4,539.04
4,891.45
5,420.44
1,119.63
18,200.56

1,787.07
3,998.67
3,650.13
4,793.10
647.25
14,876.22

2,141.11
4,539.04
4,891.45
5,420.44
1,061.57
18,053.61

AR 2019

212

สินทรัพย์รอการขาย ประกอบด้วย
สินทรัพย์รอการขาย ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท

ที่ดินตาม
เครื่องบิน
เครื่องยนต์
สินทรัพย์อื่น
รวม
ที
่ดินตาม
เครื่องบิน
เครื่องยนต์ ราคาประเมินปี 2558
สินทรัพย์อื่น
รวม
ราคาประเมิน242.83
ปี 2558
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
4,088.19
498.63
61.80
4,891.45
ณ
4,088.19498.63242.8361.80
4,891.45
1.43
1.43
- วัเพินที่ม่ ขึ1้นมกราคม 2562
1.43
1.43
-- เพิ
ม
่
ขึ
น
้
(240.76)
(74.39)
(315.15)
ด้อยค่า
(240.76)
(74.39)-(315.15)
-- ด้ปรัอบยค่ปรุาง/โอน
(926.16)
(1.44)(927.60)
(926.16)
(1.44)
(927.60)
-ณ วัปรันทีบ่ ปรุ
ง
/โอน
31 ธันวาคม 2562
2,921.27
424.24
242.83
61.79
3,650.13
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
2,921.27
424.24
242.83
61.79
3,650.13
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สินทรัพย์รอการขายประกอบด้วย เครื่องบิน A300-600 จานวน 1 ลา A340-500 จานวน 3 ลา
ณ
วันที่ 631ลธัานและ
วาคมB737-400
2562 สินทรั
พย์รอการขายประกอบด้
เครื่องบินน 2,921.27
A300-600ล้จาานวน
ลา่อA340-500
จานวน
A340-600 จานวน
จานวน
4 ลา รวม 14 ลาวยจานวนเงิ
นบาท 1เครื
งยนต์อะไหล่
เครื่อ3งบิลนา
านวน 6ล้าลนบาท
า และ ทีB737-400
จานวน 4 ลาางประเทศที
รวม 14 ลา่ได้จปานวนเงิ
2,921.27
นบาทจ านวนเงิ
เครื่องยนต์
อะไหล่เครื
งบิน
จA340-600
านวนเงินจ424.24
่ดินทั้งในประเทศและต่
ระเมินนราคาใหม่
ในปีล้า2558
น 242.83
ล้า่อนบาท
จและสิ
านวนเงิ
ล้านบาท
ที่ดินทัล้้งาในประเทศและต่
างประเทศที
ประเมิ่อนงบิ
ราคาใหม่
ในปี 2558
จ านวนเงิ
นทรันพย์424.24
อื่น จานวนเงิ
น 61.79
นบาท ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นอะไหล่่ไขด้องเครื
นที่ปลดประจ
าการแล้
ว รวมเป็นน242.83
จานวนเงิล้นาทันบาท
้งสิ้น
และสินทรัพล้ย์าอนบาท
ื่น จานวนเงิน 61.79 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอะไหล่ของเครื่องบินที่ปลดประจาการแล้ว รวมเป็นจานวนเงินทั้งสิ้น
3,650.13
3,650.13 ล้านบาท
8.13 การบริหารสภาพคล่อง
8.13 การบริ
หารสภาพคล่
ในปี 2562
บริษัทได้อจงัดหาเงินทุนจากเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาว เพื่อใช้ในการดาเนินงาน ดังนี้
ในปี
ได้จัด้ นหาเงิ
นทุนจากเงิ
กู้ยืมระยะสั
เพื่อนใช้
าเนินานวน
งาน ดัง21,500
นี้
1. เบิ2562
ก เงิ นบริกูษ้ รัทะยะสั
ประเภทตั
๋ ว สั ญนญาใช้
เ งิ น กั้นบและระยะยาว
สถาบั น การเงิ
ต่ าในการด
ง ๆ รวมจ
ล้ านบาท
1.
เบิ
ก
เงิ
น
กู
้
ร
ะยะสั
้
น
ประเภทตั
๋
ว
สั
ญ
ญาใช้
เ
งิ
น
กั
บ
สถาบั
น
การเงิ
น
ต่
า
ง
ๆ
รวมจ
านวน
21,500
ล้
ประกอบด้วยการเบิกรับเงินกู้ระยะสั้นจ านวน 15,500 ล้านบาท และ Roll Over เงินกู้ระยะสั้นเดิมจานวน 6,000 ล้าานบาท
นบาท
ประกอบด้
ว
ยการเบิ
ก
รั
บ
เงิ
น
กู
้
ร
ะยะสั
้
น
จ
านวน
15,500
ล้
า
นบาท
และ
Roll
Over
เงิ
น
กู
้
ร
ะยะสั
น
้
เดิ
ม
จ
านวน
6,000
ล้
า
นบาท
เพื่อชาระคืนเงินกู้ระยะสั้นและหุ้นกู้ที่ครบกาหนดไถ่ถอน
เพื่อชาระคืนเงิ2.นออกหุ
กู้ระยะสั้ น้นกูและหุ
้นกู้ที่ค10,000
รบกาหนดไถ่
ถอน ในเดื อนพฤษภาคม 2562 และจ านวน 8,788 ล้ านบาท ในเดื อน
้ จ านวน
ล้ านบาท
ออกหุ
้ จ านวน
ล้ านบาท
านวนน8,788
านบาท
พฤศจิกายน 2.2562
เพื่อ้ นชกูาระคื
นหุ้นกู้ท10,000
ี่ครบกาหนดช
าระ ในเดื
คืนเงิอนนพฤษภาคม
กู้ของบริษัทที่ม2562
ีต้นทุและจ
นทางการเงิ
สูงกว่าล้ลงทุ
นในสิในเดื
นทรัอพนย์
พฤศจิ
นหุษ้นัทกูบางส่
้ที่ครบก
และใช้กเป็ายน
นเงิน2562
ทุนหมุเพืน่อเวีชยาระคื
นในบริ
วนาหนดชาระ คืนเงินกู้ของบริษัทที่มีต้นทุนทางการเงินสูงกว่า ลงทุนในสินทรัพย์
และใช้เป็นเงิน3.ทุการจั
นหมุนดเวี
ยนในบริ
ษัทบางส่วน นการเงินในประเทศ จ านวน 3,000 ล้านบาท ในเดือนกรกฎาคม 2562 และ
หาเงิ
นกู้ระยะยาวจากสถาบั
ดหาเงิ
้ระยะยาวจากสถาบั
นในประเทศ
จ านวน น3,000
านบาท
อนกรกฎาคม
จ านวน 2,0003.ล้การจั
านบาท
ในเดืนอกูนตุ
ลาคม 2562 เพื่อนบริการเงิ
หารสภาพคล่
องทางการเงิ
อีกทั้งล้ในเดื
อนธัในเดื
นวาคม
2562 บริษัท2562
ได้รับและ
เงิน
จค่านวน
2,000 ล้านบาท
ในเดือสนตุ
หารสภาพคล่อจงทางการเงิ
ทั้งในเดื
อนธัอนมบ
วาคม
ษัทได้GE
รับเงิ90น
า Maintenance
Reserve
าหรัลาคม
บเครื2562
่ องบิ นเพืเช่่อาบริB777-300ER
านวน 4 ลนาอีกในส่
วนการซ่
ารุง2562
เครื ่ อบริ
งยนต์
ค่จ านวน
า Maintenance
Reserve
ส าหรัAviation
บเครื่ องบิLimited
นเช่ า B777-300ER
านวน
4 ล าานวน
ในส่ว2,267
นการซ่ล้อามบ
ารุงเครื
่ องยนต์
GE 90
7 เครื่องยนต์
จาก BOC
(ผู้ให้เช่าเครื่อจงบิ
น) รวมจ
นบาท
และรั
บเงินจากการ
จUnwind
านวน 7ธุรเครื
่องยนต์
BOC Aviation
Limitedรวมจ
(ผู้ใานวน
ห้เช่าเครื
่องบิล้นานบาท
) รวมจ านวน 2,267 ล้านบาท และรับเงินจากการ
กรรม
Crossจาก
Currency
Swap (CCS)
1,805
Unwind ธุรกรรม
Swapบริ
(CCS)
ณ วันCross
ที่ 31 ธัCurrency
นวาคม 2562
ษัทมีวรวมจ
งเงินานวน
สินเชื1,805
่อระยะสัล้า้นนบาท
ประเภทวงเงิน Committed Credit Line จ านวน
ณ
วั
น
ที
่
31
ธั
น
วาคม
2562
บริ
ษ
ั
ท
มี
ว
งเงิ
น
สิ
น
เชื
่
อ
ระยะสั
้
น
ประเภทวงเงิ
Committed
Line จ านวน
13,500 ล้านบาท และประเภทวงเงิน Uncommitted Credit Line จ านวน 7,800 ล้านบาทน และจ
านวน 20Credit
ล้านดอลลาร์
สหรัฐ
13,500
ล้
า
นบาท
และประเภทวงเงิ
น
Uncommitted
Credit
Line
จ
านวน
7,800
ล้
า
นบาท
และจ
านวน
20
ล้
า
นดอลลาร์
ส
หรัฐ
หรือคิดเป็นเงินบาทประมาณ 600 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ
หรือคิดเป็นเงิจากการด
นบาทประมาณ
600 ่กล้าล่นบาท
่อใช้นเรวมถึ
ป็นเงินงการจั
ทุนหมุดนทเวีางบประมาณการกระแสเงิ
ยนภายในกิจการ
าเนินการที
าวมาข้เพื
างต้
นสดปี 2563 ภายใต้เงื่อนไข
จากการด
าเนิ
น
การที
่
ก
ล่
า
วมาข้
า
งต้
น
รวมถึ
ง
การจั
ด
ท
างบประมาณการกระแสเงิ
น
สดปี
เงื่อนไข
ที่ใช้ความระมัดระวัง พบว่า บริษัทยังคงมีเงินสดสารองในมือคงเหลือ (Cash On Hand) อยู่ในระดั
บที่เพี2563
ยงพอภายใต้
และสามารถ
ทีด่ใาเนิ
ช้คนวามระมั
ดระวัง กพบว่
บรินษงานต่
ัทยังคงมี
นสดสารองในมื
อคงเหลื
อ (Cash On จHand)
อยู่ในระดั
่เพีสยามารถควบคุ
งพอ และสามารถ
กิจการตามหลั
การดาาเนิ
อเนืเ่องิงตามปกติ
หากไม่
ได้รับผลกระทบจากปั
จัยภายนอกที
่บริษบัททีไม่
มได้
ดาเนินกิจการตามหลักการดาเนินงานต่อเนื่องตามปกติ หากไม่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่บริษัทไม่สามารถควบคุมได้
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8.14 เงินกูย้ ืมระยะยาว งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะบริษัท
หน่วย : ล้านบาท

สกุลเงินกู้

ตามสกุลเงินกู้

2562
เงินยูโร
เงินเยน
เงินบาท
รวมเงินกู้ยืมระยะยาว
หัก ส่วนที่ครบกาหนด
ชาระภายในหนึ่งปี
คงเหลือส่วนที่เป็นเงินกู้ยืมระยะยาว

หน่วย : ล้านบาท

2561

351,403,159
1,564,029,808
10,873,365,385

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

2562

2561

11,977.44
437.31
10,873.36
23,288.11

14,372.18
713.91
9,358.46
24,444.55

5,392.75
17,895.36

4,633.18
19,811.37

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีเงินกู้ยืมจากต่างประเทศสกุลเงินยูโรผ่านกระทรวงการคลัง จ านวนเงิน
11,977.44 ล้านบาท เงินกู้จากธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย สกุลเงินเยน เป็นจ านวนเงิน 437.31
ล้านบาท และเงินกู้ยืมภายในประเทศจากธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ จานวนเงิน 10,873.36 ล้านบาท รวมเป็นเงินกู้ยื มทั้งสิ้น
23,288.11 ล้านบาท และโอนไปเป็นเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายใน 1 ปี จ านวนเงิน 5,392.75 ล้านบาท คงเหลือ
เป็นเงินกู้ยืมระยะยาวจานวนเงิน 17,895.36 ล้านบาท
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก าหนดชาระภายใน 1 ปี จ านวนเงิน 5,392.75 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินกู้ยืมระยะยาว
จากสถาบันการเงินจานวนเงิน 3,768.08 ล้านบาท และเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน จานวนเงิน 1,624.67 ล้านบาท
เงินกู้ยืมระยะยาวคงเหลือจ านวนเงิน 17,895.36 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
จานวนเงิน 5,105.29 ล้านบาท และเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน จานวนเงิน 12,790.07 ล้านบาท
8.15 หนี้สินภายใต้เงื่อนไขสัญญาเช่าเครื่องบิน งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะบริษัท
หน่วย : ล้านบาท

หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าเครื่องบิน
ภายใน 1 ปี
เกิน 1 ปี – 5 ปี
เกิน 5 ปี
รวม

2562

2562

มูลค่าตามบัญชี

มูลค่าปัจจุบัน

มูลค่าตามบัญชี

มูลค่าปัจจุบัน

7,253.02
27,034.68
12,168.31
46,456.01

6,839.89
22,085.98
7,925.83
36,851.70

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

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

บริ ษ ั ทได้ ท าสั ญญาเช่ าเครื ่ องบิ นโดยมี ส ิ ทธิ เ ลื อกที ่ จะซื ้ อได้ ก ั บสถาบั น การเงิ นต่ างประเทศและในประเทศ
รวม 21 แห่ง และแสดงมูลค่าตามนโยบายการบัญชีข้อ 5.10 โดยในงวดบัญชีปี 2562 มีจานวนคงเหลือ 32 ลา เป็นภาระหนี้สิน
ภายใต้เงื่อนไขสัญญาเช่ าทั้งสิ้ นที่มี ก าหนดจ่ ายในระหว่างปี 2563 - 2573 รวม 50,110.52 ล้านบาท หักส่วนที่จะบันทึกเป็ น
ดอกเบี้ยจ่ายเมื่อถึงก าหนดจ่ายประมาณ 3,654.51 ล้านบาท คงเหลือเป็ นเงินต้นภายใต้เงื่อนไขสัญญาเช่าเครื่องบิน ดังกล่าว
จ านวน 46,456.01 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โอนไปเป็นหนี ้สินภายใต้ เงื ่อนไขสัญญาเช่ าเครื่ องบินที่ถ ึงก าหนด
ชาระภายใน 1 ปี จานวน 7,253.02 ล้านบาท คงเหลือเป็นหนี้สินระยะยาว 39,202.99 ล้านบาท
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30 สิงหาคม 2556

ระหว่างปี 2556
30
2556
ระหว่สิงาหาคม
งปี 2556

28 เมษายน 2553

23 ธันวาคม 2548
สามัญ /2553
28
สามัเมษายน
ญ /25532553

สามัญ /2548
23
สามัธัญนวาคม
/25482548

มติที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น
่/วันผทีู้ถ่ ือหุ้น
มติที่ป/ครั
ระชุ้งมทีใหญ่
/ครั้งที่/วันที่

8.16 หุ้นกู้
8.16 หุน้ กู้

2554
2555
2555
2555
2555
2555
2555
2555
2555
2555
2555
2556
2556
2556
2556

1 (ชุดที่ 5)
1 (ชุดที่ 1)
11 (ชุ
(ชุดดทีที่่ 2)
1)

1 (ชุดที่ 2)
2

2
3 (ชุดที่ 2)
33 (ชุ
(ชุดดทีที่่ 3)
2)

3 (ชุดที่ 3)

2
2 (ชุด2ที่ 2)
22 (ชุ
(ชุดดทีที่่ 3)
2)

2 (ชุดที่ 3)

2554
2554

1 (ชุดที่ 2)

40,000

2552
2554

2552

1 (ชุดที่ 5)

1 (ชุดที่ 4)
1 (ชุดที่ 2)

1 (ชุดที่ 4)

ครั้งที่
จัดครั
จาหน่
้งที่ าย
จัดจาหน่าย

40,000

60,000

วงเงินที่
อนุ
มัตนิให้ที่
วงเงิ
จัดอนุจาหน่
มัติให้าย
จัด60,000
จาหน่าย

30 สิงหาคม
30
30 สิสิงงหาคม
หาคม
30 สิงหาคม
2566

2563
2566
2563

11 ตุลาคม 2565

23 มีนาคม 2567
11 ตุลาคม 2562
11
11 ตุตุลลาคม
าคม 2565
2562

16 กุมภาพันธ์ 2565
23 มีนาคม 2567

16 กุมภาพันธ์ 2562
2565

13 พฤษภาคม 2564
16 กุมภาพันธ์ 2562

13 พฤษภาคม 2564

13 พฤษภาคม 2564

20 มกราคม 2562
13 พฤษภาคม 2564

20 มกราคม 2562

การจัดจาหน่าย
ปีทการจั
ี่ ดจาหน่าครบก
ย าหนด
จัดจปีาหน่
ที่ าย
ครบกาหนด
จัดจาหน่าย

10

7
10
7

10

12
7
10
7

10
12

10
7
10
7

10

10

10
10

10

อายุ
(ปี)
อายุ
(ปี)

5.16

4.88
5.16
4.88

4.90

4.98
4.70
4.90
4.70

4.75
4.98

4.62
4.41
4.75
4.41

6.00
ปีที่ 1-4 ร้อยละ 4.25
ปีปีทที่ี่ 5-8
1-4 ร้ร้ออยละ
ยละ 4.75
4.25
ปีปีทที่ ี่ 9-10
ร้
อ
ยละ
5.35
5-8 ร้อยละ 4.75
ปีที่ 9-104.62
ร้อยละ 5.35

6.00

อัตราดอกเบี้ย
จ่อัาตยทุราดอกเบี
ก 6 เดือ้ยน
(ร้กอยละ)
จ่ายทุ
6 เดือน
(ร้อยละ)
20 มกราคม

20 มกราคม

2,750.00

1,250.00
1,500.00
1,250.00
2,750.00
1,500.00

3,000.00

2,167.00
3,000.00
2,167.00
1,000.00
3,000.00 16 กุมภาพันธ์
2,000.00
1,000.00 16 กุมภาพันธ์
3,000.00
2,000.00
1,500.00
3,000.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00 11 ตุลาคม
1,500.00
1,500.00
1,500.00 11 ตุลาคม
3,000.00
1,500.00

833.00

3,600.00
3,600.00
3,600.00
833.00
3,600.00

จานวนเงิน
จานวนเงิน

การไถ่ถอน
2562ถอน
การไถ่
2562

-

--

-

(1,500.00)
(1,500.00)

-

(1,000.00)
(1,000.00)

-

-

(3,600.00)
-

(3,600.00)

2,750.00

1,250.00
1,500.00
1,250.00
2,750.00
1,500.00

1,500.00

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

2,167.00
3,000.00
2,167.00

- 833.00
833.00

--

หุ้นกู้คงเหลือ
ณหุ้น31กู้คธ.ค.
งเหลื62
อ
ณ 31 ธ.ค. 62

หน่วย : ล้านบาท
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ระหว่างปี 2559
ครั้งที่ 1 /2559
23 ธันวาคม 2559

ครั้งที่ 2 /2558
30 กันยายน 2558

ระหว่างปี 2558
ครั้งที่ 1 /2558
30 เมษายน 2558

ครั้งที่ 2 /2557
26 ธันวาคม 2557

ระหว่างปี 2557
ครั้งที่ 1 /2557
7 กุมภาพันธ์ 2557

มติที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น
/ครั้งที่/วันที่

7,000

8,000

7,000

วงเงินที่
อนุมัติให้
จัดจาหน่าย

ชุดที่ 1
ชุดที่ 2
ชุดที่ 3
ชุดที่ 4
ชุดที่ 5

ชุดที่ 2
ชุดที่ 3
ชุดที่ 4

ชุดที่ 2
ชุดที่ 3
ชุดที่ 4

ชุดที่ 1
ชุดที่ 2
ชุดที่ 3

ชุดที่ 1
ชุดที่ 2
ชุดที่ 3

ครั้งที่
จัดจาหน่าย

2559
2559
2559
2559
2559

2558
2558
2558

2558
2558
2558

2557
2557
2557

2557
2557
2557

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

30 กันยายน 2563
30 กันยายน 2565
30 กันยายน 2568

30 เมษายน 2563
30 เมษายน 2565
30 เมษายน 2568

26 ธันวาคม 2562
26 ธันวาคม 2564
26 ธันวาคม 2567

7 กุมภาพันธ์ 2562
7 กุมภาพันธ์ 2564
7 กุมภาพันธ์ 2567

การจัดจาหน่าย
ปีที่จัด
ครบกาหนด
จาหน่าย

3
5
7
10
12

5
7
10

5
7
10

5
7
10

5
7
10

อายุ
(ปี)

2.97
3.45
3.66
4.35
4.66

4.14
4.44
4.74

4.32
4.62
4.92

4.46
4.76
4.98

4.71
5.14
5.58

อัตราดอกเบี้ย
จ่ายทุก 6 เดือน
(ร้อยละ)

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

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

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

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

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

จานวนเงิน

23 ธันวาคม

26 ธันวาคม

7 กุมภาพันธ์

(500.00)
-

-

-

(1,230.00)
-

(1,200.00)
-

การไถ่ถอน
2562

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

-

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

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

1,340.00
1,430.00
2,770.00

1,000.00
1,000.00
2,000.00

หุ้นกู้คงเหลือ
ณ 31 ธ.ค. 62
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6,000

7,000

ครั้งที่ 2 /2561
16 สิงหาคม 2561

8,000

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

ชุดที่ 1
ชุดที่ 2
ชุดที่ 3
ชุดที่ 4

ชุดที่ 1
ชุดที่ 2
ชุดที่ 3
ชุดที่ 4
ชุดที่ 5

วงเงินที่
ครั้งที่
อนุมัติให้ จัดจาหน่าย
จัดจาหน่าย

ระหว่างปี 2561
ครั้งที่ 1 /2561
28 กุมภาพันธ์ 2561

ระหว่างปี 2560
ครั้งที่ 1 /2560
23 มิถุนายน 2560

มติที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น
/ครั้งที่/วันที่

2561
2561
2561
2561
2561
2561
2561

2561
2561
2561
2561

2560
2560
2560
2560
2560

2566
2568
2571
2576

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

28 กุมภาพันธ์
28 กุมภาพันธ์
28 กุมภาพันธ์
28 กุมภาพันธ์

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

การจัดจาหน่าย
ปีที่
ครบกาหนด
จัดจาหน่าย

1
2
3
5
10
12
15

5
7
10
15

3
5
7
10
15

อายุ
(ปี)

2.25
2.47
2.7
3.23
4.04
4.42
4.62

2.74
3.19
3.76
4.18

2.74
3.06
3.57
4.04
4.68

อัตราดอกเบี้ย
จ่ายทุก 6 เดือน
(ร้อยละ)

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

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

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

จานวนเงิน

16 สิงหาคม

การไถ่ถอน
2562

(500.00)
-

-

-

800.00
500.00
500.00
2,200.00
1,200.00
1,300.00
6,500.00

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

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

หุ้นกู้คงเหลือ
ณ 31 ธ.ค. 62
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8,788

10,000

วงเงินที่
อนุมัติให้
จัดจาหน่าย

ชุดที่ 1
ชุดที่ 2
ชุดที่ 3
ชุดที่ 4
ชุดที่ 5

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

ครัง้ ที่
จัด
จาหน่าย

2562
2562
2562
2562
2562

2562
2562
2562
2562
2562
2562
2562
1
2
3.3
10
15

1
2
3
5
7
10
15

อายุ
(ปี)

64,850
10,000
8,788
83,638
9,530
74,108

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

2.32
2.43
3.00
3.72
3.98

2.35
2.65
3.06
3.55
3.87
4.20
4.65

อัตราดอกเบี้ย
จ่ายทุก 6 เดือน
(ร้อยละ)

83,638.00

2,035.00
634.00
2,453.00
1,899.00
1,767.00
8,788.00

1,000.00
1,000.00
1,970.00
910.00
610.00
2,320.00
2,190.00
10,000.00

จานวนเงิน

การไถ่ถอน
2562

9,530.00

-

-

74,108.00

2,035.00
634.00
2,453.00
1,899.00
1,767.00
8,788.00

1,000.00
1,000.00
1,970.00
910.00
610.00
2,320.00
2,190.00
10,000.00

หุ้นกู้คงเหลือ
ณ 31 ธ.ค. 62

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีหุ้นกู้คงเหลือ 74,108 ล้านบาท โอนเป็นหนี้สินระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายใน 1 ปี จานวน 9,085 ล้านบาท คงเหลือหนี้สินระยะยาว จานวน 65,023 ล้านบาท

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

13 พฤศจิกายน 2563
13 พฤศจิกายน 2564
13 กุมภาพันธ์ 2566
13 พฤศจิกายน 2572
13 พฤศจิกายน 2577

3 พฤษภาคม 2563
3 พฤษภาคม 2564
3 พฤษภาคม 2565
3 พฤษภาคม 2567
3 พฤษภาคม 2569
3 พฤษภาคม 2572
3 พฤษภาคม 2577

ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 หุ้นกู้คงเหลือยกมา
ในระหว่างปีได้มีการออกหุ้นกู้
ครั้งที่ 1 เมื่อเดือนพฤษภาคม 2562
ครั้งที่ 2 เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2562
รวมทั้งสิ้น
ในระหว่างปีได้มีการไถ่ถอนหุ้นกู้
คงเหลือ ณ วันสิ้นงวด

รวม

ครั้งที่ 2 /2562
13 พฤศจิกายน 2562

ระหว่างปี 2562
ครั้งที่ 1 /2562
3 พฤษภาคม 2562

มติที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น
/ครั้งที่/วันที่

การจัดจาหน่าย
ปีที่
ครบกาหนด
จัดจาหน่าย

หน่วย : ล้านบาท

บริษัทได้ขึ้นทะเบียนหุ้นกู้ไว้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai BMA) และอยู่ในระบบซื้อขายหุ้นกู้ของตลาด
ัทได้ขึ้นทะเบียกเว้
ยนหุน้นการออกหุ
กู้ไว้กับสมาคมตลาดตราสารหนี
้ไทย (Thaiแก่BMA)
นระบบซื
กู้ของตลาด
หลักทรัพย์แบริห่งษประเทศไทย
้นกู้ครั้งที่ 1/2552 ซึ่งเสนอขายให้
ผู้ลงทุและอยู
นในวงจ่ใากั
ด (ไม่เ้อกิขายหุ
น 10้นราย)
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ยกเว้นการออกหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2552 ซึ่งเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนในวงจากัด (ไม่เกิน 10 ราย)
8.17 หนี้สินหมุนเวียนอื่น - อื่น ๆ
8.17 หนี้สินหมุนเวียนอื่น - อื่น ๆ
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม
2562งบการเงินรวม
2561

งบการเงินเฉพาะบริษัท
งบการเงินเฉพาะบริ
ษัท
2562
2561

2562
2561
2562
2561
เจ้าหนี้ค่าธรรมเนียมสนามบิน
4,456.09
5,508.54
4,456.09
5,508.54
เจ้
าหนีร้คอตั
่าธรรมเนี
4,456.09
5,508.54
4,456.09
5,508.54
รายได้
ดบัญชียมสนามบิน
4.81
4.42
4.13
4.13
รายได้
รอตั
4.81
4.42
4.13
4.13
ภาษีรอน
าส่ดงบัญชี
306.92
594.00
301.70
593.42
ภาษี
รอน
306.92
594.00
301.70
593.42
เจ้าหนี
้ค่าาส่
ใช้งจ่ายพนักงานท้องถิ่นในต่างประเทศ
530.95
570.09
530.95
570.09
เจ้
า
หนี
ค
้
า
่
ใช้
จ
่
า
ยพนั
ก
งานท้
อ
งถิ
น
่
ในต่
า
งประเทศ
530.95
570.09
530.95
570.09
เงินมัดจารับ
803.10
888.76
792.71
878.27
เงิ
น
มั
ด
จ
ารั
บ
803.10
888.76
792.71
878.27
เจ้าหนี้พนักงาน
2.66
3.03
2.66
3.03
เจ้
า
หนี
พ
้
นั
ก
งาน
2.66
3.03
2.66
3.03
รายได้รับล่วงหน้า
93.54
341.59
93.54
341.59
รายได้
93.54
341.59
93.54
341.59
เจ้าหนีร้สับินล่ทรัวงหน้
พย์ราอเรียกเก็บ
85.46
86.87
85.46
86.87
เจ้าหนี้สอื่ินทรั
พ
ย์
ร
อเรี
ย
กเก็
บ
85.46
86.87
85.46
86.87
ๆ
2,245.03
1,053.57
2,301.49
2,298.05
เจ้าหนี้อื่น ๆรวม
2,245.03
1,053.57
2,301.49
2,298.05
8,528.56
9,050.87
8,568.73
10,283.99
รวม
8,528.56
9,050.87
8,568.73
10,283.99
8.18 เงินกองทุนบาเหน็จพนักงาน
8.18 บริ
เงินษกองทุ
จพนันกงาน
ัทได้จนัดบาเหน็
ตั้งกองทุ
บาเหน็จพนักงานบริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) โดยจ่ายสมทบกองทุนฯ ในอัตราร้อยละ
ได้จกัดงาน
ตั้งกองทุ
าเหน็จพนั
นไทย จากัอดของกองทุ
(มหาชน)นโดยจ่
ายสมทบกองทุนฯ ในอันตของบริ
ราร้อยละ
10 ของเงินบริ
เดืษอัทนพนั
บริษนัทบแสดงสิ
นทรักพงานบริ
ย์ หนีษ้สัทิน การบิ
และยอดคงเหลื
ฯ ในงบแสดงฐานะการเงิ
ษั ท
10 ของเงิ
อนพนักงานาใช้บริ
นทรัพย์าเนิหนี
้สิน และยอดคงเหลื
อของกองทุ
นฯจ่าในงบแสดงฐานะการเงิ
น ของบริ
รวมทั
้งรับรูน้ดเดือกผลและค่
จ่าษยทีัทแสดงสิ
่เกิดจากการด
นงานกองทุ
นฯ เป็นรายได้
และค่าใช้
ยของบริษัท รายละเอียดดั
งนี้ ษัท
รวมทั้งรับรู้ดอกผลและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการดาเนินงานกองทุนฯ เป็นรายได้และค่าใช้จ่ายของบริษัท รายละเอียดดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

2562
2562
3,858.53

เงินฝากธนาคาร
เงิ
อื่นนฝากธนาคาร
ๆ
อื่น ๆ รวม
หนี้สินหมุนรวม
เวียนอื่น
หนี
ส
้
น
ิ
หมุ
น
ยนอื่นจ
กองทุนเงิ เวี
บาเหน็
กองทุนเงินรวม
บาเหน็จ
รวม

3,858.53
29.73
29.73
3,888.26
3,888.26
214.51
214.51
3,673.75
3,673.75
3,888.26
3,888.26

2561
2561
3,970.42

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กองทุนฯ มียอดคงเหลือ 3,673.75 ล้านบาท เท่ากับยอดภาระผูกพันของบริษัทที่จะต้องจ่าย
วันที่ 31ญธัชีนนวาคม
กองทุนฯ มียนอดคงเหลื
อ 3,673.75
านบาท นเท่า150.72
กับยอดภาระผู
นของบริ
ัทที่จะต้
องจ่าย
ให้พนักงานณ(ในงวดบั
ี้ บริษัท2562
จ่ายสมทบกองทุ
บาเหน็จพนั
กงานเป็นจล้านวนเงิ
ล้านบาทกพัและหั
กกับษยอดจ่
ายสมทบ
ให้
พนักงานก(ในงวดบั
ญชีนี้ บริ
ษัทจ่ล้าายสมทบกองทุ
าเหน็
จพนักงานเป็
นจานวนเงิ
น 150.72 ล้านบาท และหักกับยอดจ่ายสมทบ
ตามภาระผู
พันจานวนเงิ
44.56
นบาท คงเหลืนอบเป็
นจานวนเงิ
น 106.16
ล้านบาท)
ตามภาระผูกพันจานวนเงิน 44.56 ล้านบาท คงเหลือเป็นจานวนเงิน 106.16 ล้านบาท)
8.19 ประมาณการหนี้สินสาหรับผลประโยชน์พนักงาน งบการเงินเฉพาะบริษัท
8.19 ประมาณการหนี
ประมาณการหนี้ส้สินินสสาหรั
พนัพกนังาน
งบการเงิ
นเฉพาะบริ
ษัท
าหรับบผลประโยชน์
ผลประโยชน์
กงาน
แบ่งเป็
น 5 โครงการ
ประกอบด้วย
ประมาณการหนี
ส
้
น
ิ
ส
าหรั
บ
ผลประโยชน์
พ
นั
ก
งาน
แบ่
ง
เป็
น
5
โครงการ
ประกอบด้วย
8.19.1 การจ่ายเงิ ตอบแทนความชอบในการทางาน
8.19.1 บริ
การจ่
ษ ั ทายเงิ
ให้นผตอบแทนความชอบในการท
ลประโยชน์ ส าหรั บ พนั กางาน
งานเกษี ย ณอายุ ไ ด้ ร ั บ เงิ น ค่ า ตอบแทนความชอบในการท างาน
บริ
ษ
ั
ท
ให้
ผ
ลประโยชน์
ส
าหรั
บ
พนั
ก
ย ณอายุากัไบด้อัรตั บราเงิ
เงิ นนค่เดืาอตอบแทนความชอบในการท
างาน่มี
โดยพนักงานที่มีอายุงานตั้งแต่ 5 ปี แต่ไม่ถึง 15 ปี จะได้รงานเกษี
ับค่าตอบแทนเท่
นค่าจ้างสุดท้าย 180 วัน พนักงานที
โดยพนั
กงานที
ีอายุปีงานตั
ไม่รถับึงเงิ15นค่ปีาตอบแทนเท่
จะได้รับค่าตอบแทนเท่
ราเงิาจ้นาเดืงสุอดนค่
180 วันกพนั
กงานที
อายุ
งานตั
้งแต่ ่ม15
แต่ไม่้งแต่
ถึง 520ปีปีแต่
จะได้
ากับอัตราเงิากันบเดือัอตนค่
ท้ ายจ้างสุ
300ดท้วัานยและพนั
งานที
่มี อายุ่มี
อายุงานตั
ไม่รถับึงเงิ20
ะได้รับเงินค่าากัตอบแทนเท่
ากัอบนค่
อัตาราเงิ
าจ้างสุวันดท้าย 300 วัน และพนักงานที่มี อายุ
งานตั
้งแต่้งแต่
20 ปี15ขึ้นปีไปแต่ได้
นค่ปีาจตอบแทนเท่
บอัตราเงินเดื
จ้างสุนดเดืท้อานค่
ย 400
งานตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไป ได้รับเงินค่าตอบแทนเท่ากับอัตราเงินเดือนค่าจ้างสุดท้าย 400 วัน
THAI
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8.19.2 ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลหลังเกษียณ
บริ ษ ั ท ให้ ผ ลประโยชน์ ส าหรั บ พนั ก งานที ่ เ กษี ย ณอายุ และพนั ก งานที ่ ไ ด้ ร ั บ อนุ ม ั ต ิ ใ ห้ เ กษี ย ณอายุ
ก่อนก าหนด รวมทั้งคู่สมรสและบุตรอายุต่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ที่ยังมิได้สมรสมีสิทธิเข้ารับการรักษาพยาบาล ณ สถานพยาบาล
ของบริษัททุกแห่งได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
8.19.3 การจ่ายเงินค่าชดเชยวันหยุดพักผ่อนประจาปี
บริษัทให้ผลประโยชน์ส าหรับพนักงานที่เกษียณอายุและพนักงานที่ได้รับอนุมัติให้เกษียณอายุก่อนก าหนด
ได้รับเงินค่าชดเชยวันหยุดพักผ่อนประจาปีของพนักงานตามจานวนวันที่เหลืออยู่ในแต่ละปีและสะสมได้ไม่เกิน 3 ปี ติดต่อกัน
8.19.4 ผลตอบแทนพนักงานระยะยาว (แหวน - เข็ม)
บริ ษ ั ท จะมอบรางวัล ให้ แก่ พนั ก งานที ่ ได้ ปฏิ บ ัติ งานครบ 15 ปี และครั ้ งต่ อไปจะมอบให้เมื ่อพนั กงาน
ปฏิบัติงานครบ 25 ปี และ 35 ปี
8.19.5 บัตรโดยสารฟรีหลังเกษียณ
บริษัทให้ผลประโยชน์สาหรับพนักงานที่ทางานกับบริษัทมาครบ 15 ปี มีสิทธิขอบัตรโดยสารฟรีประเภทส ารอง
ที ่ น ั ่ ง ได้ เฉพาะเส้ น ทางที่ บ ริ ษ ั ท ท าการบิ นได้ 1 เที ่ ย ว และหากพนั ก งานยั ง คงท างานอยู ่ ก ั บ บริ ษ ั ท จะใช้ ส ิ ท ธิ น ี ้ ไ ด้ อีก
ทุกรอบ 5 ปี ภายหลังจากวันที่มีสิทธิครั้งก่อนและพนักงานสามารถเก็บสะสมสิทธิไว้ใช้เมื่อใดก็ได้
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของประมาณการหนี้สินสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม
ประมาณการหนี้สินสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
ณ วันต้นงวด
ปรับปรุงภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
ต้นทุนบริการในอดีต
ผลประโยชน์ที่จ่าย
ขาดทุน(กาไร)จากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย
ประมาณการหนี้สินสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
ณ วันสิ้นงวด

งบการเงินเฉพาะบริษัท

2562

2561

13,575.42

12,594.37

533.84
378.93
2,697.22
(393.00)

133.14
556.06
397.68
(372.98)

(12.55)

267.15

16,779.86

13,575.42

2562

2561

13,493.26
494.69
377.05
2,689.13
(390.69)
-

12,573.33
133.14
496.38
396.24
(372.98)
267.15

16,663.44

13,493.26

ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

อัตราคิดลด
อัตราเงินเฟ้อ
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน
อัตราเงินเฟ้อค่ารักษาพยาบาล
อัตรามรณะ

AR 2019
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2562

2561

2.75% - 3.50%
1.75%
3.0% - 7.0%
0.0% - 9.0%
6.0%
TMO17

2.75% - 3.50%
1.75%
3.0% - 7.0%
0.0% - 9.0%
6.0%
TMO17

การวิ
การวิเเคราะห์
คราะห์คความอ่
วามอ่ออนไหวของข้
นไหวของข้ออสมมติ
สมมติหหลัลักกในการค
ในการคานวณ
านวณ
การวิ
เคราะห์ความอ่้สอินนไหวของข้
อสมมติหลัพกนัในการค
านวณ ตศาสตร์ประกันภัย มีความอ่อนไหวเนื่ องจาก
การประมาณการหนี
ส
าหรั
บ
ผลประโยชน์
ก
งานตามหลั
การประมาณการหนี้สินสาหรับผลประโยชน์พนักงานตามหลักกคณิ
คณิตศาสตร์ประกันภัย มีความอ่อนไหวเนื่ องจาก
การประมาณการหนี
้สินสาหรั
บงผลประโยชน์
พนักงานตามหลั
กคณิตศาสตร์
ประกันภัย มีความอ่
อนไหวเนื่ องจาก
การเปลี
่
ย
นแปลงของข้
อ
สมมติ
ต
่
า
ๆ
ที
่
ใ
ช้
ใ
นการค
านวณ
การเปลี
การเปลี ่ ย นแปลงของข้ อ สมมติ ต ่ า ง ๆ ที ่ ใ ช้ ใ นการค านวณ การเปลี ่่ ยย นแปลงข้
นแปลงข้ ออ สมมติ
สมมติ ออ าจเกิ
าจเกิ ดด ขึขึ ้้ นน ได้
ได้ จจ าก
าก
การเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิ
่ ย นแปลงของข้ อ สมมติ ตจ ่ าและประชากรในโครงการผลประโยชน์
ง ๆ ที ่ ใ ช้ ใ นการค านวณ การเปลีโดยการเปลี
่ ย นแปลงข้
อ สมมติ อ อาจเกิ
ดแขึต่้ นลได้
จ นัาก้น
การเปลี
ย
่
นแปลงในข้
สมมติ
ะข้
อ
การเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจ และประชากรในโครงการผลประโยชน์ โดยการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติแต่ ละข้ อนั้น
การเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิ
จ และประชากรในโครงการผลประโยชน์ โดยการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติแต่ ละข้ อนั้น
เกิ
เกิดดขึขึ้น้นแยกจากกั
แยกจากกันน
เกิดขึ้นแยกจากกัน
ผลกระทบของการเปลี่่ยยนแปลงข้
นแปลงข้ออสมมติ
สมมติ หหลัลักกต่ต่ ออมูมูลลค่ค่ าาปัปัจจจุจุบบัั นนของประมาณการหนี
ของประมาณการหนี้้สสิิ นนสส าหรั
าหรับบผลประโยชน์
ผลประโยชน์
ผลกระทบของการเปลี
ผลกระทบของการเปลี
่
ย
นแปลงข้
อ
สมมติ
ห
ลั
ก
ต่
อ
มู
ล
ค่
า
ปั
จ
จุ
บ
ั
น
ของประมาณการหนี
้
ส
ิ
น
ส
าหรั
บ
ผลประโยชน์
พนั
31 ธัธันนวาคม
วาคม 2562
2562 มีมีรรายละเอี
ายละเอียยดดั
ดดังงนีนี้้
พนักกงาน
งาน ณ
ณ วัวันนทีที่่ 31
พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
การเปลี่ย่ยนแปลงมู
นแปลงมูลลค่ค่าาปัปัจจจุจุบบันันของประมาณการหนี
ของประมาณการหนี้้สสินิน
การเปลี
การเปลี่ยนแปลงมู
ล
ค่
า
ปั
จ
จุ
บ
น
ั
ของประมาณการหนี
้สิน
สสาหรั
าหรับบผลประโยชน์
ผลประโยชน์พพนันักกงาน
งาน
สาหรับผลประโยชน์พนัอักตงาน
อัอัตตราเพิ
ราเพิ่ม่มขึขึ้น้น 11 %
%
อัตราลดลง
ราลดลง 11 %
%
อั
ต
ราเพิ
ม
่
ขึ
น
้
1
%
อั
ต
ราลดลง
1%
อัอัตตราคิ
ด
ลด
(1,415.59)
1,737.21
ราคิดลด
(1,415.59)
1,737.21
อัตราการขึ
ราคิดลด้นเงินเดือน
(1,415.59)
1,737.21
1,094.01
(957.82)
อัตราการขึ้นเงินเดือน
1,094.01
(957.82)
อัตราการขึ
้นอเงิค่นาเดื
อษาพยาบาล
น
1,094.01
(957.82)
ราเงิ
น
เฟ้
รั
ก
814.98
(619.56)
อัตราเงินเฟ้อค่ารักษาพยาบาล
814.98
(619.56)
อัตราเงินเฟ้อค่ารักษาพยาบาล
814.98
(619.56)
เมื่่ออวัวันนทีที่่ 26
26 กักันนยายน
ยายน 2562
2562 ประกาศคณะกรรมการแรงงานรั
ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐฐวิวิสสาหกิ
าหกิจจสัสัมมพัพันนธ์ธ์ เรื
เรื่่อองง มาตรฐานขั
มาตรฐานขั้้นนตต่่าาของสภาพ
ของสภาพ
เมื
เมื่อวันที่ 26
กันยายน ได้
2562 ประกาศคณะกรรมการแรงงานรั
ฐวิสาหกิตจราค่
สัมพันธ์ เรื่อง ่มมาตรฐานขั
้นต่าาของสภาพ
การจ้
การจ้าางในรั
งในรัฐฐวิวิสสาหกิ
าหกิจจ (ฉบั
(ฉบับบทีที่่ 4)
4) ได้ปประกาศในราชกิ
ระกาศในราชกิจจจานุ
จานุเเบกษา
บกษา ซึซึ่่งงได้
ได้กก าหนดอั
าหนดอัตราค่าาชดเชยเพิ
ชดเชยเพิ่มเติ
เติมมกรณี
กรณีนนายจ้
ายจ้างเลิ
งเลิกกจ้จ้าางง
การจ้
ฐงซึ
วิส่งาหกิ
จ (ฉบัดต่บอทีกั่ 4)นครบ
ได้ป20
ระกาศในราชกิ
เบกษาชดเชยไม่
ซึ่งได้ก าหนดอั
าชดเชยเพิ
มกรณี
กจ้าง
าหรับบางในรั
างานติ
ไปให้มมีสีสจิทิทจานุ
ยกว่ตาาราค่
งอัตตราสุ
ราสุดด่มท้ท้เติ
ยจ
านวนนายจ้
400าวัวังเลิ
โดยมี
สสาหรั
ลูลูกกจ้จ้าางซึ
่งททางานติ
ดต่อกันครบ 20
ปีปีขขึ้นึ้นไปให้
ธิธิไได้ด้รรับับค่ค่าาชดเชยไม่
นน้อ้อยกว่
ค่ค่าาจ้จ้างอั
าายจ
านวน
400
นน โดยมี
สผลบั
าหรับลูกจ้าตงซึ
่งทางานติดต่กันอกัยายน
นครบ 20 ปีเป็
ขึ้นไปให้มีสโดยให้
ิทธิได้รับค่าชดเชยไม่
น้อยกว่ยาณอายุ
ค่าจ้างอัตราสุ
ดท้ายจานวน
4002562
วัน โดยมีน
ยายน
ผลบังงคัคับบใช้
ใช้ตั้งั้งแต่
แต่ววันันทีที่่ 27
27 กันยายน 2562
2562 เป็นนต้ต้นนไป
ไป โดยให้มมีผีผลกั
ลกับบลูลูกกจ้จ้าางที
งที่เ่เกษี
กษียณอายุตตั้งั้งแต่
แต่ววันันทีที่่ 30
30 กักันนยายน
2562 เป็
เป็น
งคัการเปลี
บใช้ตั้งแต่่ ยวนแปลงดั
ันที่ 27 กังนกล่
ยายน
2562
เป็
นต้นไป
โดยให้มีผลกับลูกจ้างที่เหกษี
ยออกจากงาน
ณอายุตั้งแต่วันและมี
ที่ 30 ผกัลกระทบให้
นยายน 2562บ ริเป็
น
ต้ผลบั
น
ไป
า
วถื
อ
เป็
น
การแก้
ไ
ขโครงการผลประโยชน์
ลั
ง
ต้ น ไป การเปลี ่ ย นแปลงดั ง กล่ าวถื อเป็ น การแก้ ไ ขโครงการผลประโยชน์ ห ลั ง ออกจากงาน และมี ผลกระทบให้ บ ริ ษษัั ทท
ไป การเปลี ่ ย นแปลงดับงผลประโยชน์
กล่ าวถื อเป็ น การแก้ ไ ขโครงการผลประโยชน์
ห ลั ง ออกจากงาน
และมีษผัทลกระทบให้
บ ริ ษั ท
ตัต้ตั้ง้งนประมาณการหนี
ประมาณการหนี้้สสินินสสาหรั
าหรับผลประโยชน์รระยะยาวของพนั
ะยะยาวของพนักกงานเพิ
งานเพิ่ม่มขึขึ้น้นจจานวน
านวน 2,689.13
2,689.13 ล้ล้าานบาท
นบาท บริ
บริษัทได้
ได้บบันันทึทึกกผลกระทบ
ผลกระทบ
ตั้งประมาณการหนี
้สินสาหรับผลประโยชน์
ระยะยาวของพนั
กงานเพิ่มขึต้นเป็
จานวนา ใช้
2,689.13 นล้ทีานบาท
บริษัทได้บันทึนกเบ็
ผลกระทบจ
จากการเปลี
จากการเปลี ่่ ยย นแปลงดั
นแปลงดั งง กล่
กล่ าา วโดยรั
วโดยรั บบ รูรู ้้ ตต ้้ นน ทุ
ทุ นน บริ
บริ กก ารในอดี
ารในอดี ต เป็ นน ค่
ค่ า ใช้ จจ ่่ าา ยทั
ยทั น ที ใใ นงบก
นงบก าไรขาดทุ
าไรขาดทุ น เบ็ ดด เสร็
เสร็ จ
จากการเปลี
่ ย จนแปลงดั
ง กล่ า วโดยรั บ รู ้ ต ้ น ทุ น บริ ก ารในอดี ต เป็ น ค่ า ใช้ จ ่ า ยทั น ที ใ นงบก าไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ
ในระหว่
า
งงวดปั
จุ
บ
น
ั
ในระหว่างงวดปัจจุบัน
ในระหว่างงวดปั
จจุบันญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562
พระราชบั
พระราชบัญ
ญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562
พระราชบั
ญญัติคุ้มครองแรงงาน
(ฉบับที่ก7)จ้าพ.ศ.
2562 ประกาศในราชกิ
จจานุเบกษา 20
เมื่อวันที่ 5 เมษายน
2562
ได้
ก
าหนดอั
ต
ราค่
า
ชดเชยเพิ
ได้ก าหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่่มมเติ
เติมมกรณี
กรณีนนายจ้
ายจ้าางเลิ
งเลิกจ้างส
งสาหรั
าหรับบลูลูกกจ้จ้าางซึ
งซึ่่งงททางานติ
างานติดดต่ต่ออกักันนครบ
ครบ 20 ปีปี ขึขึ้้นนไป
ไป ให้
ให้มมีีสสิิททธิธิไได้ด้รรับับ
ก าหนดอัตนราค่
าชดเชยเพิ่มตเติ
มกรณีนายจ้าวังเลิ
กจ้างสาหรับลูกาวมี
จ้างซึ่งทงางานติ
ดต่อกัวนั ครบ
20 ปี ขึ้นไป2562
ให้มเป็
ีสิทธิได้รับ
ค่ได้
ค่าาชดเชยไม่
ชดเชยไม่น้้ออยกว่
ยกว่าาค่ค่าาจ้จ้าางอั
งอัตราสุ
ราสุดดท้ท้าายย 400
400 วันน กฏหมายดั
กฏหมายดังงกล่
กล่าวมีผผลบั
ลบังคัคับบใช้
ใช้ตตัั้้งงแต่
แต่วันทีที่่ 55 พฤษภาคม
พฤษภาคม 2562
เป็นนต้ต้นนไป
ไป
ค่พระราชบั
าชดเชยไม่
นต้อิคยกว่
าค่าจ้างอัตราสุ
ดาท้วมี
ายผ400
วับนใช้กฏหมายดั
งอกล่
าวมีผลบั
งคัซึ่งบบริ
ใช้ษตัท้งย่แต่อยได้
วันทีบ่ ัน5ทึพฤษภาคม
2562
เป็
นต้วนใน
ไป
ญ
ญั
ม
้
ุ
ครองแรงงานดั
ง
กล่
ลบั
ง
คั
ก
บ
ั
บริ
ษ
ท
ั
ย่
ยของบริ
ษ
ท
ั
ก
ผลกระทบดั
ง
กล่
า
วแล้
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานดังกล่าวมีผลบังคับใช้กับบริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งบริษัทย่อยได้บันทึกผลกระทบดังกล่าวแล้ว ใน
พระราชบั
ญญัติคุ้มผครองแรงงานดั
งวดที่ก่กฏหมายมี
ฏหมายมี
ลบังงคัคับบใช้
ใช้ งกล่าวมีผลบังคับใช้กับบริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งบริษัทย่อยได้บันทึกผลกระทบดังกล่าวแล้ว ใน
งวดที
ผลบั
งวดที่กฏหมายมีผลบังคับใช้
8.20
8.20 ประมาณการหนี
ประมาณการหนี้ส้สินินระยะยาว
ระยะยาว
8.20 ประมาณการหนี้สินระยะยาว
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงิ
น
รวม
งบการเงิ
น
เฉพาะบริ
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะบริษษัทัท
งบการเงิ
น
รวม
งบการเงินเฉพาะบริ
ษัท
2562
2561
2562
2561
2562
2561
2562
2561
2562
2561
2562
2561
ประมาณการหนี
14,708.09
10,310.08
13,093.93
9,318.99
ประมาณการหนี้ส้สินินระยะยาว
ระยะยาว ณ
ณ วัวันนต้ต้นนงวด
งวด
14,708.09
10,310.08
13,093.93
9,318.99
ประมาณการหนี
้สินระยะยาว
ณ วันต้นงวด
14,708.09
10,310.08
13,093.93
9,318.99
รายการเคลื
1,257.46
4,398.01
928.64
3,774.94
รายการเคลื่อ่อนไหวส
นไหวสาหรั
าหรับบงวด
งวด
1,257.46
4,398.01
928.64
3,774.94
รายการเคลื
่อนไหวส
าหรับงวดณ วันสิ้นงวด
1,257.46
4,398.01
928.64
3,774.94
ประมาณการหนี
ส
้
ิ
น
ระยะยาว
15,965.55
14,708.09
14,022.57
13,093.93
ประมาณการหนี้สินระยะยาว ณ วันสิ้นงวด
15,965.55
14,708.09
14,022.57
13,093.93
ประมาณการหนี้สินระยะยาว ณ วันสิ้นงวด
15,965.55
14,708.09
14,022.57
13,093.93
ประมาณการหนี
2562 (งบการเงิ
(งบการเงินนเฉพาะบริ
เฉพาะบริษษัทัท)) ประกอบด้
ประกอบด้ววยย
ประมาณการหนี้ส้สินินระยะยาว
ระยะยาว ณ
ณ วัวันนทีที่่ 31
31 ธัธันนวาคม
วาคม 2562
ประมาณการหนี
้สินระยะยาว ณ วันที้ส่ ิ31
ธันวาคม ค่2562
(งบการเงินเฉพาะบริ
ษัท) ประกอบด้
บริษษััททรัรับบรูรู้้รรายการประมาณการหนี
ายการประมาณการหนี
ระยะยาว
มแซมและบ
ารุงง อากาศยาน
อากาศยาน
ณ วัวันนทีทีว่่ย31
31 ธัธันนวาคม
วาคม 2562
2562
บริ
้สิ นนระยะยาว
ค่าาซ่ซ่ออมแซมและบ
ารุ
ณ
ษัทรับรู้รายการประมาณการหนี
้สิ นระยะยาว
ค่าซ่อมแซมและบ
ารุ่งออากาศยาน
นที่ 31วนประกอบอื
ธันวาคม 2562
านวนเงินนบริ14,022.57
ครื่่อองบิ
งบินน เครื
เครื
งยนต์เเครื
ครื่่ อองบิ
งบิณนนวัและส่
และส่
ๆ
จจ านวนเงิ
14,022.57 ล้ล้าานบาท
นบาท เป็
เป็นนรายการส
รายการส ารองค่
ารองค่าาซ่ซ่ออมใหญ่
มใหญ่ เเครื
่องยนต์
วนประกอบอื่่นน ๆ
จสานวนเงิ
น 14,022.57
านบาท
นรายการส ารองค่
่อาระผู
งบินกพัเครื
่องยนต์
ครื่ องบิ
นาเนิและส่
าหรับบรายการซ่
รายการซ่
มที่จ่จะต้
ะต้ล้อองจ่
งจ่
ยเงินนเป็
ในอนาคตตามสั
ญญา
ญา าทัทัซ่้ง้งอนีนีมใหญ่
เพื่อ่อรัรัเบบครื
ภายใต้
ัญเญาเช่
ญาเช่
งานวนประกอบอื
ในการซ่ออมบ
มบ่นารุ
ารุๆงง
สาหรั
ออมที
าายเงิ
ในอนาคตตามสั
ญ
้้ เพื
รูรู้ภ้ภาระผู
กพันนภายใต้
สสัญ
าาดดาเนิ
นนงาน
ในการซ่
สเครื
าหรังบิ
บรายการซ่
อมที่จเะต้
นในอนาคตตามสั
ทั้งนี้ เพืส่อรััญบญาเช่
รู้ภาระผูรวมถึ
กพันงภายใต้
ญาเช่าดาเนิ่อนงบิงาน
ในการซ่
มบารุนง
เครื่อ่องยนต์
งยนต์
ครือ่อ่ งจ่
งบิานนยเงิ
และส่
นประกอบอื่น่นญๆ
ๆญาตลอดอายุ
ตลอดอายุ
การเตรีสยยัญมสภาพเครื
มสภาพเครื
นการส่งงอมอบคื
มอบคื
เครื่อ่องบิ
นน เครื
เครื
งบิ
และส่
ววนประกอบอื
สัญญาเช่าา รวมถึ
งการเตรี
่องบินนก่ก่ออนการส่
น
เครื
่องบิ่ผนู้ให้เครื
่อกงยนต์
เครื่อ่องบิสิ้นสุและส่
วญาเช่
นประกอบอื
่น ๆข้อตลอดอายุ
สัญญาเช่า รวมถึงการเตรี
ยมสภาพเครื
่องบิดนขึก่้ นอตามชั
นการส่่วงโมงบิ
มอบคืนน
ตามที
เ
ช่
า
าหนดเมื
ด
สั
ญ
า
โดยมี
สมมติ
ใ
นการประมาณการค่
า
ซ่
อ
มที
่
ค
าดว่
า
จะเกิ
ตามที่ผู้ให้เช่ าก าหนดเมื ่อสิ้นสุดสั ญ ญาเช่ า โดยมีข้อสมมติในการประมาณการค่ าซ่ อมที ่คาดว่าจะเกิด ขึ้ นตามชั่วโมงบิ น
ตามที
่ผู้ให้นเช่รอบการซ่
าก าหนดเมืมใหญ่
่อสิ้นสุดและอายุ
สั ญ ญาเช่ญา ญาเช่
โดยมีข้อสมมติในการประมาณการค่
าซ่ อมที ่คาดว่่ บาริจะเกิ
้ นตามชั
่วโมงบิวนย
รอบการบิ
านวณตามสัดดส่ส่ววนระยะเวลาที
นระยะเวลาที
ใช้ดงงขึาน
าน
ประกอบด้
รอบการบิ
น รอบการซ่ ออมใหญ่
และอายุสสััญ
ญาเช่ าา บับันนทึทึกกคิคิดดคคานวณตามสั
่ บริษษััทท ใช้
ประกอบด้
วย
รอบการบิน รอบการซ่ อมใหญ่ และอายุสัญญาเช่ า บันทึกคิดคานวณตามสัดส่วนระยะเวลาที่ บริษัท ใช้ง าน ประกอบด้วย
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การส ารองค่าซ่อมใหญ่เครื่องบิน และส่วนประกอบอื่น ๆ จ านวนเงิน 6,642.59 ล้านบาท เครื่องยนต์เครื่องบิน จ านวนเงิน
7,206.55 ล้านบาท (เครื่องยนต์เครื่องบินภายใต้สัญญาเช่าดาเนินงาน จานวนเงิน 3,990.42 ล้านบาท และภายใต้สัญญาเช่า
การเงิน จานวนเงิน 3,216.13 ล้านบาท) และค่าซ่อมบารุงเพื่อเตรียมสภาพเครื่องบินเมื่อส่งมอบคืนตามสัญญาเช่ า จานวนเงิน
173.43 ล้านบาท
8.21 เงินปันผลจ่าย
ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถื อหุ้นประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 มีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปัน ผลส าหรั บ
ผลการดาเนินงานประจาปี 2561
8.22 ทุนเรือนหุ้น
บริษัทมีทุนจดทะเบียนหุ้นสามัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จ านวน 2,698.90 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
รวมเป็นทุนจดทะเบียน 26,989.00 ล้านบาท ทุนที่ออกและชาระแล้วจานวน 21,827.72 ล้านบาท
8.23 การโอนชดเชยผลขาดทุนสะสม
เมื ่ อวั น ที ่ 26 เมษายน 2562 ที ่ ป ระชุ ม ใหญ่ ส ามั ญ ผู ้ ถ ื อหุ ้ น ประจ าปี 2562 ได้ ม ี ม ติ อนุ ม ั ติ ก ารโอนทุ น ส ารอง
ตามกฎหมายจ านวน 2,691,275,568 บาท และส ารองส่ ว นล ้ า มู ล ค่ า หุ ้ น จ านวน 25,545,316,308 บาท รวมทั ้ ง สิ้ น
28,236,591,876 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีผลขาดทุนสะสมจานวน 28,533,077,895 บาท ซึ่งผู้บริหารได้แจ้งเจตนาที่ จะ
โอนทุนส ารองตามกฎหมายและส ารองส่ว นล ้ามู ลค่ าหุ้น เพื ่ อชดเชยผลขาดทุนสะสมจ านวนดัง กล่ าว ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1
ปี 2562 ในที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 โดยระบุว่าหากล้างผลขาดทุนสะสมแล้วจะท าให้ ผลขาดทุน สะสม
คงเหลือจานวน 296,486,019 บาท แต่ด้วยผลกระทบจากการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้
จากสัญญาที่ท ากับลูกค้า ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ท าให้ผลขาดทุนสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
จ านวน 28,533,077,895 บาท ต้องปรับปรุง รับรู้ก าไรสะสมเพิ่ มขึ้นจ านวน 2,159,465,173 บาท ส่งผลให้ผลขาดทุน สะสม
คงเหลือเพียงจ านวน 26,373,612,722 บาท ที่จะสามารถโอนทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 2,691,275,568 บาท และ
ส ารองส่วนล้ามูลค่าหุ้นอีกเพียงจานวน 23,682,337,154 บาท มาชดเชยผลขาดทุนสะสมจานวน 26,373,612,722 บาท ได้
ซึ่งบริษัทได้แสดงรายการโอนผลขาดทุนสะสมดังกล่าวแล้วในไตรมาสที่ 1 ปี 2562 การบันทึกรายการโอนดังกล่ าวเป็น เพียง
การโอนบัญชีในส่วนของผู้ถือหุ้นเท่านั้น ไม่มีผลกระทบต่อยอดรวมของส่วนผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่อย่างใด โดยมีรายละเอียด
การโอนขาดทุนสะสมดังต่อไปนี้
หน่วย : บาท

รายการ

ทุนสารองตามกฎหมาย
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
ขาดทุนสะสม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561 ตามมาตรฐาน
การรายงานทาง
การเงินเดิม
2,691,275,568
25,545,316,308
(28,533,077,895)

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 1 มกราคม
โอนชดเชย
2562 ตามมาตรฐาน
ผลขาดทุนสะสม
การรายงานทาง
การเงินใหม่
2,691,275,568 (2,691,275,568)
25,545,316,308 (23,682,337,154)
2,159,465,173 (26,373,612,722) 26,373,612,722

ผลกระทบจากการใช้
มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 15
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หน่วย : ล้านบาท
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หน่วย : ล้านบาท

งบการเงิ
นรวม
งบการเงิ
งบการเงินนรวม
รวม
2562
2561

รายการ
รายการ
รายการ

2562

2562
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โดยปรับบลดค่
ลดค่าาใช้
ใช้จจ่า่ายบุ
ยบุคคลากรในงวดปี
ลากรในงวดปีนนี้ี้ ซึซึ่ง่ง เป็
เป็นนข้ข้ออผิผิดดพลาดที
พลาดที่่ไไ ม่ม่มมีี
ในงบการเงิ
ในงบการเงิ
น
ปี
ท
ผ
่
ี
า
่
นมา
จ
านวนเงิ
น
1,261.53
ล้
า
นบาท
โดยปรั
บ
ลดค่
า
ใช้
จ
า
่
ยบุ
ค
ลากรในงวดปี
น
้
ี
ซึ
ง
่
เป็
น
ข้
อ
ผิ
ด
พลาดที
่ไ ม่มี
สาระสาคั
าคัญ
ญในงวดก่
ในงวดก่ออนน ๆ
ๆ ตามที
ตามที่ไ่ได้ด้ออธิธิบบายในหมายเหตุ
ายในหมายเหตุปประกอบงบการเงิ
ระกอบงบการเงินนข้ข้ออ 4.2
4.2
สาระส
สาระสาคัญผลประโยชน์
ในงวดก่อน ๆพตามที
่ได้อาหรั
ธิบายในหมายเหตุ
น2562
ข้อ 4.2
นั กก งานส
งานส
บ ปีปี สส ิิ ้้ นน สุสุ ดด วัวั นน ทีทีประกอบงบการเงิ
่ 31
31 ธัธั นน วาคม
ได้ รร วมต้
วมต้ นน ทุทุ นน บริ
ารในอดี ตตตามประกาศ
ตามประกาศ
ผลประโยชน์
พ
นั
าหรั
บ
่
วาคม
2562
ได้
บริ
กกก ารในอดี
ผลประโยชน์
พ
นั
ก
งานส
าหรั
บ
ปี
ส
ิ
้
น
สุ
ด
วั
น
ที
่
31
ธั
น
วาคม
2562
ได้
ร
วมต้
น
ทุ
น
บริ
ารในอดี
ต
ตามประกาศ
คณะกรรมการแรงงานรั
ฐฐวิวิสสาหกิ
จจสัสัมมพัพันนธ์ธ์ เรื
่่อองง มาตรฐานขั
้้นนตต่่าาของสภาพการจ้
าางในรั
ฐฐ วิวิสสาหกิ
จจ (ฉบั
บบทีที่่ 4)
4) จจ านวนเงิ
านวนเงินน
คณะกรรมการแรงงานรั
าหกิ
เรื
มาตรฐานขั
ของสภาพการจ้
งในรั
าหกิ
(ฉบั
คณะกรรมการแรงงานรั
ฐ
วิ
ส
าหกิ
จ
สั
ม
พั
น
ธ์
เรื
่
อ
ง
มาตรฐานขั
้
น
ต
่
า
ของสภาพการจ้
า
งในรั
ฐ
วิ
ส
าหกิ
จ
(ฉบั
บ
ที
่
4)
จ
านวนเงิ
น
2,689.13
ล้าานบาท
นบาท ตามที
ตามที่ไ่ได้ด้ออธิธิบบายในหมายเหตุ
ายในหมายเหตุปประกอบงบการเงิ
ระกอบงบการเงินนข้ข้ออ 8.19
8.19
2,689.13
ล้
2,689.13 ล้านบาท ตามที่ได้อธิบายในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8.19
THAI
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8.26 ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเครื่องบิน
8.26 ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเครื่องบิน
หน่วย : ล้านบาท

เครื่องบิน
เครื
น
เครื่อ่องบิ
งยนต์
เครื่อรวม
งยนต์
รวม

รายการ
รายการ

จานวน
จานวน
15
15
10
10

2562
2562 จานวนเงิน
จานวนเงิ
381.32น
381.32
74.39
74.39
455.71
455.71

จานวน
จานวน
19
19
10
10

2561
2561 จานวนเงิน
จ3,064.02
านวนเงิน
3,064.02
85.95
85.95
3,149.97
3,149.97

ผลขาดทุ นจากการด้ อยค่ าเครื ่ องบิ นและเครื ่ องยนต์ อะไหล่ ในงบก าไรขาดทุ นเบ็ ดเสร็ จ ส าหรั บปี ส ิ ้ นสุ ดวั นที่
นจากการด้
อยค่ล้าาเครื
นและเครื
่ องยนต์นอจากการด้
ะไหล่ ในงบก
เบ็ ดเสร็ จ จสานวน
าหรั บ1ปีลสา ิ ้ นA330-300
สุ ดวั นที่
31 ธันวาคมผลขาดทุ
2562 จานวนเงิ
น 455.71
นบาท่ องบิ
ประกอบด้
วยผลขาดทุ
อยค่าาไรขาดทุ
เครื่องบินนA300-600
31
ธันวาคม
จานวนเงิ
น 455.71
นบาท ประกอบด้
นจากการด้
อยค่า3เครื
งบินB747-400
A300-600จจานวน
านวน21ลลาารวม
A330-300
จ านวน
4 ล า,2562
A340-500
จ านวน
3 ล า,ล้าA340-600
จ านวนวยผลขาดทุ
2 ล า, B737-400
จ านวน
ล า่อและ
15 ลา
จจานวนเงิ
านวน 4นล381.32
า, A340-500
จ
านวน
3
ล
า,
A340-600
จ
านวน
2
ล
า,
B737-400
จ
านวน
3
ล
า
และ
B747-400
จ
านวน
2
ล
า
รวม
15
ล้านบาท และผลขาดทุนจากการด้อยค่าเครื่องยนต์อะไหล่ PW4158 จานวน 5 เครื่องยนต์ TRENT553 จานวนล1า
จเครื
านวนเงิ
ล้านบาท
และผลขาดทุ
นจากการด้
อยค่าเครื
่องยนต์
อะไหล่
PW4158
5 เครืจ่องยนต์
านวน 1
่องยนต์น 381.32
TRENT556
จานวน
2 เครื่องยนต์
CFM56-3C1
จานวน
2 เครื
่องยนต์
รวม 10จานวน
เครื่องยนต์
านวนเงิTRENT553
น 74.39 ล้าจนบาท
เครื่องยนต์ TRENT556 จานวน 2 เครื่องยนต์ CFM56-3C1 จานวน 2 เครื่องยนต์ รวม 10 เครื่องยนต์ จานวนเงิน 74.39 ล้านบาท
8.27 ค่าใช้จ่ายอื่น
8.27 ค่าใช้จ่ายอื่น
หน่วย : ล้านบาท

รายการ
รายการ
ค่าเช่าสานักงานและสาธารณูปโภค
ค่ค่าาเช่
ปโภค
เครืาส่อานั
งใช้กสงานและสาธารณู
านักงาน
ค่ค่าาเครื
่องใช้สานักงาน ปกรณ์
ซ่อมแซมอาคารและอุ
ค่ค่าาซ่จ้าองแรงงานภายนอก
มแซมอาคารและอุปกรณ์
ค่ค่าาจ้ทีา่ปงแรงงานภายนอก
รึกษาและบริการ
ค่ค่าาทีด่ปาเนิ
รึกนษาและบริ
าร นการค้าที่ไม่เป็นธรรม
คดีการป้อกงกั
ค่ค่าาดเช่าเนิ
นคดีารุกงารป้
องกันปการค้
ที่ไม่เวป็เตอร์
นธรรม
าและบ
รักษาอุ
กรณ์คาอมพิ
ค่ค่าาเช่
ารุองรัอุกปษาอุ
คอมพิวปเตอร์
เช่าาและบ
เครื่องมื
กรณ์ปสกรณ์
ื่อสารและอุ
กรณ์
ค่สานั
าเช่กางาน
เครื่องมืออุปกรณ์สื่อสารและอุปกรณ์
สค่านั
าเดิกนงาน
ทางและยานพาหนะ
ค่ค่าาเดิ
น
สิทธิทางและยานพาหนะ
ประโยชน์
ค่ค่าาสิเสีทยธิหายให้
ประโยชน์
ลูกค้า
ค่ค่าาเสี
ย
หายให้
ูกค้่อางบินที่เสื่อมสภาพและไม่ได้ใช้งาน
เผื่ออะไหล่เลครื
ค่ค่าาเผื
เครื่องบินงทีสิ่เนสืค้่อมสภาพและไม่
ใช้บ่ออะไหล่
ริการระวางขนส่
าพัสดุภัณฑ์ ได้ใช้งาน
ค่ค่าาใช้
การระวางขนส่
งสิ่มนค้STAR
าพัสดุภALLIANCE
ัณฑ์
ใช้บจ่าริยร่
วมลงทุนในกลุ
ค่ภาษี
าใช้กจารค้
่ายร่าวและภาษี
มลงทุนในกลุ
โรงเรื่มอนSTAR ALLIANCE
ภาษี
าและภาษี
รงเรืญอน
หนี้สกูญารค้
และหนี
้สงสัยโจะสู
หนี
้สูญกและหนี
้สงสัรยะบบ
จะสูญIT HOSTING
ค่าบริ
ารในการใช้
ค่ค่าาบริ
ปรักบารในการใช้
และดอกเบีร้ยะบบ IT HOSTING
ค่ค่าาปรั
บและดอกเบี
้ย ฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กองทุ
นส่งเสริมและพั
ค่ค่าากองทุ
นส่งเสริมทางเรื
และพัอฒทางอากาศ
นาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ขนส่งทางบก
ค่ขาดทุ
าขนส่นงจากการจ
ทางบก ทางเรื
อ ทางอากาศ
าหน่ายทรั
พย์สิน
ขาดทุ
น
จากการจ
าหน่
า
ยทรั
พย์สิน
อื่น ๆ
อื่น ๆรวม
รวม
AR 2019

งบการเงินรวม
2562งบการเงินรวม2561

งบการเงินเฉพาะบริษัท
งบการเงินเฉพาะบริ2561
ษัท
2562

2562
2,554.69
2,554.69
133.15
133.15
624.65
624.65
2,124.68
2,124.68
587.92
587.92
4.72
4.72
626.49
626.49
232.07
232.07

2561
2,511.05
2,511.05
155.16
155.16
689.49
689.49
2,020.61
2,020.61
636.39
636.39
38.65
38.65
674.99
674.99
230.97
230.97

2562
2,554.69
2,554.69
133.15
133.15
624.65
624.65
2,124.68
2,124.68
587.92
587.92
4.72
4.72
626.49
626.49
232.07
232.07

2561
2,511.05
2,511.05
155.16
155.16
689.49
689.49
2,020.61
2,020.61
636.39
636.39
38.65
38.65
674.99
674.99
230.97
230.97

530.42
530.42
398.72
398.72
327.29
327.29
156.87
156.87
209.86
209.86
56.26
56.26
224.56
224.56
62.28
62.28
96.92
96.92
107.70
107.70
20.46
20.46
126.24
126.24
28.55
28.55
805.62
805.62
10,040.12
10,040.12

567.23
567.23
419.51
419.51
342.16
342.16
403.47
403.47
222.64
222.64
53.83
53.83
244.27
244.27
176.39
176.39
79.62
79.62
33.47
33.47
21.56
21.56
132.15
132.15
589.59
589.59
10,243.20
10,243.20

530.42
530.42
398.72
398.72
327.29
327.29
156.87
156.87
209.86
209.86
56.26
56.26
224.56
224.56
62.55
62.55
96.92
96.92
107.70
107.70
20.46
20.46
126.24
126.24
28.30
28.30
257.43
257.43
9,491.95
9,491.95

567.23
567.23
419.51
419.51
342.16
342.16
403.47
403.47
222.64
222.64
53.83
53.83
244.27
244.27
176.19
176.19
79.62
79.62
33.47
33.47
21.56
21.56
132.15
132.15
166.26
166.26
9,819.67
9,819.67
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8.28 การส่งเสริมการลงทุน งบการเงินเฉพาะบริษัท
บริษัทได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุ น ส าหรับการด าเนินการขนส่งทางอากาศของเครื่ องบินโดยสาร ประกอบด้ว ย
กิจกรรมการขนส่งผู้โดยสารและกิจกรรมการขนส่งสินค้า ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน ดังต่อไปนี้
บัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่
1874(2)/2552
1446(2)/2554
1178(2)/2555
1627(2)/2555
2576(2)/2555
2577(2)/2555
1220(2)/2556
1221(2)/2556
1590(2)/2556
2357(2)/2556
2358(2)/2556
2360(2)/2556
2362(2)/2556
2363(2)/2556
2364(2)/2556
2365(2)/2556
2366(2)/2556
2367(2)/2556

วันที่ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุน
19 พฤศจิกายน 2552
21 เมษายน 2554
10 กุมภาพันธ์ 2555
22 พฤษภาคม 2555
22 ตุลาคม 2555
22 ตุลาคม 2555
13 กุมภาพันธ์ 2556
13 กุมภาพันธ์ 2556
1 พฤษภาคม 2556
27 กันยายน 2556
27 กันยายน 2556
27 กันยายน 2556
27 กันยายน 2556
27 กันยายน 2556
27 กันยายน 2556
27 กันยายน 2556
27 กันยายน 2556
27 กันยายน 2556

ภายใต้ เงื่ อนไขที่ก าหนดบางประการ สิทธิพิเศษรวมถึงการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับกาไรสุทธิที่
ได้รับจากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ
รายได้จากการขายหรือการให้ บริ ก าร แยกตามกิจการที ่ได้ร ับ การส่ งเสริ มการลงทุนและไม่ ได้ รับ การส่ง เสริ ม
การลงทุนสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท

รายได้จากการขายหรือการให้บริการ
กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
กิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
รวมรายได้จากการขายหรือการให้บริการ

THAI
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2562

2561

96,486.03
77,844.36
174,330.39

110,196.49
77,720.24
187,916.73

8.29 กาไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น
ก าไร(ขาดทุน)ต่ อหุ ้นขั้ นพื ้นฐานค านวณโดยหารก าไรหรื อขาดทุ นที ่ เป็นส่วนของบริษ ัทใหญ่ด ้วยจ านวนถัว เฉลี่ ย
ถ่วงน้าหนักของหุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้นในระหว่างงวด
หน่วย : ล้านบาท/ล้านหุ้น

งบการเงินรวม

2562
ขาดทุนที่เป็นส่วนของบริษัทใหญ่
จานวนหุ้นสามัญที่ออก ณ วันที่ 1 มกราคม
จานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน(บาท)

(12,042.41)
2,182.77
2,182.77
(5.52)

2561
(11,625.17)
2,182.77
2,182.77
(5.33)

งบการเงินเฉพาะบริษัท

2562
(11,875.51)
2,182.77
2,182.77
(5.44)

2561
(8,064.27)
2,182.77
2,182.77
(3.69)

8.30 ส่วนงานดาเนินงาน
ปัจจัยในการกาหนดส่วนงาน
บริษัทกาหนดส่วนงานที่รายงานตามลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการ โดยผู้บริหารพิจารณาจากโครงสร้างองค์กร ซึ่ง
สอดคล้องกับการดาเนินกิจการด้านการบินพาณิชย์
บริษัทมีส่วนงานที่รายงาน 3 ส่วนงาน ประกอบด้วย ส่วนงานกิจการขนส่งทางอากาศ ส่วนงานหน่วยธุรกิจ และ
ส่วนงานกิจการอื่น ๆ โดยส่วนงานกิจการขนส่งทางอากาศ ประกอบด้วย บริการขนส่งผู้โดยสาร บริการขนส่งสิ นค้า พัสดุภัณฑ์
และไปรษณียภัณฑ์ ส่วนงานหน่วยธุรกิจเป็นกิจการที่เกี่ยวเนื่ องโดยตรงกับการขนส่ง ประกอบด้วย การพาณิชย์สินค้า และ
ไปรษณียภัณฑ์ การบริการลูกค้าภาคพื้น การบริการลานจอดและอุปกรณ์ภาคพื้น และครัวการบิน และส่วนงานกิจการอื่น ๆ เป็น
กิ จ การสนั บ สนุ น การขนส่ ง ประกอบด้ ว ย การบริ ก ารอ านวยการบิ น การจ าหน่ า ยสิ น ค้ า ปลอดภาษี บ นเครื ่ อ งบิ น
การจาหน่ายสินค้าที่ระลึก ฝ่ายช่าง และการดาเนินงานของบริษัทย่อย
เกณฑ์การวัดมูลค่า
บริ ษ ั ทบั นทึกรายการโอนรายได้ ระหว่างส่ วนงานด้ วยราคาที ่ขายให้ ก ับลู กค้ าที ่ไม่ เกี่ ยวข้ องกั บบริ ษั ท หักส่วนลด
ส่วนงานหน่วยธุรกิจด้านการบริการลูกค้าภาคพื้นบันทึกด้วยราคาต้นทุนหักส่วนลด ส่วนงานกิจการอื่น ๆ บันทึกด้วยราคาต้นทุน
งบประมาณ และบริษัทได้ตัดบัญชีรายการโอนระหว่างกันดังกล่าวในการจัดทางบการเงินรวม
กาไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ของแต่ละส่วนงานเกิดขึ้นจากรายได้รวมหักต้นทุน และค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
สินทรัพย์ของส่วนงาน เป็นสินทรัพย์ที่ใช้ดาเนินงานหรือเกี่ยวข้องกับกิจการนั้นๆ
หนี้สินของส่วนงาน เป็นหนี้สินในการดาเนินงานหรือเกี่ยวข้องกับกิจการนั้นๆ
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8.30.1 ข้ข้ออมูมูลลทางการเงิ
ทางการเงินนจจาแนกตามส่
าแนกตามส่ววนงาน
นงาน มีมีรรายละเอี
ายละเอียยดดั
ดดังงนีนี้ ้
8.30.1
งบการเงิ
งบการเงินนรวม
รวม
งบก
งบกาไรขาดทุ
าไรขาดทุนน
สสาหรั
าหรับบปีปีสสิ้นิ้นสุสุดดวัวันนทีที่ ่ 31
31 ธัธันนวาคม
วาคม 2562
2562
กิกิกิจจจการขนส่
การขนส่งงงทางอากาศ
ทางอากาศ
การขนส่
ทางอากาศ
รายได้
รายได้ภภภายนอก
ายนอก
ายนอก
รายได้
รายได้
รายได้
(
(
ค่
ค่
ใช้จจจ่า่า่าย)ระหว่
ย)ระหว่าาางงง
รายได้(ค่าาาใช้
ใช้
ย)ระหว่
ส่ส่ส่วววนงาน
นงาน
นงาน
ดอกเบี
ดอกเบี้ย้ย้ยรัรัรับบบ
ดอกเบี
ผลก
ผลกาไร(ขาดทุ
าไร(ขาดทุ
าไร(ขาดทุนนน)จากอั
)จากอั
)จากอัตตตรา
รา
รา
ผลก
แลกเปลี
แลกเปลียย่่ ย่ นเงิ
นเงิ
นเงินนนตรา
ตรา
ตรา
แลกเปลี
ต่ต่ต่าาางประเทศ
งประเทศ
งประเทศ
รายได้
รายได้
รายได้อออื่นื่นื่น ๆ
ๆๆ
รวมรายได้
รวมรายได้
รวมรายได้
เครื
เครื่อ่อ่องบิ
งบิ
งบินนน
ค่ค่ค่าาานนน้า้า้ามัมัมันนนเครื
ใช้
ใช้จจจ่า่า่ายผลประโยชน์
ยผลประโยชน์
ยผลประโยชน์
ค่ค่ค่าาาใช้
พนั
พนักกกงาน
งาน
พนั
งาน
ค่ค่ค่าาาบริ
บริ
ก
ก
ารการบิ
ารการบิ
บริการการบินนน
เสื
เสื่อ่อ่อมราคาและค่
มราคาและค่
มราคาและค่าาาตัตัตัดดด
ค่ค่ค่าาาเสื
าหน่
าหน่าาายยย
จจจาหน่
ผลขาดทุ
ผลขาดทุนนนจากการด้
จากการด้อออยค่
ยค่าาา
ผลขาดทุ
จากการด้
ยค่
ของสิ
ของสิ
น
น
ทรั
ทรั
พ
พ
ย์
ย์
แ
แ
ละ
ละ
ของสินทรัพย์และ
เครื
เครื่อ่อ่องบิ
งบินนน
เครื
งบิ
ใช้
ใช้จจจ่า่า่ายอื
ยอื
ยอื่่นน่น
ค่ค่ค่าาาใช้
ทางการเงิ
ทางการเงินนน
ต้ต้ต้นนนทุทุทุนนนทางการเงิ
ส่ส่ส่วววนแบ่
นแบ่งงงขาดทุ
ขาดทุนนนจากเงิ
จากเงินนน
นแบ่
ขาดทุ
จากเงิ
ลงทุ
ลงทุ
น
น
ในบริ
ในบริ
ษ
ษ
ท
ั
ลงทุนในบริษัทัทร่ร่ร่วววมมม
รวมค่
รวมค่
ใช้จจจ่า่า่ายยย
รวมค่าาาใช้
ใช้
าไร(ขาดทุ
าไร(ขาดทุนนน)ก่
)ก่)ก่อออนภาษี
นภาษี
นภาษี
กกกาไร(ขาดทุ
เงิเงินนนได้
ได้
ได้
เงิ
รายได้
รายได้(((ค่ค่ค่าาาใช้
ย)ภาษีเเเงิงิงินนนได้
ได้
รายได้
ใช้ใช้จจจ่่าา่าย)ภาษี
ย)ภาษี
ได้
กกกาไร(ขาดทุ
าไร(ขาดทุ
น
น
)ของส่
)ของส่
ว
ว
นงาน
นงาน
าไร(ขาดทุน)ของส่วนงาน

2562

2561

หน่
หน่วววยธุ
ยธุรรรกิกิกิจจจ
หน่
ยธุ

2562

กิกิกิจจจการอื
การอื่น่น่น ๆๆๆ
การอื

2561

2562

2561

4,500.72
4,500.72
4,500.72
5.29
5.29
5.29

2562

2561

166,827.59
166,827.59 182,595.58
182,595.58
182,595.58
166,827.59

10,850.26
10,850.26
10,850.26

10,639.52
10,639.52
10,639.52

(14,612.17)
(14,612.17) (14,441.58)
(14,441.58)
(14,612.17)
(14,441.58)
190.04
190.04
170.08
170.08
190.04
170.08

9,694.70
9,694.70
9,694.70
---

9,940.86
9,940.86
9,940.86
---

4,917.47
4,917.47
4,917.47
6.09
6.09
6.09

4,583.99
4,583.99
890.34
890.34
4,583.99
890.34
3,863.10
3,863.10
3,362.28
3,362.28
3,863.10
3,362.28
160,852.55
160,852.55 172,576.70
172,576.70
160,852.55
172,576.70
(50,804.82)
(50,804.82) (56,261.52)
(56,261.52)
(50,804.82)
(56,261.52)

--87.24
87.24
87.24
20,632.20
20,632.20
20,632.20
---

--110.43
110.43
110.43
20,690.81
20,690.81
20,690.81
---

(144.73)
(144.73)
(144.73)
89.09
89.09
89.09
7,469.70
7,469.70
7,469.70
(3,870.37)
(3,870.37)
(3,870.37)

20.51
20.51
4,439.26
4,439.26
910.85
910.85
20.51
4,439.26
910.85
61.87
61.87
4,039.43
4,039.43
3,534.58
3,534.58
61.87
4,039.43
3,534.58
7,318.43
7,318.43 188,954.45
188,954.45 200,585.94
200,585.94
7,318.43
188,954.45
200,585.94
(3,834.16)
(3,834.16) (54,675.19)
(54,675.19) (60,095.68)
(60,095.68)
(60,095.68)
(3,834.16)
(54,675.19)

(17,551.61)
(17,551.61)
(17,551.61)
(20,841.71)
(20,841.71)
(20,841.71)

(7,284.43)
(7,284.43)
(7,284.43)
(44.98)
(44.98)
(44.98)

(7,340.17)
(7,340.17)
(7,340.17)
(45.99)
(45.99)
(45.99)

(6,280.47)
(6,280.47)
(6,280.47)
(1,638.64)
(1,638.64)
(1,638.64)

(5,982.83)
(5,982.83)
(5,982.83)
(1,277.15)
(1,277.15)
(1,277.15)

(15,488.28)
(15,488.28) (17,724.36)
(17,724.36)
(17,724.36)
(15,488.28)

(395.57)
(395.57)
(395.57)

(379.43)
(379.43)
(379.43)

(903.36)
(903.36)
(903.36)

(941.57)
(941.57) (16,787.21)
(16,787.21)
(16,787.21) (19,045.36)
(19,045.36)
(19,045.36)
(941.57)

(633.92)
(633.92) (3,458.98)
(3,458.98)
(633.92)
(3,458.98)
(56,198.78)
(56,198.78) (58,607.47)
(58,607.47)
(56,198.78)
(58,607.47)
(4,440.77)
(4,440.77) (4,507.46)
(4,507.46)
(4,440.77)
(4,507.46)

--(7,466.52)
(7,466.52)
(7,466.52)
---

--(7,420.53)
(7,420.53)
(7,420.53)
---

--(7,333.55)
(7,333.55)
(7,333.55)
---

--(633.92)
(633.92) (3,458.98)
(3,458.98)
(633.92)
(3,458.98)
(5,494.03)
(5,494.03) (70,998.85)
(70,998.85) (71,522.03)
(71,522.03)
(5,494.03)
(70,998.85)
(71,522.03)
(4,440.77)
(4,440.77) (4,507.46)
(4,507.46)
(4,507.46)
--(4,440.77)

(17,606.75)
(17,606.75)
(17,606.75)
(19,374.64)
(19,374.64)
(19,374.64)

2,601.78
2,601.78
2,601.78

หน่วย : ล้านบาท
รวมทั
รวมทั
รวมทั้ง้ง้งสิสิสิ้น้น้น

2,730.04
2,730.04 180,279.63
180,279.63
180,279.63 195,965.14
195,965.14
195,965.14
2,730.04
--196.13
196.13
196.13

(31,171.65)
(31,171.65)
(31,171.65)
(21,058.26)
(21,058.26)
(21,058.26)

--175.37
175.37
175.37

(30,874.61)
(30,874.61)
(30,874.61)
(22,164.85)
(22,164.85)
(22,164.85)

(223.20)
(223.20)
(223.20)
(164,771.16)
(164,771.16)
(164,771.16)
(3,918.61)
(3,918.61)
(3,918.61)

(522.83)
(522.83)
--------(223.20)
(223.20)
(522.83)
(522.83)
(522.83)
(223.20)
(522.83)
(179,475.94)
(179,475.94)
(15,191.50)
(15,191.50)
(15,186.12)
(15,186.12)
(20,026.39)
(20,026.39)
(17,529.74)
(17,529.74)
(199,989.05)
(199,989.05)
(212,191.80)
(212,191.80)
(179,475.94) (15,191.50) (15,186.12) (20,026.39) (17,529.74) (199,989.05) (212,191.80)
(6,899.24)
(6,899.24)
5,440.70
5,440.70
5,504.69
5,504.69 (12,556.69)
(12,556.69)
(12,556.69) (10,211.31)
(10,211.31)
(10,211.31) (11,034.60)
(11,034.60)
(11,034.60) (11,605.86)
(11,605.86)
(11,605.86)
(6,899.24)
5,440.70
5,504.69

(964.41)
(964.41)
(964.41)
(4,883.02)
(4,883.02)
(4,883.02)

68.29
68.29
68.29
(6,830.95)
(6,830.95)
(6,830.95)

--5,440.70
5,440.70
5,440.70

--(17.46)
(17.46)
(31.56)
(31.56)
(981.87)
(981.87)
36.73
36.73
(17.46)
(31.56)
(981.87)
36.73
5,504.69
5,504.69
(12,574.15)
(12,574.15)
(10,242.87)
(10,242.87)
(12,016.47)
(12,016.47)
(11,569.13)
(11,569.13)
5,504.69 (12,574.15) (10,242.87) (12,016.47) (11,569.13)

สิสินนทรั
ทรัพพย์ย์แและหนี
ละหนี้ส้สินิน
ณณ วัวันนทีที่ ่ 31
31 ธัธันนวาคม
วาคม 2562
2562
กิกิกิจจจการขนส่
การขนส่งงงทางอากาศ
ทางอากาศ
การขนส่
ทางอากาศ
ทรั
ทรัพพพย์ย์ย์หหหมุมุมุนนนเวี
เวีเวียยยนนน
สิสิสินนนทรั
เงิ
เงิ
น
น
ลงทุ
ลงทุ
น
น
ในบริ
ในบริ
มและ
เงินลงทุนในบริษษษัทัทัทร่ร่ร่วววมและ
มและ
เงิ
เงิ
น
น
ลงทุ
ลงทุ
น
น
ระยะยาวอื
ระยะยาวอื
เงินลงทุนระยะยาวอื่น่น่น
อาคารและอุ
อาคารและอุปปปกรณ์
กรณ์
กรณ์
ทีทีที่ด่ด่ดินินิน อาคารและอุ
ทรั
ทรัพพพย์ย์ย์ไไไม่ม่ม่หหหมุมุมุนนนเวี
เวีเวียยยนอื
นอื
นอื่น่น่น
สิสิสินนนทรั
ทรั
ทรัพพพย์ย์ย์ททที่ไี่ไี่ไม่ม่ม่ไไได้ด้ด้ปปปันันันส่ส่ส่วววนนน
สิสิสินนนทรั
สิสิสินนนทรั
ทรัพพพย์ย์ย์รรรวม
วม
ทรั
วม
หนี
หนี
ส
้
ส
้
น
ิ
น
ิ
หมุ
หมุ
น
น
หนี้สินหมุนเวี
เวีเวียยยนนน
หนี
หนี้ส้ส้สินินินไม่
ไม่
ไม่หหหมุมุมุนนนเวี
เวีเวียยยนนน
หนี
หนี
หนีสส้้ ส้ ินินินทีทีที่ไ่ไ่ไม่ม่ม่ไไได้ด้ด้ปปปันันันส่ส่ส่วววนนน
หนี
หนี
หนี้ส้ส้สินินินรวม
รวม
รวม
หนี

2562

2561

หน่
หน่วววยธุ
ยธุรรรกิกิกิจจจ
หน่
ยธุ

กิกิกิจจจการอื
การอื่น่น่น ๆๆๆ
การอื

2562

2561

715.55
715.55
715.55

2,892.55
2,892.55
2,892.55

5,318.76
5,318.76
5,318.76

45,692.89
45,692.89
45,692.89

43,608.14
43,608.14
43,608.14

2,164.91
2,164.91
2,164.91
167,117.56
167,117.56
167,117.56
37,848.55
37,848.55
37,848.55
3,841.24
3,841.24
3,841.24
256,665.15
256,665.15
256,665.15
83,232.51
83,232.51
83,232.51
160,532.37
160,532.37
160,532.37
1,134.56
1,134.56
1,134.56
244,899.44
244,899.44
244,899.44

2,368.72
2,368.72
2,368.72
179,598.68
179,598.68
179,598.68
37,205.78
37,205.78
37,205.78
5,939.88
5,939.88
5,939.88
268,721.20
268,721.20
268,721.20
87,644.52
87,644.52
87,644.52
159,356.43
159,356.43
159,356.43
1,263.91
1,263.91
1,263.91
248,264.86
248,264.86
248,264.86

667.59
667.59
667.59

2562

2561

หน่วย : ล้านบาท
รวมทั
รวมทั
รวมทั้ง้ง้งสิสิสิ้น้น้น

42,132.75
42,132.75
42,132.75

37,573.83
37,573.83
37,573.83

2,160.66
2,160.66
2,160.66
159,314.64
159,314.64
159,314.64
35,901.04
35,901.04
35,901.04
---

2,364.71
2,364.71
2,364.71
171,791.37
171,791.37
171,791.37
35,816.83
35,816.83
35,816.83
---

--5,340.44
5,340.44
5,340.44
0.06
0.06
0.06
---

--5,225.78
5,225.78
5,225.78
0.01
0.01
0.01
---

4.25
4.25
4.25
2,462.48
2,462.48
2,462.48
1,947.45
1,947.45
1,947.45
---

4.01
4.01
4.01
2,581.53
2,581.53
2,581.53
1,388.94
1,388.94
1,388.94
---

74,747.40
74,747.40
74,747.40
157,025.89
157,025.89
157,025.89
---

75,829.13
75,829.13
75,829.13
157,210.15
157,210.15
157,210.15
---

432.19
432.19
432.19
-----

499.29
499.29
499.29
-----

8,052.92
8,052.92
8,052.92
3,506.48
3,506.48
3,506.48
---

11,316.10
11,316.10
11,316.10
2,146.28
2,146.28
2,146.28
---
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2562

2561

AR 2019

228

ม.ค. - ธ.ค. 62
ม.ค. - ธ.ค. 61
ม.ค. - ธ.ค. 62
ม.ค. - ธ.ค. 61

10,968.04
11,576.61
10,968.04
11,576.61

10,850.25
10,639.52
10,850.25
10,639.52

2,601.78
2,730.03
2,601.78
2,730.03

8.30.2 รายได้จาแนกตามภูมิศาสตร์ มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
8.30.2 รายได้จาแนกตามภูมิศาสตร์ มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
รายได้ภายในประเทศ
สาหรับงวด
กิจการ
หน่วยธุรกิจ กิจการอื่น ๆ
ขนส่ง รายได้ภายในประเทศ
สาหรับงวด
กิจการ
หน่วยธุรกิจ กิจการอื่น ๆ
ทางอากาศ
ขนส่ง
ทางอากาศ

91,447.11 49,999.32 14,024.50
100,255.28 53,691.60 16,309.26
91,447.11 49,999.32 14,024.50
100,255.28 53,691.60 16,309.26

รายได้ต่างประเทศ
เอเชีย
ยุโรป
ออสเตรเลีย
รายได้ต่างประเทศ และ
เอเชีย
ยุโรป
ออสเตรเลี
นิวซีแลนด์ย
และ
นิวซีแลนด์

388.63
762.84
388.63
762.84

รายได้ค่า
เช่า
รายได้
เหมาลคา่า
เช่า่ น ๆ
และอื
เหมาลา
และอื่ น ๆ
196.13
175.37
196.13
175.37

ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยรับ

4,439.26
910.85
4,439.26
910.85

3,766.25
3,534.58
3,766.25
3,534.58

รายได้
ผลกาไร รายได้อื่น ๆ
รายได้
จากอัตรา
รายได้
อื่น ๆ
ผลก
าไร
แลกเปลี่ยน
จากอั
ตรา
เงินตรา
แลกเปลี
่ยน
ต่างประเทศ
เงินตรา
ต่างประเทศ

273.18
273.18
-

กาไรจาก
การ
กเปลี
าไรจาก
่ยน
การ
สัดส่วน
่ยนน
เงิเปลี
นลงทุ
สัดส่วน
เงินลงทุน

188,954.45
200,585.94
188,954.45
200,585.94

รวม

หน่วย : ล้านบาท
รวม

8.31 กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
ในงวดบัญชีนี้บริษัทจ่ายสมทบเข้ากองทุนสารองเลี้ยงชีพ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 1,214.70 ล้านบาท ส าหรับสมาชิก
ที่มีอายุการท างานไม่เกิน 20 ปี ในอัตราร้อยละ 9 ของเงินเดือน ส่วนที่มีอายุการท างานเกิน 20 ปี ในอัตราร้อยละ 10 ของ
เงินเดือน
กองทุนสารองเลี้ยงชีพบริหารงานโดยบริษทั หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน วรรณ จากัด และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จากัด
8.32 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
8.32.1 บริษัทมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ทีม่ ิได้แสดงในงบการเงิน ดังนี้
• บริษัทได้ขอให้ธ นาคารในประเทศออกหนังสือค ้ าประกัน ในวงเงิน 120.86 ล้านบาท และธนาคาร
ต่างประเทศออกหนังสือค ้ าประกันในวงเงิ น 429.48 ล้านบาท โดยกรณีบริษัท ผิดสัญญา ผู้รับหนังสือค ้าประกันสามารถ
เรียกร้องให้ธนาคารชาระหนี้แทนได้ และธนาคารในฐานะผู้ค้าประกันซึ่งได้ชาระหนี้แล้วมีสิทธิที่จะไล่เบี้ยเอากับบริษัท ในฐานะ
ลูกหนี้เพื่อต้นเงินและดอกเบี้ยได้ในภายหลัง
• บริษัทถูกฟ้องร้องเป็นจาเลยในคดีพิพาทแรงงานเป็นจานวน 13 คดี วงเงินประมาณ 103.56 ล้านบาท
และถูกฟ้องร้องเป็นจาเลยในคดีเรียกค่าเสียหายในประเทศและต่างประเทศรวมวงเงินประมาณ 403.66 ล้านบาท
• ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ส านักงานสาขาพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา มีภาษีที่ถูกประเมินเพิ่มจาก
สรรพากรราชอาณาจักรกัมพูชากรณีการตีความข้อกฎหมายที่แตกต่างกัน สาหรับปี 2560 โดยประเมินจากภาษี 3 ประเภท ได้แก่
Tax on Profit, Specific Tax และ Withholding Tax รวมภาษีที่ถูกประเมินเพิ่มพร้อมเบี้ยปรับและดอกเบี้ยเป็นจานวนเงิน 2.65
ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 79.80 ล้านบาท ซึ่งบริษัททาหนังสือโต้แย้งการประเมินดังกล่าวโดยผ่านที่ปรึกษาภาษี ปัจจุบัน
อยู่ระหว่างการพิจารณาของกรมสรรพากร ราชอาณาจักรกัมพูชา
• บริ ษ ั ท เป็ น ผู ้ ป ระกอบการในเขตปลอดอากรได้ ร ับ หนั ง สื อขอให้ ชี ้ แ จงข้ อเท็จ จริ งจากกรมศุ ลกากร
ที่ กค 0503(4)/621 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2560 ในประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับความครบถ้วนของใบอนุญาตนาอาหารเข้ามาใน
ราชอาณาจักร สาหรับสินค้าที่ควบคุมการนาเข้า โดยเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรได้ประเมินค่าภาษีอากรที่ขาดตามใบขนสินค้ าขา
เข้า 252 ฉบับ แล้วพบว่า ราคาสินค้าจ านวน 492.73 ล้านบาท อากรขาเข้าจ านวน 244.36 ล้านบาท ภาษีสรรพสามิตจ านวน
754.47 ล้านบาท ภาษีเพื่อมหาดไทยจ านวน 75.45 ล้านบาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม จ านวน 109.69 ล้านบาท เงินบ ารุงส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพจานวน 14.91 ล้านบาท และเงินบารุงองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่ง
ประเทศไทยจ านวน 11.18 ล้านบาท บริษัทได้จัดส่งเอกสารเพิ่มเติมให้กรมศุลกากรเพื่อประกอบการพิจารณา และกาลังอยู่
ระหว่างการพิจารณาของกรมศุลกากร
8.32.2 ความคืบหน้าคดีละเมิดกฎหมายป้องกันการค้าที่ไม่เป็นธรรม (Antitrust) โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. กรณีบริษัทถูกสายการบิน British Airways ซึ่งเป็นจ าเลยในคดี Cargo Civil Case ในประเทศอังกฤษ
ร้องขอใช้สิทธิไล่เบี้ย
บริษัทและสายการบินอื่น ๆ อีกกว่า 20 สายการบิน ถูกสายการบิน British Airways ซึ่งเป็นจาเลยหลัก
ในคดีแพ่งที่ประเทศอังกฤษ ยื่นค าร้องขอต่อศาลเพื่อใช้สิทธิฟ้องไล่เบี้ยบริษัทตาม Part 20 แห่ง กฎหมายวิธีพิจารณาความ
ประเทศอังกฤษ สืบเนื่องจากการที่สายการบิน British Airways ถูกกลุ่มโจทก์ฟ้องให้ ชดใช้ค่ าเสียหายจากการก าหนดราคา
ค่าธรรมเนียมพิเศษ (Fuel Surcharge และ Security Surcharge) ในประเทศอังกฤษ ต่อมาศาลได้มีคาสั่งให้คู่ความทุ กฝ่ ายเข้า
เจรจาประนี ประนอมยอมความโดยวิ ธ ี ก ารไกล่ เ กลี ่ ย และเมื่ อวั นที ่ 20 ธั นวาคม 2561 คู ่ ความทุ กฝ่ ายได้ เ ข้ าท าสั ญ ญา
ประนีประนอมยอมความกันแล้ว โดยไม่มีการยอมรับผิดตามข้อกล่าวหาของโจทก์และ British Airways แต่อย่างใด หลังจากนี้
โจทก์และสายการบิน British Airways จะร่วมกันแจ้งการประนีประนอมยอมความและยุติคดีต่อศาล
อนึ่ง สายการบินทั้งหมดที่ถูกสายการบิน British Airways ใช้สิทธิฟ้องไล่เบี้ยเช่นเดียวกับ บริษัท ได้
ดาเนินการเจรจาประนีประนอมในลักษณะเช่นเดียวกัน
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2. กรณีบริษัทถูกฟ้องในคดี Cargo Civil Case ในสาธารณรัฐเกาหลี
เมื ่ อวันที ่ 22 มกราคม 2557 บริ ษ ั ท ได้ รับแจ้งจากส านักงานสาขาของบริ ษัท ในสาธารณรัฐเกาหลี ว่า
กลุ่มบริษัทแอลจี ได้แก่ LG Chemical, LG Electronics, LG Display และ LG Life Science ได้ยื่นฟ้องคดีแพ่งต่อสายการบิน
จ านวน 12 ราย รวมทั้งบริษัท ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 เพื่อเรียกร้องค่าเสียหายจากการร่วมกั นก าหนดราคา Fuel
Surcharge ระหว่างสายการบินต่าง ๆ ในช่วงระหว่างปี 2542 - 2550 โดยกลุ่มบริษัทแอลจีได้ระบุจานวนทุนทรัพย์ในคาฟ้อง
เป็นเงินจานวน 404,000,000 วอน พร้อมดอกเบี้ย หรือประมาณ 12 ล้านบาท และได้สงวนสิทธิในการแก้ไขคาฟ้องเพื่ อเพิ่มเติม
จานวนทุนทรัพย์หากกลุ่มบริษัทแอลจีสามารถพิสูจน์ได้ในภายหลัง ปัจจุบันคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล
3. กรณีบริษัทถูกสายการบิน British Airways สายการบิน Lufthansa และสายการบิน KLM-AF ซึ่งเป็น
จาเลยในคดี Cargo Civil Case ในประเทศเนเธอร์แลนด์ ยื่นคาร้องขอใช้สิทธิไล่เบี้ย
ในช่ ว งต้ น เดื อนกรกฎาคม 2558 บริ ษ ั ท ได้ ร ั บ ค าร้ องขอใช้ ส ิท ธิ ไล่ เ บี ้ย (Contribution Claim) จาก
สายการบิน 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. (รวม
เรียกว่า “KLM-AF”) โดยสายการบินเหล่านี้ได้ยื่นคาร้องดังกล่าวต่อบริษัทและสายการบินอื่น ๆ อีกกว่า 20 สายการบิน จาก
กรณีที่กลุ่มโจทก์ ได้ฟ้องสายการบิน British Airways, Lufthansa, KLM-AF และ Singapore Airlines และ Singapore Airline
Cargo (รวมเรียกว่า “Singapore Airlines”) เป็นจาเลย ตั้งแต่เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2556 โดยกล่าวหาว่า สายการบินเหล่านี้
ได้ร่วมกันกาหนดราคาค่าธรรมเนียมต่าง ๆ (คดีหลัก) อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่ได้ถูกฟ้องเป็นจาเลยในคดีหลักด้วย หลังจาก
นั้น สายการบิน British Airways, Lufthansa และ Swiss International, KLM-AF, Korean Airlines และ Qantas Airways
ซึ ่ ง เป็ น คู ่ ความในคดี Contribution Claim ได้ ย ื ่ น ค าร้ องขอใช้ ส ิ ท ธิ ไ ล่เ บี ้ ยต่ อบริ ษ ั ท เพิ ่ ม เติ ม เป็ น อี ก คดี ห นึ ่ ง ต่ อจากคดี
Contribution Claim ข้างต้น (หรือเรียกว่า Sub Contribution Claim) และบริษัทก็ได้ยื่นคาร้องขอใช้สิทธิ ไล่ เบี้ ยในลัก ษณะ
Sub Contribution Claim นี้ต่อทุกสายการบินเช่นกันเพื่อเป็นการสงวนสิทธิของบริษัท ทั้งนี้ การฟ้องคดีแบบ Contribution
Claim และ Sub Contribution Claim เป็ น การฟ้ องคดี เ พื ่ อรั ก ษาสิ ท ธิ ใ นกรณี ท ี ่ ศ าลมี ค าสั ่ ง ให้ แ ต่ ล ะสายการบิ น ช าระ
ค่าเสียหายเกินสัดส่วนทางการตลาดของตนเท่านั้น ไม่ใช่การฟ้องเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายเพิ่มเติมแต่อย่างใด
นอกจากนี ้ ในช่ ว งเดื อ นธั น วาคม 2559 ถึ ง มกราคม 2560 บริ ษ ั ท ได้ ร ั บ ค าร้ อ งขอใช้ ส ิ ท ธิ ไ ล่ เ บี้ ย
(Contribution Claim) จากสายการบิน British Airways, Lufthansa และ KLM-AF โดยสายการบิน เหล่ านี้ ได้ยื ่นค าร้ อง
ดังกล่าวต่อบริษัทและสายการบินอื่น ๆ อีกกว่า 20 สายการบินจากกรณีที่มีโจทก์กลุ่มใหม่ ได้ฟ้องสายการบิน British Airways,
Lufthansa, KLM-AF และ Singapore Airlines เป็นจาเลย เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 ตามข้อกล่าวหาลักษณะเดียวกัน
กับคดีหลักคดีแรก ซึ่งบริษัทไม่ได้ถูกฟ้องเป็นจาเลยในคดีหลักนี้แต่อย่างใด ปัจจุบันทุกคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล
8.32.3 สัญญาเช่าพื้นที่และสัญญาอนุญาตให้ประกอบกิจการ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
สัญญาเช่าพื้นที่และสัญญาอนุญาตให้ประกอบกิจการระหว่าง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน)
กับบริษัท สัญญาที่ 3-08/2552 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2553 มีกาหนดอายุสัญญา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2552 ถึง
วันที่ 27 กันยายน 2555 ได้พ้นระยะเวลาการได้รับอนุญาตจากบริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) ให้บริษัทเช่าพื้นที่
และประกอบกิจการ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง บริษัทอยู่ระหว่างการเจรจากับบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน)
เกี่ยวกับ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตราค่าเช่าพื้นที่และค่าผลประโยชน์ตอบแทนจากการได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการที่จะ
กาหนดในสัญญาฉบับใหม่ บริษัทได้ชาระค่าเช่าพื้นที่และผลประโยชน์ตอบแทนฯ ตามอัตราที่ระบุในสัญญาเช่าพื้นที่และสัญญา
อนุญาตให้ประกอบกิจการฉบับเดิม อย่างไรก็ตาม บริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาปรับค่าเช่า
พื้นที่และค่าผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต่าเพิ่มขึ้น หากผลการพิจารณาการปรับเพิ่มค่าเช่าพื้นที่และค่าผลประโยชน์ ตอบแทนขั้ น ต่า
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8.33 การป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด
ในปี อ2562
บริษัท่ยนงในกระแสเงิ
าเงินกู้ยืมทีน่เสด
ป็นสกุลเงินต่างประเทศมาบริหารความผันผวนของกระแสเงินสดในอนาคตของ
8.33 การป้
งกันความเสี
รายได้8.33
ที่เป็การป้
นสกุลอ2562
เงินนความเสี
ต่บริ
างประเทศในอนาคตที
่คาดการณ์
ว้ ทั้งนี้ ก าไรหรื
อขาด ทุนนจากผลต่
างอั ตราแลกเปลี
่ยนเงิน ตรา
ในปี
ษัท่ยนงในกระแสเงิ
าเงินกู้ยืมทีน่เสด
ป็นสกุ
ลเงินต่าไงประเทศมาบริ
หารความผั
ผวนของกระแสเงิ
นสดในอนาคตของ
งกั
ต่างประเทศ
ซึ่งล2562
เป็เงินนผลจากความแตกต่
ตลราแลกเปลี
วันทีห่การความผั
มพันาธ์งอัหรืตอราแลกเปลี
ณนวัสดในอนาคตของ
นที่เบิ่ยกนเงิ
เงินนกูตรา
้ยืม
รายได้
ที่เป็ในปี
นสกุ
ต่บริ
างประเทศในอนาคตที
่คาดการณ์
ว้ ทั่ย้งนนีณ
้ ก าไรหรื
อาหนดความสั
ขาด ทุนนจากผลต่
ษัทนาเงินกู้ยืมทีางของอั
่เป็นสกุ
เงินต่าไงประเทศมาบริ
ผวนของกระแสเงิ
วแต่ที่วเป็ันนใดเกิ
ดเงิขึน้ นนผลจากความแตกต่
หลั
ง) จนถึงวันที่รายงาน
กตาไรหรื
อไขาดทุ
องกัมนพัความเสี
งส่
ต่(แล้
างประเทศ
ซึ่งลเป็
างของอั
ราแลกเปลี
วัดนขึที้ น่กจากการป้
นาธ์งอัหรืต่อยราแลกเปลี
ณววันที
นที่ ม่เีปบิ่ยระสิ
กนเงิ
เงิทนนธิกูตรา
้ยผืมล
รายได้
สกุ
ต่ างประเทศในอนาคตที
่คาดการณ์
ว้ ทั่ย้งนนนีทีณ
้ ่กเกิาไรหรื
อาหนดความสั
ขาด ทุนจากผลต่
จะบั
ทึกวในองค์
ือหุ้นในส่
วนของผู
้ถือ่ยหุนน้นทีณโดยรายการก
าไรหรืองกั
อขาดทุ
งกล่่อยางส่
วจะโอนเข้
วนแต่
ันใดเกิ
ดระกอบอื
ขึน้ นผลจากความแตกต่
หลัง่น) ของส่
จนถึวงนของผู
วันที่รายงาน
กตาไรหรื
อขาดทุ
่ เกิวัดนขึที้ น่กจากการป้
ววันที
ทนธิกู้ยผืมลอ
ต่(แล้
างประเทศ
ซึ่งปเป็
า้ถงของอั
ราแลกเปลี
าหนดความสั
มนพัความเสี
นนธ์ดัหรื
ณ
นที่ ม่เีปบิาระสิ
กกเงิาไรหรื
ขาดทุ
นทึในงวดเดี
วกั
กับงงวดที
่ม้ถีกือารป้
อกงกัาไรหรื
ความเสี
รู้ในกาไรหรืองกั
จะบั
กวในองค์
่น) ของส่
วงนของผู
หุ้นในส่
วนนของผู
้ถ่ยือหุงดัน้นทีงกล่
โดยรายการก
อขาดทุ
นดังกล่่ยางส่
วจะโอนเข้
กาไรหรื
(แล้
วนแต่
ันใดเกิปยดระกอบอื
ขึ้ นนหลั
จนถึ่รายการที
วันที่รายงาน
อขาดทุ
่ เกิาดวรั
ขึ้ นบจากการป้
นความเสี
วนที่ มีปาระสิ
ทธิ ผลอ
ส าหรัปบยระกอบอื
ปีวกัสนิ้นกัสุบดงวดที
นที่ ่ร31ายการที
ธันวาคม
ษัทรับ้ถรู่ยือ้กหุงดั
าไรจ
านวน
ล้านบาท
จากการถื
ปฏิบัติตามการบั
ขาดทุนนทึในงวดเดี
่ม้ถีกือารป้
องกับริ
ความเสี
าวรับ70.58
รู้ในกาไรหรื
อขาดทุ
นดังกล่าอวจะโอนเข้
จะบั
กในองค์
่นวัของส่
วนของผู
หุ2562
้นในส่
วนนของผู
้นงกล่
โดยรายการก
ากาไรหรืญอชี
ป้องกันนในงวดเดี
ความเสี
้ต่า่มงประเทศกั
รายได้
นสกุ
ลเงิ
ส าหรั่ยบยงสปีวกัสาหรั
วัรนกรรมเงิ
ที่ ่ร31ายการที
ธันนกูวาคม
2562
ษัทรับทรู่ยี่เ้กป็งดั
าไรจ
ล้านบาท
จากการถื
อปฏิบัติตามการบัญชี
ขาดทุ
นิ้นกัสุบบดธุงวดที
ีการป้
องกับริ
นบความเสี
งกล่านวน
าวรันบต่70.58
รูา้ใงประเทศในอนาคตที
นกาไรหรื
อขาดทุ
น ่คาดการณ์
วัน่ยบทีงสปี่ 31
่มีการป้จากการถื
องกัน่คความเสี
ดขึ้นและ
ป้องกันความเสี
้ตระยะเวลาที
่างประเทศกั
บาดว่
รายได้
นสกุนสดของรายการที
ลเงินต่70.58
างประเทศในอนาคตที
าดการณ์
สณาหรั
สาหรั
ิ้นธัสุบนดธุวาคม
วัรนกรรมเงิ
ที่ 312562
ธันนกูวาคม
2562 ่คบริ
ษัทากระแสเงิ
รับทรูี่เ้กป็าไรจ
านวน
ล้านบาท
อปฏิบ่ยัตงจะเกิ
ิตามการบั
ญชี
มีป้อผงกั
ลกระทบต่
อ
ก
าไรหรื
อ
ขาดทุ
น
แสดงได้
ด
ง
ั
นี
้
ณ วัน่ยทีงส่ 31
2562
ากระแสเงิ
่มีการป้องกัน่คความเสี
นความเสี
าหรัธับนธุวาคม
รกรรมเงิ
นกู้ตระยะเวลาที
่างประเทศกั่คบาดว่
รายได้
ที่เป็นสกุนสดของรายการที
ลเงินต่างประเทศในอนาคตที
าดการณ์่ยงจะเกิดขึ้นและ
มีผลกระทบต่
น แสดงได้
ดังนี้
ณ อวักนาไรหรื
ที่ 31 อธัขาดทุ
นวาคม
2562 ระยะเวลาที
่คาดว่ากระแสเงินสดของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงจะเกิดขึ้นและ
นรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
มีผลกระทบต่อกาไรหรือขาดทุน แสดงได้ดังงบการเงิ
นี้
ปี 2562 นเฉพาะบริษัท
งบการเงินรวมและงบการเงิ
ปี 2562 นเฉพาะบริษัท
งบการเงินรวมและงบการเงิ
หน่วย : ล้านบาท
ปี 2562
3 เดือน
หรื3อน้เดือยกว่
อน า

มากกว่า 3 เดือน
ถึงา13ปีเดือน
มากกว่

มากกว่า 1 ปี
ถึง 5า ปี1 ปี
มากกว่

มากกว่า
5 ปี า
มากกว่

รวม
รวม

หรื
ถึงา13ปีเดือน
ถึง 5า ปี1 ปี
5 ปี า
กระแสเงินสดรับ
6,787.77
16,584.29
126,766.60
396,841.49
546,980.15
3อน้เดือยกว่
อน า
มากกว่
มากกว่
มากกว่
รวม
กระแสเงินสดรับ
6,787.77
16,584.29
126,766.60
396,841.49
546,980.15
หรื
อน้อยกว่า
ถึง 1 ปี
ถึง 5 ปี
5 ปี
วันบที่ 31 ธันวาคม 25626,787.77
บริษัทแสดงกาไรจากการเปลี
ลค่ายุติธรรมของการป้
องกันความเสี่ยงกระแสเงิ
นสด
กระแสเงินณสดรั
16,584.29่ยนแปลงมู126,766.60
396,841.49
546,980.15
เฉพาะส่วนทีณ่มวัีปนระสิ
ทธิธัผนลวาคม
จานวน
านบาทาไรจากการเปลี
ในองค์ประกอบอื
่นของส่
้ถือหุ้นโดยจองกั
านวนเงิ
นดัง่ยกล่
าวคาดว่นาสด
จะ
ที่ 31
2562819.13
บริษัทล้แสดงก
่ยนแปลงมู
ลค่วานของผู
ยุติธรรมของการป้
นความเสี
งกระแสเงิ
รับรู้ในงบก
เสร็
จตลอดระยะเวลาของรายได้
ในอนาคตที
่ค่นาดการณ์
งกล่อางกั
วข้นาความเสี
งต้นนดัง่ยกล่
เฉพาะส่
วนทีาไรขาดทุ
ทนธิเบ็
จานวน
านบาทาไรจากการเปลี
ในองค์
ประกอบอื
ของส่
้ถือหุ้นโดยจ
านวนเงิ
าวคาดว่นาสด
จะ
ณ่มวัีปนระสิ
ที่ 31
ธัผนลดวาคม
2562819.13
บริษัทล้แสดงก
่ยนแปลงมู
ลค่วานของผู
ยุตตามตารางดั
ิธรรมของการป้
งกระแสเงิ
รัเฉพาะส่
บรู้ในงบก
จตลอดระยะเวลาของรายได้
ในอนาคตที
ตามตารางดั
งกล่าานวนเงิ
วข้างต้นนดังกล่าวคาดว่าจะ
วนทีาไรขาดทุ
่มีประสิทนธิเบ็ผลดเสร็
จานวน
819.13 ล้านบาท ในองค์
ประกอบอื่ค่นาดการณ์
ของส่วนของผู
้ถือหุ้นโดยจ
8.34 าไรขาดทุ
การเปิดเผยข้
ลเครืจตลอดระยะเวลาของรายได้
่องมือทางการเงิน งบการเงินใเฉพาะบริ
ษัท ่คาดการณ์ตามตารางดังกล่าวข้างต้น
รับรู้ในงบก
นเบ็อดมูเสร็
นอนาคตที
8.34.1ดความเสี
้ย น งบการเงินเฉพาะบริษัท
8.34 การเปิ
เผยข้อมู่ยลงจากอั
เครื่องมืตราดอกเบี
อทางการเงิ
ความเสี
่ยเครื
งจากอั
ราดอกเบี
ในงบการเงิ
น เกิษัทดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาดที่อาจ
้ย น้ยงบการเงิ
8.34 8.34.1
การเปิดความเสี
เผยข้
อมู่ยลงจากอั
่องมืตราดอกเบี
อตทางการเงิ
นเฉพาะบริ
ส่งผลกระทบต่
อผลการด
าเนิ
งานของบริ
ษัท้ยทั้งในปั
จจุบันและอนาคต
ความเสี
่ยนงจากอั
ตราดอกเบี
้ยในงบการเงิ
น เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาดที่อาจ
8.34.1
ความเสี
่ยงจากอั
ตราดอกเบี
ตารางแสดงอั
ตราดอกเบี
้าหนั
ก (Weighted
Average
Interest ตRate)
และจ้ยานวนหนี
้สิน่อทาง
ส่งผลกระทบต่อผลการด
าเนิ่ยนงจากอั
งานของบริ
ษัท้ยทัถั้งวในปั
จ่ยจุถ่บวันงน
และอนาคต
ความเสี
ตราดอกเบี
้ยเฉลี
ในงบการเงิ
น เกิ
ดจากการเปลี
่ยนแปลงของอั
ราดอกเบี
ในตลาดที
าจ
การเงิ
น
ตารางแสดงอั
ต
ราดอกเบี
้
ย
ถั
ว
เฉลี
่
ย
ถ่
ว
งน
้
า
หนั
ก
(Weighted
Average
Interest
Rate)
และจ
านวนหนี
้
ส
ิ
น
ทาง
ส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงานของบริษัททั้งในปัจจุบันและอนาคต
การเงิน
ตารางแสดงอัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก (Weighted Average Interest Rate) และจ านวนหนี้สินทาง
การเงิน
ปี 2562
หน่วย : ล้านบาท
อัตรา
จานวนเงินกู้คงเหลืปีอ 2562
จานวนเงินกู้คงเหลือ
ดอกเบี
ตามสั
ญญาดอกเบี
้ยลอยตั
ว
ตามสั
ญญาดอกเบี
้ยคงที
อัตรา้ย
จานวนเงิ
นกู้คงเหลื
จานวนเงิ
นกู้คงเหลื
อ ่
หนี้สิน
ปีอ 2562
ถัวฉลี่ย
ยอดรวม
ทางการเงิ
หนี้สิน น
ทางการเงิ
หนี้สิน น

แยกตามสกุ
ลเงิน น
ทางการเงิ
ดอลลาร์
ส
แยกตามสกุลหรั
เงิฐน
เยนญี
่ปุ่นสหรัฐ
ดอลลาร์
แยกตามสกุ
ลเงิน
เงิ
น
ยู
โ
เยนญี
่ปร ุ่นสหรัฐ
ดอลลาร์
เงิ
นนบาท
เงิ
ยูโ่ปร ุ่น
เยนญี
รวม
เงิ
น
เงินบาท
ยูโร
รวม
เงินบาท
รวม

ดอกเบี
้ย
อัถ่ตวรา
ง
ถัวฉลี่ย้ย
ดอกเบี
น้ถ่าหนั
วงก่ย
ถัวฉลี
น้ถ่าหนั
วงก
3.98
น้าหนัก
1.08
3.98
1.52
1.08
3.98
3.94
1.52
1.08
3.94
1.52
3.94

ตามสั
ญญาดอกเบี
้ยลอยตั
จานวนเงิ
นกู้คงเหลื
อ ว
น้อยกว่า 1 ปี
1 ถึง 5 ปี
มากกว่า 5 ปี
ตามสัญญาดอกเบี้ยลอยตัว
น้อยกว่า 1 ปี
1 ถึง 5 ปี
มากกว่า 5 ปี

ตามสั
ญญาดอกเบี
้ยคงที
จานวนเงิ
นกู้คงเหลื
อ ่
น้อยกว่า 1 ปี 1 ถึง 5 ปี มากกว่า 5 ปี
ตามสัญญาดอกเบี้ยคงที่
น้อยกว่า 1 ปี 1 ถึง 5 ปี มากกว่า 5 ปี

น้อ1,515.70
ยกว่า 1 ปี
1,810.92
1,515.70
4,039.21
1,810.92
1,515.70
4,190.12
4,039.21
1,810.92
11,555.95
4,190.12
4,039.21
11,555.95
4,190.12
11,555.95

น้อยกว่า -1 ปี
-1,089.81
-12,585.00
1,089.81
13,674.81
12,585.00
1,089.81
13,674.81
12,585.00
13,674.81

16,207.82
ถึง 5 ปี
6,405.85
6,207.82
14,240.53
6,405.85
6,207.82
7,088.21
14,240.53
6,405.85
33,942.41
7,088.21
14,240.53
33,942.41
7,088.21
33,942.41

THAI

มากกว่
า 5 ปี
5,541.23
3,552.06
5,541.23
2,988.27
3,552.06
5,541.23
186.76
2,988.27
3,552.06
12,268.32
186.76
2,988.27
12,268.32
186.76
12,268.32
231

1 ถึง 5- ปี มากกว่า- 5 ปี
--4,359.23
6,528.40
--31,437.00
33,586.00
4,359.23
6,528.40
35,796.23
40,114.40
31,437.00
33,586.00
4,359.23
6,528.40
35,796.23
31,437.00 40,114.40
33,586.00
35,796.23 40,114.40

ยอดรวม
ยอดรวม
13,264.75
11,768.83
13,264.75
33,245.45
11,768.83
13,264.75
89,073.09
33,245.45
11,768.83
147,352.12
89,073.09
33,245.45
147,352.12
89,073.09
147,352.12

หนี้สิน
หนี้สิน
ทางการเงิน
ทางการเงิน
แยกตามสกุลเงิน
แยกตามสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ
ดอลลาร์สหรัฐ
เยนญี่ปุ่น
เยนญี่ปุ่น
เงินยูโร
เงินยูโร
เงินบาท
เงินบาท
รวม
รวม

อัตรา
อัตรา
ดอกเบี้ย
ดอกเบี้ย
ถัวเฉลี่ย
ถัวเฉลี่ย
ถ่วง
ถ่วง
น้้าหนัก
น้้าหนัก
4.78
4.78
1.07
1.07
1.76
1.76
4.26
4.26

ปี 2561
ปี 2561

จ้านวนเงินกู้คงเหลือตามสัญญา
จ้านวนเงินกู้คงเหลือตามสัญญา
ดอกเบี้ยลอยตัว
ดอกเบี้ยลอยตัว

หน่วย : ล้านบาท
จ้านวนเงินกู้คงเหลือ
จ้านวนเงินกู้คงเหลือ
ตามสัญญาดอกเบี้ยคงที่
ตามสัญญาดอกเบี้ยคงที่

น้อยกว่า 1 ปี
น้อยกว่า 1 ปี

1 ถึง 5 ปี
1 ถึง 5 ปี

มากกว่า 5 ปี
มากกว่า 5 ปี

น้อยกว่า 1 ปี
น้อยกว่า 1 ปี

1,740.27
1,740.27
1,903.41
1,903.41
5,183.63
5,183.63
3,307.14
3,307.14
12,134.45
12,134.45

6,612.12
6,612.12
7,160.54
7,160.54
16,373.29
16,373.29
6,108.92
6,108.92
36,254.87
36,254.87

7,651.27
7,651.27
5,339.00
5,339.00
7,018.62
7,018.62
656.17
656.17
20,665.06
20,665.06

1,198.64
1,198.64
12,530.00
12,530.00
13,728.64
13,728.64

1 ถึง 5 ปี
1 ถึง 5 ปี
4,794.56
4,794.56
25,590.00
25,590.00
30,384.56
30,384.56

ยอดรวม
ยอดรวม

มากกว่า 5 ปี
มากกว่า 5 ปี
8,378.98
8,378.98
29,730.00
29,730.00
38,108.98
38,108.98

16,003.66
16,003.66
14,402.95
14,402.95
42,947.72
42,947.72
77,922.23
77,922.23
151,276.56
151,276.56

บริษัทมีนโยบายบริห ารความเสี่ ยงจากความผัน ผวนของอั ตราดอกเบี ้ย โดยใช้เครื ่องมื อทางการเงิ น
บริษัท มีนโยบายบริห ารความเสี่ ยงจากความผัน ผวนของอั ตราดอกเบี ้ย โดยใช้เครื ่องมื อทางการเงิ น
ในตลาดอนุ พั น ธ์ ได้ แ ก่ Cross Currency Swap (CCS) และ/หรื อ Interest Rate Swap (IRS) เพื ่ อแปลงอั ตราดอกเบี้ย
ในตลาดอนุ พั น ธ์ ได้ แ ก่ Cross Currency Swap (CCS) และ/หรื อ Interest Rate Swap (IRS) เพื ่ อแปลงอั ตราดอกเบี้ย
ลอยตัวที่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นมาเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีภาระหนี้เงินกู้ระยะยาว ภาระ
ลอยตัวที่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นมาเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีภาระหนี้เงินกู้ระยะยาว ภาระ
หนี้ภายใต้สัญญาเช่าซื้อที่เป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัวต่ออัตราดอกเบี้ยคงที่หลังการทาธุรกรรม Cross Currency Swap (CCS)
หนี้ภายใต้สัญญาเช่าซื้อที่เป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัวต่ออัตราดอกเบี้ยคงที่หลังการทาธุรกรรม Cross Currency Swap (CCS)
ประมาณร้อยละ 34 ต่อ 66 ปัจจุบันบริษัทไม่มีธุรกรรม IRS คงค้างแต่อย่างใด
ประมาณร้อยละ 34 ต่อ 66 ปัจจุบันบริษัทไม่มีธุรกรรม IRS คงค้างแต่อย่างใด
8.34.2 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
8.34.2 ความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลี่ยน
จากการที ่ บ ริ ษ ั ท มี ร ายได้ เป็ น เงิ น บาทและเงิ น ตราต่ างประเทศกว่ า 50 สกุ ล โดยมี ส กุ ล หลั ก ได้ แ ก่
จากการที ่ บ ริ ษ ั ท มี ร ายได้ เป็ น เงิ น บาทและเงิ น ตราต่ างประเทศกว่ า 50 สกุ ล โดยมี ส กุ ล หลั ก ได้ แ ก่
ดอลลาร์สหรัฐ (USD) บาท (THB) ยูโร (EUR) และเยน (JPY) และมีค่าใช้จ่ายในสกุลหลัก ได้แก่ ดอลลาร์สหรัฐ (USD) และ
ดอลลาร์สหรัฐ (USD) บาท (THB) ยูโร (EUR) และเยน (JPY) และมีค่าใช้จ่ายในสกุลหลัก ได้แก่ ดอลลาร์สหรัฐ (USD) และ
บาท (THB) ในขณะที่มีหนี้สินระยะยาวใน 4 สกุลหลัก ได้แก่ ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ยูโร (EUR) บาท (THB) และเยน (JPY)
บาท (THB) ในขณะที่มีหนี้สินระยะยาวใน 4 สกุลหลัก ได้แก่ ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ยูโร (EUR) บาท (THB) และเยน (JPY)
บริษัทได้ดาเนินการบริหารความเสี่ยงอันเนื่องมาจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้
บริษัทได้ดาเนินการบริหารความเสี่ยงอันเนื่องมาจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้
บริ ษ ั ท ได้ ด าเนิ น การโดยใช้ ห ลั ก การ Natural Hedging คื อ การจั ด ให้ ค ่ า ใช้ จ ่ า ยเป็ น เงิ น สกุ ล เดี ย วกั บ รายได้
บริ ษ ั ท ได้ ด าเนิ น การโดยใช้ ห ลั ก การ Natural Hedging คื อ การจั ด ให้ ค ่ า ใช้ จ ่ า ยเป็ น เงิ น สกุ ล เดี ย วกั บ รายได้
มากที่สุด และกู้เงินพร้อมกับปรับโครงสร้างเงินกู้ให้สอดคล้องกับเงินสดสุทธิจากการดาเนินการ (Net Operating Cash Flow)
มากที่สุด และกู้เงินพร้อมกับปรับโครงสร้างเงินกู้ให้สอดคล้องกับเงินสดสุทธิจากการดาเนินการ (Net Operating Cash Flow)
พร้อม ๆ กับการลดความเสี่ยงของการมีหนี้เป็นเงินสกุลต่างประเทศมากเกินไป โดยการมีหนี้สกุลเงิ นบาทด้วยส่วนหนึ่ง
พร้อม ๆ กับการลดความเสี่ยงของการมีหนี้เป็นเงินสกุลต่างประเทศมากเกินไป โดยการมีหนี้สกุลเงิ นบาทด้วยส่วนหนึ่ง
เพื่อที่จะลดความผันผวนของรายการผลก าไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนในงบการเงิน ด้วยการวางแผนในการจัดหาเงินทุน
เพื่อที่จะลดความผันผวนของรายการผลก าไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนในงบการเงิน ด้วยการวางแผนในการจัดหาเงินทุน
และการใช้เครื่ องมื อทางการเงิ นในการท าธุ รกรรมที่ เ หมาะสม ได้แก่ Cross Currency Swap (CCS) ในช่วงที่ตลาดเงิ น
และการใช้เครื่ องมื อทางการเงิ นในการท าธุ รกรรมที่ เ หมาะสม ได้แก่ Cross Currency Swap (CCS) ในช่วงที่ตลาดเงิ น
เอื ้ ออ านวย โดย ณ วั น ที ่ 31 ธั น วาคม 2562 บริ ษ ั ท มีส ัดส่ วนเงิ นกู ้ ระยะยาวในสกุลหลัก ภายหลั งจากการท า CCS ดังนี้
เอื ้ ออ านวย โดย ณ วั น ที ่ 31 ธั น วาคม 2562 บริ ษ ั ท มีส ัดส่ วนเงิ นกู ้ ระยะยาวในสกุลหลัก ภายหลั งจากการท า CCS ดังนี้
USD:EUR:JPY:THB:CHF = 4:27:10:54:5 นอกจากนี ้ บ ริ ษ ั ท ได้ ใ ช้ เ ครื ่ อ งมื อ ทางการเงิ น ได้ แ ก่ Forward Contract
USD:EUR:JPY:THB:CHF = 4:27:10:54:5 นอกจากนี ้ บ ริ ษ ั ท ได้ ใ ช้ เ ครื ่ อ งมื อ ทางการเงิ น ได้ แ ก่ Forward Contract
เพื่อจัดหาเงินชาระหนี้ในสกุลเงินที่บริษัทมีภาระผูกพันในอนาคต
เพื่อจัดหาเงินชาระหนี้ในสกุลเงินที่บริษัทมีภาระผูกพันในอนาคต
ปัจจุบัน บริษัทมีธุรกรรม CCS จ านวนทั้งสิ้น 16 รายการ โดยแบ่งเป็นการแปลงหนี้เงินบาท (THB) เป็น
ปัจจุบัน บริษัทมีธุรกรรม CCS จ านวนทั้งสิ้น 16 รายการ โดยแบ่งเป็นการแปลงหนี้เงินบาท (THB) เป็น
หนี้สกุลยูโร (EUR) อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5 รายการ แปลงหนี้เงินบาท (THB) เป็นหนี้สกุลเยน (JPY) อัตราดอกเบี้ย คงที่
หนี้สกุลยูโร (EUR) อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5 รายการ แปลงหนี้เงินบาท (THB) เป็นหนี้สกุลเยน (JPY) อัตราดอกเบี้ย คงที่
2 รายการ แปลงหนีเ้ งินบาท (THB) เป็นหนี้สกุลเยน (JPY) อัตราดอกเบี้ยลอยตัว 3 รายการ แปลงหนี้สกุลเงินยูโร (EUR)
2 รายการ แปลงหนีเ้ งินบาท (THB) เป็นหนี้สกุลเยน (JPY) อัตราดอกเบี้ยลอยตัว 3 รายการ แปลงหนี้สกุลเงินยูโร (EUR)
เป็นหนี้สกุลเยน (JPY) อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2 รายการ และแปลงหนี้สกุลดอลลาร์สหรัฐ (USD) เป็นหนี้สกุลเงินสวิสฟรังก์
เป็นหนี้สกุลเยน (JPY) อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2 รายการ และแปลงหนี้สกุลดอลลาร์สหรัฐ (USD) เป็นหนี้สกุลเงินสวิสฟรังก์
(CHF) อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4 รายการ โดยวงเงิน ทั้งสิ้น ของธุรกรรม CCS ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจ านวนเทียบเท่า
(CHF) อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4 รายการ โดยวงเงิน ทั้งสิ้น ของธุรกรรม CCS ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจ านวนเทียบเท่า
16,262.46 ล้ านบาท ซึ ่ ง จะมี ก ารช าระแลกเปลี ่ ยนเงิ นต้ น และดอกเบี ้ ยเป็ น รายเดื อน รายไตรมาส และทุ ก ๆ 6 เดื อน
16,262.46 ล้ านบาท ซึ ่ ง จะมี ก ารช าระแลกเปลี ่ ยนเงิ นต้ น และดอกเบี ้ ยเป็ น รายเดื อน รายไตรมาส และทุ ก ๆ 6 เดื อน
โดยธุรกรรม CCS ดังกล่าว จะทยอยสิ้นสุดสัญญาตั้งแต่ปี 2563 ถึงปี 2571
โดยธุรกรรม CCS ดังกล่าว จะทยอยสิ้นสุดสัญญาตั้งแต่ปี 2563 ถึงปี 2571
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หนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
หนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
สกุลเงิน
สกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ
ดอลลาร์
เยนญี่ปุ่นสหรัฐ
เยนญี
เงินยูโ่ปร ุ่น
เงินยูโร

ครบกาหนด
ครบก
ภายในาหนด
1 ปี
ภายใน
1 ปี
1,515.70
1,515.70
1,810.92
1,810.92
5,129.02
5,129.02

2562
2562
1 ถึง 5 ปี
1 ถึง 5 ปี
6,207.82
6,207.82
6,405.85
6,405.85
18,599.76
18,599.76

ครบกาหนด
เกิครบก
นกว่าหนด
า 5 ปี
เกิน5,541.23
กว่า 5 ปี
5,541.23
3,552.06
3,552.06
9,516.67
9,516.67

ครบกาหนด
ครบก
ภายในาหนด
1 ปี
ภายใน
1 ปี
1,740.27
1,740.27
1,903.41
1,903.41
6,382.27
6,382.27

หน่วย : ล้านบาท

2561
2561
1 ถึง 5 ปี
1 ถึง 5 ปี
6,612.12
6,612.12
7,160.54
7,160.54
21,167.85
21,167.85

ครบกาหนด
เกิครบก
นกว่าหนด
า 5 ปี
เกิน7,651.27
กว่า 5 ปี
7,651.27
5,339.00
5,339.00
15,397.60
15,397.60

8.34.3 ความเสี่ยงด้านราคาน้ามัน
8.34.3 ความผั
ความเสีย่ นงด้
านราคาน้ามัน ้ ามัน จะขึ้น อยู ่กับ อุ ปสงค์และอุ ปทานของน ้ ามัน เชื้ อเพลิงในตลาดโลก รวมทั้ง
ผวนของราคาน
ความผัทนางการเมื
ผวนของราคาน
มัน จะขึ้น อยู
อุ ปสงค์และอุ ปทานของน
้ ามัาเนิ
น เชืน้ องาน
เพลิเนืงในตลาดโลก
ผลกระทบจากสภาวการณ์
องระหว่า้ างประเทศ
ซึ่งส่่กงับผลกระทบโดยตรงต่
อผลการด
่องจากน้ามันเชืรวมทั
้อเพลิ้งง
ผลกระทบจากสภาวการณ์
ทางการเมื
ส่งษผลกระทบโดยตรงต่
นงาน เนื้ามั่องจากน
้อเพลิง
เป็
นวัตถุดิบที่สาคัญในการด
าเนินธุรอกิงระหว่
จขนส่างงประเทศ
ทางอากาศซึ่งบริ
ัท ได้จัดทาการประกัอผลการด
นความเสีาเนิ
่ยงราคาน
นโดยมี้าวมัตั นถุเชืประสงค์
เป็่อนลดความผั
วัตถุดิบที่สนาคั
ญในการด
ธุรกิ้าจมัขนส่
งทางอากาศ
บริษ่อัทให้ได้ผจลประกอบการของบริ
ัดทาการประกันความเสี
้ามันาหมายและเป็
โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื
ผวนของต้
นทุาเนิ
นด้นานน
นอากาศยาน
และเพื
ษัท เป็่ยนงราคาน
ไปตามเป้
นการ
เพื
อ
่
ลดความผั
น
ผวนของต้
น
ทุ
น
ด้
า
นน
้
า
มั
น
อากาศยาน
และเพื
อ
่
ให้
ผ
ลประกอบการของบริ
ษ
ท
ั
เป็
น
ไปตามเป้
า
หมายและเป็
การ
ปกป้ องมู ล ค่ า ของบริ ษั ท ให้ แ ก่ ผู้ ถื อหุ้ น และผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง โดยมิ ใ ช่ เ ป็ น การแสวงหารายได้ ห รื อหวั งผลกาไรเพิ่มเติมนจาก
ปกป้ องมู
ล ค่ า ของบริ
ษั ท ให้้าแมัก่นผู้ ถื อหุ้ น และผู้ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง โดยมิ ใ ช่ เ ป็ น การแสวงหารายได้ ห รื อหวั งผลกาไรเพิ่มเติมจาก
การบริ
หารความเสี
่ยงราคาน
การบริหารความเสีบริ
่ยงราคาน
น หารความเสี่ยงราคาน้ามันอากาศยานอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ โดยกาหนดนโยบาย การ
ษัทได้ม้าีกมัารบริ
บริษัท้ามัได้นมฯีกให้
ารบริ
หารความเสี
่ยงราคาน
้ามัน่ยอากาศยานอย่
งต่ตอ่าเนื
นระบบ
โดยกาหนดนโยบาย
การ
บริหารความเสี่ยงราคาน
สามารถจั
ดทาประกั
นความเสี
งราคาน้ามันฯ าไม่
กว่่อาร้งเป็
อยละ
20 และไม่
เกินร้อยละ 80 ของ
บริหมารความเสี
งราคาน้า่งมัปีนงฯบประมาณ
ให้สามารถจั
ดทาประกันความเสี
มันอฯน ไม่
ต่ากว่าร้าหนดราคาน
อยละ 20 และไม่
ปริ
าณการใช้ใ่ยนรอบหนึ
และระยะเวลาประกั
นไม่่ยงราคาน
เกิน 24 ้าเดื
โดยการก
้ามันฯเกิขัน้นร้ตอ่ายละ
และขั80้นสูของ
งไว้
ปริ
ม
าณการใช้
ใ
นรอบหนึ
ง
่
ปี
ง
บประมาณ
และระยะเวลาประกั
น
ไม่
เ
กิ
น
24
เดื
อ
น
โดยการก
าหนดราคาน
า
้
มั
น
ฯ
ขั
น
้
ต
า
่
และขั
น
้
สู
งไว้
ซึ่งบริษัทจะต้องรับภาระส่วนต่างหากราคาน้ามันฯ ต่ากว่าราคาขั้นต่า ในทางกลับกันบริษัทจะได้รับชดเชยส่วนต่ างหากราคา
บภาระส่
วนต่างหากราคาน
ต่ากว่าราคาขั
้นตน่าเงิในทางกลั
บกันบริ
ษัทฐ จะได้
างหากราคา
นซึ่ง้ามับรินษฯัทสูจะต้
งกว่อางรั
ราคาขั
้นสูงโดยการรั
บชดเชยหรื้าอมัจ่นาฯยชดเชยส่
วนต่างเป็
นสกุลดอลลาร์
สหรั
สาหรัรบับปีชดเชยส่
สิ้นสุดวัวนนต่
ที่ 31
ธันวาคม
น2562
้ามันบริ
ฯ สูษงัทกว่ได้าราคาขั
น
้
สู
ง
โดยการรั
บ
ชดเชยหรื
อ
จ่
า
ยชดเชยส่
ว
นต่
า
งเป็
น
เงิ
น
สกุ
ล
ดอลลาร์
ส
หรั
ฐ
ส
าหรั
บ
ปี
ส
น
้
ิ
สุ
ด
วั
น
ที
่
31
ธันวาคม
ประกันความเสี่ยงราคาน้ามันฯ ในสัดส่วนถัวเฉลี่ยร้อยละ 57 ของปริมาณการใช้ และบริษัท ยังได้จัดทาการบริ
หาร
2562
บริ
ษ
ท
ั
ได้
ป
ระกั
น
ความเสี
ย
่
งราคาน
้
า
มั
น
ฯ
ในสั
ด
ส่
ว
นถั
ว
เฉลี
ย
่
ร้
อ
ยละ
57
ของปริ
ม
าณการใช้
และบริ
ษ
ท
ั
ยั
ง
ได้
จ
ั
ด
ท
าการบริ
หาร
ความเสี่ยงราคาน ้ามันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีภาระผูกพันถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในสัดส่วนถัวเฉลี่ยร้อยละ 45 ของปริมาณการใช้
งราคาน ้ามันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีภาระผูกพันถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในสัดส่วนถัวเฉลี่ยร้อยละ 45 ของปริมาณการใช้
นความเสี
้ามันทั้ง่ยหมด
น้ามันทั้งหมด
8.34.4 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
8.34.4 มูมูลลค่ค่าายุยุตติธิธรรมของเครื
อทางการเงิ
รรม หมายถึ่องงมืราคาที
่จะได้รนับจากการขายสินทรัพย์ หรือจะจ่ายเพื่อโอนหนี้สิน ในรายการที่เกิดขึ้นใน
ายุติธรรมณ หมายถึ
สภาพปกติระหว่างผูมู้รล่วค่มตลาด
วันที่วัดงมูราคาที
ลค่า ่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์ หรือจะจ่ายเพื่อโอนหนี้สิน ในรายการที่เกิดขึ้นใน
สภาพปกติระหว่างผูบริ้ร่วษมตลาด
วันที่วัดมูอลสมมติ
ค่า ท ี ่ บ ริ ษ ั ท ใช้ ใ นการประมาณมู ล ค่ ายุ ต ิ ธ รรมของเครื ่ องมื อทางการเงิ น
ั ท ใช้ ว ิ ธณ
ี ก ารและข้
แต่ละชนิด ดังนี้ บริ ษั ท ใช้ ว ิ ธ ี ก ารและข้ อสมมติ ท ี ่ บ ริ ษ ั ท ใช้ ใ นการประมาณมู ล ค่ ายุ ต ิ ธ รรมของเครื ่ องมื อทางการเงิ น
แต่ละชนิด ดังนี้ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เจ้าหนี้การค้า เงินกู้ยืม เงินค้างจ่าย เป็นมูลค่ายุติธรรมที่ใกล้ เคียงกับ
ราคาที่บันทึกในบัญเงิชี นสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เจ้าหนี้การค้า เงินกู้ยืม เงินค้างจ่าย เป็นมูลค่ายุติธรรมที่ใกล้ เคียงกับ
ราคาที่บันทึกในบัญเงิชี นลงทุ นทั ่วไป เป็ นมู ลค่ ายุ ติ ธรรมโดยประมาณจากราคาตามบั ญ ชี ส ุ ทธิ จากค่ าเผื ่ อการด้ อยค่ า ส าหรั บ
เงิ นนลงทุ
ทั ่วไป เป็เป็
นมูนลมูค่ลาค่ยุายุตติ ธิธรรมโดยประมาณจากราคาตามบั
ญ ชี ส ุ ทธิ จากค่ าเผื ่ อการด้ อยค่ า ส าหรั บ
เงินลงทุนในตราสารทุ
ที่มีรนาคาตลาด
รรมตามราคาตลาด
เงินลงทุนในตราสารทุ
นที้ก่มารค้
ีราคาตลาด
ยุติธรรมตามราคาตลาด
ลูกหนี
า เป็นมูเป็
ลค่นามูยุลตค่ิธารรมจากยอดลู
กหนี้การค้าสุทธิจากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามบัญชี
ลูธุรกกรรมอนุ
หนี้การค้พาันธ์เป็ทนางการเงิ
มูลค่ายุนติธเป็รรมจากยอดลู
กหนี้ก่เกิารค้
าสุทธิจากค่บามูเผื
้สงสัญยญาที
จะสูญ
ญชีกับธนาคาร
นมูลค่ายุติธรรมที
ดจากการปรั
ลค่่อาหนี
ของสั
่บริตามบั
ษัททาไว้
ธุรกรรมอนุพณันธ์วัทนางการเงิ
น เป็น่อมูสะท้
ลค่าอยุนให้
ติธรรมที
มูลค่ณาของสั
ริษัทท้นาไว้กับธนาคาร
ตั้งแต่เริ่มต้น ด้วยราคาตลาด
ที่ในรายงานเพื
เห็นถึ่เงกิมูดลจากการปรั
ค่าของสัญบญา
เวลาปัญจญาที
จุบัน่บมากขึ
ตั้งแต่เริ่มต้น ด้วยราคาตลาด ณ วันที่ในรายงานเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงมูลค่าของสัญญา ณ เวลาปัจจุบันมากขึ้น
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ตารางต่อไปนี้แสดงการเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่ไม่รับรู้ในงบการเงินรวม และงบ
การเงินเฉพาะบริษัท บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลาดับชั้น ของมูลค่ า
ยุติธรรม ดังนี้ ตารางต่อไปนี้แสดงการเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่ไม่รับรู้ในงบการเงินรวม และงบ
การเงินเฉพาะบริษัท บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลาดับชั้น ของมูลค่ า
ยุติธรรม ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ณ วันที่ 31พธัันนธ์วาคม 2562
ตราสารอนุ
สินสัทรัญพญาซื
ย์ท้อี่วขายเงิ
ัดมูลค่นาตราต่
ด้วยมูางประเทศล่
ลค่ายุติธรรม
วงหน้า
ตราสารอนุ
พ
น
ั
ธ์
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
สัสัญ
้อขายเงิ่ยนนสกุ
ตราต่ลาเงิงประเทศล่
วงหน้า
ญญาซื
ญาแลกเปลี
น
สัสัญ
ตราดอกเบี
ญญาแลกเปลี
ญาแลกเปลี่ย่ยนอั
นราคาน
้ามัน ้ย
หนีสั้สญินญาแลกเปลี
ที่วัดมูลค่าด้่ยวนสกุ
ยมูลลค่เงิานยุติธรรม
สัญญาแลกเปลี
ตราสารอนุ
พันธ์ ่ยนราคาน้ามัน
หนีสั้สญินญาซื
ที่วัด้อมูขายเงิ
ลค่าด้นวตราต่
ยมูลาค่งประเทศล่
ายุติธรรมวงหน้า
ตราสารอนุ
พันธ์ ่ยนอัตราดอกเบี้ย
สัญญาแลกเปลี
สัสัญ
้อขายเงิ่ยนนสกุ
ตราต่ลาเงิงประเทศล่
วงหน้า
ญญาซื
ญาแลกเปลี
น
สัสัญ
ตราดอกเบี
ญญาแลกเปลี
ญาแลกเปลี่ย่ยนอั
นราคาน
้ามัน ้ย
สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน
สัญญาแลกเปลี่ยนราคาน้ามัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ณ วันที่ 31พธัันนธ์วาคม 2561
ตราสารอนุ
สินสัทรัญพญาซื
ย์ท้อี่วขายเงิ
ัดมูลค่นาตราต่
ด้วยมูางประเทศล่
ลค่ายุติธรรม
วงหน้า
ตราสารอนุ
พ
น
ั
ธ์
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
สัสัญ
้อขายเงิ่ยนนสกุ
ตราต่ลาเงิงประเทศล่
วงหน้า
ญญาซื
ญาแลกเปลี
น
สัสัญ
ตราดอกเบี
ญญาแลกเปลี
ญาแลกเปลี่ย่ยนอั
นราคาน
้ามัน ้ย
หนีสั้สญินญาแลกเปลี
ที่วัดมูลค่าด้่ยวนสกุ
ยมูลลค่เงิายุนติธรรม
สัญญาแลกเปลี
ตราสารอนุ
พันธ์ ่ยนราคาน้ามัน
หนีสั้สญินญาซื
ที่วัด้อมูขายเงิ
ลค่าด้นวตราต่
ยมูลค่างประเทศล่
ายุติธรรม วงหน้า
ตราสารอนุ
พันธ์ ่ยนอัตราดอกเบี้ย
สัญญาแลกเปลี
สัสัญ
้อขายเงิ่ยนนสกุ
ตราต่ลาเงิงประเทศล่
วงหน้า
ญญาซื
ญาแลกเปลี
น
สัสัญ
ตราดอกเบี
ญญาแลกเปลี
ญาแลกเปลี่ย่ยนอั
นราคาน
้ามัน ้ย
สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน
สัญญาแลกเปลี่ยนราคาน้ามัน

งบการเงินรวม
ระดับ 2
ระดับ 3
งบการเงินรวม
ระดับ 2
ระดับ 3

รวม

---

2,450.37
2,450.37
1.15
713.53
1.15
713.53

---

2,450.37
2,450.37
1.15
713.53
1.15
713.53

---

1,664.27
1,664.27
1.19
-1.19
-

---

1,664.27
1,664.27
1.19
-1.19
-

ระดับ 1
ระดับ 1

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม
ระดับ 2
ระดับ 3
งบการเงินรวม
ระดับ 2
ระดับ 3

รวม

---

1,669.72
1,669.72
0.81
-0.81
-

---

1,669.72
1,669.72
0.81
-0.81
-

---

1,132.27
1,132.27
3.85
4,563.60
3.85
4,563.60

---

1,132.27
1,132.27
3.85
4,563.60
3.85
4,563.60

ระดับ 1
ระดับ 1
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รวม

หน่วย : ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ตราสารอนุพันธ์
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน
สัญญาแลกเปลี่ยนราคาน้ามัน
หนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ตราสารอนุพันธ์
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน
สัญญาแลกเปลี่ยนราคาน้ามัน

งบการเงินเฉพาะบริษัท
ระดับ 2
ระดับ 3

รวม

-

2,450.37
1.15
713.53

-

2,450.37
1.15
713.53

-

1,664.27
1.19
-

-

1,664.27
1.19
-

ระดับ 1

หน่วย : ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ตราสารอนุพันธ์
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน
สัญญาแลกเปลี่ยนราคาน้ามัน
หนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ตราสารอนุพันธ์
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน
สัญญาแลกเปลี่ยนราคาน้ามัน

งบการเงินเฉพาะบริษัท
ระดับ 2
ระดับ 3

รวม

-

1,669.72
0.81
-

-

1,669.72
0.81
-

-

1,132.27
3.85
4,137.92

-

1,132.27
3.85
4,137.92

ระดับ 1
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เทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรมและข้อมูลที่ใช้สาหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 2
มู ล ค่ ายุ ติ ธรรมของตราสารอนุพั น ธ์ ค านวณโดยใช้เ ทคนิ คการคิ ดมู ลค่าปั จ จุบ ั นของกระแสเงิ นสดในอนาคต
และแบบจาลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่าโดยใช้อัตราคิดลดที่ปรับด้วยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ ซึ่งข้อมูล
ที่น ามาใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ในตลาดที่เกี่ยวข้อง เช่น อัตราแลกเปลี่ยนทันที
อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าของเงิน ตราต่างประเทศ อัตราดอกเบี้ย อัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ ราคาน ้ามันล่วงหน้า
และราคาน้ามันตามสัญญา เป็นต้น
ส าหรับงบการเงินสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทได้เปลี่ยนแปลงการเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของ
เครื่ องมื อทางการเงิ น โดยแสดงแบบผลรวมเป็ น มู ล ค่ายุ ติ ธ รรมของแต่ ล ะสั ญ ญา และเปลี่ ย นแปลง การใช้ อั ตราคิดลด
ส าหรั บ ตราสารอนุพันธ์โดยใช้ข้อมูลทางการเงินที่ใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมบริการทางการเงิน เช่น ใช้อัตราคิดลด
จากธนาคาร และได้เปลี่ยนแปลงการเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของงบการเงินสาหรับปี 2561 ที่แสดงเปรียบเทียบด้วยแล้ว
ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
8.35 สัญญาและภาระผูกพัน
สัญญาและภาระผูกพันเช่าเครื่องบิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัท ได้ลงนามในสัญญาเช่าดาเนินงาน (Operating Lease) เครื่องบินจานวน 42
ล า โดยมีภาระผูกพันที่ต้องจ่ ายค่ าเช่ าเครื่ องบิน ตามสัญ ญาเช่าด าเนินงานเป็นจ านวนเงิน 3,587.67 ล้านดอลลาร์สหรั ฐ
หรือ ประมาณ 108,818.64 ล้านบาท ประกอบด้วยเครื่องบิน A320-200 จ านวน 15 ล า A350-900 จ านวน 8 ล า B777-300ER
จานวน 11 ลา B787-8 จานวน 6 ลา B787-9 จานวน 2 ลา โดยมีเครื่องบินที่บริษัท ดาเนินการรับมอบเรียบร้ อยแล้ว จนถึง
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จานวน 39 ลา และมีเครื่องบินที่ยังไม่ถึงกาหนดรับมอบอีกจานวน 3 ลา ทั้งนี้ มีเครื่องบินครบ
กาหนดสัญญาเช่าดาเนินงานในปี 2563-2567 จานวน 6 ลา เครื่องบินครบกาหนดสิ้นสุดสัญญาในปี 2568-2573 จานวน 36 ลา
ภาระผูกพันค่าเช่า ตามสัญญาเช่าเครื่องบินทั้ง 42 ลา สาหรับระยะเวลาแต่ละช่วงมีดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

ภาระผูกพัน
ค่าเช่า

ภายใน 1 ปี
13,418.27

เกิน 1 ปี – 5 ปี
56,815.80

เกิน 5 ปี
38,584.57

8.36 ประมาณการผลการดาเนินงาน
บริ ษ ั ท ได้ จ ั ด ท าประมาณการผลการด าเนิ น งานเพื ่ อใช้ ใ นการวางแผนการบริ ห ารกิ จ การในอนาคตล่ ว งหน้ า
และใช้ในการพิจ ารณาผลกระทบทางบัญชี โดยมีการพิจารณาปัจ จัยที ่มี ผลกระทบต่ าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งปัจจัยภายนอก
และปัจจัยภายใน อาทิ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะการเติบโตของตลาด คู่แข่งขัน กลุ่มเป้าหมายลูกค้า นโยบายการบริหารงาน
และผลการดาเนินงานที่ผ่านมา เป็นต้น
บริษัทได้ก าหนดสมมติฐานทางการเงินโดยค านึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ทั้งในด้านรายได้และ
ค่าใช้จ่าย เพื่อจัดท าประมาณการผลการด าเนินงาน ซึ่งเป็นสมมติฐานที่ดีที่สุดในขณะที่มีการจัดท าประมาณการดังกล่าว
โดยประมาณการดังกล่าวได้รับการเห็นชอบจากฝ่ายบริหารของบริษัท และอยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการของ
บริษัท บริษัทนาข้อมูลดังกล่าวมาคานวณผลกระทบทางบัญชีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
8.37 การจัดประเภทรายการใหม่
ในปี 2562 บริษัทได้มีการจัดประเภทรายการใหม่สาหรับบัญชีเงินมัดจาสัญญาเช่าเครื่องบิน จากเดิมแสดงรายการ
ในค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าและเงินมัดจาทั้งจานวน เปลี่ยนเป็นแสดงรายการในค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าและเงินมัดจา เฉพาะส่วน
ที่ไม่เกิน 1 ปี ส่วนที่เกิน 1 ปีแสดงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น สาหรับบัญชีเงินประกันการบารุงรั กษาเครื่ องบิน ตามสัญ ญา
เช่าจากเดิมแสดงรายการรวมในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น เปลี่ยนเป็นแยกแสดงรายการเป็นเงินประกันการบารุงรักษาเครื่องบิน
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และส
2561 ได้
ให้สสอดคล้
อดคล้อองกั
งกับบการจั
การจัดด
และส าหรั
าหรับบปีปี 2561
ได้จจััดดประเภทรายการใหม่
ประเภทรายการใหม่เเพืพื่่ออนนามาแสดงเปรี
ามาแสดงเปรียยบเที
บเทียยบในงบแสดงฐานะการเงิ
บในงบแสดงฐานะการเงินน ให้
ประเภทของรายการทางบัญ
ญชีชีสสาหรั
าหรับบปีปี 2562
2562 ดัดังงนีนี้้
ประเภทของรายการทางบั

หน่วย : ล้านบาท

ปีปี 2561
2561
งบการเงินนเฉพาะบริ
เฉพาะบริษษัทัท
งบการเงิ

ตามที่่
ตามที
รายงานไว้เเดิดิมม
รายงานไว้

งบแสดงฐานะการเงิ
งบแสดงฐานะการเงินน
สิสินนทรั
ทรัพพย์ย์หหมุมุนนเวี
เวียยนน
ค่ค่าาใช้
ใช้จจ่า่ายจ่
ยจ่าายล่
ยล่ววงหน้
งหน้าาและเงิ
และเงินนมัมัดดจจาา
สิสินนทรั
ทรัพพย์ย์ไไม่ม่หหมุมุนนเวี
เวียยนน
เงินนประกั
ประกันนการบ
การบารุ
ารุงงรัรักกษาเครื
ษาเครื่อ่องบิ
งบินน
เงิ
สิสินนทรั
ทรัพพย์ย์ไไม่ม่หหมุมุนนเวี
เวียยนอื
นอื่น่น

จัจัดดประเภทใหม่
ประเภทใหม่
เพิ่ม่มขึขึ้น้น (ลดลง)
(ลดลง)
เพิ

ตามที่่
ตามที
ประเภทใหม่
จัจัดดประเภทใหม่

7,529.15
7,529.15

(5,420.44)
(5,420.44)

2,108.71
2,108.71

-26,185.20
26,185.20

13,552.03
13,552.03
(8,131.59)
(8,131.59)

13,552.03
13,552.03
18,053.61
18,053.61
หน่วย : ล้านบาท

ปีปี 2561
2561
งบการเงิ
รวม
งบการเงินนรวม

ตามที่่
ตามที
รายงานไว้
รายงานไว้เเดิดิมม

งบแสดงฐานะการเงิ
งบแสดงฐานะการเงินน
สิสินนทรั
ทรัพพย์ย์หหมุมุนนเวี
เวียยนน
ค่ค่าาใช้
ใช้จจ่า่ายจ่
ยจ่าายล่
ยล่ววงหน้
งหน้าาและเงิ
และเงินนมัมัดดจจาา
สิสินนทรั
ทรัพพย์ย์ไไม่ม่หหมุมุนนเวี
เวียยนน
เงิ
เงินนประกั
ประกันนการบ
การบารุ
ารุงงรัรักกษาเครื
ษาเครื่อ่องบิ
งบินน
สิสินนทรั
ทรัพพย์ย์ไไม่ม่หหมุมุนนเวี
เวียยนอื
นอื่น่น

จัจัดดประเภทใหม่
ประเภทใหม่
เพิ
ม
่
เพิ่มขึขึ้น้น (ลดลง)
(ลดลง)

ตามที่่
ตามที
ประเภทใหม่
จัจัดดประเภทใหม่

7,321.91
7,321.91

(5,420.44)
(5,420.44)

1,901.47
1,901.47

-26,318.70
26,318.70

13,538.58
13,538.58
(8,118.14)
(8,118.14)

13,538.58
13,538.58
18,200.56
18,200.56

8.38
8.38 เหตุ
เหตุกการณ์
ารณ์ภภายหลั
ายหลังงรอบระยะเวลารายงาน
รอบระยะเวลารายงาน
8.38.1
บริ
ษ
ท
ั
มี
แ
8.38.1 บริษัทมีแผนการเข้
ผนการเข้าาททาธุ
าธุรรกรรมอนุ
กรรมอนุพพันันธ์ธ์ททางการเงิ
างการเงินน ได้
ได้แแก่ก่ Cross
Cross Currency
Currency Swap
Swap (CCS)
(CCS) สสาหรั
าหรับบค่ค่าาเช่
เช่าา
เครื
เครื ่่ อองบิ
งบิ นนเพื
เพื ่่ ออการด
การด าเนิ
าเนิ นนงานที
งานที่่ เเป็ป็ นนสกุ
สกุลล เงิ
เงินนดอลลาร์
ดอลลาร์ สสหรั
หรัฐฐ (USD)
(USD) และหุ
และหุ ้้ นนกูกู ้้สสกุกุ ลล เงิ
เงิ นนบาท
บาท โดยจะทยอยเข้
โดยจะทยอยเข้ าาทท าตามภาวะ
าตามภาวะ
ตลาดเงิ
น
เอื
อ
้
อ
านวย
ตลาดเงินเอื้ออานวย
8.38.2
8.38.2 ในเดื
ในเดืออนกุ
นกุมมภาพั
ภาพันนธ์ธ์ 2563
2563 บริ
บริษษััทท สายการบิ
สายการบินนนกแอร์
นกแอร์ จจ ากั
ากัดด (มหาชน)
(มหาชน) ได้
ได้เเสนอขายหุ
สนอขายหุ้้นนสามั
สามัญ
ญเพิ
เพิ่ม่มทุทุนนจจานวน
านวน
รวม 888,147,358
888,147,358 หุหุ้้นน มูมูลลค่ค่าาทีที่่ตตราไว้
ราไว้ หหุุ ้้นนละ
ละ 11 บาท
บาท ในราคาเสนอขายราคา
ในราคาเสนอขายราคา 2.50
2.50 บาท
บาท ซึซึ่่งงบริ
บริษษััทท สายการบิ
สายการบิ นนนกแอร์
นกแอร์ จจ ากั
ากั ดด
รวม
(มหาชน)
(มหาชน) ได้
ได้รรับับเงิ
เงินนสุสุททธิธิหหลัลังงหัหักกค่ค่าาใช้
ใช้จจ่า่ายในการขายหุ
ยในการขายหุ้น้นสามั
สามัญ
ญจจานวนเงิ
านวนเงินน 1,548.24
1,548.24 ล้ล้าานบาท
นบาท ซึซึ่ง่งบริ
บริษษัทัทไม่
ไม่ไได้ด้ซซื้อื้อหุหุ้น้นสามั
สามัญ
ญเพิ
เพิ่่มมทุทุนน
จึจึงงททาให้
าให้สสัดัดส่ส่ววนการถื
นการถืออหุหุ้น้นของบริ
ของบริษษัทัทจากเดิ
จากเดิมมร้ร้ออยละ
ยละ 15.94
15.94 ลดลงเหลื
ลดลงเหลืออร้ร้ออยละ
ยละ 13.28
13.28
8.38.3
ตามที
่
ส
ถานการณ์
ก
ารแพร่
ร
ะบาดของไวรั
ส
COVID-19
ได้
8.38.3 ตามที ่ สถานการณ์ การแพร่ ระบาดของไวรั ส COVID-19 ได้ แแพร่
พร่ กการระบาดอย่
ารระบาดอย่ าางต่
งต่ ออเนื
เนื ่่อองในหลายประเทศ
งในหลายประเทศ
ททาให้
ร
ฐ
ั
บาลของประเทศไทยและรั
ฐ
บาลของประเทศต่
า
ง
ๆ
ได้
ป
ระกาศห้
า
มหรื
อ
เตื
อ
นประชาชนของตนให้
ง
าให้รัฐบาลของประเทศไทยและรัฐบาลของประเทศต่าง ๆ ได้ประกาศห้ามหรือเตือนประชาชนของตนให้งดการเดิ
ดการเดินนทางไป
ทางไป
ยัยังงประเทศที
่
ม
ี
ก
ารแพร่
ร
ะบาด
ซึ
่
ง
ส่
ง
ผลกระทบอย่
า
งหลี
ก
เลี
่
ย
งไม่
ไ
ด้
ก
ั
บ
อุ
ต
สาหกรรมการบิ
น
และการท่
อ
งเที
ย
่
ว
เป็
น
ประเทศที่มีการแพร่ระบาด ซึ่งส่งผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้กับอุตสาหกรรมการบินและการท่องเที่ยว เป็นเหตุ
เหตุใให้ห้
บริ
บริษษัทัทต้ต้อองปรั
งปรับบลดเที
ลดเที่ย่ยวบิ
วบินนและลดปริ
และลดปริมมาณผลิ
าณผลิตตให้
ให้สสอดคล้
อดคล้อองกั
งกับบจจานวนผู
านวนผู้โ้โดยสารที
ดยสารที่ล่ลดลง
ดลง
อย่
า
งไรก็
ต
าม
บริ
ษ
ั
ท
อยู
่
ร
ะหว่
า
งด
าเนิ
น
การตามมาตรการบริ
ห
ารจั
อย่ างไรก็ ต าม บริ ษ ั ท อยู ่ ร ะหว่ างด าเนิ น การตามมาตรการบริ ห ารจั ดด การผลกระทบจากไวรั
การผลกระทบจากไวรั สส COVID-19
COVID-19
อย่
า
งเข้
ม
ข้
น
โดยจั
ด
ตั
้
ง
คณะท
างานเพื
่
อ
การแก้
ไ
ขปั
ญ
หา
สั
่
ง
การและเฝ้
า
ติ
ด
ตามอย่
า
งใกล้
ช
ิ
ด
เพื
่
อ
รั
บ
มื
อ
กั
บ
สถานการณ์
อย่างเข้ม ข้น โดยจัดตั้งคณะท างานเพื ่ อการแก้ไ ขปั ญ หา สั่งการและเฝ้ าติด ตามอย่ างใกล้ ชิด เพื่ อรับ มื อกั บสถานการณ์
ในปั
ในปัจจจุจุบบันัน ซึซึ่ง่งยัยังงไม่
ไม่มมีสีสัญ
ัญญาณจะคลี
ญาณจะคลี่ค่คลายแต่
ลายแต่กกลัลับบทวี
ทวีคความรุ
วามรุนนแรงและลุ
แรงและลุกกลามไปในภู
ลามไปในภูมมิภิภาคยุ
าคยุโโรปและอี
รปและอีกกหลายประเทศในขณะนี
หลายประเทศในขณะนี้้
8.39
8.39 การอนุ
การอนุมมัตัติงิงบการเงิ
บการเงินน
งบการเงิ
งบการเงินนนีนี้ไ้ได้ด้รรับับอนุ
อนุมมัตัติจิจากคณะกรรมการบริ
ากคณะกรรมการบริษษัทัทให้
ให้อออกงบการเงิ
อกงบการเงินนเมื
เมื่อ่อวัวันนทีที่่ 28
28 กุกุมมภาพั
ภาพันนธ์ธ์ 2563
2563
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พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน

พลอากาศเอก ชาญยุทธ ศิริธรรมกุล

ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
วันที่ 16 ต.ค. 2562 - ปัจจุบัน
ได้รับแต่งตั้งเป็นรองประธานกรรมการ
วันที่ 16 ต.ค. 2562
ได้รับแต่งตั้งเป็นรักษาการประธานกรรมการ
วันที่ 11 พ.ย. 2562
อายุ 61 ปี

ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
วันที่ 28 มิ.ย. 2562 - ปัจจุบัน
อายุ 60 ปี

รองประธานกรรมการ
รักษาการประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ

การศึกษา/ประวัติการอบรม
♦ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายเรืออากาศ
♦ ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
♦ การอบรมหลักสูตรอื่นๆ
• หลักสูตรศิษย์การบิน รุน่ ที่ 72 โรงเรียนการบิน
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุน่ ที่ 53
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน รุน่ ที่ 12 (วนพ. 12)
สถาบันวิทยาการพลังงาน
• หลักสูตร Overseas Joint Warfare ออสเตรเลีย
• หลักสูตร Asia-Pacific Center for Security Studies, Hawaii สหรัฐอเมริกา
• หลักสูตร Logistics Technology for Executives at Institute for Defense &
Business, University of North Carolina สหรัฐอเมริกา
ประวัติการทำ�งาน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ไม่มี
บริษัทหรือหน่วยงานอื่นๆ
♦ ปัจจุบัน
ข้าราชการบำ�นาญ กระทรวงกลาโหม
ประวัติการทำ�งานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 ผู้บัญชาการทหารอากาศ กองทัพอากาศ
♦ 2560
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ยุทธบริการ
กองทัพอากาศ
♦ 1 ต.ค. 2559
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ กิจการพิเศษ
กองทัพอากาศ
♦ 1 ต.ค. 2558
รองเสนาธิการทหารอากาศ กองทัพอากาศ
♦

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่มี
สััดส่่วนการถืือหุ้้�นโดยคู่่�สมรส / บุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ ไม่่มีี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์
กรรมการก�ำกับดูแลโครงการศูนย์ซ่อมบ�ำรุงอากาศยานอู่ตะเภา
และโครงการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ณ ท่าอากาศยานอู่ตะเภา

การศึกษา/ประวัติการอบรม
♦ ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายเรืออากาศ
ประวัติการทำ�งาน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ไม่มี
บริษัทหรือหน่วยงานอื่นๆ
♦ ปัจจุบัน
ข้าราชการบำ�นาญ กระทรวงกลาโหม
ประวัติการทำ�งานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
2562
สมาชิกสภากลาโหม กระทรวงกลาโหม
♦ 2562
ประธานกรรมการกำ�กับติดตามการปฏิบัติงาน
บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำ�กัด
♦ 2562
ประธานกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
สหกรณ์ออมทรัพย์กองทัพอากาศ
♦ 2562
ประธานกรรมการหารายได้สนับสนุนมูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
มูลนิธิคุ้มเกล้าฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์
♦ 2562
หัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่เร่งรัดการซ่อมบ�ำรุงอากาศยาน
และยุทโธปกรณ์ กองทัพอากาศ
♦ 2562
กรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำ�กัด
♦ 2562
กรรมการสภาทหารผ่านศึก
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
♦ 2562
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ (สายยุทธบริการ)
กองทัพอากาศ
♦ 2561
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ กองทัพอากาศ
♦ 2560
รองเสนาธิการทหารอากาศ กองทัพอากาศ
♦ 2559
เจ้ากรม กรมส่งก�ำลังบ�ำรุงทหารอากาศ กองทัพอากาศ
♦ 2558
รองเจ้ากรม กรมส่งก�ำลังบ�ำรุงทหารอากาศ กองทัพอากาศ
♦

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่มี
สััดส่่วนการถืือหุ้้�นโดยคู่่�สมรส / บุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ ไม่่มีี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

นายดนุชา พิชยนันท์

กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานกรรมการก�ำกับดูแลโครงการศูนย์ซ่อมบ�ำรุงอากาศยานอู่ตะเภา
และโครงการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
วันที่ 26 เม.ย. 2562 - ปัจจุบัน
อายุ 49 ปี

นางสาวนิตยา ดิเรกสถาพร

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการก�ำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
วันที่ 26 เม.ย. 2562 - ปัจจุบัน
อายุ 62 ปี

ประวัติการทำ�งาน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
♦ 2560 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน)

การศึกษา/ประวัติการอบรม
♦ ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
♦ ปริญญาโท ด้านบริหารการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
♦ การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่น 91/2554
♦ การอบรมหลักสูตรอื่นๆ
• หลักสูตร Finance for Senior Executives Harvard Business School
สหรัฐอเมริกา
• หลักสูตร Senior Executives Program
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ (SASIN)
• หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.3)

บริษัทหรือหน่วยงานอื่นๆ
2559 - ปัจจุบัน
รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (สศช.)
♦ 2556 - ปัจจุบัน
กรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ประวัติการทำ�งาน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ไม่มี
บริษัทหรือหน่วยงานอื่นๆ
♦ เม.ย. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ สถาบันเพื่อการยุติธรรม
แห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)

การศึกษา/ประวัติการอบรม
♦ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
♦	ปริญญาโท Master of Science in Engineering Management, George
Washington University สหรัฐอเมริกา
♦	การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP)
รุ่น 211/2558

♦

ประวัติการทำ�งานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
2556 - 2559
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนงานทรงคุณวุฒิ)
ส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.)

♦

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่มี
สััดส่่วนการถืือหุ้้�นโดยคู่่�สมรส / บุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ ไม่่มีี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

ประวัติการทำ�งานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
2560 - 2562
ที่ปรึกษา คณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
♦ 2559 - 2560
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ก�ำกับดูแลส�ำนัก
ตรวจสอบภายใน บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
♦ 2552 - 2559
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ส�ำนักตรวจสอบภายใน
บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
♦

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ 0.00003
สััดส่่วนการถืือหุ้้�นโดยคู่่�สมรส / บุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ ไม่่มีี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
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นางปรารถนา มงคลกุล

กรรมการอิสระ
กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม
กรรมการบริหาร
กรรมการก�ำกับและติดตามแผนยุทธศาสตร์
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
วาระที่ 1 28 ก.พ. 2560 - 26 เม.ย. 2561
วาระที่ 2 26 เม.ย. 2561 - ปัจจุบัน
อายุ 55 ปี
การศึกษา/ประวัติการอบรม
♦ ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
♦ ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
♦ ผู้พิพากษาสมทบ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
♦ การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP)
รุ่น 34/2546
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่น 2/2546
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Advanced Audit Committee Program
(Advanced ACP) รุ่น 22/2559
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Risk Management Program for Corporate
Leaders (RCL) รุ่น 8/2560
♦ การอบรมหลักสูตรอื่นๆ
• หลักสูตรการกำ�กับดูแลกิจการสำ�หรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
ของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 13/2558
สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตร Advanced Management Program 180, Year 2011,
Harvard Business School, Boston, สหรัฐอเมริกา
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 6/2551 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• หลักสูตร Thai Intelligent Investors รุ่นที่ 1/2555
สถาบันวิทยาการผู้ลงทุนไทย
• หลักสูตร Chief Financial Officer Certification Program รุ่นที่ 1/2547
สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
• หลักสูตร Director Diploma Examination Year 2003,
The Australian Institute of Directors Association
• หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
สำ�หรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 20/2560 สถาบันพระปกเกล้า

ประวัติการทำ�งาน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
♦ 24 เม.ย. 2562 - ปัจจุบน
ั กรรมการ กรรมการตรวจสอบ
บริษัท ทีบีเอสพี จ�ำกัด (มหาชน)
♦ 15 มี.ค. 2562 - ปัจจุบน
ั กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
♦ ธ.ค. 2559 - ปัจจุบัน
กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหา
กรรมการธรรมาภิบาลและก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัทหรือหน่วยงานอื่นๆ
♦ มิ.ย. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เอฌ็องซ์ จ�ำกัด
♦ 2556 - ปัจจุบัน
กรรมการ เลขานุการ และเหรัญญิก
มูลนิธิ ดร. ก�ำจัด - ปราณี มงคลกุล
♦ 2554 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ บริษัท บูติค คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จ�ำกัด
♦ 2553 - ปัจจุบัน
กรรมการอ�ำนวยการ
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
♦ 2546 - ปัจจุบัน
สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ และวิทยากร
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประวัติการทำ�งานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
2556 -14 มี.ค. 2562 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการความเสี่ยงด้านการเงิน
บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
♦ 5 ม.ค. 2561 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
พ.ค. 2562
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
♦ เม.ย. 2558 กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ อนุกรรมการ
ม.ค. 2562
กลั่นกรอง การลงทุนและติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย
เงินงบประมาณลงทุน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ำกัด
♦ 2557 - 6 ก.พ. 2562 ผู้พิพากษาสมทบ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า
ระหว่างประเทศกลาง
♦ ก.ค. 2557 - 1 ธ.ค. 2561 กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการปฏิรูปสินทรัพย์กรรมการกลั่นกรอง
กรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม การท่าเรือแห่งประเทศไทย
♦ 2558 - ม.ค. 2560
กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี และความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ธนาคารออมสิน
♦ 2557 - ม.ค. 2560
กรรมการ บริษัท ดุสิตธานี จ�ำกัด (มหาชน)
♦ 2555 - ก.ย. 2558
กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท แม็คกรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
♦

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่มี
สััดส่่วนการถืือหุ้้�นโดยคู่่�สมรส / บุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ ไม่่มีี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ

กรรมการ
กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการก�ำกับดูแลโครงการศูนย์ซ่อมบ�ำรุงอากาศยานอู่ตะเภา
และโครงการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ณ ท่าอากาศยานอู่ตะเภา
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
วาระที่ 1 28 ธ.ค. 2558 - 21 เม.ย. 2560
วาระที่ 2 21 เม.ย. 2560 - ปัจจุบัน
อายุ 60 ปี
การศึกษา/ประวัติการอบรม
♦ ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (การเงินและการคลัง)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
♦ ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารจัดการสาธารณะ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
♦ การอบรมหลักสูตรอื่นๆ
• หลักสูตรนักบริหารระดับกลาง รุ่นที่ 1 กระทรวงคมนาคม
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 58 สำ�นักงาน ก.พ.
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.2) รุ่นที่ 6 สำ�นักงาน ก.พ.
• หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน
(ปรม.) รุ่นที่ 10 สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 2555
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• หลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีระดับสูงภาครัฐ (CIO) รุ่นที่ 27
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ด้านการพัฒนาธุรกิจ อุตสาหกรรมและการลงทุน
(วธอ.) รุ่นที่ 3 สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 24 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำ�หรับผู้บริหารระดับสูง (รุ่นที่ 5)
สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ
ประวัติการทำ�งาน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ไม่มี
บริษัทหรือหน่วยงานอื่นๆ
♦ ปัจจุบัน
อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม
ประวัติการทำ�งานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
ก.ย. 2558 - ก.ย. 2561 รองปลัดกระทรวงคมนาคม (หัวหน้ากลุ่มภารกิจ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านทางหลวง)
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

♦

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่มี
สััดส่่วนการถืือหุ้้�นโดยคู่่�สมรส / บุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ ไม่่มีี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
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คณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

นายพินิจ พัวพันธ์

กรรมการอิสระ
กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
วาระที่ 1 20 ธ.ค. 2560 - 26 เม.ย. 2561
วาระที่ 2 26 เม.ย. 2561 - ปัจจุบัน
อายุ 52 ปี
การศึกษา/ประวัติการอบรม
♦ ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์ Tufts University สหรัฐอเมริกา
♦ ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ The London School of Economic
and Political Science
♦ การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• ป ระกาศนียบัตรหลักสูตร Corporate Governance for Capital Market
Intermediaries (CGI) รุ่น 2/2558
• ป ระกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่น 25/2547
• ป ระกาศนียบัตรหลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 2/2547
♦ การอบรมหลักสูตรอื่นๆ
• ห ลักสูตร Advance Management Program, Harvard Business School
(AMP 170) ปี 2549
• ห ลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท. 11) ปี 2554 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• ห ลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงชั้นสูง สมาคมวิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์ (มส. 5) ปี 2557
• ห ลักสูตรการกำ�กับดูแลกิจการสำ�หรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
ของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูงภาครัฐ สถาบันพระปกเกล้า (PDI 15)
• ห ลักสูตรพลังงานสำ�หรับผู้บริหาร สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (EEP 3)
• ห ลักสูตร Corporate Governance in Digital Era
มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
• ห ลักสูตร Oxford Programme on Negotiation Programme
in Bangkok, Executive Education and Enrichment Institute
ประวัติการทำ�งาน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
♦ 2560 - ปัจจุบัน
กรรมการ กรรมการการลงทุน
บริษัท เงินทุน ศรีสวัสดิ์ จ�ำกัด (มหาชน)
♦ 2558 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเม้นท์ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัทหรือหน่วยงานอื่นๆ
♦ 15 ต.ค. 2562
กรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย
- ปัจจุบัน
♦ 2561 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท เวลา นาใต้ เรสซิเดนเซส (วิลล่า) จ�ำกัด
♦ 2561 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท เอ็มจี 1962 แวร์เฮ้าส์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จ�ำกัด
♦ 2557 - ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ บริษัท มะลิกรุ๊ป 1962 จ�ำกัด
♦ 2556 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท เวลา ชะอ�ำ เรสซิเดนเซส จ�ำกัด
♦ 2551 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท ไอเดียส์ 1606 จ�ำกัด
♦ 2546 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท เทลอน โฮลดิ้ง จ�ำกัด
♦ 2545 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมนมไทย จ�ำกัด
♦

2545 - ปัจจุบัน

ประวัติการทำ�งานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
2561 - ปัจจุบัน
กรรมการมีอ�ำนาจลงนาม
บริษัท เอ็มจี 1962 แวร์เฮ้าส์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จ�ำกัด
♦ 2557 - ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ กรรมการมีอ�ำนาจลงนาม
บริษัท มะลิกรุ๊ป 1962 จ�ำกัด
♦ 2558 - 7 พ.ค. 2562 กรรมการ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของกรรมการผู้จัดการใหญ่
กรรมการก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
กรรมการเจรจาแก้ไขปัญหาข้อพิพาทกับบริษัทคู่สัมปทาน
บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน)
♦ 2558
ทีป่ รึกษาอิสระ บริษทั ผลิต-ไฟฟ้าลาว (มหาชน) (สปป.ลาว)
♦ 2552 - ม.ค. 2562 กรรมการมีอ�ำนาจลงนาม กรรมการบริหาร
กรรมการคณะกรรมการการลงทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ซีมีโก้ จ�ำกัด (มหาชน)
♦ 2552 - 2560
กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โซลาริส จ�ำกัด
♦ 2551 - เม.ย. 2561 กรรมการผู้จัดการ กรรมการมีอ�ำนาจลงนาม
บริษัทหลักทรัพย์เคที ซีมีโก้ จ�ำกัด
♦

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่มี
สััดส่่วนการถืือหุ้้�นโดยคู่่�สมรส / บุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ ไม่่มีี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

นายพงษ์ชัย อมตานนท์
กรรมการอิสระ

ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
วันที่ 16 ต.ค. 2562 - ปัจจุบัน
อายุ 55 ปี
การศึกษา/ประวัติการอบรม
♦	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
♦ การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• ป ระกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่น 30/2547
♦ การอบรมหลักสูตรอื่นๆ
• ห ลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 14 (ว.ต.ท. 14) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร รุน่ ที่ 58 (วปอ.58) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• ห ลักสูตรวิทยาการการจัดการสำ�หรับนักบริหารระดับสูง (วบส.)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประวัติการทำ�งาน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
♦ 2532 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
♦ 2551 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอรวิส จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัทหรือหน่วยงานอื่นๆ
♦ 2545 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม จ�ำกัด
♦ 2547 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท จีเนียส อิเลคทรอนิค มิเตอร์ จ�ำกัด
♦ 2548 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท ฟอร์ท แทร็คกิ้ง ซีสเต็ม จ�ำกัด
♦ 2556 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท ฟอร์ท ไลท์ติ้ง จ�ำกัด
♦ 2556 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท ฟอร์ท เวนดิ้ง จ�ำกัด
♦ 2556 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เทรดดิ้ง จ�ำกัด
ประวัติการทำ�งานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่มี
สััดส่่วนการถืือหุ้้�นโดยคู่่�สมรส / บุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ ไม่่มีี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

นายวัชรา ตันตริยานนท์

กรรมการอิสระ
กรรมการบริหาร
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
วันที่ 21 เม.ย. 2560 - ปัจจุบัน
อายุ 61 ปี
การศึกษา/ประวัติการอบรม
♦ ปริญญาโท Science in Management Administration Northrop University
รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
♦ การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP)
รุ่น 94/2550
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Audit Committee and Continuing
Development Program (ACP) รุ่น 41/2555
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM)
รุ่น 8/2555
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Report
(MFR) รุ่น 16/2555
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA)
รุ่น 13/2555
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Monitoring the System of Internal Control
and Risk Management (MIR) รุ่น 13/2555
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Corporate Governance for Capital Market
Intermediaries (CGI) รุ่น 6/2558
ประวัติการทำ�งาน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
♦ 2559 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษทั เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ�ำกัด (มหาชน)
♦ 2556 - ปัจจุบัน
กรรมการ และประธานกรรมการ
บริษัท อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
♦ 2561 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัทหรือหน่วยงานอื่นๆ
♦ 2560 - ปัจจุบัน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการเงิน
ส�ำนักงานคณะกรรมการและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
♦ 2557 - ปัจจุบัน
กรรมการ และประธานกรรมการ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ประวัติการทำ�งานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
♦ 2561 - เม.ย. 2562 กรรมการ บริษัท ไฮโครควิพ จ�ำกัด
♦ 2556 - พ.ย. 2560 กรรมการ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
♦ 2556 - มิ.ย. 2560 กรรมการ
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
(มหาชน)
♦ 2556 - 2559
กรรมการ บริษทั ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ�ำกัด
♦ 2552 - 2558
กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ธนาคารออมสิน
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่มี
สััดส่่วนการถืือหุ้้�นโดยคู่่�สมรส / บุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ ไม่่มีี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
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คณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

นางสาวศิริกุล เลากัยกุล

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการก�ำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
26 เม.ย. 2561 - ปัจจุบัน
อายุ 60 ปี
การศึกษา/ประวัติการอบรม
♦	ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกการผลิตภาพยนตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
♦ ปริญญาโท Advertising Management
มหาวิทยาลัยเท็กซัส ออสติน สหรัฐอเมริกา
♦ ปริญญาเอก การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยบูรพาร่วมกับมหาวิทยาลัยวิคตอเรีย ออสเตรเลีย
♦ การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• ป ระกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP)
รุ่น 252/2561
• ป ระกาศนียบัตรหลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 2/2558
ประวัติการทำ�งาน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
♦ 2560 - 2562
กรรมการ บริษัท อสมท จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัทหรือหน่วยงานอื่นๆ
♦ 2562 - ปัจจุบัน
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ องค์การบริหารการพัฒนา
พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
♦ 2560 - ปัจจุบัน
ที่ปรึกษา (องค์การมหาชน)
♦ 2560 - ปัจจุบัน
กรรมการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
♦ 2558 - ปัจจุบัน
Country Director ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย
♦ 2558 - ปัจจุบัน
กรรมการ Sustainable Brands Conference, Thailand
♦ 2548 - ปัจจุบัน
ผู้ก่อตั้ง บริษัท บีอิ้งซัสเทน จ�ำกัด
♦ 2562 - ปัจจุบัน
อนุกรรมการ บริษัทที่ปรึกษาแบรนด์บีอิ้ง จ�ำกัด
คณะกรรมการกิจการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ประวัติการทำ�งานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
การวางกลยุทธ์ของการสร้างแบรนด์องค์กร
และแผนงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
การสร้างแบรนด์องค์กร ก�ำหนดจุดยืนของการท�ำธุรกิจ
ให้ทั้งกับ องค์กรเอกชนระดับประเทศและระดับ SME
พร้อมการเป็นที่ปรึกษาในด้านการพัฒนากลยุทธ์การสร้าง
ความยั่งยืนของสังคมและองค์กร
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่มี
สััดส่่วนการถืือหุ้้�นโดยคู่่�สมรส / บุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ ไม่่มีี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

รองศาสตราจารย์์ ดร. สััญลัักข์์ ปััญวััฒนลิิขิิต
กรรมการอิสระ

ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
วันที่ 16 ต.ค. 2562 - ปัจจุบัน
อายุ 48 ปี
การศึกษา/ประวัติการอบรม
♦	ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
♦	ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต (สาขากฎหมายอาญา)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
♦	ปริญญาเอก นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขากฎหมายอาญา)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
♦ การอบรมหลักสูตรอื่นๆ
• ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาว่าความ สภาทนายความ ปี พ.ศ. 2535
• วุฒิบัตรหลักสูตรกฎหมายปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง
สำ�นักงานศาลปกครอง
• Notary Public Training Course (Class 1) 2003 สภาทนายความ
• The Training Course for Interpreters 2003 สำ�นักงานศาลยุติธรรม
• ประกาศนียบัตรหลักสูตรโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
การบังคับคดีและวางทรัพย์แก่ประชาชน รุ่นที่ 4 กระทรวงยุติธรรม
• Certificate of Participation at The National Center for State Courts
(March 28, 2014) United State of America
• Certificate of Participated in the International Visitor Leadership
Program on US Judicial System (March 24 - April 11, 2014) United
State of America
ประวัติการทำ�งาน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ไม่มี
บริษัทหรือหน่วยงานอื่นๆ
♦ ปัจจุบันรองศาสตราจารย์ประจำ� คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ
คณะกรรมการ การบิินพลเรืือน
กรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ คณะกรรมการศึึกษาธิิการจัังหวััดเชีียงใหม่่
อนุุกรรมการ ศึึกษาธิิการจัังหวััดเชีียงใหม่่ (ด้้านวิินััยบุุคคล)
อนุุกรรมการกฎหมาย สำำ�นัักงานพััฒนาพิิงคนคร (องค์์การมหาชน)
อนุุกรรมการบริิหาร กองทุุนพััฒนาบทบาทสตรีีประจำำ�จังั หวััดเชีียงใหม่่
อนุุกรรมการ สำำ�นัักงานหลัักประกัันสุุขภาพแห่่งชาติิ
ระดัับเขตพื้้�นที่่� เขต 1 จัังหวััดเชีียงใหม่่
ที่่�ปรึึกษา สภาทนายความจัังหวััดเชีียงใหม่่
กรรมการ บริิษััท สััญลัักข์์ทนายความและที่่�ปรึึกษากฎหมาย จำำ�กััด
ผู้้�ประเมิินคุุณภาพการศึึกษา สำำ�นัักงานคณะกรรมการอุุดมศึึกษา
ประวัติการทำ�งานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

♦ 2554 - 2562
♦ 2557

คณบดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ
กรรมการการเลือกตั้ง ประจำ�เขตเลือกตั้งที่ 2 		
จังหวัดเชียงใหม่
คณะทำ�งานกำ�กับดูแลและประสานงานโครงการพิเศษ
ทีป่ รึกษาและอนุกรรมการสำ�นักงานพัฒนาพิงคนคร 		
(องค์การมหาชน) ประจำ�สภาปฏิรูปจังหวัดเชียงใหม่
ผู้ประเมินคุณภาพหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
		
นิิติิศาสตรมหาบััณฑิิต และนิิติิศาสตรดุุษฏีีบััณฑิิต
		
คณะนิิติิศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
		
กรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ
		
คณะกรรมการศึึกษาธิิการ จัังหวััดเชีียงใหม่่
		
กรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ
		
คณะกรรมการศึึกษาธิิการ จัังหวััดแม่่ฮ่่องสอน
		
คณะกรรมการพััฒนาการบริิหารงานยุุติิธรรม
		
ประจำำ�จัังหวััดเชีียงใหม่่
		
ผู้้�เชี่่�ยวชาญประจำำ�ตััวสมาชิิก
		
สภาขัับเคลื่่�อนการปฏิิรููปประเทศ
สััดส่่วนการถืือหุ้้�นในบริิษััทฯ ไม่่มีี
สััดส่่วนการถืือหุ้้�นโดยคู่่�สมรส / บุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ ไม่่มีี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

พลอากาศเอก อำ�นาจ จีระมณีมัย
กรรมการอิสระ

ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
วาระที่ 1 23 พ.ย. 2558 - 26 เม.ย. 2561
วาระที่ 2 26 เม.ย. 2561 - ปัจจุบัน
อายุ 56 ปี
การศึกษา/ประวัติการอบรม
♦	ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล โรงเรียนนายเรืออากาศ
ประวัติการทำ�งาน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ไม่มี
บริษัทหรือหน่วยงานอื่นๆ
♦ ปัจจุบัน
รองผู้้�บััญชาการ
หน่่วยบััญชาการถวายความปลอดภััยรัักษาพระองค์์
ประวัติการทำ�งานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
2559
หััวหน้้าสำำ�นัักงานนายทหารปฏิิบััติิการพิิเศษ
หน่่วยบััญชาการถวายความปลอดภััยรัักษาพระองค์์
สำำ�นัักผู้้�บััญชาการทหารสููงสุุด
♦ 2553
รองหััวหน้้าสำำ�นัักงานฝ่่ายเสนาธิิการในพระองค์์
สมเด็็จพระบรมโอรสาธิิราชฯ สยามมกุุฎราชกุุมาร
หน่่วยบััญชาการถวายความปลอดภััยรัักษาพระองค์์
♦

สััดส่่วนการถืือหุ้้�นในบริิษััทฯ ไม่่มีี
สััดส่่วนการถืือหุ้้�นโดยคู่่�สมรส / บุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ ไม่่มีี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

นายสุเมธ ดำ�รงชัยธรรม

กรรมการ
กรรมการบริิหาร
กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
กรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน
ประธานกรรมการกำำ�กัับดููแลด้้านสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และธรรมาภิิบาล
กรรมการกำำ�กัับกิิจการด้้านปฏิิบััติิการด้้านซ่่อมบำำ�รุุง
กรรมการกำำ�กัับและติิดตามแผนยุุทธศาสตร์์
กรรมการคณะกรรมการกำำ�กัับดููแลโครงการซ่่อมบำำ�รุุงอากาศยานอู่่�ตะเภา
และโครงการพััฒนาธุุรกิิจของบริิษััทฯ ณ ท่่าอากาศยานนานาชาติิอู่่�ตะเภา
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้อ�ำ นวยการใหญ่
1 ก.ย. 61

รัักษาการรองกรรมการผู้้�อำำ�นวยการใหญ่่ฝ่่ายช่่าง
วันที่ 1 ต.ค. 62
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
วาระที่ 1 2 ต.ค. 61 - 26 เม.ย. 62
วาระที่ 2 26 เม.ย. 62 - ปัจจุบัน
อายุ 55 ปี

การศึกษา/ประวัติการอบรม
♦	ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาการบริหารและเทคโนโลยีการก่อสร้าง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตเจ้าคุณทหาร (ลาดกระบัง)
♦	ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต สาขาทฤษฎีการเงินและการคลังสาธารณะ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
♦	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบริหารทั่วไป) มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
♦	ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์มหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) สาขาการเงิน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
♦	การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่น 21/2547
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Role of the Compensation Committee
(RCC) รุ่น 3/2550
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Company Secretary Program (CSP)
รุ่น 28/2551
♦	การอบรมหลักสูตรอื่นๆ
• Rockonomics: The Economics of Popular Music,
Prof. Alan B. Krueger
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.รุ่นที่ 8)
• หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
สำ�หรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.14) สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตรไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC1) สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 17
วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
ประวัติการทำ�งาน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ประธานกรรมการ บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำ�กัด
♦ ปัจจุบัน
♦ ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท สายการบินนกแอร์ จำ�กัด (มหาชน)
บริษัทหรือหน่วยงานอื่นๆ ไม่มี
ประวัติการทำ�งานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
♦ 2556 - 2561
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำ�กัด
♦ 2559 - 2560
กรรมการฝา่ ยนายจา้ งในคณะกรรมการแรงงาน		
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ กระทรวงแรงงาน
สััดส่่วนการถืือหุ้้�นในบริิษััทฯ ไม่่มีี
สััดส่่วนการถืือหุ้้�นโดยคู่่�สมรส / บุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ ไม่่มีี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี THAI
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นายสุเมธ ดำ�รงชัยธรรม
กรรมการผูอ้ ำ�นวยการใหญ่

ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่
วันที่ 1 ก.ย. 2561
อายุ 54 ปี
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
วาระที่ 1 2 ต.ค. 61 - 26 เม.ย. 62
วาระที่ 2 26 เม.ย. 62 - ปัจจุบัน
อายุ 55 ปี
การศึกษา/ประวัติการอบรม
♦	ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาการบริหารและเทคโนโลยีการก่อสร้าง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตเจ้าคุณทหาร (ลาดกระบัง)
♦	ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต สาขาทฤษฎีการเงินและการคลังสาธารณะ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
♦	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบริหารทั่วไป) มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
♦	ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์มหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) สาขาการเงิน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
♦	การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• ป ระกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่น 21/2547
• ป ระกาศนียบัตรหลักสูตร Role of the Compensation Committee
(RCC) รุ่น 3/2550
• ป ระกาศนียบัตรหลักสูตร Company Secretary Program (CSP)
รุ่น 28/2551
♦	การอบรมหลักสูตรอื่นๆ
• R ockonomics: The Economics of Popular Music,
Prof. Alan B. Krueger
• ห ลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.รุ่นที่ 8)
• ห ลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
สำ�หรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.14) สถาบันพระปกเกล้า
• ห ลักสูตรไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC1) สถาบันพระปกเกล้า
• ห ลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 17
วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

ประวัติการทำ�งาน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
♦ ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จ�ำกัด
♦ ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัทหรือหน่วยงานอื่นๆ ไม่มี
ประวัติการทำ�งานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
2556 - 2561
กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ำกัด
♦ 2559 - 2560
กรรมการฝ่ายนายจ้างในคณะกรรมการแรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ กระทรวงแรงงาน
♦

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่มี
สััดส่่วนการถืือหุ้้�นโดยคู่่�สมรส / บุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ ไม่่มีี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

นางสุวิมล บัวเลิศ

รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่สายทรัพยากรบุคคล
ได้รับการแต่งตั้ง
วันที่ 16 พ.ค. 2561

รักษาการรองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
สายบริหารงานกฎหมายและบริหารทั่วไป
ได้รับการแต่งตั้ง
วันที่ 1 ต.ค. 2561
อายุ 58 ปี
การศึกษา/ประวัติการอบรม
♦	ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
♦	ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ (Microbiology) Southern Illinois University,
สหรัฐอเมริกา
♦	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การจัดการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
♦	ปริญญาโท นิเทศศาสตร์ (การสื่อสาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
♦	ประกาศนียบัตร หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ผู้น�ำ มีวิสัยทัศน์)
วิทยาลัยนักบริหาร สำ�นักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
♦	การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Company Secretary Program (CSP)
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP)
รุ่น 195/2557
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Anti Corruption: The Practical Guide (ACPG)
รุ่น 39/2560
♦	หลักสูตรนักบริหารการคมนาคมระดับสูง รุ่นที่ 1 กระทรวงคมนาคม
♦	หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง
(นยปส.) รุ่นที่ 9 สถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ธรรมศักดิ์ วิทยาลัยนักบริหาร ป.ป.ช.
ประวัติการทำ�งาน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ไม่มี
บริษัทหรือหน่วยงานอื่นๆ
♦ ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จ�ำกัด
♦ ปัจจุบัน
รักษาการ ประธานกรรมการ
บริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์เอเชีย จ�ำกัด
♦ ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ดอนเมืองอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ต โฮเต็ล จ�ำกัด

ประวัติการทำ�งานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
♦ 1 ต.ค. 2561 - ปัจจุบัน
รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
สายทรัพยากรบุคคล
รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล และรักษาการ
รองกรรมการอ�ำนวยการใหญ่
สายบริหารงานกฎหมายและบริหารทั่วไป
บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)
♦ 20 มิ.ย. 2561 - 30 ก.ย.2561 รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
สายทรัพยากรบุคคล และรักษาการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)
♦ 16 พ.ค. 2561 - 19 มิ.ย.2561 รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
สายทรัพยากรบุคคลและบริหารงาน
เลขานุการบริษัทฯ รักษาการผู้ช่วยกรรมการ
ผู้อ�ำนวยการใหญ่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
และปฏิบัติหน้าทีเ่ ลขานุการบริษทั ฯ
บริษทั การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)
♦ 1 ต.ค. 2560 - 15 พ.ค.2561 ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
ส�ำนักเลขานุการบริษัทฯ
รักษาการรองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
สายทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไป
รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)
♦ 18 ม.ค.2560 - 30 ก.ย.2560 ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
ส�ำนักเลขานุการบริษัทฯ
บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)
♦ 13 พ.ย.2555 - 17 ม.ค.2560 ผู้อ�ำนวยการฝ่ายใหญ่ส�ำนักเลขานุการบริษัทฯ
รักษาการผู้อ�ำนวยการใหญ่ฝ่ายบริหารทั่วไป
และปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัทฯ
บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0.000013
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
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นายวิวัฒน์ ปิยะวิโรจน์

นายณัฐพงศ์ สมิตอ�ำไพพิศาล

ได้รับการแต่งตั้ง
วันที่ 1 มิ.ย. 2561

ได้รับการแต่งตั้ง
วันที่ 1 ก.พ. 2562
อายุ 56 ปี

รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ สายการพาณิชย์

รักษาการรองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่หน่วยธุรกิจบริการการบิน

รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ สายการเงินและการบัญชี

ได้รับการแต่งตั้ง
วันที่ 1 ต.ค. 61
อายุ 54 ปี

การศึกษา/ประวัติการอบรม
♦	ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณทิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
♦	ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาบัณทิต (ภาคภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การศึกษา/ประวัติการอบรม
♦	ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
♦	ปริญญาโท Master of Science Management, Southern Nazarene
University, สหรัฐอเมริกา

ประวัติการทำ�งาน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ไม่มี
บริษัทหรือหน่วยงานอื่นๆ ไม่มี

ประวัติการทำ�งาน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ไม่มี
บริษัทหรือหน่วยงานอื่นๆ
♦ ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท ทัวร์เอื้องหลวง จ�ำกัด
♦ ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท ไทยสมายล์ แอร์เวย์ จ�ำกัด
♦ ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท ดอนเมืองอินเตอร์เนชั่นแนล
แอร์พอร์ต โฮเต็ล จ�ำกัด
ประวัติการทำ�งานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
2 พ.ค. 2560 - 17 ต.ค.2560 รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ไทยสมายล์ แอร์เวย์ จ�ำกัด
♦ 1 มี.ค. 2559 - 30 พ.ค. 2561 ผู้ช่วยรองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
สายการพาณิชย์
บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)
♦ 1 ต.ค. 2558 - 3 เม.ย. 2559 รักษาการผู้อ�ำนวยการใหญ่ฝ่ายขาย
บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)
♦ 1 ต.ค. 2556 - 30 ก.ย. 2558 ผู้อ�ำนวยการใหญ่ฝ่ายขาย
ประเทศไทยและอินโดจีน
บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)
♦ 1 ต.ค. 2555 - 30 ก.ย. 2556 ผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายภาคพื้นเอเชียตะวันออก
อเมริกา และสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)
♦

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่มี
สััดส่่วนการถืือหุ้้�นโดยคู่่�สมรส / บุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ ไม่่มีี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

ประวัติการทำ�งานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
2552 - 31 ม.ค. 2562 ผู้จัดการอาวุโสกิจการธนาคารต่างประเทศ
ด้านบริหารการเงิน ธนาคารกรุงเทพ

♦

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่มี
สััดส่่วนการถืือหุ้้�นโดยคู่่�สมรส / บุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ ไม่่มีี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

นาวาอากาศตรี สรเดช นามเรืองศรี

นางลัศนันท์ ลีลามณี

ได้รับการแต่งตั้ง
วันที่ 1 ต.ค. 2562

ได้รับการแต่งตั้ง
วันที่ 20 มิ.ย. 2561

รักษาการรองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
สายกลยุทธ์องค์กรและพัฒนาอย่างยั่งยืน

ผู้อำ� นวยการใหญ่ ส�ำนักเลขานุการบริษัทฯ

รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ สายปฎิบัติการ

ได้รับการแต่งตั้ง
วันที่ 21 ธ.ค. 2562
อายุ 59 ปี
การศึกษา/ประวัติการอบรม
♦	วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา โรงเรียนนายเรืออากาศ
ประวัติการทำ�งาน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
♦ ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัทหรือหน่วยงานอื่นๆ
♦ ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ำกัด (รอแต่งตั้ง)

ประวัติการทำ�งานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
♦ 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2562 ผู้อ�ำนวยการใหญ่ฝ่ายปฏิบัติการบิน
บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)
♦ 1 ธ.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2560 ผู้อ�ำนวยการภารกิจพิเศษ
ฝ่ายปฏิบัติการสนับสนุนการบิน
บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)
♦ 23 ก.พ. 2558 - 30 พ.ย. 2559 ผู้อ�ำนวยการฝ่ายควบคุม
และวางแผนการปฏิบัติการ
บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)
♦ 1 ต.ค. 2556 - 22 ก.พ. 2558 รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายจัดหา
และพัฒนาบุคลากรการบิน
บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่มี
สััดส่่วนการถืือหุ้้�นโดยคู่่�สมรส / บุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ ไม่่มีี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

เลขานุการบริษัทฯ

ได้รับการแต่งตั้ง
วันที่ 5 ม.ค. 2561
อายุ 55 ปี
การศึกษา/ประวัติการอบรม
♦	ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
♦	ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
♦	การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Company Secretary Program (CSP)
รุ่น 85/2561
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Board Reporting Program (BRP) รุ่น 27/2561
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Anti Corruption: The Practical Guide (ACPG)
รุ่น 47/2561
♦ การอบรมหลักสูตรอื่นๆ
• หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัทฯ รุ่นที่ 1/2561
• หลักสูตร Engagement and Action Learning Assessment
• โครงการบริหารจัดการพนักงานผู้มีศักยภาพสูง สำ�หรับผู้บริหารระดับ 10-13
ประวัติการทำ�งาน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ไม่มี
บริษัทหรือหน่วยงานอื่นๆ ไม่มี
ประวัติการทำ�งานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
1 ม.ค. 2559
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานบริหารการปฏิรูปองค์กร
บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)
♦ 1 ต.ค. 2558
ผู้จัดการกองประมวลผลข้อมูลรายได้และการขนส่ง
บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)
♦ 27 ก.พ. 2558
ผู้จัดการกองประมวลผลข้อมูลรายได้และการขนส่ง
และรักษาการผู้จัดการกองบริหารการปฏิรูปองค์กร
ด้านการปฏิบัติการและบริหารการเงิน
บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)
♦ 1 ต.ค. 2551
ผู้จัดการกองประมวลผลข้อมูลรายได้และการขนส่ง
บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)
♦

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ 0.000050
สััดส่่วนการถืือหุ้้�นโดยคู่่�สมรส / บุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ ไม่่มีี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
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สำ�นักงานสาขา
AUCKLAND, NEW ZEALAND
AKLAA : MR. KARUN SIRAROJANAKUL
LEVEL 8, 23 CUSTOMS STREET EAST 	
CITIGROUP BUILDING, PO BOX 4559 	
AUCKLAND 1010, NEW ZEALAND

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

BANGALORE, REPUBLIC OF INDIA
BLRAD : MR. PHIROMTIS
THONGTHAEM NA AYUTTHAYA
THAI AIRWAYS INTERNATIONAL
305, 3rd FLOOR EMBASSY SQUARE
148 INFANTRY ROAD
BENGALURU- 560 001, INDIA

AIRPORT	: (91-80) 6678-3191
FAX	: (91-80) 6678-3192

BEIJING, PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA
BJSAA : MR. ANAN BUDKAEW
UNITS 303-4, LEVEL 3, OFFICE TOWER W3
ORIENTAL PLAZA, NO.1 EAST CHANG AN AVENUE
DONG CHENG DISTRICT
BEIJING, 100738 PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA

TKT	: (86-10) 8515-0088
RSVN	: (86-10) 8515-1142
FAX	: (86-10) 8515-1135
AIRPORT	: (86-10) 6459-8899
FAX	: (86-10) 6459-0012

TKT/RSVN	: (91-80) 4663-3555

BRISBANE, AUSTRALIA
BNEAA : MR. CHAWARIT THANASOMBATNANTH TKT/RSVN	: (61-07) 3215-4700
THAI AIRWAYS INTL BRISBANE
AIRPORT	: (61-07) 3860-4163
LEVEL 9, 300 ANN ST.
FAX	: (61-07) 3860-4328
BRISBANE QUEENSLAND 4000, AUSTRALIA
BRUSSELS, BELGIUM
BRUSD : MRS. KATRIEN DEPAUW
THAI AIRWAYS INTERNATIONAL
21, AVENUE DE LA TOISON D’OR
1050 BRUSSELS, BELGIUM

TEL	: (32-2) 502-4447
FAX	: (32-2) 502-6947
E-MAIL	: reservations@thaiairways.be
TKT/RSVN	: (32-2) 502-4447
FAX	: (32-2) 502-6947
E-MAIL	: reservations@thaiairways.be

BUSAN, REPUBLIC OF KOREA
PUSAD : MR. TIRAWATT THONGPURK
6th FL. HYUNDAI MARINE & FIRE INSURANCE B/D,
240 JUNGANG-DAERO, DONG-GU,
BUSAN, REPUBLIC OF KOREA 601-713

TKT	: (82) 51-600-8183/84
RSVN	: (82) 51-600-8183/84
FAX	: (82) 51-463-8564
AIRPORT	: (82) 51-941-8182
FAX	: (82) 51-941-8183
BODHGAYA, REPUBLIC OF INDIA (TEMPORARY OFFICE)
: (91-0631) 220-0124/220-1156
INPAC TRAVELS (INDIA) PVT LTD.
TEL
C/O MR CB SINGH
FAX	: (91-0542) 250-5353
GF, HOTEL THE ROYAL RESIDENCY
DUMUHAN ROAD, BODHGAY
DISTT GAYA, BIHAR, REPUBLIC OF INDIA

CHENNAI, REPUBLIC OF INDIA
MAAAA : MR. NATAPOL VANICHKUL
THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PLC., LTD.
KGN TOWERS, 4th FLOOR, B WING
62 ETHIRAJ SALAI, EGMORE
CHENNAI 600 105, REPUBLIC OF INDIA
CHENGDU, PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA
CTUAA : MISS PIRANUJ SOMBURANADHIRA
ROOM 02-03, 12th FLOOR OF TOWER 1,
CENTRAL PLAZA
8 SHUNCHENG AVENUE, CHENGDU, SICHUAN
PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA
COLOMBO, SRI LANKA
CMBAA : MR. NARINTORN SUKKASEAM
NBR 03, SIR EARNEST DE SILVA MAWATHA
COLOMBO 3, SRI LANKA
COPENHAGEN, DENMARK
CPHAA : MR. NATTHAKORN CHUNHACHA
RAADHUSPLADSEN 16
DK-1550 COPENHAGEN V
DENMARK

TKT/RSVN	: (91-44) 4206-3311/99
FAX	: (91-44) 4206-3366
AIRPORT	: (91-44) 2256-1928/1929
FAX	: (91-44) 2256-1930
TKT/RSVN	: (86-28) 8666-7575/8666-7171
FAX	: (86-28) 8666-9371
AIRPORT	: (86-28) 8520-5842/8520
FAX	: (86-28) 8520-5840
TKT/RSVN	: (94-11) 730-7100-5
FAX	: (94-11) 266-7890
AIRPORT	: (94-11) 225-2057
FAX	: (94-11) 225-2861

DELHI, REPUBLIC OF INDIA
DELAA : MR. THAMANOON KUPRASERT
THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PUBLIC CO., LTD.
GROUND FLOOR, CADDIES COMMERCIAL TOWER
NOVOTEL-PULLMAN HOTEL COMPLEX, ASSET NO.2
HOSPITALITY DISTRICT, AEROCITY
NEW DELHI 110037, REPUBLIC OF INDIA

TKT/RSVN	: (91-11) 4149-7777
FAX	: (91-11) 4149-7788
AIRPORT	: (91-11) 2565-2413/2565-2796
FAX	: (91-11) 2565-2788

DENPASAR, INDONESIA
DPSAD : MR. NARONGRAT SITTHI
THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PCL
INNA GRAND BALI BEACH HOTEL, GROUND FLOOR
JL. HANG TUAH, SANUR -BALI 80032, INDONESIA

TKT/RSVN	: (62-361) 288-141
FAX	: (62-361) 288-063
AIRPORT	: (62-361) 935-5064
FAX	: (62-361) 935-5063

DHAKA, BANGLADESH
DACAA : MR. SATIT DUMRERNG
THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PUBLIC CO.LTD
SHANTA WESTERN TOWER, LEVEL-9, SPACE-903,
186 BIR UTTAM MIR SHAWKAT ALI ROAD,
TEJGAON INDUSTRIAL AREA, DHAKA-1208,
BANGLADESH

TKT	: (88-02) 887-9131-45 EXT 502
RSVN	: (88-02) 887-9131-45 EXT 501
FAX	: (88-02) 887-9146
AIRPORT	: (88-02) 890-1807/1809/1812
FAX	: (88-02) 890-1813

DUBAI, U.A.E.
DXBAA : MR. CHANTOUCH SRINILTA
THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PCL
NO.1 BU HALEEBA PLAZA, SHOP NO. 1
AL MURAQQABAT ROAD, DEIRA
P.O. BOX 13142, DUBAI - U.A.E.

TKT/RSVN	: (971-4) 268-1701
AIRPORT	: (971-4) 224-4305
FAX	: (971-4) 224-5716

FRANKFURT, GERMANY
FRAAA : MR. PATAPONG NA NAKORN
THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PCL
ZEIL 127, 60313 FRANKFURT, GERMANY

FUKUOKA, JAPAN
FUKAD : MR. SWASDIART PANIKABUTR
HINODE FUKUOKA BUILDING
12-1, TENJIN 1-CHOME, CHUO-KU
FUKUOKA 810-0001, JAPAN

TKT/RSVN	: 0570-064-015
(Call Center for local calls only)
FAX	: (81-92) 734-9480
AIRPORT	: (81-92) 477-7870
FAX	: (81-92) 477-0345

GUANGZHOU, PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA
CANAA : MR. WICHIAN SRISINTHARAKUN
G3, WEST WING, THE GARDEN HOTEL
368 HUANSHI DONGLU, GUANGZHOU 510064
PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA

TKT/RSVN	: (86-20) 8365-2333
FAX	: (86-20) 8365-2300
AIRPORT	: (86-20) 8613-5310/8612-3866
FAX	: (86-20) 8613-5315

HANOI, SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
HANAA : MR. JUCKSAWAT KITISOOK
1st & 3rd FLOOR, HANOI WESTLAKE TOWER
28 THANH NIEN STREET, TAY HO DISTRICT,
HANOI, VIETNAM

TKT/RSVN	: (84-24) 3826-7921
FAX	: (84-24) 3826-7394
AIRPORT	: (84-4) 3884-0530
FAX	: (84-4) 3886-5574

HO CHI MINH CITY, SOCIAL REPUBLIC OF VIETNAM
SGNAA : MR. RATAPONG YANYONG
TKT/RSVN	: (84-28) 3824-3359
UNITE 102, SAIGON TOWER OFFICE BUILDING FAX	: (84-28) 3822-3465
29 LE DUAN BOULEVARD, BEN NGHE WARD, AIRPORT	: (84-8) 3547-0300
DIST. 1, HO CHI MINH CITY,
FAX	: (84-8) 3547-0301
SOCIAL REPUBLIC OF VIETNAM
HONG KONG, PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA
HKGAA : MR. CHETSENI DHANARAJATA
24A UNITED CENTRE
95 QUEENSWAY, HONG KONG
PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA

TKT/RSVN	: (45-33) 750-120
FAX	: (45-33) 750-121
AIRPORT	: (45-32) 521-225
FAX	: (45-32) 523-052

AR 2019

TKT	: (49-69) 92874-446
RSVN	: (49-69) 92874-444
FAX	: (49-69) 92874-222
AIRPORT	: (49-69) 69070-931
FAX	: (49-69) 692-981
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TKT	: (852) 2179-7700 EXT. 2
FAX	: (852) 2529-0132
RSVN	: (852) 2179-7777
FAX	: (852) 2179-7661
AIRPORT	: (852) 2769-7421
FAX	: (852) 2382-4595

HYDERABAD, REPUBLIC OF INDIA
HYDAA : **VACANT**
TKT/RSVN : (91-40) 2333-3030
THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PUBLIC CO., LTD. AIRPORT	: (91-40) 6660-5022
QUEENS PLAZA, D.NO 1-8-382, 2-C, 2ND FLOOR FAX	: (91-40) 6662-2003
S.P ROAD, BEGUMPET, SECUNDERABAD
TELANGANA 500003, REPUBLIC OF INDIA

MELBOURNE, AUSTRALIA
MELAA : MR. LAWIT SAWADIRAK
3rd FLOOR, 250 COLLINS STREET
MELBOURNE, VICTORIA 3000
AUSTRALIA

GSA ISLAMABAD, ISLAMIC REPUBLIC OF PAKISTAN
ISBAA : ** VACANT **
RSVN	: (92-51) 227-2140
OFFICE NO 3, 4 HOLIDAY INN ISLAMABAD HOTEL
: (92-51) 227-2141
ISLAMABAD, PAKISTAN
FAX	: (92-51) 282-3735
AIRPORT	: (92-51) 578-1409/411
FAX	: (92-51) 578-1410

MILAN, REPUBLIC OF ITALY
MILAA : MRS. APHITCHAYA SAISA-ARD
VIA AMEDEI, 15
20123 MILAN, REPUBLIC OF ITALY

TKT	: (61-3) 8662-2200
RSVN	: (61-3) 8662-2255
FAX	: (61-3) 9650-7003
AIRPORT	: (61-3) 9338-8954
FAX 	 : (61-3) 9335-3608
TKT/RSVN	: (39-02) 890-0351
FAX	: (39-02) 864-51711
AIRPORT	: (39-02) 748-67911
FAX	: (39-02) 748-60470

JAKARTA, REPUBLIC OF INDONESIA
JKTAA : MR. WEERAWAT SWASDIBUDTRA
WISMA NUSANTARA BUILDING 26TH FLR
JL. MH. THAMRIN NO. 59
JAKARTA 10350 INDONESIA

TKT/RSVN	: (62-21) 390-3588 EXT. 1, 2
AIRPORT	: (62-21) 550-2442-3
FAX	: (62-21) 550-2442-3

GSA MOWCOW, RUSSIAN FEDERATION AND C.I.S.
MOWAA : MR. VICHAYA SINGTOROJ
TKT/RSVN	: (7) 495-280-1516
THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PUBLIC CO., LTD. FAX	: (7) 495-425-1800
40/2 PRECHISTENKA STREET
BUILDING 1, ENTRANCE 1, OFFICE 8
MOSCOW 119034

KARACHI, PAKISTAN
KHIAA : MR. KANAPORN APINONKUL
OFFICE NO.901-9th FLOOR EMERALD TOWER
PLOT NO. G -19-BLOCK 5 CLIFTON
KARACHI, PAKISTAN

TKT/RSVN	: (92-21) 3278-8000
FAX	: (92-21) 3514-7006
AIRPORT	: (92-21) 457-0847/907-1472
FAX	: (92-21) 457-3009

MUMBAI, REPUBLIC OF INDIA
BOMAA : MR. TANAWAT HIRANYALEKHA
TKT/RSVN	: (91-22) 6637-3777
THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PCL
AIRPORT : (91-22) 6685-9219/20/21
th
UNIT NO. 82, 8 FLOOR, MAKER CHAMBERS VI
NARIMAN POINT, MUMBAI - 400 021
REPUBLIC OF INDIA

TKT/RSVN	: (977-1) 422-3565
FAX	: (977-1) 422-1130
AIRPORT	: (977-1) 411-3293
FAX 	 : (977-1) 411-3287

MUNICH, GERMANY
MUCAA : MR. THONGCHAI TUNGKASAREERUK TKT/RSVN	: (49-89) 2420-7010
BAYER KARREE BAYERSTRASSE 83
FAX	: (49-89) 2420-7070
80335 MUNICH, GERMANY
AIRPORT	: (49-89) 9759-2670/71
FAX	: (49-89) 9759-2676

TKT/RSVN	: (91-33) 3982-7000
FAX	: (91-33) 3982-7197
AIRPORT	: (91-33) 2511-8931
FAX	: (91-33) 2511-8033
e-mail	: tgkolkata@thaiccu.com

GSA MUSCAT, SULTANATE OF OMAN
MCTAA : ** VACANT **
THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PUBLIC CO., LTD.
GSA BAHWAN TRAVEL AGENCIES
ALRAWAQ BUILDING
NO. 10/1 BLOCK 205, PLOT 20
WAY NO. 207 STREET 7, ALQURUM
MUSCAT SULTANATE OF OMAN

KATHMANDU, NEPAL
KTMAA : MR. PEERAPONG JUTAGANOON
ANNAPURNA ARCADE, DURBAR MARG
KATHMANDU, NEPAL
KOLKATA, REPUBLIC OF INDIA
CCUAD : MR. KRIS THEERARAK
APEEJAY HOUE, 6th FLOOR, BLOCK-A,
15 PARK STREET, KOLKATA - 700016,
REPUBLIC OF INDIA
KUALA LUMPUR, MALAYSIA
KULAA : MR. TISHTI SUMITRA
SUITE 30.01, 30th FLOOR, WISMA GOLDHILL
67 JALAN RAJA CHULAN
50200 KUALA LUMPUR, MALAYSIA

TKT/RSVN	: (60-3) 2034-6900, 2034-6999
FAX	: (60-3) 2034-6891
AIRPORT	: (60-3) 8787-3522
FAX	: (60-3) 8787-3511

KUNMING, PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA
KMGAD : MR. NOPPORN KANCHANAMANEE
6th FLOOR OF CROWNE PLAZA
KUNMING CITY CENTRE, NO.399,
QINGNIAN ROAD, KUNMING YUNNAN
650011, PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA

TKT/RSVN	: (86-871) 6351-1515
FAX	: (86-871) 6316-7351
AIRPORT 	: (86-871) 6708-5520
FAX	: (86-871) 6708-5519

GSA LAHORE, ISLAMIC REPUBLIC OF PAKISTAN
LHEAA : ** VACANT **
TKT	: (92-042) 3630-9791-4
THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PUBLIC CO., LTD. RSVN	: (92-042) 3637-3377
9-A, DAVIS ROAD, GRAND HOTEL & TOWER BUILDING FAX	: (92-042) 3636-8690
LAHORE, ISLAMIC REPUBLIC OF PAKISTAN
AIRPORT	: (92-042) 3661-1514/15
FAX	: (92-042) 3661-1513
LONDON, UNITED KINGDOM
LONAA : MISS NONTHAKORN TRAKULPA
41 ALBEMARLE STREET
LONDON, W1S 4BF, UNITED KINGDOM
MANILA, PHILIPPINES
MNLAA : MR. POLAPAT NEELABHAMORN
COUNTRY SPACE 1 BUILDING SEN.
GIL J. PUYAT AVENUE
MAKATI CITY, PHILIPPINES

NAGOYA, JAPAN
NGOAA : ** VACANT **
SOUTH HOUSE 9F, 6-29, NISHIKI 3-CHOME
NAKA-KU, NAGOYA 460-0003, JAPAN
OSAKA, JAPAN
OSAAA : MR. WEERAWAT RATTANA
SUMITOMO SEIMEI YODOYABASHI BUILDING
4-1-21, KITAHAMA, CHUO-KU
OSAKA 541-0041, JAPAN
OSLO, NORWAY
OSLAD : MISS PLOYPAILIN PAMON-MONTRI
AKERSGT. 32 4th FLOOR
0180 OSLO , NORWAY

TKT/RSVN	: (44) 333-400-4022
FAX	: (44) 207-409-1463
AIRPORT	: (44-020) 8976-7915
FAX	: (44-020) 8976-7911

PARIS, FRANCE
PARAA : MR. VIRUJ RUCHIPONGSE
TOUR OPUS 12
77 ESPLANADE DU GENERAL DE GAULLE
92914 LA DEFENSE CEDEX
FRANCE

TKT	: (63-2) 580-8446-8
RSVN	: (63-2) 580-8441
FAX	: (63-2) 580-8484
AIRPORT	: (63-2) 834-0366-68
FAX	: (63-2) 879-5265

PERTH, AUSTRALIA
PERAD : MISS PHANIT KONGSIN
LEVEL 4, ST MARTINS TOWER
44 ST GEORGE’S TERRACE
PERTH, WESTERN AUSTRALIA 6000
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TKT/RSVN : (968) 2465-4195-96/79
FAX	: (968) 2465-9765
AIRPORT	: (968) 2451-9874
FAX	: (968) 2451-0524

TKT/RSVN	: (81-52) 963-8586
FAX	: (81-52) 963-8588
AIRPORT	: (81-56) 938-1024
FAX 	 : (81-56) 938-1023
RSVN	: (81-06) 6202-5161
FAX	: (81-06) 6202-5453
AIRPORT	: (81-072) 456-5140
FAX	: (81-072) 456-5144
TKT/RSVN	: (47) 2311-8888
FAX	: (47) 2311-8880
AIRPORT	 : (47) 9481-0985
FAX	: (47) 6482-0590
TKT	: (33-1) 5568-8060
FAX	: (33-1) 4090-7165
AIRPORT	: (33-1) 4862-4130
FAX	: (33-1) 4864-6267

TKT/RSVN	: (61-8) 9265-8201
FAX	: (61-8) 9265-8261
AIRPORT	: (61-8) 9477-1099
FAX	: (61-8) 9479-2113

PHNOM PENH, KINGDOM OF CAMBODIA
PNHAA : MRS. CHATIYA APINYANUKUL
THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PCL
294 REGENCY COMPLEX B
MAO TSE TOUNG BLVD.
PHNOM PENH, KINGDOM OF CAMBODIA
ROME, REPUBLIC OF ITALY
ROMAA : MR. WAROTE INTASARA
50, VIA BARBERINI
00187 ROME, REPUBLIC OF ITALY
SEOUL, REPUBLIC OF KOREA
SELAA : MR. SUTTICHOKE RODLEECHIT
15th FL., HANHWA FINANCE CENTER-TAEPYUNGRO
92 SEJONG DAERO, JUNG-GU
SEOUL, REPUBLIC OF KOREA, 04525

TKT/RSVN	: (855-23) 214-359-61
FAX	: (855-23) 214-369
AIRPORT	: (855-23) 303-868
FAX 	: (855-23) 890-239

VARANASI, REPUBLIC OF INDIA (TEMPORARY OFFICE)
TOP TRAVEL AND TOURS (P) LTD.
TEL 	
: (91-0542) 329-5158
GF-3, R.H. TOWERS, THE MALL
FAX 	: (91-0542) 250-5353
VARANASI CANTT, VARANASI - 221001
UTTAR PRADESH, REPUBLIC OF INDIA

TKT/RSVN	: (39-6) 4781-3304
FAX	: (39-6) 4746-449
AIRPORT	: (39-6) 6501-0703/773
FAX	: (39-6) 6501-0297

XIAMEN, PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA
XMNAA : MR. PRASERT TANHANSA
23rd FLOOR, INTERNATIONAL PLAZA,
NO.8 LUJIANG ROAD, SIMING DISTRICT,
XIAMEN, FUJIAN
PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA

TKT	: (82-2) 3707-0133
FAX 	: (82-2) 3707-0155
RSVN 	: (82-2) 3707-0011
FAX
: (82-2) 755-5251
AIRPORT 	: (82-32) 744-3571-4

SHANGHAI, PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA
SHAAA : MISS PATSAMON SINGHA-UDOM
TKT/RSVN	: (86-21) 3366-4000
THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PCL.
FAX	: (86-21) 3366-4010
SHANGHAI OFFICE
AIRPORT	: (86-21) 6834-6803
UNIT 2302, 2303 AB,
FAX	: (86-21) 6834-6802
CHONG HING FINANCE CENTER
288 NAN JING ROAD (WEST)
SHANGHAI 200003, PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA
SINGAPORE
SINAA : MR. NIVAT CHANTARACHOTI
100 CECIL STREET #02-00
THE GLOBE, SINGAPORE 069532
STOCKHOLM, SWEDEN
STOAA : MRS. PORNSRI CHOTIWIT
DROTTNINGGATAN 33 , BOX 11185-111 81
STOCKHOLM, SWEDEN

TKT/RSVN : (86-592) 226-1688
FAX 	: (86-592) 226-1678
AIRPORT 	: (86-592) 573-0558
FAX 	 : (86-592) 573-0578

YANGON, UNION OF MYANMAR
RGNAA : MR. VUTICHAI KAMPANARTSANYAKORN TKT/RSVN	: (95-1) 934-5214
THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PCL.
AIRPORT	: (95-1) 533-173
UNIT01,03,FLOOR11,OFFICER TOWER1,
FAX
: (95-1) 934-5215
HAGL MYANMAR CENTRE
192 KABA AYE PAGODA ROAD, BAHAN TOWNSHIP 11201,
THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR
ZURICH, SWITZERLAND
ZRHAA : MR. ATHIWAT KRISNAMPOK
THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PUBLIC CO., LTD.
BAHNHOFSTRASSE 67 / SIHLSTRASSE 1
8001 ZURICH, SWITZERLAND

TKT/RSVN	: (41-44) 215-6500
FAX 	: (41-44) 212-3408
AIRPORT 	: (41-43) 816-4323
FAX 	: (41-43) 816-4590

สำ�นักงานภายในประเทศ
TKT/RSVN	: (65) 6210-5000
FAX	: (65) 6223-9005
AIRPORT	: (65) 6542-8333
FAX	: (65) 6542-0179

CHIANGMAI, THAILAND
CNXSD : MRS. PUANGPETCH KULTHAWEE
240 PRAPOKKLAO ROAD,
AMPHUR MUANG, CHIANGMAI 52000,
THAILAND

TKT/RSVN	: (46-8) 5988-3600
AIRPORT	: (46-8) 5988-3680
FAX	: (46-8) 5988-3693

TKT 	 : (053) 920-920
FAX 	: (053) 920-990
RSVN 	: (053) 920-999
FAX 	: (053) 920-995
AIRPORT 	: (053) 201-286
FAX 	: (053) 922-162

UDONTHANI, THAILAND
224 UDON-NONGBUALAMPHU ROAD,
TKT/RSVN	: (042) 246-567,
MUANG, UDONTHANI 41000,		
246-697, 243-222
TKT 	: (61-2) 1300-651-960/9844-0929 T.MAKKANG,
THAILAND
FAX
	
:
(042)
243309
FAX	: (61-2) 9844-0936
RSVN 	: (61-2) 1300-651-960/9844-0999 PATTAYA, THAILAND
FAX	
: (61-2) 9844-0936
: MISS WANIDA SARIDDICHAINANTA EMAIL	: pyxsd@thaiairways.com
AIRPORT	: (61-2) 9844-0939/9669-3033 PYXSD
THAI
AIRWAYS
INTERNATIONAL PCL
TKT/RSVN : (038) 420-995-7
FAX 	: (61-2) 8339-1176
DUSIT RESORT, 240/2 PATTAYA BEACH ROAD FAX 	: (038) 420-998
PATTAYA CITY, CHONBURI 20150, THAILAND
TAIPEI, TAIWAN
TPEAA : MR. WIT KITCHATHORN
TKT 	: (886) 2-8772-5222 EXT. 711 HATYAI, THAILAND
7F, NO. 308, SEC. 2, BADE ROAD,
FAX TKT 	: (886) 2-2776-7656
HDYSD : MR. KITTISAK PINMUANG (Acting)
TKT/RSVN	: (074) 233-433
TAIPEI 10492 TAIWAN
RSVN 	: (886) 2-8772-5111
11/206-207 PRACHAYINDEE ROAD
FAX 	: (074) 232-392
FAX RSVN	: (886) 2-8772-7200
HATYAI, SONGKHLA 90110, THAILAND
AIRPORT	 : (886) 3383-4131
FAX 	: (886) 3383-4395
PHUKET, THAILAND
HKTSD : MR.KITTISAK PINMUANG
TKT	
: (076) 360-400
GSA TEHRAN , IRAN
78 RANONG ROAD, TAMBON TALAD NUE
FAX 	: (076) 360-487-8
ORASIA AVIATION CO.
TKT/RSVN	: (98-21) 4296 7700
MUANG DISTRICT, PHUKET, 83000, THAILAND RSVN 	: (076) 360-444
NO.1 MIREMAD AVENUE MOTAHARI ST.
FAX 	 : (98-21) 8845 7757
FAX 	: (076) 360-485-6
TEHRAN , IRAN
EMAIL 	: sales@thaiairways.co.ir
AIRPORT	: (076) 351-216
FAX	: (076) 327-423
TOKYO, JAPAN
TYOAA : MR. ARNUPHAP KITTIKUL
TKT/RSVN	: (81-3) 3503-3311
1-5-1 YURAKUCHO, CHIYODA-KU
FAX 	: (81-3) 3503-3323
TOKYO 100-0006, JAPAN
AIRPORT (NRT) : (81-4) 7634-8329
THAI OFF LINE OFFICE ADDRESS
FAX 	: (81-4) 7634-8328
PENANG, MALAYSIA
AIRPORT (HND)	: (81-3) 3747-0327
PENAD : ** VACANT **
TKT 	: (604) 226-7000
FAX 	: (81-3) 3747-0318
LEVEL 3 BURMAH PLACE
FAX 	: (604) 226-6821
142-L BURMAH ROAD
RSVN	: (604) 226-6000
VIENNA, REPUBLIC OF AUSTRIA & EASTERN EUROPE
10050 PENANG, MALAYSIA
FAX	: (604) 226-1857
VIEAA : MISS CHONNAKARN AKRAPREEDEE
TEL 	: (43-1) 700-738-937
AIRPORT	: (604) 643-9491
OFFICE PARK 3, GROUND FLOOR, TOP 8
EMAIL 	 : vie@thaiair.at
FAX	: (604) 644-3657
1300 VIENNA AIRPORT, AUSTRIA
PATTAYA, THAILAND
VIENTIANE, LAO PEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC
PYXSD : MISS WANIDA SARIDDICHAINANTA 	 EMAIL	: pyxsd@thaiairways.com
VTEAD : MISS PARINEE CHANTHRAKUPT
TKT/RSVN : (856-21) 222-527
THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PCL	
TKT/RSVN	: (038) 420-995-7
M & N BUILDING, GROUND FLOOR
FAX 	 : (856-21) 216-143
DUSIT RESORT, 240/2 PATTAYA
FAX	: (038) 420-998
ROOM NO. 70/101-103
AIRPORT 	: (856-21) 512-024
BEACH ROADPATTAYA CITY,
SOUPHANOUVONG AVENUE
FAX 	 : (856-21) 512-096
CHONBURI 20150, THAILAND
VIENTIANE, LAO PEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC

SYDNEY, AUSTRALIA
SYDAA : MR. SERN CHUPIKULCHAI
75 PITT STREET, SYDNEY
NEW SOUTH WALES 2000
AUSTRALIA
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