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ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิ จ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิ จ
1.1

ความเป็ นมาของบริ ษทั ฯ

รัฐบาลไทยในปี 2503 ได้จดั ตัง้ บริษทั การบินไทย จากัด เพื่อให้ประเทศไทยมีสายการบินแห่งชาติทใ่ี ห้บริการใน
ระดับสากล โดยการร่วมทุนระหว่างบริษทั เดินอากาศไทย จากัด กับสายการบินสแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์ ซิสเต็มมีวตั ถุประสงค์
แรกเริม่ เพื่อดาเนินธุรกิจการบินระหว่างประเทศ โดยบริษทั ฯ ได้รบั การสนับสนุ นทางด้านการบริหาร และด้านเทคนิคจาก
สายการบินสแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์ ซิสเต็ม
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2503 บริษทั ฯ ได้จดทะเบียนเป็ นบริษทั จากัด ด้วยทุนจดทะเบียนแรกเริม่ 2 ล้านบาท มีบริษทั
เดินอากาศไทย จากัด ถือหุน้ ร้อยละ 70 และสายการบินสแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์ ซิสเต็ม ถือหุน้ ร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียน
การด าเนิ น การของบริษัท ฯ ประสบผลส าเร็จ ด้ว ยดี หลัง การก่ อ ตัง้ ในวัน ที่ 30 มีน าคม 2520 สายการบิน
สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์ ซิสเต็ม ได้โอนหุน้ ทีม่ อี ยู่ทงั ้ หมดให้แก่ บริษทั เดินอากาศไทย จากัด ทาให้การร่วมทุนสิน้ สุดลง
และบริษัทฯ ได้ทาการเพิ่มทุนโดยมีกระทรวงการคลังเข้าเป็ นผู้ถือหุ้น ต่อมาเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2531 รัฐบาลในสมัย
นายกรัฐมนตรี ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ได้รวมกิจการการบินภายในประเทศทีบ่ ริษัท เดินอากาศไทย จากัด
ให้บริการ เข้ากับกิจการของบริษทั ฯ ตามมติคณะรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ ส่งผลให้เงินทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพิม่ ขึน้
เป็ น 2,230 ล้านบาท โดยมีกระทรวงการคลังเป็ น ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
จากการขยายตัวของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง บริษทั ฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 19
กรกฎาคม 2534 โดยได้แปลงกาไรสะสมให้เป็ นทุนของบริษัทฯ ทาให้ทุนจดทะเบียนเพิม่ ขึน้ เป็ น 13,000 ล้านบาท และได้ทา
การเพิม่ ทุนใหม่อกี จานวน 1,000 ล้านบาทในปี 2535 และ 3,000 ล้านบาท ในปี 2546 และ 4,838,709,670 บาท ในปี 2553
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 26,989,009,500 บาท มีทุนชาระแล้ว 21,827,719,170
บาท มีกระทรวงการคลังและธนาคารออมสินถือหุ้นคิดเป็ นร้อยละ 53.16 ส่วนที่เหลือร้อยละ 46.84 ถือหุน้ โดยประชาชน
ทัวไป
่
ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ซึง่ รวมถึงพนักงานของบริษทั ฯ
จากบริบทแรกในการสร้างธุรกิจการบินทีไ่ ด้สงสมประสบการณ์
ั่
และกลยุทธ์ในการบริหารองค์กรจนสามารถเพิม่ ทุน
และสามารถจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ ปั จจุบนั บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) ซึง่ เป็ นสายการบินแห่งชาติของ
ประเทศไทย มีสถานะเป็ นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม ประกอบธุรกิจการบริการขนส่งทางอากาศทัง้ ภายในประเทศ
และระหว่างประเทศ ณ สานักงานใหญ่ทก่ี รุงเทพมหานคร โดยมีฐานปฏิบตั กิ ารบินทีท่ ่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็ นศูนย์กลาง
ของเครือข่ายการขนส่ง ประกอบด้วย การให้บริการขนส่งทางอากาศ ได้แก่ การขนส่งผูโ้ ดยสาร และการขนส่งสินค้าและ
ไปรษณียภัณฑ์ และมีธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้อง คือ บริการคลังสินค้า บริการลูกค้าภาคพืน้ บริการอุปกรณ์ภาคพืน้ ครัวการบิน และ
บริการซ่อมบารุงอากาศยาน
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2556 บริษทั ฯ ได้จดั ตัง้ บริษทั ไทยสมายล์แอร์เวย์ จากัด ด้วยทุนจดทะเบียน 1,800 ล้านบาท
ชาระแล้วร้อยละ 100 เป็ นเงิน 1,800 ล้านบาท โดยมีบริษทั ฯ ถือหุน้ ร้อยละ 100 สายการบินไทยสมายล์ ได้เริม่ ดาเนินการบิน
ตัง้ แต่วนั ที่ 10 เมษายน 2557 ด้วยรหัสสายการบิน WE โดยทาการบินจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึง่ ในช่วงแรกทาการบิน
เส้นทางภายในประเทศ ทัง้ หมด 10 เส้นทาง และตัง้ แต่วนั ที่ 25 ตุลาคม 2557 เป็ นต้นมา สายการบินไทยสมายล์ ได้เพิม่ การ
ให้บริการในเส้นทางระหว่างประเทศในภูมภิ าคอาเซียน จีน ไต้หวัน และอินเดีย
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วิ สยั ทัศน์
“เป็ นสายการบินแห่งชาติทม่ี กี ารบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และมีกาไรอย่างยังยื
่ น ให้บริการดีเลิศด้วย
เสน่หค์ วามเป็ นไทย”
ด้ว ยบทบาทของสายการบินแห่ง ชาติ ประกอบธุรกิจ การเดินอากาศ ขนส่ง ผู้โ ดยสาร สินค้า พัสดุภ ณ
ั ฑ์แ ละ
ไปรษณียภัณฑ์ การบินไทยมีความมุ่งมั ่นที่จะเป็ นสายการบินที่คนไทยภาคภูมใิ จ จากการให้บริการ ระดับโลก ตาม
มาตรฐานสากลผสมผสานด้วยเสน่ ห์ความเป็ นไทย สร้างความประทับใจและพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า จากการบริหาร
จัดการที่มปี ระสิทธิภาพและสร้างกาไรที่ยงยื
ั่ น
พันธกิ จ


ให้บริการขนส่งทางอากาศอย่างครบวงจรทัง้ ภายในและระหว่างประเทศ โดยมุ่งเน้นในเรื่องมาตรฐานความ
ปลอดภัย ความสะดวกสบาย การบริการทีม่ คี ุณภาพด้วยเอกลักษณ์ความเป็ นไทย เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ทม่ี ี
คุณค่าและความน่าเชื่อถือสูง รวมทัง้ เสริมสร้างความประทับใจและความสัมพันธ์ทด่ี กี บั ลูกค้า



มีก ารก ากับดูแ ลกิจ การที่ดีต ามมาตรฐานสากล เพื่อสร้า งการเติบ โตอย่ า งยัง่ ยืนให้แ ก่อ งค์กรและสร้า ง
ผลตอบแทนการลงทุนทีส่ งู ให้แก่ ผูถ้ ือหุ้น



เป็ น องค์กรแห่ง การเรียนรู้ท่สี ร้า งความแข็ง แกร่งให้กบั พนั กงาน เพื่อให้ทางานได้อย่ างเต็ม ศักยภาพ
ตระหนักถึงการให้ความสาคัญแก่ลูกค้า เสริมสร้างขีดความสามารถ ทักษะ และความรับผิดชอบ ตลอดจน
เพิม่ พูนความผูกพันต่อองค์กร



ช่วยเหลือ ส่งเสริม และแสดงความรับผิดชอบต่อ สังคม และสิง่ แวดล้อม ในฐานะเป็ นสายการบินแห่งชาติ

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

กลยุทธ์
บริษัทฯ ได้กาหนดกรอบยุทธศาสตร์ระยะยาว 10 ปี (พ.ศ. 2560 – 2569) ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
รัฐวิสาหกิจและนโยบายภาครัฐ ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ ได้แก่
1. กลยุทธ์เร่งทากาไรเพิม่ จากการตลาดเชิงรุกและมีตน้ ทุนทีแ่ ข่งขันได้ (Aggressive Profit)
เพื่อสร้างกาไรสูงสุดอย่างต่อเนื่อง โดยการบริหารจัดการรายได้ด้านขนส่งทางอากาศและรายได้เสริม
ต้นทุน ฝูงบิน และเครือข่ายเส้นทางบินอย่างมีประสิทธิภาพ
2. กลยุทธ์พฒ
ั นาศักยภาพและแสวงหาโอกาสของกลุ่มธุรกิจ (Business Portfolio)
เพื่อใช้ประโยชน์จากการบริหารทรัพย์สนิ ให้เกิดประโยชน์สงู สุด สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันจาก
การประสานความร่วมมือภายในกลุ่มธุรกิจสายการบินและองค์กรพันธมิตร รวมถึง พัฒนาธุรกิจที่มอี ยู่
หรือธุรกิจใหม่ หรือร่วมทุนกับเอกชนในธุรกิจทีม่ ศี กั ยภาพ
3. กลยุทธ์สร้างประสบการณ์การเดินทางทีด่ ใี ห้กบั ลูกค้า (Customer Experience)
เพื่อให้มกี ารบริการแบบไร้รอยต่อ (Seamless) ในทุกจุดบริการ อย่างเหมาะสมกับลูกค้าแต่ละกลุ่ม โดย
สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กบั ลูกค้า
4. กลยุทธ์ดาเนินงานด้วยนวัตกรรมและดิจทิ ลั เทคโนโลยี (Digital Technology)
เพื่อพัฒนาโครงสร้างสถาปั ตยกรรมทีท่ นั สมัยรองรับนวัตกรรมทีท่ าให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน
และมีระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ทเ่ี พิม่ ประสิทธิภาพการดาเนินงาน และลดต้นทุน
5. กลยุทธ์บริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิผล (Effective Human Capital Management)
มีโครงสร้างองค์กรทีก่ ระชับและคล่องตัว พนักงานมีความผูกพันกับองค์กร ความเป็ นเจ้าของ และเข้าใน
การมีส่วนร่วมเชิงธุรกิจ มีการพัฒนาความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับงานที่รบั ผิดชอบ เพื่อให้
พนักงานทุกระดับ มีทกั ษะและความเชีย่ วชาญในการปฏิบตั งิ าน
ปลายปี 2561 คณะกรรมการและฝ่ ายบริหาร เล็งเห็นว่า ที่ผ่านมาบริษัทฯ ประสบกับ 3 ปั ญหาสาคัญ ที่มี
ผลกระทบต่อประสิทธิภาพการดาเนินงานของบริษทั ฯ เสมือนเป็ นกับดัก (Trap) ที่ส่งผลให้บริษทั ฯ ขาดทุนเป็ นวัฏจักร
หมุนเวียนต่อเนื่องมานาน ประกอบกับ บริษทั ฯ ปรับตัวไม่ทนั กับสภาพแวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นไปอย่างรวดเร็ว อีกทัง้ ยังคุน้ ชินกับ
วัฒนธรรมเดิมนานเกินไป ทัง้ นี้ ปั ญหาดังกล่าว ประกอบด้วย
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แบบ 56-1

1. เครื่องบิน เนื่องจากมีอายุการใช้งานนาน ทาให้ต้นทุนการดาเนินงานสูงขึน้ จากค่าใช้จ่ายซ่อมบารุงสูง
จากสาเหตุ เ ครื่อ งบิน เข้า ซ่ อ ม ท าให้จ านวนเครื่อ งบิน พร้อ มใช้ง านมีจ านวนน้ อ ยลง รวมทัง้ การน า
เครื่องบินไปใช้ในเส้นทางทีไ่ ม่เหมาะสมตาม Stage Length และค่าใช้จ่ายน้ ามันสูง เนื่องจากเครื่องบิน
รุ่นเก่าสิน้ เปลืองเชือ้ เพลิงมากกว่าเครื่องบินรุ่นใหม่
2. ประสิทธิภาพการบริการ เนื่องจากคุณภาพของการให้บริก ารไม่สม่ าเสมอ มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์
การให้บริการและความพึงพอใจของลูกค้า
3. ประสิทธิภาพการดาเนินงานในด้านรายได้และค่าใช้จ่าย เนื่องจากรายได้จากการขายบัตรโดยสารลดลง
ซึง่ ถึงแม้จะมีรายได้เสริมจากช่องทางอื่น แต่ยงั มีสดั ส่วนน้อยมากเมื่อเทียบกับสายการบินชัน้ นาต่า งๆ ใน
ขณะเดียวกัน บริษทั ฯ ยังคงต้องบริหารจัดการค่าใช้จา่ ยต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ค่าใช้จา่ ยซ่อมบารุง ซึง่
เป็ นค่าใช้จ่ายทีส่ งู มาก
บริษทั ฯ จึงได้จดั ทาแผนฟื้ นฟูปี 2562 หรือโครงการมนต์ตรา โดยมีเป้ าหมายเพื่อให้ผลการดาเนินงานมีกาไรอย่าง
ต่อเนื่องและยังยื
่ น รวมทัง้ เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพและคุณภาพการให้บริการทีเ่ ทียบเคียงมาตรฐานชัน้ นา และรักษามาตรฐาน
ความปลอดภัยในระดับสากลได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีแนวทางการดาเนินงานตามกลยุทธ์หลัก 5 กลยุทธ์ ดังกล่าวข้างต้น
ประกอบด้วย 11 โครงการ ดังนี้
1. โครงการบริหารจัดการโครงสร้างทางการเงิน
2. โครงการพัฒนาและเพิม่ รายได้ Ancillary โดยใช้ Digital Marketing
3. โครงการจัดหาอาหารโดยวิธี OEM
4. โครงการบริหารจัดการอากาศยานแบบครบวงจร Plan Buy Fly Sell
5. โครงการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายน้ามัน
6. โครงการบริหารจัดการด้านการขายและการใช้ประโยชน์ของเครือ่ งบิน (Profit & Loss by Tail Number)
7. โครงการ THAI MRO Master Plan
8. โครงการพัฒนาความร่วมมือกับสานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) และบริษทั ท่าอากาศยาน
ไทย จากัด (มหาชน) (ทอท.)
9. โครงการปรับปรุงและพัฒนาการบริการครบวงจรเพื่อสร้างประสบการณ์ทด่ี ใี ห้กบั ลูกค้า
10. โครงการพัฒนาศักยภาพการขายผ่าน Digitalization
11. โครงการจัดโครงสร้างองค์กร
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ทัง้ นี้ ในการดาเนินการทัง้ หมด การบินไทย ยึดหลัก
1. Digitalization นาไปสูก่ ารพัฒนา เปลีย่ นแปลง ปรับปรุงธุรกิจ โดยเน้นประสิทธิภาพ รวดเร็ว ยืดหยุ่น ต่อการ
ทาธุรกิจทีม่ พี ลวัตรสูง
2. หลักการดาเนินการแบบ “การบินไทยคุณธรรม โปร่งใส เป็ นธรรม” โดยให้มกี ารดาเนินการอย่างรอบคอรัดกุม
เป็ นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ ทัง้ ภายในและภายนอก
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1.2

การเปลี่ยนแปลงลักษณะการประกอบธุรกิ จของปี ที่ ผ่านมา


การบริหารจัดการด้านการเงิ นและการบัญชี
ในปี 2562 บริษทั ฯ ได้ดาเนินการบริหารจัดการด้านการเงิน การบัญชี และการบริหารความเสีย่ งราคาน้ ามัน

ดังนี้
 การบริหารเงินสด บริษทั ฯ มีการบริหารกระแสเงินสดคงเหลือในแต่ละสกุลเงินให้อยู่ในระดับทีเ่ หมาะสม
เพียงพอกับค่าใช้จ่าย และการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มผลตอบแทนและเป็ นประโยชน์สูงสุ ดต่ อบริษัทฯ อีกทัง้ รักษาระดับ
วงเงินสินเชื่อระยะสัน้ จากสถาบันการเงินต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับทีเ่ หมาะสม เพื่อรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจและปั จจัย
ต่าง ๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
 ในด้านการปรับโครงสร้างเงินกู้ยมื บริษัทฯ ใช้เครื่องมือทางการเงิน ได้แก่ Cross Currency Swap
(CCS) และ/หรือ Interest Rate Swap (IRS) ในการดาเนินการ ภายใต้มติคณะกรรมการบริษทั ฯ โดยให้สอดคล้องกับสกุล
เงินของเงินสดสุทธิจากการดาเนินงาน (Net Operating Cash Flow)
 การจัดการด้านการเงินเหล่านี้มผี ลทาให้ต้นทุนทางการเงิน (Cost of Fund) ลดลง 0.55% โดยเงินกู้
เฉลีย่ ของบริษทั ฯ ลดลง 6.4% จาก 157 พันล้านบาท ในปี 2561 เป็ น 147 พันล้านบาท ในปี 2562 โดยค่าใช้จ่ายดอกเบีย้
ของบริษทั ฯ ลดลงเพียง 1.6% จาก 4.51 พันล้านบาท ในปี 2561 เป็ น 4.44 พันล้านบาท ในปี 2562 แม้ว่าอัตราดอกเบีย้ จะ
ปรับลดลงตลอดปี 2562 แต่เนื่องจากบริษทั ฯ มีเงินกูท้ ม่ี อี ตั ราดอกเบีย้ คงทีอ่ ยู่เท่ากับร้อยละ 66 ในขณะทีเ่ งินกูแ้ บบอัตรา
ดอกเบีย้ ลอยตัวอยู่ทร่ี อ้ ยละ 34
 ในการจัดการด้านบัญชี บริษทั ฯ ได้ถอื ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับใหม่ทเี่ ริม่ มีผล
บังคับใช้ในปี 2562 เรื่องรายได้จากสัญญาที่ทากับลูกค้า อย่างครบถ้วนถูกต้องตามเกณฑ์ทมี่ ผี ลบังคับใช้แล้ว และได้
ศึก ษาเตรียมการรองรับ การปฏิบ ตั ติ ามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับ ใหม่ทีจ่ ะมีผ ลบัง คับ ใช้ใ นปี 2563 ในเรื่อ ง
เครื่องมือทางการเงิน และเรื่องสัญญาเช่า นอกจากนี้ในส่วนการบริหารงานบัญชีของสานักงานสาขาต่ างประเทศ ยังคง
ดาเนินการอย่างต่อเนื่องในการควบคุมทางบัญชีจากส่วนกลางทดแทนการส่งพนักงานจากสานักงานใหญ่ไปประจาที่
สานักงานสาขา
 ในด้านการบริหารความเสีย่ งราคาน้ ามัน บริษทั ฯ ได้มกี ารบริหารความเสีย่ งราคาน้ ามันอากาศยาน
อย่างต่อเนื่องเป็ นระบบ โดยได้ปรับนโยบายการบริหารความเสีย่ งราคาน้ามันฯ ให้สามารถจัดทาประกันความเสีย่ งราคา
น้ามันฯ ไม่ต่ากว่าร้อยละ 20 และไม่เกินร้อยละ 80 ของปริมาณการใช้ในรอบหนึ่งปี งบประมาณ และระยะเวลาประกันไม่
เกิน 24 เดือน จากในปี 2561 ทีก่ าหนดไว้ที่ 18 เดือน ทัง้ นี้ การป้ องกันความเสีย่ งในปริมาณที่สูงหรือต่ ากว่าระดับที่
กาหนดไว้น้ี จะต้องได้รบั อนุ มตั ิจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยบริษ ัท ฯ จะจัด ทาประกัน ความเสีย่ งราคาน้ า มัน ฯ ด้ว ย
เครื่องมือทางการเงินแบบต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมต่อสภาพตลาดในแต่ละช่วงเวลา โดยบริษัทฯจะ พิจารณาถึงการลด
ความผันผวนของราคาน้ามันเป็ นสาคัญ
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การปลดระวางเครือ่ งบิ น
ในการจัดหา ปลดระวาง และจาหน่ ายเครื่องบิน เครื่องยนต์อะไหล่ และอุปกรณ์การบินหมุนเวียน บริษทั ฯ
ได้พจิ ารณาความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาวะตลาดเครื่องบิน แนวโน้มอุตสาหกรรมการบินโลก แผนการตลาดของบริษทั ฯ
และศักยภาพของฝูงบินปั จจุบนั ในปี 2562 บริษทั ฯ อยู่ระหว่างการทบทวนโครงการจัดหาเครื่องบินปี 2562-2569 ได้มแี ผนยืด
การใช้งานเครื่องบินรุ่นเก่าทีใ่ ช้งานมานานและมีกาหนดจะปลดระวางในปี 2562 ออกไปก่อน เพื่อรักษาปริมาณการผลิต (ASK)
โดยในไตรมาส 4 ปี 2563 บริษทั ฯ มีกาหนดรับมอบเครื่องบินเช่าดาเนินงาน แบบโบอิ้ง 777-300ER จานวน 3 ลา เพื่อใช้ทา
การบินในเส้นทางข้ามทวีป และแก้ปัญหาเรื่องเครื่องบินไม่พอใช้งานผลกระทบจากเครื่องยนต์โรลสรอยซ์
ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ทาการส่งมอบเครื่องบินที่ดาเนินการขายในปี ก่อนหน้า จานวน 6 ลา ได้แก่ เครื่องบิน
แบบแอร์บสั A330-300 จานวน 5 ลา เครื่องบินบรรทุกสินค้าแบบโบอิง้ 747-400BCF จานวน 1 ลา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษทั ฯ มีเครื่องบินรอการขายตามบัญชีจานวน 15 ลา ประกอบด้วยเครื่องบินที่
อยู่ระหว่างดาเนินการขาย จานวน 14 ลา ได้แก่ เครื่องบินแบบแอร์บสั A340-500 จานวน 3 ลา เครื่องบินแบบแอร์บสั
A340-600 จานวน 6 ลา พร้อมเครื่องยนต์อะไหล่ 6 เครื่องยนต์ เครื่องบินแบบ A300-600R จานวน 1 ลา เครื่องบินแบบโบอิง้
737-400 จานวน 3 ลา และเครื่องบินบรรทุกสินค้าแบบโบอิง้ 747-400BCF จานวน 1 ลา คาดว่าจะเริม่ ส่งมอบในไตรมาส
แรกปี 2563 เป็ นต้นไป (หมายเหตุ: เครื่องบินแบบโบอิง้ 737-400 TDE จานวน 1 ลา ทีจ่ ะไม่อยู่ในรายการขายเนื่องจากใช้
เป็ น Static Show )


การบริหารจัดการด้านการบริการบนเครือ่ งบิ น
 First Class Service
เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผโู้ ดยสารชัน้ หนึ่ง บริษทั ฯ ได้มกี ารปรับเปลีย่ นและปรับเพิม่ เมนูอาหาร
ให้มคี วามหลากหลายและเป็ นทีน่ ิยมในแต่ละเส้นทางบิน โดยออกแบบเมนูอาหาร Michelin Chef นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้มี
การคัดเลือกพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่จะปฏิบตั ิหน้าที่ในชัน้ หนึ่ง โดยจะได้รบั การอบรมเพิม่ เติมเพื่อปฏิบตั ิงานใน
ชัน้ หนึ่งอย่างมีประสิทธิภาพและอย่างมืออาชีพ
 Business Class Service
บริษทั ฯ ได้ปรับเปลี่ยนการบริการผูโ้ ดยสารในชัน้ ธุรกิจ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผูโ้ ดยสารมาก
ที่สุด โดยปรับลดขัน้ ตอนในการเตรียมงานก่อนให้บริการ โดยนา Service Trolley/ Meal Cart มาใช้และนาภาชนะ
Rectangle Plate มาให้บริการในบางเทีย่ วบิน เพื่อให้ผโู้ ดยสารได้รบั การบริการเร็วขึน้
 การอบรมพนักงานต้อนรับบนเครือ่ งบิ นแบบใหม่
บริษัทฯ ได้จดั ระบบการฝึ กอบรมพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินรุ่นใหม่ โดยเชื่อมโยงหลักการฝึ กอบรม
แบบ Competency Base Training และพืน้ ฐานความรู้ดา้ น Safety, Security และ Service เพื่อสร้างมโนทัศน์ดา้ นการ
บริการทีม่ ุ่งเน้น Customer Experience Management พัฒนาศักยภาพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ให้มคี ุณภาพ สร้าง
จิตสานึกด้านการให้บริการที่มุ่งเน้นบทบาทและหน้าที่ในการให้บริการที่มคี วามปลอดภัยและมีคุณภาพ รวมถึงการสร้าง
ความภาคภูมใิ จในการเป็ นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ของบริษทั ฯ ทีม่ สี ่วนผลักดันให้บริษทั ฯ มีศกั ยภาพในการแข่งขัน
ระดับโลก
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อีกทัง้ ยังมีโครงการเพิม่ ศักยภาพการเรียนรูด้ า้ นวิชาชีพให้กบั พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินรุ่นใหม่ TQV
ซึง่ จะนาไปสูก่ ารพัฒนาเพื่อให้พนักงานต้อนรับฯ มีความรูร้ อบในทุกด้านประกอบด้วยหลักสูตรด้าน Commercial, Culture,
Leadership and Management, Master of Ceremonies, Train the Trainer และ Personal Assistant หลักสูตรดังกล่าว
ข้างต้น ได้รบั ความร่วมมือและประสานงานกับฝ่ ายพัฒนาและฝึ กอบรมบุคลากร และองค์กรภายนอกทีม่ คี วามชานาญการ
เฉพาะ
นอกจากนัน้ ฝ่ ายฝึ กอบรมพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ได้จดั ทาหลักสูตรเพิม่ เติม 12 หลักสูตร เพื่อ
ตอบสนองนโยบายของบริษัทฯ ในการพัฒนาพนัก งานต้อนรับ บนเครื่องบินในทุกระดับชัน้ ตามการวิเคราะห์ผ ลจาก
Skytrax และ IATA-Airs@t โดยหลักสูตรทีเ่ พิม่ เติมดังกล่าว สามารถนาไปสู่การสร้างจิตสานึก ทัศนคติ จิตวิทยาในการ
บริการ บทบาทหน้าทีร่ บั ผิดชอบทัง้ ในส่วนของพนักงานและหัวหน้างาน การสร้างทีม การสื่อสารกับลูกค้าอย่างมืออาชีพ
บุคลิกภาพ ความเป็ นมืออาชีพในงานบริการด้วยเสน่หข์ องความเป็ นไทย เป็ นต้น


ผลิ ตภัณฑ์ การบริการ และ เส้นทางบิ นใหม่ที่เปลี่ยนแปลง
- เพิม่ ความถี่ เส้นทาง กรุงเทพฯ–ปูซาน ในช่วงตารางบินฤดูรอ้ น 2562 ตัง้ แต่เดือนเมษายน ถึง ตุลาคม
2562 ทัง้ ไปและกลับอีก 1 เทีย่ วบินในวันอังคาร จากเดิม 6 เทีย่ วบินต่อสัปดาห์ เป็ น 7 เทีย่ วบินต่อสัปดาห์ แต่ในตารางบิน
ฤดูหนาวปี 2562/2563 ตัง้ แต่เดือนพฤศจิกายน 2562 ถึง มีนาคม 2563 กลับมาเป็ น 6 เทีย่ วบินต่อสัปดาห์ เนื่องจากไม่ได้
รับอนุมตั ติ ารางบินในวันอังคารจากท่าอากาศยานนานาชาติกมิ แฮ เมืองปูซาน และใช้เครื่องบิน Airbus แบบ 330 (A330300)
- เส้นทางกรุงเทพ-บาหลี จะทาการเปลีย่ น Aircraft ใหญ่ขน้ึ จากเดิม แบบโบอิง้ 777-200 เป็ น แบบโบอิง้
747-400 (จานวนทีน่ งเพิ
ั ่ ม่ มากขึน้ ) เริม่ ตัง้ แต่ JAN 2020
- เส้นทางกรุงเทพ-บริสเบน อาจมีการทาการขอ เพิม่ ขนาด Aircraft และ/หรือ เพิม่ เทีย่ วบิน เป็ นบางวัน เริม่
ตัง้ แต่ JAN 2020
- เส้นทางกรุงเทพ-เมลเบิรน์ ได้ทาการเพิม่ เทีย่ วบินจาก 11 เทีย่ วบิน เป็ น 14 เทีย่ วบิน ต่อ สัปดาห์ ใน TPI
WINTER19//20
- เส้นทางกรุงเทพ-แฟรงเฟิ รต์ TG922/923 ทาการปรับเทีย่ วบินทัง้ ไปและกลับ จาก 7 เทีย่ วต่อสัปดาห์ เป็ น
4 เทีย่ วต่อสัปดาห์ และ ทาการบินเส้นทางไปกลับ ภูเก็ต -แฟรงเฟิ รต์ TG926/927 3เทีย่ วบิน จะให้บริการตัง้ แต่ วันที่ 27
ตุลาคม 2562
- เพิม่ เทีย่ วบิน TG932/933 กรุงเทพฯ-ปารีส ทัง้ ไปและกลับ 3 เทีย่ วบินต่อสัปดาห์ โดยเทีย่ วบินใหม่น้ีจะ
เริม่ ให้บริการตัง้ แต่ วันที่ 28 ตุลาคม 2562
- เพิม่ ความถี่ เส้นทาง TG934/935 กรุงเทพฯ-บรัสเซลส์ ทัง้ ไปและกลับ เป็ น 6 เทีย่ วบินต่อสัปดาห์
- เพิม่ ความถี่ เส้นทาง TG936/937 กรุงเทพฯ-เวียนนา ทัง้ ไปและกลับ เป็ น7 เทีย่ วบินต่อสัปดาห์
- เพิม่ ความถี่ เส้นทาง TG944/945 กรุงเทพฯ-โรม ทัง้ ไปและกลับ เป็ น 5 เทีย่ วบินต่อสัปดาห์
- เส้นทางกรุงเทพ-ปั กกิง่ TG614/615 ทาการเปลีย่ น Aircraft เพิม่ จานวนทีน่ งั ่ จากเดิมจากแบบแอร์บสั
A350-900 เป็ น แบบโบอิง้ B777-300ER
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 โครงการขยายช่ องทางจัดจาหน่ ายผลิ ตภัณฑ์และบริ การ เพื่อเพิ่ มรายได้จากธุรกิ จ On Ground
Catering Services ภายในประเทศ
ปั จจุบนั ฝ่ ายครัวการบิน ได้มุ่งเน้นการปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์รปู แบบใหม่ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผูบ้ ริโภคทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป นอกจากนี้มกี ารขยายช่องทางการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างรายได้เพิม่ โดยมีการ
ลงนามบันทึกความเข้าใจการเป็ นพันธมิตรทางธุรกิจภาคพื้น ระหว่างบริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) กับบริษัท ปตท.
น้ ามันและการค้าปลีก จากัด (มหาชน) ดาเนินการเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการศึกษาและพัฒนาการประกอบธุรกิจร่วมกัน
โดยเริม่ จากการให้บริการอาหาร และเบเกอรี่ ของฝ่ ายครัวการบินในร้าน Café Amazon เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561
นอกเหนือจากนี้ ฝ่ ายครัวการบิน ยังได้ขยายช่องทางการจัดจาหน่ ายผลิตภัณฑ์เพิม่ เติม โดยการจาหน่ ายอาหาร
กล่องและเครื่องดื่ม เพื่อให้บริการผูโ้ ดยสารบนรถโดยสารปรับอากาศ ชัน้ 1 ทุกมาตรฐานในเทีย่ วไปและเทีย่ วกลับ ของ บริษทั
ขนส่ง จากัด (บขส.) จานวนกว่า 16 ล้านชุด กาหนดระยะเวลาสัญญา 3 ปี โดยเริม่ ให้บริการตัง้ แต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2561 เป็ น
ต้นไป

1.3

รางวัลที่ บริ ษทั ฯ ได้รบั
ในปี 2562 บริษทั ฯ ได้รบั รางวัลด้านต่างๆ อาทิ
รางวัลสายการบิ นยอดเยี่ยม
 ได้รบั รางวัลสายการบินยอดเยีย่ มของโลก ประจาปี 2019 จากสกายแทรกซ์ ได้แก่
• รางวัลอันดับ 1 สายการบินทีใ่ ห้บริการสปาเลาจน์ยอดเยีย่ มของโลก (World’s Best Airline Lounge Spa 2019)
• รางวัลอันดับ 1 สายการบินทีม่ พี นักงานให้บริการยอดเยีย่ มของเอเชีย (Best Airline Staff in Asia 2019)
• รางวัล 1 ใน 10 สายการบินชัน้ นายอดเยีย่ มของโลก ปี 2019 (World’s Top 10 Airlines of 2019)
• รางวัลสายการบินทีใ่ ห้บริการภาคพืน้ ทีส่ นามบินทีด่ ที ส่ี ุดเป็ นอันดับ 2 ของโลก (The World’s Best Airport
Services 2019)
• รางวัลสายการบินที่ให้บริการชัน้ ประหยัดที่ดที ส่ี ุดเป็ นอันดับ 4 ของโลก (World’s Best Economy Class
Airlines 2019)
• รางวัลสายการบินทีใ่ ห้บริการชัน้ ธุรกิจทีด่ ที ส่ี ดุ เป็ นอันดับ 7 ของโลก (World’s Best Business Class Airlines
2019)
• รางวัลสายการบินทีม่ พี นักงานต้อนรับบนเครื่องบินทีด่ ที ส่ี ุดเป็ นอันดับ 4 ของโลก (The World’s Best Airline
Cabin Crew 2019)
• รางวัลสายการบินทีม่ พี นักงานต้อนรับบนเครื่องบินทีด่ ที ส่ี ดุ ในประเทศไทย (Best Cabin Crew in Thailand 2019)
 รางวัล Best Intercontinental Airline จาก The Grand Travel Awards 2019
 รางวัลสายการบินทีใ่ ห้บริการอาหารบนเครื่องบินยอดเยีย่ มอันดับ 1 ของภูมภิ าคเอเชีย จากงาน 2019 PAX
International Readership Awards
 รางวัลสายการบินยอดเยีย่ มจาก TripAdvisor ประจาปี 2019 โดยได้รบั ติดต่อกันเป็ นปี ท่ี 3
 รางวัล “Best Catering Award 2018” จากสายการบินแอร์ไชน่า ประจาประเทศไทย
 รางวัล “Certificate Of Appreciation” จากสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ ประจาประเทศไทย
 รางวัล TTG Travel Hall of Fame จากงาน TTG Travel Awards 2019 โดยได้รบั ติดต่อกันครบ 10 ปี และ
ได้รบั เกียรติบนั ทึกใน TTG Travel Hall of Fame ตัง้ แต่ปี 2016 ถึงปั จจุบนั
 รางวัลสายการบินทีใ่ ห้บริการตรงต่อเวลายอดเยีย่ มประจาปี 2019 จาก AIRNAV อินโดนีเซีย
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 รับ รางวัล SUVARNABHUMI SERVICE EXCELLENCE (SSE) ประจ าปี 2562 จากท่ า อากาศยานสุ ว รรณภู มิ
3 รางวัล ได้แก่
• รางวัลหน่ วยงานพัฒนาการบริการยอดเยี่ยม EXCELLENCE SERVICE IMPROVEMENT AWARDS ประจาปี
2562
• พนักงานต้อนรับภาคพืน้ การบินไทย สังกัดกองบริการผูโ้ ดยสารสายการบินลูกค้า ได้รบั มอบรางวัลผูใ้ ห้บริการยอด
เยีย่ มประเภทบุคคล เหรียญเงิน STAFF SERVICE EXCELLENCE AWARDS SILVER MEDAL
• พนักงานกองบริการพิเศษ ได้รบั มอบรางวัลผูใ้ ห้บริการยอดเยีย่ มประเภทบุคคล เหรียญทองแดง STAFF SERVICE
MODEL AWARDS BRONZE MEDAL
 การบินไทยรับรางวัลสายการบินทีม่ เี ว็บไซต์ของสายการบินยอดเยีย่ มจาก TravelMole ประจาปี 2019
รางวัลอื่นๆ
 รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ฝ่ายช่าง การบินไทย รับรางวัล “คนต้นแบบคมนาคม” ประจาปี 2562
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1.4 โครงสร้างการถือหุ้นของบริ ษทั ฯ
กระทรวงการคลัง (1)

53.16%

ผูถ้ อื หุน้ รายย่อย

46.84%

บมจ.การบินไทย
ทุนชาระแล้ว 21,828 ล้านบาท
บริษทั ร่วม

บริษทั ย่อย

100%

55.0%

บจก.ไทยสมายล์แอร์เวย์
เงินลงทุน 1,800 ล้านบาท

บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง

49.0%

บจก.ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อสี ต์เอเชีย
เงินลงทุน 8.25 ล้านบาท

(มีอานาจควบคุม)

บจก.วิงสแปน เซอร์วสิ เซส(2)
เงินลงทุน 0.98 ล้านบาท

49.0%

(มีอานาจควบคุม)

บจก. ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง(3)
เงินลงทุน 0.98 ล้านบาท

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

Star Alliance services
GmbH
เงินลงทุน 25,000 ยูโร

4.6%

15.94%

บมจ.สายการบินนกแอร์
เงินลงทุน 735.59 ล้านบาท

บจก.เทรดสยาม
เงินลงทุน 1.75 ล้านบาท

3.5%

30.0%

บจก.โรงแรมท่าอากาศยาน
สุวรรณภูม ิ
เงินลงทุน 305.33 ล้านบาท

บจก.วิทยุการบิน
แห่งประเทศไทย
เงินลงทุน 5.74 ล้านบาท

บจก.ครัวการบินภูเก็ต
เงินลงทุน 30 ล้านบาท

บจก.สหโรงแรมไทยและ
การท่องเทีย่ ว
เงินลงทุน 1.75 ล้านบาท

บมจ.บริการเชือ้ เพลิงการบิน
กรุงเทพ
เงินลงทุน 115.19 ล้านบาท

บจก.ขนส่งน้ามันทางท่อ
เงินลงทุน 9,340 บาท

40.0%

30.0%
%
5%ถ
5%
22.6%

0.87%

1.3%

0.00026%

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

ส่วนที่ 1-1 หน้าที่ 11

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

กิจการขนส่ งทางอากาศ

2. ลักษณะการประกอบธุรกิ จ
โครงสร้างรายได้ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
รายได้ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ใน 3 ปี ทผ่ี ่านมา มีดงั นี้
ปี 2562
ล้านบาท ร้อยละ
รายได้จากกิ จการขนส่ง
ค่าโดยสารและค่าน้ าหนักส่วนเกิน
ค่าระวางขนส่งและไปรษณียภัณฑ์
รวมรายได้จากกิ จการขนส่ง
รายได้การบริการอื่นๆ (1)
รวมรายได้จากการขายหรือการให้บริการ
รายได้อ่นื (2)
รวมรายได้
หมายเหตุ :

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

ปี 2561
ล้านบาท ร้อยละ

78.9
9.4
88.3
7.1
95.4
4.6
100.0

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

79.9
11.1
91.0
6.7
97.7
2.3
100.0

ปี 2560
ล้านบาท ร้อยละ
157,475
20,272
177,747
12,111
189,858
677
190,535

82.7
10.6
93.3
6.3
99.6
0.4
100.0

(1)

รายได้การบริการอื่นๆ ประกอบด้วย รายได้จากหน่วยธุรกิจและรายได้จากกิจการสนับสนุนอื่นๆ

(2)

รายได้อ่นื ประกอบด้วย ดอกเบีย้ รับ ผลกาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ รายได้อ่นื ๆ และกาไร
จากการเปลีย่ นแปลงสัดส่วนเงินลงทุน

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

ก)

กิ จการขนส่งทางอากาศ

กิจการขนส่งทางอากาศถือเป็ นกิจการหลักของบริษทั ฯ ประกอบด้วยการบริการขนส่งผู้โดยสาร บริการขนส่ง
สินค้าพัสดุภัณฑ์และไปรษณียภัณฑ์ โดยให้บริการขนส่งในเส้นทางบินไปยังจุดบินต่างๆ ทัง้ แบบเที่ยวบินประจาและ
เที่ยวบินเช่าเหมาลา ครอบคลุมทัง้ เส้นทางบินระหว่างประเทศและภายในประเทศ ซึ่งให้บริการโดยบริษัท การบินไทย
จากัด (มหาชน) และบริษทั ไทยสมายล์แอร์เวย์ จากัด ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ

ส่วนที่ 1-2 หน้าที่ 1

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
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ข)

หน่ วยธุรกิ จ

หน่วยธุรกิจของบริษทั ฯ มีความเกีย่ วเนื่องโดยตรงกับกิจการขนส่งและมีสว่ นสาคัญในการสนับสนุนให้การดาเนิน
ธุรกิจสายการบินเป็ นไปอย่างราบรื่น แต่ละหน่ วยธุรกิจมีการดาเนินงานทีส่ อดคล้องกันอย่างเป็ นระบบ เพื่อให้เครื่องบิน
สามารถเดินทางจากสถานีต้นทางถึงสถานีปลายทางตรงตามกาหนดเวลาที่ระบุในตารางบิน ด้วยความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย ซึง่ เป็ นปั จจัยสาคัญทีจ่ ะช่วยสร้างความน่ าเชื่อถือให้แก่บริษทั ฯ พร้อมทัง้ สร้างความมันใจให้
่
แก่ผใู้ ช้บริการ
ทัง้ นี้ ธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนื่องโดยตรงกับการขนส่งมีรายละเอียดการให้บริการดังนี้
1. ธุรกิ จการบริการคลังสิ นค้า (Cargo & Mail Terminal Services)
ให้บริการจัดการคลังสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ และบริการจัดการคลังสินค้า
ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานเชียงราย ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ท่าอากาศยานกระบี่และท่าอากาศยานภูเก็ต
โดยการดาเนินงานบริการคลังสินค้า ประกอบด้วย การจัดการเก็บรักษาชัวคราวและการดู
่
แลสินค้าทัวไป
่
สินค้าที่ต้องได้รบั การดูแลพิเศษ เช่น สินค้าสด สัตว์ท่ยี งั มีชวี ติ วัตถุมคี ่า และการให้บริการขนส่งสินค้าทีต่ ้องการควบคุม
อุณหภูมเิ ป็ นพิเศษ เป็ นต้น
2. ธุรกิ จการบริการลูกค้าภาคพืน้ (Ground Customer Services)
ให้บริการอานวยความสะดวกโดยตรงกับผูโ้ ดยสารตัง้ แต่เข้ามาสูท่ ่าอากาศยาน ผ่านขัน้ ตอนต่างๆ จนเข้าสู่
ตัวอากาศยาน จากตัวอากาศยานสู่ภาคพื้น ในเที่ยวบินทัง้ ขาเข้า -ขาออก โดยให้บริการแก่ผู้โดยสารของบริษัทฯ และ
ผูโ้ ดยสารของสายการบินลูกค้า
3. ธุรกิ จการบริการอุปกรณ์ภาคพืน้ (Ground Equipment Services)
ให้บริการทีเ่ กีย่ วข้องกับอากาศยาน อานวยความสะดวกบริเวณลานจอดอากาศยาน ให้กบั บริษทั ฯ และสายการ
บินลูกค้า ให้เป็ นไปด้วยความเรียบร้อย มีความปลอดภัยสูงสุด พร้อมทาการบินเข้า-ออก ได้ตรงเวลา
4. ธุรกิ จครัวการบิ น (Catering Services)
ดาเนินการในการผลิตอาหารสาหรับบริการผูโ้ ดยสารทัง้ เทีย่ วบินในประเทศและระหว่างประเทศของบริษทั ฯ
รวมถึงอาหารสาหรับบริการผูโ้ ดยสารของสายการบินชัน้ นาอื่นๆ พร้อมทัง้ ดาเนินธุรกิจภาคพืน้ ทีเ่ กีย่ วข้องกับอาหาร เช่น
ภัตตาคาร ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ร้านเบเกอรีพ่ ฟั แอนด์พาย (Puff & Pie Bakery House) การให้บริการจัดเลีย้ งทัง้
ในและนอกสถานที่ ร้านอาหารสวัสดิการพนักงาน การบริการอาหารในโรงพยาบาล การบริการอาหารห้องรับรองพิเศษ
สายการบิน (Airlines Lounge) และเป็ นพันธมิตรกับองค์กรต่างๆ ในการจาหน่ าย ให้บริการ อาหารและเครื่องดื่ม เช่ น
บขส. Café Amazon

ค)

กิ จการอื่นๆ

ในส่วนของกิจการอื่นๆ ที่สนับสนุ นการขนส่ง ได้แก่ ฝ่ ายช่าง การบริการอานวยการบิน การจาหน่ ายสินค้าปลอด
ภาษีบนเครื่องบิน การจาหน่ายสินค้าทีร่ ะลึก และบริการเครื่องฝึกบินจาลอง

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ส่วนที่ 1-2 หน้าที่ 2
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ก) กิ จการขนส่งทางอากาศ
บริษทั ฯ เป็ นสายการบินแห่งชาติ ทีใ่ ห้บริการด้านการขนส่งทางอากาศ เป็ นกิจการหลักซึง่ ได้พฒ
ั นาการขนส่งไปสู่
ภูมภิ าคต่างๆ ของโลก ประกอบด้วย
1. กิจการขนส่งผูโ้ ดยสาร
2. กิจการขนส่งสินค้า พัสดุภณ
ั ฑ์และไปรษณียภัณฑ์
โดยมีรายละเอียดเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์และบริการดังนี้

ก) กิ จการขนส่งทางอากาศ

1. กิ จการขนส่งผูโ้ ดยสาร

กิจการขนส่งผู้โดยสารมีเป้ าหมายในการพัฒนาตลาดและเครือข่ายเส้นทางบินอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถ
แข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นขีดความสามารถและดาเนินการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมใิ ห้เป็ นศูนย์กลาง
การบิน (Hub) ทีส่ าคัญของภูมภิ าค
2.1
2.1.1

ลักษณะผลิ ตภัณฑ์ หรือบริการ
ฝูงบิ นของบริษทั ฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษทั ฯ และสายการบินไทยสมายล์ มีจานวนเครื่องบินทีใ่ ช้ปฏิบตั กิ ารบินจานวน 103 ลา
ประกอบด้วยเครื่องบินพิสยั ไกลที่ใช้ทาการบินเส้นทางข้ามทวีป จานวน 48 ลา ได้แก่ เครื่องบินแบบแอร์บสั A380-800
แอร์บสั A350-900 โบอิง้ 747-400 โบอิง้ 777-200ER/300ER เครื่องบินพิสยั กลางทีใ่ ช้ทาการบินเส้นทางภูมภิ าค จานวน 35 ลา
ได้แก่ เครื่องบินแบบโบอิง้ 777-200/300 แอร์บสั A330-300 โบอิง้ 787-8/-9 และเครื่องบินลาตัวแคบทีใ่ ช้ทาการบินเส้นทาง
ระยะใกล้ จานวน 20 ลา ได้แก่ เครื่องบินแบบแอร์บสั A320-200
เครือ่ งบิ นที่ใช้ในการปฏิ บตั ิ การบิ น
แบบเครือ่ งบิ น
แอร์บสั A380-800
แอร์บสั A350-900
โบอิง้ 747-400
โบอิง้ 777-200ER
โบอิง้ 777-300ER
โบอิง้ 777-300
โบอิง้ 777-200
แอร์บสั A330-300
โบอิง้ 787-8
โบอิง้ 787-9
แอร์บสั A320-200
รวม

จานวน (ลา)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
6
12
10
6
14
6
6
15
6
2
20
103

ส่วนที่ 1-2 หน้าที่ 3

6
12
10
6
14
6
6
15
6
2
20
103

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

กิจการขนส่ งผู้โดยสาร
2.1.2

การพัฒนาเส้นทางบิ นและจุดบิ น
ในปี 2562 บริษัทฯ มีเป้ าหมายปรับปรุงเครือข่ายเส้นทางบินตามแผนปฏิรูปการบินไทย เพื่อ การเติบโตอย่าง
ยังยื
่ นของบริษทั ฯ และมุ่งให้มกี าไรในระยะยาว โดยดาเนินการปรับเวลา หรือแบบเครื่องบิน ให้เหมาะสมกับสภาพตลาด
ของแต่ละจุดบิน รวมทัง้ พัฒนาตลาด โดยเน้นการปรับความถี่ของเทีย่ วบินในจุดบินทีม่ ศี กั ยภาพ สร้างความแข็งแกร่งของ
เครือข่ายเส้นทางบิน โดยเพิม่ จุดบินใหม่ และเพิม่ การใช้ประโยชน์จากความร่วมมือกับสายการบินพันธมิตร เพื่อขยาย
เครือข่ายเส้นทางบินให้ครอบคลุมลูกค้าได้ทุกกลุ่มเป้ าหมาย เพิม่ ความคล่องตัวในการปรับแผนตารางการบินให้สอดคล้อง
กับสภาวะความต้องการในแต่ละฤดูกาล รวมทัง้ ตอบสนองต่อการเปลีย่ นแปลงความต้องการของการเดินทางและสภาวะการ
แข่งขัน รวมถึงส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางการเชื่อมต่อเส้นทางบินของภูมภิ าคอาเซียน เพื่อรองรับการเปิ ดเสรี
ภายใต้กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC)
บริษัทฯ ยังคงความร่วมมือตามแนวทางของ THAI Group เพื่อบริหารบริษัทฯ สายการบินไทยสมายล์ และ
สายการบินนกแอร์ ไปในทิศทางเดียวกัน รวมทัง้ วางแผนการบิน เสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันร่วมกัน และครอบคลุม
ลูกค้า ได้ทุก กลุ่มเป้ าหมาย โดยสายการบินไทยสมายล์ ได้ร่วมลงนามสัญญาความร่วมมือระหว่างกันบนเทีย่ วบินรหัส
ร่วม(Code Share Flight) กับสายการบินนกแอร์ในเส้นทางไป-กลับ ดอนเมือง-ระนอง เพื่อเพิม่ เที่ยวบินไปยังจุดบินที่
เป็ น จัง หวัด ท่อ งเที่ย วเมือ งรอง พร้อ มทัง้ ตอบรับ นโยบายรัฐ บาลในการส่ง เสริม การท่อ งเที่ย วเมือ งรอง ของรัฐ บาล
นอกจากนี้สายการบินไทยสมายล์ได้ทาการบินทดแทนการบินไทย และทาการบินเสริมในจุ ดบินทีเ่ หมาะสม รวมทัง้ ขยาย
เส้นทางบินให้ครอบคลุมในภูมภิ าคอาเซียน จีน และอินเดีย เพื่อเสริมความแข็งแกร่งของเครือข่ายเส้นทางบินของบริษทั ฯ
และรองรับการขยายตัวของตลาด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สายการบินไทยสมายล์ทาการบินภายในประเทศ รวม 10
เมือง ไปยัง อุดรธานี อุ บลราชธานี ขอนแก่น เชียงใหม่ เชียงราย ภูเก็ต กระบี่ หาดใหญ่ สุราษฏร์ธ านี และนราธิว าส
เส้นทางภายในประเทศข้ามภาค คือ เชียงใหม่–ภูเก็ต และทาการบินไปยังต่างประเทศ รวม 20 เมือง ได้แก่ ฮ่องกง ฉางซา
ฉงชิง่ เจิง้ โจว เกาสง ปี นงั กัวลาลัมเปอร์ มัณฑะเลย์ ย่างกุง้ มุมไบ พุทธคยา พาราณสี ชัยปุระ ลัคเนาว์ กัลกัตตา อาห์เมดาบัด
เสียมราฐ พนมเปญ หลวงพระบาง และเวียงจันทน์ บริษัทฯ ได้ร่ว มลงนามสัญ ญาความร่ว มมือ ระหว่า งกัน บนเทีย่ วบิน
รหัสร่วม (Code Share Flight) กับสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส เป็ นการสร้างความแข็งแกร่งของเครือข่ายเส้นทางบินใน
รูปแบบพันธมิตรการบินของทัง้ สองสายการบิน และส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางการเชื่อมต่อเส้นทางบินของ
ภูม ภิ าคอาเซีย น โดยบริษทั ฯ ได้ทาเทีย่ วบิน รหัสร่ว มในเส้น ทางบิน ภายในประเทศ รวม 10 เส้น ทาง ได้แ ก่เ ส้นทาง
กรุงเทพฯ ไปยัง สมุย เชียงใหม่ เชียงราย ภูเก็ต กระบี่ ลาปาง สุโขทัย ตราด รวมทัง้ เชียงใหม่ -แม่ฮ่องสอน และสมุย ภูเก็ต ในเส้นทางบินระหว่างประเทศ 7 เส้นทาง ได้แก่ กรุงเทพฯ ไปยัง ดานัง หลวงพระบาง มัลดีฟส์(มาเล่) เสียมราฐ
ฟู้โกว๊ก เนปิ ดอว์ และคัมรัน
บริษทั ฯ ขยายเครือ ข่ายเส้นทางบิน เสริมความแข็งแกร่งของเครือข่ายเส้นทางบินของบริษทั ฯ และรองรับการ
ขยายตัวของตลาด โดยบริษทั ฯ ได้ขยายความร่วมมือไปยังทวีปแอฟริกา ซึง่ บริษทั ฯ ได้ร่วมลงนามสัญญาความร่วมมือ
ระหว่างกัน บนเทีย่ วบินรหัสร่ว ม (Code Share Flight) กับ สายการบิน Ethiopian Airlines (ET) ไปยัง เมือ ง
แอดดิสอาบาบา ในทวีปแอฟริกา และเริม่ ให้บริการเทีย่ วบินรหัสร่วม (Code Share Flight) ณ ปลายปี 2562
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้จดั ทาตารางบินเป็ นสองช่วงฤดู ประกอบด้วย ตารางบินฤดูรอ้ น (Summer Schedule) เริม่
จากวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาคมถึงวันเสาร์สุดท้ายของเดือนตุลาคมของแต่ละปี และตารางบินฤดูหนาว (Winter
Schedule) เริ่มจากวันอาทิตย์สุดท้า ยของเดือนตุ ลาคมถึงวันเสาร์สุดท้ายของเดือนมีนาคมของแต่ ละปี เป็ นไปตาม
ข้อกาหนดของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (International Air Transport Association: IATA) ทัง้ นี้ ในแต่ละฤดู
จะมีก ารกาหนดความถี่ของเที่ย วบิน ชนิด เครื่องบิน และตารางการบิน ไปยัง จุด บินต่ างๆ ที่อาจแตกต่ า งกัน ตามการ

ส่วนที่ 1-2 หน้าที่ 4

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

กิจการขนส่ งผู้โดยสาร
เปลีย่ นแปลงของความต้องการในแต่ละช่วงเวลา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษทั ฯ และสายการบินไทยสมายล์มเี ครือข่าย
เส้นทางบินให้บริการครอบคลุม 82 จุดบิน ใน 31 ประเทศทัวโลก
่ โดยเป็ น 10 จุดบินภายในประเทศ (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร)
เส้นทางบิ นภายในประเทศ
บริษัท ฯ ได้พ ฒ
ั นาเที่ย วบิน ภายในประเทศ โดยให้ค วามสาคัญ กับ จุด บิน หลัก ขณะที่จุด บิน รองและ จุดบิน
ย่อยบางจุด บริษทั ฯ ได้ร่วมมือกับสายการบินพันธมิตร เพื่อรักษาส่วนแบ่งการตลาด
บริษทั ฯ ทาการบินจากกรุงเทพฯ ด้วยความถี่ 108 เทีย่ วบินต่อสัปดาห์ดงั นี้ ภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ ภาคใต้
ได้แก่ ภูเก็ต และ กระบี่ โดยมีการเสริมผลิตภัณฑ์และให้บริการโดยสายการบินไทยสมายล์ ด้วยความถี่ 247 เที่ยวต่อ
สัปดาห์ ทาการบินในเส้นทางหลัก ได้แก่ กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ กรุงเทพฯ-ภูเก็ต กรุงเทพฯ-กระบี่ และทาการบินทดแทนการ
บินไทย ในเส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงราย กรุงเทพฯ-สุราษฎร์ธานี กรุงเทพฯ-หาดใหญ่ กรุงเทพฯ-ขอนแก่น กรุงเทพฯ-อุดรธานี
กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี เชียงใหม่-ภูเก็ต และเส้นทางอื่น ได้แก่ กรุงเทพ-นราธิวาส
ข้อมูลเส้นทางบิ นภายในประเทศ
ปี 2562
รายได้จากการขนส่งผูโ้ ดยสาร (ล้านบาท) (1)
ร้อยละของรายได้การขนส่งผูโ้ ดยสารรวม (%)
ปริมาณการขนส่งผูโ้ ดยสาร (RPKs) (ล้านคน-กม.)

(2)

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

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

ปี 2561

ปี 2560

10,483.67

11,230.25

11,626.4.

7.8

7.5

7.5

3,717.5

3,803.6

4,108.0

4,735.4

5,053.3

5,533.1

78.5

75.3

74.2

10/10

10/10

11/11

355/370

374/368

394/427

หมายเหตุ:
(1)

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

(2)

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

(3)

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

ส่วนที่ 1-2 หน้าที่ 5

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

กิจการขนส่ งผู้โดยสาร
เส้นทางบิ นระหว่างประเทศ
บริษทั ฯ ทาการบินเส้นทางระหว่างประเทศทัง้ สิน้ 775 เทีย่ วบินต่อสัปดาห์ โดยแบ่งเป็ น 2 เส้นทางหลัก ได้แก่
เส้นทางภูมภิ าคเอเชีย 634 เทีย่ วบินต่อสัปดาห์ ไปยัง 54 จุดบิน ใน 18 ประเทศ และเส้นทางข้ามทวีป 141 เทีย่ วบินต่อ
สัปดาห์ ไปยัง 18 จุดบิน ใน 13 ประเทศ ซึง่ มีรายละเอียดดังนี้
เส้นทางภูมิภาคเอเชีย
บริษัทฯ ได้ปรับแผนเครือข่ายการบินให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ก ารพัฒ นาเครือ ข่า ยการบิน ให้ ประเทศไทย
เป็ นศูนย์กลางการบินในภูมภิ าคเอเชีย ครอบคลุม 54 จุดบิน ใน 18 ประเทศ โดยบริษทั ฯ แบ่งเส้นทางบินในภูม ิภ าคเอเชีย เป็ น
5 เส้นทาง ได้แ ก่ เส้น ทางสายเหนือ เส้น ทางสายใต้ เส้น ทางสายตะวัน ตก เส้น ทาง สายตะวันออกกลาง และเส้นทาง
สายอินโดจีน
ข้อมูลเส้นทางภูมิภาคเอเชีย
ปี 2562
รายได้จากการขนส่งผูโ้ ดยสาร (ล้านบาท) (1)

ปี 2561

ปี 2560

74,774.51

81,330.6

85,670.6

55.6

54.5

55.6

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

34,602.3

33,903.1

33,486.3

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

44,975.7

45,087.5

43,570.4

76.9

75.2

76.9

54/51

52/51

53/52

634/609

620/592

590/564

ร้อยละของรายได้การขนส่งผูโ้ ดยสารรวม (%)

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

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

(2)

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

(3)

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

ส่วนที่ 1-2 หน้าที่ 6

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

กิจการขนส่ งผู้โดยสาร
เส้นทางสายเหนื อ
เป็ นเส้นทางทีม่ ปี ริมาณผูโ้ ดยสารหนาแน่ น ทากาไรสูงให้บริษทั ฯ อย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ มีจุดบินไปยัง 22
จุดบิน ใน 4 ประเทศ ด้วยความถี่ 288 เทีย่ วบินต่อสัปดาห์ ได้แก่ โตเกียว (นาริตะและฮาเนดะ) โอซากา นาโกยา ฟุกโุ อกะ
ซัปโปโร โซล ปูซาน มะนิลา ไทเป ฮ่องกง ปั กกิง่ เซีย่ งไฮ้ กวางโจว คุนหมิง เซีย่ ะเหมิน เฉิงตู และเพิม่ จุดบินใหม่ไปยัง
เซ็นได เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562
สาหรับจุดบินของสายการบินไทยสมายล์ ได้แก่ ฉางซา ฉงชิง่ เจิง้ โจว เกาสง ฮ่องกง ภูเก็ต-ฮ่องกง และยกเลิกทา
การบินไปยัง กวางโจว เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562
บริษัทฯ ได้ทาความร่วมมือกับพันธมิตรการบินสตาร์อลั ไลแอนซ์ (Star Alliance) ทาเทีย่ วบินรหัสร่วม (Code
Share Flight) ไปยังจุดบินอื่นๆ อาทิ เส้นทางในประเทศญีป่ ่ นุ เกาหลี และจีน รวมทัง้ สิน้ 11 จุดบิน
เส้นทางสายใต้
เป็ นเส้นทางทีม่ กี ารแข่งขันสูงจากการทีส่ ายการบินต้นทุนต่ าทาการบินด้วยความถี่สงู หลายสายการบิน บริษทั ฯ มีจุดบิน
ให้บริการ 5 จุดบิน ใน 3 ประเทศ ด้วยความถี่ 84 เทีย่ วบินต่อสัปดาห์ ได้แก่ สิงคโปร์ กัวลาลัมเปอร์ เดนปาซาร์ และจาการ์ตา
สาหรับจุดบินของสายการบินไทยสมายล์ ได้แก่ ปี นงั และกัวลาลัมเปอร์
เส้นทางสายตะวันตก
เส้นทางนี้มปี ริมาณผูโ้ ดยสารหนาแน่ นสูง มีการเจริญเติบโตทีด่ ี โดยเฉพาะตลาดหลัก ได้แก่ อินเดีย ในขณะเดียวกัน การ
แข่ง ขัน ทวีความรุ น แรงมากขึ้น เนื่ องจากสายการบิน จากอิน เดีย มีก ารพัฒ นาอย่ า งรวดเร็ว และมุ่ ง เข้า สู่ประเทศไทย
เช่นเดียวกัน บริษัทฯ มีจุดบินให้บริการ 19 จุดบิน ใน 6 ประเทศ ด้วยความถี่ 161 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ได้แก่ เดลี มุมไบ
กัลกัตตา ไฮเดอราบัด บังคาลอร์ ธากา โคลัมโบ กาฐมาณฑุ ย่างกุง้ เจนไน การาจี อิสลามาบัด และละฮอร์
สาหรับจุดบินของสายการบินไทยสมายล์ ได้แก่ มัณฑะเลย์ ย่างกุง้ พุทธคยา พาราณสี ชัยปุระ ลัคเนาว์ มุมไบ
และเพิม่ จุดบินใหม่ 2 จุดบินไปยังกัลกัตตา เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2562 และอาห์เมดาบัด เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562
เส้นทางสายตะวันออกกลาง
สายการบินตะวันออกกลางมีความเข้มแข็งด้านเงินทุน ซึ่งเอื้อ ต่อการขยายฝูงบินและเส้นทางบินได้อย่างรวดเร็ว
ส่งผลให้เส้นทางสายตะวันออกกลางเป็ นเส้นทางที่มกี ารแข่งขันสูง
บริษทั ฯ มีจุดบินให้บริการไปยัง 2 จุดบิน ใน 2 ประเทศ ด้วยความถี่ 10 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ได้แก่ ดูไบ
และมัสกัต
บริษัทฯ ได้ทาความร่วมมือกับสายการบินกัลฟ์ แอร์ แอลอัล อิสราเอลแอร์ไลน์ เอมิเรตส์แอร์ไลน์ และโอมานแอร์
ทาเทีย่ วบินรหัสร่วม (Code Share Flight) ไปยังบาห์เรน เทลอาวีฟ ดูไบ และมัสกัต
เส้นทางสายอิ นโดจีน
เป็ นเส้นทางทีเ่ ป็ นจุดแข็งของเครือข่ายเส้นทางบินภูมภิ าค เนื่องจากมีการเจริญเติบโตทีด่ ี และมีศกั ยภาพในการทา
กาไรสูง ขณะเดีย วกัน มีก ารแข่ง ขัน จากสายการบิน ต้น ทุน ต่ า เพิม่ ขึน้ รวมถึง สายการบิน ต่า งๆ ทาการบิน ตรงจาก
ตะวันออกกลางและยุโรปเพิม่ มากขึน้ โดยบริษัทฯ มีจุดบินให้บริการ 6 จุดบิน ใน 3 ประเทศ ด้วยความถี่ 91 เทีย่ วบินต่อ
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กิจการขนส่ งผู้โดยสาร
สัปดาห์ ได้แก่ เวียงจันทน์ พนมเปญ ฮานอย และโฮจิมนิ ห์ สาหรับจุดบินของสายการบินไทยสมายล์ ได้แก่ เสียมราฐ
เวียงจันทน์ พนมเปญ และหลวงพระบาง
เส้นทางข้ามทวีป
เส้นทางอเมริกาเหนื อ
สาหรับเส้นทางสายนี้เป็ นตลาดที่มขี นาดใหญ่ และมีการแข่งขันสูงมาก การให้บริการเส้นทางบินขึน้ อยู่กบั การ
เชื่อมโยงกับเครือข่ายภายในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา
ปั จจุบนั บริษัทฯ ไม่ได้ทาการบิน โดยตรงไปยังเส้นทางอเมริกาเหนือ บริษัทฯ ได้ทาความร่วมมือกับพันธมิตร
การบินสตาร์อลั ไลแอนซ์ (Star Alliance) ทาเทีย่ วบินรหัสร่วม (Code Share Flight) ไปยังจุดบินอื่นๆ อาทิ เส้นทางข้าม
แปซิฟิก บริษทั ฯ ได้ทาเทีย่ วบินรหัสร่วมกับออลนิปปอนแอร์เวย์ ในเส้นทางจากญีป่ ่ นุ เข้าอเมริกาเหนือ คือ เส้นทางโตเกียว
ไปยัง ลอสแองเจลิส ชิคาโก นิวยอร์ก ซานฟรานซิสโก วอชิงตัน ดี.ซี. ซีแอตเทิล และแซนโฮเซ และบริษทั ฯ ได้ทาการบิน
รหัสร่วมกับสายการบินแอร์แคนาดา ในเส้นทาง ฮ่องกง ไปยัง โทรอนโต และแวนคูเวอร์ เส้นทางโตเกียว ไปยัง แวนคูเวอร์
และเส้นทางไทเป ไปยัง แวนคูเวอร์
บริษัทฯ ได้ทาเที่ยวบินรหัสร่วมกับสายการบินอีวเี อแอร์ โดยมีไต้หวันเป็ นศูนย์กลางไปยัง นิวยอร์ก ซานฟราน
ซิสโก แวนคูเวอร์ ลอสแองเจลิส ซีแอตเทิล ฮูสตัน ชิค าโก และโทรอนโต และบริษัทฯ ได้ทาการบินรหัส ร่ว มกับ
สายการบินเอเชียน่ าแอร์ไลน์ในเส้นทางเกาหลี เข้าอเมริกาเหนือ เส้นทางโซล ไปยัง ลอสแองเจลิส ซานฟรานซิสโก นิวยอร์ก
ซีแอตเทิล โฮโนลูลู และชิคาโก
สาหรับเส้นทางข้ามแอตแลนติก บริษทั ฯ ได้ทาการบินรหัสร่วมกับสายการบินลุฟท์ฮนั ซา โดยมี แฟรงก์เฟิ รต์ เป็ น
ศูนย์กลางไปยังนิวยอร์ก แอตแลนตา ไมอามี ชิคาโก ดัลลัส และวอชิงตัน ดี.ซี. บริษทั ฯ ได้ทาการบินรหัสร่วมกับสายการบิน
บรัสเซลส์แอร์ไลน์ โดยมีบรัสเซลส์เป็ นศูนย์กลางไปยังนิวยอร์ก วอชิงตัน ดี.ซี. และโทรอนโต บริษัทฯ ได้ทาการบินรหัส
ร่วมกับสายการบินแอร์แคนาดา ในเส้นทาง แฟรงก์เฟิ รต์ ไปยัง มอนทรีออล และโทรอนโต เส้นทางลอนดอน ไปยัง โทรอน
โต เส้นทางซูรกิ ไปยังโทรอนโต
ทัง้ นี้บริษทั ฯ ทาเทีย่ วบินรหัสร่วม (Code Share Flight) รวมทัง้ หมด 15 จุดบินในสหรัฐอเมริกา และแคนาดา และ
มีรายได้เพิม่ ขึน้ จากเทีย่ วบินรหัสร่วม เนื่องจากมีนโยบายมุ่งเน้นการขายเส้นทางเครือข่าย โดยจะส่งเสริมการขายร่วมกับ
สายการบินพันธมิตรมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มขึ้นในเส้นทางที่บริษัทฯ ทาการบินเองและมีเที่ยวบิน
เชื่อมต่อกับสายการบินอื่นในรูปแบบเทีย่ วบินรหัสร่วม
เส้นทางยุโรป
บริษทั ฯ มีบริการเทีย่ วบินไปยัง 13 จุดบินใน 11 ประเทศของภูมภิ าคยุโรป ด้วยความถี่รวม 102 เทีย่ วบินต่อ
สัปดาห์ ได้แก่ ลอนดอน แฟรงก์เฟิ รต์ ปารีส โรม โคเปนเฮเกน สตอกโฮล์ม ซูรกิ มิวนิก บรัสเซลส์ มิลาน ออสโล มอสโคว์
และเวียนนา
สาหรับตลาดทีบ่ ริษทั ฯ ไม่ได้เปิ ดทาการบินโดยตรง ทัง้ ในยุโรปและสหราชอาณาจักร บริษทั ฯ ได้ทาความร่วมมือ
กับสายการบินพันธมิตรในการให้บริการเส้นทางบินโดยใช้เที่ยวบินรหัสร่วม ซึ่ง เที่ยวบินรหัสร่วมทัง้ หมดในยุโรปและ
สหราชอาณาจักรครอบคลุม 40 จุดบิน ใน 16 ประเทศ
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ข้อมูลเส้นทางยุโรป
ปี 2562
รายได้จากการขนส่งผูโ้ ดยสาร (ล้านบาท) (1)
ร้อยละของรายได้การขนส่งผูโ้ ดยสารรวม (%)
ปริมาณการขนส่งผูโ้ ดยสาร (RPKs) (ล้านคน-กม.) (2)
ปริมาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสาร (ASKs) (ล้านทีน่ ง-กม.)
ั่

(2)

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

ปี 2561

ปี 2560

37,383.3

42,628.1

42,119.4

27.8

28.6

27.3

25,717.3

25,775.7

25,320.0

31,731.6

32,020.4

30,411.0

81.0

80.5

83.3

13/13

13/13

13/12

102/90

97/90

95/83

หมายเหตุ:
(1)

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

(2)

ไม่รวมเทีย่ วบินซึง่ ไม่ได้อยู่ในตารางการบินและเทีย่ วบินทีด่ าเนินการโดยสายการบินอื่นและขายโดยบริษทั ฯ แต่รวมเทีย่ วบินที่
ดาเนินการโดยบริษทั ฯ และขายโดยสายการบินอื่น

(3)

ไม่รวมกรุงเทพมหานคร ตารางการบินในภาคฤดูหนาวเริม่ ตัง้ แต่วนั อาทิตย์สุดท้ายของเดือนตุลาคมไปจนถึงวันเสาร์สุดท้ายของ
เดือนมีนาคม และตารางการบินในภาคฤดูรอ้ นเริม่ ตัง้ แต่วนั อาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาคมไปจนถึงวันเสาร์สุดท้ายของเดือน
ตุลาคมของทุกปี
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เส้นทางออสเตรเลียและนิ วซีแลนด์
ในภาคพื้นออสเตรเลีย บริษัทฯ ให้บริการ 5 จุดบินใน 2 ประเทศ ได้แก่ ซิดนีย์ เมลเบิรน์ บริสเบน เพิรธ์ ใน
ออสเตรเลีย และโอ๊คแลนด์ ในนิวซีแลนด์ ด้วยความถี่รวม 39 เทีย่ วบินต่อสัปดาห์ นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้จดั เทีย่ วบินรหัส
ร่วม กับสายการบินแอร์นิวซีแลนด์ ซึง่ เป็ นสายการบินพันธมิตร โดยการเชื่อมโยงเครือข่ายการบินของบริษทั ฯ เข้ากับเส้นทาง
ฮ่องกง-โอ๊คแลนด์ และ เทีย่ วบินระหว่างเมืองท่องเทีย่ วต่างๆ รวม 2 จุดบิน ใน 1 ประเทศ คือ เวลลิงตัน ไครสต์เชิรช์
ข้อมูลเส้นทางออสเตรเลียและนิ วซีแลนด์
ปี 2562
รายได้จากการขนส่งผูโ้ ดยสาร (ล้านบาท) (1)

ปี 2561

ปี 2560

11,858.4

14,074.2

14,586.2

8.8

9.4

9.5

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

7,532.2

8,668.6

8,567.5

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

8,973.5

10,702.6

10,674.9

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

83.9
5/5

81.0
5/5

80.3
5/5

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

39/36

46/46

46/44

ร้อยละของรายได้การขนส่งผูโ้ ดยสารรวม (%)

หมายเหตุ:
(1)

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

(2)

ไม่รวมเทีย่ วบินซึ่งไม่ได้อยู่ในตารางการบินและเทีย่ วบินทีด่ าเนินการโดยสายการบินอื่นและขายโดยบริษทั ฯแต่รวมเทีย่ วบินที่
ดาเนินการโดยบริษทั ฯ และขายโดยสายการบินอื่น

(3)

ไม่รวมกรุงเทพมหานคร ตารางการบินในภาคฤดูหนาวเริม่ ตัง้ แต่วนั อาทิตย์สุดท้ายของเดือนตุลาคมไปจนถึงวันเสาร์สุดท้ายของ
เดือนมีนาคม และตารางการบินในภาคฤดูร้อนเริม่ ตัง้ แต่วนั อาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาคมไปจนถึงวันเสาร์สุดท้ายของเดือน
ตุลาคมของทุกปี
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2.1.3

การบริการลูกค้า

ในปี 2562 บริษัทฯ ยังคงมุ่งมันพั
่ ฒนาปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์และการบริการในทุกจุดสัมผัสอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ลกู ค้าในแต่ละกลุ่มเป้ าหมายได้สมั ผัสประสบการณ์การบินทีโ่ ดดเด่นงดงามผสานเอกลักษณ์ของความเป็ นไทย เริม่
ตัง้ แต่การบริการก่อนเทีย่ วบิน (Pre-flight Services) การบริการบนเทีย่ วบิน (In-flight Services) ไปจนถึงการให้บริการ
หลังเทีย่ วบิน (Post-flight Services) โดยมีแผนการดาเนินงาน แนวคิดและภาพลักษณ์ทช่ี ดั เจนภายใต้นโยบายการบริการ
จากใจ (Service from the Heart) ซึง่ พนักงานการบินไทยทุกคนยึดมันมาตลอด
่
5 ทศวรรษของการให้บริการ ด้วยตระหนัก
ดีว่าคุณภาพของการบริการลูกค้าเป็ นปั จจัยหลักสูค่ วามสาเร็จของภารกิจการให้บริการการขนส่ง และขับเคลื่อนให้บริษทั ฯ
สามารถแข่งขันกับสายการบินคู่แข่งได้อย่างยังยื
่ น
เพื่อเน้นย้าถึงการบริการทีเ่ ป็ นเลิศ สม่าเสมอ และเป็ นไปตามมาตรฐานทีต่ กลงไว้ การบริการลูกค้าถือว่าเป็ นหัวใจ
ในการดาเนินธุรกิจ บริษทั ฯ ได้จดั ทาข้อตกลงระดับการบริการ (Service Level Agreement: SLA) กับทุกจุดบริการหลัก
และกาหนดขัน้ ตอนการให้บริการ (Service Operation Procedure) ตัง้ แต่การสารองทีน่ งั ่ จนเสร็จสิน้ การเดินทางทีจ่ ุดหมาย
ปลายทาง มีการตรวจประเมินและติดตามคุณภาพการบริการทุกจุดบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็ นไปตามข้อตกลงระดับการ
บริการ และขัน้ ตอนการให้บริการ ทัง้ จากหน่วยงานภายในและหน่ วยงานภายนอก การสุ่มตรวจการปฏิบตั งิ านแบบไม่แจ้ง
ให้ผรู้ บั การตรวจทราบ (Mystery Shopping) รวมถึงการตรวจประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์และการบริการจากสถาบันทีไ่ ด้รบั
การยอมรับระดับโลก เพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าได้รบั ความพึงพอใจสูงสุดจากการใช้บริการและผลิตภัณฑ์ทม่ี คี ุณภาพตลอดการ
เดินทาง
การประเมินผลและการกากับดูแลข้อตกลงระดับการบริการทีด่ ี นอกจากเป็ นการเสริมสร้างประสบการณ์ทด่ี ใี นการ
เดินทาง (Customer Experience) ให้ลกู ค้าเกิดความพึงพอใจ ภักดีต่อผลิตภัณฑ์และบริษทั ฯ (Brand Loyalty) อันเป็ นการ
รักษาฐานลูกค้าเดิมให้กลับมาใช้บริการอีก และยังช่วยให้เกิดการตลาดแบบปากต่อปาก (Word of Mouth) โดยเฉพาะจาก
ผูบ้ ริโภคทีช่ อบพูดถึงแบรนด์หรือผลิตภัณฑ์ใดๆ ทีต่ นชื่นชอบ (Brand Advocates) ทางสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)
สาหรับรายละเอียดของการพัฒนาการบริการลูกค้าในแต่ละขัน้ ตอน มีดงั นี้
ด้านการบริการก่อนเที่ยวบิ น
บริษทั ฯ ได้พฒ
ั นาระบบการให้บริการผ่านอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์มอื ถือ (Electronic and Mobile Service) เพื่อเพิม่
ความสะดวกสบายและความรวดเร็วให้ลกู ค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับการเดินทางได้ง่ายขึน้ อาทิ ข้อมูลการจอง
บัตรโดยสาร การตรวจสอบรายละเอียดเกีย่ วกับเทีย่ วบิน ตารางบิน ตลอดจนการแจ้งข้อมูลให้ลูกค้าทราบเมื่อเทีย่ วบินไม่
เป็ นไปตามปกติ นอกจากนี้ ยังเพิม่ ช่องทางการจ่ายเงินในเว็บไซต์ ให้มากขึน้ และให้บริการ Website Live Chat 24 ชัวโมง
่
7วัน เพื่อเพิม่ ความสะดวกสบายและให้ความช่วยเหลือกับลูกค้า รวมทัง้ เพิม่ ช่องทางการเช็คอินด้วยตนเองผ่านอินเทอร์เน็ต
โทรศัพท์มอื ถือ และเครื่อง Kiosk สาหรับการบริการทีท่ ่าอากาศยาน ได้เพิม่ เคาน์เตอร์ Bag Drop ทีท่ ่าอากาศยานสุวรรรภูมิ
สาหรับลูกค้าทีเ่ ช็คอินด้วยตนเอง (e-Check in)
ด้านการบริการบนเครือ่ งบิ น
บริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาการบริการของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน โดยปรับรูปแบบการให้บริการเป็ นแบบ
เฉพาะบุคคล ทัง้ ในชัน้ หนึ่งและชัน้ ธุรกิจ รวมถึงปรับเปลีย่ นรายการอาหารและเครื่องดื่มทีใ่ ห้บริการ ให้มคี วามหลากหลาย
และมีการนาเสนอให้มคี วามโดดเด่นและน่าสนใจมากขึน้ อาทิ อาหารยอดนิยมของแต่ละท้องถิน่ อาหารสารับไทย เครื่องดื่ม
สมุนไพร และเมนู พเิ ศษในช่วงเทศกาลต่างๆ การบริการในเทีย่ วบินภายในประเทศชัน้ ธุรกิจ บริษทั ฯ ได้ปรับเปลี่ยนการ
บริการ นาเสนอรูปแบบใหม่โดยการใช้ Rectangle Plate มาทดแทนแบบเก่า อีกทัง้ ได้มกี ารปรับเปลีย่ นเมนูอาหารในช่วง
Meal Time และ Non Meal Time ให้ดนู ่ารับประทานมากขึน้
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บริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการบริการบนเครื่องบิน เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้โดยสารในทุกชัน้
บริการ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในชัน้ หนึ่งและชัน้ ธุรกิจ พร้อมได้วางแผนและกาหนดขัน้ ตอนการบริการให้สอดคล้ องกับความพึง
พอใจและความต้องการของผูโ้ ดยสารอย่างแท้จริงในแต่ละเส้นทางบิน ภายใต้เงื่อนไขด้านความปลอดภัยทางการบินของ
สานักงานการบินพลเรือนแห่งประทศไทย
ในส่วนของอุปกรณ์บริการบนเครื่องบิน ได้คดั สรรและจัดหาอุปกรณ์สาหรับใช้บริการบนเครื่องบินระดับ World Class
ทีถ่ อื เป็ น Touch Point ของ Five Stars Airlines Rating ได้แก่
 หูฟังสาหรับผูโ้ ดยสารชัน้ หนึ่งและชัน้ ธุรกิจ ให้บริการด้วย Brand “AKG” ซึง่ ได้รบั รางวัลยอดเยีย่ มในเรื่องของรูปแบบและ
คุณภาพ
 Comfort Wear สาหรับผูโ้ ดยสารชัน้ หนึ่ง Brand “Boggi”
 ชุดอานวยความสะดวกระหว่างการเดินทาง (Travel Kit) สาหรับผูโ้ ดยสารชัน้ หนึ่ง Brand “Rimowa” และ “Porche
Design”
 ชุดอานวยความสะดวกระหว่างการเดินทาง (Travel Kit) สาหรับผูโ้ ดยสารชัน้ ธุรกิจ Brand “Mandarina Duck”
และ “Lacoste”
ด้านอาหารและเครื่องดื่ม ได้ปรับปรุงและออกแบบรายการอาหารทีใ่ ช้บริการในชัน้ หนึ่งและชัน้ ธุรกิจ โดยผูเ้ ชีย่ วชาญ
และชานาญการ ทัง้ นี้ ได้คานึงถึงรสชาติอาหารทีเ่ ป็ นแบบฉบับของอาหารแต่ละชนิด โดยเฉพาะรสชาติของอาหารไทย โดยได้
เชิญผูเ้ ชีย่ วชาญและมีช่อื เสียงเป็ นทีย่ อมรับ มาเป็ นทีป่ รึกษา และออกแบบรายการอาหาร ได้แก่ ผศ.ศรีสมร คงพันธ์ Chef
Michelin จากประเทศฝรังเศส
่
Chef จาก Le Bua Chef จาก Marriott Hotel และ KIIN KIIN Chef Michelin จาก
Copenhagen Denmark นอกจากนี้ ได้จดั หารายการอาหารพิเศษสาหรับให้บริการผูโ้ ดยสารในช่วงเทศกาลต่างๆ บริษทั ฯ ได้
นาผลิตภัณท์วสิ าหกิจชุมชน (OTOP) ขึน้ บริการบนเทีย่ วบิน อาทิเช่น ชุดอานวยความสะดวกระหว่างการเดินทาง (Travel Kit)
อาหารว่างขบเคี้ยวที่ให้บริการบนเครื่องบิน (Snacks) เป็ นต้น เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่ให้ส่งเสริม ผลิตภัณท์
วิสาหกิจชุมชน (OTOP)
ในการพัฒนาการบริการในด้านของอาหาร และเครื่องดื่ม ได้ยดึ หลักการ 5 ข้อ คือ
1. ด้านงบประมาณ ในด้านงบประมาณคานึงถึงการใช้งบประมาณอย่างเหมาะสม และระบบ Win-Win ระหว่าง
ผูป้ ระกอบการทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ฯ
2. Operation System ในด้าน Operation System ต้องเป็ น Single System ทัง้ ระบบ เพื่อให้การดาเนินการ
เป็ นไปในทางเดียวกัน และตรวจสอบได้
3. Seasoning and Promotion ในด้านของอาหาร และเครื่องดื่ม จะมีการพิจารณาถึงฤดูกาลของวัตถุดบิ ทีม่ า
ของวัตถุดบิ ความต้องการของลูกค้า เพื่อให้การบริหารต้นทุน และคุณภาพเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ในอีกด้านหนึ่ง
ต้องมีการสร้าง Promotion เพื่อเป็ นการตอบแทนลูกค้า และสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั สินค้าของบริษทั ฯ ตลอดทัง้ ปี
4. Partner & Vendor ในส่วนของผูป้ ระกอบการ และ Catering ทีเ่ กีย่ วข้อง จะให้ความร่วมมือทีใ่ กล้ชดิ กันมาก
ขึน้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ทงั ้ สองฝ่ าย และสามารถพัฒนาคุณภาพของการบริการไปถึงเป้ าหมายทีก่ าหนดได้
5. Executive Chef Officer ในส่วนของ Menu Planning รวมทัง้ เครื่องดื่ม จะจัดให้มที มี งานทีเ่ ป็ นผูเ้ ชีย่ วชาญ
เฉพาะด้านอาหารและเครื่องดื่มเพื่อกาหนดแนวทางวางแผนพัฒนา และรวมทัง้ ดูแลต้นทุนเพื่อให้เกิดมูลค่าสูงสุดในการ
บริการ
โดยการวางแผนด้านเมนู จะมุ่งเน้นออกเป็ น 2 ส่วน เป็ นส่วนของ Standard Menu ทีใ่ ห้บริการบนเครื่องบิน กับ
Promotion Menu ซึง่ จะถูกจัดเตรียมอยู่ในระบการทา Pre-Select ใน E-System ก่อนผูโ้ ดยสารเดินทาง
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ในระบบ Pre-Select ถ้าผูโ้ ดยสารทาการวางแผนการเลือกเมนูก่อนเดินทาง ผูโ้ ดยสารสามารถเลือกได้มากกว่า 3
เมนูทใ่ี ห้บริการในเทีย่ วบินปกติ เพื่อเป็ นการสร้างความหลากหลาย และความพึงพอใจสูงสุดในการเลือกเมนูของผูโ้ ดยสาร
โดยส่วนแรก ซึง่ เป็ นเมนูมาตรฐานทีใ่ ห้บริการในเทีย่ วบิน มีทงั ้ หมด 3 เมนู คือ ไทยสารับ , Western และ
Destination Menu
สาหรับส่วนที่ 2 (Promotion Menu) ซึง่ จะถูกรังสรรค์มาจาก
1. Michelin Chef โดยเน้นเทีย่ วบินขาออกจากกรุงเทพฯ
2. Co-Brand โดยเลือกร้านอาหาร และโรงแรมชัน้ นา เพื่อนาเสนอเมนูทอ่ี อกแบบพิเศษสาหรับบริษทั การบินไทย
3. เชฟของครัวการบินไทย
4. เชฟทีม่ ชี ่อื เสียงในขณะนัน้
5. Local Signature Dish
ทัง้ นี้บริษัทฯ ยืนยันว่าจะมุ่งเน้นการดาเนินการเพื่อพัฒนาอาหาร และเครื่องดื่มทีบ่ ริการบนเครื่องบินให้มคี ุณค่า
และคุณภาพอย่างเต็มความสามารถ เพื่อเป้ าหมายสูงสุดขององค์กรในการเป็ นผูใ้ ห้บริการทีด่ ที ส่ี ุดติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลก
ท้ายสุดเพื่อให้บริษทั การบินไทยเป็ นสายการบินชัน้ นาของโลกตลอดไป
อุปกรณ์และบริการ
บริษัท ฯ ได้ ป รับ กลยุ ท ธ์ แ ละแผนงานด้ า นการให้บ ริก ารเพื่อ ตอบสนองความคาดหวัง ของลู ก ค้ า เพิ่ม ขีด
ความสามารถให้พร้อมต่อการแข่งขัน เพิม่ ความสะดวกสบายโดยรวมให้แก่ผโู้ ดยสารมากขึน้ ดังมีรายละเอียดดังนี้
1. การปรับปรุงรูปแบบและคุณภาพของที่นัง่ โดยสาร และระบบสาระบันเทิ ง
วัตถุประสงค์หลักของการปรับปรุงอุปกรณ์ในเครื่องบินของบริษทั ฯ คือ การปรับปรุงอุปกรณ์ในเครื่องบิน
ทุกลาทีเ่ ป็ นแบบเดียวกัน ให้มที น่ี งั ่ โดยสารและระบบสาระบันเทิงลักษณะเดียวกันในแต่ละชัน้ โดยสาร เพื่อสร้างความพึง
พอใจให้กบั ผูโ้ ดยสาร
1.1 การปรับปรุงรูปแบบและคุณภาพของที่นัง่ โดยสาร
ปี 2562 บริษทั ฯ ยังคงปรับปรุงทีน่ งโดยสารบนเครื
ั่
่องบินอย่างต่อเนื่อง โดยได้อนุ มตั แิ ผนการปรับปรุง
เครื่องบินแบบแอร์บสั A330-300 เพิม่ เติมอีกจานวน 5 ลา เพื่อให้มมี าตรฐานเดียวกัน โดยมีความทันสมัยและสะดวกสบาย
มากยิง่ ขึน้
1.2 การพัฒนาทางด้านระบบสาระบันเทิ ง
บริษทั ฯ ได้ปรับปรุงระบบสาระบันเทิงทัง้ ด้านภาพและเสียงบนเครื่องบินในเส้นทางระหว่างประเทศทุกลา
เพื่อให้มีคุณภาพสูง ทันสมัยและได้มาตรฐานเดียวกันทัง้ หมด โดยจะมีจอภาพส่วนตัวในทุ กชัน้ โดยสาร ระบบเพลงและ
ภาพยนตร์ทส่ี ามารถเลือกชมได้ตามความต้องการ และมีรายการบันเทิงให้ผโู้ ดยสารเลือกอย่างหลากหลาย อาทิ ภาพยนตร์ไทย
/ New Release / Favorite และ World Cinema รวมทัง้ เกมส์ ข้อมูล และภาพเส้นทางบิน นอกจากนี้ ยังพัฒนาและปรับปรุง
ซอฟต์แวร์ (Software) รองรับจานวนเนื้อหา (Content) ทีเ่ พิม่ ขึน้ อาทิ e-Menu และ e-Shopping เป็ นต้น
2. การติ ดตัง้ อุปกรณ์อานวยความสะดวกสาหรับธุรกิ จและการสื่อสาร
บริษทั ฯ ได้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (Thai Sky Connect) บนเครื่องบินเพื่อให้ผโู้ ดยสารสามารถติดต่อสื่อสารกับ
ภาคพื้นโดยใช้อุปกรณ์ ส่อื สารส่วนตัวของตนเอง โดยในปี 2562 ได้ให้บริการบนเครื่องบิน จานวนรวม 36 ลา ได้แ ก่
เครื่องบินแบบแอร์บสั A330-300 (33H) จานวน 7 ลา แบบแอร์บสั A330-300 (33R) จานวน 3 ลา แบบแอร์บสั A380-800
จานวน 6 ลา และแบบแอร์บสั A350-900 จานวน 12 ลา แบบโบอิง้ 787-8 จานวน 6 ลา และแบบโบอิง้ 787-9 จานวน 2 ลา
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นอกจากนี้ เพื่อความสะดวกสบายของลูกค้า บริษัทฯ ได้มอบบริการ Free Wi-Fi จานวน 20 MB สาหรับลูกค้าชัน้ หนึ่ง
บนเครื่องแบบแอร์บสั A380-800 และจานวน 20 MB สาหรับลูกค้าชัน้ ธุรกิจบนเครื่องแบบแอร์บสั A350-900 แบบโบอิ้ง
787-8 และ 787-9
การปฏิ บตั ิ การบิ น ความปลอดภัย ความมันคงและมาตรฐานการบิ
่
น
ความปลอดภัยในการปฏิบตั กิ ารบินเป็ นหัวใจของธุรกิจการบิน ตลอดระยะเวลาเกือบ 6 ทศวรรษ บริษทั ฯ มุ่งมันที
่ ่
จะสร้างความปลอดภัยสูงสุดในการเดินทางของผู้โดยสาร โดยเน้นทีก่ ารปฏิบตั กิ ารบินตามมาตรฐานความปลอดภัย และ
ความมันคงการบิ
่
นของสานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย: กพท. (Civil Aviation Authority of Thailand: CAAT)
องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization: ICAO) หน่ วยงานควบคุมความ
ปลอดภัยด้านการบินของยุโรป (European Aviation Safety Agency: EASA) สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ
(IATA) และหน่วยงานกากับดูแลด้านความปลอดภัย และความมันคงการบิ
่
นพลเรือนของประเทศต่างๆ ทัวโลก
่
ในฐานะสายการบินแห่งชาติ บริษัทฯ พร้อ มที่จ ะพัฒนาองค์กร รวมทัง้ ให้ก ารสนับสนุ นและความร่วมมือกับ
สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เพื่อให้ประเทศไทยมีการดาเนินการด้านการบินตามมาตรฐานสากล
โดยบริษทั ฯ ได้ร่วมสนับสนุ นข้อมูลสาหรับการประเมินผลการดาเนินงานของประเทศไทยตามแผน The Global Aviation
Safety Plan (GASP) และ The Global Air Navigation Plan (GANP) ของ องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ
(International Civil Aviation Organization: ICAO)
ในปี 2558 บริษทั ฯ ได้รบั ใบอนุ ญาต Third Country Operators (TCO) จาก EASA โดยความเห็นชอบของ EU
Air Safety Committee (ASC) ด้วยใบอนุ ญาตนี้ บริษทั ฯ สามารถคงการปฏิบตั กิ ารบิน ไปยังสหภาพยุโรปได้ต่อไป และ
ในปี 2560 บริษทั ฯ ได้รบั ใบรับรองผูด้ าเนินการเดินอากาศฉบับใหม่ (Air Operator Certificate: AOC) และใบอนุญาตขนส่ง
วัตถุอนั ตราย (Dangerous Goods Certificate) แสดงให้เห็นถึง ศักยภาพของบริษัทฯ ในการขนส่งผู้โดยสาร สินค้า
ผลิตภัณฑ์เกษตรกรรม อาหารสดอย่างเต็มรูปแบบ รวมทัง้ วัตถุสนิ ค้าอื่นๆ ที่มกี ารควบคุมด้านความปลอดภัย ทัง้ นี้เพื่อ
สนับสนุนยุทธศาสตร์ของประเทศไทยในการเป็ นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการบิน และโลจิสติกส์
บริษัทฯ มีระบบเตรียมการโดยดาเนินการตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบตั ิงานภายในองค์กร (Operational
Compliance Audit) ของทุกหน่ วยปฏิบตั กิ าร เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าเป็ นไปตามข้อกาหนดทีเ่ กีย่ วข้องอย่างครบถ้วนและมีการ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง พร้อมรับการตรวจประเมินจากองค์กรภายนอก ทัง้ นี้ บริษทั ฯ สามารถผ่านการตรวจประเมิน และ
ได้รบั ใบรับรองคุณภาพสากลด้านความปลอดภัยในการปฏิบตั ิการของสายการบิน (IATA Operational Safety Audit :
IOSA) เป็ นรายแรกของประเทศไทยตัง้ แต่ ปี 2547 และได้รบั การรับรองอย่างต่ อเนื่องมาโดยตลอด โดยผ่านการตรวจ
ประเมิน ทุ ก สองปี ครัง้ ล่ า สุด เมื่อ เดือ นพฤษภาคม 2561 และได้ร ับ ใบรับ รองคุ ณภาพสากลด้า นความปลอดภัย ในการ
ปฏิบตั กิ ารของผูใ้ ห้บริการภาคพืน้ (IATA Safety Audit for Ground Operations (ISAGO) ตัง้ แต่ปี 2560
หน่ วยงานกากับดูแลด้านการบินพลเรือนของประเทศต่ างๆ ทัวโลกยั
่
งคงให้ความสาคัญ ในการตรวจประเมิน
มาตรฐานความปลอดภัยของสายการบินของประเทศไทยทีท่ าการบินเข้าในแต่ละประเทศ โดยบริษทั ฯ มีผลการดาเนินงานที่
อยู่ในระดับมาตรฐานสากล สามารถผ่านการตรวจประเมินด้านความปลอดภัย (Ramp Safety Inspection) จากหน่ วยงาน
กากับดูแลด้านความปลอดภัยทุกหน่วยงาน กรณีทพ่ี บข้อบกพร่อง สามารถแก้ไขได้ภายในเวลาทีก่ าหนด ตลอดมาบริษทั ฯ
มีเป้ าหมายทีจ่ ะสร้างวัฒนธรรมองค์กรของการบินไทย ในการปลูกจิตสานึกให้พนักงานตระหนักในเรื่องความปลอดภัย โดย
ประยุ ก ต์ ใ ช้ แ นวคิด ด้ า นความปลอดภัย ที่มุ่ ง เน้ น เสริม สร้ า งทัศ นคติใ นเชิง บวกให้แ ก่ ผู้ป ฏิบ ัติง าน ให้มีก ารทบทวน
กระบวนการทางาน ประเมิน และปรับเปลีย่ นให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ต่างๆ ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปเพื่อให้ปฏิบตั งิ านได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยสูงสุด
2.1.4
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บริษทั ฯ ได้ดาเนินการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านความมันคงการบิ
่
น (Security Management Systems/
SeMS) ให้เป็ นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อกากับดูแลการดาเนินงานด้านความมันคงการบิ
่
นให้เป็ นไปตามนโยบายของ
บริษทั ฯ และสอดคล้องตามมาตรฐานข้อกาหนดด้านความมันคงการบิ
่
น (Aviation Security) ขององค์กรและหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้องทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่ องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation
Organization: ICAO), สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (Civil Aviation Authority of Thailand: CAAT),
หน่ วยงานด้านความมันคงในการเดิ
่
นทางของประเทศออสเตรเลีย (Australia’s Office of Transport Security: OTS), กฎ
ข้อบังคับของสหภาพยุโรป (European Union Regulations: EU Regulations), หน่ วยงานด้านความมันคงของประเทศ
่
เยอรมัน (German Civil Aviation Authority: LBA) หน่ วยงานด้านความมันคงของประเทศอั
่
งกฤษ (Department for
Transport: DfT) หน่วยงานด้านความมันคงของประเทศสวิ
่
สเซอร์แลนด์ (Switzerland’s Federal Office of Civil Aviation:
FOCA) หน่ วยงานด้านความมันคงของประเทศญี
่
่ป่ ุน (Japan’s Civil Aviation Bureau: JCAB) โดยบริษัทฯ มีผลการ
ดาเนิ นงานที่อยู่ ในระดับมาตรฐานสากล สามารถผ่า นการตรวจประเมิน จากหน่ วยงานก ากับดูแลด้า นความมันคงทุ
่
ก
หน่วยงาน โดยไม่พบข้อบกพร่องทีม่ นี ยั สาคัญ
นอกจากนี้ บริษัท ฯ ได้ป ฏิบ ัติต ามมาตรฐานการจัด การเหตุ ฉุ ก เฉิ น และภาวะวิก ฤติ ( Emergency & Crisis
Response Management) อย่างเข้มงวด ยึดหลักกฎหมาย ข้อบังคับระหว่างประเทศ และนามาประยุกต์ใช้ในการบริหาร
จัดการของหน่วยงานภายใน และสถานีการบินของบริษทั ฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ทม่ี กี ารเปลีย่ นแปลง บริษทั ฯ ยัง
ได้จดั ทาแผนการจัดการในภาวะวิกฤติเพื่อเตรียมพร้อมรับวิกฤติการณ์ต่างๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ เช่น แผนย้ายฐานการปฏิบตั งิ าน
แผน Public Health Emergency แผนกรณีพนักงานชุมนุ มประท้วง และแผนกรณีภยั พิบตั ิ โดยในปี 2562 ได้เข้าร่วม
ฝึ กซ้อมการบริหารจัดการในภาวะฉุ กเฉินเต็มรูปแบบกับหน่ วยงานภาครัฐอย่างต่อเนื่อง เช่น ได้เข้าร่วมการฝึ กซ้อมการ
บริหารจัดการในภาวะฉุกเฉินเต็มรูปแบบ (Full Scale) ตามแผนฉุกเฉิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (SEMEX-19) วันที่ 6
มิถุนายน 2562 กรณีอากาศยานอุบตั เิ หตุ ณ ท่าอากาศยาน และการฝึกซ้อมแผนเต็มรูปแบบ (Full Scale) ตามแผนฉุกเฉิน
ณ ท่าอากาศดอนเมือง (DEMEX-19) วันที่ 23 สิงหาคม 2562 กรณีอากาศยานลื่นไถลออกนอกทางวิง่ และการฝึ กซ้อม
แผนตอบโต้ภาวะฉุ กเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ (PHEIC) กรณีโรคติดต่อที่มอี าหารเป็ นสื่อ : โรคลิสเทริโอซิส
(Listeriosis) (TTX 2019) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 รวมทัง้ เพื่อสามารถพร้อมรับมือกับเหตุ
ฉุกเฉินทีอ่ าจเกิดขึน้
บริษทั ฯ ได้พฒ
ั นาศักยภาพบุคลากรด้านการบินให้มคี วามรูค้ วามสามารถตามมาตรฐานสากล รวมทัง้ ให้มจี ติ สานึก
สูงสุดด้านความปลอดภัย มุ่งเน้นการสรรหาบุคลากรการบินที่มคี ุณภาพระดับสากล โดยกาหนดให้มกี ารตรวจสอบความ
พร้อมทัง้ ด้านร่างกาย จิตใจ ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และพฤติกรรม (Behavior) นักบินของบริษทั ฯ จะต้องผ่าน
การทดสอบและประเมินความถนัดในการเป็ นนักบินพาณิชย์ (Aptitude Test) จาก Scandinavian Institute of Aviation
Psychology (SIAP) ประเทศสวีเดน ซึง่ เป็ นสถาบันทีม่ ชี ่อื เสียงและได้ร ับการยอมรับด้านการคัดเลือกนักบินให้กบั สายการ
บินชัน้ นาของโลก การสอบจิตวิทยาการบิน (Aviation Psychology Test) จากสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ
รวมทัง้ จะต้องผ่านการทดสอบความสามารถด้านทักษะการบิน (Ride Check) และการใช้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล
(English ICAO Proficiency) นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นการฝึ กอบรมทัง้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิแก่พนักงานต้อนรับบน
เครื่องบิน เรื่องระบบความปลอดภัยและการบริการ เพื่อให้มคี วามรูค้ วามชานาญแบบมืออาชีพ มีทศั นคติและใจรักต่องาน
บริการ ควบคู่ไปกับความตระหนักเรื่องความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
บริษทั ฯ ได้ดาเนินการผลิตหลักสูตร Safety Management System (SMS) เพื่อฝึ กอบรมพนักงานของสาย
ปฏิบตั ิการ เพื่อเสริมสร้างการตระหนักรู้และความเข้าใจด้าน SMS ในการปฏิบตั ิการบิน โดยยึดหลัก มาตรฐานและ
ข้อกาหนดขององค์กรการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ซึง่ ส่งผลให้การบินไทยเป็ นสายการบินแรกๆ ในภูมภิ าคทีม่ ี
การพัฒนาด้าน SMS และสายปฏิบตั กิ ารยังพัฒนาหลักสูตร SMS อย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดได้พฒ
ั นาเนื้อหาเฉพาะทาง

ส่วนที่ 1-2 หน้าที่ 15

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

กิจการขนส่ งผู้โดยสาร
(Specialist Content) ของหลักสูตร SMS ในส่วนของนักบิน, ลูกเรือ และพนักงานในสายปฏิบตั กิ าร โดยมีทงั ้ ระดับพนักงาน
ปฏิบตั ิการ (Operational Staff) ทีเ่ น้นเรื่องการบ่งชี้อนั ตราย (Hazard Identification) และประเมินความเสีย่ ง (Risk
Assessment) อีกทัง้ ยังเน้นในเรื่องการรายงานด้านความปลอดภัย (Safety Reporting) เพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมและ
ตระหนักในเรื่องความปลอดภัยของการปฏิบตั งิ าน และระดับพนักงานบริหาร (Manager) ทีต่ อ้ งมีความรูใ้ นเรื่องการประกัน
ความปลอดภัย (Safety Assurance) การพัฒนาด้าน SMS ของการบินไทยตลอดมาก็เพื่อตอบสนองระบบความปลอดภัย
ให้มปี ระสิทธิภาพและทันสมัยต่อการเปลีย่ นแปลงองค์ความรูด้ า้ น SMS ของ ICAO ทัง้ นี้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อ
ทุกเทีย่ วบินของการบินไทย
บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการดูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน รวมถึงการป้ องกันอันตรายและ
ส่ง เสริม สุข ภาพอนามัย เป็ น สิ่งสาคัญ ยิ่งที่ต้องดาเนิ นการควบคู่ไ ปกับ การดาเนิ นธุ ร กิจ บริษัทฯ จึง มีนโยบายในการ
ดาเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานบนพืน้ ฐานของมนุษยธรรม โดยถือประโยชน์
ของพนักงานเป็ นหลัก และได้ดาเนินการอย่างครบวงจร คือการส่งเสริมสุขภาพอนามัย การเฝ้ าระวังและตรวจสอบเพื่อ
ความปลอดภัย การป้ องกันและควบคุมอุบตั เิ หตุและสภาพแวดล้อมทีเ่ ป็ นอันตรายในการทางาน การเฝ้ าระวังสุขภาพและ
ป้ องกันโรคจากการทางาน การปฐมพยาบาล และการฟื้ นฟูสมรรถภาพหลังการบาดเจ็บ
บริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทางาน (Occupational Health and Safety
Committee: OHSC) ซึง่ มีผแู้ ทนของหน่วยงานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องร่วมเป็ นคณะกรรมการฯ เพื่อทาหน้าทีใ่ นการวางแผน กาหนด
นโยบาย และแนวทางการดาเนินงานให้เป็ นระบบสอดคล้องกับข้อกาหนดของกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง โดยมีการจัดประชุมฯ
เพื่อติดตามการปฏิบตั งิ านด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานในภาพรวมของบริษั ทฯ ให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ในภาพรวมของการปฏิบตั กิ ารบิน บริษทั ฯ ได้มุ่งเน้นในเรื่องของมาตรฐานด้านความปลอดภัยในระดับสูงสุด และ
คุณภาพการให้บริการบนเครื่องบินที่ดเี ลิศ โดยการนาเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ นั สมัยและมีมาตรฐานด้านความปลอดภัย
ทีเ่ ป็ นทีย่ อมรับในระดับสากล มาประยุกต์ใช้กบั เอกลักษณ์การให้บริการด้วยเสน่ หไ์ ทย บริษทั ฯ มุ่งมั ่นทีจ่ ะรักษาคุณภาพ
ความปลอดภัย ความมันคง
่ และมาตรฐานการบินให้เป็ นไปตามมาตรฐานสากล อีกทัง้ การปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ
และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องนัน้ เป็ นปั จจัยหลักในการดาเนินธุรกิจทีบ่ ริษทั ฯ ให้ความสาคัญเป็ นอันดับแรกมาโดยตลอด และ
บริษทั ฯ จะได้ดาเนินนโยบายเชิงรุกในการดาเนินงานด้านความปลอดภัย ความมันคง
่ และมาตรฐานการบิน อย่างต่อเนื่อง

ส่วนที่ 1-2 หน้าที่ 16

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

กิจการขนส่ งผู้โดยสาร
รายละเอียดของมาตรฐานสากลที่ฝ่ายต่างๆ และหน่ วยธุรกิ จของบริษทั ฯ ได้รบั มีดงั นี้
ใบรับรองมาตรฐานสากล

ฝ่ ายหรือหน่ วยธุรกิ จ

วันหมดอายุ

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

ใช้ควบคู่กบั ใบรับรอง
ผูด้ าเนินการ
เดินอากาศ AOC
(Air Operator
Certificate)

IOSA
(IATA Operational Safety Audit)
มาตรฐานการตรวจประเมินความปลอดภัยด้านการ
ปฏิบตั กิ ารจากสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่าง
ประเทศ

ได้รบั การรับรองภาพรวมทัง้ บริษทั ฯ

28 เมษายน 2563

ISAGO
(IATA Safety Audit for Ground Operation)
มาตรฐานการตรวจสอบความปลอดภัยของการ
ปฏิบตั กิ ารภาคพืน้ จากสมาคมขนส่งทางอากาศ
ระหว่างประเทศ

หน่วยธุรกิจบริการการบิน

29 กันยายน 2564

ISO 9001:2015
(ระบบบริหารงานคุณภาพ)

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

6 ตุลาคม 2564
8 มีนาคม 2563
15 ธันวาคม 2563

ฝ่ ายบริหารทัวไป
่
(สานักงานใหญ่ สานักงานหลักสี่
สานักงานหลานหลวง ศูนย์
ปฏิบตั กิ ารทีส่ นามบินสุวรรณภูมิ
กิจการฝ่ ายบริการลูกค้าภาคพืน้ ที่
สนามบินสุวรรณภูม)ิ
ฝ่ ายช่าง
ฝ่ ายครัวการบิน

23 เมษายน 2565

ISO 14001:2015
(ระบบจัดการสิง่ แวดล้อม)

ส่วนที่ 1-2 หน้าที่ 17

27 พฤษภาคม 2565

9 มิถุนายน 2565
1 กันยายน 2564

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

กิจการขนส่ งผู้โดยสาร
ใบรับรองมาตรฐานสากล
ISO 50001:2011
(ระบบจัดการด้านพลังงาน)

ฝ่ ายหรือหน่ วยธุรกิ จ

วันหมดอายุ

ฝ่ ายบริหารทัวไป
่
(สานักงานใหญ่ สานักงานหลักสี่
สานักงานหลานหลวงศูนย์ปฏิบตั กิ าร
ทีส่ นามบินสุวรรณภูมิ กิจการฝ่ าย
บริการลูกค้าภาคพืน้ ทีส่ นามบิน
สุวรรณภูม)ิ
ฝ่ ายครัวการบิน

20 มิถุนายน 2564

HALAL
(มาตรฐานฮาลาล)

ฝ่ ายครัวการบินดอนเมือง
ฝ่ ายครัวการบินสุวรรณภูมิ

10 มิถุนายน 2563
31 ธันวาคม 2562

HAL-Q
(มาตรฐานฮาลาล)

ฝ่ ายครัวการบินดอนเมือง
ฝ่ ายครัวการบินสุวรรณภูมิ

16 กรกฎาคม 2564
27 เมษายน 2564

HACCP
(Hazard Analysis and Critical Control Points
ระบบการวิเคราะห์อนั ตรายและจุดวิกฤตทีต่ อ้ ง
ควบคุมในการผลิตอาหาร)

ฝ่ ายครัวการบิน

8 มีนาคม 2563

GMP
(Good Manufacturing Practiceระบบการจัดการ
สุขลักษณะทีด่ ใี นสถานประกอบการ)

ฝ่ ายครัวการบิน

8 มีนาคม 2563

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

ฝ่ ายช่าง

31 ตุลาคม 2563

RSC 13/2525
THAI DCA Repair Station 145
(Department of Civil Aviation, Thailand)
หน่วยซ่อมสานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศ
ไทย, ประเทศไทย

ฝ่ ายช่าง
(สนามบินดอนเมือง)
(สนามบินสุวรรณภูม)ิ
(สนามบินอู่ตะเภา)

31 ตุลาคม 2563
31 ตุลาคม 2563
31 ตุลาคม 2563

OHSAS 18001:2007
(มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย)

ส่วนที่ 1-2 หน้าที่ 18

3 สิงหาคม 2563

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

กิจการขนส่ งผู้โดยสาร
ใบรับรองมาตรฐานสากล

ฝ่ ายหรือหน่ วยธุรกิ จ

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

ฝ่ ายช่าง

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

2.1.5

สิ ทธิ ประโยชน์ด้านการส่งเสริมการลงทุน
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 บริษทั ฯ ในฐานะรัฐวิสาหกิจซึง่ ดาเนินการในรูปแบบ
ของบริษทั มหาชน ได้รบั ความเห็นชอบให้ขอรับการส่งเสริมการลงทุนสาหรับการลงทุนส่วนเพิม่ ในกิจการการขนส่งทาง
อากาศและกิจการสนับสนุ นการบินอื่นๆ ได้ ยกเว้นส่วนกิจการสนับสนุ นการบิน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
เนื่องจากบริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) ในฐานะผู้บริหารท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิเป็ นผู้ได้รบั
สัมปทานในการดาเนินกิจกรรมดังกล่าวจากภาครัฐ
บริษทั ฯ ได้ดาเนินการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนสาหรับจัดหาเครื่องบินต่อสานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน (BOI) เมื่อเดือนเมษายน 2550 โดยยื่นขอรับการส่งเสริมตามปี ท่มี กี ารรับมอบเครื่องบิน และตามประเภทของ
เครื่องบิน และได้รบั อนุมตั สิ ทิ ธิบตั รส่งเสริมการลงทุนรวมทัง้ สิน้ 25 สิทธิบตั ร สาหรับเครื่องบินจานวน 75 ลา
ต่อมาบริษัทฯ ได้ย่นื ขอโอนกิจการ (สิทธิการใช้เครื่องบินในการดาเนินงานบางส่วน) และได้รบั อนุ มตั ิให้โอน
กิจการบางส่วนให้แก่บริษทั ไทยสมายล์แอร์เวย์ จากัด ตามบัตรส่งเสริมการลงทุนจานวน 6 สิทธิบตั ร สาหรับเครื่องบิน
แอร์บสั A320 จานวน 20 ลา และ BOI มีประกาศยกเลิกบัตรส่งเสริมการลงทุนของบริษทั ฯ จานวน 6 สิทธิบตั ร ดังกล่าว
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557 ส่งผลให้ ณ สิน้ ปี 2557 เป็ นต้นมาจนกระทังปั
่ จจุบนั บริษทั ฯ คงเหลือสิทธิบตั รการส่งเสริม
การลงทุน รวมทัง้ สิน้ 19 สิทธิบตั ร สาหรับเครื่องบินจานวน 55 ลา ดังนี้
สิทธิบตั รที่

บัตรเลขที่

ประเภทเครื่องบิน

วิธกี ารจัดหาเครื่องบิน

จานวนเครื่องบิน (ลา)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1214 (2) / 2552
1874 (2) / 2552
1446 (2) / 2554
1178 (2) / 2555
1627 (2) / 2555
2576 (2) / 2555
2577 (2) / 2555
1220 (2) / 2556
1221 (2) / 2556
1590 (2) / 2556
2357 (2) / 2556

A330-300
A330-300
A330-300
A330-300
A330-300
B777-300ER
A380-800
A330-300
A380-800
B777-300ER
B777-300ER

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

3
2
3
2
3
2
3
2
3
6
3
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สิทธิบตั รที่

บัตรเลขที่

ประเภทเครื่องบิน

วิธกี ารจัดหาเครื่องบิน

จานวนเครื่องบิน (ลา)

12
13
14
15
16
17
18
19

2358 (2) / 2556
2360 (2) / 2556
2362 (2) / 2556
2363 (2) / 2556
2364 (2) / 2556
2365 (2) / 2556
2366 (2) / 2556
2367 (2) / 2556

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

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

4
3
2
2
2
6
2
2

สิทธิประโยชน์จากการได้รบั การส่งเสริมการลงทุน คือ การได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลสาหรับกาไรสุทธิทไ่ี ด้
จากการดาเนินงานด้วยเครื่องบินที่ได้รบั การส่งเสริมการลงทุนเป็ นระยะเวลา 8 ปี (นับจากวันทีเ่ ครื่องบินเริม่ มีรายได้จาก
การดาเนินงาน) โดยจานวนเงินที่ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลนี้รวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนจัดหา
เครื่องบินแต่ละลาในกรณีทด่ี าเนินงานขาดทุนในระหว่างเวลาได้รบั การยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล สามารถนาผลขาดทุน
ประจาปี ทเ่ี กิดขึน้ ในระหว่างเวลาทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมการลงทุน 8 ปี ไปหักออกจากกาไรสุทธิทเ่ี กิดขึน้ ภายหลังระยะเวลา 8
ปี น้ี มีกาหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี นบั แต่วนั พ้นกาหนด 8 ปี โดยจะเลือกหักจากกาไรสุทธิของปี ใดปี หนึ่งหรือหลายปี กไ็ ด้
บริษทั ฯ ได้ย่นื ขอใช้สทิ ธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลจากผลประกอบการปี 2553 ถึงสิน้ สุดเดือนมิถุนายน
2562 และได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลแล้วเป็ นจานวนเงินทัง้ สิน้ 1,502.32 ล้านบาท
2.2

การตลาดและการแข่งขัน

2.2.1

นโยบายและลักษณะตลาด
ในปี 2562 บริษทั ฯ ได้ดาเนินตามแผนวิสาหกิจ (2562-2570) โดยมีการปรับแผนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หลักเพื่อ
เร่งทากาไรเพิม่ จากการตลาดเชิงรุกและมีตน้ ทุนทีแ่ ข่งขันได้ (Aggressive Profit) โดยแผนการตลาดและการขาย มีดงั นี้
แผนการทากาไรเชิ งรุก
บริษทั ฯ มีแผนสนับสนุนในการทาการตลาดเชิงรุก ผ่านการมุ่งเน้นการขายกลุ่มองค์กร (Corporate Sales) การขาย
ผ่านอินเทอร์เน็ตทีต่ อ้ งเพิม่ ยอดขายด้วยการเร่งการพัฒนาปรับปรุงระบบสาหรับเพิม่ ช่องทางการจาหน่ายดิจทิ ลั การเพิม่ การ
ขายแบบเครือข่าย (Network Sales) ด้วยการแสวงหาลูกค้าใหม่ผ่านการจัดทาความตกลงร่วมกับสายการบินคู่คา้ และแผน
หารายได้เสริม (Ancillary Revenue) โดยครอบคลุมทัง้ Airline Ancillary Product และ Non-Airline Ancillary Product
รวมทัง้ เสริมสร้างศักยภาพโปรแกรม Royal Orchid Plus (ROP) การขาย Royal Orchid Holidays และสนับสนุ น Offline
Ancillary
แผนการสนับสนุนการตลาดและการขาย
บริษัทฯ วางนโยบายที่เหมาะสมระหว่างการบินไทยและการบินไทยสมายล์ ซึ่งสนับสนุ นการตลาดและการขายของ
บริษทั ฯ ด้วยกลยุทธ์ THAI Group สาหรับเป็ นเครื่องมือในการบริหารจัดการต้นทุนและการขยายเครือข่ายเส้นทางบินทัง้ เส้นทาง
ภายในประเทศและเส้นทางภูมภิ าค เพื่อสร้างศักยภาพทางการแข่งขันและครอบคลุมลูกค้าได้ทุกกลุ่มเป้ าหมาย ด้วยแผนกลยุทธ์
ร่วมกัน “One Network Under THAI Group” รวมถึงการจัดตัง้ ทีมขายร่วมกันในการขายทัวโลก
่
นอกจากนี้ ยังมีกลยุทธ์ดา้ นการ
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ปฏิบตั กิ ารบินและการให้บริการผู้โดยสาร และด้านการจัดเก็บรายได้จากความตกลงส่วนแบ่งรายได้พเิ ศษ (Special Prorate
Agreement: SPA) เทีย่ วบินรหัสร่วม (Codeshare Flights) ระหว่างกัน และระหว่างสายการบินไทยสมายล์กบั สายการบินคู่
ค้าสัญญา
แผนด้านกิ จกรรมสนับสนุนและส่งเสริมการตลาด
การจัดกิจกรรมสนับสนุ นและส่งเสริมการตลาด เช่น การสนับสนุ นด้านกีฬา ด้านศิลปวัฒนธรรมและการแสดง
ร่วมกับกระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา การจัดงานรักคุณเท่าฟ้ า หรือการเข้าร่วมงานระหว่างประเทศ เป็ นต้น ล้วนเป็ นส่วน
ช่วยการสร้างรายได้ในเชิงรุก และเพื่อต่อยอดกลยุทธ์ทางการตลาดของบริษัทฯ ในรูปแบบต่างๆ อีกทัง้ ยังเป็ นการสร้าง
ชื่อเสียง (Brand) เพิม่ การเติบโตทางการตลาดทัง้ ในและต่างประเทศ
แผนการดูแลลูกค้า
บริษทั ยังมุ่งมันพั
่ ฒนาปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์และการบริการในทุกจุดบริการหลักอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าใน
แต่ละกลุ่มเป้ าหมายได้สมั ผัสประสบการณ์การบินทีโ่ ดดเด่นงดงามผสานเอกลักษณ์ของความเป็ นไทย เริม่ ตัง้ แต่การบริการ
ก่อนเทีย่ วบิน (Pre-flight Services) การบริการบนเครื่องบิน (In-Flight Services) ไปจนถึงการให้บริการหลังเทีย่ วบิน (PostFlight Services) ด้วยการบริการทีเ่ ป็ นเลิศ สม่าเสมอ เป็ นไปตามมาตรฐาน และข้อตกลงระดับบริการครบวงจร (Service
Level Agreement: SLA) ตรวจประเมินทุกจุดบริการเหล่านัน้ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แน่ ใจว่าลูกค้าได้รบั ความพึงพอใจสูงสุด
จากการใช้บริการและผลิตภัณฑ์ทม่ี คี ุณภาพตลอดการเดินทาง มีการตรวจติดตามคุณภาพการบริการให้เป็ นไปตามคู่มอื การ
ปฏิบตั งิ าน (Service Operation Procedure) ด้วยการสุ่มตรวจการปฏิบตั งิ านแบบไม่แจ้ง (Mystery Shopping) รวมถึงการ
ประเมินความพึงพอใจเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ และการบริการจากหน่วยงานภายนอก (Third Party Survey)
นโยบายการตลาดและลักษณะตลาดของสายการบิ นไทยสมายล์ (Thai Smile Airways)
สายการบิน ไทยสมายล์ไ ด้กาหนดตาแหน่ ง ทางการตลาดของสายการบิน เป็ น สายการบิน ที่ใ ห้บ ริก ารเต็ม
รูปแบบ (Full Service Airlines) ทีม่ ุ่งเน้นในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการทีเ่ ยี่ ยมยอด ควบคู่ไปกับความ
คุม้ ค่าของราคาบัตรโดยสารทีก่ าหนดไว้ให้ครอบคลุมทุกบริการ โดยมีการกาหนดแนวทางในการดาเนินนโยบายการตลาด
ดังนี้
1. การให้บริการมุ่งสู่ความเป็ นเลิ ศ (Excellent Services)
เน้นเพิม่ เติมการนาเสนอคุณค่าให้กบั ลูกค้าทุกจุดสัมผัสของการบริการ (Touch Point) โดยมีแนวทางดังนี้
 Excellent Check-in พัฒนาปรับปรุงระบบและขัน้ ตอนการเช็คอินทางอินเทอร์เน็ต ให้ผโู้ ดยสารสามารถ
เช็คอินล่วงหน้าได้ดว้ ยตนเอง เช่น สามารถเลือกทีน่ งั ่ และพิม พ์บตั รขึน้ เครื่อง (Boarding Pass) ตลอดจนการจัดให้มหี อ้ ง
รับรองผูโ้ ดยสาร (Lounge) สาหรับผูโ้ ดยสารทุกท่าน
 Excellent In-Flight Services พัฒนาปรับปรุงวิธกี ารและขัน้ ตอนการให้บริการผูโ้ ดยสารในเทีย่ วบิน ให้มี
ประสิทธิภาพ และสร้างความประทับใจให้ผโู้ ดยสารเพิม่ มากยิง่ ขึน้ อาทิ การให้บริการและบรรยากาศภายในห้องโดยสาร
อาหารและเครื่องดื่มในเทีย่ วบิน เป็ นต้น
 Excellent Customer Relation พัฒนาระบบการส่งมอบผลิตภัณฑ์ โดยการสร้างความพึงพอใจให้
ลูกค้าในทุกรายละเอียด อาทิ ระบบการจองบัตรโดยสาร การเช็คอินผูโ้ ดยสาร ผลิตภัณฑ์ภายในห้องโดยสาร นอกจากนี้ยงั
ให้บริการแก่ลกู ค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดในทุกกลุ่มเป้ าหมาย อาทิ การทากิจกรรมร่วมกับลูกค้าในช่วง
เทศกาลต่างๆ การพัฒนาระบบให้ขอ้ มูลและการสือ่ สารกับลูกค้า เป็ นต้น
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2. การกาหนดราคาขายที่เหมาะสม (Reasonable Price, High Value)
 ปรับโครงสร้างการกาหนดราคาเพื่อให้มรี าคาบัตรโดยสารทีห่ ลากหลายเหมาะสมสาหรับแต่ละตลาด เพื่อ
สร้างโอกาสในการแข่งขันกับสายการบินอื่น (Right Price, Right Market) รวมทัง้ ปรับฐานราคาทีส่ อดคล้องกับการบินไทย
 สร้าง Price Value เพื่อดึงดูดให้ลกู ค้าใช้บริการ ตลอดจนมุ่งเน้นการสื่อสารกับผูโ้ ดยสารผ่านทางช่องทาง
On-line หรือ Internet เพิม่ เติม
3. การพัฒนาเครือข่ายเส้นทางบิ น (Route Network Development)
 การขยายเครือข่ายการบินให้แข็งแกร่ง โดยการสร้างผลิตภัณฑ์ท่มี ีความถี่หรือความจุของเที่ยวบิน
ให้เพียงพอและเหมาะสมกับความต้องการของตลาด และออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อเชื่อมต่อต่อเทีย่ วบินในเวลาทีเ่ หมาะสม
ทาให้สามารถเพิม่ จานวนผูโ้ ดยสารทัง้ แบบจุดบินต่อจุดบิน (Point to Point) และแบบต่อเทีย่ วบิน (Connecting Traffic)
จากจุดต้นทางถึงปลายทางให้มากขึน้ เช่น เส้นทางจีน อินเดีย อินโดจีน และเส้นทางในภูมภิ าค
 พัฒ นาความร่ว มมือ กับ การบินไทยแบบเที่ย วบิน ร่ วม เพื่อท าการขายเชื่อมต่ อและสามารถปรากฏ
เที่ย วบิน ที่เ ชื่อ มต่ อ กัน ในหน้ า แรกของระบบส ารองที่นั ง่ ก่ อ ให้เ กิด การเชื่อ มต่ อ เที่ย วบิน อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง (Seamless
Connectivity) จัดสร้างระบบราคาแบบเชื่อมต่อเพื่อให้มรี าคาทีแ่ ข่งขันได้ เส้นทางทีข่ ยายเทีย่ วบินร่วมได้แก่ เส้นทางภาค
ในประเทศ พนมเปญ เวียงจันทน์ และ ออสโล เป็ นต้น
 ขยายเครือข่ายเส้นทางบินโดยอาศัยความร่วมมือกับสายการบินคู่คา้ คือ สายการบินในกลุ่ม ลุฟต์ฮนั ซา
ได้แก่สายการบิน ลุฟต์ฮนั ซา สายการบินสวิส สายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์ เพื่อเชื่อมต่อเส้นทางจากประเทศเยอรมันนี
สวิสเซอร์แลนด์ และ ออสเตรีย มายังประเทศไทย รวมทัง้ จุดพ้นจากประเทศไทย รวมทัง้ มีแผนขยายความร่วมมือไปยัง
สายการบินอีวเี อ แอร์ และ ออนนิปปอน แอร์ไลน์ ในปี 2562 และสายการบิน ไชน่ าเชานเทอร์น สายการบินเอชียน่ า ในปี
2563
4. เสริมสร้างความแข็งแกร่งในช่องทางโฆษณาและสื่อสารการตลาด (Strengthen Brand Communication)
 เพิม่ ช่องทางการโฆษณาและสื่อสารการตลาดให้มคี วามเหมาะสม เพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้
อย่างตรงเป้ าหมายและครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็ นกลุ่มลูกค้าทัวไป
่ ลูกค้าองค์กร รวมไปถึงลูกค้าทีซ่ อ้ื ผ่านช่องทาง On-line
 เพิม่ ความถี่ในการติดต่อสื่อสาร และใช้ประโยชน์จากการสื่อสารผ่านช่องทาง On-line เช่น Facebook,
LINE Official, Instragram, WEChat ให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้
5. การพัฒนากลยุทธ์การตลาดที่มีความเหมาะสม และตอบสนองต่อสภาพตลาดที่มีความแตกต่างกัน
(Market Segmentation Strategy)
 เส้น ทางประเทศจีน : ดาเนิน การปรับเปลี่ยนสัด ส่วนลูก ค้า แบบเดินทางด้ว ยตนเอง (FIT: Fully
Independent Traveler) ให้มากกว่าลูกค้าแบบเป็ นกลุ่ม (GIT) โดยประสานงานกับตัวแทน GSA ในแต่ละภูมภิ าค รวมทัง้
ใช้กลยุทธ์การขายผ่านช่องทางออนไลน์มากขีน้
 เส้นทางประเทศอินเดีย: เนื่องจากมีการเปิ ดเส้นทางบินใหม่ Ahmedabad ใน winter 2019/20 จึงขยาย
กลยุทธ์ไปยังลูกค้าแบบกลุ่มลูกค้าแบบท่องเที่ยวผจญภัย มากขึน้ แต่ยงั คงรักษาการมุ่งเน้นลูกค้าที่เดินทางด้วยตนเอง
(FIT: Fully Independent Traveler), ลูกค้ากลุ่ม MICE (Meeting, Incentives Convention, Exhibition), ลูกค้าทีต่ ้องการ
การจัดงานแต่งงานภายในประเทศ (Wedding) และลูกค้ากลุ่มผูใ้ ช้แรงงาน (Labor) รวมทัง้ เป็ นต้น
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 เส้นทางในอินโดจีน : ปรับเวลาต่อเทีย่ วบิน (Connecting time) เพื่อให้สามารถรองรับการเชื่อมต่อกับ
เส้นทาง longhaul จากสายการบินยุโรป และทาการส่งเสริมการขายบนเทีย่ วบินร่วมไปยังทวีปยุโรป
 เส้นทางภายในประเทศ : รักษาฐานลูกค้าเดิม และเพิม่ ฐานลูกค้าใหม่ โดยการทากลยุทธ์ทางการตลาด
และการขายทีม่ คี วามน่ าดึงดูดและเข้าถึงกลุ่มลูกค้า ผ่านทางช่องทางการขายทุกช่องทาง ตลอดจนสร้างประสบการณ์ใน
การเดินทางทีป่ ระทับใจและมีคุณภาพเพิม่ มากขึน้ เมื่อเทียบกับสายการบินอื่นๆ (Competitive Edge)
6. เปิ ดช่องทางการขายแบบ e-Commerce มากขึน้
เนื่องจากการแข่งขันในตลาดออนไลน์เป็ นทีน่ ิยมมากในตลาดเอเชีย จึงขยายช่องทางการขายผ่าน e-Commerce
ทีเ่ ป็ นทีน่ ิยมโดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าคนไทยและเอเชีย ได้แก่ Lazada, Shopee โดยเชื่อมโยงกับการออกบัตรโดยสารทาง
Call Center ซึง่ ได้ผลตอบรับทีด่ มี าก
7. บรรลุเป้ าหมายในการเป็ นองค์กรที่มีความแข็งแกร่งและยังยื
่ น สร้างผลกาไรสูงสุด (Strong and
Sustainable Growth with High Profitability)
 เป็ นองค์กรทีม่ ุ่งเน้นลูกค้า (Customer Oriented)
 เป็ นองค์กรทีม่ ขี ดี ความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness)
 เป็ นองค์กรทีม่ คี วามคล่องตัวสูง (Dynamic)
2.2.2

แผนบริหารรายได้และพัฒนาช่องทางการจัดจาหน่ าย
แผนบริหารรายได้
เพื่อรักษาและเพิม่ คุณภาพรายได้ในสภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอย การเมืองไม่ปกติ ความผันผวนของตลาด การ
แข่งขันที่รุนแรง รวมทัง้ การตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยด้านการบิน ขององค์กรตรวจสอบต่างๆ บริษทั ฯ จึงมีแผนงาน
มุ่งเน้นการขายและเพิม่ รายได้โดย
 ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการโดยการบริหารฝูงบินแนวใหม่ด้วยการใช้เครื่องบินให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ในเส้นทางหลักด้วยการใช้เครื่องบินรุ่นใหม่ทด่ี กี ว่า ปรับกาลังการผลิตในบางตลาด และเพิม่ การใช้เครื่องบิน
ให้มากขึน้
 เพิม่ การขายแบบเครือข่าย (Network Sales) โดยแสวงหาลูกค้าใหม่ๆ ในเส้นทางรอบๆ เส้นทางหลัก โดยการ
จัดทาความตกลงร่วมกับสายการบินคู่คา้ ดังทีป่ รากฏในรายการส่งเสริมการขายจุดบิน ใหม่ๆ ของบริษทั ฯ
ในทวีปยุโรป
 เสริมสร้างรายได้จากการขายผ่านบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) โดยพัฒนาระบบทีส่ ามารถอานวยความ
สะดวกสนองต่อความต้องการของผูโ้ ดยสารสาหรับตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ
การหารายได้เสริม
นอกเหนือจากธุรกิจการบินหลักทีบ่ ริษทั ฯ ดาเนินงานด้านการขนส่งผูโ้ ดยสารทางอากาศ บริษทั ฯ ยังมีผลิตภัณฑ์
และบริการเสริมต่ างๆ เป็ น รายได้เสริมองค์กรอีกทางหนึ่ง โดยการบินไทยได้จดั ท าบริการเสริม ในรูปแบบการช้อปปิ้ ง
ออนไลน์ (Shopping Online) บนเว็บไซต์ เช่น การเลื่อนชัน้ ทีน่ งั ่ บริการรถเช่า รถรับส่งสนามบิน โรงแรม รวมทัง้ เสนอขาย
ผลิตภัณฑ์และบริการทีบ่ ริษทั ฯ มีอยู่แล้ว อาทิ สินค้า THAI Shop ช่องทางพิเศษ (Fast Track) ห้องรับรองพิเศษ (Lounge)
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เป็ นต้น รวมทัง้ หาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทีค่ ดิ ว่าเป็ นทีน่ ่ าสนใจ คุณภาพทีค่ ดั สรรมาอย่างดีจากทีต่ ่างๆ ทัง้ ในและต่างประเทศ อาทิ
ผลิตภัณฑ์ในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ ผลิตภัณฑ์ OTOP นอกจากจะเป็ นการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ในประเทศแล้ว ยังเป็ น
การสนับ สนุ น นโยบายรัฐบาลและต้อนรับ การเปิ ด ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซีย น (AEC) อีกทางหนึ่ง ทัง้ นี้บ ริษ ัท ฯ มีข ดี
ความสามารถทีจ่ ะหารายได้เ สริม ทีอ่ ื่น ๆ ได้น อกเหนือ จากธุร กิจ การบิน โดยการหาความร่ว มมือ ทางธุร กิจ ทีม่ คี วาม
สอดคล้องกันเพิม่ ขึน้ รวมทัง้ การเจรจาและต่อ ยอดธุรกิจ กับพันธมิต รทางธุรกิจใหม่ๆ ที่จะเข้ามาเสริม ธุรกิจการบินให้
เข้ม แข็งขึน้ เพื่อตอบสนองรสนิยม (Lifestyle) ของลูกค้ายุคใหม่ทตี่ ้องการความสะดวกสบาย รวดเร็วและเป็ นการเพิม่
มูลค่าเพิม่ ให้กบั แบรนด์ (Brand) ด้วย รวมทัง้ จะทาให้เว็บไซต์ (Website) ของบริษทั ฯ มีบทบาทและแข็งแกร่งมากยิง่ ขึน้
และเพิม่ ความประทับใจให้กบั ลูกค้าของการบินไทยตามความต้องการในการใช้บริการทีแ่ ตกต่างกัน ในระหว่างการเดินทาง
(Customer Experience Management)
ธุรกิจการขนส่งทางอากาศ การท่องเที่ยวและการขนส่ง เป็ นธุรกิจที่มคี วามโดดเด่นและอยู่ในความสนใจทัง้ จาก
ผูบ้ ริโภคภายในประเทศและจากประเทศเพื่อนบ้าน โดยบริษทั ฯ วางกลยุทธ์เพื่อรองรับกับความต้องการของลูกค้าในระดั บ
นานาชาติและบริการจัดส่งแบบครบวงจร คือสังซื
่ ้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ผ่านออนไลน์ของบริษัทฯ จ่ายเงินและดาเนินการ
จัดส่งให้ถงึ มืออย่างเรียบร้อย ทัง้ นี้ลกู ค้าจะได้รบั ความสะดวกในการซือ้ บริการเสริมต่างๆ ทีม่ คี ุณภาพ มีความคุม้ ราคาทีก่ าร
บินไทยทาการคัด สรรมาแล้ว และน าเสนอเป็ นทางเลือกตามรสนิย มและความต้องการของผู้โดยสารตามเส้นทางและ
วัตถุประสงค์ของการเดินทาง ซึ่งบริการเสริมดังกล่าว จะทาให้ผู้โดยสารของการบินไทยได้รบั ประสบการณ์ท่ดี ตี ลอดการ
เดินทาง และบอกต่อประสบการณ์การเดินทางผ่านสือ่ สังคมออนไลน์และกับเพื่อนๆ เพื่อจูงใจให้หนั กลับมาใช้บริการของการ
บินไทยต่อไป
กลุ่มลูกค้าและการพัฒนาช่องทางจัดจาหน่ าย
ในการดาเนินธุรกิจ บริษทั ฯ ให้บริการขนส่งผูโ้ ดยสารเป็ นหลัก โดยทาการขนส่งเชื่อมโยงเมืองหลักของประเทศไทย
ไปยังเมืองต่างๆ ทัวโลกทั
่
ง้ ในแบบเทีย่ วบินประจา และเทีย่ วบินเช่าเหมาลา ในเส้นทางบินระหว่างประเทศและภายในประเทศ
โดยวางตาแหน่ งทางการตลาด (Marketing Positioning) เป็ นสายการบินชัน้ เยีย่ มระดับโลก (Premium Service Airline)
ให้บริการในลักษณะครบวงจร (Full Service) มาโดยตลอด บริษัทฯ ยังคงดูแลลูกค้าในทุกกลุ่ม (Segment) เป็ นอย่างดี
โดยเน้นการตอบสนองแต่ละกลุ่ม และการพัฒนาช่องทางจัดจาหน่ าย ให้ตรงกับความต้องการและความคาดหวังอย่าง
แท้จริง กลุ่มลูกค้าแบ่งออกเป็ น
 ลูกค้าพรีเมีย่ ม ประกอบด้วยลูกค้าชัน้ หนึ่ง ชัน้ ธุรกิจ สมาชิกแพลตินมั ่ สมาชิกบัตรทอง
 ลูกค้าภาคราชการ (Government)
 ลูกค้ากลุ่มองค์กร (Corporates) และลูกค้านักธุรกิจ / ธุรกิจขนาดย่อม (SME: Small and Medium Enterprise)
 ลูกค้ากลุ่มท่องเทีย่ ว (Leisure)
 นักเรียน และลูกค้ากลุ่มเยีย่ มเพื่อนและญาติ (VFR: Visiting Friends and Relatives)
 ลูกค้านิยมกีฬา และกิจกรรมพิเศษ (Special Interest and Life-Style)
 ลูกค้ากลุ่มประชุมสัมมนา นิทรรศการการค้า การท่องเทีย่ วทีไ่ ด้รบั เป็ นรางวัล (MICE)
 ลูกค้ากลุ่มอื่นๆ
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ พร้อมบริการลูกค้าทุกกลุ่ม (All Segments Product Offering) โดยใช้กลยุทธ์ทงั ้ ในเชิงบริหารรายได้
(Revenue Management) ควบคู่กบั การบริหารราคาขาย (Pricing) ทีแ่ ตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่มลูกค้าทีม่ คี วามต้องการของ
แต่ละกลุ่มไม่เหมือนกัน
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การขายแบบเครือข่าย (Network) และกลุ่มพันธมิ ตรการบิ นสตาร์อลั ไลแอนซ์ (Star Alliance)
เครือข่ายเส้นทางบินของกลุ่มพันธมิตรการบินสตาร์อลั ไลแอนซ์ ทีค่ รอบคลุมไปยังทุกทวีปทัวโลก
่
ช่วยให้บริษทั ฯ
มีโอกาสในการทาตลาดได้กว้างกว่าจุดบินที่ทาการบินเอง ผ่านความร่วมมือด้าน Interline/Codeshare กับสายการบิน
สมาชิก บริษทั ฯ มีเป้ าหมายในการเพิม่ การทา Interline/Codeshare กับสายการบินสมาชิก เพื่อเพิม่ ทางเลือกให้กบั ลูกค้า
และเพิม่ รายได้ให้กบั องค์กร การเป็ นส่วนหนึ่งของกลุ่มสตาร์อลั ไลแอนซ์ ยังช่วยยกระดับมาตรฐานและคุณภาพการบริการ
เพื่อเพิ่มประสบการณ์ ท่ดี ีและความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าตลอดการเดินทาง ตามกลยุทธ์ใหม่ของส ตาร์อลั ไลแอนซ์
(Making Customer Journey Better) ปั จจุบนั กลุ่มพันธมิตรการบินสตาร์อลั ไลแอนซ์ มีสมาชิกทัง้ หมด 26 สายการบิน
ให้บริการมากกว่า 19,000 เทีย่ วบินต่อวัน ไปยัง 1,350 จุดบิน ใน 195 ประเทศทัวโลก
่
THAI Contact Center (TCC)
THAI Contact Center ศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ (02-356-1111) เป็ นด่านแรกของจุดบริการหลักทีล่ ูกค้าจะ
ตัดสินใจใช้บริการ บริษทั ฯ เล็งเห็นความสาคัญในการให้บริการในส่วนนี้เป็ นอย่างมาก โดยมีขอ้ ตกลงระดับการให้บริการ
(Service Level Agreement: SLA) คือ ต้องให้บริการตอบรับสายลูกค้าร้อยละ 80 ของปริมาณสายทีเ่ รียกเข้าทัง้ หมดภายใน
เวลา 20 วินาที และมีอตั ราละทิง้ สายไม่เกินร้อยละ 8 โดยมีบริษทั ทีม่ คี วามเชีย่ วชาญด้านนี้รบั การว่าจ้างมาให้บริการภายใต้
การดูแลของหน่วยงาน TCC ตามมาตรฐานทีก่ าหนด เพื่อเพิม่ ความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลกู ค้า
บริษทั ฯ มีช่องทางในการตอบรับการบริการลูกค้าหลายช่องทาง ทัง้ ทางโทรศัพท์ อีเมล์ แฟกซ์ Live Chat และ
โทรศัพท์เลขหมายพิเศษ สาหรับลูกค้ากลุ่มต่างๆ ทัง้ ลูกค้ากลุ่มพรีเมีย่ ม ลูกค้าภาคราชการ และลูกค้ากลุ่มองค์กร
Digital Commerce
จากการเติบโตอย่างรวดเร็วของช่องทางดิจทิ ลั (Digital) ประกอบกับการเปลีย่ นแปลงอย่างต่อเนื่องของเทคโนโลยี
ใหม่ทก่ี าลังเข้ามา ทาให้เกิดการแข่งขันอย่างรุนแรงในอุตสาหกรรมและธุรกิจการบินของโลก จึงไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า
ผูบ้ ริโภคจะมีบทบาทสาคัญมากขึน้ ทัง้ โทรศัพท์มอื ถือสมาร์ทโฟน (Smart Phone) และเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ (Social
Network) ส่งผลให้เกิดสังคมแห่งอุปนิสยั ใหม่ของผู้บริโภคที่เรียกว่า Socialnomics ทาให้แนวโน้มของผู้บริโภคหันมาใช้
ช่องทางดิจทิ ลั ในการซือ้ บัตรโดยสารและการใช้บริการทีส่ ามารถทาด้วยตนเองได้ (Self Service) การสื่อสารต่างๆ กับบริษทั ฯ
ผ่านช่องทางดิจทิ ลั มากขึน้ เป็ นลาดับ การบินไทยจึงให้ความสาคัญกับช่องทางดิจทิ ลั เพื่อรองรับแนวโน้มการเติบโตของ
เทคโนโลยี รวมทัง้ การสร้างสรรค์สงิ่ ใหม่ๆ ทีแ่ ตกต่างไปจากเดิมและรวดเร็วกว่าคู่แข่งขัน บริษทั ฯ จึงมุ่งเน้นการพัฒนาการ
ให้บริการออนไลน์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้า สามารถใช้งานเว็บไซต์ของการบินไทยได้ง่ายและทันสมัยอยู่ตลอดเวลาจาก
ทุกอุปกรณ์ เช่นโทรศัพท์มอื ถือสมาร์ทโฟน เป็ นต้น
นอกจากบริษทั ฯ เน้นความสะดวกรวดเร็วในการค้นหาเทีย่ วบินและเครือข่ายเส้นทางบินทีเ่ ชื่อมต่อกับสายการบิน
พันธมิตรไปทัวโลก
่
บริษทั ฯยังสามารถให้บริการลูกค้าแบบบริการเบ็ดเสร็จในจุดเดียว (One Stop Services) บริษทั ฯ ได้มี
การปรับ ตัว และรับ มือ กับ สภาพการแข่ ง ขัน ต่ า งๆ ให้มี ป ระสิท ธิภ าพที่แ ตกต่ า งกัน โดยการขยายช่ อ งทางช าระเงิ น
หลากหลายช่องทางมากขึน้ เพื่อเพิม่ ความสะดวกสบายให้กบั ลูกค้า เช่น ชาระเงินผ่าน Counter Service, 7 Eleven, Tesco
Lotus, PayPal, Line Pay, ATM, Bank Transfer และอื่นๆ เป็ นต้น นอกจากนี้ ยังพัฒนาการสื่อสารข้อมู ล เพื่อดึงดูดความ
สนใจกับลูกค้าและช่วยเผยแพร่ไปในวงกว้าง รวมทัง้ การบริหารการส่งเสริมภาพลักษณ์ของบริษัทฯ ขยายเครือข่ายและ
สร้างความสัมพันธ์กบั ชุมชนออนไลน์ (Online Communication) ผ่านช่องทาง Social Media ของการบินไทย ซึง่ จัดทาใน
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หลายรูปแบบ อาทิ Banner, Info graphic, VDO เป็ นต้น ตลอดจนการใช้ช่องทาง Social Media ในการส่งเสริมรายได้ให้
บริษทั ฯ ได้อกี ทางหนึ่ง
กิ จกรรมส่งเสริมการตลาดและส่งเสริมการขาย
บริษัทฯ ได้ดาเนินการด้านส่งเสริมการขายและการตลาดทัง้ ในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาส่วนแบ่ง
ตลาด เสริมความสามารถในการแข่งขัน และสร้างรายได้ให้มากที่สุดในสภาวะตลาดที่ได้รบั ผลกระทบจากปั จจัยผันผวน
ภายนอก ทัง้ ด้านเศรษฐกิจ การเมือง และการแข่งขันในตลาด รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการขายและการตลาดโดยโปรแกรม
สะสมไมล์ รอยัล ออร์คดิ พลัส (Royal Orchid Plus: ROP) และรายการแพ็คเกจท่องเทีย่ ว รอยัล ออร์คดิ ฮอลิเดย์: เอือ้ ง
หลวง (Royal Orchid Holidays) ทีห่ ลากหลาย ซึง่ คัดสรรแล้วสาหรับนักท่องเทีย่ วผูโ้ ดยสารการบินไทยเป็ นการให้บริการ
เชื่อมต่อจากการโดยสารเครื่องบิน ในการให้บริการทีพ่ กั และการท่องเทีย่ วแก่ผโู้ ดยสารของการบินไทย
รอยัล ออร์คดิ ฮอลิเดย์ มีการขายผ่านทัง้ สานักงานขายและตัวแทนจาหน่ ายของการบินไทย มีการพัฒนาระบบ
เพื่อให้รองรับการขายผ่านอินเทอร์เน็ต (Online) มีการพัฒนารายการท่องเที่ยวทัง้ ในและต่างประเทศ ที่ตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วนและหลากหลาย มีการส่งเสริมการขายผ่านสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัด Event และ
การเข้าร่วมงานแสดงสินค้าต่างๆ รวมทัง้ การจัดรายการส่งเสริมการขายช่วงนอกฤดูกาลท่องเทีย่ ว นโยบายเหล่านี้เป็ นทัง้
การส่งเสริมการขายและการประชาสัมพันธ์รายการทัวร์ รอยัล ออร์คดิ ฮอลิเดย์ และทัวร์เอือ้ งหลวง ให้เป็ นที่ รจู้ กั ของลูกค้า
มากขึ้น และยังเป็ นการสนับ สนุ นนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมประเทศไทยให้เป็ น ศูนย์กลางการท่องเที่ยวของเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ดว้ ย
ช่องทางการจัดจาหน่ ายของสายการบิ นไทยสมายล์ (Thai Smile Airways)
ในช่วงเริม่ ต้นการจัดตัง้ บริษทั ฯ ตัง้ แต่เดือนตุลาคม 2557 เป็ นต้นมา สายการบินไทยสมายล์ได้ใช้ระบบ Navitaire
ในการจัดจาหน่ ายและบริการลูกค้า (Distribution and Passenger Service System: PSS) และได้จดั ทาความร่วมมือแบบ
เทีย่ วบินรหัสร่วม (Code Share Agreement) กับการบินไทย เพื่ออานวยความสะดวกในการให้บริการผูโ้ ดยสารทีเ่ ดินทางบน
เส้นทางของไทยสมายล์ และได้รบั สิทธิประโยชน์มากขึน้ ต่อมาในเดือนสิงหาคม 2560 จึงได้พฒ
ั นาระบบจัดจาหน่ าย อะมาดิอุส
(Amadeus-ALTEA) ซึง่ เป็ นระบบเดียวกันกับการบินไทย เพื่อให้สามารถทาการขายแบบเชื่อมต่อ (network) ในจุดบินต่างๆ
ทัวโลกมายั
่
งเส้นทางของไทยสมายล์ โดยยังคงความร่วมมือแบบเทีย่ วบินรหัสร่วม (Code Share Agreement) กับการบินไทย
ในขณะเดียวกันได้ขยายความร่วมมือไปยังสายการบินพันธมิตรที่ใช้ระบบจัดจาหน่ ายลักษณะเดียวกันกับอะมาดิอุสด้วย
ได้แก่สายการบินกลุ่มลุฟท์ทนั ซา สายการบินลุฟท์ทนั ซา สายการบินสวิส สายการบินออสเตรียน สามการบินอีวเี อ สายการ
บินออนนิปปอน แอร์เวส์ เป็ นต้น ในปั จจุบนั ได้ทาการเชื่อมต่อแบบ Inter Airline Through checkin เพื่อให้สามารถเช็ค
ผูโ้ ดยสารและกระเป๋ าระหว่างสายการบินทีม่ จี ุดเชื่อมต่อกัน ทาให้ผโู้ ดยสารเกิดความสะดวกสบายมากขึน้
สายการบินไทยสมายล์มุ่งเน้นการควบคุมและบริหารจัดการต้นทุนให้มปี ระสิทธิภาพ โดยรักษาระดับต้นทุนคงที่
(Fixed Cost) ให้ต่ า เน้นการดาเนินงานเฉพาะกิจกรรมหลักทีเ่ กี่ยวข้องโดยตรงกับธุรกิจ ได้แก่ การปฏิบตั กิ ารบิน การควบคุม
มาตรฐานความปลอดภัย การกาหนดรูปแบบและมาตรฐานการให้บริการลูกค้า การให้บริการลูกค้าบนเครื่องบิน การบริหาร
ภาพลักษณ์ตราสินค้าและการสือ่ สารการตลาด การกาหนดราคาและการบริหารรายได้ ทัง้ นี้นอกจากสายการบินไทยสมายล์
จะจัดจาหน่ายผ่านระบบจัดจาหน่ายตรงและผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็ นหลักแล้ว ยังได้มกี ารขายผ่านระบบอะมาดิอุส และ
ผ่านตัวแทนจาหน่ายออนไลน์ (Online Travel Agent) ทีม่ อี ยู่ในประเทศจีน และ อินเดีย เช่น Expedia, TripAdvisor, Ctrip,
Qunar, SkyScanner, JetRadar, MakeMyTrip, Cleartrip Yatra และ Goibibo เพื่อเพิม่ โอกาสในการขยายฐานลูกค้าและ
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เพิ่ม การรับ รู้ใ ห้ม ากขึ้น เป็ น ต้น โดยในปี น้ี จ ะมีก ารทบทวนวิธีก ารก าหนด commission
ประสิทธิภาพมากขึน้

เพื่อ กระตุ้นยอดขายให้มี

2.2.3

สภาวะอุตสาหกรรมการบิ นและการแข่งขัน
ในปี 2562 กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) รายงานเศรษฐกิจโลกขยายตัวต่ าสุดในรอบ 10 ปี นับตัง้ แต่ วิกฤต
การเงินโลก โดยชะลอตัวทีร่ อ้ ยละ 2.9 จากปี ก่อนทีร่ อ้ ยละ 3.6 ซึง่ เศรษฐกิจชะลอตัวในทุกภูมภิ าค จากความตึงเครียดทีเ่ พิม่ ขึน้ ของ
สงครามการค้าและปั ญหาทางภูมริ ฐั ศาสตร์ ความไม่มนคงและความขั
ั่
ดแย้งทางการเมืองในประเทศ ความไม่แน่ นอนของนโยบาย
Brexit ความผันผวนของราคาน้ ามันและอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึง ปั ญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ซึ่งสภาวะดังกล่าว
กระทบต่อความเชื่อมัน่ การตัดสินใจลงทุน และห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงกาลังซือ้ ทีล่ ดลง อย่างไรก็ดี ปั จจัยเสีย่ งหลักยังคงมาจาก
สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ซึ่งเป็ นประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ อนั ดับ 1 และ 2 ของโลก และมีการค้าขายกับหลาย
ประเทศทัวโลก
่ โดยการขยายตัวของปริมาณการค้าโลกชะลอลงอยู่ทร่ี อ้ ยละ 1.0 จากปี ก่อนทีร่ อ้ ยละ 3.7 เศรษฐกิจของสหรัฐฯ และ
จีน ชะลอตัวอยู่ทร่ี อ้ ยละ 2.3 และ 6.1 ตามลาดับ สาหรับเศรษฐกิจยูโรโซนชะลอตัวอยู่ทร่ี อ้ ยละ 1.2 จากความเสีย่ งทีก่ ล่าวมาและ
การชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศหลักในภูมภิ าค ในส่วนของเศรษฐกิจไทยชะลอตัวอยู่ทร่ี อ้ ยละ 2.9 (ขยายตัวต่ าสุดในอาเซียน 5)
ตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจและการค้าโลก ส่งผลให้ภาคการส่งออกหดตัวและภาคการท่องเทีย่ วฟื้ นตัวช้า ทัง้ นี้ คาดการณ์ ปี
2563 เศรษฐกิจโลกฟื้ นตัวอย่างเปราะบาง โดยขยายตัวในระดับปานกลางทีร่ อ้ ยละ 3.3 จากความสาเร็จในการเจรจาการค้าระหว่าง
สหรัฐฯ และจีน รวมถึงการคลายความกังวลต่อการออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักรแบบไร้ขอ้ ตกลง ซึง่ เศรษฐกิจสหรัฐฯ
และจีนคาดขยายตัวชะลอลงอยู่ทร่ี อ้ ยละ 1.6 และ 6.0 ตามลาดับ ขณะทีเ่ ศรษฐกิจยูโรโซนฟื้ นตัวเล็กน้อยอยู่ทร่ี อ้ ยละ 1.3 อย่างไรก็
ดี ยังคงมีความเสีย่ งจากความเป็ นไปได้ในการเกิดความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และยุโรป รวมถึง ระหว่างสหรัฐฯ และ
จีน รอบใหม่ ประกอบกับ ความตึงเครียดทางภูมริ ฐั ศาสตร์ท่เี พิม่ สูงขึน้ โดยเฉพาะระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ความไม่สงบและ
ความขัดแย้งภายในประเทศทีท่ วีความรุนแรงขึน้ การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ และล่าสุดสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโร
นาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ที่ระบาดจากประเทศจีนในเดือนมกราคม 2563 ส่งผลกระทบต่ อเศรษฐกิจทัวโลกและภาคการ
่
ท่องเทีย่ ว IMF คาดว่าเศรษฐกิจโลกจะเติบโตลดลง 0.1 จุด อยู่ทร่ี อ้ ยละ 3.2 ซึง่ เศรษฐกิจจีนจะได้รบั ผลกระทบมากทีส่ ุด โดยจะ
เติบโตลดลง 0.4 จุด อยู่ท่รี ้อยละ 5.6 สาหรับภูมภิ าคอื่นคาดว่าจะได้รบั ผลกระทบในระยะสัน้ ผ่านข้อจากัดด้านการผลิตและการ
ท่องเที่ยว ได้แก่ การหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานที่ต้องพึ่งพาวัตถุ ดิบจากจีนและการจากัดการเดินทางท่องเที่ยวของแต่ ละ
ประเทศทัวโลก
่ ทัง้ นี้ อยู่บนสมมติฐานทีท่ างรัฐบาลจีนสามารถควบคุมการระบาดได้ในไตรมาสแรก ซึง่ หากยืดเยือ้ และระบาดไปทัว่
โลกมากขึน้ อาจทาให้การเติบโตของเศรษฐกิจโลกลดลงมากกว่าคาดได้ (คาดการณ์ ณ เดือนมกราคม 2563)
ในส่วนของน้ามันซึง่ ถือเป็ นต้นทุนหลักของสายการบิน ราคาน้ ามันดิบและน้ ามันเครื่องบินเฉลีย่ ปี 2562 ต่ ากว่าปี ก่อน
ทีป่ ระมาณร้อยละ 8 และ 10 อยู่ท่ี 64.13 และ 77.24 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ตามลาดับ จากอุปสงค์น้ ามันดิบมีแนวโน้มชะลอ
ตัวลงตามเศรษฐกิจโลก โดยสถาบันพลังงานสากล (IEA) ได้ปรับลดการเติบโตของความต้องการใช้น้ ามันดิบในปี 2562 ลงเหลือ
เพียงประมาณ 1 ล้านบาร์เรลต่อวัน (ประมาณการ ณ เดือน ธันวาคม 2562) ขณะทีอ่ ุปทานน้ ามันดิบจากสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึน้
ต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี ราคาน้ามันมีความผันผวนตามสถานการณ์ต่าง ๆทีเ่ กิดขึน้ อาทิ ความไม่สงบในประเทศผูผ้ ลิตน้ ามัน ปั ญหา
การเมืองระหว่างประเทศ สภาวะเศรษฐกิจ อัตราแลกเปลี่ยน และการเก็งกาไรราคาน้ ามัน เป็ นต้น สาหรับปี 2563 ซิต้กี รุ๊ป
คาดการณ์ราคาน้ ามันมีแนวโน้มลดลง โดยราคาน้ ามันดิบปรับตัวลดลงที่ประมาณร้อยละ 17 อยู่ท่ี 53.32 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อ
บาร์เรล จากปั ญหาความไม่สงบระหว่างสหรัฐฯและอิหร่าน ข้อตกลงในการปรับลดกาลังการผลิตของกลุ่มโอเปกและประเทศนอก
โอเปกทีจ่ ะสิน้ สุดในเดือนมีนาคม 2563 ขณะทีค่ วามต้องการใช้น้ามันยังไม่แน่นอนขึน้ อยู่กบั สภาพเศรษฐกิจโลก และสถานการณ์
การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์ หม่ (COVID-19) ทีส่ ่งผลให้ความต้องการใช้น้ ามันลดลง ในส่วนของราคาน้ ามันเครื่องบิน
ปรับตัวลดลงที่ประมาณร้อยละ 22 อยู่ท่ปี ระมาณ 77.24 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล จากการที่องค์การการเดินเรือระหว่าง
ประเทศ (International Maritime Organization : IMO) กาหนดให้เรือเดินสมุทรต้องใช้น้ ามันสะอาดขึน้ ส่งผลให้ต้นทุนการขนส่ง
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และการกลันน
่ ้ามันเพิม่ ขึน้ (ทีม่ า: รายงานความเคลื่อนไหวราคาน้ ามันรายเดือนของบริษทั ฯ และคาดการณ์ราคาน้ ามันรายเดือน
ซิตก้ี รุ๊ป ณ เดือนมีนาคม 2563)
จากปั จจัยสาคัญที่มีผลต่อเศรษฐกิจ ความผันผวนของราคาน้ ามันและอัตราแลกเปลี่ยน ปั ญหาความตึงเครียด
ระหว่างประเทศ ความไม่สงบในประเทศ การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ และการระบาดของโรคอุบตั ใิ หม่ ประกอบกับการ
แข่งขันที่ทวีความรุนแรงของธุรกิจการบินอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็ นการขยายเครือข่ายเส้นทางบิน ความถี่เที่ยวบิน และ
ฝูงบิน ทัง้ จากสายการบินให้บริการเต็มรูปแบบ สายการบินต้นทุนต่ า การเพิม่ ศักยภาพโดยการรวมตัวของกลุ่มสายการบิน
ในลักษณะต่างๆ เพื่อเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีนามาซึ่งการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของผูบ้ ริโภค ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเปลีย่ นแปลงภูมทิ ศั น์ (Landscape) ของการแข่งขันในหลายๆ ภูมภิ าค
ในอุตสาหกรรมการบิน หากสายการบินปรับตัวไม่ทนั อาจส่งผลให้ปิดกิจการลง ดังนัน้ การปรับตัวของสายการบินควบคู่กบั
การวางกลยุทธ์ในการบริหารจัดการอย่างชัดเจนรอบคอบ และสอดคล้องทันต่อเหตุการณ์ จึงเป็ นสิง่ สาคัญ ให้สายการบิน
ดาเนินกิจการได้อย่างยังยื
่ น
สภาวะการขนส่งผูโ้ ดยสารทางอากาศ
สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (International Air Transportation Association: IATA) ได้รายงาน
ปริมาณการขนส่งผูโ้ ดยสารทางอากาศ (RPK) ของสายการบินในแต่ละภูมภิ าคปี 2562 เทียบกับปี ทแ่ี ล้ว ภาพรวมยังคงมีการ
ขยายตัวต่อเนื่องในอัตราทีช่ ะลอตัวอยู่ทร่ี อ้ ยละ 4.2 ลดลงจากร้อยละ 7.4 ในปี 2561 จากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก
ความผันผวนของราคาน้ ามันและอัตราแลกเปลี่ยน สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน ความไม่แน่ นอนของนโยบาย
Brexit ความตึงเครียดระหว่างประเทศ และความไม่สงบภายในประเทศ นอกจากนัน้ ผลกระทบจากสงครามการค้ายังส่งผล
ให้ปริมาณการขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (RFTK) ในปี 2562 ถดถอยร้อยละ 3.3 ซึง่ เป็ นการลดลงอย่างรวดเร็วจากที่
ขยายตัวร้อยละ 3.4 ในปี 2561 และคาดการณ์ ณ เดือนธันวาคม 2562 ว่าปี 2563 จากเศรษฐกิจโลกทีฟ่ ้ื นตัว ราคาน้ ามันที่
ลดลง และไม่รวมผลกระทบจาก COVID-19 ปริมาณการขนส่งผูโ้ ดยสารโดยรวมจะขยายตัวที่ร้อยละ 4.1 แต่ ณ เดือน
กุมภาพันธ์ 2563 IATA ได้มกี ารปรับลดคาดการณ์ RPK ลงร้อยละ 4.7 เป็ นหดตัวอยู่ทร่ี อ้ ยละ 0.6 โดยประเมินผลกระทบ
ของ COVID-19 อ้างอิงจากเหตุการณ์ทเ่ี คยเกิดขึน้ เมื่อครัง้ การแพร่ระบาดของ SARS ซึง่ เป็ นการปรับลดครัง้ แรกในรอบ 11
ปี นับตัง้ แต่วกิ ฤตการเงินในปี 2552 เป็ นต้นมา ในส่วนของปริมาณการขนส่งสินค้าและพัสดุภณ
ั ฑ์โดยรวมขยายตัวทีร่ อ้ ยละ
2.0 จากเศรษฐกิจโลกทีฟ่ ้ื นตัว และราคาน้ามันทีล่ ดลง ซึง่ ไม่รวมผลกระทบจาก COVID-19
สาหรับสายการบินในภูมภิ าคทีม่ ปี ริมาณการขนส่งผูโ้ ดยสารทางอากาศ (RPK) ขยายตัวมากที่สุด 3 อันดับแรก
ของปี 2562 ได้แก่ ภูมภิ าคแอฟริกาทีม่ สี ดั ส่วน RPK น้อยทีส่ ุดอยู่ทร่ี อ้ ยละ 2.1 ของอุตสาหกรรมโดยรวม มีการขยายตัวสูง
ทีส่ ุดและสูงกว่าอุตสาหกรรมโดยรวมอยู่ทร่ี ้อยละ 4.9 รองลงมา คือ เอเชียแปซิฟิกที่มสี ดั ส่วน RPK มากทีส่ ุดอยู่ทร่ี อ้ ยละ
34.7 ของอุตสาหกรรมโดยรวม มีการขยายตัวอยู่ทร่ี อ้ ยละ 4.7 โดยเฉพาะเส้นทางภายในประเทศจีนและรัสเซียที่มสี ดั ส่วน
ร้อยละ 9.8 และ 1.5 ตามลาดับ ขยายตัวสูงอยู่ทร่ี อ้ ยละ 7.8 และ 6.7 ตามลาดับ ขณะที่ ปริมาณการขนส่งสินค้าและพัสดุ
ภัณฑ์ (RFTK) ปี 2562 สายการบินในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟิกซึง่ มีสดั ส่วน RFTK มากทีส่ ดุ อยู่ทร่ี อ้ ยละ 34.6 ของอุตสาหกรรม
โดยรวม ถดถอยสูงทีส่ ดุ และสูงกว่าอุตสาหกรรมโดยรวมอยู่ทร่ี อ้ ยละ -5.7 ลดลงอย่างรวดเร็วจากทีข่ ยายตัวร้อยละ 1.6 ในปี
2561 ทัง้ นี้ คาดว่าปี 2563 สายการบินในภูมภิ าคทีม่ ี RPK ขยายตัวมากทีส่ ุดอันดับ 1 คือ ละตินอเมริกา อยู่ทร่ี อ้ ยละ 4.2
เป็ นการขยายตัวสูงที่สุดและสูงกว่าอุตสาหกรรมโดยรวม รองลงมา คือ ภูมิภาคยุโรป อเมริกาเหนือ และแอฟริกาที่มี
ขยายตัวในระดับเท่ากันทีร่ อ้ ยละ 3.4
สาหรับประเทศไทย เศรษฐกิจชะลอตัวในทิศทางเดียวกับเศรษฐกิจโลกทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากอุปสงค์ต่างประเทศ
ชะลอตัวเป็ นสาคัญ ผลจากเศรษฐกิจประเทศคู่คา้ และปริมาณการค้าโลกทีช่ ะลอตัวลงจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯและ
จีน ประกอบกับ ความเสีย่ งที่เพิม่ ขึน้ จาก ความตึงเครียดทางภูมริ ฐั ศาสตร์และความไม่สงบภายในประเทศ ภัยพิบตั ทิ าง
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กิจการขนส่ งผู้โดยสาร
ธรรมชาติ โรคระบาดและโรคอุบตั ใิ หม่ รวมถึง ค่าเงินบาทแข็งค่า ส่งผลให้รายได้หลักจากภาคการส่งออกลดลงต่อเนื่องและ
ภาคการท่องเที่ยวที่เป็ นอุตสาหกรรมหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในปั จจุบนั ขยายตัวชะลอลง อย่างไรก็ดี จากการที่
ภาครัฐดาเนินนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเทีย่ ว ประกอบกับปั จจัยหนุ นจากการขยายตัวของเส้นทางการ
บินภายในประเทศและเส้นทางการบินระหว่างประเทศ ตามการเปิ ดเสรีทางการบิน ส่งผลให้ประเทศไทยยังคงเป็ นจุดหมาย
ปลายทางการท่องเทีย่ วอันดับ 1 ในอาเซียน โดยภาพรวมการท่องเทีย่ วปี 2562 ยังคงมีการขยายตัวในอัตราชะลอตัวลงอยู่ท่ี
ร้อยละ 4.2 ลดลงจากร้อยละ 7.5 ในปี ทผ่ี ่านมา จากจานวนนักท่องเทีย่ วจีนทีล่ ดลงเป็ นสาคัญ ถึงแม้ว่ามีการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ของภาครัฐ มีการยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุ ญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง (Visa on Arrival) และ
ภาพลักษณ์ของไทยกลับสูป่ ระชาธิปไตยหลังการแต่งตัง้ คณะรัฐมนตรีเมื่อเดือนกรกฎาคม 2562 แต่จากการแข็งค่าของเงินบาท
ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันด้านราคาของภาคการส่งออกและการท่องเทีย่ ว อย่างไรก็ตาม ในปี 2562 นักท่องเทีย่ ว
จีนยังคงเดินทางมาประเทศไทยมากที่สุด จานวน 11ล้านคน ขยายตัวที่ร้อยละ 4.4 ลดลงจากร้อยละ 7.4 ในปี ท่ผี ่านมา
ผลกระทบต่อเนื่องจากความไม่เชื่อมันในความปลอดภั
่
ยของประเทศไทยจากอุบตั เิ หตุเรือล่มทีภ่ ูเก็ต ประกอบกับความกังวลใน
เรื่องสงครามการค้ากับสหรัฐฯ และค่าเงินหยวนทีอ่ ่อนค่า ส่งผลให้นักท่องเทีย่ วจีนชะลอการใช้จ่ายและเดินทาง สาหรับในปี 2563
การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย (ททท.)คาดการณ์จานวนนักท่องเทีย่ วต่างชาติเข้าไทยหดตัวถึงร้อยละ 9.5 อยู่ทป่ี ระมาณ 36
ล้านคน ผลจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ซึง่ คาดว่าจานวนนักท่องเทีย่ วจีนจะลดลงจากการทีร่ ฐั บาลจีนสังระงั
่ บการ
เดินทางเข้าออกเมืองอู่ฮนและบริ
ั่
เวณรอบเมืองอู่ฮนที
ั ่ ่มีการระบาด ประกอบกับให้บริษัทนาเที่ยวทัวประเทศระงั
่
บการดาเนิน
กิจกรรมท่องเทีย่ ว (จาหน่ ายบัตรโดยสารและโรงแรมทีพ่ กั ) ภาพรวมอุตสาหกรรมการบินของไทย ปี 2562 มีสายการบินทีท่ าการ
บิน (Schedule & Non-Schedule Flight) ในเส้นทางระหว่างประเทศและในประเทศจานวน 144 สายการบิน ขนส่งผูโ้ ดยสารรวม
120.2 ล้านคน เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 2.8 เมื่อเทียบกับปี 2561 เป็ นผู้โดยสารที่เดินทางกับบริษัทฯ (การบินไทยและไทยสมายล์)
จานวน 23.8 ล้านคน เติบโตเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.9 โดยบริษทั ฯ มีส่วนแบ่งทางการตลาดมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 19.8 (ทีม่ า :
บริษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน))
การแข่งขันของอุตสาหกรรมการบิ นภายในประเทศ
จากการแข่งขันทีร่ ุนแรงของธุรกิจการบินภายในประเทศ โดยเฉพาะการแข่งขันทางด้านราคาทัง้ จากสายการบิน
ต้นทุนต่ าทีใ่ ห้บริการอยู่เดิมและสายการบินต้นทุนต่ ารายใหม่ ส่งผลให้ รายได้เฉลีย่ ต่อหน่ วยลดลงต่อเนื่อง ประกอบกับ
การอิม่ ตัวของตลาดและข้อจากัดของท่าอากาศยานในประเทศ สายการบินมีการปรับลดเทีย่ วบินและยกเลิกเส้นทางบินใน
ประเทศ อาทิ ไทยแอร์เอเชียยกเลิกเส้นทางไปกลับเชียงใหม่ -อุดรธานี เป็ นต้น โดยในปี 2562 มีสายการบินทีท่ าการบิน
ภายในประเทศจานวน 18 สายการบิน มีปริมาณโดยสารของสายการบินทีท่ าการบิน (Schedule & Non-Schedule
Flight) ภายในประเทศคิดเป็ น 37.3 ล้านคน เติบโตลดลงจากช่วงเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ 3.8 โดยบริษทั ฯ (การบินไทย
และไทยสมายล์) มีการขนส่งผูโ้ ดยสารทัง้ สิน้ จานวน 6.3 ล้านคน ลดลงร้อยละ 0.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน
คิดเป็ นส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 16.8
การแข่งขันในอุตสาหกรรมการบิ นระหว่างประเทศ
สภาวะแวดล้อมและสถานการณ์ ต่า งๆ ในปี 2562 ยังคงเป็ นปั จ จัยสาคัญ ที่ส่ง ผลกระทบต่ อ ธุรกิจการบิน และ
ปริมาณการเดินทางของผูโ้ ดยสารทางอากาศ รวมทัง้ สภาวะการแข่งขันทีร่ ุนแรงมากขึน้ จากการขยายเครือข่าย เพิม่ ความถี่
เทีย่ วบิน และการเปิ ดเส้นทางบินใหม่ของทัง้ สายการบินทีใ่ ห้บริการเต็มรูปแบบ และสายการบินต้นทุนต่ า โดยเฉพาะการ
ขยายเส้นทางบินของสายการบินต้นทุนต่ าออกสู่ต่างประเทศทัง้ จากเมืองหลักและเมืองรองเพิ่ มขึน้ และมีแผนทีจ่ ะเติบโต
ต่อเนื่องด้วยการขยายฝูงบิน มุ่งเน้นการเติบโตไปยังประเทศทีม่ ศี กั ยภาพการเติบโตสูง ได้แก่ ตลาดจีน ญี่ป่ ุน อินเดีย และ
CLMV และให้บริการเส้นทางบินระยะไกลไปยุโรป อาทิ ในปี 2563 สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์มแี ผนเปิ ดให้บริการไป
ยุโรปตะวันออก (ปราก สตอกโฮล์ม และเวียนนา) และสายการบินไทยไลอ้อนแอร์มแี ผนเปิ ดให้บริการไปยุโรปตะวันตก เป็ นต้น
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อีกทัง้ มีการพัฒนาเป็ นเครือข่ายการบิน เชื่อมโยงเส้นทางบินระหว่างสายการบินภายในกลุ่ม และการสร้างพันธมิตร
ทางการบิน พร้อมทัง้ มีการแข่งขันด้านผลิตภัณฑ์และบริการ โดยการยกระดับให้ใกล้เคียงกับสายการบินเต็มรูปแบบมากขึน้
พัฒนาโปรแกรมสะสมคะแนนเพื่อสร้างความจงรักภักดีของลูกค้า เพิม่ ยอดขายโดยนาเทคโนโลยีทท่ี นั สมัยมาใช้ และขยาย
ช่องทางการจัดจาหน่ายบัตรโดยสารให้หลากหลายเพื่ออานวยความสะดวก และสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มากขึน้ โดยใน
ปี 2562 มีการจัดตัง้ สายการบินต้นทุนต่ าใหม่ 2 ราย ซึง่ มีกาหนดเปิ ดให้บริการเช่าเหมาลาในปี 2563 ได้แก่ สายการบิน
ไทยอีสตาร์ เจ็ท เป็ นการร่วมทุนระหว่างบริษทั เอกชนไทยกับสายการบินอีสตาร์ เจ็ท สายการบินต้นทุนต่ าประเทศเกาหลี
ใต้ มีฐานปฏิบตั กิ ารทีส่ นามบินสุวรรณภูมิ โดยมีแผนเปิ ดให้บริการเส้นทางระหว่างประเทศกรุงเทพ-เกาสงในเดือนเมษายน
2563 ด้วยเครื่องบินแบบโบอิง้ 737-800 และสายการบินไทย ซัมเมอร์ แอร์เวย์ เป็ นการร่วมทุนระหว่างกลุ่มทุนไทยและจีน
มีฐานปฏิบตั กิ ารทีส่ นามบินอู่ตะเภาโดยใช้เครื่องบินแบบ โบอิง้ 737-800 มีแผนมุ่งเน้นการพัฒนาและสร้างเครือข่ายเส้นทาง
ทีเ่ ชื่อมต่อเอเชียตะวันออก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชียใต้ เบือ้ งต้นจะเปิ ดให้บริการภายในภูมภิ าคเอเชีย
ขณะทีส่ ายการบินให้บริการเต็มรูปแบบยังคงมีการขยายตัวมายังประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง จากคู่แข่งหลัก อาทิ
สายการบิน ตะวันออกกลาง สายการบินจีน รวมถึงสายการบินอื่นๆ ที่มีการปรับกลยุทธ์มุ่งสร้างความแข็งแกร่งให้กบั
ศูนย์กลางของตัวเอง (home-based hub) โดยขยายการเชื่อมต่อมายังภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนเพิม่ ขึน้
โดยประเทศไทยถือเป็ นจุดหมายที่ได้รบั ความนิยมจากการเป็ นศูนย์กลางของภูมภิ าค ซึง่ มีการขยายมาทัง้ เมืองหลักและ
เมืองรอง ใช้กลยุทธ์การให้บริการแบบกลุ่มสายการบินเพื่อครอบคลุมการให้บริการผูโ้ ดยสารในทุกตลาด โดยการใช้สายการบิน
ให้บริการเต็มรูปแบบและสายการบินต้นทุนต่ าในการเข้าตลาดต่างๆ อาทิ การให้บริการของกลุ่มสายการบินลุฟท์ฮนั ซา
กลุ่มสิงคโปร์แอร์ไลน์ และกลุ่มของสายการบินจีนทีใ่ ห้บริการบินมาประเทศไทยด้วยสายการบินภายในกลุ่ม เป็ นต้น
สาหรับสายการบินยุโรป ให้ความสนใจกับประเทศไทยเพิม่ มากขึน้ โดยการปรับเพิม่ ความถี่เส้นทางบินเดิม เปิ ด
เส้นทางบินใหม่ ปรับแบบเครื่องบิน ขยายเส้นทางบินไปยังเมืองอื่นนอกเหนือจากกรุงเทพฯ อาทิ เตอร์กชิ แอร์ไลน์ เพิม่ ความถี่
เทีย่ วบินเส้นทางอิสตันบูล-กรุงเทพ และอิสตันบูล-ภูเก็ต จากการย้ายการดาเนินการไปยังสนามบินอิสตันบูลแห่งใหม่ และ
แอโรฟลอต ทีใ่ ห้บริการทัง้ จากตนเองและสายการบินในเครือ โดยเพิม่ ความถี่เทีย่ วบินเส้นทางมอสโคว-ภูเก็ต และ มอสโควกรุงเทพ โดยถ่ายโอนเส้นทางมอสโคว-กรุงเทพ จานวน 1 เทีย่ วบินต่อวัน ให้สายการบินรอสสิย่า แอร์ไลน์ ซึง่ เป็ นสายการบิน
ในเครือ เป็ นต้น
อย่างไรก็ดี จากนโยบายสนับสนุ นของรัฐบาล โดยการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง
และอุ ตสาหกรรมการบินถือ เป็ น ปั จจัย หลักในการขับเคลื่อ นอุตสาหกรรมการท่อ งเที่ย ว อีกทัง้ รัฐบาลมีแ ผนปรับปรุ ง
สาธารณู ปโภคและโครงสร้างพื้นฐานในการเดินทางระหว่างเมืองหลักไปเมืองรอง แผนปรับปรุงท่าอากาศยานหลักและ
ภูมภิ าค รวมถึง โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมต่อระหว่างท่าอากาศยานหลัก ส่งผลให้นักท่องเทีย่ วและจานวนผูโ้ ดยสาร
ตลาดประเทศไทยยังคงเติบโต โดยบริษทั ฯ เห็นว่ายังมีปัจจัยบวกทีเ่ ป็ นโอกาสของตลาดประเทศไทยทีส่ ามารถขยายตัว ได้
โดยเฉพาะตลาดที่มีศกั ยภาพและเติบโต เช่น จีน ญี่ป่ ุน เกาหลีใต้ อินเดีย และกลุ่มประเทศอาเซียน เพราะความเป็ น
ศูนย์กลางทีเ่ หมาะสมในการเชื่อมต่อระหว่างเมืองในอาเซียนและภูมภิ าคใกล้เคียง อย่างไรก็ดี นโยบายการเปิ ดเสรีน่านฟ้ า
(Open Sky Policy) ทีม่ ุ่งหวังให้ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางการบินของอาเซียน ส่งผลให้การแข่งขันในธุรกิจการบินทวีค วาม
รุนแรงขึน้ อย่างต่อเนื่อง ซึง่ สายการบินของไทยสูญเสียส่วนแบ่งการตลาดให้กบั สายการบินต่างประเทศเป็ นอย่างมาก ถือ
เป็ นความท้าทายทีส่ ายการบินของไทยจาเป็ นต้องปรับกลยุทธ์การให้บริการและเพิม่ ความร่วมมือกับพันธมิตรและคู่คา้ เพื่อ
ช่วงชิงความได้เปรียบในการแข่งขัน โดยในปี 2562 มีปริมาณผู้โดยสารของสายการบินที่ทาการบิน (Schedule Flight)
ระหว่างประเทศเพิม่ ขึน้ เป็ น 82.9 ล้านคน สูง กว่าช่วงเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ 6.1 ทัง้ นี้ บริษทั ฯ (การบินไทยและไทย
สมายล์) มีการขนส่งผูโ้ ดยสารทัง้ สิน้ จานวน 17.6 ล้านคน เติบโตเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.4 ยังคงเป็ นผูน้ าตลาดทีม่ สี ่วนแบ่งตลาด
ผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศมากทีส่ ดุ คือร้อยละ 21.2
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บริษทั ฯ ได้มกี ารติดตามประเมินสถานการณ์และปั จจัยทีเ่ กีย่ วข้องต่างๆ เพื่อปรับกลยุทธ์ให้ทนั ต่อทุกเหตุการณ์
และพฤติก รรมของลูก ค้า ที่เ ปลี่ยนแปลงไปในแต่ ละตลาดอย่า งต่ อเนื่อ ง เพื่อสร้างความแข็งแกร่ ง เพิ่มศักยภาพ และ
ประสิทธิภาพในการแข่งขันและการบริการให้ดยี งิ่ ขึน้ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ทด่ี แี ละรักษาความเป็ นสายการบินชัน้ นาต่อไป
ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันของสายการบิ นไทยสมายล์
จากข้อมูลการคาดการณ์ ของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) คาดว่า ปี 2562 อุตสาหกรรมการบิน
ในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟิค จะมีอตั ราการเติบโตของปริมาณการขนส่งผูโ้ ดยสาร (RPK) ร้อยละ 6.3 เติบโตลดลงจากปี ก่อน
3.2 %ppt อัตราการเติบโตของปริมาณการผลิต (ASK) ร้อยละ 5.7 เติบโตลดลงจากปี ก่อน 3.1 %ppt และ จะมีกาไรหลัง
หักภาษีประมาณ 6 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ ลดลงจากปี ก่อน ซึง่ มีจานวน 7.7 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ ซึง่ ได้รบั ผลกระทบจาก
ความอ่อนแอด้านการค้าโลกและราคาน้ามันสูงกว่าทีค่ าดการณ์ไว้
Asia-Pacific
Net post-tax profit,$billion
Per passenger,$
% revenue
RPK growth,%
ASK growth,%
Load factor,% ATK
Breakeven load factor,% ATK

2017

2018

2019e

10.5
7.06
4.6%
10.9%
9.1%
72.4%
67.2%

7.7
4.74
3.1%
9.5%
8.8%
72.5%
68.6%

6.0
3.51
2.3%
6.3%
5.7%
72.4%
69.5%

ทีม่ าของข้อมูล : IATA

อุตสาหกรรมการบินของไทย ยังคงมีการเติบโตทัง้ ด้านจานวนเทีย่ วบิน และจานวนผูโ้ ดยสาร ซึง่ จากข้อมูลสถิตกิ าร
ขนส่งทางอากาศของบริษทั ท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย ช่วงเดือนมกราคม – ธันวาคม 2562 มีจานวนเทีย่ วบินเข้า-ออก
(Aircraft Movement) ของท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบของ บริษัทการท่าอากาศยานฯ ทัง้ 6 แห่ง 893,533
เทีย่ วบิน เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนร้อยละ 0.7 โดยจานวนของเทีย่ วบินเข้า-ออก ของเที่ยวบินระหว่างประเทศ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 6.1
ขณะที่ จานวนของเที่ยวบินเข้า -ออก ของเที่ยวบินภายในประเทศ ลดลงร้อยละ 5.5 ในด้านจานวนผู้โดยสาร ช่วงเดือน
มกราคม – ธันวาคม 2562 มีจานวน 143 ล้านคน เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน ร้อยละ 1.8 ซึ่งเป็ นผู้โดยสารของเที่ยวบินระหว่าง
ประเทศเพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน ร้อยละ 6.1 ขณะที่ จานวนผูโ้ ดยสารของเทีย่ วบินภายในประเทศลดลงจากปี ก่อน ร้อยละ 3.6
จากตัวเลขสถิตจิ านวนการเข้า - ออก ของเทีย่ วบินทีเ่ พิม่ ขึน้ จากปี ก่อนร้อยละ 0.7 เป็ นการเพิม่ ขึน้ ของเทีย่ วบิน
เข้า-ออกของสายการบินต้นทุนต่า (Low Cost Carrier) ร้อยละ 3.67 ขณะที่ จานวนการเข้า-ออก ของเทีย่ วบินของสายการ
บินทีใ่ ห้บริการเต็มรูปแบบ (Full Services Airlines) มีจานวนลดลงจากปี ก่อนร้อยละ 2.6 ในด้านผูโ้ ดยสาร พบว่าจานวน
ผูโ้ ดยสารของสายการบินต้นทุนต่า มีจานวนเพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนร้อยละ 4.43 แต่จานวนผูโ้ ดยสารของสายการบินทีใ่ ห้บริการ
เต็มรูปแบบ มีจานวนลดลงจากปี ก่อนร้อยละ 0.45
ดังนัน้ จะเห็นได้ว่าอุตสาหกรรมการบินของไทยยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องของสายการบินต้นทุนต่ า ขณะที่
สายการบินทีใ่ ห้บริการเต็มรูปแบบมีการชะลอตัว จากภาวะการแข่งขันดังกล่าวส่งผลให้มกี ารแข่งขันด้านราคา (Price War)
กันมากยิง่ ขึน้ ซึง่ อาจจะส่งผลเสียต่ออุตสาหกรรมการบินในประเทศในระยะยาว
นอกจากนี้การเสนอบริการของสายการบินต้นทุนต่ า (Low Cost Carrier) และสายการบินบริการเต็มรูปแบบ
(Full Services Airlines) มีความทับซ้อนและแข่งขันรุนแรง โดยสายการบินต้นทุนต่า (Low Cost Carrier) เริม่ มีการเสนอ
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ผลิตภัณฑ์ทเี่ จาะกลุ่มลูกค้าสายการบินบริการเต็มรูปแบบ (Full Services Airlines) มากขึน้ ด้วยการนารูปแบบการ
ให้บริการขายตั ๋วโดยสารแบบแยกรายการบริการเสริม
ในปี 2562 มีสายการบินต้นทุนต่า (Low Cost Carrier) รายใหม่ทเ่ี ปิ ดบริการในไทย ได้แก่ สายการบินไทยอีสตาร์
เจ็ท ซึง่ เป็ นสายการบินของประเทศเกาหลีใต้ ร่วมทุนระหว่างกลุ่มทุนไทยและเกาหลีใต้ ให้บริการเส้นทางบินระหว่างประเทศ
เชื่อมต่อจุดบินระหว่างไทยและเกาหลีใต้ รวมทัง้ เทีย่ วบินเช่าเหมาลา และ สายการบินไทย ซัมเมอร์ แอร์เวย์ เป็ นสายการบิน
ที่ร่ ว มทุ น ระหว่ า งกลุ่ม ทุ น ไทยและจีน ให้บ ริก ารแบบเช่ า เหมาลา การเปิ ด ธุ ร กิจ ของสายการบิน ดัง กล่ า ว ซึ่ง มีทุ น จาก
ต่างประเทศเข้ามาร่วมด้วย ทาให้การแข่งขันในอุตสาหกรรมการบินของไทยรุนแรงมากยิง่ ขึน้
อย่างไรก็ตามสายการบินไทยสมายล์ได้มกี ารพัฒนา และปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ ให้ดมี คี ุณภาพ
มากยิง่ ขึน้ ทาให้ ได้รบั รางวัลจากTripAdvisor Travelers’ Choice Award ประเภทสายการบิน ติดต่อกันเป็ นปี ท่ี 3 โดยใน
ปี 2562 ได้รบั ยกย่องให้เป็ นสายการบินยอดเยีย่ มอันดับหนึ่งของประเทศไทย และเป็ นสายการบินยอดเยีย่ มในภูมภิ าคเอเชีย
นอกจากนี้ยงั มีการทาการตลาดรูปแบบเทีย่ วบินร่วม (codeshare) ในแต่ละเส้นทางบินกับสายการบินอื่นๆ เพื่อช่วยขยาย
เส้นทางในการให้บริการ และ มีการวางแผนเส้นทางบินร่วมกันกับการบินไทย ทาให้มกี ารเชื่อมต่อกับเส้นทางบินของการ
บินไทยมากยิง่ ขึน้ ซึง่ จะทาให้ผโู้ ดยสารสามารถต่อเแข่งขันในตลาดได้
2.3

การจัดหาผลิ ตภัณฑ์หรือบริการ

2.3.1

แผนฝูงบิ น
คณะกรรมการบริษทั ฯ มีนโยบายให้บริษทั ฯ ทบทวนแผนการลงทุนหลักในระยะเวลา 8 ปี (ปี 2562 - 2569) คือการ
จัดหาเครื่องบินและอุปกรณ์การบิน จานวน 38 ลา (ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของการจัด หาเครื่อ งบิน ใหม่ที่ไ ด้ร บั การอนุ ม ตั ิ จาก
คณะรัฐมนตรีแล้วตามแผนยุทธศาสตร์ ปี 2562-2570) โดยเป็ นการจัดหาเครื่องบินใหม่สาหรับรองรับการเติบโตทางธุรกิจ
และทดแทนการปลดระวางเครื่องบินทีม่ อี ายุการใช้งานนาน จานวน 31 ลา ทัง้ นี้ เพื่อเป็ นการเพิม่ ประสิทธิภาพฝูงบิน
และรักษาขีดความสามารถในการแข่งขัน มีกาหนดแล้วเสร็จภายใน 6 เดือน โดยรายละเอียดแผนฝูงบินดังนี้
ปี
2562
- B777-300ER
- ล าตัว กว้า งพิส ัย
-กลาง
ล าตั ว แคบพิ ส ัย
รวม
ใกล้
เครือ่ งบิ นที่จดั หา

ปี
2563
3*
3*

ปี
2564
-

ปี
2565
-

ปี
2566
-

ปี
2567
-

หมายเหตุ: * เครื่องบินเช่าดาเนินการระยะสัน้ ไม่นบั รวมอยู่ในจานวนทีจ่ ดั หาใหม่
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ปี
2568
-

ปี
รวม 8 ปี
2569 (2562 -2569)
3
3
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2.3.2

กาลังการผลิ ตและปริมาณการผลิ ตที่เกี่ยวข้องกับการบิ น
ปี 2562

ปี 2561

ปี 2560

-

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

(ลา)

103

103

100

-

จุดหมายปลายทาง (ไม่รวม
กรุงเทพฯ)
(Number of Destinations)

(จุดบิน)

82

80

82

-

ระยะทางบิน
(Kilometers Flown)

(พันกม.)

286,123

289,885

273,078

-

จานวนการลงของเครื่องบิน
(Number of Landings)

(ครัง้ )

116,242

111,664

117,891

-

จานวนชัวโมงปฏิ
่
บตั กิ ารบิน
(Flight Hours)

(ชัวโมง/ปี
่
)

420,723

423,209

409,024

-

ชัวโมงการใช้
่
เครื่องบินโดยเฉลีย่
(Aircraft Utilization)

(ชัวโมง/วั
่
น)

11.9

12.0

12.0

การขนส่งผูโ้ ดยสาร
-

ปริมาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสาร
(Available Seats Kilometer)

(ล้านทีน่ ง-กม.)
ั่

90,622

93,131

90,498

-

ปริมาณการขนส่งผูโ้ ดยสาร

(ล้านคน-กม.)

71,695

72,315

71,634

(Revenue Passenger
Kilometer)
-

อัตราส่วนการบรรทุกผูโ้ ดยสาร
(Cabin Factor)

(ร้อยละ)

79.1

77.6

79.2

-

จานวนผูโ้ ดยสาร
(Number of Passengers)

(พันคน)

24,511

24,319

24,562

-

รายได้จากผูโ้ ดยสารเฉลีย่ ต่อ
หน่วย (Passenger Yield)

(บาท/คน-กม.)

2.04

2.19

2.17
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ปี 2562

ปี 2561

ปี 2560

การขนส่งสิ นค้าและไปรษณี ยภัณฑ์
-

ปริมาณการผลิตพัสดุภณ
ั ฑ์ (1)
(Available Dead Load TonKilometer)

(ล้านตัน-กม.)

3,950

4,054

3,832

-

ปริมาณการขนส่งพัสดุภณ
ั ฑ์
(Revenue Freight TonKilometer)

(ล้านตัน-กม.)

2,127

2,465

2,377

-

อัตราการขนส่งพัสดุภณ
ั ฑ์

(ร้อยละ)

53.8

60.8

62.0

น้าหนักพัสดุภณ
ั ฑ์ขนส่ง
(Cargo Carried)

(พันกก.)

587,953

685,244

654,915

- รายได้จากพัสดุภณ
ั ฑ์เฉลีย่ ต่อ
หน่วย (Freight Yield)

(บาท/ตัน-กม.)

7.84

8.51

7.98

(ล้านตัน-กม.)

13,016

13,397

12,982

(ล้านตัน-กม.)

9,367

9,788

9,631

(ร้อยละ)

72.0

73.1

74.2

(บาท/ตัน-กม.)

17.50

18.41

18.21

(Freight Load Factor)
-

การขนส่งรวมทัง้ ระบบ
-

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

2.3.3

โครงสร้างค่าใช้จา่ ยในการดาเนิ นงานและปัจจัยการผลิ ตที่สาคัญ

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานที่สาคัญของบริษัทฯ ประกอบด้วย ค่าน้ามัน เครื่องบินซึ่งคิดเป็ นร้อยละ 26.8 ของ
ค่า ใช้จ่า ยในการดาเนิน งานรวม นอกจากนี้ยงั มีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพนักงานซึ่งเป็ นทรัพยากรทีส่ าคัญในธุรกิจการ
ให้บริการทัง้ ก่อนและหลังการขาย เพื่อรักษาฐานลูกค้าเก่าให้มคี วามภักดีต่อแบรนด์ (Brand Loyalty) มีความภูมใิ จและ
ประทับใจทีใ่ ช้บริการ และเพิม่ ฐานลูกค้ารายใหม่เพื่อการขยายตลาดอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับการบินใน
ด้านอื่นๆ โดยสรุปได้ดงั นี้
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ปี 2562

ปี 2561

ปี 2560

งบการเงิ นเฉพาะบริษทั ฯ
ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

- ค่าน้ามันเครื่องบิน

50,805

26.8

56,262

29.1

47,191

26.8

- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน

30,385

16.1

29,958

15.5

29,126

16.5

- ค่าบริการการบิน

19,420

10.3

20,888

10.8

21,299

12.1

5,708

3.0

5,142

2.7

5,224

3.0

- ค่าซ่อมแซมและซ่อมบารุงอากาศยาน

17,167

9.1

18,482

9.6

16,245

9.2

- ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่าย

16,761

8.9

19,026

9.8

16,996

9.6

- ค่าเช่าเครื่องบินและอะไหล่

20,387

10.8

14,605

7.6

10,641

6.0

- ค่าสินค้าและพัสดุใช้ไป

8,517

4.5

8,581

4.4

8,560

4.9

- ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับการขายและโฆษณา

9,861

5.2

9,841

5.1

10,438

5.9

537

0.3

511

0.3

452

0.3

9,492

5.0

9,820

5.1

10,060

5.7

189,040

100.0

193,116

100.0

176,232

100.0

- ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับนักบินและลูกเรือ

- ค่าใช้จ่ายด้านการประกันภัย
- ค่าใช้จ่ายอื่น
รวม
2.3.4

การจัดหาน้ามันเครื่องบิน

ราคาน้ามันเครื่องบินทีบ่ ริษทั ฯ จัดซือ้ จะแปรผันไปตามราคาน้ ามัน เครื่องบิน (Jet Spot Price) ซึง่ จะแปรผันตาม
ราคาน้ามันดิบอีกทีหนึ่ง โดยทัวไปแล้
่
วราคาน้ามันเครื่องบิน (Jet Spot Price) จะมีความผันผวนสูง และไม่อ าจคาดการณ์
ล่ว งหน้ า ได้ โดยในอดีต ที่ผ่า นมามีปัจจัยสาคัญที่ทาให้เกิดความผันผวน ได้แก่ อุปสงค์และอุปทาน สภาพอากาศ และ
สถานการณ์การเมืองในประเทศต่างๆ และการเคลื่อนย้ายของเงินทุนเข้าสูห่ รือออกจากสินค้าโภคภัณฑ์
บริษทั ฯ จัดซือ้ น้ามันเครื่องบินโดยใช้ราคาอ้างอิงเป็ นเงินสกุลเหรียญสหรัฐฯ ต้นทุนค่าน้ามันเครื่องบินของบริษทั ฯ
ในปี 2561 คิดเป็ นร้อยละ 29 ของค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของบริษทั ฯ และในปี 2562 คิดเป็ นร้อยละ 27
บริษัทฯ ได้ดาเนินการจัดซื้อน้ามัน เครื่องบินจากผู้จาหน่ ายน้ามันในทุกสถานีท่บี ริษัทฯ ให้บริการการบิน โดย
บริษทั ฯ ส่งหนังสือเชิญถึงผูจ้ าหน่ ายน้ามันทุกบริษทั ณ สถานีนนั ้ ๆ ภายหลังจากทีไ่ ด้รบั ข้อเสนอราคาจากผูจ้ าหน่ายน้ามัน
เครื่องบินและได้ดาเนินการเจรจาต่อรองจนเป็ นที่สน้ิ สุด บริษัทฯ จึงจะตกลงทาสัญญา ซึ่ง มีอ ายุสญ
ั ญาตามทีต่ กลงกัน
(โดยทั ่วไปคือ 1 ปี แต่มบี างกรณีทเี่ ป็ น 6 เดือนหรือ 2 ปี ) อีกทัง้ บริษ ัท ฯ และสายการบิน ที่เ ป็ น สมาชิก กลุ่ม พัน ธมิต ร
การบินสตาร์ อัลไลแอนซ์ ได้ร่วมกันจัดซื้อน้ามันฯ ในบางสถานี เป็ นครัง้ คราว หากเห็นว่าบริษทั ฯ จะสามารถซือ้ น้ามันฯ
ได้ในราคาทีต่ ่าลงและ/หรือเป็ นประโยชน์ต่อบริษทั ฯ
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สาหรับ ปี 2562 นัน้ บริษัทฯ ได้ซื้อน้ ามัน เครื่องบินจากผู้จาหน่ ายน้ า มันในประเทศไทยเป็ น ส่วนใหญ่สาหรับ
ปริมาณความต้องการใช้ภายในประเทศ และจัดซื้อจากผู้จาหน่ ายน้ ามันฯ ภายนอกประเทศไทยสาหรับปริมาณความ
ต้องการใช้ภายนอกประเทศไทย ในการซือ้ น้ามันเครื่องบิน บริษทั ฯ มิได้พจิ ารณาเฉพาะด้านราคาเท่านัน้ แต่ยงั พิจารณาถึง
ความมันคงในการจั
่
ดส่งน้ามันและความจาเป็ นในการรักษาความสัมพันธ์ระยะยาวกับผูจ้ าหน่ายด้วย หากแต่ ในบางประเทศ
เช่น ประเทศศรีลงั กา บังคลาเทศ จีน ลาว และพม่า บริษทั ฯ จะต้องซือ้ น้ามัน เครื่องบินจากผูจ้ าหน่ ายน้ามันทีด่ าเนินธุรกิจ
ลักษณะผูกขาดและมีเพียงรายเดียวในประเทศเท่านัน้
บริษทั ฯ ซือ้ น้ามันเครื่องบินจากผูจ้ าหน่ายน้ามันในประเทศไทย ได้แก่ บริษทั บางจากปิ โตรเลียม จากัด (มหาชน)
บริษทั ปตท. น้ ามันและการค้าปลีก จากัด (มหาชน) บริษทั เชฟรอน (ไทย) จากัด บริษทั ExxonMobil Aviation บริษัท
เชลล์แห่งประเทศไทย จากัด บริษทั สิงคโปร์ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) และบริษทั ซัสโก้ ดีลเลอร์ส จากัด (มหาชน) โดย
บริษทั ฯ เชื่อว่าในกรณีทผ่ี จู้ าหน่ายรายใดประสบกับปั ญหาไม่สามารถจัดหาน้ามันให้แก่บริษทั ฯ ได้ ผูจ้ าหน่ ายน้ ามันรายอื่น
จะสามารถจัดหาน้ามันทดแทนตามความต้องการของบริษทั ฯ ได้
บริษทั ฯ ใช้บริการจัดส่งและเติมน้ ามัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จากบริษทั บริการเชือ้ เพลิงการบินกรุงเทพ
จากัด (มหาชน) ซึ่ง เป็ น บริษัท จดทะเบีย นในตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย โดยมีบ ริษัท ฯ และบริษทั ผูจ้ าหน่ าย
น้ ามันอีก 8 รายเป็ นผูถ้ อื หุน้ บริษทั บริการเชือ้ เพลิงการบินกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) เป็ นผูป้ ระกอบการเพียงรายเดียวที่
ได้รบั สิทธิในการเป็ นผูด้ าเนินธุรกิจบริการคลังเก็บรักษาน้ามันทีท่ ่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และเป็ น 1 ใน 2 ผูป้ ระกอบการที่
ให้บริการเติมน้ ามันเครื่องบินแก่เครื่องบินที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในฐานะที่บริษัทฯ เป็ นผู้ ถือหุ้นที่เป็ นสายการบิน
เพียงรายเดียวในบริษทั บริการเชือ้ เพลิงการบินกรุงเทพ จากัด (มหาชน) บริษทั ฯ จึงเป็ นสายการบินเดียวทีส่ ามารถรับการ
จัด ส่ง น้ า มัน ที่ซ้อื จากผู้จาหน่ า ยน้ ามันรายอื่นๆ ที่มิไ ด้เป็ นผู้ถือ หุ้น ของบริษัท บริการเชื้อ เพลิงการบิน กรุ ง เทพ จากัด
(มหาชน) และใช้บริการเติมน้ามันเครื่องบินของบริษทั บริการเชือ้ เพลิงการบินกรุงเทพ จากัด (มหาชน) ได้
ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ซ้อื น้ า มันเครื่องบินเพื่อการส่งมอบที่ท่าอากาศยานสุวรรณภู มิ จากบริษัท บางจาก
ปิ โตรเลียม จากัด (มหาชน) คิดเป็ นร้อยละ 45.26 ของปริมาณความต้องการน้ ามันเครื่องบินของบริษทั ฯ และจากการที่
บริษัท บางจากปิ โตรเลียม จากัด (มหาชน) ไม่ได้เป็ นผูถ้ อื หุน้ ในบริษทั บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
ดังนัน้ บริษัทฯ จึงเป็ นสายการบินเพียงรายเดียวที่ บ ริษ ัท บางจากปิ โ ตรเลีย ม จากัด (มหาชน) สามารถจัด ส่ง น้ า มัน
อากาศยานที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ จึงทาให้ในบางครัง้ ราคาน้ ามันที่บริษัท บางจากปิ โตรเลียม จากัด (มหาชน)
จาหน่ายให้แก่บริษทั ฯ มักเป็ นราคาทีเ่ อือ้ ประโยชน์ต่อบริษทั ฯ และสามารถควบคุมต้นทุนค่าน้ามันเครื่องบินของบริษทั ฯ ได้
บางส่วนอี ก ทั ง้ บริ ษั ท ฯ ได้ ดาเนิ น การบริ ห าร จัด การการใช้ น้ า มัน เครื่องบินให้ ม ี ป ระสิท ธิ ภ าพมากขึ้ น โดยวาง
แผนการบิ น และการบรรทุ ก ให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ การทาความสะอาดลาตัวเครื่องและเครื่องยนต์ ตลอดจน
ควบคุมปริมาณสารองน้ามันเครื่องบินสาหรับแต่ละเทีย่ วบิน และการทาธุรกรรมป้ องกันความเสีย่ งราคาน้ ามันเครื่องบินใน
ปริมาณทีม่ ากขึน้
เนื่องจากน้ามันเชือ้ เพลิงเป็ นวัตถุดบิ ทีส่ าคัญในการดาเนินธุรกิจขนส่งทางอากาศ บริษทั ฯ ได้จดั ทาการประกัน
ความเสีย่ งราคาน้ า มัน โดยมีว ตั ถุป ระสงค์เ พื่อ ลดความผัน ผวนของต้น ทุน ด้า นน้ า มัน อากาศยาน แล ะเพื่อ ให้ผ ล
ประกอบการของบริษทั ฯ เป็ นไปตามเป้ าหมายและเป็ นการปกป้ องมูลค่าของบริษทั ฯ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ และผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง โดย
มิใช่เป็ นการแสวงหารายได้หรือหวังผลกาไรเพิม่ เติมจากการบริหารความเสีย่ งราคาน้ามัน
บริษ ทั ฯ ได้มกี ารบริห ารความเสีย่ งราคาน้ ามัน อากาศยานอย่างต่ อเนื่อ งเป็ นระบบ โดยได้ป รับนโยบายการ
บริหารความเสีย่ งราคาน้ ามันฯ ให้สามารถจัดทาประกันความเสีย่ งราคาน้ ามันฯ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 20 และไม่เกินร้อยละ
80 ของปริมาณการใช้ในรอบหนึ่งปี งบประมาณ และระยะเวลาประกันไม่เกิน 24 เดือน ทัง้ นี้ การป้ องกันความเสีย่ งใน
ปริมาณที่สูงหรือต่ ากว่าระดับทีก่ าหนดไว้น้ี จะต้องได้รบั อนุ มตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั ฯ โดยบริษัท ฯ จะจัดทาประกัน
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ความเสีย่ งราคาน้ ามันฯ ด้วยเครื่องมือทางการเงินแบบต่า งๆ เพื่อ ให้เหมาะสมต่อสภาพตลาดในแต่ละช่วงเวลา โดย
บริษัท ฯจะพิจารณาถึง การลดความผัน ผวนของราคาน้ ามัน เป็ นสาคัญ และบริษัทฯ สามารถเรีย กเก็บ เงิน ชดเชยค่า
น้ า มัน ส่ว นเพิ่ม ของบริษ ัท ฯ ผ่า นทางค่า ธรรมเนีย มชดเชยค่าน้ ามันได้บางส่วน ขึน้ อยู่กบั สภาวะของตลาด การแข่งขัน
ความผันผวนของราคาน้ ามันอากาศยาน การตอบสนองของตลาด และการประมาณการค่าใช้จ่ายน้ ามันเครื่องบินที่มกี าร
เปลีย่ นแปลง
2.3.5

การจัดหาประกันภัย

เพื่อลดผลกระทบในกรณีหากเกิดความเสียหายต่อบริษทั ฯ และผูม้ สี ่วนได้เสียจากอุบตั เิ หตุและภัยอื่นๆ รอบด้านที่
อาจเกิดขึน้ ได้ บริษทั ฯ จึงได้มกี ารประกันภัยเครื่องบิน อะไหล่ และการรับผิดชดใช้ตามกฎหมาย การประกันภัยทรัพย์สนิ และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์พร้อมส่วนควบ การประกันภัยบุคลากร การประกันภัยความรับผิดชดใช้ของกรรมการและผู้บริหาร และ
การประกันภัยเบ็ดเตล็ดประเภทอื่น เพื่อให้บริษทั ฯ และผูม้ สี ว่ นได้เสียได้รบั ความคุม้ ครองครอบคลุมกว้างขวางและเป็ นไปตาม
มาตรฐานสากล โดยบริษัทฯ ทาประกันภัยตรงกับบริษัทประกันภัยในประเทศภายใต้กฎหมายไทย และบริษัทประกันภัย
ดังกล่าวได้จดั ทาประกันภัยต่อเพื่อกระจายความเสีย่ งกับบริษทั รับประกันภัยในต่างประเทศ
บริษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายด้านการประกันภัยในปี 2562 ประมาณ 536.73 ล้านบาท คิดเป็ น 0.28% ของค่าใช้จ่ายจากการ
ดาเนินงานทัง้ หมด ค่าใช้จ่ายด้านการประกันภัยส่วนใหญ่ประมาณ 84.5% เป็ นค่าใช้จ่ายด้านการประกันภัยเครื่องบิน อะไหล่
และการรับผิดชดใช้ตามกฎหมาย (ความคุม้ ครองวันที่ 1 ธันวาคม 2561 – 30 พฤศจิกายน 2562) อ้างอิงจากมูลค่าฝูงบินโดย
เฉลีย่ (Average Fleet Value) ของบริษทั ฯ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ประมาณ 11,900 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ส่วนค่าใช้จ่ายด้าน
การประกันภัยทีเ่ หลืออีกประมาณ 15.5% เป็ นค่าใช้จ่ายด้านการประกันภัยประเภทอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วกับการประกันภัยเครื่องบิน
จากการประเมินสถานการณ์ต่างๆ ทีผ่ ่านมาตลาดรับประกันภัยเครื่องบิน ได้รบั ผลกระทบจากการสูญเสียสะสมจาก
อุบตั ิเหตุครัง้ ใหญ่ในช่วงหลายปี ทผ่ี ่านมา รวมถึงค่าสินไหมที่เกิดจากความเสียหายรายย่อย (Attritional Losses) ยังคงเกิด
ขึน้ อยู่บ่อยครัง้ และเป็ นมูลค่าความเสียหายทีค่ ่อนข้างสูง อีกทัง้ ยังเป็ นความเสียหายทีเ่ ป็ นตัวลดทอนกาไรของผูร้ บั ประกันภัย
อย่างต่ อเนื่อง นอกจากนี้ตลาดประกันภัยประเภทอื่นๆ ในภาพรวมไม่ เพียงเฉพาะตลาดรับประกันภัยเครื่องบินยังได้ร ับ
ผลกระทบอย่างรุนแรงจากความสูญเสียสะสมที่เกิดจากภัยพิบตั อิ ่นื ๆ เช่น พายุเฮอริเคน แผ่นดินไหว เป็ นต้น ความสูญเสีย
ดังกล่าวทาให้ผรู้ บั ประกันภัยจานวนมากต้องประสบภาวะขาดทุน มีการควบรวมกิจการของผูร้ บั ประกันภัยต่อเพราะไม่สามารถ
แบกรับภาระการขาดทุนจากการทีต่ ลาดประกันภัยได้รบั ความเสียหายอย่างหนักจากเหตุการณ์และภัยพิบตั ติ ่างๆ ในช่วงเวลา
หลายปี ทผ่ี ่านมารวมถึงการถอนตัวไปทาธุรกิจอื่นทีใ่ ห้ผลตอบแทนจากการลงทุนมากกว่าทาให้ศกั ยภาพในการรับประกันภัยใน
ตลาดมีอยู่อย่างจากัด
จากสถานการณ์ ของตลาดประกันภัยตามที่กล่ าวมาแล้วข้างต้น ผู้รบั ประกันภัยจึง ต้องการที่จะปรับเพิ่มค่าเบี้ย
ประกันภัยในตลาดประกันภัยทุกประเภทรวมทัง้ ประกันภัยเครื่องบิน ซึง่ จะมีผลกระทบถึงเบี้ยประกันภัยสาหรับสายการบิน
รวมถึงเบีย้ ประกันภัยของบริษทั ฯ ด้วยเช่นกัน
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กิจการขนส่ งสินค้ า พัสดุภณ
ั ฑ์ และไปรษณียภัณฑ์
ก) กิ จการขนส่งทางอากาศ
2.1

(2) กิ จการขนส่งสิ นค้า พัสดุภณ
ั ฑ์และไปรษณี ยภัณฑ์

ลักษณะผลิ ตภัณฑ์และบริการ
ข้อมูลการบริการพาณิ ชย์สินค้า พัสดุภณ
ั ฑ์และไปรษณี ยภัณฑ์

การบริการขนส่งสิ นค้า พัสดุภณ
ั ฑ์และไปรษณี ยภัณฑ์

ปี 2562

ปี 2561

ปี 2560

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

3,950

4,054

3,832

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

2,127

2,465

2,377

17,784

22,340

20,272

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

7.84

8.51

7.98

อัตราส่วนการขนส่งพัสดุภณ
ั ฑ์ (%) (1)

53.8

60.8

62.0

รายได้ค่าระวางขนส่ง (ล้านบาท) (2)

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

เนื่องจากสภาวะอากาศทีแ่ ปรปรวน และร้อนมากขึน้ ในแต่ละปี โดยเฉพาะประเทศไทยทีอ่ ยู่ใกล้บริเวณเส้นศูนย์
สูต ร บริษัท ฯจึง ต้อ งหาวิธีก ารเพื่อ รักษาคุณภาพสิน ค้าให้คงสภาพที่ดีตลอดเส้นทางการขน ส่ง โดยการปรับปรุ งและ
พัฒนาการให้บริการการขนส่งดังนี้
Temperature Controlled Products เป็ นสินค้าทีต่ ้องการการควบคุมอุณหภูมติ ลอดห่วงโซ่การขนส่ง เพื่อรักษา
คุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือสินค้าให้ได้ตามมาตรฐานที่กาหนดจากผูส้ ่งจนไปถึงมือผูร้ บั ซึ่งลูกค้าได้ให้ความสนใจและใช้
บริการประเภทนี้มากขึน้ โดยบริษทั ฯให้บริการตู้คอนเทนเนอร์ควบคุมอุณหภูมิ หรือ TG Temp ได้แก่ TGC หรือ TG
Cool & Carry เป็ นผลิตภัณฑ์ทใ่ี ห้บริการขนส่งสินค้าทีต่ อ้ งการการควบคุมอุณหภูมอิ ย่างทัวถึ
่ ง และสม่าเสมอตลอดเส้นทาง
การขนส่ง เพื่อรักษาคุณภาพให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของผูร้ บั รวมถึงรักษาความสดจนถึงมือผูร้ บั อาทิ ผลิตภัณฑ์อาหาร
สด ผลิตภัณฑ์ผกั ผลไม้สด ผลิตภัณฑ์นม ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์เวชสาอาง และยาที่ไม่ต้องการการดูแลอย่าง
เข้มงวด เป็ นต้น ขณะเดียวกันทีมพนักงานมืออาชีพที่ได้จดั ตัง้ ขึน้ มาพิเศษ กาลังจะผ่านการฝึ กอบรม มาตรฐาน Good
Distribution Practice หรือ GDP เพื่อทาหน้าทีด่ ูแลและรักษาคุณภาพของสินค้าประเภทดังกล่าว โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ยา
และเวชภัณฑ์ทต่ี อ้ งการการดูแลอย่างเข้มงวด ให้เป็ นไปตามข้อกาหนดและรักษา คุณสมบัตทิ างยาให้คงคุณภาพในการใช้
รักษาโรคตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้มนใจในทุ
ั่
กจุดของการให้บริการตามมาตรฐาน GDP จนถึงมือ
ลูกค้า ซึง่ เป็ นผลิตภัณฑ์ทใ่ี ห้บริการนี้มชี ่อื ว่า TGP หรือ TG Pharma Pro
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นอกจากนี้ บริษทั ฯยังเสนอการให้บริการพิเศษ โดยใช้ Thermal Blanket ซึ่งเป็ นบริการขนส่งสินค้าโดยการ
ป้ องกันความร้อนจากภายนอกและรักษาอุณหภูมภิ ายในเพื่อไม่ให้อุณหภูมภิ ายในเกิดการเปลีย่ นแปลง หรือเปลีย่ นแปลง
น้อยทีส่ ดุ
TGK หรือ TG Cool เป็ นบริการการขนส่งสินค้าเกษตรที่ต้องปรับลดอุณหภูมใิ ห้ตวั สินค้าคงความเย็นต่อเนื่อง
ตามทีก่ าหนดและพร้อมก่อนขนส่งในตูค้ อนเทนเนอร์ทจ่ี ดั เตรียมเพื่อควบคุมอุณหภูมสิ าหรับสินค้าประเภทนี้โดยเฉพาะโดย
ผ่านกระบวนการพิเศษทีท่ นั สมัย และได้มาตรฐาน ด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์เฉพาะ ในการรักษาคุณภาพของสินค้าให้สด
ใหม่พร้อมรับประทานแก่ผบู้ ริโภค ซึง่ ได้แก่ ประเภทผลไม้ทต่ี ้องการการควบคุมอุณหภูมแิ บบเย็นจัด เช่น มะพร้าวน้ าหอม
ข้าวเหนียวมะม่วง เป็ นต้น
TGX หรือ TGForce การขนส่งด่วนสาหรับสินค้าทีไ่ ม่เน่ าเสีย และ TGF หรือ TGFresh การขนส่งด่วนสาหรับ
สินค้าทีเ่ น่าเสีย เป็ นการบริการสาหรับสินค้าทีต่ อ้ งได้รบั การดูแลเป็ นพิเศษ ภายใต้หลักประกันในการขนส่งตามกาหนดเวลา
รวมถึงการบริการขนส่งแบบได้สทิ ธิสู์ งในการขนส่ง (PRI หรือ Priority Service) การขนส่งรถยนต์ และ THAIPAC บริการ
ขนส่งสิง่ ซือ้ กลับสาหรับนักท่องเทีย่ ว ซึง่ บริษทั ฯมีบริการขนส่งสินค้าแบบ Premium Service นี้ครอบคลุมทุกเส้นทางของ
บริษทั ฯ
ส่วนการให้บริการอื่นๆยังคงมีบริการสาหรับการขนส่งสินค้าทัวไป
่ อาทิ สินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
สินค้าอุปโภคและบริโภค และสินค้าพิเศษอื่นๆ เช่น สัตว์ หรือสิง่ มีชวี ติ ประเภทต่างๆ สินค้าอันตราย สินค้ามีค่า สินค้าของ
สด สินค้าทีม่ ขี นาดใหญ่ มีน้ าหนักมาก เช่น เครื่องจักร เครื่องกาเนิดไฟฟ้ า หรือรถยนต์ เป็ นต้น รวมถึง การขนส่งร่างของ
ผูเ้ สียชีวติ อีกด้วย
2.2 การตลาดและการแข่งขัน
บริษทั ฯให้บริการการขนส่งสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ทางอากาศด้วยเครื่องบินผู้โดยสารเป็ นหลัก โดยมีสายการ
บินไทยสมายล์เป็ นสายการบินทีจ่ ะสนับสนุ นการบินในเส้นทางภายในประเทศและบางเส้นทางบินภูมภิ าค มีพนั ธมิตรทีใ่ ห้
การบริการครอบคลุมเส้นทางการบินมากขึน้ นอกจากนี้บริษทั ฯยังให้บริการการขนส่งด้วยรถบรรทุกระหว่างประเทศเพื่อน
บ้าน
ปั จจุบนั การขนส่งทางอากาศมีปัจจัยภายนอกทีส่ ่งผลกระทบต่อการขนส่งสินค้าทางอากาศเป็ นอย่างมาก ได้แก่
สงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกา ความไม่แน่ นอนของ Brexit การปิ ดน่ านฟ้ าของปากีสถานและอินเดีย ความไม่
สงบของการประท้วงในฮ่องกง และผลกระทบจากอัตราแลกเปลีย่ น ซึง่ ประเด็นดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการขนส่งเป็ นอย่าง
มาก เนื่ อ งจากเป็ น ตลาดหลัก ที่ท ารายได้ใ ห้บ ริษัท ฯ ประกอบกับ สภาวะเศรษฐกิจ ทัว่ โลกถดถอย และคาดการณ์ ว่ า
สถานการณ์ อาจจะยืดเยื้อต่อเนื่องถึงปี 2563 นอกจากนี้บริษัทฯได้รบั ผลกระทบจากกฎระเบียบข้อบังคับของภาครัฐใน
ประเทศ เรื่องระเบียบกรมปศุสตั ว์ และค่าธรรมเนียมศุลกากร ซึง่ เป็ นการเพิม่ ภาระให้กบั ผูส้ ง่ ออก และเปลีย่ นไปใช้เส้นทาง
อื่นๆแทนการขนส่งผ่านมายังประเทศไทย
บริษทั ฯมุ่งเน้นการทารายได้จากการขนส่งสินค้า Premium Product ซึง่ เป็ นสินค้าทีต่ ้องได้รบั การดูแลเป็ นพิเศษ
ภายใต้หลักประกันในการขนส่งตามกาหนดเวลา เช่น TGX หรือ TG Force และ TGF หรือ TG Fresh นอกจากนี้จะเน้น
การขนส่งสินค้าทีต่ อ้ งควบคุมอุณหภูมเิ ป็ นหลัก ในเส้นทางทีม่ คี วามต้องการทัง้ ไปและกลับ ส่งเสริมการขาย TGC หรือ TG
Cool & Carry ซึง่ ได้รบั การตอบรับจากลูกค้าเป็ นอย่างดี ในเส้นทางทีม่ ศี กั ยภาพอื่นๆ เพิม่ เติม
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ข) หน่ วยธุรกิ จ
บริษัทฯ ดาเนินกิจการที่เ กี่ยวเนื่อ งโดยตรงกับการขนส่งโดยจัดตัง้ เป็ นหน่ วยธุรกิจ ประกอบด้วยการบริการ
คลังสินค้าและการจัดการขนส่ง การบริการลูกค้าภาคพืน้ การบริการลานจอดและอุปกรณ์ภาคพืน้ และครัวการบิน โดยมี
รายละเอียดดังนี้
ข) หน่ วยธุรกิ จ

1. ธุรกิ จการบริการคลังสิ นค้า

บริษทั ฯ มุ่งมันในการพั
่
ฒนาการให้บริการ เพื่อเพิม่ ผลิตภาพคนต่อพืน้ ที่ ลดระยะเวลาการให้บริการส่งมอบสินค้า
และบริการให้กบั ลูกค้า และยกระดับมาตรฐานการให้บริการคลังสินค้าสู่ระดับ World Class ในธุรกิจและกิจกรรมหลัก เพิม่
ขีดความสามารถในการแข่งขัน เป้ าหมายคือมาตรฐานสากลที่มุ่งสู่คลังสินค้าระบบปิ ดเต็มรูปแบบสามารถให้บริการใน
รูปแบบ One Stop Service โดยมีกจิ กรรมทีไ่ ด้ดาเนินการแล้ว และต่อเนื่องถึงปี 2563 ดังนี้
การเพิม่ พืน้ ทีใ่ ช้สอยในคลังสินค้า การจัดหาอุปกรณ์ Forklift ยกสูงเพื่อสนับสนุ นการจัดเก็บสินค้าในระบบ Height
Racking มาใช้เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพพื้นทีจ่ ดั เก็บเชิงสูงให้ได้มากทีส่ ุด โดยได้ออกแบบการสร้างคลังสินค้าหลังใหม่ขนาด
1,800 ตารางเมตร ใช้จ ัดเก็บสินค้ าที่มีขนาดใหญ่ ในเชิง สูงได้อีก 1,000 ชิ้น ให้สามารถเปิ ดใช้งานได้ในปี 2563 เพิ่ม
ความสามารถในการจัดเก็บให้สามารถรองรับลูกค้าสายการบินใหม่ๆ อีกทัง้ ได้ว่าจ้างการออกแบบปรับปรุงพืน้ ที่ Perishable
Center ( 2,000 ตารางเมตร ) บริเวณ Truck Dock ให้เป็ นพืน้ ทีค่ วบคุมอุณหภูมิ โดยใช้ระบบการจัดการแบบ Cool Chain
รองรับการขยายตัวของสินค้าที่ต้ องการการควบคุมอุณหภูมเิ ป็ นพิเศษระหว่างการขนส่ง เพื่อเพิม่ โอกาสและขยายตลาด
สินค้า Perishable บริษทั ฯกาลังดาเนินการปรับปรุง Perishable Center ให้เป็ นไปตามระบบมาตรฐาน GDP เพื่อรองรับการ
จัดเก็บสินค้าประเภทยาและเวชภัณฑ์ ให้เป็ นไปตามคุณภาพมาตรฐานขององค์การอนามัย โลก (WHO) เป็ นการสร้างความ
มันใจว่
่ าสินค้าจะได้รบั การดูแลเป็ นพิเศษทัง้ กระบวนการเมื่อใช้บริการผ่าน THAI Cargo
การจัดการคลังสินค้าในรูปแบบระบบปิ ด เพื่อให้เป็ นพื้นที่หวงห้ามบุคคลภายนอก และให้เป็ นไปตามข้อกาหนด
ด้านความปลอดภัยของ AOT, CAAT, IATA และ ICAO ซึง่ เป็ นโครงการต่อเนื่องที่บริษทั ฯ ได้ดาเนินงานในส่วนงานสินค้า
ขาออก เป็ นผลสาเร็จแล้ว จึงได้เริม่ ดาเนินการในส่วนงานขาเข้า โดยมุ่งสู่การให้บริการแบบ One Stop Service เพื่อความ
สะดวก สบายแก่ผใู้ ช้บริการ
ในด้านแรงงาน ได้มีการจัดการแรงงานที่มอี ยู่ในปั จจุบนั ให้มปี ระสิทธิภาพสูงสุด การปรับตารางการทางานของ
แรงงานภายนอกให้เป็ นไปตามช่วงของปริมาณงาน อีกทัง้ มีการปรับลด ควบรวมกระบวนการทางานที่มลี กั ษณะเดียวกันเข้า
ด้วยกัน มุ่งเน้นให้หน่วยงานพิจารณา ลด ละ เลิก เอกสารต่างๆ ทีไ่ ม่จาเป็ น และไม่กระทบกับการบริการ หลังจากทีบ่ ริษทั ฯ
ได้เริม่ นาระบบ Warehouse Application มาทดลองใช้งานกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Tablet) โดยมีการทดลองการ
ปฏิบตั งิ านในส่วนกระบวนการรับสินค้าขาเข้าก่อน เนื่องจากเป็ นการปฏิบตั งิ านที่ต้องเปลีย่ นแปลงกระบวนการทางานของ
พนักงานน้อยทีส่ ุด เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อธุรกิจ ทัง้ นี้เพื่อลดความผิดพลาดทางด้านข้อมูลและลดการใช้กระดาษ มีการ
บันทึกข้อมูลต่างๆ เป็ นแบบ Real Time ทาให้พนักงานสามารถเช็คและสืบหาสินค้าได้ทนั ที อีกทัง้ ยังทาให้ลูกค้าสามารถ
ทราบถึงสถานะของสินค้าได้ทนั ทีบน www.thaicargo.com ทัง้ นี้การปฏิบตั ิงานบนอุปกรณ์ Tablet เป็ นหนึ่งโครงการที่
สนับสนุ นการทา Lean Management ของฝ่ ายบริการคลังสินค้าด้วย โครงการนี้กาลังดาเนินการและจะปฏิบตั ิการครบ
ภายในปี 2563 ทัง้ สายการบินไทย และสายการบินลูกค้า ให้เป็ นรูปแบบเดียวกัน
การวางแผนการจัดการแรงงานในอนาคต ฝ่ ายปฏิบตั กิ ารคลังสินค้า ได้ตระหนักถึงเรื่องการสรรหาบุคลากรทีม่ อี ยู่
ในปั จจุบนั ทีม่ แี นวคิดเปิ ดรับการเปลีย่ นแปลงทีจ่ ะเกิดในอนาคต นามาพัฒนาทักษะในเรื่อง เทคโนโลยี การบริหารงานอื่นๆ
จัดทาแผนสรรหาตาแหน่ งหัวหน้ างาน เพื่อพัฒนาบุคลากรที่มีผลการปฏิบตั ิงานที่ดีและมีศกั ยภาพ รองรับการข าดช่วง
ตาแหน่ ง หัวหน้ า งานในส่ว นงานนัน้ ๆ ได้ว างระบบเพื่อให้มีการพัฒ นาบุ คลากรไปพร้อมการใช้เทคโนโลยีช นั ้ สูง และ

ส่วนที่ 1-2 หน้าที่ 40

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

ธุรกิจการบริการคลังสินค้ า

นวัตกรรมปรับสู่องค์กรยุคใหม่ Smart Organization วางรากฐานในเรื่อง Technology และ กาลังคนที่เหมาะสม และ
พิจารณาการทา Outsource Job ให้เข้ามาดาเนินงานในกิจกรรมทีไ่ ม่ใช่งานหลัก เพื่อลดต้นทุนระยะยาว และปั ญหาบุคลากร
ขาดแคลนในอนาคต
การเปิ ดให้บริการศูนย์ Cargo Contact Center เมื่อต้นปี ทผ่ี ่านมา จากการสารวจความพึงพอใจ พบว่าผูใ้ ช้บริการ
มีความพึงพอใจมากถึงมากทีส่ ดุ รวมกัน ทีร่ อ้ ยละ 97.5 เทียบกับจานวนทีไ่ ด้ทาการประเมินกลับจากผูใ้ ช้บริการกว่า 20,000
สาย อย่างไรก็ดี บริษัทฯ จะพัฒนารูปแบบการให้บริการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและรูปแบบของ
ผูบ้ ริโภคในยุคดิจทิ ลั โดยมุ่งเน้นความสาคัญในการให้บริการผ่านสื่อออนไลน์มากขึน้ คือการดาเนินการเพิม่ ช่องทางการ
ติดต่อ web chat ในหน้า www.thaicargo.com เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ เข้าถึงได้ตลอดเวลา สะดวก
รวดเร็ว หลากหลายอุปกรณ์ ในหลากหลายช่องทาง เพื่อยกระดับปรับเปลีย่ นการให้บริการให้เป็ น Omni Channel Contact
Center อย่างเต็มรูปแบบในอนาคตต่อไป
บริษทั ฯ ได้ทุ่มเทผลักดันให้เกิดการใช้ขอ้ มูลในเชิงวิจยั มากขึน้ กว่าทีผ่ ่านมา โดยได้จดั ตัง้ คณะทางานโครงการ Big
Data ขึน้ เพื่อศึกษาและนาข้อมูลขนาดใหญ่ ทัง้ ภายในและภายนอกบริษทั ฯ มาวิเคราะห์และเชื่อมความสัมพันธ์ของข้อมูลใน
มุมมองใหม่ๆ ทาให้สามารถวิเคราะห์ลูกค้าในเชิงพฤติกรรมได้อย่างละเอียดมากขึน้ การคาดการณ์ความต้องการและการ
เปลีย่ นแปลงของขนาดตลาดล่วงหน้า การวิจยั ตลาดหลายมิติ การสร้างโอกาสในการนาเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยใช้ Digital
Marketing เป็ นเครื่องมือ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า การเพิม่ รายได้ การควบคุมค่าใช้จ่ายในการปฏิบตั งิ าน โดย
จะมีการทดลอง Initiative model ทีไ่ ด้ทาการศึกษาเกือบเสร็จสิน้ ให้เกิดเป็ นรูปธรรม และนามาดาเนินการเพื่อส่งผลต่อผล
ประกอบการของบริษทั ฯ โดยเร็วทีส่ ดุ
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ข) หน่ วยธุรกิ จ
2.1

2. ธุรกิ จการบริการลูกค้าภาคพืน้

ลักษณะผลิ ตภัณฑ์ หรือบริการ

บริษัทฯ ได้เพิม่ ศักยภาพในการให้บริการลูกค้าภาคพื้นแบบเต็มรูปแบบ (Full Ground Handling) และสามารถ
ให้บริการครบทุกแบบของเครื่องบิน (All Aircraft Types) จากประสบการณ์และความเชีย่ วชาญในการให้บริการลูกค้าภาคพืน้
มากว่า 50 ปี นับแต่เริม่ ให้บริการ ณ ท่าอากาศยานดอนเมืองเป็ นต้นมา แม้ว่าปั จจุบนั ได้ยา้ ยฐานการปฏิบตั งิ านมาอยู่ท่ี
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษทั ฯ ยังได้รบั อนุญาตจากบริษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) ให้เป็ นผูป้ ระกอบการบริการ
ลูกค้าภาคพืน้ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตามสัญญาเลขที่ ทสภ.1-47/2549 โดยมีระยะเวลาของสัญญารวม 34 ปี นับตัง้ แต่
วันที่ 28 กันยายน 2549 ถึงวันที่ 27 กันยายน 2583
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รบั อนุ ญาตจากท่าอากาศยานนานาชาติในภูมิภาค ได้แก่ เชียงใหม่ หาดใหญ่ ภูเก็ต
กระบี่ และเชียงราย ให้เป็ นผูใ้ ห้บริการลูกค้าภาคพืน้ ณ ท่าอากาศยานดังกล่าวมาโดยตลอด ทัง้ นี้ สัญญาการอนุญาตให้เป็ น
ผูป้ ระกอบการบริการ ณ ท่าอากาศยานต่างๆ นัน้ ยังคงมีการดาเนิ นงานอยู่ทงั ้ ในส่วนของบริษทั ท่าอากาศยานไทย
จากัด (มหาชน) ยกเว้นท่าอากาศยานกระบีท่ เ่ี ป็ นส่วนของกรมท่าอากาศยาน


ประเภทของการให้บริการ

บริ การผู้โดยสาร ประกอบด้วย บริการตรวจรับบัตรโดยสาร ณ จุดบริการปกติ และจุดบริการพิเศษสาหรับ
ผูโ้ ดยสารชัน้ หนึ่ง ชัน้ ธุรกิจ สมาชิกบัตรแพลททินมั ่ และบัตรทอง จุดให้บริการโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Kiosk) พร้อมจัด
เคาน์เตอร์เฉพาะสาหรับรับสัมภาระ การตรวจเช็คเอกสารการเดินทาง หมายเลขทีน่ งั ่ อาหารพิเศษ และ/หรือบริการพิเศษ
ในแต่ละรูปแบบการเดินทางหรือตามทีไ่ ด้สารองไว้ล่วงหน้า ตรวจสอบและบันทึกน้ าหนักสัมภาระของผูโ้ ดยสาร รวมถึง
บริการผูโ้ ดยสารขาออกบริเวณห้องพักผูโ้ ดยสารก่อนเข้าอากาศยาน ให้บริการตรวจทานเอกสารการเดินทาง จัดลาดับและ
ระเบียบการเข้าสูอ่ ากาศยาน และอานวยความสะดวกผูโ้ ดยสารทีอ่ อกจากอากาศยานสาหรับเทีย่ วบินขาเข้า
บริการห้องรับรองพิ เศษ สาหรับให้บริการแก่ผโู้ ดยสารชัน้ หนึ่ง ชัน้ ธุรกิจ ผูโ้ ดยสารสมาชิกบัตรแพลททินมั ่ และ
สมาชิกบัตรทอง มีบริการสปา (Royal Orchid Spa) สาหรับผู้โดยสารชัน้ หนึ่งและชัน้ ธุรกิจ นอกจากนี้ยงั มีหอ้ งรับรอง
สาหรับการเดินทางเป็ นหมู่คณะ
บริการด้านสัมภาระ ให้บริการรับแจ้งและติดตามสัมภาระลงทะเบียนผูโ้ ดยสารขาเข้าทีเ่ กิดความล่าช้า/สูญหาย/
ชารุด/สิง่ ของสูญหาย ให้บริการนาส่งสัมภาระตกค้าง/ล่าช้าให้กบั ผูโ้ ดยสารถึงทีพ่ กั , รวมถึงติดตามและจัดเก็บสิง่ ของลืม
บนเครื่องบิน ทัง้ เทีย่ วบินภายในประเทศและระหว่างประเทศ
บริการควบคุมการบรรทุก ให้บริการในทุกเทีย่ วบินของสายการบินไทย เทีย่ วบินของสายการบินลูกค้า รวมทัง้
เทีย่ วบินเช่าเหมาลา บริการวางแผนการบรรทุก คานวณน้าหนักของเครื่องบินเพื่อให้เกิดความสมดุลย์ ควบคุมการบรรทุก
ผูโ้ ดยสาร สัมภาระสินค้า และไปรษณียภัณฑ์สาหรับเทีย่ วบินขาออก (Loading) ให้เป็ นไปตามแผนการบรรทุกภายในกรอบ
เวลาทีก่ าหนด และส่งข้อมูลสาคัญของเทีย่ วบินไปยังสถานีปลายทาง ทัง้ นี้การปฏิบตั งิ านต้องคานึงถึงความปลอดภัยสูงสุด
ทัง้ ในเรื่อง Safety และ Security สอดคล้องกับกฏข้อบังคับการบิน นอกจากนี้ ยังให้การให้บริการเที่ยวบินขาเข้า
(Unloading) ควบคุมการนาสัมภาระลงจากเครื่องบิน และนาส่งถึงผูโ้ ดยสารและหน่ วยงานเกีย่ วข้องให้เป็ นไปตามเวลาที่
กาหนด
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บริการสนับสนุนการให้บริการ เช่น ดูแลช่วยเหลือผูโ้ ดยสารทีป่ ระสบปั ญหาต่างๆ ทัง้ เทีย่ วบินขาเข้า-ขาออก และ
ผู้โดยสารต่อเครื่องหรือผู้โดยสารพลาดการต่ อเที่ยวบิน (กรณีเที่ยวบินขาเข้าของบริษัทการบินไทยล่าช้า) ให้สามารถ
เดินทางต่อไปยังจุดหมายปลายทางได้อย่างราบรื่น ได้รบั ความสะดวก ปลอดภัยมากที่สุด นอกจากนี้ย งั มีก ารให้บริการ
พิเศษต่างๆ (Special Services) อาทิ การบริการเฉพาะบุคคลสาคัญ การบริการจัดโซนพิเศษสาหรับรับรองและตรวจรับ
บัตรโดยสารสาหรับ ผู้โ ดยสารชัน้ หนึ่ง การบริการเช็ค อิน ล่วงหน้ า ทางโทรศัพ ท์สาหรับผู้โ ดยสารชัน้ หนึ่ง รวมทัง้ การ
ให้บริการผู้โ ดยสารสูง อายุ ผู้พ ิก าร ผู้ป่ วยทีแ่ พทย์รบั รองการเดินทาง และผูโ้ ดยสารเดินทางลาพัง ทีม่ อี ายุต่ ากว่า 16 ปี
เป็ นต้นพร้อมทัง้ ยังมีเคาน์เตอร์ Customer Service ให้บริการสอบถามข้อมูลการเดินทาง สารองทีน่ งั ่ เปลีย่ นแปลงเทีย่ วบิน
(Information and Reservation) และบริการข้อมูล Royal Orchid Plus เบือ้ งต้นแก่ผโู้ ดยสารอีกด้วย
บริ การพิ เศษเฉพาะลูกค้าของหน่ วยงานเอกชน (Non-Customer Airlines Services) อาทิ ธนาคาร และ
บริษทั เอกชนต่างๆ ทีต่ อ้ งการให้บริษทั ฯ อานวยความสะดวกให้ลูกค้าของตนเป็ นพิเศษ เช่น บริการด้านการอานวยความ
สะดวกในการเดินทาง ห้องรับรองพิเศษ และการบริการพิเศษต่างๆ ตามทีร่ ะบุในสัญญาการให้บริการ
บริ การสายการบิ นลูกค้า (Customer Airlines Services) ให้บริการผู้โดยสาร สัมภาระ การควบคุมระวาง
บรรทุก ห้องรับรองพิเศษ และการบริการพิเศษต่างๆ ตามทีม่ รี ะบุไว้ในสัญญาการให้บริการ
2.2

การตลาดและการแข่งขัน
นโยบายการตลาดของฝ่ ายบริการลูกค้าภาคพื้น เน้ นการเพิม่ สัดส่วนของบริษัทฯ ในตลาดการให้บริการลูกค้า
ภาคพืน้ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึง่ มีค่แู ข่งอีก 2 ราย โดยฝ่ ายบริการลูกค้าภาคพืน้ มีสายการบินลูกค้า 39 สายการบิน คิด
เป็ นสัดส่วนร้อยละ 24 นอกจากนี้ยงั ให้บริการเที่ย วบินของสายการบินไทยและสายการบิน ไทยสมายล์ คิดเป็ นสัดส่วน
ร้อ ยละ 31 รวมเป็ น สัด ส่ว นทัง้ หมดร้อยละ 55 บริษัทคู่แข่งอีก 2 ราย มีสดั ส่วนทางตลาดอยู่ร้อยละ 24 และร้อยละ 2
ตามลาดับ ส่วนสายการบินทีม่ กี ารบริการภาคพืน้ ด้วยตนเองมีสดั ส่วนอยู่รอ้ ยละ 19 เทีย่ วบินพิเศษอื่นๆ ร้อยละ 1 ทัง้ นี้ ฝ่ าย
บริการลูกค้าภาคพืน้ มีเป้ าหมายเพิม่ สายการบินลูกค้ารายใหม่ และดึงลูกค้ารายเดิมซึง่ เปลีย่ นไปใช้บริการบริษทั คู่แข่งให้
กลับมาใช้บริการจากบริษทั ฯ
ในส่วนของการให้บริการ ณ ท่าอากาศยานภูมภิ าคทีเ่ ชียงใหม่ หาดใหญ่ ภูเก็ต กระบี่ เชียงราย สุราษฏร์ธานี และ
อู่ตะเภานัน้ มีคู่แข่งแห่งละ 1 ราย โดยสัดส่วนทางการตลาดของบริษัทฯ มากกว่าร้อยละ 80 ทัง้ นี้ ท่าอากาศยานภูเก็ต
เชียงใหม่ และกระบี่เป็ นตลาดทีม่ อี ุปสงค์ (Demand) มาก ทัง้ สายการบินแบบฤดูกาล (Seasonal) และแบบเช่าเหมาลา
(Charter) รวมทัง้ สายการบินต้นทุนต่า (Low Cost Carriers) ซึง่ มีจานวนเพิม่ มากขึน้ ตามลาดับ
การให้บริการเทีย่ วบินแบบเช่าเหมาลา (Charter Flight) ณ ท่าอากาศยานภายในประเทศจะพิจารณาดาเนินการ
ตามที่สายการบินขอใช้บริการ ทัง้ นี้ข้นึ อยู่กบั สิง่ อานวยความสะดวก ณ ท่าอากาศยานนัน้ พร้อมทัง้ หน่ วยงานต่ างๆ ที่
เกีย่ วข้องในการอานวยความสะดวกโดยรวมถึงเทีย่ วบินทีม่ ภี ารกิจพิเศษต่างๆ ด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการเปิ ด
ให้บริการท่าอากาศยานดอนเมืองของบริษทั ท่าอากาศยานไทยฯ ที่ประกาศใช้มาตัง้ แต่ปี 2557 เป็ นโอกาสในการขยาย
รูปแบบบริการทีจ่ ะสามารถเพิม่ รายได้จากการให้บริการภาคพืน้ ณ ท่าอากาศยานต่างๆ อีกทางหนึ่งด้วย
2.3

การจัดหาผลิ ตภัณฑ์และการบริการ

ปั จจัยสาคัญทีม่ ผี ลกระทบอย่างยิง่ ต่อการให้บริการลูกค้าภาคพืน้ ในทุกๆ ท่าอากาศยานคือ แรงงาน เนื่องจากการ
เติบโตทางด้านธุรกิจการบินส่งผลทาให้แรงงานทีม่ อี ยู่ในภาคอุตสาหกรรมการเดินอากาศหรือธุรกิจการบินมีการโยกย้ายไป
ยังสายการบินอื่นที่มผี ลตอบแทนที่สูงกว่า หรือแม้แต่มกี ารไหลออกไปยังภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ มีค่าจ้างแรงงานที่ปรับ
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สูงขึน้ หรือต่ ากว่าเล็กน้อยแต่ไม่ต้องเหนื่อยจากการทางานเป็ นกะและความกดดันจากการให้บริการซึง่ ทัง้ บริษทั ฯ เองและ
คู่แข่งต่างได้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์ทเ่ี กิดขึน้ เช่นเดียวกัน
ในส่วนของบริษทั ฯ นัน้ ได้มกี ารบริหารจัดการแรงงานเพื่อดาเนินการแก้ไขปั ญหาดังกล่าว ด้วยการว่าจ้างแรงงาน
แบบจัดจ้างคนภายนอก (Outsources) และแบบเหมางานบริการ (Out-Job) รวมทัง้ หาแรงงานแบบไม่เต็มเวลา (Part Time)
มาเสริมเพื่อให้มปี ริมาณแรงงานเพียงพอต่อการให้บริการลูกค้าภาคพืน้ ในทุกท่าอากาศยานดังกล่าวข้างต้น อีกทัง้ บริษทั ฯ มี
นโยบายในการแปรสภาพการจ้างแรงงานภายนอกของบริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จากัด ที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ให้เป็ น
พนักงานแบบสัญญาเพื่อสร้างความมันคงในการท
่
างานให้แก่พนักงานเหล่านัน้

ข) หน่ วยธุรกิ จ
2.1

3. ธุรกิ จการบริการอุปกรณ์ภาคพืน้

ลักษณะผลิ ตภัณฑ์ หรือบริการ

ฝ่ ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้นได้รบั อนุ ญาตจากบริษัท ท่าอากาศยานไทยฯ ให้เป็ นผู้ประกอบการบริการอุปกรณ์
ภาคพื้น ตามสัญญาที่ ทสภ. 1-50/2549 โดยมีระยะเวลาของสัญญา 34 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่ 28 กันยายน 2549 ถึงวันที่ 27
กันยายน 2583
ฝ่ ายบริการอุปกรณ์ ภาคพื้นมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการให้บริการอุปกรณ์ ภาคพื้นมากว่า 50 ปี
ในการให้บริการกับอากาศยานทุกประเภททัง้ อากาศยานของบริษทั ฯ และสายการบินลูกค้า
ประเภทของการให้บริการประกอบด้วย
1. การให้บริการขนถ่ายสัมภาระได้ทุกประเภทในรูปแบบของสัมภาระผูโ้ ดยสาร สินค้าและไปรษณียภัณฑ์ทงั ้
เที่ยวบินขาเข้าและขาออก โดยการให้บริการดังกล่าวยังรวมถึงการขนถ่ายสินค้าขนาดใหญ่ท่ขี นส่งด้วยอากาศยานแบบ
เครื่องบินขนส่งสินค้า (Freighter)
2. การให้บริการบันไดสาหรับใช้ขน้ึ -ลง อากาศยาน การให้บริการขนส่งผูโ้ ดยสารจากอาคารผู้โดยสารไปยัง
อากาศยาน และ/หรือจากอากาศยานมายังอาคารผูโ้ ดยสาร ทัง้ นี้ ฝ่ ายบริการอุปกรณ์ภาคพืน้ สามารถให้บริการแก่ผโู้ ดยสาร
VIP ด้วยรถโดยสารพิเศษทีม่ คี วามหรูหรา และทันสมัยเหมาะสมกับระดับของผูโ้ ดยสารแต่ละประเภทรวมถึงการให้บริการ
ผูโ้ ดยสารป่ วยหรือทุพพลภาพ
3. การให้บ ริก ารอากาศยานด้ว ยอุป กรณ์จ่า ยกระแสไฟฟ้ า อุป กรณ์ช่ว ยติด เครื่อ งยนต์ข องอากาศยาน
อุปกรณ์สง่ ลมเย็นเพื่อช่วยปรับอุณหภูมภิ ายในห้องโดยสารของอากาศยาน การบริการขนถ่ายสิง่ ปฏิกลู จากอากาศยาน การ
บริการเติมน้าดื่มแก่อากาศยานด้วยมาตรฐานสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IDQP/IATA Drinking-Water Quality
Pool) และเป็ นไปตามข้อกาหนดของ WHO (World Health Organization) รวมถึงการให้บริการเคลื่อนย้ายอากาศยาน
ภาคพืน้ ดิน
4. การให้บริการทาความสะอาดภายในอากาศยานทัง้ ประเภทอากาศยานจอดแวะ (Transit) และการทาความ
สะอาดขัน้ โรงเก็บ (Deep Clean) ทัง้ นี้ การให้บริการทัง้ สองประเภทนัน้ อยู่ในระดับของ Secure Clean เป็ นการทาความ
สะอาดควบคู่ไปกับการตรวจเช็คด้านความมันคงการบิ
่
นไปในเวลาเดียวกันและจากความทุ่มเทและการพัฒนาด้านบุคลากร
อย่างต่อเนื่องทาให้การทาความสะอาดภายในอากาศยานได้รบั รางวัลจาก Skytrax และได้รบั การชมเชยจากสายการบิน
ลูกค้ามาโดยตลอด
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5. การให้บริการอากาศยานในสภาวะฉุ กเฉินทัง้ กรณีฉุกเฉินทางการแพทย์ทเี่ ป็ นการติดต่อจากโรคระบาด
การเตรียมรับสภาวะฉุ กเฉินเมื่ออากาศยานเกิดไฟไหม้ รวมถึงการย้ายฐานในกรณีท่าอากาศยานสุวรรณภูมไิ ม่สามารถ
ให้บริการได้ โดยการจัดทาเป็ นแผนป้ องกันและการฝึ กเตรียมความพร้อมสาหรับรองรับเหตุฉุกเฉินร่วมกับบริษทั ท่าอากาศยาน
ไทยฯ อย่างน้อยปี ละหนึ่งครัง้
นอกจากการให้บริการข้างต้นแล้ว ฝ่ ายบริการอุปกรณ์ภาคพืน้ ยังมีขดี ความสามารถในการซ่อมบารุ งอุปกรณ์
บริการภาคพืน้ และตู้คอนเทนเนอร์บรรจุสมั ภาระของผูโ้ ดยสาร (ULD/Unit Loading Devices) ซึง่ ผ่านการรับรองแหล่ง
ซ่อม ULD จากสานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.)
การบริการของฝ่ ายบริการอุปกรณ์ภาคพืน้ ได้รบั มาตรฐานด้านความปลอดภัยจากการตรวจประเมินจาก ISAGO
และ IOSA (ตามมาตรฐานของสมาพันธ์ผู้ขนส่งทางอากาศนานาชาติ (IATA)) มาตรฐานด้านคุณภาพ ISO 9001 และ
มาตรฐานด้านความมันคงการบิ
่
นจากการตรวจประเมินจากหน่ วยงานด้านความปลอดภัยในการเดินทางของประเทศ
สหรัฐอเมริกา (Transportation Security Administration, Department of Homeland Security: TSA) หน่วยงานด้านความ
ปลอดภัยในการเดินทางของประเทศออสเตรเลีย (Office of Transport Security: OTS) ทาให้ลกู ค้ามันใจได้
่
ว่าการใช้บริการ
จากฝ่ ายบริการอุปกรณ์ภาคพืน้ จะได้รบั ความปลอดภัยตามมาตรฐานคุณภาพการให้บริการในระดับสากลและมีความมันคง
่
ทางการบินสูงสุด
นอกจากการให้บริการอุปกรณ์ภาคพืน้ ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมแิ ล้ว ฝ่ ายบริการอุปกรณ์ภาคพืน้ ยังให้บริการที่
ท่าอากาศยานภูมภิ าคอีก 10 แห่ง ประกอบด้วยท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง
เชียงราย ท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ท่าอากาศยานกระบี่ ท่าอากาศยานอุดรธานี ท่าอากาศยานอู่ตะเภา
ท่าอากาศยานขอนแก่น และท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี อย่างไรก็ตามหากท่าอากาศยานนอกเหนือไปจากที่ให้บริการ
ข้างต้น มีความจาเป็ นทีต่ ้องใช้การบริการอุปกรณ์ภาคพืน้ อาทิ การบริการเทีย่ วบินพิเศษ VVIP และ VIP โดยเครื่องบิน
กองทัพอากาศหรือการบริการเที่ยวบินเช่าเหมาลา (Charter) เช่น การบริการเทีย่ วบินฮัจญ์ ณ ท่าอากาศยานนราธิวาส
เป็ นต้น ฝ่ ายบริการอุปกรณ์ภาคพืน้ สามารถนาอุปกรณ์ภาคพืน้ จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมหิ รือท่าอากาศยานข้างเคียงมา
ให้บริการได้อย่างเต็มขีดความสามารถ
2.2

การตลาดและการแข่งขัน

การบริการอุปกรณ์ภาคพื้นที่สนามบินสุวรรณภูมมิ คี ู่แข่ง 1 ราย โดยฝ่ ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้นมีสายการบิน
ลูกค้า 50 สายการบิน คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 27 นอกจากนี้ยงั ให้บริการเที่ยวบินของสายการบินไทยและสายการบิน
ไทยสมายล์ คิดเป็ น สัด ส่ว นร้อยละ 30 รวมเป็ น สัด ส่ว นทัง้ หมดร้อยละ 57 บริษัท คู่แ ข่ง มีสดั ส่วนทางตลาดร้อยละ 42
และมีเที่ยวบินพิเศษอื่นๆ ร้อยละ 1 ทัง้ นี้ ฝ่ ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้นต้องมีศกั ยภาพในการรักษาฐานลูกค้าเดิม และ
แสวงหาลูกค้าใหม่เพิม่ เติมอย่างต่อเนื่อง โดยการนาข้อมูลจากลูกค้าทัง้ ข้อมูลด้านการร้องเรียน (Complaint) และข้อมูล
ด้า นการวัด ความพึง พอใจมาศึก ษา วิเ คราะห์แ ละวางแผนการทางานเพื่อ ให้ลูก ค้า ได้ร บั การบริก ารจะเป็ น ไปตาม
มาตรฐานและเกิดความพึงพอใจในการรับบริการอย่างสูงสุด
สาหรับ การหาลูก ค้าใหม่นัน้ ฝ่ ายบริการอุปกรณ์ภ าคพื้นได้ใ ช้จุด แข็ง คือ จานวนอุป กรณ์ที่ท นั สมัยและครบ
ครัน การบริการจากพนักงานที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์โดยผ่านการฝึ กอบรมที่ได้ตามมาตรฐานสากล รวมถึงการ
มีห น่ ว ยงานควบคุม การบริก ารภาคพื้นที่ม ขี ดี ความสามารถในการตัด สิน ใจ ทัง้ ในสถานการณ์ป กติแ ละสถานการณ์
ฉุ กเฉินเพื่อให้ลูกค้าเกิดความมันใจและตั
่
ดสินใจเลือกใช้บริการ
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2.3

การจัดหาผลิ ตภัณฑ์และการบริการ

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

ครัว การบิน เป็ น หน่ ว ยธุร กิจหนึ่ง ที่สนับสนุ น ธุร กิจ หลัก ของบริษ ัท ฯ มีก ารพัฒ นา และเจริญ เติบ โตก้า วหน้า
อย่างต่อเนื่อง โดยสามารถสร้างรายได้ และผลกาไรให้บริษัทฯ มาโดยตลอด โดยเฉพาะในช่วงปี ที่ผ่านมา ครัวการบิน
สามารถทากาไรได้มากกว่า 2,000 ล้านบาท
ครัวการบิน มีฐานการปฏิบตั กิ าร 3 แห่ง ดังนี้
1. ครัวการบิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตัง้ อยู่ในเขตปลอดอากร บนพื้นที่ประมาณ 120,000 ตารางเมตร
ดาเนินการผลิตอาหาร เพื่อให้บริการแก่ผโู้ ดยสารในเทีย่ วบินระหว่างประเทศของบริษทั ฯ และสายการบินชัน้ นา
2. ครัวการบิน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง มีพ้นื ทีป่ ระมาณ 40,200 ตารางเมตร ดาเนินการผลิตอาหาร เพื่อ
ให้บริการแก่ผโู้ ดยสารเที่ยวบินภายในประเทศของ บริษทั ฯ และผูโ้ ดยสารของสายการบินชัน้ นาอื่นๆ ทีท่ าการบินจาก ท่าอากาศ
ยานดอนเมือ ง นอกจากนี้ ยัง มีธุร กิจ ภาคพื้น อื่น ๆ อาทิ ธุร กิจ ภัต ตาคาร ณ ท่า อากาศยานนานาชาติ ในประเทศไทย
ธุรกิจ เบเกอรี่พฟั แอนด์พาย (Puff & Pie) ธุรกิจให้บริการจัดเลี้ยงทัง้ ใน และนอกสถานที่ ร้านอาหารสวัสดิการพนักงาน
ธุรกิจการบริการอาหารในโรงพยาบาล และธุรกิจการบริการอาหารในห้องรับรองพิเศษของสายการบิน (Airline Lounge)
เป็ นต้น เพื่อเป็ นการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ครัวการบิน ได้พฒ
ั นา ปรับปรุงผลิตภัณฑ์
และบรรจุภ ณ
ั ฑ์รูป แบบใหม่ๆ รวมถึง ยัง มีก ารขยายช่อ งทางการจัด จาหน่ า ยผลิต ภัณฑ์ โดยเป็ น พัน ธมิต รกับ องค์ก ร
ภาครัฐต่างๆ
3. ครัวการบิน ณ ท่ าอากาศยานกระบี่ มีพ้นื ที่ 1,200 ตารางเมตร ดาเนิน การผลิตอาหาร เพื่อให้บริการแก่
ผูโ้ ดยสารเทีย่ วบินภายในประเทศของบริษทั ฯ และสายการบินชัน้ นาอื่นๆ และสายการบินเช่าเหมาลาจากยุโรป
ครัวการบิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ เป็ น ผูน้ าในการผลิต อาหารให้แก่ สายการบินทีอ่ อกจากสนามบิน
สุว รรณภูม ิ มากกว่า 82,500 เทีย่ วบิน ต่อ ปี ผลิต อาหารเฉลีย่ มากกว่า 75,000 ชุด ต่อ วัน มีส ดั ส่ว นการซือ้ วัต ถุด บิ
ภายในประเทศ ร้อยละ 79 และนาเข้าวัตถุดบิ จากต่างประเทศ ร้อยละ 21
กระบวนการผลิตอาหาร และการให้บริการของ ครัวการบิน ได้รบั การรับรองตามมาตรฐานสากล ซึง่ เป็ นทีย่ อมรับ
จากสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ และองค์การอนามัยโลก ประกอบด้วย ระบบการจัดการคุณภาพ (ISO 9001 :
2015) ระบบการประกันความปลอดภัยของอาหาร (Hazard Analysis and Critical Control Points : HACCP) ระบบการ
จัดการสุขลักษณะทีด่ ใี นการผลิตอาหาร (Good Manufacturing Practices : GMP) โดยได้บรู ณาการทัง้ สามระบบข้างต้นเป็ น
ระบบ QHS (Quality-Hygiene-Safety) นอกจากนี้ ครัวการบิน ยังได้รบั การรับรองระบบการผลิตอาหารฮาลาล (HALAL &
HAL-Q) ระบบการจัดการชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS 18001) และระบบการจัดการสิง่ แวดล้อม (ISO 14001)
จากประสบการณ์กว่า 59 ปี ฝ่ ายครัวการบิน ดาเนินกิจการโดยคานึงถึงคุณภาพ การให้บริการทีเ่ ป็ นเลิศ ส่งผลให้
ครัวการบิน ได้รบั ความไว้วางใจจากลูกค้า และได้รบั รางวัลทีท่ รงเกียรติต่างๆ อาทิ รางวัล Skytrax ประเภทการให้บริการ
อาหารบนเครื่องบินชัน้ ประหยัดยอดเยีย่ มใน 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 ได้รบั รางวัลชนะเลิศสายการบินทีใ่ ห้บริการอาหารบน
เครื่องบินยอดเยีย่ ม ประจาปี 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 จากสายการบิน Air China
(CA) รางวัล Best Performance of 2018 จากสายการบิน Asiana Airlines (OZ) ประเทศเกาหลี และรางวัลสายการบินที่
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ให้บริการอาหารบนเครื่องยอดเยีย่ มอันดับ 1 ของภูมภิ าคเอเชีย จากงาน 2019 PAX International Readership Awards
รวมถึงได้รบั รางวัลผูป้ ระกอบการดีเยีย่ ม ประจาปี 2017 และ 2018 จาก บริษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) และได้
เป็ นองค์กรรับรองคุณวุฒวิ ชิ าชีพ สาขา ผูป้ ระกอบอาหารไทย ขนมอบ เบเกอรี่ และการโรงแรม จากสถาบันรับรองคุณวุฒิ
วิชาชีพ สานักนายก โดยปี 2018 รับรองได้ 297 คน และปี 2019 รับรองได้ 321 คน รางวัลระดับนานาชาติเหล่านี้ เป็ น
เครื่องยืนยันคุณภาพ และการบริการของครัวการบิน ซึง่ นับเป็ นความภาคภูมใิ จของ ฝ่ ายครัวการบิน เป็ นอย่างยิง่
จากปั จจัยภายนอก ปั ญหาเศรษฐกิจ รวมถึงสถานการณ์การแข่งขันด้านราคาของธุรกิจการบินทีร่ ุนแรง โดยเฉพาะ
จากสายการบินต้นทุนต่ า ส่งผลกระทบต่อครัวการบิน ทัง้ ในด้านลูกค้าสายการบิน ต้นทุ นสินค้า และราคาวัตถุดบิ ที่เพิม่
สูงขึน้ ทัง้ นี้ ฝ่ ายบริหารและพนักงานร่วมกันจัดทาแนวทางทีจ่ ะแก้ไขสถานการณ์ดงั กล่าว มีการปรับกลยุทธ์ในด้านต่างๆ
โดยยึดหลักการ บริหารต้นทุน และ เพิ่มรายได้ อาทิ การขยายฐานลูกค้า การขยายการผลิตโดยวิธี OEM การขยาย
พันธมิตรทางธุรกิจ การขยายสาขาธุรกิจร้านเบเกอรีพ่ ฟั แอนด์พาย (Puff & Pie) กลยุทธ์การเพิม่ รายได้ดว้ ย Digital
Marketing มีการขายสินค้าผ่านทาง Line-man เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงลูกค้า การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆ
ควบคุมการใช้พลังงาน แผนการจัดการเรื่อง Food Waste การปรับปรุงการจัดการสินค้าคงคลังโดยใช้ระบบ IT หรือ
เทคโนโลยีทท่ี นั สมัย เพื่อลดต้นทุนในการดาเนินการ ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายด้านต่างๆ ลดลง ทาให้ ครัวการบิน ยังสามารถสร้าง
ผลกาไรได้ดอี ย่างต่อเนื่อง
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ค) กิ จการอื่นๆ
นอกจากนี้ยงั มีกจิ การอื่นทีเ่ ป็ นธุรกิจสนับสนุ นการขนส่ง ได้แก่ ธุรกิจบริการซ่อมบารุงอากาศยาน ธุรกิจบริการ
อานวยการบิน ธุรกิจจาหน่ายสินค้าปลอดภาษีบนเครื่องบิน และธุรกิจจาหน่ายสินค้าทีร่ ะลึก โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค) กิ จการอื่นๆ

1. ธุรกิ จบริการซ่อมบารุงอากาศยาน

ฝ่ ายช่าง เป็ นหน่ วยงานทีม่ ภี ารกิจรับผิดชอบในการซ่อมบารุงอากาศยานของบริษทั ฯ ตัง้ แต่เริม่ เข้าประจาฝูงบิน
จนกระทังปลดประจ
่
าการและจาหน่ายออกจากฝูงบิน ให้คงสภาพความสมควรเดินอากาศ โดยให้มคี ุณสมบัตคิ รบถ้วนตาม
ข้อกาหนดของสานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) และองค์กรต่างๆ ทีค่ วบคุมสายการบินพาณิชย์ตามที่
บริษทั ฯ ตกลงรับทีจ่ ะผูกพัน ซึง่ มุ่งเน้นความปลอดภัยสูงสุด และนอกจากนี้ ฝ่ ายช่างยังให้บริการซ่อมบารุงอากาศยานของ
สายการบินลูกค้าอีกด้วย
การซ่อมบารุงอากาศยานของฝ่ ายช่างประกอบด้วยงานหลัก ดังนี้
1. งานซ่อมบารุงอากาศยานขัน้ ลานจอด (Line Maintenance) เป็ นการให้บริการตรวจทางเทคนิคและการซ่อม
บารุงอากาศยานทุกครัง้ ที่มกี ารจอดแวะ (Transit) การบินกลับต้นทาง (Turnaround) ตลอดจนการจอดค้างคืน (Night
Stop) ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่า อากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานอื่นๆ ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ และการ
ซ่อมบารุงอากาศยาน ตามระยะเวลาบินหรือชัวโมงบิ
่
น ดาเนินการทีศ่ ูนย์ซ่อมอากาศยาน ฐานปฏิบตั กิ ารสุวรรณภูมิ ดอน
เมืองและอู่ตะเภา
2. งานซ่อมบารุงขัน้ โรงงาน (Heavy/Base Maintenance) เป็ นการให้บริการตรวจทางเทคนิคและการซ่อมบารุง
อากาศยาน ทัง้ ลาตัวอากาศยาน (Airframe) เครื่องยนต์ (Engine) อุปกรณ์ (Component) และส่วนประกอบต่างๆ ตาม
ระยะเวลาบินหรือชัวโมงบิ
่
น ดาเนินการทีศ่ นู ย์ซ่อมอากาศยานฐานปฏิบตั กิ ารดอนเมือง อู่ตะเภา และสุวรรณภูมิ
การดาเนินการซ่อมบารุงอากาศยานของฝ่ ายช่างในแต่ละงานตามทีก่ ล่าวข้างต้นนัน้ ฝ่ ายช่างต้องมีคุณสมบัตติ าม
หลักเกณฑ์และผ่านกระบวนการตรวจสอบจนได้รบั การรับรองขีดความสามารถจากสานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศ
ไทย (กพท.) และจากองค์กรควบคุม การบินต่ างๆ เช่น สานักงานบริหารการบินแห่ง ชาติของสหรัฐอเมริกา (Federal
Aviation Administration - FAA) และสานักงานความปลอดภัยด้านการบินแห่งสหภาพยุโรป (European Aviation Safety
Agency - EASA) เป็ นต้น
นอกจากงานหลักในการซ่อมบารุงอากาศยาน เครื่องยนต์ และอุปกรณ์อากาศยานแล้ว ฝ่ ายช่างยังให้บริการทาสี
ลาตัวอากาศยาน (Exterior Aircraft Painting) ให้กบั สายการบินต่างๆ ทีท่ ่าอากาศยานดอนเมือง รวมทัง้ ให้บริการล้างทา
ความสะอาดลาตัว อากาศยานให้กบั สายการบินต่างๆ ที่ท่าอากาศยานสุว รรณภูมแิ ละท่า อากาศยานดอนเมือง เพื่อช่วย
สร้างภาพลักษณ์ทด่ี ใี ห้กบั สายการบิน อีกทัง้ ยังช่วยให้ประหยัดพลังงานเชือ้ เพลิงและช่วยลดมลภาวะด้านสิง่ แวดล้อม
การซ่อมบารุงอากาศยานเป็ นภารกิจที่ต้องใช้เงินทุนสูงทัง้ ด้านบุคลากร พัสดุ โรงซ่อม อุปกรณ์ และเครื่องมือ
เครื่องใช้ต่างๆ ให้เป็ นไปตามมาตรฐาน และต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้ทนั เทคโนโลยีอากาศยานทีเ่ ปลี่ยนไปอย่าง
รวดเร็ว เพื่อมุ่งเน้นให้ผโู้ ดยสารและผูท้ ใ่ี ช้งานอากาศยานทีฝ่ ่ ายช่างให้บริการ ได้รบั ความสะดวกสบายและมีความปลอดภัย
สูงสุด
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ค) กิ จการอื่นๆ

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

3.
กิจการสนับสนุ นการขนส่งประกอบด้วย การให้บริการอานวยการบิน การจาหน่ ายสินค้าปลอดภาษีบนเครื่องบิน
และการจาหน่ายสินค้าทีร่ ะลึก
 การให้บริการอานวยการบิน (Flight Dispatch Services) เป็ นการให้บริการวางแผนการบินและจัดเตรียมข้อมูล
รายละเอียดของเส้นทางบิน พยากรณ์อากาศ รวมทัง้ เอกสารการบินทีเ่ กีย่ วข้องอื่นๆ แก่เทีย่ วบินของบริษทั ฯ และ
เทีย่ วบินของสายการบินลูกค้า ให้เป็ นไปตามกฎระเบียบการบิน สากล และข้อกาหนดตามทีร่ ะบุในสัญญา เพื่อให้
เทีย่ วบินสามารถปฏิบตั กิ ารบินไปถึงทีห่ มายอย่างปลอดภัย
 ในปี 2562 บริษท
ั ฯ ได้ให้สทิ ธิการขายสินค้าปลอดภาษีบนเครื่องบินของบริษทั ฯ กับบริษทั King Power Marketing
and Management Co.,Ltd. โดยสิน้ สุดสัญญาในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ในเดือน ธันวาคม 2562 บริษทั ฯ อยู่
ระหว่างดาเนินการสรรหาผู้รบั สิทธิการขายสินค้าปลอดภาษีฯ รายใหม่ และเพื่อมิให้บริษัทฯ ขาดรายได้ในช่วง
ระหว่างการสรรหาผู้รบั สิทธิรายใหม่ฯ และอานวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสาร บริษัทฯ จึงหาผู้ประกอบการเพื่อ
ดาเนินการขายสินค้าปลอดภาษีฯ เป็ นการชัวคราว
่
สร้างรายได้ใหม่ขน้ึ มาทดแทน พร้อมกับศึกษากลไกและวิธกี าร
จาหน่ ายสินค้าปลอดภาษีบนเครื่องบินโดยมุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์ใหม่และตอบสนองความพึงพอใจของ
ผูโ้ ดยสาร
 การจาหน่ ายสินค้าที่ระลึก (THAI Shop) บริษัทฯ ได้ดาเนินการเปิ ดร้านจาหน่ ายสินค้าที่ระลึก รวมทัง้ สิ้น 6 แห่ง
ประกอบด้วย สานักงานใหญ่ ของบริษัทฯ สานักงานหลานหลวง สานักงานเชียงใหม่ ศูนย์ปฏิบตั ิการ (Operation
Center: OPC) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สานักงานหลักสี่ และห้างสยาม ทาคาชิมายะ อีกทัง้ ได้เปิ ดจาหน่ ายสินค้า
ผ่านทางเว็บไซต์ thaishop.thaiairways.com เพื่อเป็ นการเพิม่ ช่องทางการขายให้มากขึน้ และรองรับกับความต้องการ
ของลูกค้าในระดับนานาชาติและบริการจัดส่งแบบครบวงจร คือสังซื
่ อ้ สินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ของบริษทั ฯ ชาระเงิน
THAI Shop ดาเนินการจัดส่งให้ถงึ มืออย่างเรียบร้อย ทัง้ นี้ลกู ค้าจะได้รบั ความสะดวกในการซือ้ สินค้าง่ายขึน้
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3. ปัจจัยความเสี่ยง
ท่ามกลางความเสีย่ งจากหลายปั จจัยทัง้ ภายในและภายนอกตลอดระยะเวลาหลายปี ทผ่ี า่ นมา บริษทั ฯ เล็งเห็นความ
จาเป็ นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องมีกลไกการบริหารงานเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพ ควบคู่กบั การดาเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวังอย่างสูง
เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ธุรกิจการบินสามารถเดินหน้าต่อไปได้อย่างมันคง
่ บริษัทฯ จึงมุ่งให้ความสาคัญกับการ
บริหารความเสีย่ งทัวทั
่ ง้ องค์กรอย่างต่อเนื่องมาตัง้ แต่ปี 2546 เพื่อสร้างผลตอบแทนทีน่ ่ าพึงพอใจและความเชื่อมันให้
่ แก่ผถู้ อื หุน้
และผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย โดยมีการระบุปัจจัยเสีย่ งและแนวทางการดาเนินการระยะสัน้ และระยะยาวในแผนวิสาหกิจ รวมถึง
การจัดการฝึ กอบรมเชิง ปฏิบ ัติก าร (Workshop) เรื่อ งการบริหารความเสี่ย งให้แก่ผู้บริหารทุกระดับ อย่ างต่ อเนื่ อง เพื่อ
สนับสนุนการปลูกฝั งการบริหารความเสีย่ งให้เป็ นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)
อันประกอบด้วย กรรมการบริษทั ฯ ซึง่ มีกรรมการอิสระร่วมอยู่ดว้ ย และฝ่ ายบริหารกาหนดและทบทวนนโยบายและกรอบ
การบริหารความเสีย่ งในด้านต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ พร้อมทัง้ กากับดูแล ติดตามประสิ ทธิผลของการบริหารความเสีย่ ง
ดังกล่าว เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าผู้บริหารและพนักงานมีการระบุความเสี่ยง ประเมินและจัดลาดับความสาคัญ สาหรับวางมาตรการ
ป้ องกัน แก้ไข ควบคุม และจัดการปั จจัยความเสีย่ งทัง้ ในระดับองค์กรและระดับฝ่ ายที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ และเป็ นระบบสอดคล้องกับ มาตรฐาน (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway
Commission: COSO) ประกอบกับมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งและคณะกรรมการบริษทั ฯ ในทุกไตรมาส
ทัง้ นี้ มาตรการดังกล่าวเป็ นไปเพื่อส่งเสริมให้ผบู้ ริหารและพนักงานทุกฝ่ ายขององค์กรใช้การบริหารความเสีย่ งเป็ นเครื่องมือ
ในการบริหารงาน
เพื่อป้ องกันผลกระทบหรือความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึน้ จากความไม่แน่ นอน พร้อมกับสนับสนุ นให้การดาเนินแผน
ฟื้ นฟูกจิ การของบริษทั ฯ เป็ นไปตามเป้ าหมายทีว่ างไว้ บริษทั ฯ จึงมีการบูรณาการการบริหารความเสีย่ งระดับองค์กรเข้ากับ
แผนฟื้ นฟูกจิ การของบริษทั ฯ วิเคราะห์ถงึ สาเหตุของความเสีย่ งและความสัมพันธ์ของความเสีย่ งต่างๆ รวมทัง้ ได้ดาเนินการ
จัดทาดัชนีชว้ี ดั ความเสีย่ งหลัก (Key Risk Indicator) เพื่อใช้เป็ นเครื่องเตือนภัยล่วงหน้า และปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบการ
บริหารความเสีย่ ง (Enterprise-wide Risk Management System) ให้ทนั สมัยและมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ อันเอื้อต่อการ
เชื่อมโยงการจัดทารายงานการควบคุมภายใน และระบบการบริหารจัดการอื่นๆ ของบริษทั ฯ
ปัจจัยเสี่ยงที่มีนัยสาคัญ
1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน้ามันอากาศยาน
ค่าใช้จ่ายน้ามันอากาศยานเป็ นค่าใช้จ่ายหลักในการดาเนินธุรกิจการบิน โดยบริษทั ฯ มีต้นทุนค่าน้ า มันอากาศยาน
คิดเป็ นประมาณร้อยละ 27 ของค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน ซึง่ ราคาน้ ามันอากาศยานมีความผันผวนอย่างต่อเนื่อง บริษทั ฯ
ได้มกี ารจัดทาประกันความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลงของราคาน้ ามัน (Fuel Hedging) เพื่อลดความผันผวนของต้นทุนด้าน
น้ ามันอากาศยาน โดยบริษทั ฯ มีนโยบายบริหารความเสีย่ งราคาน้ ามันอากาศยาน ซึ่งมีผลกระทบต่อการดาเนินงานของ
บริษทั ฯ มิใช่เป็ นการแสวงหากาไร แต่เป็ นการชะลอและลดผลกระทบต่อต้นทุนด้านน้ ามันฯ หากราคามีการปรับตัวสูงขึน้
สาหรับปี 2562 บริษัทฯ ได้ดาเนินการบริหารความเสี่ยงราคาน้ ามันฯ โดยบริษัทฯ ได้ประกันความเสีย่ งราคาน้ ามันฯ
ล่วงหน้าไว้ในสัดส่วนถัวเฉลีย่ ร้อยละ 57 ของปริมาณการใช้ ทัง้ นี้ระหว่างปี การดาเนินงานบริษัทฯ ได้มกี ารบริหารจัดการ
ปรับปรุงธุรกรรมประกันความเสีย่ งราคาน้ามันฯ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ราคาน้ามันโลกอย่างใกล้ชดิ
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นอกจากนี้ บริษทั ฯ มีการเรียกเก็บเงินชดเชยค่าน้ามันส่วนเพิม่ ของบริษทั ฯ ผ่านทางค่าธรรมเนียมชดเชยค่าน้ ามัน
ได้บางส่วน ขึน้ อยู่กบั สภาวะของตลาด การแข่งขัน ความผันผวนของราคาน้ ามันอากาศยาน การตอบสนองของตลาด และ
การประมาณการค่าใช้จ่ายน้ ามันอากาศยานทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง รวมทัง้ ได้มกี ารบริหารจัดการน้ ามันคงคลัง (Fuel Stock
Management) และเพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการใช้น้ามันเชือ้ เพลิง (Fuel Management)
2. ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงิ นตราต่างประเทศ
เนื่องจากบริษัทฯ มีรายได้เป็ นเงินตราต่างประเทศกว่า 50 สกุลเงิน คิดเป็ นประมาณร้อยละ 59 ของรายได้รวม
ทัง้ หมด บริษทั ฯ ได้ดาเนินการบริหารความเสีย่ งอันเนื่องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นให้มปี ระสิทธิภาพ โดยมี
การบริหารภายใต้นโยบายการบริหารความเสีย่ งแบบธรรมชาติ (Natural Hedging) คือ การจัดให้รายจ่ายเป็ นเงินสกุล
เดียวกับรายได้มากทีส่ ุด หลังจากนัน้ บริษทั ฯ บริหารกระแสเงินสดโดยจัดการแลกเปลีย่ นเงินคงเหลือในแต่ละสกุลเข้ามา
เป็ น เงิน สกุลเงินที่เ ป็ นค่า ใช้จ่า ยหลัก ของบริษัท ฯ เช่น ค่า ใช้จ่า ยน้ ามัน ค่า เช่าเครื่องบิน ค่ าใช้จ่า ยพนัก งาน และปรับ
โครงสร้างเงินกูใ้ นสกุลเงินต่างๆ ให้สอดคล้องกับสกุลเงินของเงินสดสุทธิจากการดาเนินการ (Net Operating Cash Flow)
พร้อมๆ กับลดความเสีย่ งของการมีหนี้เป็ นเงินสกุลต่างประเทศมากเกินไป โดยการมีหนี้สกุลบาทด้วยส่วนหนึ่ง เพื่อลด
ความผันผวนของรายการผลกาไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นในงบการเงิน นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้ใช้เครื่องมือทางการเงิน
ได้แก่ Cross Currency Swap (CCS) ในช่วงทีต่ ลาดเงินเอือ้ อานวย และการแลกเปลีย่ นล่วงหน้า (Forward) สาหรับชาระ
ค่าใช้จ่าย และหนี้ทบ่ี ริษทั ฯ มีภาระผูกพันในอนาคต
โดยสิน้ ปี 2562 บริษทั ฯ มีธุรกรรม CCS จานวนทัง้ สิน้ 16 รายการ แบ่งเป็ นการแปลงหนี้เงินบาท (THB) เป็ นหนี้
สกุลยูโร (EUR) อัตราดอกเบีย้ คงที่ 5 รายการ แปลงหนี้เงินบาท (THB) เป็ นหนี้สกุลเยน (JPY) อัตราดอกเบีย้ คงที่ 2
รายการ แปลงหนี้เงินบาท (THB) เป็ นหนี้สกุลเยน (JPY) อัตราดอกเบีย้ ลอยตัว 3 รายการ แปลงหนี้สกุลเงินยูโร (EUR) เป็ น
หนี้สกุลเยน (JPY) อัตราดอกเบีย้ คงที่ 2 รายการ และแปลงหนี้สกุลดอลลาร์สหรัฐ (USD) เป็ นหนี้เงินสวิสฟรังก์ (CHF) อัตรา
ดอกเบีย้ คงที่ จานวน 4 รายการ โดยสัดส่วนเงินกูร้ ะยะยาวในสกุลหลักภายหลังจากการทา CCS เป็ นดังนี้ USD 4% EUR
27% JPY 10% CHF 5% THB 54% ทัง้ นี้วงเงินคงเหลือของธุรกรรม CCS ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจานวน
16,262.46 ล้านบาท จะมีการชาระแลกเปลีย่ นเงินต้นและดอกเบีย้ เป็ นรายเดือน รายไตรมาส และทุกๆ 6 เดือน ซึง่ สัญญา
จะทยอยสิน้ สุดตัง้ แต่ ปี 2563 ถึงปี 2571
3. ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
บริษทั ฯ มีนโยบายบริหารความเสีย่ งจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้ โดยใช้เครื่องมือทางการเงิน ได้แก่ Interest
Rate Swap (IRS) เพื่อแปลงอัตราดอกเบี้ยลอยตัวที่มแี นวโน้มปรับตัวสูงขึน้ มาเป็ นอัตราดอกเบี้ยคงที่ หรือดาเนินการ
Restructure ธุรกรรม CCS หากทาให้บริษทั ฯ สามารถลดต้นทุนทางการเงินได้ในระยะยาว โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
บริษทั ฯ มีสดั ส่วนของภาระหนี้สนิ ระยะยาวภายหลังการ Swap ทีม่ อี ตั ราดอกเบีย้ ลอยตัวต่ออัตราดอกเบีย้ คงทีเ่ ท่ากับร้อยละ
34 ต่อ 66 (ไม่รวมค่าเช่าเครื่องบินเพื่อการดาเนินงาน) ทัง้ นี้ หากอัตราดอกเบีย้ ปรับตัวสูงขึน้ ร้อยละ 1 ต่อปี จะส่งผลให้บริษทั ฯ
มีภาระดอกเบีย้ เพิม่ ขึน้ ประมาณ 493 ล้านบาท
4. ความเสี่ยงจากการแข่งขันในธุรกิ จการบิ น
ภาพรวมของอุตสาหกรรมการบินมีแนวโน้มชะลอตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ทผ่ี ่านมา จากสภาวะเศรษฐกิจ
โลกทีช่ ะลอตัว สาเหตุสาคัญจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน ส่งผลให้การขนส่งสินค้าอยู่ในภาวะถดถอย ในขณะที่
การขนส่งผูโ้ ดยสารเติบโตชะลอลง อย่างไรก็ตาม การแข่งขันในอุตสาหกรรมยังคงรุนแรงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในภูมภิ าค
เอเชียแปซิฟิก จากการขยายเส้นทางบินของสายการบินต้นทุน ต่ าในลัก ษณะจุดบินต่ อ จุดบิน (point-to-point) ไปยัง
เมืองใหม่ๆ เพื่อเพิม่ การให้บริการภายในภูมภิ าค การรับมอบเครื่องบินใหม่เข้าฝูงบิน และการเพิม่ ความสามารถในการบิน
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ระยะไกลมากขึน้ ทาให้การแข่งขันในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟิกทวีความรุนแรงทัง้ ด้านราคาและการให้บริการ อีกทัง้ จากการ
เปลี่ยนแปลงของภูมทิ ศั น์ (landscape) อันเนื่องจากการพัฒนาด้านเทคโนโลยีท่นี าไปสู่ระบบเศรษฐกิจดิจติ อล และการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของลูกค้า ล้วนเป็ นปั จจัยสาคัญที่ทาให้การดาเนินธุรกิจของสายการบินต้องปรับ ตัวให้ทนั ต่อความ
ต้องการของลูกค้า การแข่งขันที่รุ นแรง และเพื่อความอยู่ร อดของธุ รกิจ โดยให้ความสาคัญกับการนาเทคโนโลยีมาใช้
เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน ควบคู่ไปกับการปรับโครงสร้างธุรกิจ สร้างพันธมิตรทางธุรกิจ และการหารายได้เสริม เพื่อ
สร้างความเข้มแข็งและประสิทธิภาพ ในการดาเนินธุรกิจทัง้ ในปั จจุบนั และอนาคต
บริษทั ฯ ได้กาหนดแนวทางตอบสนองการแข่งขัน ให้มกี ารเร่งทากาไรเพิม่ จากรายได้ผโู้ ดยสารเชิงคุณภาพ ทัง้ จาก
ลูกค้าองค์กร การปรับปรุงการขายผ่าน Digital Marketing การบริหารรายได้และราคาเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการ
ตอบสนองการแข่งขันด้านราคาอย่างรวดเร็วเหมาะสมกับความต้องการของตลาด การพัฒนาประสิทธิภาพความร่วมมือกับ
สายการบินพันธมิตรให้เชื่อมต่อเส้นทางบินของบริษทั ฯ กับกลุ่มสายการบินพันธมิตรในการขยาย Network ไปจุดต่าง ๆ ให้
มากขึน้ การจัดการเส้นทางบินที่ไม่ทากาไร โดยมีการติดตามผลการดาเนินงานของแต่ ละเส้นทางบินอย่างใกล้ชดิ เพื่อ
ตรวจสอบความเหมาะสมของจานวนทีน่ งั ่ เสนอให้บริการและจานวนผูโ้ ดยสารทีใ่ ช้บริการและปรับปรุงความถี่ของเทีย่ วบิน
ให้เกิดประโยชน์สงู สุด
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้เพิม่ แผนริเริม่ เชิงกลยุทธ์ทจ่ี ะสร้างกาไรจากการเร่งหารายได้เสริม (Ancillary Revenue) จาก
ผลิตภัณฑ์และบริการทีห่ ลากหลาย ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ครบทุกจุดบริการ การแสวงหาโอกาสจากธุรกิจ
สนับสนุ น และลงทุนในธุรกิจที่บริษทั ฯ มีความเชี่ยวชาญเพื่อเพิม่ รายได้จากกิจการอื่นให้กบั บริษทั ฯ รวมทัง้ การพัฒนา
เทคโนโลยีแพลตฟอร์มทีท่ นั สมัย เพื่อรองรับและสนับสนุนการทาธุรกิจให้ทนั กับเทคโนโลยีทเ่ี ปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว
5. ความเสี่ยงจากวิ กฤตการณ์ภายนอก และภัยธรรมชาติ
ธุรกิจสายการบินซึ่งเป็ นธุรกิจ หลักของบริษัทฯ ประกอบด้วย การบริการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าทางอากาศ
ทัง้ ภายในประเทศและระหว่างประเทศ ซึ่ง ล้ ว นมีค วามสัมพัน ธ์โ ดยตรงกับ อุต สาหกรรมการท่อ งเที่ยว ดังนัน้ จึงทาให้
บริษ ัท ฯ อาจได้ร บั ผลกระทบจากการชะลอตัว ของอุต สาหกรรมการท่อ งเที่ย ว อัน เป็ น ผลจากปั จ จัย เสีย่ งจากสภาวะ
แวดล้อมต่างๆ ทัง้ ภายในประเทศและต่างประเทศ อาทิ ภัยธรรมชาติ โรคระบาด ภัยคุกคามจากการก่อการร้าย และ
ความขัดแย้ง ระหว่า งประเทศ รวมถึง ปั จ จัย การเมืองและเศรษฐกิจ ภายในประเทศ ฯลฯ ซึ่ง อาจส่ง ผลทัง้ ทางตรงและ
ทางอ้อมกับการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ
บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความจาเป็ นในการเตรียมความพร้อมรับมือต่อเหตุการณ์ดงั กล่าวให้ทนั ท่วงที จึงจัดตัง้
ศูนย์ปฏิบตั ิการภาวะวิกฤต (Crisis Management Operation Center: CMOC) และคณะกรรมการบริหารภาวะวิกฤติ
(Crisis Management Committee: CMC) ติดตามสถานการณ์ต่างๆ อย่างใกล้ชดิ โดยจะเข้าบริหารจนกว่าสถานการณ์
จะเข้าสู่ภาวะปกติ รวมทัง้ ให้มกี ารประเมินความเสีย่ ง การกาหนดมาตรการเฝ้ าระวังและป้ องกัน รวมถึงการดาเนินการ
อย่างต่อเนื่อง เพื่อลดระดับความรุนแรงของความเสีย่ งและผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ กับบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีการจัดทา
การประเมิน เพื่อ ปรับ ปรุง ความเสีย่ งที่อ าจเปลี่ย นแปลงไปทุก ปี และมีก ารประเมิน ปั จ จัย และแนวโน้ม ต่า งๆ ทัง้
ภายในประเทศและต่างประเทศ ที่คาดการณ์ว่าจะมีผลกระทบต่อการดาเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสาคัญ เพื่อเป็ น
ข้อมูลให้ฝ่ายบริห ารพิจารณาปรับ เปลี่ยนกลยุทธ์ รองรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป อาทิ การเปิ ดทาการบินสถานี
ใหม่ การพิจารณาความร่วมมือเที่ยวบินรหัสร่วม (Codeshare) เป็ นต้น รวมถึงการบริหารจัดการภาวะวิกฤต เพื่อ
รองรับสถานการณ์ต่างๆ โดยจัดทาแผนเผชิญเหตุ ปรับปรุงคู่มอื การปฏิบตั ิงานเพื่อรองรับสถานการณ์ ฝึ กซ้อมอย่าง
สม่ า เสมอ และประสานความร่ว มมือ กับ พัน ธมิต รการบิน หน่ ว ยงานรัฐ วิส าหกิจ ในสัง กัด กระทรวงคมนาคม และ
หน่ วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บริษัทฯ สามารถบูรณาการความร่วมมือเมื่อเกิดวิกฤตการณ์ต่างๆ อีกทัง้ เพื่อให้
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เกิดภาพลักษณ์ท่ดี แี ก่บริษัทฯ และเพิม่ ความมันใจในการเดิ
่
นทางของผู้โดยสาร นอกจากนี้ บริษัทฯ ให้ความสาคัญกับ
การสื่อสารที่รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ และการประชาสัมพันธ์อย่า งมีประสิทธิภาพ (Speedy Communications and
Effective Public Relations) ทาให้บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการงานด้านสถานการณ์ความมั ่นคง สถานการณ์ ภยั
ธรรมชาติ และสถานการณ์ โรคระบาด ในปี 2562 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น สถานการณ์ การประท้วงใน Hong Kong
สถานการณ์ปิดน่ านฟ้ าปากีสถาน การเกิดหิมะตกหนักในกรุงโตเกียว แผ่นดินไหวที่เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ป่ ุน พายุ
ไต้ฝนเลกิ
ุ่
มา ประเทศจีน พายุไป๋ ลู่ ประเทศไต้หวัน พายุโซนร้อนโพดุล ประเทศไทย ภูเขาไฟอากุง เกาะบาหลี ภูเขา
ไฟซิน าบุง บนเกาะสุม าตรา ปั ญ หาหมอกควัน ปั ญ หาฝุ่ นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 สูง เกิน ค่า มาตรฐาน ในพื้น ที่
ภาคเหนือ ประเทศไทย รวมทัง้ ดาเนินการตามมาตรการควบคุม ของกรมควบคุมโรค ตามที่ WHO ประกาศให้โรคติด
เชื้อ ไวรัส อีโ บลาเป็ น สถานการณ์ฉุ ก เฉิน ด้า นสาธารณสุข ระหว่า งประเทศ เพื่อ สร้า งความมั ่นใจในมาตรฐานความ
ปลอดภัย ของบริษ ัท ฯ ที่อ ยู่ใ นระดับ มาตรฐานสากล และเพื่อ ให้ม ั ่นใจได้ว่า บริษ ัท ฯ จะสามารถดารงธุร กิจ ได้อ ย่า ง
ต่อเนื่องในทุกสถานการณ์
6. ความเสี่ยงจากคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพของบุคลากร
บริษ ทั ฯ ดาเนิน กิจ การทีเ่ กีย่ วข้อ งกับ ธุร กิจ การบิน แบบครบวงจร มีบุค ลากรทีม่ คี วามเชีย่ วชาญเฉพาะด้า น
หลากหลายสาขา ส่งผลต่อ การบริห ารจัดการบุคลากรทีม่ คี วามแตกต่างกัน รวมถึงการควบคุมจานวนพนักงาน ทาให้
บางหน่ วยงานมีจานวนพนักงานไม่เ พีย งพอและเกิด การขาดช่วงอายุข องพนัก งาน นอกจากนี้ การกาหนดตัว ชีว้ ดั ผล
การปฏิบ ตั งิ านของพนัก งานยัง ไม่สอดคล้อ ง เชื่อ มโยงกับ เป้ า หมายขององค์ก รเท่า ที่ ค วร และการให้ผ ลตอบแทนแก่
พนักงานยังไม่สอดคล้องกับผลการปฏิบตั งิ านอย่างแท้จริง ทาให้พนักงานขาดแรงจูงใจในการร่วมกันผลักดันให้บริษทั ฯ
บรรลุเป้ าหมาย
บริษทั ฯ ได้มกี ารรับพนักงานใหม่ในตาแหน่ งงานสาคัญและมีความจาเป็ นเร่งด่วน มุ่งเสริมสร้างให้พนักงานมี ขีด
ความสามารถ โดยพัฒนาให้มคี วามรูใ้ นงานเฉพาะด้าน (Hard Skill) และพัฒนาทักษะการบริหารจัดการและจิตวิทยา
(Soft Skill) เพิม่ ทักษะใหม่ทจี่ าเป็ น (Reskill) และเสริมทัก ษะทีม่ อี ยู่ (Upskill) ให้พนัก งานสามารถปฏิบ ตั งิ านได้
หลากหลายมากขึน้ รวมถึงพัฒนาศักยภาพผูบ้ ริหารเพื่อขับเคลื่อนผลการดาเนินงานทางธุรกิจ พัฒนาพนักงานระดับ
บริหารตามแผนพัฒนารายบุค คลเพื่อ เตรียมความพร้อมในการสืบทอดตาแหน่ ง งานทีส่ าคัญ และนอกจากการพัฒนา
พนักงานแล้ว ยังส่งเสริมให้พนักงานมีจริยธรรม คุณธรรม และพฤติกรรมทีพ่ งึ ประสงค์ นาไปสู่การเป็ นองค์กรคุณธรรม
เป็ นองค์กรแห่งการเรียนรู้และมีวฒ
ั นธรรมองค์กร THAI Spirit ทีเ่ ข้มแข็งเป็ นหนึ่งเดียว
นอกจากนี้ ได้กาหนดตัว ชีว้ ดั หลักทีส่ ะท้อนผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ และสร้างความรูค้ วามเข้าใจให้ก บั
พนักงานในการกาหนดตัว ชีว้ ดั ผลการปฏิบ ตั งิ านให้สอดคล้องกับตัว ชีว้ ดั หลักขององค์ก ร เพื่อ ให้ก ารดาเนินงานของ
บริษทั ฯ บรรลุผลตามเป้ าหมาย
7. ความเสี่ยงจากคุณภาพของผลิ ตภัณฑ์และบริการ
เนื่องจากการดาเนินธุรกิจทุกประเภทในปั จจุบนั โดยเฉพาะอย่างยิง่ ธุรกิจสายการบินเป็ นธุรกิจเชิง Customer
Centric คือพฤติกรรมของลูกค้า (Customer Behavior) กาหนดวิธกี ารให้บริการของสายการบิน และความพึงพอใจในการ
บริการเป็ นปั จจัยหลักปั จจัยหนึ่งทีท่ าให้ลูกค้ายังคงใช้บริการอยู่อย่างต่อเนื่อง ดังนัน้ คุณภาพการบริการและอัตราความพึง
พอใจของลูกค้าจึงเป็ นปั จจัยหลักปั จจัยหนึ่งสาหรับเพิม่ ยอดรายได้ของสายการบินในปั จจุบนั นอกจากนัน้ ความคุม้ ค่าเงิน
ก็ยงั เป็ นกลจักรสาคัญที่ลูกค้าพิจารณาในการเลือ กสายการบิน ประกอบกับความคาดหวังของผูโ้ ดยสารทีจ่ ะได้รบั การ
บริการตามความชอบและรสนิยมทีแ่ ตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล (Personalized Services/Offers)

ส่วนที่ 1-3 หน้าที่ 4

บริ ษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

บริษทั ฯ มีการประเมินคุณภาพการบริการ (Quality Assurance) แบบครบวงจร โดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อ
ตรวจสอบผลิต ภัณฑ์แ ละการบริก ารให้เป็ น ไปตามคามั ่นสัญ ญาการส่งมอบทีใ่ ห้ไ ว้ก บั ลูก ค้า ซึง่ การประเมินมีท งั ้ การ
ประเมิน เชิง รุก จากการตรวจติด ตามคุณ ภาพการบริก ารให้เ ป็ น ไปตามคู่ม อื การปฏิบ ตั งิ าน ( Service Operation
Procedure) ด้วยการสุ่มตรวจการปฏิบตั งิ านแบบไม่ แจ้งให้ผูร้ บั การตรวจทราบ (Mystery Shopping) การตรวจติดตาม
คุณภาพตามข้อตกลงระดับการบริการ (Service Level Agreement) ทีเ่ ป็ นข้อกาหนดร่วมกับหน่ วยงานหลักของแต่ละจุด
บริการ และการตรวจประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์และการบริการจากสถาบันทีไ่ ด้รบั การยอมรับระดับโลก รวมถึงการ
ประเมินความพึงพอใจของลูกค้าทีด่ าเนินการจากหน่ วยงานภายใน (In-house Survey) และการประเมินความพึงพอใจ
เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์และการบริการจากหน่ วยงานภายนอก ตลอดจนการสารวจเฉพาะเรื่อง เพื่อมุ่งเน้นในประเด็นที่
ต้องการทราบความต้องการของลูกค้า ทาการสังเคราะห์ร่วมกับการประเมินแบบเชิงรับ คือ การรับข้อมูลป้ อนกลับจาก
ลูกค้า (Customer Feedback) เพื่อนามาพัฒนาและปรับปรุงข้อบกพร่อง (Corrective Action) ให้เป็ นไปตามทีล่ ูกค้า
คาดหวัง ทัง้ นี้บริษทั ฯ ได้จดั ทาโครงการเสริมสร้างความภักดีของลูกค้าประจา และ พัฒนาความเป็ นเลิศด้านการบริการ
ลูกค้าอย่างต่อเนื่องโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้ทุกจุดบริการมีศกั ยภาพในการให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้าทัวโลก
่
เช่น โครงการ System Integration for Customer Service Excellence อีกทัง้
ร่วมจัดตัง้ และขับเคลื่อนคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงการบริการ (คพป.) เพื่อปรับปรุงการบริการในทุกจุดบริการ
รวมทัง้ การพัฒนาแผนงานต่างๆ ของ Service Ring ให้เกิดการพัฒนาการบริการใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องทีจ่ ะสร้างความพึง
พอใจให้กบั ลูก ค้า ซึง่ เป็ นการสนับสนุ น เป้ า หมายและแผนกลยุท ธ์ของบริษ ทั ฯ และสร้างความสามารถ ในการแข่งขัน
(Competitive Advantage) ให้กบั บริษทั ฯ อีกด้วย
8. ความเสี่ยงจากภัยคุกคามไซเบอร์
บริษทั ฯ จาเป็ นต้องพึง่ พาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตในการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ โดยเฉพาะ
ระบบสารองทีน่ งั ่ (Reservation System) ระบบสนับสนุ นการบริการภาคพื้น (Ground Services Support System) ระบบ
สนับสนุ นโปรแกรมสะสมไมล์ (Royal Orchid Plus System) ระบบสนับสนุ นการขนส่งสินค้าและพัสดุภณ
ั ฑ์ (Cargo
Services System) ระบบสนับสนุ นการปฏิบตั กิ ารการบิน (Flight Operation System) และระบบการขายผ่านอินเทอร์เน็ต
(Internet Sales) โดยหากระบบดังกล่าวถูกคุกคามจากภัยทางไซเบอร์ จนระบบไม่สามารถให้บริการได้ หรือ ข้อมูลชัน้
ความลับ เช่น ข้อมูลลูกค้า ถูกโจรกรรมและนาไปเปิ ดเผยโดยมิชอบ หรือ ข้อมูลสารสนเทศถูกเปลีย่ นแปลงแก้ไข ก็จะส่งผล
กระทบอย่างรุนแรงและมีนัยสาคัญ ต่อการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ทัง้ ในแง่ของการสูญเสียรายได้ ชื่อเสียง ความพึงพอใจ
และความเชื่อมันของลู
่
กค้าต่อบริการของบริษทั ฯ
บริษัทฯ ตระหนักถึงความร้ายแรงและผลกระทบจากภัยคุกคามไซเบอร์ จึงได้กาหนดให้เรื่องดังกล่าวเป็ นความ
เสีย่ งระดับองค์กร และให้มมี าตรการการบริหารจัดการความเสีย่ ง โดยมี การดาเนินการในเรื่องต่างๆ เช่น การป้ องกันและ
ตรวจจับมัลแวร์ทม่ี าจากอินเตอร์เน็ตและอีเมล์ การป้ องกัน และเฝ้ าระวังการโจมตีเครือข่าย การประยุกต์ใช้กรอบการรับมือ
ภัย คุ ก คามไซเบอร์ (Cybersecurity Framework) โดยได้จ ัด ท าแผนการปรับ ปรุ ง การรับ มือ ภัย คุ ก คามไซเบอร์
(Cybersecurity Roadmap) ตามกรอบดังกล่าว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรับมือ ซึ่งจะครอบคลุมทัง้ การป้ องกัน
(Prevent) การตรวจจับ (Detect) การรับมือ (Response) และการกูค้ นื ระบบ (Recover) ปั จจุบนั บริษทั ฯ ได้ดาเนินการ
ตาม Roadmap ที่ว างไว้ โดยได้ดาเนิ นการจัด ตัง้ ศูน ย์ ป ฏิบ ัติก ารความมันคงปลอดภั
่
ย ทางไซเบอร์ (Cybersecurity
Operation Center) และเตรียมความพร้อมให้กบั คณะทางานรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cybersecurity Incident
Response Team) เพื่อให้การเฝ้ าระวังและรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ สามารถดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ทันการณ์ สาหรับส่วนของมาตรการในการกู้คนื ระบบ บริษัทฯ ได้จดั ให้มเี ครื่องคอมพิวเตอร์สารองเพื่อทางานทดแทน
โดยออกแบบการกูค้ นื ตามระดับผลกระทบของระบบนัน้ ๆ ทีม่ ตี ่อธุรกิจของบริษทั ฯ รวมถึงการจัดให้มศี นู ย์คอมพิวเตอร์สอง

ส่วนที่ 1-3 หน้าที่ 5

บริ ษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

ศูนย์ทางานทดแทนกัน แต่เนื่องจากศูนย์คอมพิวเตอร์ทงั ้ สองศูนย์ตงั ้ อยู่บนพืน้ ทีเ่ ดียวกัน เพื่อลดความเสีย่ งดังกล่าวจึงได้ทา
โครงการย้ายศูนย์คอมพิวเตอร์หนึ่งออกไปตัง้ อยู่นอกพื้นที่ ขณะนี้อยู่ในขัน้ ตอนการดาเนินการย้ายศูนย์คอมพิวเตอร์แห่ง
ใหม่ให้แล้วเสร็จภายในปี 2563
9. ความเสี่ยงจากกฎหมายและระเบียบต่างๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดาเนิ นงานของบริษทั ฯ
บริษทั ฯ ดาเนินธุรกิจสายการบิน และเป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทัง้ ในฐานะ
เป็ นรัฐวิสาหกิจ จะต้องปฏิบตั ติ ามกฏหมาย กฎ ระเบียบต่างๆ (กฎเกณฑ์) ทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศเป็ น
จานวนมาก ดังนัน้ หากบริษทั ฯ หรือพนักงาน ปฏิบตั ไิ ม่ครบถ้วน ปฏิบตั ผิ ดิ หรือไม่ได้ปฏิบตั ิ ตามทีก่ ฎเกณฑ์กาหนด อาจ
ทาให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึน้ ในเรื่องค่าปรับและเสียภาพลักษณ์ ซึง่ ประเมินค่าความเสียหายไม่ได้ และอาจส่งผลกระทบต่อ
การดาเนินงานของบริษทั ฯ อาทิเช่น พ.ร.บ.คุม้ ครองข้ อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 หรือ Thailand’s Personal Data
Protection Act (PDPA) จะบังคับใช้ในวันที่ 28 พ.ค. 2563 โดย PDPA มีหลักการมาจากกฎหมาย GDPR ของสหภาพ
ยุโรป (บังคับใช้ 25 พ.ค. 2561) ซึง่ มีบทลงโทษ ทางค่าปรับสูงมาก แต่ PDPA มีบทลงโทษทัง้ ทางแพ่ง อาญาและทาง
ปกครอง ซึง่ บริษทั ฯ ได้ตระหนักถึงความเสีย่ งในการปฏิบตั งิ าน และเห็นถึงความสาคัญ ในการปฏิบตั ติ ามกฎหมายฉบับ
ดังกล่าว จึงได้เตรียมความพร้อม และเริม่ ดาเนินการตามทีก่ ฎหมายกาหนด เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการดาเนินงาน
ของบริษ ทั ฯ อีกทัง้ สมาคมขนส่ง ทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) ได้ป ระกาศให้สายการบิน ทีท่ าการบิน เข้า -ออก
สหราชอาณาจักร ต้องปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดทีร่ ะบุใน UK Modern Slavery Act 2015 (MSA) ซึง่ บริษทั ฯ ได้ดาเนินงาน
ตามข้อกาหนดฉบับดังกล่าวอย่างครบถ้วน เช่นกัน
10. ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสิ ทธิ หรือการลงทุนของผูถ้ ือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กระทรวงการคลังและธนาคารออมสิน ถือหุน้ ในบริษทั ฯ ร้อยละ 53.16 ของจานวนหุน้ ที่
จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ จึงทาให้กระทรวงการคลัง สามารถควบคุมมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้เกือบทัง้ หมด ไม่ว่า
จะเป็ นเรื่องการแต่ งตัง้ กรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นเรื่องที่
กฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทฯ กาหนดให้ต้องได้รบั เสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนัน้ ผู้ถือหุ้นรายอื่นจึงอาจไม่
สามารถรวบรวมคะแนนเสียง เพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องทีผ่ ถู้ อื หุน้ ใหญ่เสนอได้

ส่วนที่ 1-3 หน้าที่ 6

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิ จ

4.1

สิ นทรัพย์หลักของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
หน่ วย: ล้านบาท

มูลค่าตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประเภท

เครื่องบินและเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องบินและเครื่องยนต์

40,470.00

เครื่องบินภายใต้สญ
ั ญาเช่าทางการเงิน

98,790.67

อุปกรณ์การบินหมุนเวียน

11,578.06

เครื่องมือ โรงซ่อมและอุปกรณ์

2,854.07

ทีด่ นิ อาคารและค่าปรับปรุง *

13,424.76

รวม
หมายเหตุ :

167,117.56
*

ไม่มภี าระผูกพัน

ลักษณะสาคัญของสิ นทรัพย์หลัก
เครือ่ งบิ น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีเครื่องบินที่ใช้ในการดาเนินงานจานวน 103 ลา และมีเครื่องบินที่ปลด
ระวางและอยู่ระหว่างดาเนินการขายจานวน 15 ลา รวมเป็ นเครื่องบินทัง้ หมดจานวน 118 ลา แบ่งเป็ นเครื่องบินทีเ่ ป็ น
สินทรัพย์ของบริษัทฯ จานวน 47 ลา เครื่องบินภายใต้สญ
ั ญาเช่าทางการเงิน (Financial Lease) จานวน 32 ลา และ
เครื่องบินภายใต้สญ
ั ญาเช่าดาเนินงาน (Operating Lease) จานวน 39 ลา โดยมีรายละเอียดดังนี้

ส่วนที่ 1-4 หน้าที่ 1

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

เครื่องบิน
ภายใต้สญ
ั ญา
เช่าทางการเงิน
(Financial
Lease)

เครือ่ งบิน
ภายใต้สญ
ั ญา
เช่าดาเนิ นงาน
(Operating
Lease)

เครื่องบินที่ใช้ใน
การดาเนิ นงาน
ณ 31 ธันวาคม
2562

จานวน
(ลา)

อายุเฉลี่ย
(ปี )

เครื่องบิน
ที่เป็ น
กรรมสิ ทธิ์
ของบริษทั ฯ

โบอิง้ 747-400

11

21.6

11

-

-

10

โบอิง้ 777-300

6

20.1

6

-

-

6

โบอิง้ 777-200ER

6

12.8

6

-

-

6

โบอิง้ 777-200

6

23.0

6

-

-

6

โบอิง้ 737-400

4

27.2

4

-

-

-

14

6.0

-

6

8

14

โบอิง้ 787-8

6

5.0

-

-

6

6

โบอิง้ 787-9

2

2.2

-

-

2

2

แอร์บสั 380-800

6

6.7

2

4

-

6

แอร์บสั 350-900

12

2.3

-

4

8

12

แอร์บสั 340-600

6

13.8

6

-

-

-

แอร์บสั 340-500

3

14.1

3

-

-

-

แอร์บสั 330-300

15

8.5

2

13

-

15

แอร์บสั 320-200

20

6.0

-

5

15

20

แอร์บสั 300-600R

1

26.8

1

-

-

-

118

10.7

47

32

39

103

ประเภทเครื่องบิน

โบอิง้ 777-300ER

รวม

Note: ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ส่วนที่ 1-4 หน้าที่ 2

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

เครือ่ งบิ นภายใต้สญ
ั ญาเช่าทางการเงิ น (Financial Lease) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ประเภท
เครื่องบิน

โบอิง้ 777-300ER

แอร์บสั A330-300

จานวน
(ลา)

6

13

ลักษณะสาคัญ

เครื่องบินพิสยั ไกลสาหรับ
เส้นทางข้ามทวีป

เครื่องบินพิสยั กลางสาหรับ
เส้นทางบินในภูมภิ าค

รายละเอียด
เครื่องบิน
(ลาที่)

วันสิ้นสุด
สัญญาเช่า

โบอิง้ 777-300ER # 14

ระยะเวลา
คงเหลือตามสัญญา (ปี )

ยอดคงเหลือของภาระผูกพัน (1)
(ล้านบาท)

สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2562

สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2561

21 ม.ค. 2569

6.1

7.1

1,786.91

2,354.92

โบอิง้ 777-300ER # 15

10 ก.ค. 2569

6.5

7.5

2,285.70

2,886.39

โบอิง้ 777-300ER # 16

27 ส.ค. 2569

6.7

7.7

2,289.76

2,891.52

โบอิง้ 777-300ER # 17

20 ม.ค. 2570

7.1

8.1

2,812.35

3,519.85

โบอิง้ 777-300ER # 18

22 มิ.ย. 2570

7.5

8.5

3,036.92

3,700.96

โบอิง้ 777-300ER # 19

28 ก.ย. 2570

7.7

8.7

3,134.27

3,805.10

แอร์บสั 330-300 # 15

29 ม.ค. 2563

0.1

1.1

31.54

263.21

แอร์บสั 330-300 # 16

23 มิ.ย. 2563

0.5

1.5

64.47

282.51

แอร์บสั 330-300 # 17

23 มิ.ย. 2563

0.5

1.5

63.91

280.10

แอร์บสั 330-300 # 18

23 มิ.ย. 2563

0.5

1.5

63.81

279.64

ส่วนที่ 1-4 หน้าที่ 3

สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2562

สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2561

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

ประเภท
เครื่องบิน

แอร์บสั A380-800

จานวน
(ลา)

4

ลักษณะสาคัญ

เครื่องบินพิสยั ไกลขนาดใหญ่
มากสาหรับเส้นทางบินข้ามทวีป

แบบ 56-1

รายละเอียด
เครื่องบิน
(ลาที่)

วันสิ้นสุด
สัญญาเช่า

ระยะเวลา
คงเหลือตามสัญญา (ปี )

ยอดคงเหลือของภาระผูกพัน (1)
(ล้านบาท)

สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2562

สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2561

สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2562

สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2561

แอร์บสั 330-300 # 19

29 ก.ย. 2563

0.7

1.7

111.40

347.38

แอร์บสั 330-300 # 20

29 ก.ย. 2563

0.7

1.7

112.02

349.30

แอร์บสั 330-300 # 21

16 พ.ย. 2566

3.9

4.9

812.25

1,098.95

แอร์บสั 330-300 # 22

6 ธ.ค. 2566

3.9

4.9

834.91

1,129.55

แอร์บสั 330-300 # 23

23 ก.พ. 2567

4.2

5.2

865.55

1,079.87

แอร์บสั 330-300 # 24

18 ก.ย. 2570

7.7

8.7

931.57

1,205.57

แอร์บสั 330-300 # 25

19 ต.ค. 2570

7.8

8.8

969.28

1,243.74

แอร์บสั 330-300 # 26

16 ม.ค. 2571

8.0

9.0

863.74

1,108.86

แอร์บสั 330-300 # 27

22 เม.ย. 2571

8.3

9.3

929.68

1,185.32

แอร์บสั 380-800 # 1

26 ก.ย. 2567

4.7

5.7

1,833.91

2,345.03

แอร์บสั 380-800 # 2

28 พ.ย. 2567

4.9

5.9

2,040.99

2,587.50

แอร์บสั 380-800 # 3

20 ธ.ค. 2567

5.0

6.0

2,290.86

3,007.64

แอร์บสั 380-800 # 4

21 มี.ค. 2568

5.2

6.2

2,526.12

3,292.92

ส่วนที่ 1-4 หน้าที่ 4

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

ประเภท
เครื่องบิน

จานวน
(ลา)

แอร์บสั A320-200

5

แอร์บสั A350-900

รวม

4

ลักษณะสาคัญ

เครื่องบินพิสยั ไกลสาหรับ
เส้นทางบินในประเทศและ
ภูมภิ าค

เครื่องบินพิสยั ไกลขนาดใหญ่
สาหรับเส้นทางบินข้ามทวีป

แบบ 56-1

รายละเอียด
เครื่องบิน
(ลาที่)

วันสิ้นสุด
สัญญาเช่า

ระยะเวลา
คงเหลือตามสัญญา (ปี )

ยอดคงเหลือของภาระผูกพัน (1)
(ล้านบาท)

สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2562

สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2561

สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2562

สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2561

แอร์บสั 320-200 # 16

16 ต.ค. 2569

6.8

7.8

634.43

771.35

แอร์บสั 320-200 # 17

03 ธ.ค. 2569

6.9

7.9

634.51

771.43

แอร์บสั 320-200 # 18

20 ม.ค. 2570

7.1

8.1

622.21

768.30

แอร์บสั 320-200 # 19

08 ต.ค. 2570

7.8

8.8

839.31

1,007.70

แอร์บสั 320-200 # 20

05 พ.ย. 2570

7.9

8.9

839.83

1,008.07

แอร์บสั 350-900 # 3

21 เม.ย. 2572

9.3

10.3

2,837.83

3,364.36

แอร์บสั 350-900 # 4

14 มิ.ย. 2572

9.5

10.5

2,747.76

3,390.04

แอร์บสั 350-900 # 9

31 ม.ค. 2576

13.1

14.1

3,510.67

4,068.00

แอร์บสั 350-900 # 12

2 พ.ค. 2573

10.3

11.3

3,097.57

3,586.93

46,456.04

58,982.01

32

ส่วนที่ 1-4 หน้าที่ 5

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

เครือ่ งบิ นภายใต้สญ
ั ญาเช่าดาเนิ นงาน (Operating Lease) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประเภท
เครื่องบิน

โบอิง้ 777-300ER

โบอิง้ 787-8

จานวน
(ลา)

8

6

ลักษณะสาคัญ

รายละเอียด
เครื่องบิน
(ลาที่)

วันสิ้นสุด
สัญญาเช่า

ยอดคงเหลือของภาระผูกพัน (1)
(ล้านบาท)

ระยะเวลา
คงเหลือตามสัญญา (ปี )
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2562

สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2561

สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2562

สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2561

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

2 ส.ค. 2567

4.6

5.6

2,111.44

2,964.99

30 ต.ค. 2567

4.8

5.8

2,195.65

3,064.89

โบอิง้ 777-300ER # 8

7 มี.ค. 2568

5.2

6.2

2,411.21

3,315.72

โบอิง้ 777-300ER # 9

9 เม.ย. 2568

5.3

6.3

2,454.55

3,366.54

โบอิง้ 777-300ER # 10

11 มิ.ย. 2568

5.4

6.4

2,540.88

3,472.93

โบอิง้ 777-300ER # 11

19 ก.ค. 2568

5.6

6.6

2,585.06

3,524.42

โบอิง้ 777-300ER # 12

26 ส.ค. 2568

5.7

6.7

2,629.45

3,575.06

โบอิง้ 777-300ER # 13

22 ต.ค. 2568

5.8

6.8

2,718.14

3,679.32

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

16 ก.ค. 2569

6.5

7.5

2,699.45

3,349.25

15 ก.ย. 2569

6.7

7.7

2,772.44

3,428.34

29 ต.ค. 2569

6.8

7.8

2,807.35

3,465.92

โบอิง้ 787-8 # 4

9 ธ.ค. 2569

6.9

7.9

2,883.72

3,549.13

ส่วนที่ 1-4 หน้าที่ 6

สิ ทธิ การซื้อ
เครื่องบิน
เมื่อสิ้นสุด
สัญญาเช่า
ดาเนิ นงาน

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

ประเภท
เครื่องบิน

โบอิง้ 787-9

แอร์บสั 350-900

จานวน
(ลา)

2

8

ลักษณะสาคัญ

รายละเอียด
เครื่องบิน
(ลาที่)

แบบ 56-1

วันสิ้นสุด
สัญญาเช่า

ยอดคงเหลือของภาระผูกพัน (1)
(ล้านบาท)

ระยะเวลา
คงเหลือตามสัญญา (ปี )
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2562

สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2561

สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2562

สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2561

โบอิง้ 787-8 # 5

17 เม.ย. 2570

7.3

8.3

3,058.27

3,742.10

โบอิง้ 787-8 # 6

7 ส.ค. 2570

7.6

8.6

3,218.77

3,917.51

เครื่องบินพิสยั ไกลสาหรับ
เส้นทางบินในภูมภิ าคและ
บินข้ามทวีป

โบอิง้ 787-9 # 1

14 ก.ย.2572

9.7

10.7

5,277.90

6,262.34

โบอิง้ 787-9 # 2

30 ต.ค.2572

9.8

10.8

5,331.59

6,320.98

เครื่องบินพิสยั ไกล

แอร์บสั 350-900 # 1

29 ส.ค. 2571

8.7

9.7

4,722.38

5,849.20

ขนาดใหญ่สาหรับเส้นทาง
บินข้ามทวีป

แอร์บสั 350-900 # 2

11 ต.ค. 2571

8.8

9.8

4,759.23

5,888.56

แอร์บสั 350-900 # 5

13 ก.ค. 2572

9.5

10.5

5,072.68

6,321.87

แอร์บสั 350-900 # 6

31 ส.ค. 2572

9.7

10.7

5,129.75

6,387.10

แอร์บสั 350-900 # 7

22 ก.ย. 2572

9.7

10.7

5,184.90

6,450.61

แอร์บสั 350-900 # 8

26 ม.ค. 2573

10.1

11.1

5,469.90

6,779.61

แอร์บสั 350-900 # 10

21 ก.พ. 2573

10.2

11.2

5,548.66

6,870.18

แอร์บสั 350-900 # 11

14 มี.ค. 2573

10.2

11.2

5,604.30

6,934.19

ส่วนที่ 1-4 หน้าที่ 7

สิ ทธิ การซื้อ
เครื่องบิน
เมื่อสิ้นสุด
สัญญาเช่า
ดาเนิ นงาน

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

ประเภท
เครื่องบิน

จานวน
(ลา)

แอร์บสั 320-200

15

ลักษณะสาคัญ

รายละเอียด
เครื่องบิน
(ลาที่)

แบบ 56-1

วันสิ้นสุด
สัญญาเช่า

สิ ทธิ การซื้อ
เครื่องบิน
เมื่อสิ้นสุด
สัญญาเช่า
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2561 ดาเนิ นงาน

ยอดคงเหลือของภาระผูกพัน (1)
(ล้านบาท)

ระยะเวลา
คงเหลือตามสัญญา (ปี )
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2562

สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2561

สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2562

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

29 มิ.ย. 2567

4.5

5.5

431.47

620.62

8 ส.ค. 2567

4.6

5.6

449.82

642.22

17 ส.ค. 2567

4.6

5.6

453.40

646.96

แอร์บสั 320-200 # 4

28 ก.ย. 2567

4.7

5.7

462.69

657.85

แอร์บสั 320-200 # 5

17 ม.ค. 2568

5.1

6.1

499.92

703.80

แอร์บสั 320-200 # 6

28 มี.ค. 2568

5.2

6.2

519.22

726.38

แอร์บสั 320-200 # 7 2)

23 ต.ค. 2568

5.8

0.8

554.61

85.38

แอร์บสั 320-200 # 8 2)

29 ต.ค. 2568

5.8

0.8

554.61

85.38

แอร์บสั 320-200 # 9 2)

19 พ.ย. 2568

5.9

0.9

562.65

95.17

แอร์บสั 320-200 # 10 2)

4 ธ.ค. 2568

5.9

0.9

570.68

105.33

แอร์บสั 320-200 # 11 2)

31 ม.ค. 2569

6.1

1.1

578.72

115.14

แอร์บสั 320-200 # 12 2)

18 ก.พ. 2569

6.1

1.1

587.30

125.09

แอร์บสั 320-200 # 13 2)

20 พ.ค. 2569

6.4

1.4

612.72

154.89

แอร์บสั 320-200 # 14 2)

20 มิ.ย. 2569

6.5

1.5

621.84

165.77

ส่วนที่ 1-4 หน้าที่ 8

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

ประเภท
เครื่องบิน

จานวน
(ลา)

ลักษณะสาคัญ

รายละเอียด
เครื่องบิน
(ลาที่)
แอร์บสั 320-200 # 15 2)

รวม

แบบ 56-1

วันสิ้นสุด
สัญญาเช่า

ยอดคงเหลือของภาระผูกพัน (1)
(ล้านบาท)

ระยะเวลา
คงเหลือตามสัญญา (ปี )
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2562

สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2561

6.7

1.7

26 ก.ย. 2569

39

สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2562

สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2561

648.39
97,295.71

196.93
117,607.67

หมายเหตุ :
1)
ภาระผูกพันทีบ่ ริษทั ฯ ต้องจ่ายให้แก่ผใู้ ห้เช่า ซึง่ ตามสัญญากาหนดไว้เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ คานวณเป็นมูลค่าสกุลเงินบาท ด้วยอัตราแลกเปลีย่ นตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
2)
บริษั ทฯ ลงนามต่ออายุสญ
ั ญาเช่าดาเนินงานเครือ่ งบินแอร์บสั 320-200 ลาที ่ 7-15 ออกไปอีก 6 ปี

ส่วนที่ 1-4 หน้าที่ 9

สิ ทธิ การซื้อ
เครื่องบิน
เมื่อสิ้นสุด
สัญญาเช่า
ดาเนิ นงาน

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

สิ นทรัพย์ที่ไม่มีตวั ตนที่สาคัญประเภทเครือ่ งหมายการค้าที่ยงั ใช้งานอยูใ่ นปัจจุบนั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
เครื่องหมายการค้า/บริการ

สาหรับสิ นค้า/บริการ

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

1. รูปแบบตราสัญลักษณ์บริษทั ฯ

 สินค้ากระดาษหัวจดหมาย นิตยสาร

2. รูปแบบตราสัญลักษณ์บริษทั ฯ

 บริการขนส่ง ทางบกและทางอากาศ จัดทัวร์ ตัวแทน จด ณ วันที่ 20 ต.ค. 2536
จ าหน่ า ยบัต รโดยสารเครื่อ งบิ น ให้ เ ช่ า คลัง สิน ค้ า ต่ออายุลงวันที่ 14 พ.ย. 2556
สิน้ สุดวันที่ 19 ต.ค. 2566
รับฝากสินค้า รับจ้างขนของ รับฝากของ
 บริการดาเนินกิจการโรงแรม จัดหาที่พกั อาศัย จอง
โรงแรม การจัดอาหารและบริการ
 บริการบารุงรักษา ซ่อมแซมเครื่องบิน

3. รูปลักษณ์ตวั อักษร
ใช้ประกอบตราสัญลักษณ์
ภาษาอังกฤษ (ใหม่)

จด ณ วันที่ 6 มิ.ย. 2550
 บริการบารุงรักษา ซ่อมแซมเครื่องบิน
 บริการโรงแรม จัดหาที่พกั ชั ่วคราว จองโรงแรม จัดการ ต่ออายุลงวันที่ 2 ต.ค. 2560
สิน้ สุดวันที่ 5 มิ.ย. 2570
อาหารและเครื่องดื่ม
 บริ ก ารขนส่ ง ทางบกและอากาศ จัด ทัว ร์ ตัว แทน
จ าหน่ า ยบัต รโดยสารเครื่อ งบิ น ให้ เ ช่ า คลัง สิน ค้ า
รับฝากสินค้า รับจ้างขนของ รับฝากของ

4. รูปลักษณ์ตวั อักษร
ใช้ประกอบตราสัญลักษณ์
ภาษาไทย (ใหม่)

 บริการบารุงรักษา ซ่อมแซมเครื่องบิน
 บริการขนส่งทางบกและทางอากาศ จัดทัวร์ ตัวแทน
จาหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบิน ให้เช่าคลังสินค้า
รับฝากสินค้า รับจ้างขนของ รับฝากของ

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

 บริการโรงแรม จัดหาที่พกั ชั ่วคราว จองโรงแรม จัดการ
อาหารและเครื่องดื่ม
5. Slogan อังกฤษใช้ประกอบ
ตราสัญลักษณ์

จด ณ วันที่ 20 ต.ค. 2536
 บริการขนส่ง ทางบกและทางอากาศ จัดทัวร์ ตัวแทน
ต่ออายุลงวันที่ 14 พ.ย. 2556
จ าหน่ า ยบัต รโดยสารเครื่อ งบิ น ให้ เ ช่ า คลัง สิน ค้ า
สิน้ สุดวันที่ 19 ต.ค. 2566
รับฝากสินค้า รับจ้างขนของ รับฝากของ
 บริการบารุงรักษา ซ่อมแซมเครื่องบิน
 บริการดาเนินกิจการโรงแรม จัดหาที่พกั อาศัย จอง
โรงแรม การจัดอาหารและบริการ

ส่วนที่ 1-4 หน้า 10

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

เครื่องหมายการค้า/บริการ
6. Slogan ภาษาไทย
ใช้ประกอบตราสัญลักษณ์

แบบ 56-1

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

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

8. ตราสัญลักษณ์รา้ น Puff &
Pie Supreme bakery
delight

 บริการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม

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

9. ตราสัญลักษณ์

 บริการอาหารและเครื่องดื่ม

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

7. ตราสัญลักษณ์รา้ น
Puff & Pie

Eurng Luang

ส่วนที่ 1-4 หน้า 11

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

เครื่องหมายการค้า/บริการ

สาหรับสิ นค้า/บริการ

แบบ 56-1

วันที่จดทะเบียน

10. ตราสัญลักษณ์โครงการ
ไมล์สร้างบุญ

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

11. รูปลักษณ์ตวั อักษร
ใช้ประกอบตราสัญลักษณ์
ภาษาอังกฤษ

จด ณ วันที่ 1 มิ.ย. 2547
 บริการบารุงรักษา ซ่อมแซมเครื่องบิน
 บริการขนส่ง ทางบกและทางอากาศ จัดทัวร์ ตัวแทน ต่ออายุลงวันที่ 9 ต.ค. 2557
จ าหน่ า ยบัต รโดยสารเครื่อ งบิ น ให้ เ ช่ า คลัง สิน ค้ า สิน้ สุดวันที่ 31 พ.ค. 2567
รับฝากสินค้า รับจ้างขนของ รับฝากของ
 บริการโรงแรม จัดหาที่พกั ชั ่วคราว จองโรงแรม จัดการ
อาหารและเครื่องดื่ม

12. รูปลักษณ์ตวั อักษร
ใช้ประกอบตราสัญลักษณ์
ภาษาไทย

จด ณ วันที่ 1 มิ.ย. 2547
 บริการบารุงรักษา ซ่อมแซมเครื่องบิน
 บริการขนส่ง ทางบกและทางอากาศ จัดทัวร์ ตัวแทน ต่ออายุลงวันที่ 9 ต.ค. 2557
จ าหน่ า ยบัต รโดยสารเครื่อ งบิ น ให้ เ ช่ า คลัง สิน ค้ า สิน้ สุดวันที่ 31 พ.ค. 2567
รับฝากสินค้า รับจ้างขนของ รับฝากของ
 บริการโรงแรม จัดหาที่พกั ชั ่วคราว จองโรงแรม จัดการ
อาหารและเครื่องดื่ม

13. ตราสัญลักษณ์รา้ น
THAI Shop

 บริการจัดการขายสินค้า

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

14. ตราสัญลักษณ์

 บริการจัดหาทีพ่ กั อาศัย จองโรงแรม
 บริการจัดทัวร์ ตัวแทนจาหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบิน

15. ชื่อรายการโทรทัศน์
ภาษาไทย

 บริการผลิตรายการโทรทัศน์

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

การบินไทยไขจักรวาล
ส่วนที่ 1-4 หน้า 12

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

เครื่องหมายการค้า/บริการ
16. รูปลักษณ์ตวั อักษร
ใช้ประกอบตราสัญลักษณ์
ภาษาอังกฤษ

17. ตราสัญลักษณ์

แบบ 56-1

สาหรับสิ นค้า/บริการ

วันที่จดทะเบียน
 คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ใช้วเิ คราะห์ จัดการ ดึงกลับมา จด ณ วันที่ 20 มี.ค. 2540
ใช้ และเก็บรายละเอียดซึง่ ข้อมูลเกีย่ วกับการขนส่งทาง ต่ออายุลงวันที่ 8 ธ.ค. 2560
สิน้ สุดวันที่ 19 มี.ค. 2570
อากาศ
 บัตรพิมพ์ทาด้วยพลาสติก ใบปลิวใช้กบั การบริการสาย
การบิน โบร์ชวั ร์ใช้กบั การบริการสายการบิน ตั ๋วใช้กบั
การบริก ารสายการบิน คู ป องใช้ ก ับ สายการบิน
จดหมายข่าวทีเ่ กีย่ วกับการเดินทาง
 บริ ก ารขนส่ ง ผู้ โ ดยสารทางอากาศ บริ ก ารขนส่ ง
ทรัพย์สนิ ทางอากาศ บริการขนส่งไปรษณียท์ างอากาศ
บริก ารส ารองและจองที่เ พื่อ การเดิน ทางท่ อ งเที่ย ว
บริการจัดการเพื่อการเดินทางท่องเทีย่ ว บริการจอดรถ
บริ ก ารส ารองและจองที่ เ พื่ อ การเดิ น ทางทางเรื อ
บริ ก ารจัด การเพื่อ การเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วทางเรื อ
บริ ก ารดึ ง มาใช้ แ ละเก็ บ รายละเอี ย ดข้ อ มู ล ทาง
คอมพิวเตอร์ทเ่ี กีย่ วกับการขนส่ง
 บริการจองโรงแรม
 คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ใช้วเิ คราะห์ จัดการ ดึงกลับมา จด ณ วันที่ 20 มี.ค. 2540
ใช้ และเก็บรายละเอียดซึง่ ข้อมูลเกีย่ วกับการขนส่งทาง ต่ออายุลงวันที่ 13 ก.พ. 2561
สิน้ สุดวันที่ 19 มี.ค. 2570
อากาศ
 บัตรพิมพ์ทาด้วยพลาสติก ใบปลิวใช้กบั การบริการสาย
การบิน โบร์ชวั ร์ใช้กบั การบริการสายการบิน ตั ๋วใช้กบั
การบริการสายการบิน คูปองใช้กบั การบริการสายการ
บิน จดหมายข่าวทีเ่ กีย่ วกับการเดินทาง
 บริ ก ารขนส่ ง ผู้ โ ดยสารทางอากาศ บริ ก ารขนส่ ง
ทรัพย์สนิ ทางอากาศ บริการขนส่งไปรษณียท์ างอากาศ
บริก ารส ารองและจองที่เ พื่อ การเดิน ทางท่ อ งเที่ย ว
บริการจัดการเพื่อการเดินทางท่องเที่ยว บริก ารสารอง
และจองที่เพื่อการเดินทางทางเรือ และการจัดการเพื่อ
การเดินทางท่อ งเที่ยวทางเรือ บริการจอดรถ บริการ
ดึงมาใช้และเก็บรายละเอียดข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ท่ี
เกีย่ วกับการขนส่ง
 บริการจองโรงแรม

ส่วนที่ 1-4 หน้า 13

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

เครื่องหมายการค้า/บริการ

สาหรับสิ นค้า/บริการ

แบบ 56-1

วันที่จดทะเบียน

18. ตราสัญลักษณ์
Yellow Orchid

 บริการอาหารและเครื่องดื่ม

19. ตราสัญลักษณ์
THAI Shop (ใหม่)

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

20. ตราสัญลักษณ์
THAI TGGS

 บริการผูโ้ ดยสารก่อนและหลังบิน

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

21. ตราสัญลักษณ์
Puff & Pie (ใหม่)

 สินค้าขนมปั ง ขนมพั ๊ฟ ขนมพาย
 บริการการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม

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

22. ตราสัญลักษณ์
ROYAL ORCHID PLUS

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

ส่วนที่ 1-4 หน้า 14

จด ณ วันที่ 27 ต.ค. 2549
ต่ออายุลงวันที่ 14 ธ.ค. 2559
สิน้ สุดวันที่ 26 ต.ค. 2569

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

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

ส่วนที่ 1-4 หน้า 15

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

5. ข้อพิ พาททางกฎหมาย
ข้อพิ พาททางกฎหมายทัวไปที
่ ่ มิได้เกี่ยวเนื่ องกับกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันการผูกขาดและการกีดกันทาง
การค้า (Antitrust)
บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่อ าจมีผ ลกระทบด้า นลบต่ อ สิน ทรัพ ย์ข องบริษัท ฯ หรือ
บริษัทย่อยที่มีจานวนสูงกว่า ร้อยละ 5 ของส่วนของผูถ้ อื หุน้ และไม่มขี อ้ พิพาททางกฎหมายทีม่ ผี ลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ อย่างมีนัยสาคัญ อย่างไรก็ดี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีขอ้ พิพาททางกฎหมายซึง่ บริษัทฯ เป็ น
จาเลยในคดีต่างๆ สรุปได้ดงั นี้
จานวน
(คดี)

ทุนทรัพย์รวม
(ล้านบาท)

คดีพพิ าทแรงงาน

13

103.56

อยู่ในระหว่างพิจารณาคดีของศาล

คดีเรียกร้องค่าเสียหาย

63

403.66

อยู่ในระหว่างพิจารณาคดีของศาล

ประเภทคดี

สถานะปัจจุบนั

ข้อพิ พาทที่ เกี่ยวเนื่ องกับกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันการผูกขาดและการกีดกันทางการค้า (Antitrust)
ความเป็ นมา
บริษทั ฯ ถูกกล่าวหาว่าได้ร่วมกับสายการบินอื่นๆ ในการกาหนดค่าธรรมเนียมชดเชยค่าน้ ามัน (Fuel Surcharge)
ค่าธรรมเนียมพิเศษอื่นๆ ค่าระวางขนส่งผูโ้ ดยสาร และค่าระวางขนส่งสินค้าที่เรียกเก็บจากผู้ใช้บริการ อันเป็ นการขัดต่อ
กฎหมายว่าด้วยการป้ องกันการผูกขาดและการกีดกันทางการค้า ทัง้ นี้ การกล่าวหาและ/หรือการฟ้ องร้อง ประกอบด้วย
การฟ้ องร้องโดยผูใ้ ช้บริการ และ/หรือการกล่าวหา/การสอบสวนโดยหน่ วยงานของรัฐในประเทศต่างๆ โดยมีลกั ษณะทีต่ ้อง
รับผิดทัง้ ทีเ่ ป็ นตัวเงินและไม่ใช่ตวั เงิน ซึง่ รวมถึงการจ่ายเงินชดใช้ค่าเสียหายทีเ่ กิดขึน้ กับผูใ้ ช้บริ การ การจ่ายค่าปรับ แก่
หน่วยงานของรัฐ และอื่นๆ ทัง้ นี้ การกล่าวหาและการฟ้ องร้องดังกล่าวมิได้กระทาต่อบริษทั ฯ เพียงรายเดียวเท่านัน้ แต่ยงั มี
การกล่าวหาและฟ้ องร้องสายการบินอื่นๆ หลายสายการบินทีไ่ ด้มกี ารเรียกเก็บค่าธรรมเนียมชดเชยค่าน้ ามัน (Fuel Surcharge)
และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ดังกล่าวด้วยเช่นกัน
สรุปข้อมูลข้อพิ พาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษทั ฯ ยังคงมีขอ้ พิพาทกรณีทบ่ี ริษทั ฯ ถูกดาเนินการสอบสวน และ/หรือฟ้ องร้องในกรณี
เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันการผูกขาดและการกีดกันทางการค้า (Antitrust) ใน 3 ประเทศ ได้แก่ ประเทศอังกฤษ
สาธารณรัฐเกาหลี และประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยลักษณะข้อกล่าวหาทีถ่ ูกฟ้ องในแต่ละประเทศนัน้ จะคล้ายคลึงกัน คือกล่าวหา
ว่าบริษัทฯ ร่วมกับสายการบินอื่นๆ กาหนดอัตราค่าระวางขนส่งสินค้า รวมทัง้ อัตราค่าธรรมเนียมพิเศษต่างๆ สาหรับความ
คืบหน้าคดีละเมิดกฎหมายป้ องกันการค้าทีไ่ ม่เป็ นธรรม (Antitrust) ซึง่ มีรายละเอียด ดังนี้

ส่วนที่ 1-5 หน้าที่ 1

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

1. กรณี บริษทั ฯ ถูกฟ้ องในคดี Cargo Civil Case ในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2557 บริษทั ฯ ได้รบั แจ้งเรื่องนี้จากสานักงานสาขาของบริษทั ฯ ในประเทศสาธารณรัฐ
เกาหลีว่า กลุ่มบริษทั แอลจี ได้แก่ LG Chemical, LG Electronics, LG Display และ LG Life Science ได้ย่นื ฟ้ องคดีแพ่งต่อ
สายการบินจานวน 12 ราย รวมทัง้ บริษทั ฯ ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 เพื่อเรียกร้องค่าเสียหายจากการร่วมกันกาหนด
ราคา Fuel Surcharge ระหว่างสายการบินต่างๆ ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2546–2550 โดยกลุ่มบริษทั แอลจีได้ระบุจานวน
ทุนทรัพย์ในคาฟ้ องเป็ นเงินจานวน 404,000,000 วอน พร้อมดอกเบี้ย หรือประมาณ 12.28 ล้านบาท และได้สงวนสิทธิใน
์
การแก้ไ ขคาฟ้ อ งเพื่อ เพิม่ เติม จานวนทุน ทรัพ ย์ห ากกลุ่ม บริษ ัท แอลจีส ามารถพิสูจ น์ไ ด้ใ นภายหลัง ขณะนี้ค ดีอ ยู่ใ น
ระหว่างการพิจารณาของศาล
2. กรณี บริษทั ฯ ถูกสายการบิ น British Airways สายการบิ น Lufthansa และสายการบิ น KLM-AF ซึ่งเป็ น
จาเลยในคดี Cargo Civil Caseในประเทศเนเธอร์แลนด์ ยื่นคาร้องขอใช้สิทธิ ไล่เบี้ย
ในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม 2558 บริษทั ฯ ได้รบั คาร้องขอใช้สทิ ธิไล่เบีย้ (Contribution Claim) จากสายการบิน
British Airways สายการบิน Deutsche Lufthansa และ Lufthansa Cargo A.G. (รวมเรียกว่า “Lufthansa”) และสายการบิน
Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V., Martin Air Holland N.V., Societe Air France S.A. (รวมเรียกว่า “KLM-AF”)
โดยสายการบินเหล่านี้ได้ย่นื คาร้องดังกล่าวต่อบริษทั ฯ และสายการบินอื่นๆ อีกกว่า 20 สายการบิน จากกรณีทก่ี ลุ่มโจทก์ได้
ฟ้ องสายการบิน British Airways, Lufthansa, KLM-AF และ Singapore Airlines และ Singapore Airlines Cargo (รวม
เรียกว่า “Singapore Airlines”) เป็ นจาเลย ตัง้ แต่เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2556 โดยกล่าวหาว่าสายการบินเหล่านี้ได้ร่วมกัน
กาหนดราคาค่าธรรมเนียมต่างๆ (คดีหลัก) อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ ไม่ได้ถูกฟ้ องเป็ นจาเลยในคดีหลักด้วย หลังจากนัน้ สาย
การบิน British Airways, Lufthansa และ Swiss International, KLM-AF, Korean Airlines และ Qantas Airways ซึง่ เป็ น
คู่ความในคดี Contribution Claim ได้ย่นื คาร้องขอใช้สทิ ธิไล่เบี้ยต่อบริษัทฯ เพิม่ เติมเป็ นอีกคดีหนึ่งต่อจากคดีContribution
Claim ข้า งต้ น (หรื อ เรีย กว่ า Sub Contribution Claim) และบริษั ท ฯ ก็ไ ด้ ย่ืน ค าร้ อ งขอใช้ สิท ธิไ ล่ เ บี้ย ในลัก ษณะSub
Contribution Claim นี้ต่อทุกสายการบินเช่นกันเพื่อเป็ นการสงวนสิทธิของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ การฟ้ องคดี Contribution Claim และ
Sub Contribution Claim เป็ นการฟ้ องคดีเพื่อรักษาสิทธิในกรณีทศ่ี าลมีคาสังให้
่ แต่ละสายการบิน ชาระค่าเสียหายเกินสัดส่วน
ทางการตลาดของตนเท่านัน้ ไม่ใช่การฟ้ องเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายเพิม่ เติมแต่อย่างใด
นอกจากนี้ ในช่วงเดือนธันวาคม 2559 ถึงมกราคม 2560 บริษทั ฯ ได้รบั คาร้องขอใช้สทิ ธิไล่เบีย้ (Contribution
Claim) จากสายการบิน British Airways, Lufthansa และ KLM-AF โดยสายการบินเหล่านี้ได้ย่นื คาร้องดังกล่าวต่อบริษทั ฯ
และสายการบินอื่นๆ อีกกว่า 20 สายการบินจากกรณีท่มี โี จทก์กลุ่มใหม่ ได้ฟ้องสายการบิน British Airways, Lufthansa,
KLM-AF และ Singapore Airlines เป็ นจาเลย เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 ตามข้อกล่าวหาลักษณะเดียวกันกับคดีหลัก
คดีแรก ซึง่ บริษทั ฯ ไม่ได้ถูกฟ้ องเป็ นจาเลยในคดีหลักนี้แต่อย่างใด ขณะนี้ทุกคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล
คดีหลัก (บริษทั ฯ ไม่ได้เป็ นคู่ความ) ยังมีขอ้ โต้เกีย่ วกับประเด็นกฎหมายทีใ่ ช้บงั คับ ว่ากฎหมายทีใ่ ช้บงั คับควร
เป็ นกฎหมายดัตช์ หรือควรใช้กฎหมายตามท่าอากาศยานของประเทศต่างๆ ศาลชัน้ ต้นคาตัดสินว่ากฎหมายทีใ่ ช้บงั คับควร
เป็ นกฎหมายดัตช์ สายการบินจาเลยในคดีสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ เมื่อวันที่ 1 ตุ ลาคม 2562 ศาลได้เริม่ พิจารณาอุทธรณ์
จากนัน้ ศาลจะนัดไต่สวนต่อไปคาดว่าจะเป็ นช่วงกลางปี 2563
นอกจากนัน้ คดีหลักยังมีปัญหาประเด็นเรื่องเขตอานาจศาล เนื่องจากศาลอังกฤษเห็นว่าศาลอังกฤษไม่มี
อานาจในการตัดสินการกระทาทีฝ่ ่ าฝื นกฎหมาย Article 10 ของ EU Competition Law ในช่วงก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2547
แต่ศาลเนเธอร์แลนด์เห็นว่ามีอานาจตัดสินการกระทาความผิดนี้โดยไม่ต้องอ้างอิงการใช้กฎหมาย EU Competition Law

ส่วนที่ 1-5 หน้าที่ 2

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

ศาลเนเธอร์แลนด์จงึ ส่งประเด็นไปยัง The Court of Justice of European Union (“ECJ”) ซึง่ กลุ่มสายการบินจาเลยได้นัด
ประชุมในเดือนตุลาคม หรือพฤศจิกายน 2562 เพื่อหารือความเห็นและกลยุทธ์ในการต่อสูค้ ดีหลัก
สาหรับคดี Contribution Claim และ Sub Contribution Claim นัน้ ณ ปั จจุบนั ยังถูกพักการพิจารณาคดีไว้เพื่อ
รอการพิจารณาคดีหลักก่อน จึงยังไม่มคี วามคืบหน้าเพิม่ เติมในขณะนี้

ส่วนที่ 1-5 หน้าที่ 3

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

6. ข้อมูลทัวไปและข้
่
อมูลสำคัญอื่น
6.1

ข้อมูลทัวไป
่

บริษทั ทีอ่ อกหลักทรัพย์
ชื่อภาษาอังกฤษเป็ น
ชื่อย่อ THAI
ประเภทธุรกิจ
ทีต่ งั ้ สานักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริษทั
Home Page
โทรศัพท์
THAI Contact Center
Cargo Contact Center
Royal Orchid Holiday

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษทั ฯ มีทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้วดังนี้
ทุนจดทะเบียน 2,698,900,950 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท รวมมูลค่า 26,989,009,500 บาท
ทุนชาระแล้ว 2,182,771,917 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท รวมมูลค่า 21,827,719,170 บาท

ส่วนที่ 1-6 หน้าที่ 1

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

ข้อมูลนิ ติบคุ คลที่ บริ ษทั ฯ ถือหุ้นมำกกว่ำร้อยละ 10
ชื่อบริษทั

ประเภทธุรกิ จ

ชนิ ด
ของหุ้น

บริษทั ไทยสมายล์แอร์เวย์ จากัด
บริการขนส่งผูโ้ ดยสารและ
สามัญ
89 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร
สินค้า
กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2117-8824 โทรสาร 0-2117-8895
บริษทั ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อสี ต์เอเชีย จากัด
บริการด้านคอมพิวเตอร์
สามัญ
89 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร
สาหรับการสารองทีน่ งั ่
กรุงเทพมหานคร 10900
โดยสารและบริการเดินทาง
โทรศัพท์ 0-2207-9090 โทรสาร 0-2207-9180
อื่นๆ ให้กบั ตัวแทนจาหน่าย
บริษทั วิงสแปน เซอร์วสิ เซส จากัด
บริหารจัดการเรือ่ งบุคลากร
สามัญ
89 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร
ให้กบั บริษทั ฯ
บุรมิ สิทธิ
กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2545-1267 โทรสาร 0-2545-1535
บริษทั ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จากัด
บริการฝึกอบรมด้านการบิน
สามัญ
89 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร
บุรมิ สิทธิ
กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2545-4603 โทรสาร 0-2545-4602
บริษทั ทัวร์เอือ้ งหลวง จากัด
บริการท่องเทีย่ วและ
สามัญ
89 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร
กิจกรรมท่องเทีย่ ว
บุรมิ สิทธิ
กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2356-2888 โทรสาร 0-2288-7158
บริษทั ดอนเมือง อินเตอร์เนชันแนลแอร์
่
พอร์ต โฮเต็ล โรงแรมและร้านอาหาร
สามัญ
จากัด
333 หมู่ 10 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกนั
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ 0-2566-1020-1 โทรสาร 0-2566-1941
บริษทั ครัวการบินภูเก็ต จากัด
ครัวการบิน
สามัญ
10/3 หมู่ 6 ถนนสนามบิน ตาบลไม้ขาว
อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
โทรศัพท์ (076) 327-497-502
โทรสาร (076) 327-123-4
บริษทั โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ จากัด
โรงแรมและร้านอาหาร
สามัญ
999 อาคารโรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ
หมู่ 1 ตาบลหนองปรือ อาเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2131-1035-46 โทรสาร 0-2131-1189

ส่วนที่ 1-6 หน้าที่ 2

ทุนจด
ทะเบียน
ชำระแล้ว
(ล้ำนบำท)

สัดส่วน
กำรถือหุ้น
(%)

1,800.00

100.00

15.00

55.00

0.98
1.02

49.00
(มีอานาจ
ควบคุม)

0.98
1.02

49.00
(มีอานาจ
ควบคุม)

0.49
ถือหุน้ ผ่านบริษทั
0.51 วิงสแปนเซอร์วสิ เซส
49.00
(มีอานาจควบคุม)
120.00
40.00

100.00

1,017.78

30.00

30.00

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

ชื่อบริษทั

แบบ 56-1

ชนิ ด
ของหุ้น

ประเภทธุรกิ จ

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

ทุนจด
ทะเบียน
ชำระแล้ว
(ล้ำนบำท)

สัดส่วน
กำรถือหุ้น
(%)

คลังเชือ้ เพลิงและบริการ
เติมเชือ้ เพลิงให้แก่เครือ่ งบิน

สามัญ

637.50

22.59

บริการขนส่งผูโ้ ดยสารทาง
อากาศ

สามัญ

3,108.52

15.94

บุคคลอ้ำงอิ ง
บุคคลอ้ำงอิ ง
นายทะเบียนหลักทรัพย์

ผูส้ อบบัญชี

สถำนที่ติดต่อ

ประเภทหลักทรัพย์
หุน้ สามัญ

บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2009-9000 โทรสาร 0-2009-9991
SET Contact Center 0-2009-9999
E-mail: SETContactCenter@set.or.th
Website: http://www.set.or.th/tsd
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2271-8000 ต่อ 2405
โทรสาร 0-2618-5783

ส่วนที่ 1-6 หน้าที่ 3

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

บุคคลอ้ำงอิ ง
นายทะเบียนหุน้ กู้

ประเภทหลักทรัพย์

สถำนที่ติดต่อ

ครัง้ ที่ 1/2555
ครัง้ ที่ 2/2556
ครัง้ ที่ 1/2557
ครัง้ ที่ 1/2561

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

ครัง้ ที่ 1/2554
ครัง้ ที่ 2/2555

ครัง้ ที่ 3/2555
ครัง้ ที่ 2/2557
ครัง้ ที่ 1/2558
ครัง้ ที่ 2/2558
ครัง้ ที่ 1/2559
ครัง้ ที่ 1/2560
ครัง้ ที่ 2/2561
ครัง้ ที่ 1/2562
ครัง้ ที่ 2/2562
ผูแ้ ทนผูถ้ อื หุน้ กู้

แบบ 56-1

ครัง้ ที่ 1/2554

ครัง้ ที่ 2/2561
ครัง้ ที่ 1/2562
ครัง้ ที่ 2/2562

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
ฝ่ ายปฏิบตั กิ ารตลาดทุนตลาดเงินและการชาระเงิน
ชัน้ 15 เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขต
ปทุ ม วั น กรุ ง เทพฯ 10330 โทรศั พ ท์ 0-26267591,0-2626-7508 โทรสาร 0-2626-7543
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
ฝ่ ายการตลาดบริการธุรกิจหลักทรัพย์ ชัน้ AA
เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2296-5557 โทรสาร 0-2683-1298

ส่วนที่ 1-6 หน้าที่ 4

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

ส่วนที่ 2
การจัดการและการกากับดูแลกิ จการ
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผูถ้ ือหุ้น
7.1

จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษทั ฯ มีทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้วดังนี้
ทุนจดทะเบียน 2,698,900,950 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท รวมมูลค่า 26,989,009,500 บาท
ทุนชาระแล้ว 2,182,771,917 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท รวมมูลค่า 21,827,719,170 บาท

7.2

รายชื่อผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่
รายชื่อผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ 10 รายแรก พร้อมทัง้ จานวนหุน้ ทีถ่ อื และสัดส่วนการถือหุน้ ณ วันที่ 1 เมษายน 2562
มีรายละเอียดดังนี้
สัดส่วน
จานวนหุ้น
ลาดับที่
ชื่อผู้ถือหุ้น
การถือหุ้น
สามัญ
(ร้อยละ)
1

กระทรวงการคลัง

1,113,931,061

51.03

2

กองทุนรวม วายุภกั ษ์หนึ่ง โดย บลจ. เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน)

165,037,582

7.56

3

กองทุนรวม วายุภกั ษ์หนึ่ง โดย บลจ. กรุงไทย จากัด (มหาชน)

165,037,582

7.56

4

บริษทั ไทยเอ็นวีดอี าร์ จากัด

71,645,528

3.28

5
6
7

ธนาคาร ออมสิน
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED
นายทรงศักดิ ์ จิตเจือจุน

46,409,885
32,905,371
28,508,500

2.13
1.51
1.31

8

นายเอีย่ ม อาชวกุลเทพ

17,081,400

0.78

9

STATE STREET EUROPE LIMITED

14,228,935

0.65

10

นายวิชยั คณาธนะวนิชย์

13,225,500

0.61

11

ผูถ้ อื หุน้ อื่น

514,760,573

23.58

ยอดรวมทุนชาระแล้ว

2,182,771,917

100.00

ผูถ้ ือหุ้นสัญชาติ ไทย

2,054,583,871

94.13

128,188,046

5.87

ผูถ้ ือหุ้นสัญชาติ ต่างด้าว

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

ส่วนที่ 2-7 หน้าที่ 1

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

7.3

แบบ 56-1

การออกหลักทรัพย์อื่น
หุ้นกู้ของบริษทั ฯ
ปั จจุบนั บริษทั ฯ มีหนุ้ กูใ้ นสกุลเงินบาทเสนอขายให้แก่นกั ลงทุน จาแนกตามรายละเอียดหุน้ กู้ ดังนี้


หุน้ กูช้ นิดระบุช่อื ผูถ้ อื ไม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มปี ระกัน และมีผแู้ ทนผู้ถือหุ้นกู้ ได้แก่ หุ้น กู้ ครัง้ ที่ 1/2554,2/2561,
1/2562 และ 2/2562



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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีหุ้นกู้ท่ยี งั ไม่ครบกาหนดไถ่ ถอนจานวนทัง้ สิ้น 74,108 ล้านบาท โดยมี
รายละเอียดดังนี้
วงเงิ น
(ล้านบาท)

อัตราดอกเบีย้
ร้อยละต่อปี

1/2554 ชุดที่ 2

833

1/2554 ชุดที่ 5
1/2555 ชุดที่ 2
2/2555
3/2555 ชุดที่ 3
2/2556 ชุดที่ 2
2/2556 ชุดที่ 3
1/2557 ชุดที่ 2
1/2557 ชุดที่ 3
2/2557 ชุดที่ 2
2/2557 ชุดที่ 3
1/2558 ชุดที่ 2
1/2558 ชุดที่ 3
1/2558 ชุดที่ 4
2/2558 ชุดที่ 2
2/2558 ชุดที่ 3
2/2558 ชุดที่ 4
1/2559 ชุดที่ 2
1/2559 ชุดที่ 3
1/2559 ชุดที่ 4
1/2559 ชุดที่ 5
1/2560 ชุดที่ 1
1/2560 ชุดที่ 2
1/2560 ชุดที่ 3
1/2560 ชุดที่ 4
1/2560 ชุดที่ 5

2,167
2,000
1,500
1,500
1,250
1,500
1,000
1,000
1,340
1,430
1,500
2,000
2,300
1,500
2,500
3,000
500
1,000
3,000
2,000
1,000
1,000
1,000
3,000
2,000

ปี ท่ี 1-4 ร้อยละ 4.25
ปี ท่ี 5-8 ร้อยละ 4.75
ปี ท่ี 9-10 ร้อยละ
5.35
4.62
4.75
4.98
4.90
4.88
5.16
5.14
5.58
4.76
4.98
4.32
4.62
4.92
4.14
4.44
4.74
3.45
3.66
4.35
4.66
2.74
3.06
3.57
4.04
4.68

หุ้นกู้ ครัง้ ที่

งวดการจ่าย
ดอกเบีย้
(เดือน)
6

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

อายุ
(ปี )

วันออกหุ้นกู้

10

10
10
12
10
7
10
7
10
7
10
5
7
10
5
7
10
5
7
10
12
3
5
7
10
15

ส่วนที่ 2-7 หน้าที่ 2

วันไถ่ถอน

อันดับเครดิ ต
ตราสารหนี้ *

13 พฤษภาคม 2554

13 พฤษภาคม 2564

A

13 พฤษภาคม 2554
16 กุมภาพันธ์ 2555
23 มีนาคม 2555
11 ตุลาคม 2555
30 สิงหาคม 2556
30 สิงหาคม 2556
7 กุมภาพันธ์ 2557
7 กุมภาพันธ์ 2557
26 ธันวาคม 2557
26 ธันวาคม 2557
30 เมษายน 2558
30 เมษายน 2558
30 เมษายน 2558
30 กันยายน 2558
30 กันยายน 2558
30 กันยายน 2558
23 ธันวาคม 2559
23 ธันวาคม 2559
23 ธันวาคม 2559
23 ธันวาคม 2559
23 มิถุนายน 2560
23 มิถุนายน 2560
23 มิถุนายน 2560
23 มิถุนายน 2560
23 มิถุนายน 2560

13 พฤษภาคม 2564
16 กุมภาพันธ์ 2565
23 มีนาคม 2567
11 ตุลาคม 2565
30 สิงหาคม 2563
30 สิงหาคม 2566
7 กุมภาพันธ์ 2564
7 กุมภาพันธ์ 2567
26 ธันวาคม 2564
26 ธันวาคม2567
30 เมษายน 2563
30 เมษายน2565
30 เมษายน 2568
30 กันยายน 2563
30 กันยายน 2565
30 กันยายน 2568
23 ธันวาคม 2564
23 ธันวาคม 2566
23 ธันวาคม 2569
23 ธันวาคม 2571
23 มิถุนายน 2563
23 มิถุนายน 2565
23 มิถุนายน 2567
23 มิถุนายน 2570
23 มิถุนายน 2575

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

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

หุน้ กู้ ครัง้ ที่
1/2561 ชุดที่ 1
1/2561 ชุดที่ 2
1/2561 ชุดที่ 3
1/2561 ชุดที่ 4
2/2561 ชุดที่ 2
2/2561 ชุดที่ 3
2/2561 ชุดที่ 4
2/2561 ชุดที่ 5
2/2561 ชุดที่ 6
2/2561 ชุดที่ 7
1/2562 ชุดที่ 1
1/2562 ชุดที่ 2
1/2562 ชุดที่ 3
1/2562 ชุดที่ 4
1/2562 ชุดที่ 5
1/2562 ชุดที่ 6
1/2562 ชุดที่ 7
2/2562 ชุดที่ 1
2/2562 ชุดที่ 2
2/2562 ชุดที่ 3
2/2562 ชุดที่ 4
2/2562 ชุดที่ 5

วงเงิ น
(ล้านบาท)

อัตราดอกเบีย้
ร้อยละต่อปี

1,200
1,000
2,400
1,400
800
500
500
2,200
1,200
1,300
1,000
1,000
1,970
910
610
2,320
2,190
2,035
634
2,453
1,899
1,767

2.74
3.19
3.76
4.18
2.47
2.70
3.23
4.04
4.42
4.62
2.35
2.65
3.06
3.55
3.87
4.20
4.65
2.32
2.43
3.00
3.72
3.98

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

แบบ 56-1

อายุ (ปี )
5
7
10
15
2
3
5
10
12
15
1
2
3
5
7
10
15
1
2
3.25
10
15

วันออกหุ้นกู้
28 กุมภาพันธ์ 2561
28 กุมภาพันธ์ 2561
28 กุมภาพันธ์ 2561
28 กุมภาพันธ์ 2561
16 สิงหาคม 2561
16 สิงหาคม 2561
16 สิงหาคม 2561
16 สิงหาคม 2561
16 สิงหาคม 2561
16 สิงหาคม 2561
3 พฤษภาคม 2562
3 พฤษภาคม 2562
3 พฤษภาคม 2562
3 พฤษภาคม 2562
3 พฤษภาคม 2562
3 พฤษภาคม 2562
3 พฤษภาคม 2562
13 พฤศจิกายน 2562
13 พฤศจิกายน 2562
13 พฤศจิกายน 2562
13 พฤศจิกายน 2562
13 พฤศจิกายน 2562

วันไถ่ถอน

อันดับเครดิ ต
ตราสารหนี้ *

28 กุมภาพันธ์ 2566
28 กุมภาพันธ์ 2568
28 กุมภาพันธ์ 2571
28 กุมภาพันธ์ 2576
16 สิงหาคม 2563
16 สิงหาคม 2564
16 สิงหาคม 2566
16 สิงหาคม 2571
16 สิงหาคม 2573
16 สิงหาคม 2576
3 พฤษภาคม 2563
3 พฤษภาคม 2564
3 พฤษภาคม 2565
3 พฤษภาคม 2567
3 พฤษภาคม 2569
3 พฤษภาคม 2572
3 พฤษภาคม 2577
13 พฤศจิกายน 2563
13 พฤศจิกายน 2564
13 กุมภาพันธ์ 2566
13 พฤศจิกายน 2572
13 พฤศจิกายน 2577

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

หมายเหตุ: * อ้างอิงจากข้อมูลการจัดอันดับเครดิตบริษทั ทริสเรทติ้ง จากัด เมือ่ วันที ่ 29 ตุลาคม 2562

7.4

นโยบายการจ่ายเงิ นปันผล

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

ส่วนที่ 2-7 หน้าที่ 3

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

8. โครงสร้างการจัดการ
8.1

คณะกรรมการบริษทั ฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่รบั ผิดชอบสูงสุดในการกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทฯ อยู่ภายใต้เงื่อนไข
ข้อบังคับของบริษัทฯ ซึง่ กาหนดให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจานวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่มากกว่า 15 คน
สุดแต่ทป่ี ระชุมใหญ่ผถู้ อื หุน้ จะเป็ นผูก้ าหนดเป็ นครัง้ คราว และกรรมการไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจานวนกรรมการทัง้ หมดต้องมี
ถิน่ ทีอ่ ยู่ในราชอาณาจักร ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ กรรมการจานวน 1 ใน 3 จะต้องออกจากตาแหน่ ง และจะมี
การเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ กรรมการทีอ่ อกตามวาระนัน้ อาจถูกเลือกเข้ามาดารงตาแหน่งใหม่กไ็ ด้
รายชื่อกรรมการและการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายชื่อและตาแหน่ งคณะกรรมการบริ ษทั ฯ

1. พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน*

2. พลอากาศเอก ชาญยุทธ ศิรธิ รรมกุล
3. นายดนุชา พิชยนันท์
4. นางสาวนิตยา ดิเรกสถาพร

5. นางปรารถนา มงคลกุล

6. นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ

7. นายพินิจ พัวพันธ์

8. นายพงษ์ชยั อมตานนท์
9. นายวัชรา ตันตริยานนท์

(1)

รองประธานกรรมการ
รักษาการประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการกากับดูแลด้านสิง่ แวดล้อม
สังคม และธรรมาภิบาล
กรรมการอิสระ
กรรมการบริหาร
กรรมการผูม้ อี านาจลงนาม
กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผูม้ อี านาจลงนาม
กรรมการอิสระ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการผูม้ อี านาจลงนาม
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการบริหาร
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง

ส่วนที่ 2-8 หน้าที่ 1

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

ช่วงระยะเวลา

(2)

การดารงตาแหน่ ง

ปกติ
3/3

พิ เศษ
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

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

รายชื่อและตาแหน่ งคณะกรรมการบริ ษทั ฯ

10. นางสาวศิรกิ ุล เลากัยกุล

11. รองศาสตราจารย์ ดร. สัญลักข์ ปั ญวัฒนลิขติ
12. พลอากาศเอก อานาจ จีระมณีมยั
13. นายสุเมธ ดารงชัยธรรม

(1)

กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน
ประธานกรรมการกากับดูแลด้าน
สิง่ แวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการผูม้ อี านาจลงนาม

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

(2)

การดารงตาแหน่ ง

ปกติ

พิ เศษ

10/12

13/17

26 เม.ย. 61 - เม.ย. 64

3/3

3/5

16 ต.ค. 62 - เม.ย. 65

0/12
12/12

0/17
17/17

26 เม.ย. 61 - เม.ย. 64
26 ต.ค. 62 - เม.ย. 65

หมายเหตุ: (1) มีกรรมการท่าน 1 ท่าน ถือครองหุน้ ของบริษทั ฯ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2562
(2) ช่วงระยะเวลาการดารงตาแหน่งระบุเฉพาะวาระปั จจุบนั
* ดารงตาแหน่งประธานกรรมการ เมือ่ วันที่ 16 มกราคม 2563

ส่วนที่ 2-8 หน้าที่ 2

ช่วงระยะเวลา

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

8.2

แบบ 56-1

เจ้าหน้ าที่บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษทั ฯ มีตาแหน่งเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร(1) จานวนทัง้ สิน้ 8 คน ดังนี้
รายชื่อเจ้าหน้ าที่ บริ หาร

(1)

1. นายสุเมธ ดารงชัยธรรม
2. นาวาอากาศตรี สรเดช นามเรืองศรี

3. นางสุวมิ ล บัวเลิศ
4. นายวิวฒ
ั น์ ปิ ยะวิโรจน์
5.
6.
7.
8.

นายณัฐพงศ์ สมิตอาไพพิศาล
นางสาวปิ ยาณี สังข์ทอง
นายกฤชบดี อินทรโชติ
นางเฉิดโฉม เทอดสถีรศักดิ ์

ตาแหน่ ง
กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
รักษาการ รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ฝ่ายช่าง
รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่สายปฏิบตั กิ าร
รักษาการ รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่สายกลยุทธ์องค์กร
และพัฒนาอย่างยังยื
่ น
รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่สายทรัพยากรบุคคล
รักษาการ รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่สายบริหารงานกฎหมายและบริหารทัวไป
่
รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่สายการพาณิชย์
รักษาการ รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่หน่วยธุรกิจบริการการบิน
รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่สายการเงินและการบัญชี
ผูอ้ านวยการใหญ่ฝ่ายบัญชีบริหารและข้อมูล
ผูอ้ านวยการใหญ่ฝ่ายการบัญชี
ผูอ้ านวยการฝ่ ายเงินทุน
รักษาการ ผูอ้ านวยการใหญ่ฝ่ายการเงินองค์กร

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

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

ส่วนที่ 2-8 หน้าที่ 3

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

รายงานการถือครองหุ้นของผูบ้ ริหาร คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
จานวนหุ้นสามัญ
รายชื่อผูบ้ ริหาร
1. นายสุเมธ ดารงชัยธรรม
เข้าดารงตาแหน่ง 1 กันยายน 2561
คู่สมรส / บุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
2. นางสุวมิ ล บัวเลิศ
เข้าดารงตาแหน่ง 16 พฤษภาคม 2561
คู่สมรส / บุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
3. นายวิวฒ
ั น์ ปิ ยะวิโรจน์
เข้าดารงตาแหน่ง 1 มิถุนายน 2561
คู่สมรส / บุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
4. นายณัฐพงศ์ สมิตอาไพพิศาล
เข้าดารงตาแหน่ง 1 กุมภาพันธ์ 2562
คู่สมรส / บุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
5. นาวาอากาศตรี สรเดช นามเรืองศรี
เข้าดารงตาแหน่ง 1 ตุลาคม 2562
คู่สมรส / บุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
6. นางสาวปิ ยาณี สังข์ทอง
7. นายกฤชบดี อินทรโชติ
เข้าดารงตาแหน่ง 5 กรกฎาคม 2561
คู่สมรส / บุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
8. นางเฉิดโฉม เทอดสถีรศักดิ ์
เข้าดารงตาแหน่ง 28 กุมภาพันธ์ 2562
คู่สมรส / บุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ

ณ วันที่ 1 ม.ค.
2562 หรือวันที่เข้า
ดารงตาแหน่ ง

ณ วันที่ 31 ธ.ค.
2562

เพิ่ ม / ลด ระหว่างปี

-

-

-

-

-

-

284
-

284
-

-

-

-

-

-

-

-

1,100

1,100

-

600
-

600
-

-

-

-

-

ส่วนที่ 2-8 หน้าที่ 4

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

โครงสร้างการบริหารจัดการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โครงสร้างการจัดการของบริษทั ฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษทั ฯ คณะกรรมการ
ชุดย่อย และเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ตามโครงสร้างสายการบริหารงาน ดังนี้
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ

คณะกรรมการ
ชุดย่อยต่างๆ (1)

คณะกรรมการตรวจสอบ

ศูนย์สนับสนุนการปฏิบตั กิ าร
องค์ประธานศูนย์สนับสนุนการปฏิบตั กิ าร

กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่(2)
ผูอ้ านวยการใหญ่
สานักงานการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริ หารหน่ วยธุรกิ จ

คณะกรรมการฝ่ ายบริ หารงานนโยบายฯ

รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่(2)
สนับสนุนการถวายบินแก่องค์ประธาน
ศูนย์สนับสนุนการปฏิบตั กิ าร

รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
สายทรัพยากรบุคคล

รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่(2)
สายปฏิบตั กิ าร

รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่(2)
สายรายได้เสริมองค์กร

(2)

รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่(2)
หน่วยธุรกิจบริการการบิน

*

ผูอ้ านวยการใหญ่
ฝ่ ายสนับสนุนการบริการธุรกิจการบิน
กรรมการผูจ้ ดั การ

รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่(2)
ฝ่ ายช่าง

รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่(2)
สายการเงินและการบัญชี

ฝ่ ายครัวการบิน
(ระดับผูอ้ านวยการใหญ่)
กรรมการผูจ้ ดั การ

ฝ่ ายบริการลูกค้าภาคพืน้
รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่(2)
สายการพาณิชย์

รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่(2)
สายกลยุทธ์องค์กร
และพัฒนาอย่างยังยื
่ น

รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
สายบริหารงานกฎหมาย
และบริหารทัวไป
่

(ระดับผูอ้ านวยการใหญ่ )
กรรมการผูจ้ ดั การ

ฝ่ ายบริการอุปกรณ์ภาคพืน้
(ระดับผูอ้ านวยการใหญ่ )

(2)

กรรมการผูจ้ ดั การ
(ระดับผูอ้ ำนวยกำรใหญ่
)

ฝ่ ายการพาณิชย์สนิ ค้าและไปรษณียภัณฑ์
(ระดับผูอ้ านวยการใหญ่ )

หมายเหตุ :
(ระดับผูอ้ ำนวยกำรใหญ่
) คณะกรรมการกากับ
(1) คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง คณะกรรมการสรรหาและก
าหนดค่าตอบแทน
ดูแลด้านสิง่ แวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล คณะกรรมการกากับและติดตามแผนยุทธศาสตร์ บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) และคณะกรรมการอื่นๆ ที่
คณะกรรมการบริษทั ฯ มอบหมาย
(2) คือ “ผูบ้ ริหาร” ตามคานิยาม ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
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8.3

แบบ 56-1

เลขานุการบริษทั ฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสาคัญของบทบาทและหน้ าที่ของเลขานุ การบริษัทฯ และได้ปฏิบ ัติตาม
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/15 ซึง่ กาหนดให้คณะกรรมการบริษทั ต้องจัด
ให้มเี ลขานุการบริษทั เพื่อทาหน้าทีร่ บั ผิดชอบดาเนินการในนามบริษทั หรือคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทั ฯ จึงได้แต่งตัง้ ให้
นางลัศนันท์ ลีลามณี ผูอ้ านวยการใหญ่สานักเลขานุ การบริษทั ฯ เป็ นเลขานุการบริษทั ฯ
เลขานุการบริษทั ฯ ต้องปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความซื่อสัตย์สุจริต รวมทัง้ ต้องปฏิบตั ิ
ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษทั ฯ มติคณะกรรมการบริษทั ฯ ตลอดจนมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทัง้ นี้ หน้าที่
ของเลขานุ การบริษทั ฯ ตามมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2551 มีดงั นี้
1. จัดทาและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
1.1 ทะเบียนกรรมการ
1.2 หนังสือนัดประชุม เอกสารประกอบการประชุม และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์
1.3 หนังสือนัดประชุม เอกสารประกอบการประชุม และรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์
ภายในกาหนดเวลาของกฎหมาย
1.4 รายงานประจาปี ของบริษทั ฯ
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียทีร่ ายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ ริหาร และจัดส่งสาเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้
ประธานคณะกรรมการบริษทั ฯ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันนับแต่วนั ทีบ่ ริษทั ฯ ได้รบั รายงานนัน้
3. ดาเนินการอื่นๆ ตามทีค่ ณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
ในระหว่างปี 2562 หน้ าที่อื่นของเลขานุการบริษทั ฯ มีดงั นี้
1. เป็ นเลขานุ การคณะกรรมการชุดย่อยตามที่คณะกรรมการมอบหมาย เลขานุ การคณะกรรมการบริหารบริษัทฯ
เลขานุ การฝ่ ายบริหารงานนโยบายบริษัทฯ เลขานุ การคณะกรรมการกากับ และติดตามแผนยุทธศาสตร์ และเลขานุ การ
คณะกรรมการกากับดูแลด้านสิง่ แวดล้อมและธรรมมาภิบาล และทาหน้าทีเ่ ลขานุการในการประชุมผูถ้ อื หุน้
2. อานวยการการประชุมของฝ่ ายบริหาร คณะกรรมการ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ภายใน
กาหนดเวลาของกฎ ระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง พร้อมทัง้ แจ้งมติทเ่ี กีย่ วข้องหากจาเป็ น และติดตามการดาเนินการตามมติทป่ี ระชุม
3. กากับดูแลการดาเนินการในระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจในส่วนกระบวนการดาเนินงานของบริษทั ฯ
4. กากับดูแลและบริหารโครงการของแผนปฏิรปู ให้เป็ นไปตามเป้ าหมายของโครงการ
5. กากับดูแลให้บริษทั ฯ และกรรมการบริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของ
บริษทั ฯ และบริษทั จดทะเบียน รวมทัง้ กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับหลักทรัพย์ ตลอดจนมติคณะกรรมการบริษทั ฯ และทีป่ ระชุมผู้
ถือหุน้ ยกเว้นเรื่องทีเ่ กีย่ วกับรายงานทางการเงิน
6. กากับดูแลให้บริษทั ฯ มีการดาเนินงานตามแนวทางการกากับดูแลกิจการทีด่ ี (Corporate Governance) และข้อ
พึง ปฏิบตั ิของหน่ ว ยงานกากับ ดูแ ลต่ างๆ เช่ น กระทรวงการคลัง สานัก งานคณะกรรมการก ากับหลัก ทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ รวมถึงสถาบันทีท่ าหน้าทีป่ ระเมินผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ
7. กากับดูแลการจัดทาและเปิ ดเผยสารสนเทศทีส่ าคัญของบริษทั ฯ ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ต่อสาธารณชนผ่าน
ระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และทันเวลาทีก่ าหนด
8. กากับดูแลการให้คาปรึกษา อานวยความสะดวกในด้านงานทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ แก่ผถู้ อื หุน้
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9. กากับดูแลการดาเนินการจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ พร้อมทัง้ เอกสารทีเ่ กีย่ วข้องให้เป็ นตามข้อกาหนด
ของกฎหมายและหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
10. กากับดูแลการจัดทาแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นัก
ลงทุน นักวิเคราะห์ ได้รบั ข้อมูลทีถ่ ูกต้องตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี และทันเวลาทีก่ าหนด
11. การประสานงานกับทีป่ รึกษากฎหมายในส่วนทีเ่ กีย่ วกับกฎหมายด้านหลักทรัพย์
12. ให้คาแนะนาเบื้องต้นแก่กรรมการและผู้บริห ารบริษัทฯ เพื่อ ให้ปฏิบตั ิตามข้อกาหนด หลัก เกณฑ์ ระเบีย บ
ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
13. กากับดูแลการจัดการด้าน Logistics Support ทีเ่ กีย่ วข้องกับคณะกรรมการบริษทั ฯ ได้แก่ การดาเนินการและ
ประสานเรื่องสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของคณะกรรมการบริษทั ฯ รวมถึงการจัดทางบประมาณในการดาเนินการต่างๆ ที่
เกีย่ วข้องกับกรรมการบริษทั ฯ ด้วย อีกทัง้ การแจ้งและประสานงานกับกรรมการบริษทั ฯ ในกรณีมพี ธิ กี าร และกิจกรรม
ต่างๆ ทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ ต้องเข้าร่วม
14. กากับดูแลการบริหารงานสารบรรณ
15. กากับดูแลและประเมินผลการดาเนินงานของหน่ วยงานในบังคับบัญชาเพื่อให้การดาเนินภารกิจในความรับผิดชอบ
บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายของบริษทั ฯ ตลอดจนสอดคล้องกับระเบียบและหลักเกณฑ์ของบริษทั ฯ และทีผ่ มู้ อี านาจหน้าที่
ทีเ่ กีย่ วข้องกาหนด
16. จัดทาคู่มอื กรรมการ จัดให้มกี ารปฐมนิเทศ และให้คาแนะนาแก่กรรมการทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ ใหม่
17. กากับดูแลติดตาม การแต่งตัง้ กรรมการผูแ้ ทนบริษทั ฯ ในบริษทั ในเครือ
18. ปฏิบตั งิ านอื่นตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ฯ หรือกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่แล้วแต่กรณี
สามารถดูประวัตเิ ลขานุ การบริษทั ฯ ได้ทเ่ี อกสารแนบ 1
8.4

ทัง้ นี้

ค่าตอบแทนกรรมการและเจ้าหน้ าที่บริหาร
 ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิ น

 ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ฯ
ทีป่ ระชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ได้มมี ติกาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ฯ
ในส่วนของค่าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงิน ดังนี้
1. ให้กรรมการบริษทั ฯ ได้รบั ค่าตอบแทนคนละ 50,000 บาทต่อเดือน เป็ นประจาทุกเดือน และได้รบั เบีย้
ประชุม คนละ 30,000 บาทต่อครัง้
2. ในกรณี ก รรมการบริ ษั ท ฯ ได้ ร ับ แต่ ง ตั ง้ โดยบทบัญ ญั ติ แ ห่ ง กฎหมาย มติ ค ณะรัฐ มนตรี หรื อ
คณะกรรมการบริษทั ฯ ให้เป็ นคณะกรรมการชุดย่อย/คณะอนุ กรรมการ/คณะทางานอื่นของบริษทั ฯ ให้กรรมการบริษทั ฯ ที่
ได้รบั การแต่งตัง้ ดังกล่าว ได้รบั ค่าตอบแทนเพิม่ เป็ นเบีย้ ประชุมอีกคนละ 10,000 บาทต่อครัง้
3. ให้คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ได้รบั ค่าตอบแทนเป็ นรายเดือนเท่ากับเบีย้ ประชุม
กรรมการบริษทั ฯ โดยให้ประธานกรรมการตรวจสอบได้รบั ค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการตรวจสอบในอัตราร้อยละ 25 โดยใน
เดือนใดไม่มกี ารประชุมคงให้ได้รบั ค่าตอบแทนด้วย
4. คณะกรรมการบริษทั ฯ มีมติไม่เสนอ เรื่องสิทธิประโยชน์ดา้ นบัตรโดยสาร สาหรับกรรมการบริษัทฯ
สาหรับปี 2562 ทัง้ นี้ อัตราค่าตอบแทนและเบีย้ ประชุมดังกล่าว เป็ นอัตราเดียวกับทีท่ ป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้อนุ มตั ใิ นการประชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2561
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5. ให้คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้รบั เงินรางวัลประจาปี โดยคานวณจากอัตราร้อยละ 0.2 ของกาไรสุทธิ
ก่อนผลกาไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศจากงบการเงินรวม ทัง้ นี้ ในวงเงินรวมไม่เกิน 30 ล้านบาท
โดยให้ใช้อตั ราดังกล่าวสาหรับการคานวณเงินรางวัลประจาปี ในปี ต่อไป

ตารางแสดงค่าตอบแทนสาหรับกรรมการบริ ษทั ฯ และเจ้าหน้ าที่ บริ หารของบริ ษทั ฯ ในปี 2562
สิ้ นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
หน่ วย : ล้านบาท
คณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั ฯ(1)
คณะกรรมการตรวจสอบ(2)
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารบริษทั ฯ(3)
หมายเหตุ :

จานวน
(ราย)
19
7
11

ค่าตอบแทน
(คณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ)
7.59
1.13
65.54

เบีย้ ประชุม
(คณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ)
4.01
-

(1)

เบีย้ ประชุม
เงิ นรางวัล
(คณะกรรมการ
ประจาปี
ชุดย่อย)
1.78
บริษทั ฯ งดจ่าย
-

คณะกรรมการบริษทั ฯ ประกอบด้วย ค่าตอบแทน เบีย้ ประชุม สาหรับคณะกรรมการบริษทั ฯ และเบีย้ ประชุมสาหรับ
คณะกรรมการชุดย่อย สาหรับเงินรางวัลประจาปี 2561 บริษทั ฯ งดจ่าย
(2)
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย ค่าตอบแทนเฉพาะกรรมการบริษทั ฯ เท่านัน้
(3)
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารจานวน 11 ราย รวมเจ้าหน้าทีบ่ ริหารทีเ่ กษียณอายุและลาออกก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ส่วนที่ 2-8 หน้าที่ 8

รวม
13.38
1.13
65.54

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

ตารางแสดงผลตอบแทนคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ประจาปี 2562 สิ้ นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
รายชือ่ คณะกรรมการบริษทั ฯ

1. พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน
2. พลอากาศเอก ชาญยุทธ ศิรธิ รรมกุล

3. นายดนุชา พิชยนันท์

4. นางสาวนิตยา ดิเรกสถาพร

5. นางปรารถนา มงคลกุล

ตาแหน่งทีไ่ ด้รบั ค่าตอบแทนและเบีย้ ประชุม

- รองประธานกรรมการบริษทั ฯ
- รักษาการประธานกรรมการบริษทั ฯ
- กรรมการบริษทั ฯ
- กรรมการตรวจสอบ
- ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
- ประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์
- อนุกรรมการกากับดูแลโครงการศูนย์ซ่อมอู่ตะเภาและโครงการพัฒนาธุรกิจของบริษทั ฯ
ณ ท่าอากาศยานอู่ตะเภา
- กรรมการบริษทั ฯ
- กรรมการบริหารความเสีย่ ง
- ประธานอนุกรรมการกากับดูแลโครงการศูนย์ซ่อมอู่ตะเภาและโครงการพัฒนาธุรกิจของบริษทั ฯ
ณ ท่าอากาศยานอู่ตะเภา
- กรรมการบริษทั ฯ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
- กรรมการกากับดูแลด้านสิง่ แวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
- กรรมการบริษทั ฯ
- กรรมการบริหาร
- ประธานกรรมการกากับและติดตามแผนยุทธศาสตร์ บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
- อดีตกรรมการติดตามการดาเนินงานของกลุ่มธุรกิจการบิน และกลุ่มธุรกิจบริการภาคพืน้ ของบริษทั

ส่วนที่ 2-8 หน้าที่ 9

ค่าตอบแทน
รวมเบีย้ ประชุม
คณะกรรมการ
บริษทั ฯ
(บาท)

เบีย้ ประชุม
กรรมการชุดย่อย

รวมผลตอบแทน

(บาท)

ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
(บาท)

204,350.81

-

-

204,350.81

445,000.00

54,000.00

147,580.65

646,580.65

608,333.33

56,000.00

-

664,333.33

608,333.33

74,000.00

266,895.16

949,228.49

704,000.00

196,000.00

-

900,000.00

(บาท)

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

รายชือ่ คณะกรรมการบริษทั ฯ

6. นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ

7. นายพินิจ พัวพันธ์

8. นายพงษ์ชยั อมตานนท์

9. นายวัชรา ตันตริยานนท์

10. นางสาวศิรกิ ุล เลากัยกุล

แบบ 56-1

ตาแหน่งทีไ่ ด้รบั ค่าตอบแทนและเบีย้ ประชุม

การบินไทย จากัด (มหาชน)
- อดีตกรรมการทรัพยากรบุคคล
- กรรมการบริษทั ฯ
- ประธานกรรมการบริหาร
- อนุกรรมการกากับดูแลโครงการศูนย์ซ่อมอู่ตะเภาและโครงการพัฒนาธุรกิจของบริษทั ฯ
ณ ท่าอากาศยานอู่ตะเภา
- กรรมการบริษทั ฯ
- กรรมการบริหาร
- กรรมการบริหารความเสีย่ ง
- กรรมการกากับและติดตามแผนยุทธศาสตร์ บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
- อดีตกรรมการติดตามการดาเนินงานของกลุ่มธุรกิจการบิน และกลุ่มธุรกิจบริการภาคพืน้ ของบริษทั
การบินไทย จากัด (มหาชน)
- กรรมการบริษทั ฯ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการกากับและติดตามแผนยุทธศาสตร์ บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
- กรรรมการบริษทั ฯ
- ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
- กรรมการบริหาร
- อดีตประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
- กรรมการบริษทั ฯ
- ประธานกรรมการกากับดูแลด้านสิง่ แวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
- กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

ส่วนที่ 2-8 หน้าที่ 10

ค่าตอบแทน
รวมเบีย้ ประชุม
คณะกรรมการ
บริษทั ฯ
(บาท)

เบีย้ ประชุม
กรรมการชุดย่อย

รวมผลตอบแทน

(บาท)

ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
(บาท)

830,000.00

124,000.00

-

954,000.00

890,000.00

212,000.00

-

1,102,000.00

194,225.81

18,000

67,935.48

280,161.29

920,000.00

260,000.00

-

1,180,000.00

920,000.00

161,000.00

-

1,081,000.00

(บาท)

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

รายชือ่ คณะกรรมการบริษทั ฯ

11. รองศาสตราจารย์ ดร. สัญลักข์
ปั ญวัฒนลิขติ
12. พลอากาศเอก อานาจ จีระมณีมยั
13. นายสุเมธ ดารงชัยธรรม
14. นายเอกนิติ นิตทิ ณ
ั ฑ์ประภาศ
15. พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง

16. นายดิสทัต โหตระกิตย์

17. นายรัฐพล ภักดีภมู ิ

แบบ 56-1

ค่าตอบแทน
รวมเบีย้ ประชุม
คณะกรรมการ
บริษทั ฯ
(บาท)

รวมผลตอบแทน

(บาท)

ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
(บาท)

194,225.81

-

67,935.48

262,161.29

575,000.00

-

-

575,000.00

- กรรมการบริษทั ฯ
- อดีตประธานกรรมการบริษทั ฯ
- อดีตรองประธานกรรมการบริษทั ฯ
- อดีตประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์
- อดีตประธานกรรมการกากับดูแลด้านสิง่ แวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
- อดีตประธานอนุกรรมการกากับดูแลโครงการศูนย์ซ่อมอู่ตะเภาและโครงการพัฒนาธุรกิจของบริษทั ฯ
ณ ท่าอากาศยานอู่ตะเภา

893,000.00
1,133,750.00
335,000.00

100,000.00

-

893,000.00
1,133,750.00
435,000.00

- อดีตกรรมการบริษทั ฯ
- อดีตประธานกรรมการตรวจสอบ
- อดีตประธานกรรมการด้านกฎหมาย
- อดีตกรรมการบริษทั ฯ
- อดีตกรรมการตรวจสอบ
- อดีตกรรมการกากับและติดตามแผนยุทธศาสตร์ บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
- อดีตกรรมการทรัพยากรบุคคล
- อดีตประธานกรรมการติดตามการดาเนินงานของกลุ่มธุรกิจการบิน และกลุม่ ธุรกิจบริการภาคพืน้ ของ
บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

450,000.00

80,000.00

241,935.48

771,935.48

313,333.33

120,000.00

116,000.00

549,333.33

ตาแหน่งทีไ่ ด้รบั ค่าตอบแทนและเบีย้ ประชุม

- อดีตกรรมการทรัพยากรบุคคล
- กรรมการบริษทั ฯ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการบริษทั ฯ

ส่วนที่ 2-8 หน้าที่ 11

เบีย้ ประชุม
กรรมการชุดย่อย

(บาท)

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

รายชือ่ คณะกรรมการบริษทั ฯ

แบบ 56-1

ตาแหน่งทีไ่ ด้รบั ค่าตอบแทนและเบีย้ ประชุม

ค่าตอบแทน
รวมเบีย้ ประชุม
คณะกรรมการ
บริษทั ฯ
(บาท)

เบีย้ ประชุม
กรรมการชุดย่อย

รวมผลตอบแทน

(บาท)

ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
(บาท)

(บาท)

- อดีตกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
18. นายสมเกียรติ ศิรชิ าติไชย

- อดีตกรรมการบริษทั ฯ
- อดีตกรรมการตรวจสอบ
- อดีตประธานกรรมการกากับและติดตามแผนยุทธศาสตร์ การบินไทย จากัด (มหาชน)
- อดีตประธานกรรมการทรัพยากรบุคคล

607,322.58

107,645.16

223,548.39

938,516.13

19. นายปิ ตพิ นั ธ์ เทพปฏิมากรณ์

- อดีตกรรมการบริษทั ฯ
- อดีตกรรมการบริหารความเสีย่ ง
- อดีตกรรมการทรัพยากรบุคคล
- อดีตประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
- อดีตอนุกรรมการกากับดูแลโครงการศูนย์ซ่อมอู่ตะเภาและโครงการพัฒนาธุรกิจของบริษทั ฯ
ณ ท่าอากาศยานอู่ตะเภา
- อดีตประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์
- อดีตกรรมการกากับและติดตามแผนยุทธศาสตร์ การบินไทย จากัด (มหาชน)

776,000.00

215,000.00

-

991,000.00

ส่วนที่ 2-8 หน้าที่ 12

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)


ค่าตอบแทนอื่นๆ
 สิ ทธิ ประโยชน์ ด้านบัตรโดยสาร

คณะกรรมการบริษทั ฯ
บริษัท ฯ ได้ยกเลิก สิทธิป ระโยชน์ ด้า นบัต รโดยสารสาหรับคณะกรรมการบริษัท ฯ แล้ว ตัง้ แต่ ว ัน ที่
20 มิถุนายน 2557 เป็ นต้นมา โดยมิได้มกี ารนาเสนอสิทธิประโยชน์ดา้ นบัตรโดยสารต่อทีป่ ระชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ อีก
เจ้าหน้ าที่บริหารและพนักงาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารและพนักงานของบริษทั ฯ รวมทัง้ คู่สมรสและบุตร จะได้รบั สิทธิประโยชน์ดา้ นบัตรโดยสาร
แบบสารองทีน่ งได้
ั ่ และแบบสารองทีน่ งไม่
ั ่ ได้ตามระเบียบบริษทั ฯ
กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
บริษทั ฯ ได้จดทะเบียนจัดตัง้ กองทุนสารองเลีย้ งชีพเมื่อ วันที่ 26 มิถุนายน 2535 ซึ่งอยู่ภายใต้การกากับ
ดูแลของคณะกรรมการกองทุนสารองเลี้ยงชีพ บริษัทฯ จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 9 ของเงินเดือนค่าจ้าง
สาหรับพนักงานทีม่ อี ายุงานไม่เกิน 20 ปี และในอัตราร้อยละ 10 ของเงินเดือนค่าจ้างสาหรับพนักงานทีม่ อี ายุงาน 20 ปี ขน้ึ ไป
โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 2-15 ของเงินเดือนค่าจ้าง
กองทุนบาเหน็จพนักงาน
บริษัทฯ ได้จดั ตัง้ กองทุนบาเหน็จพนักงาน บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) โดยจ่ายเงินสมทบเข้า
กองทุนในอัตราร้อยละ10 ของเงินเดือนค่าจ้าง ในกรณีทเ่ี งินในกองทุนต่ ากว่าภาระผูก ผัน ณ วันสิน้ งวดบัญชี บริษัทฯ จะ
จ่ายเงินสมทบเพิม่ เติมให้เต็มตามภาระผูกพัน
พนักงานทีอ่ ยู่ในกองทุนบาเหน็จ จะต้องมีอายุงานตัง้ แต่ 3 ปี ขน้ึ ไป จึงจะมีสทิ ธิได้รบั เงินบาเหน็จตามอายุ
งาน เมื่อพ้นสภาพจากการเป็ นพนักงานโดยไม่มคี วามผิด หรือมีความผิด แต่ไม่ถูกลงโทษถึงไล่ออก ทัง้ นี้ เมื่อบริษัทฯ ได้
ดาเนินการจัดตัง้ กองทุนสารองเลีย้ งชีพมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 26 มิถุนายน 2535 เป็ นต้นมา พนักงานทีเ่ ข้าทางานนับจากวันดังกล่าว
จะสามารถเข้าเป็ นสมาชิกกองทุนสารองเลีย้ งชีพได้อย่างเดียว ดังนัน้ กองทุนบาเหน็จพนักงานจึงไม่มสี มาชิกเพิม่ ตัง้ แต่วนั เริม่
จัดตัง้ กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
เงิ นสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพและเงิ นบาเหน็จที่ให้แก่เจ้าหน้ าที่บริหารในปี 2562 สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
เงิ นสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
จานวน (ราย) จานวนเงิ น (ล้านบาท)
เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร (1)
หมายเหตุ:

8.5

(1)

11

3.10

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

-

เจ้าหน้าทีบ่ ริหารจานวน 11 รายรวมเจ้าหน้าทีบ่ ริหารทีเ่ กษียณอายุและลาออกก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2562

บุคลากร

ณ วันสิน้ ปี 2562 บริษทั ฯ มีพนักงานที่ กรุงเทพฯ สถานทีอ่ ่นื ในประเทศไทย และต่างประเทศรวมทัง้ หมด
จานวน 21,367 คน โดยทัวไป
่ พนักงานของบริษทั ฯ จะสิน้ สุดสภาพการเป็ นพนักงานเมื่อสิน้ สุดรอบปี งบประมาณของ
ทางการ (วันที่ 30 กันยายน) ทีพ่ นักงานมีอายุครบ 60 ปี บริบรู ณ์ ทัง้ นี้ แนวปฏิบตั ใิ นเรื่องการบริหารบุคลากรภายในของ
บริษทั ฯ ได้กาหนดให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัตแิ รงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 ของประเทศไทย
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ตารางแสดงจานวนพนักงานแยกตามสถานที่ปฏิ บตั ิ งานและตามหน้ าที่ ณ วันสิ้ นปี ที่แสดงไว้
จานวนพนักงาน (คน)
จานวนพนักงานทัง้ หมด
แบ่งตามสถานที่ปฏิ บตั ิ งาน
 กรุงเทพฯ
 สถานทีอ่ ่นื ในประเทศไทย
 ต่างประเทศ
แบ่งตามหน้ าที่
 ลูกเรือบนเทีย่ วบิน
- นักบิน
- พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
 ฝ่ ายช่าง
 สายการพาณิชย์
 หน่ วยธุรกิจการบริการภาคพืน้
 ฝ่ ายอื่นๆ

ปี 2562

ปี 2561

ปี 2560

21,367

22,054

22,370

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

นโยบายค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับผลการดาเนิ นงานของบริษทั ฯ
บริษทั ฯ ได้ทาการทบทวนหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั งิ านให้เชือ่ มโยงกับการจ่ายค่าตอบแทน และมีความ
สอดคล้องกับผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ อย่างต่อเนื่อง เช่น การปรับกรอบน้าหนักการบริหารผลการปฏิบตั งิ านใหม่ในทุก
ระดับตาแหน่ง กาหนดให้มกี ารตัง้ เป้ าหมายสูงขึน้ หรือท้าทายมากขึน้ เมื่อเปรียบเทียบกับผลการปฏิบตั งิ านทีผ่ ่านมา รวมทัง้
เป้ าหมายการปฏิบตั งิ านต้องสอดคล้อง หรือสนับสนุนเป้ าหมายของผูบ้ งั คับบัญชา และเป้ าหมายขององค์กร
นอกจากนี้ บริษทั ฯ อยู่ระหว่างการทีจ่ ะปรับปรุงโครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทนของพนักงานในภาพรวม โดยการจัดทา
โครงสร้างบัญชีอตั ราเงินเดือน ภายใต้เงื่อนไขทีพ่ นักงานรับภาระภาษีเงินได้เอง รวมทัง้ พิจารณาจัดทาโครงสร้างค่าตอบแทนของ
กลุ่มนักบินและพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ทีเ่ ชื่อมโยงกับการปฏิบตั งิ านอย่างชัดเจน ตามแนวปฏิบตั ขิ องสายการบินชัน้ นาใน
ปั จจุบนั เพื่อจูงใจให้เกิดผลิตภาพและสนับสนุนให้พนักงานปฏิบตั งิ านตามทีอ่ งค์กรคาดหวังไปพร้อมกันด้วย
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ตารางแสดงผลตอบแทนที่เป็ นตัวเงิ นที่จ่ายให้แก่พนักงานตามปี หรือรอบระยะเวลาที่แสดงไว้
หน่ วย : ล้านบาท
ผลตอบแทนที่เป็ นตัวเงินแก่พนักงาน

ปี 2562

ปี 2561

ปี 2560

พนักงานทั ่วไป

20,830

19,879

18,551

นักบิน

6,617

6,132

6,319

พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

7,439

7,854

8,250

รวม

34,886

33,865

33,120

นโยบายการพัฒนาพนักงาน
บริษทั ฯ มีการกาหนดนโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลทุกระดับ ด้วยการฝึกอบรมบุคลากรให้มคี ุณภาพ
มาตรฐาน มีศกั ยภาพ และมีความสามารถเหมาะสมกับตาแหน่ง ทัง้ ผูท้ ป่ี ฏิบตั งิ านในธุรกิจหลัก (Core) และธุรกิจสนับสนุน
(Business Unite) รวมทัง้ ดาเนินงานบริหารทรัพยากรบุคคลด้านอื่นๆ เพื่อวางแผนและเตรียมความพร้อมพนักงาน อาทิ การ
จัดทาแผนสืบทอดตาแหน่ง (Succession Planning) โดยมุง่ เน้นผูบ้ ริหารระดับสูงตาแหน่งผูอ้ านวยการ (ระดับ10) ขึน้ ไป
โดยการประเมินและคัดกรองเพือ่ วางแผนพัฒนาพนักงานผูม้ ศี กั ยภาพสูง (Talent Management) และได้มกี ารวางแผน
สาหรับผูบ้ ริหารระดับกลางและระดับต้น (ระดับ 8-9) ต่อไปด้วย นอกจากนี้ยงั มีการออกแบบเส้นทางหรือแนวทางการ
พัฒนาการเรียนรูข้ องพนักงาน (Learning Development Roadmap) เพื่อพัฒนาพนักงานให้สอดคล้องกับ Competency
Model และกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของบริษทั ฯ และมาตรฐานขององค์กรภายนอก ซึง่ ครอบคลุมทัง้ การพัฒนา
สมรรถนะหลัก (Core Competency) สมรรถนะด้านการบริหาร (Managerial Competency) และสมรรถนะตามบทบาทหน้า
ที (Functional Competency) อันเป็ นการพัฒนาความเชีย่ วชาญเฉพาะด้านรวมทัง้ การฝึกอบรมตามกฏหมาย มาตรฐานและ
ข้อบังคับสากลต่างๆ เนื่องจากพนักงานบางกลุ่มจะต้องเป็ นผูท้ ถ่ี อื ใบอนุญาตตามกฏหมาย (Personnel Licensing) เช่น
นักบิน ช่างซ่อมอากาศยาน และเจ้าหน้าทีภ่ าคพืน้ เป็ นต้น อีกทัง้ บริษทั ฯ ยังให้ความสาคัญกับการพัฒนาศักยภาพด้าน
ภาษาอังกฤษของพนักงานตามความจาเป็ นเฉพาะงาน (English for Specific Purposes/ESP) โดยการออกแบบและพัฒนา
หลักสูตรการสอนเฉพาะเพื่อเพิม่ ศักยภาพในการใช้ภาษาอังกฤษของพนักงาน
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ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพนักงาน
หน่ วย : ล้านบาท
รายจ่ายในการพัฒนาพนักงาน
รายจ่ายในการพัฒนาพนักงานทั ่วไป
รายจ่ายในการพัฒนานักบิน
รายจ่ายในการพัฒนาพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
รวม

ปี 2562

ปี 2561

ปี 2550

65

88

52

292

368

399

1

4

7

358

460

458

นรับบนเครื่องบิน
แนวทางด้ต้าอนแรงงานสั
มพันธ์ของบริษทั ฯ
บริษทั ฯ มุ่งมันที
่ จ่ ะส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ทด่ี รี ะหว่างนายจ้างและลูกจ้าง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
และเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัตแิ รงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 โดยบริษัทฯ ใช้รูปแบบการปรึกษาหารือ
ร่วมกันผ่านคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ มีการตัง้ คณะกรรมการขึน้ ตามทีก่ ฎหมายกาหนด และให้มกี ารประชุมร่วมกันอย่างน้อย
เดือนละหนึ่งครัง้ โดยมีอานาจหน้าทีใ่ นการพิจารณาให้ความเห็นเกีย่ วกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดาเนินงานของบริษทั ฯ
ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ หาทางปรองดองและระงับข้อขัดแย้งในบริษทั ฯ พิจารณาปรับปรุงระเบียบข้อบังคับใน
การทางาน อันเป็ นประโยชน์ต่อนายจ้าง ลูกจ้าง และบริษทั ฯ ร่วมกันปรึกษาหารือเพื่อแก้ไขปั ญหาตามคาร้องทุกข์ของลูกจ้าง หรือ
สหภาพแรงงานฯ รวมถึงการร้องทุกข์ทเ่ี กีย่ วกับการลงโทษทางวินยั ตลอดจนปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้าง
เป็ นต้น ซึง่ จากการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ทผ่ี ่านมา ทางกรรมการผูแ้ ทนฝ่ ายลูกจ้างในคณะกรรมการกิจการ
สัมพันธ์ได้มกี ารยื่นข้อเรียกร้องผ่านคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ซึ่งเป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนดโดยสามารถเจรจาทาความ
เข้าใจและตกลงกันได้ด้วยดีเสมอมาตามกระบวนการและขัน้ ตอนที่กฎหมายกาหนด อีกทัง้ บริษัทฯ ได้ให้ความร่วมมือให้การ
สนับสนุนในกิจกรรมต่างๆ ของลูกจ้างอย่างต่อเนื่องเสมอมา

แนวทางด้านการคุ้มครองแรงงาน
บริษัทฯ ได้ให้ความสาคัญและคานึงถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางานของพนักงาน
เนื่ องจากลักษณะงานที่มีความแตกต่ างกันในแต่ ละสายงาน จึงจัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทางาน โดยมีการคัดสรรจากฝ่ ายบริหารและฝ่ ายลูกจ้างหน่ วยต่างๆ ของบริษัทฯ ร่วมกันเป็ นกรรมการเพื่อ
พิจารณาหาแนวทางและดาเนินการให้ถู กต้องตามที่กฎหมายกาหนด รวมถึงร่วมกันตรวจสอบและจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้ต่างๆ เพื่อให้การปฏิบตั งิ านเป็ นไปด้วยความสะดวก รวดเร็วและมีความปลอดภัยสูง เพื่อป้ องกันหรือลดการเกิดอุบตั เิ หตุ
หรือภัยอันตรายที่อาจเกิดขึน้ ได้กบั พนักงานของบริษัทฯ อีกทัง้ มีการรณรงค์ให้พนักงานได้ทราบถึงแนวทางและกระบวนการที่
บริษทั ฯ ได้ดาเนินการให้ความคุม้ ครองแรงงาน และดูแลรับผิดชอบเกีย่ วกับการรักษาพยาบาลแก่พนักงานตามทีก่ ฎหมายกาหนด
ทัง้ นี้ โดยคานึงถึงความปลอดภัยและความสาคัญของทรัพยากรบุคคลของบริษทั ฯ เป็ นหลัก
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แบบ 56-1

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

นโยบายการกากับดูแลกิ จการที่ดี
คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบถึงแนวทางปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ด ี สาหรับบริษัทจดทะเบียน
ปี 2560 หรือ Corporate Governance Code for Listed Companies 2017 (CG Code) คณะกรรมการบริษทั ฯ จึงได้
ทบทวนนโยบายการกากับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั ฯ ให้สอดคล้องกับหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ีดงั กล่าว เพื่อเป็ นหลัก
ปฏิบตั แิ ละแนวทางในการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั ฯ
1) ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูน้ าองค์กรทีส่ ร้างคุณค่าให้แก่กจิ การอย่างยังยื
่ น
กาหนดวัตถุประสงค์ เป้ าหมาย กลยุทธ์ นโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ ตลอดจนกากับดูแล ให้กรรมการ
และผูบ้ ริหาร ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความรับผิดชอบระมัดระวัง (Duty of Care) ซื่อสัตย์ สุจริต (Duty of Loyalty) และเป็ นไปตาม
กฎหมาย ข้อบังคับ และมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้
2) กาหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมายหลักของกิจการทีเ่ ป็ นไปเพื่อความยังยื
่ น
กาหนดและกากับดูแล ให้วตั ถุประสงค์และเป้ าหมายหลักของบริษทั ฯ สอดคล้องกัน โดยคานึงถึงสิง่ แวดล้อม
เพื่อสร้างคุณค่าให้กบั บริษทั ฯ ผูม้ สี ว่ นได้เสียและสังคมโดยรวมอย่างยังยื
่ น
3) เสริมสร้างคณะกรรมการทีม่ ปี ระสิทธิผล
กาหนดและทบทวน โครงสร้างของคณะกรรมการ สัดส่วนกรรมการอิสระ กากับดูแลการสรรหา การกาหนด
ค่าตอบแทน และการประเมินผลคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย สร้างกลไกการกากับดูแลบริษทั ย่อย รวมทัง้ มีการ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานประจาปี ของคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อใช้เป็ นกรอบในการตรวจสอบ และนามาพัฒนาเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบตั หิ น้าที่
4) สรรหาและพัฒนาผูบ้ ริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
กากับดูแล ระบบการสรรหา พัฒนา และประเมินผล ผูบ้ ริหารระดับสูง ให้มคี วามเหมาะสม โปร่งใส และเป็ น
ธรรม รวมทัง้ ก ากับ ดูแ ลให้มีการพิจ ารณากาหนดบุ คคลลงต าแหน่ ง ผู้บริห ารระดับ สูง ให้เ หมาะสมตามสายงานบริห าร
(Succession Plan)
5) ส่งเสริมนวัตกรรม และการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
ให้ความสาคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมทีก่ ่อให้เกิดมูลค่าเพิม่ แก่ธุรกิจ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิง่ แวดล้อม จัดสรรและจัดการทรัพยากรของบริษัทฯ ทีม่ อี ยู่อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ กากับดูแลให้มนี โยบายและ
มาตรการรักษาความมันคงปลอดภั
่
ยของระบบสารสนเทศ และนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิม่ โอกาสทางธุรกิจ
6) ดูแลให้มรี ะบบบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสม
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กากับดูแลให้บริษทั ฯ มีระบบการบริหารความเสีย่ ง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน รวมทัง้ การ
ป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อย่างเหมาะสมและเพียงพอ รวมทัง้ ให้มกี ารจัดทานโยบายและแนวปฏิบตั ดิ ้านการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน โดยมีการกาหนดกระบวนการ ขัน้ ตอน การร้องเรียนและรับเรื่องร้องเรียนอย่างชัดเจน และมีการ
สือ่ สารให้ทวถึ
ั ่ งทัง้ องค์กร รวมถึงบุคคลภายนอก
7) รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูล
ติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชาระหนี้ เพื่อให้ม ั น่ ใจได้ว่า
บริษัท ฯ มีแผนในการแก้ไขปั ญ หาทางการเงิน ได้ โดยคานึง ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย รวมทัง้ ส่งเสริมให้มีการเปิ ดเผย
สารสนเทศที่สาคัญ ทัง้ ในเรื่องการเงินและเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องการเงินอย่างเพียงพอและเชื่อถือได้ ทัวถึ
่ ง และทันเวลา โดยมี
หน่วยงานทีท่ าหน้าทีส่ อ่ื สารหรือเผยแพร่ให้กบั ประชาชนทัวไป
่ นักลงทุน และผูถ้ อื หุน้ ผ่านช่องทางต่าง ๆ และนาเทคโนโลยี
การสือ่ สารมาใช้อย่างเหมาะสม
8) สนับสนุนการมีสว่ นร่วมและการสือ่ สารกับผูถ้ อื หุน้
ให้ความสาคัญต่อการมีส่วนร่วมของผูถ้ ือหุน้ ตลอดจนอานวยความสะดวกแก่ผู้ถอื หุน้ ในการใช้สทิ ธิในเรื่อง
ต่างๆ โดยไม่เลือกปฏิบตั ิ รวมทัง้ กากับดูแลให้มกี ารจัดทามติและรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน
9.2

คณะกรรมการชุดย่อย


โครงสร้างคณะกรรมการบริษทั ฯ

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


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


การกาหนดวาระการดารงตาแหน่ งของกรรมการบริษทั ฯ

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


การรวมหรือการแยกตาแหน่ ง

ประธานกรรมการบริษทั ฯ เป็ นกรรมการทีไ่ ม่ได้เป็ นผูบ้ ริหาร ไม่เป็ นบุคคลเดียวกับกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
และไม่มคี วามสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ ายบริหาร โดยบริษทั ฯ ได้แบ่งแยกบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในการปฏิบตั งิ านของ
คณะกรรมการบริษทั ฯ และฝ่ ายบริหารออกจากกันอย่างชัดเจนและเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษทั ฯ มีจานวน 13 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการทีไ่ ม่ได้เป็ นผูบ้ ริหาร
12 ท่าน หรือร้อยละ 92 กรรมการที่เป็ นผู้บริหาร 1 ท่าน และมีกรรมการอิสระ 10 ท่าน หรือร้อยละ 77 ของจานวนกรรมการ
ทัง้ หมด ซึ่งเป็ นจานวนที่มากพอที่จะสามารถสร้างกลไกถ่วงดุลอานาจภายในคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนัน้ ผู้มสี ่วนได้เสียจึง
มันใจได้
่
ว่าคณะกรรมการบริษทั ฯ สามารถปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นฐานะตัวแทนผูถ้ อื หุน้ ได้อย่างเป็ นอิสระ และมีการถ่วงดุลทีเ่ หมาะสม
9.2.1 คณะกรรมการบริษทั ฯ
คณะกรรมการบริษทั ฯ มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบสูงสุดในการกากับดูแลการดาเนินงานของบริษทั ฯ ให้อยู่ภายใต้เงื่อนไข
ข้อบังคับของบริษทั ฯ ซึง่ กาหนดให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจานวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่มากกว่า 15 คน สุดแต่ท่ี
ประชุมใหญ่ผถู้ ือหุน้ จะเป็ นผูก้ าหนดเป็ นครัง้ คราว และกรรมการไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจานวนกรรมการทัง้ หมดต้องมีถนิ่ ทีอ่ ยู่ใน
ราชอาณาจักร ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ กรรมการจานวน 1 ใน 3 จะต้องออกจากตาแหน่ ง และจะมีการเลือกตัง้
กรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ กรรมการทีอ่ อกตามวาระนัน้ อาจถูกเลือกเข้ามาดารงตาแหน่งใหม่กไ็ ด้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมการ ซึง่ มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน
รองประธานกรรมการ
รักษาการประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2. พลอากาศเอก ชาญยุทธ ศิรธิ รรมกุล
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
3. นายดนุชา พิชยนันท์
กรรมการ
4. นางสาวนิตยา ดิเรกสถาพร
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
5. นางปรารถนา มงคลกุล
กรรมการอิสระ
6. นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ
กรรมการ
7. นายพินิจ พัวพันธ์
กรรมการอิสระ
8. นายพงษ์ชยั อมตานนท์
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
9. นายวัชรา ตันตริยานนท์
กรรมการอิสระ
10. นางสาวศิรกิ ุล เลากัยกุล
กรรมการอิสระ
11. รองศาสตราจารย์ ดร. สัญลักข์ ปั ญวัฒนลิขติ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
12. พลอากาศเอก อานาจ จีระมณีมยั
กรรมการอิสระ
13. นายสุเมธ ดารงชัยธรรม
กรรมการ
นางลัศนันท์ ลีลามณี (ผูอ้ านวยการใหญ่ สานักเลขานุการบริษทั ฯ) เป็ นเลขานุการบริษทั ฯ
ในปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ทัง้ สิน้ 29 ครัง้ เป็ นการประชุมครัง้ ปกติ 12 ครัง้ และประชุมครัง้
พิเศษ 17 ครัง้ ประกอบด้วย เรื่องเพื่อพิจารณาจานวน 125 เรื่อง และเรื่องเพื่อทราบจานวน 159 เรื่อง


บทบาทหน้ าที่ความรับผิดชอบ และอานาจอนุมตั ิ ของกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้ าที่และความรับผิดชอบในการกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทฯ ให้
เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ และมติทป่ี ระชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ โดยไม่ขดั ต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนหลักการ
กากับดูแลกิจการที่ดีและข้อพึงปฏิบตั ิท่ดี ีสาหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่า ง
เคร่งครัด ซึง่ คณะกรรมการบริษทั ฯ มีบทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ และอานาจอนุมตั ใิ นเรื่องต่างๆ สรุปได้ดงั นี้
1. กาหนดนโยบาย วิสยั ทัศน์ พันธกิจ คุณค่าหลัก และกลยุทธ์ของบริษทั ฯ
2. กาหนดทิศทางการดาเนินงานของบริษัทฯ และกากับ ควบคุม ดูแลให้ฝ่ายบริหารดาเนินการให้
เป็ นไปตามนโยบายทีก่ าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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3. รักษาผลประโยชน์ของผู้ถอื หุ้น มีการเปิ ดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐาน
และโปร่งใส
4. ติดตามการดาเนินกิจการของบริษทั ฯ เพื่อรับรูถ้ งึ การปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อกาหนดในสัญญาที่
เกีย่ วข้องของบริษทั ฯ
5. ดาเนินการให้บริษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
6. กรรมการอิสระใช้ดุลยพินิจของตนอย่างเป็ นอิสระในการพิจารณาเรื่องต่างๆ
7. ไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ และแจ้งให้
บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชกั ช้า เมื่อมีกรณีดงั ต่อไปนี้ 1) มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมใน
สัญญาใดๆ ทีบ่ ริษทั ฯ ทาขึน้ 2) ถือหุน้ หรือหุน้ กูใ้ นบริษทั ฯ หรือบริษทั ในเครือ
8. มีอานาจในการแต่ง ตัง้ บุค คลอื่น เพื่อ ให้ดาเนิน กิจ การของบริษ ทั ฯ ภายใต้ก ารก ากับ ดูแ ลของ
คณะกรรมการบริษทั ฯ หรือกรรมการผูจ้ ดั การ
9. มีอานาจกาหนดชื่อกรรมการผูม้ อี านาจลงนามผูกพันบริษทั ฯ ตลอดจนแต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อย
10. มีอานาจแต่งตัง้ ผูบ้ ริหารระดับสูง รวมถึงเลขานุการบริษทั ฯ
11. มีอานาจอนุมตั งิ บประมาณของบริษทั ฯ
12. มีอานาจอนุมตั ทิ างการเงินและการจัดหาพัสดุตามระเบียบบริษทั ฯ
 กรรมการผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริษทั ฯ
ประกอบด้วย นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ หรือ นางปรารถนา มงคลกุล หรือ นายพินิจ พัวพันธ์ หรือ
นายสุเมธ ดารงชัยธรรม สามคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสาคัญของบริษทั ฯ
 บทบาทของประธานกรรมการ
ประธานกรรมการมีบทบาทสาคัญในการตัดสินใจกาหนดทิศทางและนโยบายการดาเนินงานทีส่ าคัญๆ
ของบริษทั ฯ มีความเป็ นผูน้ า เป็ นกลาง ส่งเสริมธรรมาภิบาล รวมทัง้ มีความรับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสียของบริษทั ฯ
พิจารณาการจัดวาระการประชุมและทาหน้าทีป่ ระธานในทีป่ ระชุมคณะกรรมการและทีป่ ระชุมผูถ้ ือหุน้ อย่างมีประสิทธิภาพ
รวมทัง้ เป็ นผูน้ าของคณะกรรมการทีม่ กี รรมการผูอ้ านวยการใหญ่ทเี่ ป็ นหัวหน้าของฝ่ ายบริหารร่วมเป็ นกรรมการอยู่ดว้ ย
อันจะเป็ นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ การกากับดูแล และการรับนโยบายของคณะกรรมการมาถ่ายทอดให้ฝ่ายบริหาร
นาไปดาเนินการให้สมั ฤทธิผล
์
บริษัทฯ ได้ก าหนดการประชุ มคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้อย่ างเป็ นทางการล่ วงหน้ าตลอดทัง้ ปี โดย
กาหนดการประชุมเดือ นละ 1 ครัง้ และมีก ารประชุม วาระพิเ ศษเฉพาะคราวเพิม่ ตามความจาเป็ น โดยมีก ารกาหนด
ระเบียบวาระการประชุม ทีช่ ดั เจน และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดาเนินงานเป็ นประจา สานักเลขานุ การบริษทั ฯ จะจัดส่ง
หนังสือเชิญพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารให้กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็ นเวลา 7 วัน เพื่อให้
คณะกรรมการได้มเี วลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม
โดยในปี 2562 คณะกรรมการบริษทั ฯ มีการประชุมครัง้ ปกติ 12 ครัง้ และการประชุมครัง้ พิเศษ 17 ครัง้
เลขานุการบริษทั ฯ ได้มกี ารจดบันทึกและจัดทารายงานการประชุมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรทุกครัง้ และได้นาเสนอคณะกรรมการ
บริษทั ฯ พิจารณาร่างรายงานการประชุมดังกล่าวเพื่อทาการรับรองในการประชุมครัง้ ต่อไป รวมทัง้ ได้มกี ารจัดเก็บรายงาน
การประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ผ่ านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้พร้อมสาหรับการตรวจสอบจาก
คณะกรรมการบริษทั ฯ และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่ งตัง้ คณะกรรมการชุดต่ างๆ เพื่อช่ วยศึกษารายละเอียด และ
กลันกรองงานเฉพาะเรื
่
่อง ตามรายละเอียดดังนี้
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9.2.2 กรรมการอิ สระ
เพื่อเป็ นไปตามข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และแนวทางปฏิบตั ทิ ่ดี ขี องสานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตัง้ กรรมการอิสระ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีรายชื่อ
ดังต่อไปนี้
1. พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน
2. พลอากาศเอก ชาญยุทธ ศิรธิ รรมกุล
3. นางสาวนิตยา ดิเรกสถาพร
4. นางปรารถนา มงคลกุล
5. นายพินิจ พัวพันธ์
6. นายพงษ์ชยั อมตานนท์
7. นายวัชรา ตันตริยานนท์
8. นางสาวศิรกิ ุล เลากัยกุล
9. รองศาสตราจารย์ ดร. สัญลักข์ ปั ญวัฒนลิขติ
10. พลอากาศเอก อานาจ จีระมณีมยั


บทบาทและหน้ าที่ของกรรมการอิ สระ

แสดงความคิดเห็น และ/หรือรายงานผลการปฏิบตั ิงานตามหน้าทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษทั ฯ ได้อย่างเสรี รวมทัง้ ดูแลรักษาผลประโยชน์ของบริษทั ฯ โดยรวม เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ ทุกรายโดยเฉพาะผูถ้ อื หุน้ รายย่อย
ได้รบั ผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน โดยใช้ดุลยพินิจทีเ่ ป็ นอิสระ ทักษะและประสบการณ์ของตน ในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์
กากับดูแลการปฏิบตั งิ านของฝ่ ายบริหาร เพื่อคุม้ ครองผลประโยชน์ของภาครัฐ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย และประชาชน
ทัง้ นี้ กรรมการอิสระได้ท าหน้ าที่ โดยการแสดงความคิดเห็นอย่ างเป็ นอิสระ รวมทัง้ ก ากับดูแลผลการ
ปฏิบตั ิงานของฝ่ ายบริหาร เพื่อรักษาผลประโยชน์ต่างๆ ให้ทงั ้ องค์กร ผูม้ สี ่วนได้เสียและผู้ถอื หุน้ ทุกราย โดยเฉพาะผูถ้ ือหุ้นราย
ย่อยได้เป็ นอย่างดี ในปี 2562 มีการประชุมกรรมการอิสระจานวน 2 ครัง้
9.2.3 คณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อให้บริษทั ฯ มีการกากับดูแลกิจการทีด่ ี (Good Corporate Governance) ตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ขี อง
กระทรวงการคลังและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งจะช่วยให้ผถู้ ือหุน้ และผู้ลงทุนทัวไปเกิ
่
ดความมันใจในการบริ
่
หารงาน
ของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ ที่มคี ุณสมบัติเป็ น
กรรมการอิสระและไม่ได้เป็ นผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ มีรายชื่อดังนี้
1. นางสาวนิตยา ดิเรกสถาพร
ประธานกรรมการ
2. พลอากาศเอก ชาญยุทธ ศิรธิ รรมกุล
กรรมการ
3. รองศาสตราจารย์ ดร. สัญลักข์ ปั ญวัฒนลิขติ
กรรมการ
4. นายพงษ์ชยั อมตานนท์
กรรมการ
5. ผูอ้ านวยการใหญ่สานักงานการตรวจสอบภายใน
เลขานุการ
ทัง้ นี้ มีนางสาวนิตยา ดิเรกสถาพร เป็ นผู้มคี วามรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถสอบทานความ
น่าเชื่อถือของงบการเงิน
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กรรมการตรวจสอบจะต้องมีคุณสมบัติเป็ นไปตามข้อกาหนดที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนกาหนด ซึ่งรวมถึง
คุณสมบัตดิ งั ต่อไปนี้
1. เป็ นกรรมการอิสระทีม่ คี ุณสมบัตคิ รบตามทีค่ ณะกรรมการกากับตลาดทุนกาหนด
2. ไม่เป็ นกรรมการทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ฯ ให้ตดั สินใจในการดาเนินกิจการของบริษทั ฯ
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษทั ย่ อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของ
บริษทั ฯ
3. ไม่เป็ นกรรมการของบริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย หรือบริษทั ย่อยลาดับเดียวกัน เฉพาะทีเ่ ป็ นบริษทั จดทะเบียน
4. มีความรูแ้ ละประสบการณ์เพียงพอทีจ่ ะสามารถทาหน้าทีใ่ นฐานะกรรมการตรวจสอบ


อานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษทั ฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิ ดเผยอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายในและกระบวนการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม
และมีประสิทธิภาพและพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่ วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความ
เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึง่ มีความเป็ นอิสระ เพื่อทาหน้าทีเ่ ป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั
ฯ และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทัง้ เข้าร่วมประชุ มกับผู้สอบบัญชีโดยไม่ มีฝ่าย
จัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็ นไปตาม
กฎหมายและข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทัง้ นี้ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล
และเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั ฯ
6. จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริษัทฯ ซึ่ง
รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ โดยประกอบด้วยข้อมูลตามที่
ตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนด
7. ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่า มีรายการหรือการ
กระทาดังต่อไปนี้ ซึง่ อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของ
บริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่ อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อดาเนินการปรับปรุง
แก้ไขภายในเวลาทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
(1) รายการทีเ่ กิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(2) การทุจริต หรือมีสงิ่ ผิดปกติหรือมีความบกพร่อง ทีส่ าคัญในระบบควบคุมภายใน
(3) การฝ่ าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ
8. สามารถเรียกเอกสารและบุคคลต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เพื่อเป็ นข้อมูลประกอบการพิจารณา
9. แต่งตัง้ คณะทางานได้ตามความจาเป็ นและเหมาะสม
10. ปฏิบตั กิ ารอื่นใดตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ มอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทัง้ สิน้ 14 ครัง้ เป็ นการประชุมครัง้ ปกติ 11 ครัง้ และประชุมครัง้
พิเศษ 3 ครัง้ ประกอบด้วย เรื่องเพื่อพิจารณาจานวน 34 เรื่อง และเรื่องเพื่อทราบจานวน 40 เรื่อง
ส่วนที่ 2-9 หน้าที่ 6

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

9.2.4 คณะกรรมการบริหาร
เพื่อให้การจัดการของบริษัทฯ เป็ นไปตามเป้ าหมายของแผนวิสาหกิจ ของบริษทั ฯ อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชน์สงู สุดกับบริษทั ฯ คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารบริษทั ฯ ประกอบด้วย กรรมการบริษทั ฯ
5 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ
ประธานกรรมการ
2. นางปรารถนา มงคลกุล
กรรมการ
3. นายวัชรา ตันตริยานนท์
กรรมการ
4. นายพินิจ พัวพันธ์
กรรมการ
5. กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
กรรมการ
6. ผูอ้ านวยการใหญ่ สานักเลขานุการบริษทั ฯ
เลขานุการ
7. ผูอ้ านวยการฝ่ ายงานเลขานุ การบริษท
ั ฯ
ผูช้ ่วยเลขานุการ


อานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริหาร
1. พิจารณากลันกรองเรื
่
่องทีจ่ ะนาเข้าสูก่ ารพิจารณาของคณะกรรมการบริษทั ฯ
2. ติดตามการดาเนินการตามนโยบายและมติของคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงการดาเนินการ
ตามเป้ าหมายเชิงยุทธศาสตร์
3. ให้คาปรึกษาและคาแนะนาแก่ฝ่ายบริหารในการดาเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษทั ฯ
4. มีอานาจอนุมตั ติ ามทีไ่ ด้รบั มอบอานาจจากคณะกรรมการบริษทั ฯ ดังนี้
4.1 การจัดหาพัสดุตามระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยการพัสดุ ในวงเงินทีอ่ ยู่ในอานาจอนุ มตั ทิ ่เี กิน
500 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 800 ล้านบาท
4.2 อนุมตั กิ ารใช้เงินนอกเหนือวงเงินทีห่ น่วยงานได้รบั การจัดสรรตามงบประมาณประจาปี ทเ่ี กิน
50 ล้านบาท ในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท และให้รายงานคณะกรรมการบริษทั ฯ ทราบ
5. มีอานาจเรียกเอกสารและบุคคลต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องมาชีแ้ จง เพื่อเป็ นข้อมูลประกอบการพิจารณา
6. แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการและคณะทางานเพื่อดาเนินการได้ตามความจาเป็ น และเหมาะสม
7. ดาเนินการอื่นๆ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ มอบหมาย

ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ต้องมีกรรมการมาประชุมเกินกึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทัง้ หมด จึงจะเป็ น
องค์ประชุม ให้ประธานกรรมการเป็ นประธานในที่ประชุม ในกรณีท่ปี ระธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบตั ิ
หน้าที่ได้ ให้ประธานกรรมการมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งคนใดเป็ นประธานในที่ประชุมแทน ในกรณีท่ปี ระธานกรรมการ
มอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งคนใดเป็ นประธานในที่ประชุมแทนไม่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ น
ประธานในทีป่ ระชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ให้ถอื เสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ให้ออกจากที่ประชุมในวาระนัน้ และไม่ มีส ิทธิอ์ อกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีข้ าด
ในปี 2562 มีการประชุมทัง้ สิน้ 22 ครัง้ ประกอบด้วย เรื่องเพื่อพิจารณาจานวน 41 เรื่อง และเรื่องเพื่อทราบ
จานวน 38 เรื่อง

ส่วนที่ 2-9 หน้าที่ 7

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

9.2.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เพื่อให้การดาเนินงานของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสม โดยเป็ นไปตามข้อบังคับ หลักเกณฑ์
ระเบียบบริษทั ฯ กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง หลักธรรมาภิบาล รวมทัง้ หลักการปฏิบตั ทิ ด่ี ที ย่ี อมรับในระดับสากล คณะกรรมการบริษทั ฯ
ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นายวัชรา
ตันตริยานนท์
ประธานกรรมการ
2. นายพินิจ
พัวพันธ์
กรรมการ
3. นายดนุชา
พิชยนันท์
กรรมการ
4. กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
กรรมการ
5. รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่สายกลยุทธ์องค์กรและพัฒนาอย่างยังยื
่ น
กรรมการ
6. รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่สายการเงินและการบัญชี
กรรมการ
7. ผูอ้ านวยการใหญ่ฝ่ายธุรกิจปิ โตรเลียม ประกันภัย และสิง่ แวดล้อมการบิน
กรรมการ
8. ผูอ้ านวยการใหญ่ฝ่ายบริหารความเสีย่ ง
เลขานุการ
9. ผูอ้ านวยการฝ่ ายบริหารความเสีย่ งระดับฝ่ ายและควบคุมภายใน
ผูช้ ่วยเลขานุการ


อานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. กาหนดนโยบาย แนวทางการบริหารความเสีย่ งและกรอบปฏิบตั ิ การบริหารความเสีย่ งต่างๆ ทีอ่ าจทา
ให้การดาเนินธุรกิจไม่เป็ นไปอย่างต่อเนื่องยังยื
่ น และไม่เป็ นไปตามเป้ าหมาย
2. ให้คาปรึกษา และคาแนะนาในการบริหารความเสี่ยง และพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงที่
ครอบคลุมเป้ าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ด้านกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ และระเบียบต่างๆ เป้ าหมายทาง
รายได้และการเงินอื่นๆ ความมีประสิทธิภาพของกาลังพล การวางแผน การดาเนินกลยุทธ์ และความ
มันคงทางการบิ
่
น (Aviation Security)
3. รายงานการกากับผลการประเมินความเสีย่ ง และการดาเนินงานเพื่อลดความเสีย่ งต่อคณะกรรมการ
บริษัทฯเพื่อทราบเป็ นประจา ในกรณีท่มี เี รื่องสาคัญที่มผี ลกระทบต่อบริษัทฯอย่างมีนัยสาคัญต้อง
รายงานต่อคณะกรรมการบริษทั ฯเพื่อพิจารณาโดยเร็วทีส่ ุด
4. พิจารณา และให้ขอ้ คิดเห็นในประเด็นความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้ จากโครงการทีม่ ภี าระผูกพันในระยะยาวหรือ
มีค วามซับ ซ้ อ นเชิง ธุ ร กิจ รวมทัง้ เสนอแนะการบริห ารจัด การเพื่ อ ลดความเสี่ย งเหล่ า นั น้ ต่ อ
คณะกรรมการบริษทั ฯเพื่อพิจารณา
5. ประเมินผลการปฏิบ ัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการประเมินฯให้
คณะกรรมการบริษทั ฯทราบ (รวมถึงเปิ ดเผยผลการประเมินฯในรายงานประจาปี )
6. สามารถเรียกเอกสาร และบุคคลต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องมาชีแ้ จง เพื่อเป็ นข้อมูลประกอบการพิจารณา
7. แต่งตัง้ คณะทางานเพื่อดาเนินการได้ตามความจาเป็ น และเหมาะสม
8. ดาเนินการอื่นๆ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ มอบหมาย
ในปี 2562 มีการประชุมทัง้ สิน้ 11 ครัง้ ประกอบด้วย เรื่องเพื่อพิจารณาจานวน 44 เรื่อง

ส่วนที่ 2-9 หน้าที่ 8

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

9.2.6 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
เพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดตี ามที่กระทรวงการคลัง และตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนด รวมทัง้
หลักการปฏิบตั ิท่ดี ี เป็ นที่ยอมรับในระดับสากล และเป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาล คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มคี าสังบริ
่ ษัทฯ ที่
182/2561 เรื่อง แต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการบริษทั ฯ 3 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นายปิ ตพิ นั ธ์
เทพปฏิมากรณ์
ประธานกรรมการ
2. นายรัฐพล
ภักดีภูมิ
กรรมการ
3. นายวัชรา
ตันตริยานนท์
กรรมการ
4. รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่สายทรัพยากรบุคคล (DB)
เลขานุการ
5. ผูอ้ านวยการใหญ่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (DI)
ผูช้ ่วยเลขานุการ
6. ผูอ้ านวยการใหญ่สานักงานการตรวจสอบภายใน (ZA)
ผูช้ ่วยเลขานุการ
(ด้านการประเมินผล DD)
ภายหลังการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2562 บริษทั ฯ ได้มคี าสังบริ
่ ษทั ฯ ที่ 061/2562 ลงวันที่ 26 เมษายน
2562 เรื่อง แต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการบริษทั ฯ 3 ท่าน ซึง่ มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นายปิ ตพิ นั ธ์
เทพปฏิมากรณ์
ประธานกรรมการ
2. นายวัชรา
ตันตริยานนท์
กรรมการ
3. นางสาวศิรกิ ุล
เลากัยกุล
กรรมการ
4. นายสุเมธ
ดารงชัยธรรม
กรรมการ
(ด้านการสรรหาผูบ้ ริหารระดับสูงกว่าผูอ้ านวยการใหญ่
และด้านทรัพยากรบุคคล)
5. รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่สายทรัพยากรบุคคล (DB)
เลขานุการ
6. ผูอ้ านวยการใหญ่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (DI)
ผูช้ ่วยเลขานุการ
7. ผูอ้ านวยการใหญ่สานักงานการตรวจสอบภายใน (ZA)
ผูช้ ่วยเลขานุการ
(ด้านการประเมินผล DD)
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 นายปิ ตพิ นั ธ์ เทพปฏิมากรณ์ ได้ขอลาออกจากกรรมการบริษทั ฯ คณะกรรมการบริษทั ฯ
จึงได้มคี าสังบริ
่ ษทั ฯ ที่ 158/2562 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง แต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ประกอบด้วย กรรมการบริษทั ฯ 2 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นายวัชรา
ตันตริยานนท์
ประธานกรรมการ
2. นางสาวศิรกิ ุล
เลากัยกุล
กรรมการ
3. นายสุเมธ
ดารงชัยธรรม
กรรมการ
(ด้านการสรรหาผูบ้ ริหารระดับสูงกว่าผูอ้ านวยการใหญ่
และด้านทรัพยากรบุคคล)
4. รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่สายทรัพยากรบุคคล (DB)
เลขานุการ
5. ผูอ้ านวยการใหญ่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (DI)
ผูช้ ่วยเลขานุการ
6. ผูอ้ านวยการใหญ่สานักงานการตรวจสอบภายใน (ZA)
ผูช้ ่วยเลขานุการ
(ด้านการประเมินผล DD)
7. ผูอ้ านวยการใหญ่สานักงานการตรวจสอบภายใน
ผูช้ ่วยเลขานุการ
(ด้านการประเมินผล
กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่)
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ต่อมาบริษทั ฯ ได้มคี าสังบริ
่ ษทั ฯ ที่ 175/2562 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2562 เรื่อง แต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทนประกอบด้วย กรรมการบริษทั ฯ 3 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. พลอากาศเอก ชาญยุทธ ศิรธิ รรมกุล
ประธานกรรมการ
2. นางสาวศิรกิ ุล
เลากัยกุล
กรรมการ
3. นางสาวนิตยา
ดิเรกสถาพร
กรรมการ
4. นายสุเมธ
ดารงชัยธรรม
กรรมการ
(ด้านการสรรหาผูบ้ ริหารระดับสูงกว่าผูอ้ านวยการใหญ่
และด้านทรัพยากรบุคคล)
5. รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่สายทรัพยากรบุคคล (DB)
เลขานุการ
6. ผูอ้ านวยการใหญ่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (DI)
ผูช้ ่วยเลขานุการ
7. ผูอ้ านวยการใหญ่สานักงานการตรวจสอบภายใน
ผูช้ ่วยเลขานุการ
(ด้านการประเมินผล
กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่)


อานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
1. กาหนดและทบทวนหลักเกณฑ์ วิธกี ารสรรหาทีเ่ ป็ นไปตามข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ระเบียบบริษทั ฯ และ
กฎหมายเกี่ยวข้อง เพื่อให้ไ ด้ก รรมการที่มีคุณสมบัติท่จี ะท าให้ค ณะกรรมการมีองค์ป ระกอบที่
เหมาะสม ซึ่ง ประกอบไปด้ว ย สมรรถนะและความรู้ค วามชานาญที่จ าเป็ น มาดารงต าแหน่ ง
กรรมการบริษทั ฯ และนาเสนอคณะกรรมการบริษทั ฯ พิจารณาอนุมตั ิ
2. กาหนดหลักเกณฑ์ วิธกี ารดาเนินการสรรหาผู้บริหารระดับสูงกว่าผู้อานวยการใหญ่ขน้ึ ไปให้เป็ นไป
ตามข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ระเบียบบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ผู้บริหารระดับสูงที่มี
สมรรถนะ และความรู้ความช านาญที่จาเป็ น สาหรับการบริหารกิจการของบริษัทฯ และนาเสนอ
คณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
3. ดาเนินการสรรหาและวิธกี ารสรรหาตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนด เพื่อให้บุคคลทีเ่ หมาะสมเป็ นกรรมการ
บริษัทฯ หรือผู้บริหารระดับสูงกว่าผู้อานวยการใหญ่ และนาเสนอรายชื่อผู้ท่ผี ่านการสรรหาต่ อ
คณะกรรมการบริษทั ฯ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
4. พิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมของกรรมการ อนุ กรรมการต่ างๆ บุคคลภายนอกที่มาปฏิบตั ิงาน
ให้กบั บริษทั ฯ รวมถึงผูบ้ ริหารระดับสูงกว่าผูอ้ านวยการใหญ่ขน้ึ ไป โดยให้คานึงถึงหลักการปฏิบตั ทิ ด่ี ี
ซึง่ เป็ นทีย่ อมรับในระดับสากล และนาเสนอให้คณะกรรมการบริษทั ฯ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ หรือเสนอ
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อนุมตั ิ
5. พิจารณาดัชนีชว้ี ดั ผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ของกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ (DD)
ก่อนนาเสนอคณะกรรมการบริษทั ฯ เพื่ออนุมตั ิ
6. ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูด้ ารงตาแหน่ งกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ (DD) ตามเงื่อนไขทีร่ ะบุ
ในสัญญาจ้าง และนาเสนอผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษทั ฯ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
7. พิจารณาค่าตอบแทนและเงินรางวัลประจาปี ของผูด้ ารงตาแหน่ งกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ (DD)
ตามเงื่อนไขทีร่ ะบุในสัญญาจ้างและนาเสนอคณะกรรมการบริษทั ฯ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
8. ให้คาปรึกษาและกลันกรองนโยบายด้
่
านทรัพยากรบุคคลของบริ ษัทฯ และนาเสนอคณะกรรมการ
บริษทั ฯ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
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9. ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนและรายงานผลการ
ประเมินฯ ให้คณะกรรมการบริษทั ฯ ทราบ (รวมถึงเปิ ดเผยผลการประเมินฯ ในรายงานประจาปี )
10. สามารถเรียกเอกสารและบุคคลต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องมาชีแ้ จง เพื่อเป็ นข้อมูลประกอบการพิจารณา
11. พิจารณากฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
12. แต่งตัง้ คณะทางานเพื่อดาเนินการได้ตามความจาเป็ นและเหมาะสม
13. ดาเนินการอื่นๆ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ มอบหมาย
ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน มีการประชุมทัง้ สิ้น 16 ครัง้ ประกอบด้วย เรื่อ งเพื่อ
พิจารณาจานวน 30 เรื่อง
9.2.7 คณะกรรมการกากับดูแลด้านสิ่ งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิ บาล
เพื่อให้การดาเนินงานของบริษัทฯ เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ตามที่กระทรวงการคลังและตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด และสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของโลก ทีใ่ ห้ความสาคัญกับการรักษาสิง่ แวดล้อม และ
การดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อการพัฒนาอย่างยังยื
่ น คณะกรรมการบริษทั ฯ จึงได้อนุ มตั ิการปรับปรุงจากคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลและส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม เป็ นคณะกรรมการกากับดูแลด้านสิง่ แวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล โดยมีรายชื่อ
ดังต่อไปนี้
1. นางสาวศิรกิ ุล เลากัยกุล
ประธานกรรมการ
2. นางสาวนิตยา ดิเรกสถาพร
กรรมการ
3. กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
กรรมการ
4. รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่สายบริหารงานกฎหมาย
กรรมการ
และบริหารทัวไป
่
5. รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่สายทรัพยากรบุคคล
กรรมการ
6. ผูอ้ านวยการใหญ่สานักเลขานุการบริษทั ฯ
เลขานุการ
7. ผูอ้ านวยการใหญ่ฝ่ายภาพลักษณ์และสือ่ สารองค์กร
เลขานุการ


อานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการกากับดูแลด้านสิ่ งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิ บาล
1. กาหนดนโยบายและเสนอแนะแนวปฏิบตั ิ ดังต่อไปนี้
- การดาเนินโครงการและกิจกรรมเพื่อสิง่ แวดล้อมและสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยังยื
่ น
- ด้านการกากับดูแลกิจการทีด่ ี และการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน
- การประชาสัมพันธ์องค์กร เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ท่ดี ตี ่อลูกค้า ผูถ้ อื หุน้ พนักงาน และผูม้ สี ่วนได้
ส่วนเสียอื่นๆ รวมทัง้ สนับสนุ นและเสนอแนะให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้มีความถูกต้อง
แม่นยา รวดเร็ว เพื่อสร้างการรับรูใ้ ห้แก่พนักงาน
2. ให้คาแนะนาแก่คณะกรรมการบริษทั ฯ และฝ่ ายบริหาร เพื่อให้การดาเนินงานเป็ นไปตามหลักการ
กากับดูแลกิจการทีด่ ี และการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน
3. ให้การสนับสนุนการส่งเสริมการเผยแพร่วฒ
ั นธรรมและกิจกรรมด้านธรรมาภิบาล
4. ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการกากับดูแลด้านสิง่ แวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
และรายงานผลการประเมินฯ ให้คณะกรรมการบริษทั ฯ ทราบ (รวมถึงเปิ ดเผยผลการประเมินฯ ใน
รายงานประจาปี )
5. สามารถเรียกเอกสารและบุคคลต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องมาชีแ้ จง เพื่อเป็ นข้อมูลประกอบการพิจารณา
6. แต่งตัง้ คณะทางานเพื่อดาเนินการได้ตามความจาเป็ น และเหมาะสม
7. ดาเนินการอื่นๆ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ มอบหมาย
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ในปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการกากับดูแลด้านสิง่ แวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ทัง้ สิน้ 12 ครัง้
ประกอบด้วย เรื่องพิจารณาจานวน 11 เรื่อง และเรื่องเพื่อทราบ 10 เรื่อง
9.2.8 คณะกรรมการกากับและติ ดตามแผนยุทธศาสตร์
เพื่อให้การจัดการของบริษัทฯ เป็ นไปตามเป้ าหมายของแผนวิสาหกิจของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สงู สุดกับบริษทั ฯ คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการกากับและติดตามแผนยุทธศาสตร์บริษทั ฯ ประกอบด้วย
กรรมการบริษทั ฯ 5 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นางปรารถนา
มงคลกุล
ประธานกรรมการ
2. นายพินิจ
พัวพันธ์
กรรมการ
3. นายพงษ์ชยั
อมตานนท์
กรรมการ
4. กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
กรรมการ
5. ผูอ้ านวยการใหญ่สานักเลขานุการบริษทั ฯ
เลขานุการ
6. ผูอ้ านวยการใหญ่ ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์องค์กร เลขานุการ


อานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการกากับและติ ดตามแผนยุทธศาสตร์
1. กากับให้ฝ่ายบริหารจัดทาแผนยุทธศาสตร์ เพื่อให้บริษทั ฯ เป็ นองค์กรทีส่ ามารถแข่งขันได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และสามารถสร้างผลตอบแทนทีเ่ หมาะสมอย่างยังยื
่ น มีการบูรณาการกัน ทัง้ นี้
แผนยุทธศาสตร์ จะต้องครอบคลุมทุกมิตขิ องการดาเนินธุรกิจ รวมถึงด้านการดาเนินธุรกิจของ
กลุ่มบริษทั ในเครือ และการกากับดูแลบริษทั ในเครือต่างๆ ทัง้ นี้ โดยจัดลาดับความสาคัญและ
ความจาเป็ นเร่งด่วน ในการดาเนินการเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท การบินไทย จากัด
(มหาชน)
2. ติดตาม รับทราบความคืบหน้า รวมทัง้ ติดตามและกากับดูแลแผนยุทธศาสตร์ และให้คาแนะนา
ให้ฝ่ายบริหารดาเนิน การตามแผนดัง กล่ า ว รวมทัง้ ก ากับดูแ ลให้มีผู้บริห ารรับผิดชอบการ
ดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์แต่ละแผนอย่างชัดเจน
3. แต่งตัง้ ทีป่ รึกษาเพื่อสนับสนุนการจัดทาและการดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ตามทีเ่ ห็นสมควร
4. ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการกากับและติดตามแผนยุทธศาสตร์ และรายงานผลการ
ประเมินฯ ให้คณะกรรมการบริษทั ฯ ทราบ (รวมถึงเปิ ดเผยผลการประเมินฯ ในรายงานประจาปี )
5. สามารถเรียกเอกสารและบุคคลต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องมาชีแ้ จง เพื่อเป็ นข้อมูลประกอบการพิจารณา
6. แต่งตัง้ คณะทางานเพื่อดาเนินการได้ตามความจาเป็ น และเหมาะสม
7. ดาเนินการอื่นๆ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ มอบหมาย

ในการประชุมคณะกรรมการกากับและติดตามแผนยุทธศาสตร์ ต้องมีกรรมการมาประชุมเกินกึง่ หนึ่งของ
จานวนกรรมการทัง้ หมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม ให้ประธานกรรมการเป็ นประธานในทีป่ ระชุม ในกรณีทป่ี ระธานกรรมการไม่อยู่
ในทีป่ ระชุมหรือไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ให้ประธานกรรมการมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งคนใดเป็ นประธานในทีป่ ระชุม
แทน ในกรณีท่ปี ระธานกรรมการมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งคนใดเป็ นประธานในที่ประชุมแทนไม่ได้ ให้กรรมการซึ่งมา
ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานในทีป่ ระชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการกากับและติดตามแผนยุทธศาสตร์ ให้ถือ
เสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน กรรมการซึง่ มีส่วนได้เสียในเรื่องใด ให้ออกจากทีป่ ระชุมใน

ส่วนที่ 2-9 หน้าที่ 12

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

วาระนัน้ และไม่มสี ทิ ธิออกเสี
ยงลงคะแนนในเรื่องนัน้ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกเสียง
์
หนึ่งเป็ นเสียงชีข้ าด
ในปี 2562 มีการประชุมทัง้ สิน้ 9 ครัง้ ประกอบด้วย เรื่องเพื่อพิจารณาจานวน 31 เรื่อง
นอกจากนี้คณะกรรมการบริษทั ฯ ยังได้แต่งตัง้ คณะกรรมการชุดอื่นๆ เพื่อช่วยกลันกรองงานเฉพาะเรื
่
่อง ได้แก่
คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ คณะกรรมการด้านกฎหมาย คณะกรรมการกากับกิจการด้านการปฏิบตั กิ ารและด้านการซ่อม
บารุง คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล และคณะอนุกรรมการกากับดูแลโครงการศูนย์ซ่อมบารุงอากาศยานอู่ตะเภา ของบริษทั
การบินไทย จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 2-9 หน้าที่ 13

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

สาหรับการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุดย่อยของกรรมการบริษทั ฯ มีรายละเอียดดังนี้
ตารางแสดงการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2562
คณะกรรมการ
บริหารบริษทั ฯ
รวม 22 ครัง้

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
รวม 14 ครัง้

(ครัง้ พิเศษ 11ครัง้ )

(ครัง้ พิเศษ 3 ครัง้ )

รายชือ่ กรรมการ

การประชุมในปี 2562
คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริหารความ
สรรหาและ
กากับดูแล
เสีย่ ง
กาหนด
ด้าน
รวม 11 ครัง้
ค่าตอบแทน
สิง่ แวดล้อม
รวม 16 ครัง้
สังคม และ
ธรรมาภิบาล
รวม 12 ครัง้

คณะกรรมการ
กากับและติดตาม
แผนยุทธศาสตร์
รวม 9 ครัง้
(ครัง้ พิเศษ - ครัง้ )

1. พล.อ.อ. ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน
2. พล.อ.อ. ชาญยุทธ ศิรธิ รรมกุล/2

1/11

5/7

3. นายดนุชา พิชยนันท์

3/8

4. นางสาวนิตยา ดิเรกสถาพร/3
5. นางปรารถนา มงคลกุล/4

9/10/1

1/1

9/9/1

20/22

6. นายปิ ตพิ นั ธ์ เทพปฏิมากรณ์/5

14/161

7. นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ/6

16/22/1

8. นายพินิจ พัวพันธ์/7

20/22

9. นายพงษ์ชยั อมตานนท์/8
10. นายวัชรา ตันตริยานนท์/9

8/11

3/3

3/4
18/22

3/3
11/11

11. นางสาวศิรกิ ุล เลากัยกุล/10
12. รศ. ดร. สัญลักข์ ปั ญวัฒนลิขติ /11

7/8*

11/151
7/16

11/12/1

3/4

13. พล.อ.อ. อานาจ จีระมณีมยั
14. นายสุเมธ ดารงชัยธรรม/12
22/22
11/11
12/16
9/12
8/9
/1
หมายเหตุ : เป็ นประธาน
/2
ได้รบั แต่งตัง้ เป็ นประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เมือ่ วันที่ 12 ธันวาคม 2562
/3
ได้รบั แต่งตัง้ เป็ นประธานกรรมการตรวจสอบ เมือ่ วันที่ 16 ตุลาคม 2562 และเป็ นกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เมือ่ วันที่
12 ธันวาคม 2562
/4
ได้รบั แต่งตัง้ เป็ นประธานกรรมการกากับและติดตามแผนยุทธศาสตร์ เมือ่ วันที่ 9 สิงหาคม 2562
/5
ได้รบั แต่งตัง้ เป็ นประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เมือ่ วันที่ 26 เมษายน 2562 และลาออกจากการเป็ นกรรมการบริษทั ฯ เมือ่
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562
/6
ได้รบั แต่งตัง้ เป็ นประธานกรรมการบริหาร เมือ่ วันที่ 26 เมษายน 2562
/7
ได้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสีย่ ง เมือ่ วันที่ 26 เมษายน 2562

ส่วนที่ 2-9 หน้าที่ 14

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

/8

ได้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการตรวจสอบ เมือ่ วันที่ 16 ตุลาคม 2562
ได้รบั แต่งตัง้ เป็ นประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เมือ่ วันที่ 26 เมษายน 2562
ได้รบั แต่งตัง้ เป็ นประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เมือ่ วันที่ 29 ตุลาคม 2562
/10
ได้รบั แต่งตัง้ เป็ นประธานกรรมการกากับดูแลด้านสิง่ แวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล เมือ่ วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 และเป็ นกรรมการสรร
หาและ กาหนดค่าตอบแทน เมือ่ วันที่ 26 เมษายน 2562
/11
ได้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการตรวจสอบ เมือ่ วันที่ 16 ตุลาคม 2562
/12
ได้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสีย่ ง กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เมือ่ วันที่ 26 เมษายน 2562
กรรมการกากับดูแลด้านสิง่ แวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล เมือ่ วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 และเป็ นกรรมการกากับและติดตามแผน
ยุทธศาสตร์ เมือ่ วันที่ 9 สิงหาคม 2562
*
เป็ นกรรมการกากับดูแลด้านสิง่ แวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล เมือ่ วันที่ 26 เมษายน 2562
/9

9.3

การสรรหาและการแต่งตัง้ กรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงสุด
9.3.1 การสรรหากรรมการอิ สระ
คณะกรรมการบริษั ท ฯ ดาเนิ น การสรรหากรรมการอิสระ ตามเกณฑ์ก ารสรรหากรรมการบริษัท ฯ โดย
กรรมการอิสระมีคุณสมบัตติ ามเกณฑ์ทบ่ี ริษทั ฯ กาหนด ซึง่ สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ดังนี้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจานวนหุ้นที่มสี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อ ย
บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมบริษทั ฯ ทัง้ นี้ ให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ เ่ี กีย่ วข้องของกรรมการอิสระราย
นัน้ ๆ ด้วย (กาหนดไว้เข้มกว่าคุณสมบัตติ ามหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน)
2. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีไ่ ด้รบั เงินเดือนประจา หรือ
ผูม้ อี านาจควบคุมบริษทั ฯ บริษัทใหญ่ บริษทั ย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มอี านาจ
ควบคุมของบริษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทัง้ นี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึง
กรณีทก่ี รรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการ หรือทีป่ รึกษาของส่วนราชการซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มคี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ นบิดา
มารดา คู่สมรส พีน่ ้อง และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี านาจควบคุม หรือ
บุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอให้เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
4. ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือ
ผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ ในลักษณะทีอ่ าจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคยเป็ น
ผูถ้ อื หุ้นทีม่ นี ัย หรือผู้มอี านาจควบคุมของผูท้ ม่ี คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษทั ใหญ่ บริษัทย่อย บริ ษทั ร่วม ผู้ถอื หุ้น
รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผู้มี
อานาจควบคุมของบริษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ อื หุ้นทีม่ นี ัย ผูม้ อี านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผสู้ อบบัญชี
ของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้น
จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการให้บริการเป็ นทีป่ รึกษากฎหมาย หรือทีป่ รึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รบั ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือ
ผู้มอี านาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็ นผู้ถือหุ้น ที่มนี ัย ผู้มอี านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย
เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็ นกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ฯ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ อื
หุน้ ซึง่ เป็ นผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
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8. ไม่ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม่ นี ัยกับกิจการของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
หรือ ไม่เป็ นหุน้ ส่วนทีม่ นี ัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็ นกรรมการทีม่ สี ่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีร่ บั เงินเดือน
ประจา หรือถือหุน้ เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั อื่น ซึง่ ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกัน
และเป็ นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
9. ไม่มลี กั ษณะอื่นใดทีท่ าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกีย่ วกับการดาเนินงานของบริษทั ฯ
กรรมการอิสระทีม่ คี ุณสมบัตติ ามข้อ 1 ถึงข้อ 9 อาจได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ฯ ให้ตดั สินใจในการ
ดาเนินกิจการของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุม
ของบริษทั ฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้
ในกรณีท่บี ุคคลที่บริษทั ฯ แต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ งกรรมการอิสระเป็ นบุคคลทีม่ หี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
ตาม ข้อ 4 หรือมีการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าทีก่ าหนดตามข้อ 6 คณะกรรมการบริษทั ฯ อาจพิจารณาผ่อนผันให้ได้ หาก
เห็นว่าการแต่งตัง้ บุคคลดังกล่าวไม่มผี ลกระทบต่อการปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละการให้ความเห็นทีเ่ ป็ นอิสระ
ทัง้ นี้ กรรมการอิสระเป็ นผูม้ ีสมรรถนะและความรูท้ จ่ี าเป็ น (Skill Matrix) ทีส่ อดคล้องกับภารกิจและแผนยุทธศาสตร์
ของบริษัทฯ ในหลายด้าน ได้แก่ การเงิน บัญชี กฎหมาย เทคโนโลยีสารสนเทศ ทรัพ ยากรบุ ค คล บริห ารจัด การและ
บริหารธุรกิจ กลยุทธ์ การวางแผนพัฒนา คมนาคมและขนส่ง ความมันคง
่ วิศวกรรม บริหารความเสีย่ ง ธุรกิจการบิน สื่อสาร
เศรษฐศาสตร์ และการตลาด
การกาหนดวาระการดารงตาแหน่ งกรรมการอิ สระ
กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดารงตาแหน่ งกรรมการอิสระได้ไม่เกิน 9 ปี โดยเริม่ นับตัง้ แต่วนั ที่ได้รบั แต่งตัง้ เป็ น
กรรมการอิสระ และเมื่อครบกาหนดระยะเวลา 9 ปี คณะกรรมการบริษทั ฯ อาจเสนอชื่อกรรมการดังกล่าว กลับเข้าเป็ นกรรมการ
ต่อไปได้แต่ไม่สามารถดารงตาแหน่งกรรมการอิสระได้อกี
9.3.2 การสรรหากรรมการบริษทั ฯ
ตามข้อบังคับของบริษทั ฯ คณะกรรมการบริษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมการจานวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่มากกว่า
15 คน สุดแต่ท่ปี ระชุมใหญ่ ผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี จะเป็ นผู้กาหนดเป็ นครัง้ คราว และกรรมการจานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จานวนกรรมการทัง้ หมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทฯ จะต้องเป็ นผู้มีคุณสมบัติและไม่มลี กั ษณะ
ต้องห้ามตามทีก่ ฎหมายกาหนด ในการประชุมสามัญประจาปี ผถู้ อื หุน้ ในแต่ละปี จะมีการเลือกตัง้ กรรมการใหม่แทนกรรมการทีต่ ้อง
ออกจากตาแหน่งตามวาระจานวน 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทัง้ หมด หรือจานวนใกล้ทส่ี ุดกับส่วน 1 ใน 3 ในกรณีทแ่ี บ่งออกให้
ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้
คณะกรรมการบริษทั ฯ กาหนดหลักเกณฑ์การดาเนินการสรรหากรรมการบริษทั ฯ เพื่อเป็ นแนวทางการดาเนินการ
ของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ในการสรรหากรรมการบริษัทฯ ให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
ตามทีก่ ระทรวงการคลังและตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนด ด้วยความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล หลักเกณฑ์การดาเนินการสรรหา
กรรมการบริษทั ฯ ดังกล่าวสรุปได้ดงั นี้
1. ดาเนินการกาหนดคุณสมบัตขิ องกรรมการบริษทั ฯ ทีต่ อ้ งการสรรหา โดยกรรมการมีคุณสมบัตดิ งั นี้
1.1 มีคุณสมบัติตามสมรรถนะและความรู้ท่จี าเป็ น (Skill Matrix) ตามที่บริษัทฯ กาหนด เพื่อให้
คณะกรรมการบริษัทฯ มีองค์ประกอบทีเ่ หมาะสม สามารถกาหนดกลยุทธ์ และนโยบาย รวมทัง้ กากับดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ าม
กลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิผล
1.2 ผูท้ ไ่ี ด้รบั การสรรหาเป็ นผูท้ ม่ี นใจได้
ั่
ว่าจะสามารถปฏิบตั หิ น้าทีก่ รรมการตามหลัก Fiduciary Duty ที่
สาคัญ คือ การปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความรอบคอบระมัดระวัง และด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและความรับผิดชอบ ตัดสินใจ
ด้วยข้อมูลและเหตุผล ฯลฯ
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1.3 มีคุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามทีก่ ฎหมาย กฎ ระเบียบอื่นทีเ่ กีย่ วข้องกาหนด
1.4 ความเป็ นอิสระของกรรมการอิสระแต่ละคนตามทีก่ ฎหมาย กฎ ระเบียบอื่นทีเ่ กีย่ วข้องกาหนด
1.5 ความสามารถในการอุทศิ เวลาของกรรมการบริษทั ฯ อาจพิจารณาจากจานวนบริษทั ทีด่ ารงตาแหน่ งอยู่
ฯลฯ เพื่อให้มเี วลาอย่างเพียงพอในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ อย่างสม่ าเสมอ รวมทัง้ การดูแลและการติดตามการ
ดาเนินงานของบริษทั ฯ
1.6 ในปี 2561 คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้กาหนดนโยบายจากัดจานวนบริษทั จดทะเบียนทีก่ รรมการแต่
ละคนจะดารงตาแหน่งกรรมการได้ไม่เกิน 5 แห่ง
2. กระบวนการในการสรรหากรรมการบริษทั ฯ
2.1 คณะกรรมการสรรหาฯ จะดาเนินการสรรหาบุคคลทีเ่ หมาะสมทีจ่ ะมาดารงตาแหน่งกรรมการฯ
กรณีท่ี 1 ตาแหน่ งกรรมการว่างลง เนื่องจากครบวาระ ซึง่ กรรมการต้องพ้นจากตาแหน่ ง 1 ใน 3 นัน้
อาจพิจารณารายชื่อบุคคลที่เหมาะสมจาก (1) บุคคลที่เป็ นกรรมการเดิมที่พ้นวาระเพื่อเสนอให้ดารงตาแหน่ งต่อไป (2) บัญชี
รายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ ตามประกาศของกระทรวงการคลัง (Director’s Pool) จานวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการ
(3) การเสนอชื่อของผูถ้ อื หุน้ (ถ้ามี) (4) การเสนอชื่อของประธานกรรมการบริษทั ฯ กรรมการบริษทั ฯ ฯลฯ (5) การเสาะหาบุคคลทีม่ ี
ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ทเ่ี หมาะสมกับบริษทั ฯ ตามตาราง Skill Matrix ทีก่ าหนดให้เหมาะสมกับธุรกิจและกลยุทธ์
ของบริษทั ฯ
กรณีท่ี 2 ตาแหน่ งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่นื นอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหาฯ
จะดาเนินการสรรหาเมื่อคณะกรรมการบริษทั ฯ มีมติให้แต่งตัง้ ทดแทน โดยอาจพิจารณารายชื่อบุคคลทีเ่ หมาะสมจาก (1) บัญชี
รายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ ตามประกาศของกระทรวงการคลัง (Director’s Pool)) จานวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการ
(2) การเสนอชื่อของผูถ้ อื หุน้ (ถ้ามี) (3) การเสนอชื่อของประธานกรรมการบริษทั ฯ กรรมการบริษทั ฯ ฯลฯ (4) การเสาะหาบุคคลทีม่ ี
ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ทเ่ี หมาะสมกับบริษทั ฯ ตามตาราง Skill Matrix ทีก่ าหนดให้เหมาะสมกับธุรกิจและกลยุทธ์
ของบริษทั ฯ
2.2 คณะกรรมการสรรหาฯ กลันกรองให้
่
ได้บุคคลทีม่ คี ุณสมบัตสิ อดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัตทิ ก่ี าหนดไว้
2.3 เลขานุ การคณะกรรมการสรรหาฯ ดาเนินการตรวจสอบคุณ สมบัตขิ องบุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอ
ชื่อให้เป็ นกรรมการบริษทั ฯ ตามวิธกี ารทีไ่ ด้กาหนดไว้ในหลักเกณฑ์การดาเนินการสรรหากรรมการบริษทั ฯ
2.4 คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาและนาชื่อเสนอคณะกรรมการบริษทั ฯ
3. การแต่งตัง้ กรรมการบริษทั ฯ
3.1 กรณีตาแหน่ งกรรมการว่างลงเนื่องจากครบวาระ ที่ประชุมผู้ถอื หุ้นเป็ นผู้แต่งตัง้ กรรมการโดยใช้
เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธกี าร ดังนี้
1. ผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสียง
2. ผูถ้ อื หุน้ แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงทีม่ อี ยู่ทงั ้ หมดเลือกตัง้ บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็ น
กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมา เป็ นผู้ได้รบั การเลือกตัง้ เป็ นกรรมการเท่ า
จานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีท่บี ุคคลซึ่งได้รบั การเลือกตัง้ ในลาดับถัดลงมา มีคะแนนเสียง
เท่ากันเกินจานวนกรรมการทีจ่ ะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้เลือกด้วยวิธจี บั สลากเพื่อให้ได้ตามจานวนกรรมการทีจ่ ะพึงมี
3.2 กรณีท่ตี าแหน่ งกรรมการว่างลงเพราะเหตุ อ่นื นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือก
บุคคลหนึ่งซึง่ มีคุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป
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ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนกรรมการทีย่ งั เหลืออยู่ เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคล
ซึง่ เข้าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตาแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระทีย่ งั เหลืออยู่ของกรรมการทีต่ นแทน
9.3.3 การสรรหาผูบ้ ริ หารระดับสูงสุด
การแต่งตัง้ กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ ซึ่งเป็ นตาแหน่ งเจ้าหน้าทีบ่ ริหารสูงสุดของบริษทั ฯ นัน้ คณะกรรมการ
บริษทั ฯ จะแต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาผูด้ ารงตาแหน่งกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ ซึง่ ประกอบด้วยกรรมการ 5 คน โดยมี รอง
กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่สายทรัพยากรบุคคลเป็ นเลขานุ การ คณะกรรมการสรรหาผูด้ ารงตาแหน่ งกรรมการผูอ้ านวยการ
ใหญ่มอี านาจหน้าทีใ่ นการกาหนดหลักเกณฑ์ วิธกี ารสรรหา และดาเนินการสรรหาผูท้ ม่ี คี วามรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ท่ี
เหมาะสม โดยมีคุณสมบัติและไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสาหรับกรรมการและพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 (และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม) และกฎหมายอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง เพื่อดารงตาแหน่ งกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ และ
เสนอชื่อผูท้ ผ่ี ่านการคัดเลือกทีส่ มควรได้รบั การแต่งตัง้ ต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ เพื่อพิจารณาต่ อไป
ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษัท ฯ ได้ก าหนดนโยบายการไปดารงต าแหน่ ง กรรมการในบริษัท อื่น ของกรรมการ
ผูอ้ านวยการใหญ่ไว้อย่างชัดเจน ดังนี้
1. ห้ามแต่งตัง้ กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ และฝ่ ายบริหารบริษทั ฯ เป็ นกรรมการในรัฐวิสาหกิจอื่น เว้นแต่กรณีมี
กฎหมายกาหนด หรือกรณีแต่งตัง้ เป็ นกรรมการของบริษทั ทีบ่ ริษทั ฯ ถือหุน้
2. เป็ นกรรมการในองค์กรภาครัฐทีไ่ ม่ได้ตงั ้ ขึน้ เพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองได้
3. เป็ นกรรมการในองค์กรภาคเอกชนทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ เพื่อประโยชน์ส่วนรวมได้ เช่น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย หอการค้าไทย สมาคมการจัดการธุรกิจ ฯลฯ
โดยการไปดารงตาแหน่งกรรมการทีบ่ ริษทั อื่น ให้กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่เสนอขอนุ มตั กิ ารเข้าดารงตาแหน่ ง
กรรมการในบริษทั อื่นจากคณะกรรมการบริษทั ฯ
ทัง้ นี้ กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ซง่ึ เป็ นกรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ไม่เป็ นกรรมการในบริษทั จดทะเบียน
อื่นทีม่ ใิ ช่บริษทั ในเครือ
9.4

การกากับดูแลการดาเนิ นงานของบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม และบริษทั ที่เกี่ยวข้อง

การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษทั ย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง นัน้ บริษทั ฯ ในฐานะผู้ถอื หุน้ ได้ส่ง
ผูแ้ ทนบริษทั ฯ ตามสัดส่วนเพื่อเข้าไปมีสว่ นร่วมในการทาหน้าทีด่ แู ลผลประโยชน์ ตลอดจนประสานงานในการร่วมมือทาธุรกิจ
ระหว่าง บริษัทย่อย บริษทั ร่วม และบริษัททีเ่ กีย่ วข้อง โดยผู้แทนบริษทั ฯ จะเป็ นผู้ทไ่ี ด้ รบั ความเห็นชอบจากฝ่ ายบริหารของ
บริษัทฯ และผ่านการอนุ มตั ิจากคณะกรรมการบริหารหรือ คณะกรรมการบริษทั ฯ เข้าดารงตาแหน่ งกรรมการในบริษทั ย่อย
บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกรรมการที่ได้รบั แต่งตัง้ เป็ นผูแ้ ทนนัน้ ประกอบด้วย บุคคลจากคณะกรรมการบริษัทฯ
ฝ่ ายบริหาร หรือบุคคลภายนอกทีม่ คี วามรูค้ วามเข้าใจในธุรกิจ สามารถให้แนวทางบริหารที่จะเป็ นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ได้
และต้องมีคุณสมบัตเิ ป็ นไปตามหลักเกณฑ์การแต่งตัง้ ผูแ้ ทน บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) เป็ นกรรมการในบริษทั ย่อย
บริษทั ร่วม หรือบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้จดั ทาคู่มอื ในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องผูแ้ ทนบริษทั ฯ เพื่อให้ผแู้ ทนบริษทั ฯ ได้ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์และ
แนวทางที่เป็ นมาตรฐานเดียวกัน สอดคล้องกับนโยบายการกากับดูแลกิจการทีด่ ี ซึ่งในคู่มอื นี้ได้กาหนดถึง ข้อพึงปฏิบตั ทิ ่ดี ี
ของกรรมการผูแ้ ทน ข้อพึงระมัดระวัง หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบโดยให้ยดึ ถือปฏิบตั ติ ามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับ
ตลอดจนมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อรักษาประโยชน์ของบริษทั ฯ ในบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม และบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง สาหรับในเรื่อง
นโยบายที่สาคัญ ให้ผู้แทนบริษัทฯ ขอรับนโยบายจากบริษัทฯ ก่อนเสนอความเห็นในที่ประชุมบริษัทย่อย บริษัทร่วม และ
บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น การจัดสรรกาไร การจ่ายเงินปั นผล หรือนาส่งเงินรายได้แผ่นดิน การเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่
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ลาออกตามวาระ การเพิม่ -ลดทุน การเลิก-ควบรวมกิจการ ทัง้ นี้ ผูแ้ ทนบริษทั ฯ ต้องรายงานข้อมูลต่างๆ ตามกรอบระยะเวลาที่
กาหนดต่อฝ่ ายบริหาร และคณะกรรมการบริษทั ฯ
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังจัดให้มกี ารวิเคราะห์ ติดตาม และรายงานผลการดาเนินงานของบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม และ
บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง เป็ นประจาทุกไตรมาส และรายปี เพื่อเป็ นข้อมูลสนับสนุ นให้ฝ่ายบริหารใช้ในการตัดสินใจ กาหนดทิศทาง
และแนวทางในการกากับดูแลการลงทุนในบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม และบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องได้ต่อไป
9.5

การดูแลเรือ่ งการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบ ตั ติ ามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด โดยบริษทั ฯ ให้ความสาคัญในเรื่องหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี เพื่อให้บรรลุผลในทางปฏิบตั ิ
ในปี 2560 คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้อนุมตั ใิ ห้ปรับปรุงนโยบาย เรื่องการป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตน ให้
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 ในการห้ามกรรมการ ผูบ้ ริหาร และ
พนักงาน ซึ่งรู้หรือครอบครองข้อมูลภายใน ทาการซือ้ ขาย หลักทรัพย์ทอ่ี อกโดยบริษัทฯ โดยอาศัยข้อมูลภายในซึ่งเป็ น
สาระสาคัญต่อการเปลีย่ นแปลงราคาหรือมูลค่าของหลักทรัพย์ทย่ี งั มิได้เปิ ดเผยต่อสาธารณชนทัวไปหรื
่
อตลาดหลักทรั พย์
และตนได้ล่วงรูม้ าในตาแหน่งหรือฐานะทีส่ ามารถล่วงรูข้ อ้ เท็จจริงหรือการเป็ นพนักงานของบริษทั ฯ ไม่ว่าการกระทาดังกล่าว
จะกระทาเพื่อประโยชน์ ตนเองหรือผู้อ่นื หรือการนาข้อมูลภายในไปเปิ ดเผยให้ผู้อ่นื กระทาดังกล่าว โดยห้ามกรรมการ
ผูบ้ ริหาร และพนักงาน รวมถึงกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทีพ่ น้ จากตาแหน่ งในช่วงเวลา 6 เดือน ซึง่ รูห้ รือครอบครอง
ข้อมูลภายใน ห้ามทาการซือ้ ขายหลักทรัพย์ทอ่ี อกโดยบริษทั ฯ ก่อนการประกาศงบการเงิน 1 เดือน และหลังประกาศ 3 วัน
นโยบายดังกล่าวยังได้กาหนดให้ทุกหน่ วยงาน มีระบบบริหารจัดการในการกากับดูแลการใช้ขอ้ มูลภายใน และ
ข้อมูลลับทีด่ ี เพื่อป้ องกันมิให้ขอ้ มูลลับของบริษทั ฯ รัวไหล
่
ซึง่ จะทาให้บริษทั ฯ เสียหาย หรือถูกนาไปใช้เพื่อประโยชน์ในทาง
มิชอบ อันเป็ นการเอาเปรียบผู้ลงทุน และในปี 2562 บริษัทฯ ได้ทาการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับ แนว
ปฏิบตั ใิ นการเปิ ดเผยและรักษาข้อมูลทีม่ ผี ลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ ให้แก่ กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงานในหน่วยงานต่างๆ
ของบริษทั ฯ เพื่อให้เกิดการตระหนักรูแ้ ละสามารถนาไปปฏิบตั ไิ ด้
นอกจากนัน้ ยังจัดทาระเบียบวาระแจ้งคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ ายบริหารทุกเดือนเรื่องรายงานการถือครองหุ้น
การบินไทยของกรรมการบริษทั ฯ และผูบ้ ริหารระดับสูง รวมทัง้ ของคู่สมรส และบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ เพื่อแจ้งให้ทราบถึง
การเปลีย่ นแปลงการถือครองหุน้ ของคณะกรรมการบริษทั ฯ และฝ่ ายบริหาร รวมทัง้ แจ้งบทลงโทษ กรณีไม่ได้จดั ทารายงานการ
เปลีย่ นแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด
9.6

ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ซึง่ เป็ นผูส้ อบ
บัญชีของบริษทั ฯ ในรอบปี บญ
ั ชีทผ่ี ่านมา มีจานวนเงินรวม 4,670,000 บาท โดยบริษทั ฯ ไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนให้กบั บุคคล
หรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับ สตง.ในรอบปี บญ
ั ชีทผ่ี ่านมา
ค่าบริการอื่น
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย จ่ายค่าตอบแทนของการบริการอื่นซึง่ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมตรวจสอบงบปี นาส่ง BOI ให้แก่
สตง. ซึง่ เป็ น ผูส้ อบบัญ ชีข องบริษ ทั ฯ ในรอบปี บ ัญ ชีทีผ่ ่านมามีจานวนเงิน รวม 350,000 บาท แต่บ ริษ ทั ฯ ไม่ไ ด้จ่า ย
ค่าบริการอื่นให้บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับ สตง. ในรอบปี บญ
ั ชี ทผ่ี ่านมาหรือจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงทีย่ งั
ให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปี บญ
ั ชีทผ่ี ่านมา
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การนาหลักการกากับดูแลกิ จการที่ดีสาหรับบริษทั จดทะเบียน ปี 2560 ไปปรับใช้

บริษทั ฯ ได้ให้ความสาคัญกับการนาหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี สาหรับบริษทั จดทะเบียน ปี 2560 (Corporate
Governance Code for Listed Companies 2017 : CG Code) มาปรับใช้ให้เหมาะสมตามบริบทธุรกิจ ในปี 2560 คณะกรรมการ
บริษัทฯ ได้รบั ทราบถึงแนวทางการปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี สาหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 โดย
มอบหมายให้สานักเลขานุการบริษทั ฯ ศึกษาในรายละเอียด และในปี 2562 คณะกรรมการกากับดูแลด้านสิง่ แวดล้อม สังคม
และธรรมาภิบาล ซึ่งเป็ นตัวแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ ได้รบั ทราบสรุปการปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
สาหรับบริษทั จดทะเบียน ปี 2560 ซึง่ สานักเลขานุการบริษทั ฯ ได้เป็ นผูป้ ระเมินในเบือ้ งต้น และได้รายงานเพื่อคณะกรรมการ
บริษทั ฯ พิจารณาทบทวนการดาเนินการตาม CG Code โดยคณะกรรมการฯ เห็นควรให้ฝ่ายจัดการพิจารณาทบทวนการ
นาหลักปฏิบตั ิตาม CG Code ไปปรับ ใช้ต ามบริบทธุร กิจของบริษัท ฯ ในหัว ข้อที่ยงั ปฏิบตั ิได้ไ ม่ครบถ้ว นต่อ ไป โดย
กาหนดให้มแี ผนงานเพื่อทบทวนการนาหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี สาหรับบริษัทจดทะเบียนมาปรับใช้ เป็ นประจาทุกปี
9.8

การปฏิ บตั ิ ตามหลักการกากับดูแลกิ จการที่ดีในเรือ่ งอื่นๆ

คณะกรรมการบริษทั ฯ มีความมุ่งมันและตระหนั
่
กถึงความสาคัญ ในการดาเนินธุรกิจตามหลักการกากับดูแลกิจการ
ทีด่ ี ทีย่ อมรับในระดับสากล (International Best Practice) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ASEAN CG Scorecard ด้วยเชื่อมันว่
่ าสามารถทาให้บริษัทฯ เป็ นองค์กรที่มี
ประสิทธิภาพและมีการบริหารจัดการทีด่ เี ลิศ มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ คานึงถึงผูม้ สี ่วนได้เสียทุกกลุ่ม สร้างความ
เชื่อมันและประโยชน์
่
แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงได้พฒ
ั นาการกากับดูแลกิจการที่ ดีอย่างต่ อเนื่อง โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
หลักจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ รวมทัง้ กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อพึงปฏิบตั ทิ ด่ี ี ทีเ่ กีย่ วข้อง
จากผลการประเมิน ตามโครงการสารวจการก ากับ ดู แ ลกิจ การบริษัท จดทะเบีย นประจ าปี 2562 (Corporate
Governance Report of Thai Listed Companies 2019 : CGR 2019) ในปี 2562 บริษทั ฯ ได้รบั ผลคะแนนประเมินใน
ภาพรวม 93 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) หรือได้เครื่องหมายสูงสุดคือ 5 ดาว จากคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลแห่งชาติ ต่อเนื่องเป็ นปี ท่ี 2 ซึง่ การประเมินดาเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
ด้วยการสารวจการกากับดูแลกิจการของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จานวน 657 บริษทั อย่างต่อเนื่องมาตัง้ แต่ปี
2544 เพื่อติดตามพัฒนาการด้านการกากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย และให้ขอ้ เสนอแนะเพื่อเป็ น
แนวทางในการพัฒนาการกากับดูแลกิจการ หลักเกณฑ์ทใ่ี ช้พจิ ารณาในการสารวจการกากับดูแลกิจการทีด่ ี อิง หลักเกณฑ์ใน
การประเมินทีพ่ ฒ
ั นาจากหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ขี อง Organization for Economic Cooperation and Development
(OECD) โดยมีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) ซึง่
เป็ นมาตรฐานสากลสาหรับบริษทั จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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ในปี 2562 บริษทั ฯ ได้ดาเนิ นการในเรือ่ งต่างๆ เพื่อปฏิ บตั ิ ตามหลักการกากับดูแลกิ จการที่ดี ดังนี้
1) สิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ้น
บริษทั ฯ ให้ความสาคัญกับผูถ้ อื หุน้ และสิทธิของผูถ้ อื หุน้ การทาให้ผถู้ อื หุน้ ไว้วางใจและมันใจในการลงทุ
่
นกับบริษทั ฯ
คือ การทีบ่ ริษทั ฯ มีนโยบาย หรือการดาเนินการทีป่ กป้ องและรักษาสิทธิขนั ้ พืน้ ฐานของผูถ้ อื หุน้ ทีพ่ งึ ได้รบั ได้แก่ สิทธิในการ
ซือ้ ขาย การโอนหลักทรัพย์ท่ตี นถืออยู่ สิท ธิในการมีส่วนแบ่งผลกาไรของบริษัทฯ สิทธิการได้รบั ข้อมูลของบริษทั ฯ อย่าง
เพียงพอและทันเวลา สิทธิต่างๆ ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทน สิทธิการแสดงความคิดเห็นและซักถามในการประชุมผูถ้ อื หุน้ สิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็ นระเบียบวาระ
การประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษัทฯ สิทธิในการร่วม
ตัดสินใจในเรื่องสาคัญของบริษทั ฯ เช่น การเลือกตัง้ กรรมการ การอนุ มตั ธิ ุรกรรมทีส่ าคัญและมีผลต่อทิศทางการดาเนินธุรกิจ
ของบริษทั ฯ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษทั ฯ เป็ นต้น
การประชุมผูถ้ ือหุ้น
บริษทั ฯ ได้จดั ให้มกี ารประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ.2535 โดยได้
ปฏิบตั ติ ามแนวทางการจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ ทีด่ ขี องตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
(IOD) และตรวจสอบให้การประชุมผูถ้ อื หุน้ มีขอ้ ปฏิบตั คิ รบถ้วนตามข้อกาหนดทีร่ ะบุไว้ใน Annual General Meeting Checklist
(AGM Checklist) ตามโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี ของบริษัทจดทะเบียน โดยสมาคม
ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี ของบริษทั ฯ ดังนี้


การกาหนดวัน เวลา สถานทีใ่ นการประชุม
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มมี ติกาหนดให้จดั การประชุม
ใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ในวันที่ 26 เมษายน 2562 ซึง่ อยู่ภายในกาหนดระยะเวลา 4 เดือน นับแต่วนั ปิ ดบัญชี
ประจาปี ของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้เปิ ดเผยมติดงั กล่าวในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่คาบอกกล่าวเรียกประชุม
ผูถ้ อื หุน้ ในเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ตัง้ แต่วนั ที่ 25 มีนาคม 2562 โดยการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2562 ได้จดั ขึน้ ณ
ห้องประชุมชัยพฤกษ์ หอประชุมกองทัพอากาศ (อาคารทองใหญ่) ถนนพหลโยธิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร มีผถู้ อื หุ้น
และผูร้ บั มอบฉันทะแทนจานวน 680 ราย (ณ เวลาเปิ ดการประชุม) ถือหุน้ รวมกันทัง้ สิน้ 1,574,956,255 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
72.15 ของจานวนหุ้นทัง้ หมดของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีประธาน
กรรมการบริษทั ฯ ประธานคณะกรรมการชุดย่อย กรรมการและผูบ้ ริหารบริษทั ฯ เลขานุ การบริษทั ฯ ผูส้ อบบัญชี และทีป่ รึกษา
กฎหมายเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ทัง้ นี้ รายละเอียดในการดาเนินการประชุมมีดงั นี้
ก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้
ในการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2562 เพื่อเป็ นการส่งเสริมการกากับดูแลกิจการทีด่ ีเกีย่ วกับการดูแล
สิทธิของผูถ้ อื หุน้ บริษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคล
ทีม่ คี ุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั ฯ เป็ นการล่วงหน้าก่อนที่บริษัทฯ จะส่งหนังสือเชิญ
ประชุม คือ ตัง้ แต่วนั ที่ 12 กันยายน – 31 ธันวาคม 2561 โดยได้เปิ ดเผยรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธกี ารไว้บนเว็บไซต์ของ
บริษทั ฯ และบริษทั ฯ ได้ลงประกาศในทางหนังสือพิมพ์ขา่ วหุน้ (รายวัน) ฉบับลงวันที่ 24-26 กันยายน 2561 และหนังสือพิมพ์
ประชาชาติธุรกิจ ฉบับลงวันที่ 27-30 กันยายน 2561 พร้อมทัง้ ได้มหี นังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องดังกล่าว โดยไม่มผี ู้
ถือหุน้ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั ฯ หรือเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าแต่อย่างใด
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การส่งเอกสารการประชุมและการมอบฉันทะ
บริษทั ฯ ได้จดั ส่งหนังสือเชิญประชุม ซึง่ บรรจุระเบียบวาระทีส่ าคัญอย่างครบถ้วนตามกฎหมาย ข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และข้อบังคับของบริษทั ฯ อาทิ รายละเอียดระเบียบวาระการประชุมทีเ่ พียงพอทีจ่ ะประกอบการตัดสินใจ ทัง้ นี้
บริษัทฯ ได้ระบุอย่างชัดเจนในแต่ละระเบียบวาระที่นาเสนอว่า เป็ นเรื่องที่นาเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุ มตั ิ หรือเพื่อพิจารณา
รวมทัง้ นาเสนอความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ในแต่ ละระเบียบวาระอย่างชัดเจน รายงานประจาปี พร้อมทัง้ เอกสาร
ประกอบการประชุม เอกสารที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะ และระบุวธิ ีการไว้ชดั เจนให้แก่ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้าก่อนการ
ประชุม และได้ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย เรื่องคาบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ติดต่อกันไม่น้อย
กว่า 3 วัน และก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่า 3 วัน รวมถึงได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมทัง้ เอกสารประกอบการ
ประชุมในเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมมากกว่า 30 วัน เพื่อบอกกล่าวผูถ้ อื หุน้ ล่วงหน้าในเวลาทีเ่ พียงพอสาหรับ
เตรียมตัวศึกษาข้อมูลในการพิจารณาเกี่ยวกับ ระเบียบวาระการประชุมก่อนมาเข้าร่วมประชุม หนังสือเชิญประชุมได้จดั ส่ง
ให้กบั ผูถ้ อื หุ้นทุกรายทีม่ รี ายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ของบริษัทฯ รวมทัง้ ได้แต่ งตัง้ กรรมการอิสระ เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ
แทนผู้ถือหุ้น ในกรณีท่ผี ถู้ ือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อ่นื มาประชุมแทน สามารถเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง
หรือกรรมการอิสระของบริษทั ฯ เข้าประชุมแทนได้
วันประชุมผูถ้ อื หุน้
การเข้าร่วมประชุมและการลงทะเบียน
บริษั ทฯ ได้ แจ้ งในเอกสารประกอบการประชุ มที่จ ัดส่ งพร้อมหนั งสือเชิญประชุ ม เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นทราบถึ ง
กระบวนการและขัน้ ตอนในการเข้าร่วมประชุม การตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม บริษทั ฯ ได้
อานวยความสะดวกให้กบั ผูถ้ อื หุน้ โดยได้กาหนดวันเวลาการประชุม สถานทีป่ ระชุมทีม่ นใจในด้
ั่
านการรักษาความปลอดภัยให้กบั
ผูถ้ อื หุน้ จัดเจ้าหน้าทีล่ งทะเบียน และกาหนดจุดบริการรับลงทะเบียนให้แก่ผถู้ อื หุน้ ทัวไป
่ ผูถ้ อื หุน้ สูงอายุ และผูร้ บั มอบฉันทะทีเ่ ข้า
ร่วมประชุมอย่างเหมาะสมและเพียงพอ โดยผูถ้ อื หุน้ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุม 4 ชัวโมง
่ และ
ต่อเนื่องจนกว่าการประชุมผูถ้ อื หุน้ จะแล้วเสร็จ โดยบริษทั ฯ ได้จดั การเลีย้ งรับรองทีเ่ หมาะสมแก่ผถู้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมด้วย


การเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็น การลงมติ และการบันทึกรายงานการประชุม
ในการประชุ มใหญ่ สามัญผู้ถื อหุ้นประจ าปี 2562 ก่ อนด าเนิ นการประชุ ม เลขานุ การบริษัทฯ ได้มีการแจ้ ง
รายละเอียดขององค์ประชุม อธิบายวิธกี ารลงคะแนน การใช้บตั รลงคะแนน การเก็บบัตรลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และเปิ ดเผย
ผลการนับคะแนนในแต่ละระเบียบวาระอย่างชัดเจน โปร่งใส รวมทัง้ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นอย่าง
เหมาะสมและเพียงพอ และให้ฝ่ายบริหารที่เกีย่ วข้องชี้แจงและให้ขอ้ มูลต่างๆ แก่ผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนและชัดเจน สาหรับการ
ลงคะแนนและนับคะแนนเสียง บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ามข้อบังคับของบริษทั ฯ ทีก่ าหนดให้นับหุน้ 1 หุน้ มีเสียง 1 เสียง และมติของที่
ประชุมผูถ้ อื หุน้ ให้ถอื คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน
ให้ประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีข้ าด การนับคะแนนในกรณีระเบียบวาระทัวไป
่ จะบันทึกคะแนน
จากบัตรลงคะแนนทีไ่ ม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ส่วนทีเ่ หลือนับเป็ นคะแนนเสียงเห็นด้วย สาหรับระเบียบวาระเลือกตัง้ กรรมการ
จะบันทึกคะแนนบัตรลงคะแนนทุกใบ โดยแยกคะแนนเป็ น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และส่วนทีเ่ หลือนับเป็ นไม่ส่งบัตร
ลงคะแนน
รวมทัง้ บริษทั ฯ มีการจดบันทึกรายงานการประชุมอย่างครบถ้วนและมีการบันทึกภาพประชุมในลักษณะสื่อวีดทิ ศั น์
และพร้อมให้บริการเผยแพร่แก่ผถู้ อื หุน้ ทีส่ นใจ
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ภายหลังวันประชุมผูถ้ อื หุน้
 การแจ้งมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้
บริษทั ฯ ได้แจ้งมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายหลังจากการประชุมผูถ้ อื หุน้ ใน
วันเดียวกัน ซึง่ มติดงั กล่าวได้ระบุผลของมติ (เห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ) และผลของการลงคะแนนเสียง (เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย/งด
ออกเสียง) ในแต่ละระเบียบวาระ และจัดส่งรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ ซึง่ จดบันทึกรายชื่อกรรมการ/ผูบ้ ริหารทีเ่ ข้าร่วมประชุม
ผลของมติ (เห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ) และผลของการลงคะแนนเสียง (เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย/งดออกเสียง) ในระเบียบวาระที่
ขอรับรอง/อนุมตั จิ ากผูถ้ อื หุน้ รวมทัง้ ประเด็นอภิปรายทีส่ าคัญ ข้อซักถามของผูถ้ อื หุน้ ในแต่ละระเบียบวาระและการชีแ้ จงของ
บริษทั ฯ อย่างละเอียดให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่รายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ บนเว็บไซต์ภายในระยะเวลา 14 วัน นับแต่
วันประชุมผู้ถือหุ้น และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นที่อภิปรายในที่ประชุม พร้อมทัง้ เปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
รายงานการประชุมดังกล่าวได้ภายในเวลา 30 วัน นับจากวันทีเ่ ผยแพร่
บริษทั ฯ ได้จดั ส่งให้หน่วยงานราชการภายในกาหนดเวลา โดยบริษทั ฯ ได้จดั ทามติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ซึง่ ส่งผ่าน
ระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่รายงานการประชุมผูถ้ ือหุ้นเป็ นภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้
ผูถ้ อื หุน้ ต่างชาติได้รบั ข้อมูลอย่างทัวถึ
่ งกัน ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ไม่มกี ารกีดกันหรืออุปสรรคในการติดต่อสือ่ สารระหว่างกันของผูถ้ อื หุน้
2) การปฏิ บตั ิ ต่อผูถ้ ือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
นโยบายของบริษทั ฯ คือการอานวยความสะดวกให้ผถู้ อื หุน้ และปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เป็ นธรรม
และเป็ นไปตามข้อกาหนดกฎหมาย รวมทัง้ มีมาตรการป้ องกันกรณีท่กี รรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้ข้อมูลภายในเพื่อ
แสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือพวกพ้องในทางมิชอบ อาทิ การซือ้ ขายหลักทรัพย์โดยใช้ขอ้ มูลภายใน (Insider Trading)
การนาข้อมูลภายในไปเปิ ดเผยกับบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับกรรมการ และผูบ้ ริหาร เพื่อสร้างความมันใจในการลงทุ
่
นกับบริษทั ฯตาม
แนวทางโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ (AGM Checklist) ได้แก่ การป้ องกันสิทธิขนั ้ พืน้ ฐานของผูถ้ อื หุน้
การกาหนดให้สทิ ธิออกเสียงในทีป่ ระชุมเป็ นไปตามจานวนหุน้ ทีถ่ อื อยู่โดยหนึ่งหุน้ มีสทิ ธิเท่ากับหนึ่งเสียง การกาหนดให้กรรมการ
อิสระเป็ นผู้มหี น้าที่ดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย การให้บริษัทศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ฯ เป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์การดาเนินการ
ประชุมตามลาดับระเบียบวาระทีไ่ ด้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม การเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ มีสทิ ธิมอบฉันทะให้ผอู้ ่นื มาประชุมและ
ลงมติแทน การจัดสรรเวลาประชุมอย่างเพียงพอเพื่อเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ มีสทิ ธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและ
ตัง้ คาถาม และการเปิ ดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษทั ฯ เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั ข้อมูลข่าวสารสาคัญทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง บริษทั ฯ
มีการส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมเป็ นภาษาอังกฤษให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ต่างชาติ และภายหลังการประชุมฯ
ฝ่ ายบริหารได้มอบหมายให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องนาข้อเสนอแนะของผูถ้ อื หุน้ ไปพิจารณาว่าสามารถดาเนินการได้หรือไม่
3) บทบาทของผูม้ ีส่วนได้เสีย
บริษทั ฯ ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสาคัญของผู้มสี ่วนได้เสียทุกภาคส่วน ที่จะเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน
การสร้างมูลค่าเพิม่ และสร้างกาไรให้กบั บริษทั ฯ บริษทั ฯ จึงมีแนวปฏิบตั ทิ เ่ี ป็ นธรรมต่อผูม้ สี ่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน
โดยยึดหลักผลประโยชน์ร่วมกันอย่างยังยื
่ น
ในฐานะสายการบินแห่ งชาติ บริษัทฯ ดาเนิ นธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่ อสังคม ซึ่งสอดคล้องกับหลักมาตรฐาน
สิง่ แวดล้อมสากล เพื่อลดมลพิษและผลกระทบต่างๆ อันเกิดจากการดาเนินงาน โดยบริษทั ฯ ได้กาหนดแนวทางการปฏิบตั ไิ ว้เป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรในคู่มอื การกากับดูแลกิจการทีด่ ี เพื่อให้คณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานยึดถือปฏิบตั ิ ดังนี้
ผูป้ ฏิ บตั ิ งาน
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และผูป้ ฏิบตั งิ าน พึงรักษาจรรยาบรรณในการปฏิบตั งิ าน พร้อมทัง้ มีวนิ ัย โดยปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ
ข้อบังคับ และประเพณีอนั ดีงาม ปฏิบตั ิต่อผู้ร่วมงานโดยให้เกียรติซ่งึ กันและกัน เคารพสิทธิส่วนบุคคล ร่วมมือช่วยเหลือกัน
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ผูบ้ ริหารพึงปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม ผู้ปฏิบตั ิงานก็พงึ ปฏิบตั ิต่อผู้บงั คับบัญชาด้วยความเคารพ ปฏิบตั ิหน้าที่
อย่างเต็มความรูค้ วามสามารถ ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการทางาน เพื่อประโยชน์ของบริษทั ฯ เป็ นสาคัญ
บริษทั ฯ มีนโยบายในการสรรหา แต่งตัง้ โยกย้าย พิจารณาความดีความชอบ และการลงโทษด้วยความเสมอภาค
รอบคอบ สุจริต โปร่งใส เป็ นธรรม ตัง้ อยู่บนหลักเกณฑ์ เป็ นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของบริษทั ฯ ปราศจากอคติ การ
พิจารณาความดีความชอบ เป็ นไปตามความจริง และเป็ นไปตามระเบียบบริษทั ฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล โดยคานึงถึง
ผลการปฏิบตั งิ าน ปริมาณและคุณภาพผลงาน การรักษาวินัย และความรูค้ วามสามารถเหมาะสมกับตาแหน่ งหน้าที่ และเป็ นผลดี
ต่อบริษทั ฯ
การปฏิ บตั ิ ต่อลูกค้า
พนักงานทุกคนร่วมกันสร้างสรรค์ความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า โดยปฏิบตั ติ ่อลูกค้าด้วยความเต็ มใจ กระตือรือร้น
ยิม้ แย้มแจ่มใส มีน้ าใจ สุภาพอ่อนโยน ให้เกียรติและปฏิบตั ติ ่อลูกค้าอย่างเท่าเทียมกัน เข้าใจในความต้องการของลูกค้าอย่าง
ละเอียดถูกต้อง ตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า และสร้างสัมพันธ์ท่ดี ีกบั ลูกค้าอย่างสม่ าเสมอ มีระบบรับเรื่อง
ร้องเรียนจากลูกค้า และตอบสนองข้อร้องเรียนอย่างรวดเร็ว
การปฏิ บตั ิ ต่อผูถ้ ือหุ้น
บริษัทฯ ดาเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็ นธรรม ปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกัน
เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ มันใจว่
่ าบริษทั ฯ มีการดาเนินการอย่างรอบคอบ คานึงถึงผลตอบแทนที่ดแี ก่ผถู้ อื หุน้ อย่างต่อเนื่องและยังยื
่ น
การปฏิ บตั ิ ต่อคู่ค้า
ในการคัดเลือกคู่ค้า บริษทั ฯ คานึงถึงความเสมอภาคและความซื่อสัตย์ในการดาเนินธุรกิจ โดยปฏิบตั ิต่อคู่คา้ ทุกราย
อย่างเสมอภาคบนพืน้ ฐานของการแข่งขันทีเ่ ป็ นธรรม รวมถึงการดาเนินธุรกิจกับคู่คา้ จะต้องเป็ นไปตามหลักการ คุม้ ค่า โปร่งใส
เป็ นธรรม และตรวจสอบได้ หลีกเลีย่ งสถานการณ์ทท่ี าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ผูป้ ฏิบตั งิ านทีต่ ดิ ต่อกับคู่คา้ ต้องเก็บ
เอกสาร การเจรจา การร่ างสัญญา การทาสัญญา และการปฏิบ ัติตามสัญญา ไว้เป็ นหลักฐาน และพิจารณาจัดท าข้อตกลง
คุณธรรมร่วมกับคู่คา้ เพื่อยกระดับความโปร่งใสในกระบวนการจัดซือ้ จัดจ้างต่างๆ ของบริษัทฯ ทาให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็ น
ธรรม โดยสนับสนุ นให้การดาเนินธุรกิจเป็ นไปตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต ยึดถือการปฏิบตั ิตามสัญญา/ข้อตกลง
และคามันที
่ ใ่ ห้ไว้ระหว่างกันอย่างเคร่งครัด รวมทัง้ ส่งเสริมให้ดาเนินการตามหลักการพัฒนาอย่างยังยื
่ น ด้วยความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิง่ แวดล้อม ไม่ขดั ต่อกฎหมายและศีลธรรมทีด่ ี
การปฏิ บตั ิ ต่อเจ้าหนี้ และลูกหนี้
บริษทั ฯ มีนโยบายในการปฏิบตั ติ ่อเจ้าหนี้หรือลูกหนี้อย่างเสมอภาคและเป็ นธรรม โดยรักษา และปฏิบตั ติ ามเงื่อนไข
ของสัญญาที่มีต่อเจ้าหนี้หรือลูกหนี้อย่างครบถ้วน โดยหากไม่ สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใด จะรีบแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าเพื่อหาแนวทางแก้ไขปั ญหา ไม่เรียกรับ จ่าย หรือเสนอจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ ม่สุจริตในการค้าจากเจ้าหนี้ และ/หรือ
ลูกหนี้ และหากมีข้อมูลว่ ามีการเรียก การรับ จ่าย หรือเสนอจ่ายผลประโยชน์ ใดๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น จะต้องรีบหาแนวทาง
ดาเนินการเพื่อแก้ไขปั ญหา
การปฏิ บตั ิ ต่อคู่แข่งทางการค้า
บริษทั ฯ มีนโยบายที่จะปฏิบตั ติ ่อคู่แข่งทางการค้าให้สอดคล้องกับหลักสากลภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับหลัก
ปฏิบตั ิการแข่งขันทางการค้า ไม่เข้าถึงสารสนเทศที่เป็ นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่ สุจริตหรือด้วยวิธีการอื่นที่ไม่
เหมาะสม ไม่ทาลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้ายและปราศจากซึง่ ข้อมูลความจริง และค้าขายอย่าง
เป็ นธรรมในทุกแห่งทีบ่ ริษทั ฯ ทาการบิน โดยปฏิบตั ติ ามกฎหมายแข่งขันทางการค้า (Antitrust Law) อย่างเคร่งครัด
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บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

การปฏิ บตั ิ ต่อแรงงาน
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสาคัญในด้านแรงงาน โดยกาหนดให้ปฏิบ ัติต่อผู้ปฏิบตั ิงานตามกฎหมายแรงงาน และ
ข้อบังคับต่ างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแรงงานอย่างเป็ นธรรม ไม่เลือกปฏิบตั ิต่อบุคคลหนึ่ งบุคคลใดเนื่องจากความแตกต่ างในด้าน
เชือ้ ชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา หรือเรื่องอื่นใด และสนับสนุ นให้บริษทั คู่คา้ ปฏิบตั ติ ่อแรงงานอย่างเท่าเทียมกันใน
ทุกกระบวนการจ้างงาน ไม่ใช้แรงงานบังคับ แรงงานจากการค้ามนุษย์ แรงงานเด็ก รวมถึงการลงโทษทีเ่ ป็ นการทารุณต่อร่างกาย
หรือจิตใจ การล่วงละเมิดหรือการใช้ความรุนแรงในรูปแบบใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
การปฏิ บตั ิ ต่อสังคมและส่วนรวม
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสาคัญในการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม โดยปลูกฝั งจิตสานึกที่ดแี ก่ผปู้ ฏิบตั ิงาน
ผ่านโครงการจิตอาสาต่างๆ โดยคานึงถึ งส่วนรวม รับผิดชอบต่อสังคม ไม่กระทาการใดๆ ทีจ่ ะก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
ชื่อเสียงของประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติ สิง่ แวดล้อม และประโยชน์สาธารณะ สนับสนุ นกิจกรรมสรรสร้างสังคม ไม่กระทา
การใดๆ หรือสนับสนุนกิจกรรมใดๆ ทีข่ ดั ต่อกฎหมาย
แนวปฏิ บตั ิ ด้านทรัพย์สินทางปัญญา
บริษทั ฯ ถือว่าทรัพย์สนิ ทางปั ญญาเป็ นทรัพย์สนิ ทีม่ คี ่าของบริษทั ฯ ผูป้ ฏิบตั งิ านมีหน้าทีป่ กป้ องดูแลรักษาทรัพย์สนิ
ทางปั ญญาของบริษัทฯ ให้พน้ จากการนาไปใช้หรือเผยแพร่โดยไม่ได้รบั อนุ ญาต เคารพและไม่ละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของ
ผูอ้ ่นื ใช้ตราสัญลักษณ์ของบริษทั ฯ อย่างถูกต้องโดยได้รบั อนุ ญาตจากหน่ วยงานทีร่ บั ผิดชอบ และไม่นาไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์
ส่วนตัว
แนวปฏิ บตั ิ ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน
กรุณาดูขอ้ มูลในข้อ 10 (ส่วนที่ 2-10 หน้า 4 )
4) การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษทั ฯ ให้ความสาคัญและปฏิบตั ติ ามหลักการเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส ตามทีก่ ระทรวงการคลัง ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนดไว้ โดยกาหนดให้หน่ วยงานที่
เกีย่ วข้องเป็ นผูด้ แู ลและเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญทัง้ ข้อมูลด้านการเงินและด้านอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการดาเนินธุ รกิจของบริษทั ฯ อย่าง
เพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส เพื่อสือ่ สารกับผูถ้ อื หุน้ นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผูม้ สี ่วนได้เสียทุกภาคส่วนให้
รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน ผ่านช่องทางต่างๆ โดยบริษทั ฯ มีแนวปฏิบตั ิ ดังนี้
การเปิ ดเผยข้อมูลผ่านหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง
บริษทั ฯ เปิ ดเผยข้อมูลของบริษทั ฯ ทัง้ ด้านการเงินและด้านอื่นๆ ทีส่ าคัญต่อหน่ วยงานกากับดูแล เช่น การรายงาน
งบการเงินและข่าวที่สาคัญต่ อการลงทุนของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การรายงานข้อมูลของ
บริษัทฯ ผ่านแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี (แบบ 56-2) ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ การรายงานข้อมูลด้านการเงิน ข้อมูลกรรมการและพนักงาน รวมถึงข้อมูลด้านอื่นๆ ผ่านระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) ของสานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ในฐานะทีบ่ ริษทั ฯ เป็ นรัฐวิสาหกิจ

การเปิ ดเผยข้อมูลผ่านนักลงทุนสัมพันธ์
บริษทั ฯ ให้ความสาคัญในการดูแลและคานึงถึงนักลงทุน ผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย โดยจัดให้มหี น่ วยงานนักลงทุน
สัมพันธ์ เป็ นผู้รบั ผิดชอบในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อนั ดี การสื่อสารให้ขอ้ มูลที่ถูกต้องน่ าเชื่อถือมีขอ้ มูลวิเคราะห์และข้อมูล
เชิงธุรกิจอย่างเพียงพอ รวมทัง้ ดาเนินการจัดแผนงาน เพื่อให้ผมู้ สี ่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มได้รบั การปฏิบตั อิ ย่างเท่าเทียมกัน มีสทิ ธิ
ในการเข้าถึงข้อมูล และมีช่องทางในการสือ่ สารกับบริษทั ฯ ทีเ่ หมาะสมผ่านทางกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมโรดโชว์ในประเทศ
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บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

การเข้าประชุม/ประชุมทางโทรศัพท์กบั ผูบ้ ริหาร การตอบข้อซักถามและให้ขอ้ มูลทางโทรศัพท์และ/หรืออีเมล์ และการจัดกิจกรรม
ผูบ้ ริหารพบนักลงทุนสถาบันและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์เพื่อชี้แจงข้อมูลผลประกอบการเป็ นประจาทุกไตรมาส อีกทัง้ มีการนา
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผูม้ สี ว่ นได้เสียเข้าเยีย่ มชมบริษทั ฯ และพบปะผูบ้ ริหารเพื่อแลกเปลีย่ นความคิดเห็น โดยในปี น้ี ได้นาผู้
มีส่วนได้เสียเยีย่ มชม ฝ่ ายช่าง ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อให้นักลงทุน และผูถ้ ือหุน้ มีความมั ่นใจในมาตรฐานงานซ่อ ม
และความปลอดภัยของอากาศยานของบริษทั ฯ รวมทัง้ ฝ่ ายครัวการบิน เพื่อแสดงถึงศักยภาพในการเป็ นผูน้ าในด้านอุตสาหกรรม
การผลิตอาหารขนาดใหญ่ ตลอดจนเยีย่ มชมเครื่องฝึกบินจาลอง และเข้าพบผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ เพื่อรับทราบแผนการดาเนินงาน
ในอนาคต ณ บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) (สานักงานใหญ่ ) นอกจากนัน้ แล้วยังมีการจัดกิจกรรมให้กบั นักวิเคราะห์
หลักทรัพย์และผูม้ สี ว่ นได้เสีย โดยในปี ทผ่ี ่านมา บริษทั ฯ ได้มกี จิ กรรมด้านการลงทุนสัมพันธ์ ดังนี้
กิ จกรรม
กิ จกรรม

จานวน

โรดโชว์ในประเทศ

2 ครัง้ / ปี

โรดโชว์ต่างประเทศ

9 ครัง้ / ปี

การเข้าประชุม/การประชุมทางโทรศัพท์กบั ผูบ้ ริหารบริษทั ฯ

8 ครัง้ / ปี

การตอบข้อซักถามและให้ขอ้ มูลทางโทรศัพท์ และทางอีเมล์

179 ครัง้ / ปี

การชีแ้ จงข้อมูลรายไตรมาส

4 ครัง้ / ปี

การเยีย่ มชมกิจการบริษทั ฯ

4 ครัง้ / ปี

การบิ นไทยจัดโครงการผูถ้ ือหุ้นเยี่ยมชมการดาเนิ นกิ จการบริษทั ฯ
เมื่อวันที่ 3 และ 10 ตุลาคม 2562 บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) ได้จดั “โครงการผูถ้ อื หุน้ เยีย่ มชมการดาเนิน
กิจการบริษทั ฯ” เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั ทราบข้อมูลการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ โดย ผูถ้ อื หุน้ ได้เยีย่ มชมกิจการฝ่ ายครัวการ
บิน และเยีย่ มชมโรงซ่อมเครื่องบินของฝ่ ายช่าง ทัง้ นี้ การบินไทยได้จดั โครงการผูถ้ อื หุน้ เยีย่ มชมการดาเนินกิจการบริษทั ฯ
อย่างสม่าเสมอ ซึง่ เป็ นไปตามนโยบายของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจทีถ่ ูกต้องในกิจการและธุรกิจต่างๆ
ของบริษทั ทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
การเปิ ดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์
เพื่อเป็ นช่องทางให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือผู้ท่สี นใจ ได้รบั ทราบข้อมูลของบริษัทฯ อย่างทันท่วงที บริษัทฯ ได้จดั ทา
เว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ขอ้ มูลของบริษทั ฯ ต่อผูท้ เ่ี กีย่ วข้องทุกภาคส่วนผ่าน www.thaiairways.com ได้แก่ ข้อมูลประวัติของบริษทั ฯ
คณะกรรมการ บริการทีบ่ ริษทั ฯ เสนอ ข่าวสารทีส่ าคัญ ผลการดาเนินงาน งบการเงิน ข้อมูลเกี่ยวกับผูถ้ อื หุ้น การประชุมผูถ้ อื หุ้น
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ สถิติต่างๆ การกากับดูแลกิจการที่ดี การจัดซื้อจัดจ้ าง ข้อบังคับบริษัทฯ
รวมถึงรายงานสารสนเทศทีแ่ จ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็ นต้น
กิจก
การทารายการที่เกี่ยวโยงกันและการป้ องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทฯ ยึดมันและให้
่
ความสาคัญในหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ที่จะขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่ง
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พจิ ารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการ
ระหว่างกันอย่างเหมาะสมภายใต้กรอบจริยธรรมทีด่ ี และมีการดูแลให้คณะกรรมการบริษทั ฯ ฝ่ ายบริหาร และพนักงานทุกคน
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ถือปฏิบตั ิโดยเคร่งครัดตามข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้เป็ นที่เชื่อถือและ
ไว้วางใจของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่ าย ซึง่ มีหลักเกณฑ์สาคัญ ดังนี้
บริษัทฯ ได้อ อกประกาศบริษัทฯ เรื่องการเปิ ด เผยข้อ มูลรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท การบินไทย จ ากัด
(มหาชน) ตามหลัก เกณฑ์แ ละวิธีก ารของตลาดหลัก ทรัพย์ฯ ตัง้ แต่ ก ัน ยายน 2547 เพื่อ ให้ค ณะกรรมการบริษัทฯ และ
ฝ่ ายบริหารทุกท่าน ซึ่งเข้าข่ายบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามคานิยามของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลัก ทรัพ ย์ เปิ ดเผยข้ อ มู ล บุ ค คลและนิ ติ บุ ค คลที่ เ กี่ย วโยงกัน ทุ ก ครัง้ ที่ มี ก ารแต่ ง ตั ง้ กรร มการหรื อ ผู้ บ ริ ห ารใหม่
สานักเลขานุ ก ารบริษัท ฯ จะจัด ส่งแบบฟอร์ม “รายละเอีย ดของบุ ค คลที่เ กี่ย วโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์ฯ เรื่องการเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั กิ ารของบริษทั จดทะเบียนในรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน พ.ศ. 2546” ซึ่งได้
ปรับปรุงรายละเอียดตามข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับตลาดทุนทีเ่ ปลีย่ นแปลงโดยตลอด โดยให้กรรมการหรือผูบ้ ริหาร
ทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ ใหม่ ให้ขอ้ มูลพร้อมลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูล และหากภายหลังมีการเปลีย่ นแปลงข้อมูล กรรมการ
หรือผูบ้ ริหารจะต้องจัดส่งแบบฟอร์มดังกล่าวพร้อมลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูลทุกครัง้ โดยสานักเลขานุการบริษทั ฯ
จะจัดส่งรายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวโยงกันให้ประธานกรรมการบริษัทฯ และประธานกรรมการตรวจสอบรับทราบด้วย
พร้อมทัง้ จัดทาสรุปรายชื่อบุคคลและนิตบิ ุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันนาส่งฝ่ ายบริหารทุกฝ่ าย และบุคคลทีเ่ ป็ นผูป้ ระสานงานเกีย่ วกับ
รายการทีเ่ กีย่ วโยงกันของแต่ละหน่ วยงาน เพื่อใช้ตรวจสอบธุรกรรมทีห่ น่ วยงานตนจะเสนอฝ่ ายบริหารหรือคณะกรรมการ
บริษัทฯ และหากมีร ายการที่เ กี่ยวโยงกัน เกิด ขึ้น บริษัทฯ จะดาเนิน การตามขัน้ ตอนปฏิบตั ิท่กี าหนดไว้ ซึ่ง อ้า งอิง จาก
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ นาไปเปิ ดเผยในรายงานประจาปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
เพื่อให้การดาเนินการเกีย่ วกับเรื่องรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันมีแนวทางปฏิบตั ทิ ช่ี ดั เจนยิง่ ขึน้ บริษทั ฯ ได้ออกประกาศ
บริษัทฯ เรื่อง การกาหนดนโยบายราคาสาหรับรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) ในเดือน
มกราคม 2548 โดยในการเข้าทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันของบริษทั ฯ กับบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน ใช้นโยบายการกาหนดราคาซือ้
สินค้าและบริการระหว่างบริษทั ฯ กับกิจการที่เกีย่ วข้อง โดยกาหนดจากราคาปกติของธุรกิจเช่นเดียวกับบริษัทฯ กาหนด
ให้กบั บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องเป็ นลาดับแรก และใช้นโยบายราคาทีม่ เี งื่อนไขทางธุรกิจทีไ่ ม่เป็ นปกติ หรือไม่เป็ นไป
ตามราคาตลาดหากจาเป็ น ทัง้ นี้ เพื่อบริษทั ฯ จะได้ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์และวิธกี ารของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทัง้ มาตรฐาน
การบัญชีได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน
นอกจากนัน้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ และฝ่ ายบริหารทุกเดือน สานักเลขานุ การบริษทั ฯ จะจัดทาระเบียบ
วาระเสนอเรื่อง “รายการทีเ่ กีย่ วโยงกันของบริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)” เพื่อเปิ ดเผยให้คณะกรรมการบริษทั ฯ และฝ่ าย
บริหารทราบว่าในแต่ละเดือนบริษัทฯ มีการเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือไม่ และยังได้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็ นประจาทุกไตรมาส ทัง้ นี้ บริษัทฯ ได้ปรับปรุงขัน้ ตอนการปฏิบตั ิงานในด้านนี้ให้สอดคล้องกับข้อกาหนดของ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปโดยตลอด เพื่อให้การดูแลด้านการขจัดความขัดแย้งและผลประโยชน์เป็ นไปตามหลักการ
กากับดูแลกิจการทีด่ แี ละถูกต้องตามข้อกาหนด
การปฏิ บตั ิ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
พระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เป็ นกฎหมายของประชาชนทุกคน เพื่อคุม้ ครองสิทธิในการ
รับรู้ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับ การดาเนินงานต่างๆ ของรัฐและสนับสนุ นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการใช้
อานาจรัฐอันจะเป็ นการส่งเสริมให้รฐั บาลบริหารบ้านเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชน
มากยิง่ ขึน้
บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) ได้ก่อตัง้ ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสาร สร้าง
ความรูค้ วามเข้าใจในการดาเนินงานของบริษทั ฯ แก่สาธารณชน หน่ วยงานภาครัฐและเอกชน ด้วยความโปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้โดยมีแนวทางการปฏิบตั งิ านตามระเบียบบริษทั ฯ ว่าด้วยการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษทั ฯ สอดคล้องตาม
พระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 โดยยึดมันในหลั
่
กการ “เปิ ดเผยเป็ นหลักทัวไป
่ ปกปิ ดเป็ นข้อยกเว้น ”
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มีการรวบรวมจัดเก็บและบริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็ นระบบ สามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็ นมาตรฐาน
เพื่อ เผยแพร่ข อ้ มูลที่ม ปี ระโยชน์ใ ห้แก่สาธารณชน โดยสามารถสืบ ค้น ข้อ มูลผ่า นทางเว็บไซต์ www.thaiairways.com
ในหมวด “ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสาร” (Public Information Centre)
นับเป็ นความภาคภูมใิ จของบริษทั ฯ ทีศ่ นู ย์ขอ้ มูลข่าวสารสามารถดาเนินงานจนบรรลุวสิ ยั ทัศน์ทไ่ี ด้ตงั ้ ปณิธานตัง้ แต่
เริม่ แรกว่า เป็ นหน่วยงานชัน้ นาและเป็ นแบบอย่างทีด่ ใี นด้านการเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสาร สามารถตอบสนองความต้องการด้าน
ข้อมูลข่าวสารแก่ผทู้ เ่ี กีย่ วข้องได้อย่างเหมาะสม นามาซึง่ ภาพลักษณ์ทด่ี ี และเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินกิจการของบริษทั ฯ
ในปั จ จุ บ ัน ศู น ย์ข้อ มู ล ข่ า วสารได้ ป รับ ปรุ ง เว็บ ไซด์ ต ามข้อ ก าหนดของราชก าร ให้เ ป็ น ศู น ย์ ข้อ มู ล ข่ า วสาร
อิเล็คทรอนิคส์ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกและเชื่อมโยงข้อมูลได้อย่างครบถ้วน รวมถึงการพัฒนาตามแนว
ทางการเชื่อมโยงระบบศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ (Government Data Exchange Center GDX) ตาม
พระราชบัญญัตอิ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุ ญาตของทางราชการพ.ศ.2558 อีกทัง้ ได้เผยแพร่และจัดเสวนาแนว
ทางการป้ องกันข้อมูลส่วนบุคคล Data Privacy ให้ทุกหน่วยงานมีความพร้อมในการปฏิบตั งิ านด้านข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่าง
รอบคอบและเป็ นไปตามหลักสากล
การเปิ ดเผยข้อมูลการถือครองหุ้นของผูบ้ ริหารทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
บริษทั ฯ ได้มกี ารเปิ ดเผยข้อมูลการถือครองหุน้ ของผูบ้ ริหารทัง้ ทางตรงและทางอ้อม กรุณาดูขอ้ มูล ข้อ 8 โครงสร้าง
การจัดการ (ส่วนที่ 2 – 8 หน้า 4)
5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒทิ ่มี คี วามเชี่ยวชาญและมากด้วยประสบการณ์ ที่เป็ นประโยชน์ต่อ
ธุรกิจการดาเนินงานของบริษทั ฯ คณะกรรมการบริษทั ฯ มีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในการกาหนดทิศทางการดาเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ ให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ผ่านการกาหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์ เป้ าหมาย วิสยั ทัศน์ และพันธกิจ
และมีบทบาทสาคัญในการกากับ ดูแล และติดตามการดาเนินงานของฝ่ ายบริหารให้เป็ นไปตามนโยบาย และแผนกลยุทธ์ทไ่ี ด้
กาหนดไว้ คณะกรรมการบริษทั ฯ ต้องปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความรู้ ความสามารถ ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นชอบแผนยุท ธศาสตร์ของบริษัทฯ โดยพิจารณาก าหนดนโยบาย กลยุ ทธ์
เป้ าหมาย และได้มกี ารทบทวนวิสยั ทัศน์ เป็ นประจาทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปั จจุบนั คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้
กาหนดมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อส่งเสริมให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานยึดถือปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัด โดยมีการสื่อสาร
เปิ ดเผยแนวทางปฏิบตั ไิ ว้ในคู่มอื การกากับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั ฯ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั ฯ รวมถึงให้ผบู้ งั คับบัญชาใน
ทุกระดับถือเป็ นหน้าทีท่ ต่ี อ้ งดูแล ติดตามให้มกี ารปฏิบตั ติ ามคู่มอื การกากับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั ฯ
การกาหนดค่าตอบแทนของกรรมการ
รายละเอียดเกีย่ วกับการกาหนดค่าตอบแทนของกรรมการ กรุณาดูขอ้ มูลในหัวข้อ 8.4 (ส่วนที่ 2-8 หน้า 7-8)
การประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งานของคณะกรรมการ
บริษั ท ฯ ได้ก าหนดให้มีก ารประเมิน ผลการปฏิบ ัติง านของคณะกรรมการบริษัท ฯ เป็ น ประจ าทุ ก ปี โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็ นเครื่องมือในการตรวจสอบการปฏิบตั หิ น้าที่ของคณะกรรมการบริษทั ฯ ซึง่ มีหลักเกณฑ์และขัน้ ตอนใน
การประเมิน คือ สานักเลขานุ การบริษทั ฯ ส่งแบบฟอร์มทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการกากับดูแลด้านสิง่ แวดล้อม
สังคม และธรรมาภิบาล สาหรับประเมินคณะกรรมการบริษทั ฯ 3 แบบ ประกอบด้วย การประเมินตนเอง การประเมินไขว้ของ
กรรมการ การประเมินคณะกรรมการบริษัทฯ และจะเป็ นผูท้ าการสุ่มรายชื่อเพื่อจัดทาการประเมินไขว้ โดยกรรมการผู้ถูก
ประเมินจะไม่ทราบว่ากรรมการท่านใดเป็ นผูป้ ระเมินตน
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บริษทั ฯ ได้จดั ทาแบบประเมินกรรมการและวิธกี ารประเมินนาเสนอคณะกรรมการกากับดูแลด้านสิง่ แวดล้อม สังคม
และธรรมาภิบาลของบริษทั ฯ เพื่อให้ความเห็นชอบและนาเสนอคณะกรรมการบริษทั ฯ เพื่ออนุมตั กิ ารประเมิน ประเมินโดยใช้
แบบการประเมิน 3 รูปแบบ คือ
1. การประเมินตนเอง (Self Assessment) มีหวั ข้อการประเมิน ดังนี้
1.1 ความรูค้ วามสามารถ (Core Competency)
1.2 ความเป็ นอิสระ (Independence)
1.3 ความเตรียมพร้อมในการปฏิบตั ภิ ารกิจ (Preparedness)
1.4 ความเอาใจใส่ต่อหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility)
1.5 การปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นคณะกรรมการ (Committee Activities)
1.6 การพัฒนาองค์กร (Development of Organization)
2. การประเมินไขว้ของกรรมการ (Cross Evaluation) มีหวั ข้อการประเมิน ดังนี้
2.1 ความรูค้ วามสามารถ (Core Competency)
2.2 ความเป็ นอิสระ (Independence)
2.3 ความเตรียมพร้อมในการปฏิบตั ภิ ารกิจ (Preparedness)
2.4 ความเอาใจใส่ต่อหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility)
2.5 การปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นคณะกรรมการ (Committee Activities)
2.6 การพัฒนาองค์กร (Development of Organization)
3. การประเมินคณะกรรมการบริษทั ฯ (Board Evaluation) มีหวั ข้อการประเมิน ดังนี้
3.1 โครงสร้างและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ
3.2 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3.3 การประชุมคณะกรรมการ
3.4 การทาหน้าทีข่ องคณะกรรมการ
3.5 ความสัมพันธ์กบั ฝ่ ายบริหารของบริษทั ฯ
บริษัทฯ ได้นาผลการประเมินของคณะกรรมการรายงานในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ในการ
ส่งเสริมความรูค้ วามสามารถของกรรมการต่อไป โดยผลการประเมินทัง้ 3 รูปแบบข้างต้น สาหรับปี 2562 สรุปได้ว่าจัดอยู่ในระดับ
ดีเยีย่ ม
สาหรับผลการประเมินของประธานกรรมการ ถือเป็ นข้อมูลเฉพาะบุคคลไม่สามารถเปิ ดเผยได้
สาหรับกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ บริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เพื่อประเมินผล
การปฏิบตั งิ านของผูด้ ารงตาแหน่งกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ ตามเงื่อนไขทีร่ ะบุในสัญญาจ้าง และนาเสนอผลการประเมิน
ให้คณะกรรมการบริษทั ฯ พิจารณา ทัง้ นี้ผลการประเมินของกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ ถือเป็ นข้อมูลเฉพาะบุคคลไม่สามารถ
เปิ ดเผยได้
การปฐมนิ เทศกรรมการใหม่
บริษทั ฯ จัดให้มกี ารปฐมนิเทศสาหรับผูเ้ ข้าดารงตาแหน่ งกรรมการบริษทั ฯ รายใหม่ โดยจะนาเสนอข้อมูลของบริษทั ฯ
ธุรกิจการบิน โครงสร้างการถือหุน้ กฎ ระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงสิทธิประโยชน์ท่กี รรมการจะได้รบั เพื่อให้กรรมการรับทราบ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ ในการบริหารงาน บริษัทฯ ยังมีนโยบายสนับสนุ นให้กรรมการเข้าอบรมหลักสูตรจากสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) เพื่อเป็ นการพัฒนาสนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั ฯ
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การพัฒนาความรูแ้ ละทักษะของคณะกรรมการ และฝ่ ายบริหาร
บริษทั ฯ ได้มกี ารส่งเสริม และสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษทั ฯ และฝ่ ายบริหาร ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตร
สัมมนา และร่วมกิจกรรมทีจ่ ดั โดยองค์กรต่างๆ เช่น สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเป็ นการเพิม่ พูน พัฒนาความรู้ และ
แลกเปลีย่ นประสบการณ์ดา้ นต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับบทบาทหน้าทีก่ รรมการบริษทั ฯ และกรรมการชุดย่อยอย่างต่อเนื่องและ
สม่าเสมอ รวมถึงหลักสูตรต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับการสนับสนุนการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั ฯ ซึง่ จัดโดย IOD ทัง้ นี้
กรรมการส่วนใหญ่ ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรของ IOD ดังนี้
การเข้ารับการอบรมของคณะกรรมการบริษทั ฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษทั ฯ และผูบ้ ริหาร ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย (Thai Institute of Directors Association: IOD) ดังนี้
รายชื่อ
พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน
พลอากาศเอก ชาญยุทธ ศิรธิ รรมกุล

ตาแหน่ ง
รองประธานกรรมการ
และกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

นายดนุชา พิชยนันท์

กรรมการ

นางสาวนิตยา ดิเรกสถาพร

กรรมการอิสระ

นางปรารถนา มงคลกุล

กรรมการอิสระ

นายพงษ์ชยั อมตานนท์

กรรมการ

นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ
นายพินิจ พัวพันธ์

กรรมการ
กรรมการอิสระ

นายวัชรา ตันตริยานนท์

กรรมการอิสระ
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หลักสูตร
ไม่มกี ารอบรม
ไม่มกี ารอบรม
- Directors Certification Program
(DCP 211/2015)
- Directors Accreditation Program
(DAP 91/2011)
- Directors Accreditation Program
(DAP 2/2003)
- Directors Certification Program
(DCP / 34/2003)
- Advance Audit Committee Program
(AACP 22/2016)
- Directors Accreditation Program
(DAP 30/2004)
ไม่มกี ารอบรม
- Audit Committee Program
(ACP 2/2004)
- Directors Accreditation Program
(DAP 25/2004)
- Corporate Governance for Capital
Market Intermediaries (CGI 2/2015)
- Audit Committee Program
(ACP 41/2012)
- Directors Certification Program
(DCP 94/2007)
- Corporate Governance for Capital
Market Intermediaries (CGI 6/2015)
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รายชื่อ
นางสาวศิรกิ ุล เลากัยกุล

ตาแหน่ ง
กรรมการอิสระ

รองศาสตราจารย์ ดร. สัญลักข์ ปั ญวัฒนลิขติ

กรรมการอิสระ

พลอากาศเอก อานาจ จีระมณีมยั
นายสุเมธ ดารงชัยธรรม

กรรมการอิสระ
กรรมการ

หลักสูตร
- Ethical Leadership Program
(ELP 2/2015)
- Directors Certification Program
(DCP 252/2018)
- Strategic Board Master Class
(SBM 6/2019)
ไม่มกี ารอบรม
ไม่มกี ารอบรม
- Company Secretary Program
(CSP 28/2008)
- Directors Accreditation Program
(DAP 21/2004)
- Role Of The Compensation Committee
(RCC 3/2007)

การกากับการปฏิ บตั ิ ตามกฎเกณฑ์ (Compliance)
ในปี 2562 บริษัทฯ ได้รวบรวมกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อกาหนด และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อเผยแพร่ให้กบั พนักงานและบุคลากรทุกระดับ นาไปประกอบการปฏิบตั ิงาน ซึ่งมีการทบทวนและ
ปรับปรุงให้ขอ้ มูลทันสมัยอย่างสม่าเสมอ รวมทัง้ มีการสือ่ สาร เพื่อสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ ในกฎเกณฑ์ต่างๆ
ให้กบั กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และบุคลากรทุกระดับ นอกจากนี้ ได้มกี ารกากับและติดตาม หน่ วยงาน พนักงานและ
บุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องในการปฏิบตั ติ ามกฎหมายทีม่ ผี ลกระทบต่อบริษทั ฯ อย่างมีนยั สาคัญ อาทิ เช่น พ.ร.บ.คุม้ ครองข้อมูลส่วน
บุคคล พ.ศ. 2562 หรือ Thailand’s Personal Data Protection Act (PDPA) จะบังคับใช้ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 โดย
PDPA มีหลักการมาจากกฎหมาย GDPR ของสหภาพยุโรป (บังคับใช้ 25 พฤษภาคม 2561) ซึง่ มีบทลงโทษ ทางค่าปรับสูง
มาก แต่ PDPA มีบทลงโทษทัง้ ทางแพ่ง อาญาและทางปกครอง ซึง่ บริษทั ฯ ได้ตระหนักถึงความเสีย่ งในการปฏิบตั งิ าน และ
เห็นถึงความสาคัญ ในการปฏิบตั ิตามกฎหมายฉบับดังกล่าว จึงได้เ ตรียมความพร้อม และเริม่ ดาเนินการตามที่กฎหมาย
กาหนด เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการดาเนินงานของบริษทั ฯ อีกทัง้ สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) ได้
ประกาศให้ สายการบินทีท่ าการบินเข้า-ออก สหราชอาณาจักร ต้องปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดทีร่ ะบุใน UK Modern Slavery Act
2015 (MSA) ซึง่ บริษทั ฯ ได้ดาเนินงานตามข้อกาหนดฉบับดังกล่าวอย่างครบถ้วน เช่นกัน
หลักการกากับดูแลกิ จการที่ดีที่ยงั ไม่อาจปฏิ บตั ิ ได้ตามเกณฑ์ของโครงการ CGR
ในปี 2562 บริษทั ฯ ยังไม่อาจปฏิบตั ไิ ด้ครอบคลุม ในประเด็นดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจานวน 5-12 คน หรือไม่
ข้อบังคับของบริษทั ฯ ข้อ 15 กาหนดให้คณะกรรมการบริษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมการจานวนไม่น้อยกว่า 5 คน
แต่ไม่มากกว่า 15 คน เพื่อให้เหมาะสมกับขนาดและลักษณะของธุรกิจ
2. บริษัทฯ ได้กาหนดนโยบายเกี่ยวกับจานวนองค์ประชุมขัน้ ต่ า ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติ ในที่ประชุม
คณะกรรมการว่า ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนกรรมการทัง้ หมด หรือไม่
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ข้อบังคับของบริษทั ฯ ข้อ 24 กาหนดเฉพาะองค์ประชุมต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจานวนกรรมการ
ทัง้ หมด แต่ไม่ได้กาหนดจานวนองค์ประชุมขัน้ ต่า ณ ขณะทีค่ ณะกรรมการจะลงมติ
3. ในกรณีทบ่ี ริษทั มีหนุ้ มากกว่าหนึ่งประเภท (One class of Share) บริษทั ได้เปิ ดเผยถึงสิทธิในการออกเสียงของ
หุน้ แต่ละประเภทหรือไม่
ในกรณีน้บี ริษทั ฯ มีหนุ้ เพียง 1 ประเภท คือ หุน้ สามัญ โดยข้อบังคับของบริษทั ฯ ข้อ 4 กาหนดให้หนุ้ ของบริษทั ฯ
เป็ นหุน้ สามัญและเป็ นหุน้ ชนิดระบุช่อื ผูถ้ อื หุน้
4. บริษัทได้ก าหนดวิธีก ารลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ กรรมการโดยการลงคะแนนเสียงแบบสะสม ( Cumulative
Voting) หรือไม่
บริษัท ฯ ไม่ ส ามารถก าหนดวิธีก ารลงคะแนนเสีย งเลือ กตัง้ กรรมการโดยการลงคะแนนเสีย งแบบสะสม
(Cumulative Voting) เนื่องจากข้อบังคับของบริษทั ฯ ข้อ 16 กาหนดให้ผถู้ อื หุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อเสียง
หนึ่ง โดยผูถ้ อื หุน้ แต่ละคนต้องใช้คะแนนเสียงทีม่ อี ยู่ทงั ้ หมดตามจานวนหุน้ ทีม่ ี เลือกตัง้ บุคคลเดียวหรือหลายคนเป็ นกรรมการ
ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
5. คณะกรรมการได้ดแู ลให้มกี ารจัดทาแผนสืบทอดตาแหน่งผูบ้ ริหารสูงสุดขององค์กรหรือไม่
บริษทั ฯ มีสถานะเป็ นรัฐวิสาหกิจ จึงต้องปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตคิ ุณสมบัตมิ าตรฐานสาหรับกรรมการและ
พนักงานรัฐวิสาหกิจฯ ซึง่ กาหนดให้สรรหาผูบ้ ริหารระดับสูงจากบุคคลทีไ่ ม่ใช่พนักงานบริษทั ฯ
6. คณะกรรมการตรวจสอบมีกรรมการอย่างน้อย 1 คน ทีจ่ บการศึกษาด้านบัญชีหรือไม่
บริษัทฯ แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่มคี ุณสมบัติเป็ นกรรมการอิสระ และมี
กรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน ซึง่ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เพียงพอทีจ่ ะสามารถสอบทานความน่ าเชื่อถือของ
งบการเงินด้วยแล้ว
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ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR)

บริษัท ฯ ดาเนิ น งานด้า นความรับ ผิด ชอบต่ อ สัง คม โดยค านึ ง ถึง สิ่ง แวดล้อ ม สัง คมชุ ม ชน และธรรมาภิบ าล
(ESG: Environmental, Social, Governance) โดยในปี 2562 บริษทั ฯ มีการดาเนินงานกิจกรรมเพื่อพัฒนา สิง่ แวดล้อมและ
สังคม ได้แก่
 โครงการส่งเสริมด้านการศึกษา ได้แก่ โครงการ “การบิ นไทย เติ มฝันสร้างสรรค์แรงบันดาลใจ” เนื่ องใน
โอกาสครบรอบ 59 ปี โดยนาคณะนักเรียนและครูจากโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนการบินไทย จังหวัดสระแก้ว เยีย่ มชม
เครื่องบิน และจัดกิจกรรมรับบริจาคเพื่อจัดหากระดาษ A4 จานวน 100 รีม และเครื่องปริน๊ เตอร์ 4 เครื่อง มอบให้โรงเรียนฯ
นาไปใช้เป็ นอุปกรณ์การเรียนการสอน
“การบิ นไทยมอบนิ ตยสารสวัสดี ให้กบั สถานศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้” จานวน 1,600 เล่ม เพื่อใช้เป็ น
สือ่ การสอนภาษาอังกฤษ และบริการวิชาการในห้องสมุดให้กบั นักเรียนและบุคลากรทัวไป
่
กิ จกรรม “TG Young Pilot Camp For The Winner Of Thailand STEM Festival” เพื่อเป็ นการส่งเสริม
ประสบการณ์เรียนรูด้ า้ นวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี นาเยาวชนเข้าเยีย่ มชมศูนย์ผลิตเครื่องยนต์ และฝึ กบินในเครื่องฝึ กบิน
จาลอง
 โครงการ การส่งเสริมด้านสิง่ แวดล้อม ได้แก่ กิจกรรม “Big Cleaning Day ลดปัญหาฝุ่ นละอองในอากาศ”
เพื่อเป็ นการรณรงค์ และช่วยกันแก้ไขปั ญหามลภาวะทางอากาศ โดยมีการจัดกิจกรรมฉีดสเปรย์น้ าบนอาคารสูงเพื่อลด
ปั ญหาฝุ่ นละออง PM 2.5 รวมทัง้ ฉีดน้าล้างต้นไม้ จัดเก็บขยะ ล้างทาความสะอาดทางเท้า และทาความสะอาดทัง้ สองฝั ง่ ถนน
วิภาวดีรงั สิต
การบินไทย ร่วมกับบริษทั ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน) รับบริ จาคบราเก่าทีไ่ ม่ใช้แล้วจานวน 320 กิโลกรัม เพื่อใช้
เป็ นพลังงานทดแทนลดโลกร้อนและนาวัสดุเหลือใช้บางส่วนเป็ นวัตถุดบิ สร้างอาชีพแก่สตรีดอ้ ยโอกาส
โครงการ รณรงค์ลดใช้ถงุ พลาสติ ก THAI Technical “No Plastic Bag” เพื่อลดปริมาณใช้ถุงพลาสติก ลดขยะ
และเป็ นการช่วยลดโลกร้อน
การบินไทยประจาสถานีภูเก็ต ร่วมกิจกรรมในโครงการ “ท่าอากาศยานภูเก็ตรักษ์ชุมชน” ประจาปี 2562 เพื่อรักษา
สิง่ แวดล้อม ความสะอาด และปรับปรุงภูมทิ ศั น์สงิ่ แวดล้อมรอบท่าอากาศยานฯ
 โครงการ การช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุการณ์ภยั พิบตั ิ การบินไทยร่วมติดตามนายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงคมนาคม นาถุงยังชีพและน้าดื่มช่วยเหลือผูป้ ระสบอุทกภัย ณ จังหวัดอุบลราชธานี
 โครงการ การส่งเสริมด้านศาสนาและวัฒนธรรม การบินไทย “จัดเที่ ยวบิ นพิ เศษ ไป - กลับ ประเทศ
ซาอุดีอาระเบีย นาผูแ้ สวงบุญฮัจย์ ประจาปี 2562” โดยนาผูแ้ สวงบุญฮัจย์ออกเดินทางจากท่าอากาศยานจังหวัดนราธิวาส
ไปยังท่าอากาศยานมะดีนะห์ ประเทศซาอุดอี าระเบีย รวม 15 เที่ยวบินไป-กลับ โดยมีผู้แสวงบุญชาวไทยมุสลิมเดินทาง
ประมาณ 4,325 คน
กิจกรรม “การบิ นไทยจัดพิ ธีอปุ สมบทหมู่” พนักงานการบินไทยจานวน 17 นายร่วมอุปสมบทเพื่อถวายเป็ นพระ
ราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หวั ณ วัดเบญจมบพิตรดุสติ วนาราม ราชวรวิหาร
กิจ กรรม “การบิ น ไทยน าสมาชิ กชมรมต่ า งๆร่ ว ม กวาดวัด ปั ด กิ เ ลส” ณ วัด ราชาธิว าสราชวรวิห าร,
วัดพระราม 9, วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร และวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ ์
กิจกรรม “การบิ นไทยถวายผ้าพระกฐิ นพระราชทาน ประจาปี 2562 ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง
จังหวัดแพร่” โดยบริษัทฯ และผูม้ จี ติ ศรัทธาได้ร่วมสมทบทุนการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน และสนับสนุ นการศึ กษา
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ให้แก่ สานักศาสนศึกษาวัดพระธาตุช่อแฮ และเป็ นทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน ผูม้ คี วามประพฤติดแี ต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
รวมเป็ นเงินทาบุญทัง้ สิน้ 2,941,450.37 บาท
 โครงการด้านสาธารณสุข การบินไทยร่วมบริจาคเงินจานวน 5,000,000 บาท ให้แก่สภากาชาดไทย โครงการ
“กระตุกหัวใจ Virtual Run” เพื่อสมทบทุนซือ้ เครื่อง AED ต่อชีวติ คนไทยทัง้ ประเทศ
 โครงการ การส่งเสริมด้านการดูแลประชาชนในภาคส่วนต่ างๆ ได้แก่ โครงการ “ปรับปรุงและทาสี โรง
อาหาร โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนการบิ นไทย จังหวัดสระแก้ว และจัดกิ จกรรมเนื่ องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ
ปี 2562” โดยนาของขวัญจากพีๆ่ พนักงานการบินไทย อาทิ อุปกรณ์การเรียน หนังสือ เสือ้ ผ้า ขนม และของเล่น ไปมอบ
ให้กบั เด็กนักเรียน พร้อมจัดกิจกรรมสันทนาการเพื่อมอบความสุขให้กบั เด็กๆ ทีโ่ รงเรียนตารวจตระเวนชายแดนการบินไทย
อาเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
กิจกรรม “ปั นรักจากการบิ นไทย ส่งความห่วงใยแด่ผ้สู ูงอายุ” การบินไทยส่งมอบอุปกรณ์การแพทย์รถเข็น
ผูป้ ่ วย จานวน 10 คัน, ไม้เท้าช่วยพยุงจานวน 10 คู่, ไม้เท้า จานวน 59 ชิน้ , Walker จานวน 26 ชิน้ และทีน่ งั ่ สาหรับ
ขับถ่าย จานวน 1 ชิน้ มอบให้แก่โรงเรียนช่างฝีมอื ทหาร นาไปซ่อมแซม หรือดัดแปลงเป็ นสิง่ ประดิษฐ์ใหม่ให้ผปู้ ่ วยทีพ่ กั ฟื้ น
อยู่ ณ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก และผูส้ งู อายุทพ่ี กั อยู่ในชุมชนแออัดบริเวณพืน้ ทีร่ อบโรงเรียนช่างฝี มอื ทหาร ดารงชีวติ ทีด่ ี
ขึน้ ทัง้ ยังเป็ นการสนับสนุนให้แก่นกั เรียนช่างได้พฒ
ั นาทักษะฝีมอื การซ่อมบารุงอุปกรณ์อกี ด้วย
ชมรมเอื้องฟ้ า ฟ้ า สมาคมสโมสรพนักงานการบินไทย จัดโครงการ “ซับเลือดให้น้อง” ส่งมอบของบริจาค เช่น
ผ้าอนามัย สบู่ ยาสีฟัน เสือ้ ผ้าและทุนการศึกษาให้แก่เด็กยากจนในโรงเรียนบ้านห้วยนกกก จังหวัดตาก
ฝ่ ายช่างสุวรรณภูมิ “ส่งมอบปฏิ ทินตัง้ โต๊ะที่ใช้แล้วให้แก่มูลนิ ธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชิ นูปถัมป์ ” เพื่อนาไปดัดแปลงเป็ นสมุดอักษรเบลล์สาหรับผูพ้ กิ ารทางสายตา
สหกรณ์ ออมทรัพย์พนักงาน บริ ษัท การบิ นไทยฯ มอบหมวกกันน็ อก ให้กบั สน.สุทธิ สาร เพื่อนาไป
แจกจ่ายให้กบั ประชาชนและนักเรียนในพืน้ ที่ สน.สุทธิสาร สวมใส่เพื่อให้เกิดความปลอดภัยขณะขับขีร่ ถจักยานยนต์
“การบิ นไทย จัดโครงการฝึ กงานสร้างอาชี พคนพิ การ บ้านแม่นก” จัดหลักสูตรโครงการผลิตการ์ด 3 มิติ (POP-UP
CARD) เพื่อเป็ นการให้ความรู้แก่ผู้พกิ าร นาไปใช้ประกอบอาชีพ และสร้างรายได้ ณ วัดคาทอลิก โบสถ์คริสติน่า จังหวัด
นนทบุรี
กองประสานงานบริการพิ เศษ จัดกิจกรรม “ทาประโยชน์ต่อสังคม ณ บ้านผู้สูงอายุรงั สิ ต” โดยพนักงาน
จิตอาสานารายได้จากการจาหน่ายเสือ้ ยืดและถุงผ้า ทีไ่ ด้รบั จากพนักงาน นาไปเลีย้ งอาหารกลางวัน และทากิจกรรมสันทนา
การ รวมทัง้ จัดซือ้ สิง่ ของเครื่องใช้จาเป็ นมอบให้กบั ศูนย์พฒ
ั นาการจัดสวัสดิการสังคมผูส้ งู อายุ จ.ปทุมธานี
การบินไทยร่วมกับบริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “ปั นรักจากการบิ นไทย ส่งมอบความ
ห่วงใยแด่ผ้ปู ่ วยมะเร็ง” จัดกิจกรรมสัญจรไปยัง 6 สานักงาน เพื่อให้พนักงานและเครือข่ายจิตอาสาร่วมประดับตกแต่ ง
หมวกรวมจานวน 2,165 ใบ เพื่อนาไปมอบให้แก่ผู้ป่วยมะเร็งที่ผ่านการบาบัดคีโมนาไปใช้คลุมศีรษะให้สวยงาม และจัด
กิจกรรมเดินแฟชันโชว์
่ เพื่อสนับสนุ นการขายสินค้าทีร่ ะลึกให้แก่มูลนิธมิ ะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ ได้รายได้รวม 57,000
บาท
การบินไทย ช่วยให้เกษตรกรจานวน 10 ราย มีรายได้จากการขายผลผลิตเป็ นเงิน 228,100 บาท จากการจัด
กิจกรรม “ปันรักจากการบิ นไทย อุดหนุนพืชผลการเกษตรกรไทย” และพนักงานได้มโี อกาสซือ้ ผักผลไม้ทป่ี ลอดภัย ไม่มี
สารตกค้างหรือสารปนเปื้ อนจากเกษตรกรโดยตรง ในราคาทีย่ ุตธิ รรม
การบินไทยร่วมออกบูธในงานมหกรรมอารยสถาปั ตย์ และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทัง้ มวล ครัง้ ที่ 4 เสนอ
ข้อมูลการบริการและสิง่ อานวยความสะดวกต่างๆ ของการบินไทยอย่างครบวงจร สาหรับผูพ้ กิ ารและผูส้ งู อายุทเ่ี ดินทางด้วย
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วีลแชร์ เริม่ ตัง้ แต่ บตั รโดยสารราคาพิเศษ การสารองที่นัง่ การบริการลูกค้าภาคพื้น การบริการบนเครื่องบิน ห้องน้ าและ
อุปกรณ์อานวยความสะดวกบนเครื่องบิน และให้บริการอย่างต่อเนื่องจนถึงสนามบินปลายทาง รวมทัง้ จัดสิง่ อานวยความ
สะดวก เพื่อให้ผโู้ ดยสารทีม่ าใช้บริการภายในพื้นที่สานักงานใหญ่และสานักงานหลานหลวงของการบินไทย อีกทัง้ การบิน
ไทยได้นาทีน่ งบนเครื
ั่
่องบินซึง่ สามารถปรับระดับทีพ่ กั แขนสาหรับการเข้า-ออกทีน่ งั ่ ได้สะดวก เพื่อให้ผเู้ ข้าร่วมงานได้สมั ผัส
ความสะดวกสบายในการเดินทางด้วยเครื่องบินของการบินไทย
 การส่ง เสริมด้านอื่นๆ ได้แก่ กิจ กรรม เดิ น-วิ่ ง การกุศ ล “THAI AIRWAYS HALF MARATHON
2019@BAN CHANG” ชิ งถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิ ติยาภา บริษทั ฯ ร่วมกับสมาคมสโมสร
พนักงานการบินไทย เพื่อส่งเสริมการทาความดีดว้ ยหัวใจถวายเป็ นพระราชกุศลแด่รชั กาลที่ 10 นารายได้หลังหักค่าใช้จ่าย
มอบให้องค์กรการกุศล โดยใช้พน้ื ทีจ่ ดั กิจกรรม ณ บริเวณริมชายหาดในอาเภอบ้านฉาง จังหวัด ระยอง
“กิ จกรรมการบิ นไทยจัดพิ ธีถวายเครือ่ งราชสักการะถวายพระพรชัยมงคล และกิ จกรรมแปรอักษร เฉลิ มพระเกียรติ
ฯ เนื่ องในโอกาสมหามงคล พระราชพิ ธีบรมราชาภิ เษก” เพื่อเป็ นการเทิดพระเกียรติ และแสดงความสานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ ทีท่ รงมีต่อปวงชนชาวไทย ด้วยการจัดพิธถี วายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่มถวายพระพรชัยมงคล พร้อมทัง้ จัด
กิจกรรมแปรอักษรเฉลิมพระเกียรติฯ และจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธบี รมราชาภิเษก
ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ในรายงานการพัฒนาอย่างยังยื
่ น ประจาปี 2562 ซึ่งบริษัทฯ เปิ ดเผยต่ อ
สาธารณชนทางเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ที่ www.thaiairways.com หรื อ Scan QR CODE ด้านล่าง

แนวทางปฏิ บตั ิ เพิ่ มเติ มเกี่ยวกับการป้ องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รปั ชัน
เนื่องจากบริษทั ฯ ตระหนักถึงความสาคัญของปั ญหาการทุจริตคอร์รปั ชันและประพฤติมชิ อบ จึงได้นานโยบาย Whistle
Blower หรือการเป่ านกหวีด เข้ามาใช้รณรงค์ป้องกันการทุจริตคอร์รปั ชันและประพฤติมชิ อบ เพื่อให้บริษทั ฯ เป็ นองค์กรทีม่ กี าร
กากับดูแลกิจการทีด่ ี พร้อมทัง้ จัดทาระเบียบบริษทั ฯ ว่าด้วยการร้องเรียนเกีย่ วกับการทุจริตหรือการ ไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย
กฎระเบียบ ข้อบังคับ คาสังบริ
่ ษทั หรือธรรมาภิบาล หรือจริยธรรม ตามประมวลธรรมาภิบาลและจริยธรรม พ.ศ. 2553 (แก้ไข
เพิ่มเติมครัง้ ที่ 2 พ.ศ. 2560) ใช้บ ังคับตัง้ แต่ วนั ที่ 25 มกราคม 2553 เพื่อให้พนักงาน ลูกจ้าง ผู้มีส่วนได้เสีย และ
บุคคลภายนอก ใช้เป็ นช่องทางในการแจ้งเบาะแส/ความเคลือบแคลงสงสัยที่อาจทาให้เข้าใจได้ว่าเป็ นการกระทาทุจริต ผิด
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คาสังบริ
่ ษทั ฯ เพื่อให้บริษัทฯ ทาการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามระเบียบบริษทั ฯ ว่าด้วยการ
ร้องเรียนฯ พ.ศ. 2553 อันจะนาไปสูค่ วามโปร่งใส เป็ นธรรม และตรวจสอบได้ขององค์กรต่อไป
บริษทั ฯ ให้ความสาคัญกับผู้มสี ่วนได้เสียทุกกลุ่ม ด้วยการรับฟั งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อประโยชน์ร่วมกัน
และเปิ ดโอกาสให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียร้องเรียนในกรณีทพ่ี บเห็นการกระทาทีส่ อ่ ไปในทางทุจริตของบุคคลในบริษทั ฯ โดยมีมาตรการ
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คุม้ ครองผูร้ อ้ งเรียน อันจะสร้างความเชื่อมันและความปลอดภั
่
ยให้แก่ผรู้ อ้ งเรียน ซึง่ ผูร้ อ้ งเรียนสามารถร้องเรียนมายังผูม้ ีสทิ ธิ
รับข้อร้องเรียน ได้ดงั นี้
1. ประธานกรรมการบริษทั
2. กรรมการบริษทั
3. กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
4. เลขานุการคณะกรรมการบริษทั
5. รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ ซึง่ เป็ นผูบ้ งั คับบัญชาสูงสุดในสายงานทีเ่ กีย่ วข้องกับข้อร้องเรียน
ผู้ร้องเรียนสามารถร้องเรียนได้ 3 ช่องทาง ดังนี้
1. ร้องเรียนได้โดยตรงด้วยวาจา หรือลายลักษณ์อกั ษรโดยตรงต่อผูม้ สี ทิ ธิรบั ข้อร้องเรียน
2. ผ่านทาง E-mail ของผูม้ สี ทิ ธิรบั ข้อร้องเรียน ดังนี้
 ประธานกรรมการบริษทั (email : tgchairman@thaiairways.com)
 กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ (email : tgpresident@thaiairways.com)
 เลขานุการคณะกรรมการบริษทั (email : good.gov@thaiairways.com)
3. ทาเป็ นจดหมายถึงผูม้ สี ทิ ธิรบั ข้อร้องเรียน
 โดยส่งมาที่ บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) 89 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ
10900
ทัง้ นี้ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ ได้มกี ารประกาศใช้ระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยการร้องเรียนฯ พ.ศ.2562
โดยในระเบียบฯ ฉบับดังกล่าว ผูร้ อ้ งเรียนสามารถร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ของบริษทั ฯ (www.thaiairways.com) ได้ดว้ ย
การขับเคลื่อนการป้ องกันการทุจริตคอร์รปั ชันและประพฤติมชิ อบของบริษทั ฯ มีดงั นี้
1. มีแผนปฏิบตั กิ ารตามยุท ธศาสตร์ดา้ นการป้ องกันการทุจริตและประพฤติมชิ อบ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.
2560-2564 ของบริษ ทั ฯ และแผนปฏิบ ตั กิ ารตามยุท ธศาสตร์ด า้ นการป้ อ งกัน การทุจ ริต คอร์ร ปั ชัน และประพฤติม ชิ อบ
ประจาปี 2562 (Action Plan) ของบริษัทฯ ทีม่ คี วามสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และแผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี (Action Plan) ของสานักงาน ป.ป.ช.
2. จัดอบรมบรรยายในหัวข้อวิชา “การป้ องกันการทุจริตคอร์รปั ชันและประพฤติชอบ” ให้กบั พนักงานบริษทั ฯ ตัง้ แต่
พนักงานระดับแรกเข้าจนถึงระดับผูบ้ ริหาร (Division up) โดยบรรจุไว้ในหลักสูตรมาตรฐานของบริษทั ฯ รวมถึงการจัดอบรม
บรรยายแบบ Site visit ตามหน่วยงานต่างๆ ของบริษทั ฯ ในโอกาสทีเ่ หมาะสม
3. มีคาสังบริ
่ ษัท ฯ ที่ 106/2558 เรื่อง นโยบายการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมชิ อบของบริษัท การบินไทย
จากัด (มหาชน)
4.
5.
ส่วนรวม

มีคาสังบริ
่ ษทั ฯ ที่ 084/2562 เรื่อง ห้ามการให้หรือยอมรับสินบน
มีคาสังบริ
่ ษัทฯ ที่ 085/2562 เรื่อง มาตรการป้ องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์

6. มีประกาศบริษทั ฯ ที่ 001/2562 เรื่อง เจตจานงสุจริตในการบริหารบริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) มุ่ งสู่การ
เป็ นองค์กรธรรมาภิบาลและความโปร่งใส
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7. เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมด้านการป้ องกันการทุจริตคอร์รปั ชันและประพฤติมิชอบ
จานวน 12 ช่องทาง อาทิเช่น PD Homepage, Thaiairways, Facebook, Line, Youtube , Poster เป็ นต้น เพื่อปลูกและปลุก
จิตสานึกของพนักงานให้มคี วามซื่อสัตย์สจุ ริต มีใจรักองค์กร ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉยต่อการทุจริตคอร์รปั ชันและประพฤติมชิ อบ
8. จัดทา Bulletin เกีย่ วกับการป้ องกันการทุจริต คอร์รปั ชันและประพฤติมชิ อบ อาทิเช่น กฎหมายทีเ่ กีย่ วกับการ
ป้ องกันการทุจริตคอร์รปั ชันและประพฤติ มชิ อบ, Case study จากข้อร้องเรียนที่ยุตแิ ล้ว เป็ นต้น จานวนสัปดาห์ละ 2 ฉบับ
(เพิม่ เติมเดือนละ 2 ฉบับ) เพื่อป้ องกันการทุจริตคอร์รปั ชันและประพฤติมชิ อบ และป้ องกันมิให้พนักงานกระทาผิดวินยั
9. มีกลุ่มสมาชิก “เครือข่าย TG รวมพลัง ป้ องกันภัยทุจริต ” ปั จจุบนั มีสมาชิกเครือข่ายฯ จานวน 1391 คน เพื่อ
ช่วยกันสอดส่อง ดูแล ติดตาม เฝ้ าระวัง ป้ องกันการทุจริตคอร์รปั ชันและประพฤติมชิ อบ และสร้างความเข้มแข็งให้กบั บริษทั ฯ
10. ส่งเสริมและสนับสนุ นให้พนักงานและสมาชิกเครือข่าย TG รวมพลัง ป้ องกันภัยทุจริต เข้าร่วมกิจกรรมด้านการ
ป้ องกันการทุจริตคอร์รปั ชันและประพฤติมชิ อบของบริษัทฯ และที่หน่ วยงานภายนอกจัดขึน้ อาทิเช่น สานักงาน ป.ป.ช. ,
องค์กรต่อต้านคอร์รปั ชันประเทศไทย (ACT) เป็ นต้น
11. บริษัทฯ เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่ วยงานภาครัฐ (Integrity &
Transparency Assessment: ITA) ของสานักงาน ป.ป.ช. เป็ นประจาทุกปี สาหรับการประเมิน ITA ประจาปี 2562 บริษทั ฯ
ได้รบั ผลคะแนนประเมินโดยรวมเท่ากับ 88.13 คะแนน จาก 100 คะแนนเต็ม ได้เกรดเฉลีย่ A (Very Good)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่ วยงานภาครัฐ (ITA) ถูกกาหนดเป็ นกลยุทธ์ท่ี
สาคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ถือเป็ นมาตรการป้ องกัน
การทุจริตเชิงรุกทีห่ น่วยงานภาครัฐทัวประเทศต้
่
องดาเนินการ เพื่อนาผลคะแนนทีไ่ ด้รบั นาไปปรับปรุงพัฒนาการทางานของ
หน่วยงานให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ รวมถึงเพื่อยกระดับดัชนีภาพลักษณ์คอร์รปั ชัน (Corruption Perception Index : CPI) ของ
ประเทศไทยต่อไป
ทัง้ นี้ บริษัทฯ ขอยืนยันว่า บริษัทฯ มีความมุ่งมันที
่ ่จะเป็ นองค์กรที่ดาเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส โดยไม่มี
ข้อยกเว้น ต่อการทุจริตคอร์รปั ชันทุกรูปแบบ และพร้อมให้ความร่วมมือสนับสนุ นการทางานของหน่ วยงานตรวจสอบต่างๆ
ในทุกกรณีจนถึงทีส่ ดุ ต่อไป
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11. การควบคุมภายในและการบริ หารจัดการความเสี่ยง
บริ ษั ท ฯ จั ด ให้ มี ร ะบบการควบคุ ม ภายในที่ เ พี ย งพอกั บ การด าเนิ น ธุ ร กิ จ และมี ก ารติ ด ตามประเมิ น ผล
อย่ า งสม่ า เสมอ เพื่ อ ให้ ม ั น่ ใจว่ า ระบบที่ ว างไว้ ส ามารถด าเนิ น ไปได้ อ ย่ า งเหมาะสมกั บ สภาพแวดล้ อ มที่ มี ก าร
เปลีย่ นแปลง และสอดคล้องกับระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ โดยมีโครงสร้างการควบคุมภายในครบทัง้ 5 องค์ประกอบและ
17 หลักการ ตามมาตรฐาน Committee of Sponsoring Organization of The Treadway Commission : COSO 2013
ทัง้ นี้ ผลการประเมินการควบคุมภายใน สรุปได้ดงั นี้
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม
1.1 องค์กรแสดงถึงความยึดมันในคุ
่
ณค่าของความซื่อตรง (Integrity) และจริยธรรม
บริษทั ฯ กาหนดแนวทางเรื่องความซื่อตรงและจริยธรรม รวมถึงการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ข้อพึงปฏิบตั ิ/ไม่พงึ
ปฏิบตั ไิ ว้ในคู่มอื การกากับดูแลกิจการทีด่ ี เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั หิ น้าที่ และการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ อีกทัง้ มีบรรจุ
อยู่ในหลักสูตร Orientation เพื่อให้พนักงานใหม่ทุกคนตระหนักถึงความสาคัญของธรรมาภิบาลขององค์กรและสามารถ
นามาใช้ในการปฏิบตั ิงานต่อไป กรณีมกี ารประพฤติปฏิบตั ฝิ ่ าฝื นหลักจริยธรรมของบริษัทฯ ให้ สานักงานตรวจการองค์กรมี
อานาจหน้ าที่ในการพิจารณาและตรวจสอบข้อเท็จจริง ภายในกรอบระยะเวลาที่กาหนดตามระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยการ
ร้องเรียนเกีย่ วกับการทุจริตหรือการไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คาสังบริ
่ ษทั ฯ หรือ ตามคู่มอื การกากับดูแล
กิจการทีด่ ี นอกจากนี้ ได้จดั โครงการ “การบินไทยคุณธรรม” ให้กบั ผูบ้ ริหารเพื่อเป็ นต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร
กาหนดแนวปฏิบตั ิและออกแบบกิจกรรมส่งเสริมความดี พร้อมมุ่งขับเคลื่อนนโยบายและพัฒนาการบินไทยสู่การเป็ นองค์กร
คุณธรรม
ทัง้ นี้ บริษัทฯ ได้รบั ผลการประเมิน 93% อยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” ด้านการกากับดูแลกิจการของบริษัทฯ (Corporate
Governance Report of Thai Listed Companies : 2019/CG Report) ประจาปี 2562 และได้รบั เครื่องหมาย 5 ดาว จาก
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลแห่งชาติเป็ นปี ท่ี 2 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (ตลท.)
1.2 คณะกรรมการมีความเป็ นอิ สระจากฝ่ ายบริหาร และทาหน้ าที่ กากับดูแล (Oversight) และพัฒนาการ
ดาเนิ นการด้านการควบคุมภายใน
บริษทั ฯ กาหนดบทบาทหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั ฯ และฝ่ ายบริหารไว้ในคู่มอื กรรมการ โดยอ้างอิงหลักการ
และแนวทางการกากับดูแลกิจการทีด่ ใี นรัฐ วิสาหกิจ พ.ศ. 2562 และแนวทางปฏิบตั ิ ของกระทรวงการคลัง พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ข้อบังคับและประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลัก ทรัพ ย์ (กลต.) รวมถึงข้อ บัง คับและนโยบายของบริษ ัทฯและเพื่อ ให้บริษ ัท ฯมีการกากั บ ดูแ ลกิจ การที่ดี
(Good Corporate Governance) มีการจัดทาบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดาเนินงาน ระหว่างบริษทั ฯ กับภาครัฐผ่าน
สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ซึง่ จะกาหนดตัวชีว้ ดั น้าหนัก ค่าเกณฑ์วดั /เป้ าหมายการดาเนินงานตาม
แผนกลยุทธ์ประจาปี ของบริษทั ฯ ทีช่ ดั เจน เพื่อใช้ในการประเมินผลความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจขององค์กร มีการกากับ
ดูแลและติดตามผลการดาเนินงานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่ได้รบั มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทั ฯ อย่างสม่าเสมอ อาทิ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
เป็ นต้น นอกจากนี้คณะกรรมการฯ ยังทาหน้าที่กากับดูแลและกาหนดนโยบายในภาพรวมให้เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
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ระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตลอดจนติดตามผลการดาเนินงานของบริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องอย่างต่ อเนื่อง
คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยผูเ้ ชี่ยวชาญด้านต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจและแผนยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ มี
การกาหนดให้มกี รรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทัง้ หมดตามข้อกาหนดของ กลต. และ สคร. โดยใน
บางขณะมีกรรมการอิสระมากกว่า 50% ของกรรมการทัง้ หมด จึงมันใจได้
่
ว่าคณะกรรมการมีความเป็ นอิสระและมีการถ่วงดุล
ทีเ่ หมาะสม
1.3 ฝ่ ายบริ ห ารได้ จ ัด ให้ มี โ ครงสร้ า งสายการรายงาน การก าหนดอ านาจในการสัง่ การและความ
รับผิดชอบที่เหมาะสม เพื่อให้องค์กรบรรลุวตั ถุประสงค์ ภายใต้การกากับดูแล (oversight) ของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุ มตั กิ ารปรับปรุงโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสม มีการจัดสายงาน หน่ วยงานในการ
บังคับบัญชา อานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบตามทีก่ าหนดในเอกสาร Function Description และ Job Description ไว้
อย่างชัดเจนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร มีการจัดทาอานาจในการบริหารงาน (Table of Authority/ToA) สาหรับตาแหน่ งงานระดับ
บริหาร โดยรวบรวมอานาจการบริหารงานทีร่ ะบุในเอกสารต่างๆ ของบริษทั ฯ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการกาหนดอานาจตามตาแหน่ ง
มาไว้ในทีเ่ ดียวกัน โดยผูด้ ารงตาแหน่งลงนามรับรองอานาจการบริหารรายตาแหน่ งเพื่อยึดปฏิบตั ติ ามอานาจดังกล่าว มีการ
แบ่งแยกหน้าที่ ทีส่ าคัญระหว่างการประกอบธุรกิจการบินและหน่วยธุรกิจอย่างชัดเจนเพื่อให้องค์กรบรรลุวตั ถุประสงค์
1.4 องค์กรแสดงถึงความมุ่งมันในการจู
่
งใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรูค้ วามสามารถ
บริษทั ฯ มีกระบวนการในจัด หาบุคลากรทีเ่ ป็ นไปตามระเบียบบริษทั ฯ ว่าด้วยการบริห ารงานบุคคล และตาม
นโยบายบริษทั ฯ โดยมีการกาหนดเกณฑ์ คุณสมบัตใิ นการจัดหาเพื่อให้ได้บุคลากรทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ และศักยภาพ
ตามคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ มีการกาหนดมาตรฐานตัวชีว้ ดั กับเป้ าหมายและเกณฑ์วดั ผลทีผ่ ูบ้ งั คับบัญชา และพนักงาน
ได้ทาความตกลงร่วมกัน และตามผลการประเมินศักยภาพของพนักงาน โดยบริษทั ฯได้กาหนดตัวชีว้ ดั หลัก 3 ตัว ชี้ว ดั
ได้แก่ 1) EBITDA รวม, 2) กาไรสุทธิรวมหลังหักภาษี และ 3) ระดับความพึงพอใจของผูโ้ ดยสารทีม่ ตี ่อการบริการของบริษทั ฯ
ในภาพรวม เพื่อให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการดาเนินงานของบริษัทฯ และให้ผลการปฏิบตั ิงานของ
พนักงานเชื่อมโยงสอดคล้องกับผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ โดยนา 3 ตัวชีว้ ดั ดังกล่าวมาใช้ในการกาหนดกรอบวงเงินการ
ขึน้ เงินเดือนประจาปี 2563 มีการพิจารณาเลื่อนตาแหน่ งงานให้กบั พนักงานที่มผี ลการปฏิบตั ิงานดี เพื่อเป็ นแรงจูงใจและ
รักษาบุคลากรทีม่ คี วามสามารถไว้กบั หน่วยงาน มีแผนการฝึกอบรมทีส่ อดคล้องกับลักษณะงาน และความรับผิดชอบในแต่ละ
ระดับตาแหน่งงาน รวมถึงจัดกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรทีเ่ ข้มแข็งเป็ นหนึ่งเดียว (Strong Corporate Culture) และ
ปลูกฝั งวัฒนธรรมองค์กรทีม่ ุ่งเน้นการทางานเชิงรุก (Proactive and Trust Culture) โดยพัฒนาเครือข่ายพนักงานกลุ่มผูน้ า
การเปลีย่ นแปลง (Change Agent) ให้สามารถเป็ นแบบอย่างของวิถปี ฏิบตั กิ ารทางานเชิงรุกแบบ Cross Function
นอกจากนี้มกี ารสร้างแรงจูงใจเพื่อรักษาบุคลากร โดยให้โอกาสพนักงานเข้ารับการอบรม/ปฏิบตั งิ านนอกสถานที่
ทัง้ ภายในประเทศและต่ า งประเทศ เพื่อ พั ฒ นาศัก ยภาพพนั ก งาน เสริม สร้า งแรงจู ง ใจ อัน จะน าไปสู่ก ารบริก ารที่ดี
(Competent & Motivate Employees) ตลอดจนบริหารจัดการพนักงานทีม่ ศี กั ยภาพสูง ระดับ 8-9 และพัฒนาผูบ้ ริหารระดับ
10-13 ตามแผนพัฒนารายบุคคลเพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรทีจ่ ะสืบทอดตาแหน่ งงานหลัก (Key Position) ของบริษทั ฯ
เพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปสูเ่ ป้ าหมายตามวิสยั ทัศน์ทบ่ี ริษทั ฯกาหนด
1.5 องค์ก รก าหนดให้ บุค ลากรมี หน้ าที่ และความรับ ผิ ด ชอบในการควบคุมภายใน เพื่ อให้ บ รรลุต าม
วัตถุประสงค์ขององค์กร
เพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่าบริษทั ฯ สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร จึงกาหนดให้ผบู้ ริหาร พนักงาน มีหน้าทีแ่ ละ
ความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน โดยจัดให้มนี โยบายควบคุมภายใน ซึง่ เป็ นกระบวนการสื่อสารเชิงบังคับ ทีก่ าหนดให้
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ผูบ้ ริหารและพนักงานใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั งิ าน โดยผ่านกระบวนการทางานทีไ่ ด้จดั วางไว้อย่างเหมาะสม มีการแบ่ง
หน้าทีง่ านอย่างเป็ นระบบ เพื่อมิให้หน่ วยงานหรือบุคคลเดียวกัน ปฏิบตั หิ น้าทีส่ าคัญหรือเสีย่ งต่อความเสียหายของบริษทั ฯ
มี Check & Balance เพื่อป้ องกันความผิดพลาดและการปฏิบตั ทิ ไ่ี ม่เป็ นไปตามกฏ ระเบียบ และกาหนดตัวชีว้ ดั (KPI) ซึง่
ถ่ายทอดเป้ าหมายของแต่ละสายงานไปยังพนักงานตามลาดับชัน้
2. การประเมิ นความเสี่ยง
2.1 องค์กรกาหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมิ นความเสี่ยงต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร
บริษัทฯ ได้กาหนดวัตถุประสงค์ในการดาเนินงาน โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจให้กบั ลู กค้า ให้การบริการ
ระดับโลก สร้างคุณค่าในทุกมิติ ด้วยวิสยั ทัศน์ “เป็ นสายการบินแห่งชาติทม่ี กี ารบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและมีกาไร
อย่างยังยื
่ น ให้บริการดีเลิศด้วยเสน่ หค์ วามเป็ นไทย” มีเป้ าหมาย “เป็ นสายการบินชัน้ นาใน 5 อันดับแรกของโลกทีล่ ูกค้า
พึงพอใจ และสามารถแก้ปัญหาการขาดทุนสะสมภายในปี 2565” ภายใต้การรักษามาตรฐานความปลอดภัยในระดับสากล
อย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้กาหนดระดับความเสีย่ งทีอ่ งค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite) เพื่อใช้เป็ นกรอบในการกาหนด
กลยุทธ์ของบริษทั ฯ ให้เหมาะสม สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ในการดาเนินงานของบริษทั ฯ ได้
2.2 องค์กรระบุและวิ เคราะห์ความเสี่ยงที่ อาจกระทบต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทัวทั
่ ง้
องค์กร
บริษัทฯ มีการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงในด้านต่ างๆ ทัง้ จากปั จจัยภายนอก เช่น สภาวการณ์แข่งขันในธุรกิจการบิน
เศรษฐกิจและการเมืองทัง้ ของโลกและภูมภิ าค การก่อการร้าย ภัยพิบตั แิ ละโรคระบาด และจากปั จจัยภายใน เช่น ประสิทธิภาพ
ของกระบวนการทางานและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยได้ระบุความเสีย่ งในด้านต่างๆได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้าน
การดาเนินงาน ด้านการเงิน และด้านมาตรฐานและกฎระเบียบ รวมถึงสายงานต่ างๆ ได้มกี ารบริหารความเสีย่ งในหน่ วยงาน
ตามคู่มอื บริหารความเสีย่ งของบริษัทฯ และมีการจัดทาดัชนีช้วี ดั ความเสีย่ งทีส่ าคัญ (Key Risk Indicator/KRI) หากระดับ
คะแนนของความเสีย่ งเข้าสู่ Trigger และ Threshold จะมีการทบทวนมาตรการการควบคุม และจัดทาแผนงานรองรับ
ทัง้ นี้ การบริหารความเสีย่ งของบริษทั ฯ อยู่ภายใต้การกากับดูแลของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ซึง่ ได้รบั การ
แต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษทั ฯ
2.3 องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิ ดการทุจริตในการประเมิ นความเสี่ยงที่จะบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร
บริษทั ฯ มีนโยบายการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมชิ อบ มีการระบุ ประเมินความเสีย่ งด้านทุจริต และติดตาม
ความคืบหน้าของการดาเนินการเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็ นธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบตั งิ าน มีการประเมิน
แรงจูงใจและทัศนคติอนั จะนาไปสูโ่ อกาสการทุจริต โดยพิจารณาจากผลสารวจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่ วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) โดยสานักงานคณะกรรมการป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช) ซึง่ ในปี 2562 บริษทั ฯ ได้ผลคะแนนประเมินเฉลีย่ รวมร้อยละ 88.13 จัดอยู่ในระดับ A
(เกณฑ์ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานร้อยละ 85 - 94.99 = A)
มีการจัดบรรยายรณรงค์ป้องกันการทุจริตและประพฤติมชิ อบเพื่อส่งเสริมและปลูกจิตสานึกให้พนักงานตระหนักและ
พึงระวังในการปฏิบตั ทิ เ่ี ป็ นการขัดต่อกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ และระเบียบบริษทั ฯ ซึง่ เป็ นการกระทาผิดจากการปฏิ บตั งิ าน
โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ จัดทา Bulletin ให้ความรู้เรื่องการป้ องกันการทุจริตและประพฤติมชิ อบ มีเครือข่าย "TG รวมพลัง
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ป้ องกันภัยทุจริต" โดยมีพนักงานเข้าร่วมเป็ นสมาชิกและมีส่วนร่วมในการเฝ้ าระวัง สอดส่องดูแลการกระทาทุจริตและ
ประพฤติมชิ อบ อันจะนามาซึง่ ประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ ในการสร้างบุคคลต้นแบบทีม่ คี วามซื่อสัตย์สจุ ริตในการปฏิบตั งิ าน
อย่างยังยื
่ นต่อไป
2.4 องค์กรสามารถระบุและประเมิ นความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน
บริษทั ฯ ได้นาปั จจัยต่างๆ ทัง้ ภายในและภายนอกทีม่ ผี ลกระทบต่อการดาเนินงาน มาประเมินและวิเคราะห์ความ
เปลีย่ นแปลง เพื่อระบุเป็ นความเสีย่ งระดับองค์กรและระดับฝ่ าย เช่น การขยายตัวของสายการบินต้นทุนต่ า การก่อการร้าย
ภัยพิบตั ิและโรคระบาด การเปลีย่ นแปลงด้านกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับต่างๆ โดยมีการติดตามความคืบหน้าในการ
บริหารความเสีย่ งอย่างสม่าเสมอ รวมถึงจัดทาแผนเพื่อควบคุมความเสีย่ งให้อยู่ในระดับทีย่ อมรับได้
3. กิ จกรรมการควบคุม
3.1 องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
บริษทั ฯ มีมาตรการควบคุมทีช่ ่วยลดความเสีย่ งทีจ่ ะทาให้องค์กรไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ โดยมีการกาหนดนโยบาย
จัดทาคู่มอื การปฏิบตั งิ าน และระเบียบปฏิบตั ติ ่างๆ อีกทัง้ จัดทามาตรการเพื่อควบคุมความเสีย่ ง โดยพิจารณาจากปั จจัยทัง้
ภายในและภายนอกองค์กร ตลอดจนมีการคาดการณ์สถานการณ์ในอนาคตทีม่ ผี ลกระทบต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ รวมทัง้ มี
การทบทวน ปรับปรุงระเบียบ วิธปี ฏิบตั ติ ่างๆ เพื่อลดความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ ให้อยู่ในระดับทีย่ อมรับได้
3.2 องค์กรเลื อกและพัฒนากิ จกรรมการควบคุ มทัว่ ไปด้ วยระบบเทคโนโลยี เพื่ อช่ วยสนั บสนุ นการบรรลุ
วัตถุประสงค์
บริษทั ฯ จัดทาโครงสร้างพืน้ ฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีนโยบายและมาตรการการรักษาความมันคงปลอดภั
่
ย
ด้านสารสนเทศโดยอ้างอิงกรอบมาตรฐาน ISO : 27001 โดยออกเป็ นคาสังบริ
่ ษัทฯ เพื่อให้ทุกหน่ วยงานต้องถือปฏิบตั ิ
รวมถึงกาหนดให้มกี ารควบคุมกระบวนการได้มา การพัฒนาและบารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยจัดทาเป็ นคู่มอื
บริหารจัดการโครงการ (Project Management Handbook) มีการจัดทาแผนแม่บท IT เพื่อจัดลาดับความสาคัญของการ
ลงทุน และพัฒนาระบบสารสนเทศของบริษทั ฯ โดยมีการทบทวนทุกปี เพื่อให้สอดคล้องและเป็ นไปในทิศทางเดียวกับกลยุทธ์
บริษทั ฯ
3.3 องค์กรจัดให้ มีกิจกรรมการควบคุมผ่า นทางนโยบาย ซึ่ ง ได้กาหนดสิ่ งที่ คาดหวังและขัน้ ตอนการ
ปฏิ บตั ิ เพื่อให้นโยบายที่กาหนดไว้นัน้ สามารถนาไปสู่การปฏิ บตั ิ ได้
บริษทั ฯ ได้นากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของหน่ วยงาน/องค์กรภายนอกทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจการบิน ทัง้ ของ
ภาครัฐและองค์กรต่างๆ ทัง้ ในและต่างประเทศ มาประมวลและจัดทาเป็ นนโยบาย ระเบียบปฏิบตั ิ และคู่มอื การปฏิบตั งิ าน ทัง้
ทีเ่ ป็ นลายลักษณ์อกั ษรและทีเ่ ป็ น Electronic Fileเพื่อให้นโยบาย ระเบียบปฏิบตั แิ ละคู่มอื ต่างๆ สามารถนาไปสู่การปฏิบตั ไิ ด้
โดยมีการทบทวนนโยบาย ระเบียบปฏิบตั ใิ ห้เหมาะสมอยู่เสมอ
ในปี 2562 บริษทั ฯ ประกาศกลยุทธ์ลดรายจ่ายเพิม่ รายได้ และเพิม่ ประสิทธิภาพการดาเนินงานเพื่อร่วมกันกูว้ กิ ฤต
บริษทั ฯ รวมถึงมีการบูรณาการระหว่างบริษทั ฯ กับไทยสมายล์ ให้มกี ารเชื่อมต่อกันได้มากขึน้ ปรับปรุงการขายให้เป็ นหนึ่ง
เดีย วกับการบิน ไทย โดยหาแนวทางการใช้ทรัพยากรร่ วมกันในทุ กๆส่ว น เพื่อลดต้นทุ นแ ละเพิ่มประสิท ธิภ าพในการ
ดาเนินการ
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4. สารสนเทศและการสื่อสาร
4.1 องค์กรมีข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องและมีคณ
ุ ภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดาเนิ นไปได้
ตามที่กาหนดไว้
บริษทั ฯ นาข้อมูลทีต่ ้องการใช้ในการดาเนินงาน โดยพิจารณาทัง้ ข้อมูลจากภายในและภายนอก ได้แก่ ข้อมูลด้าน
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อก าหนด ข้อ มูลการปฏิบตั ิง าน ข้อมูลที่เ กี่ยวข้องกับธุร กิจการบิน โดยนามาศึก ษา วิเคราะห์
พิจารณากลันกรอง
่
และเปรียบเทียบอย่างเป็ นระบบ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เพื่อรองรับการจัดเก็บ ค้นหาข้อมูล
และรองรับการปฏิบตั ิงาน มีการพัฒ นาระบบ IT ให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลและเทคโนโลยี อาทิ การนาระบบ
Network Management System (NMS) มาใช้ในการวางแผนเทีย่ วบิน วิเคราะห์และวางแผนเครือข่ายเส้นทางบินและฝูงบิน
ระยะยาว การนาระบบ SAP-DE/WISE SAP-HCM และ SAP-BU มาใช้เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน ช่วยให้
ผูบ้ ริหารมีขอ้ มูลในการพิจารณาต้นทุน และความคุม้ ค่าได้เป็ นอย่างดี มีการศึกษา วิเคราะห์ ประเมินปั จจัยแวดล้อม โดย
จัดทา Feasibility Study หรือการลงทุนผ่านทางคณะกรรมการหรือคณะทางานชุดต่างๆ เพื่อบริหารโครงการลงทุนให้เป็ นไป
ตามเป้ าหมาย และได้ประโยชน์ สูงสุด นอกจากนี้ยงั มีศูนย์ขอ้ มูลข่าวสาร ทาหน้าที่กากับ ดูแล บริหารจัดการด้านข้อมูล
ข่าวสารของบริษทั ฯ ให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของราชการอย่างเคร่งครัด
4.2 องค์กรสื่อสารข้อมูลภายใน ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิ ดชอบต่อการควบคุมภายใน ที่ จาเป็ น
ต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในดาเนิ นไปได้ตามที่วางไว้
บริษทั ฯ มีระบบสารสนเทศ และกระบวนการสื่อสารข้อมูลภายในอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ สามารถเข้าถึง
ข้อมูลในการปฏิบตั งิ านได้อย่างรวดเร็วผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การประชุม เอกสาร e-mail Intranet ของบริษทั ฯ ประกาศเสียง
ตามสาย ตลอดจนการสื่อสารผ่านสังคมออนไลน์ (Social Media) เช่น ระบบ Government Chat (G-Chat), Line Group ของ
สายงานต่างๆ เป็ นต้น เพื่อให้การสื่อสารภายในองค์กรมีประสิทธิภาพทันต่อเหตุการณ์ และเข้าถึงพนักงานทุกกลุ่ม อันเป็ น
ปั จจัยสาคัญในการเชื่อมพนักงานทัง้ องค์กรเข้าไว้ดว้ ยกัน
อีกทัง้ ยัง มีช่องทางสาหรับพนักงานสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตภายในบริษัทฯ (นโยบาย
Whistle Blower) ตามระเบียบบริษทั ฯ ว่าด้วยการร้องเรียนเกีย่ วกับการทุจริตฯ พ.ศ. 2562 โดยสามารถร้องเรียนโดยตรง
ด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อกั ษรโดยตรงต่อผูม้ สี ทิ ธิรั์ บข้อร้องเรียน หรือผ่านทาง e-mail, จดหมาย ถึงผูม้ สี ทิ ธิรั์ บข้อร้องเรียน
รวมถึงร้องเรียนผ่านเว็บไซด์ของบริษทั ฯ
4.3 องค์กรได้สื่อสารกับหน่ วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน
บริษ ัท ฯ ได้จ ดั ทารายงานประจาปี รายงานการพัฒ นาอย่า งยั ่งยืน เผยแพร่ท าง Website ของบริษ ัท ฯ มีก าร
ประชาสัมพันธ์ข่า วสารของบริษ ัทฯ ผ่านทางสื่อต่างๆ รวมถึง Mobile Application ตลอดจนจัด ให้มชี ่องทางในการ
ร้องเรียน/สื่อสารข้อมูลจากลูกค้า/คู่ค้า สายการบินลูกค้า และองค์กร/หน่ วยงานภายนอก ต่างๆ มีการจัดทาแบบสารวจ
ความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อรับฟั งปั ญหาและข้อร้องเรียนที่เกิดจากการให้บริการ รวมถึงการรับข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนา
ปรับปรุงการให้บริการให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ ตลอดจนมีการติดต่อสื่อสารเพื่อรับนโยบายจากหน่ วยราชการ และ
กระทรวงต่า งๆ รวมถึง การจัด ท ารายงานเพื่อ เสนอต่อ หน่ ว ยราชการที ่เ กี ่ย วข้อ ง นอกจากนี ้ ยัง เปิ ด โอกาสให้
บุคคลภายนอกสามารถแจ้งข้อมูล หรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตมายัง ประธานกรรมการบริษัทฯ กรรมการ
บริษ ัท ฯ กรรมการผู ้อ านวยการใหญ่ เลขานุ ก ารคณะกรรมการบริษ ัท ฯ รองกรรมการผู ้อ านวยการใหญ่ ซึ่ง เป็ น
ผู้บงั คับบัญชาสูงสุดในสายงานที่เกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียน โดยสามารถร้องเรียนผ่าน 4 ช่องทางคือ โดยวาจา/ลายลักษณ์
อักษร จดหมาย e-mail และเว็บไซด์ของบริษัทฯ
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แบบ 56-1

5. กิ จกรรมการติ ดตามผล
5.1 องค์กรติ ดตามและประเมิ นผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่าการควบคุมภายในยังดาเนิ นไป
อย่างครบถ้วน เหมาะสม
บริษัท ฯ มีก ารติด ตามประเมิน ผลการควบคุ ม ภายใน โดยผู้บ ริห ารทุ ก ระดับ รับ ทราบ และตระหนัก ถึง ความ
รับผิดชอบทีม่ ตี ่อการติดตามผลการปฏิบตั งิ านให้เป็ นไปตามแผนงานและเป้ าหมายทีก่ าหนด เช่น จัดให้มกี ารประชุมภายใน
ฝ่ ายเพื่อติด ตามผลการปฏิบตั ิงานให้บรรลุเป้ า หมายตามดัชนีช้ีวดั ผลการปฏิบตั ิง าน (KPI) มีการจัดท ารายงานผลการ
ปฏิบตั งิ านเปรียบเทียบกับเป้ าหมายตามแผนงาน หรืองบประมาณ เสนอต่อผูบ้ ริหารเพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขให้เป็ นไป
ตามเป้ าหมายอย่างสม่าเสมอ ทุกฝ่ ายมีการประเมินการควบคุมภายใน และจัดทารายงานการควบคุมภายใน เป็ นประจาทุกปี
มีการสอบทานและประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในของหน่ วยงานต่างๆ โดยผูต้ รวจสอบภายในจากสานักงานการ
ตรวจสอบภายในของบริษทั ฯ ตามแผนการตรวจสอบประจาปี อีกทัง้ ยังมีฝ่ายความปลอดภัย ความมันคง
่ และมาตรฐานการ
บิน ท าการตรวจสอบด้ า นปฏิบ ัติ ก าร เพื่อ ให้ ม ัน่ ใจว่ า ทุ ก หน่ ว ยงานมีก ารปฏิบ ัติ ต ามกฎ ระเบีย บ ข้อ ก าหนดตาม
มาตรฐานสากล นอกจากนี้ ยังมีผตู้ รวจสอบจากหน่ วยงานภายนอก เช่น สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง), สานักงานการ
บินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.), IATA Operational Safety Audit (IOSA), European Aviation Safety Agency
(EASA), Japan Civil Aviation Bureau (JCAB), และองค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (International Standards
Organization : ISO) เป็ นต้น ซึ่งผูบ้ ริหารได้ให้ความสาคัญและมีการพิจารณาเพื่อปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้
ตรวจสอบดังกล่าว
5.2 องค์กรประเมิ นและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่ รบั ผิ ดชอบ
ซึ่งรวมถึงผูบ้ ริหารระดับสูง และคณะกรรมการตามความเหมาะสม
บริษัท ฯ โดยส านั ก งานการตรวจสอบภายใน ได้ก าหนดแนวทางการจัด ท ารายงานผลการตรวจสอบ และ
ข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไขปรับปรุง รวมทัง้ ติดตามผลการดาเนินการตามข้อเสนอแนะ นาเสนอต่อผู้บริหารหน่ วยรับตรวจ
และผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบและดาเนินการตามข้อเสนอแนะโดยสานักงานการตรวจสอบภายใน มีการ
ติดตามความคืบหน้ าการดาเนิ นการตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบจนกว่า จะมีก ารดาเนินการแล้วเสร็จ
ครบถ้วน รวมถึงสรุปผลความคืบหน้า นาเสนอต่อกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่และคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส เพื่อให้
มันใจว่
่ ามีการนาข้อเสนอแนะไปปฏิบตั อิ ย่างมีประสิทธิผล นอกจากนี้ในกรณีทพ่ี บหรือมีขอ้ สงสัยว่ามีรายการหรือการกระทา
ทีอ่ าจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ อย่างร้า ยแรง เช่น การขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทุจริต
มีสงิ่ ผิดปกติหรือความบกพร่องทีส่ าคัญในระบบการควบคุมภายใน หรือมีการฝ่ าฝื นกฎ ระเบียบ เป็ นต้น หัวหน้าสานักงาน
การตรวจสอบภายในจะรายงานต่อกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ และคณะกรรมการตรวจสอบทันที
ทัง้ นี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีกรรมการอิสระจานวน 9
ท่าน ซึง่ รวมกรรมการตรวจสอบจานวน 4 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย สรุปได้ว่าระบบการควบคุมภายในของบริษทั ฯ มีความ
เพียงพอกับการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ
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12.

รายการระหว่างกัน

12.1 รายการระหว่างกัน
บริษทั ฯ มีรายการระหว่างกันทีส่ าคัญกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ และนิตบิ ุคคล/บริษทั ทีอ่ าจมีความขัดแย้ง สาหรับ ปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้
นิ ติ บคุ คล/บริ ษทั
ที่อาจมี
ความขัดแย้ง

กระทรวงการคลัง

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2562

1.กระทรวงการคลังกูเ้ งินจาก
 กระทรวงการคลังเป็ นผูถ้ อื หุน้
สถาบันการเงินต่างประเทศให้
รายใหญ่ของบริษทั ฯ โดยถือหุน้
บริษทั ฯ กูต้ ่อ ประกอบด้วย
ประมาณร้อยละ 51.03
 เงินกูย้ มื ระยะยาว
- เงินกูย้ มื ระยะยาวคงค้าง
- ดอกเบีย้ จ่าย
- ดอกเบีย้ ค้างจ่าย
- ค่าธรรมเนียมเงินกู/้ ค้างจ่าย

 เงินกูย้ มื ระยะสัน้
- ดอกเบีย้ จ่าย
- ค่าธรรมเนียมเงินกู/้ ค้างจ่าย

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2561
การกาหนดราคา/เงือ่ นไข/อัตราดอกเบีย้ /ค่าธรรมเนียมเงินกู้
เป็ นไปตามปกติของธุรกิจ ซึง่ เป็ นไปในแนวทางเดียวกันกับ
การกาหนดให้กบั บุคคลหรือกิจการอืน่ ทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

11,977.44
310.92
128.54
0.00

14,372.18
354.29
154.34
47.59

0.00
0.00

9.02
2.30
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นิ ติ บคุ คล/บริ ษทั
ที่อาจมี
ความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2562

2.บริษทั ฯ มีรายการเช่าทีด่ นิ
จากทีร่ าชพัสดุ
3.บริษทั ฯ ขายบัตรโดยสาร
เครือ่ งบิน .ให้แก่
กระทรวงการคลัง
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี้คงค้าง
ธนาคารออมสิน

 กระทรวงการคลัง ซึง่ เป็ นผูถ้ อื
หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ มี
อานาจควบคุมธนาคารออมสิน

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)

1.บริษทั ฯ ทาสัญญาวงเงินกู้
ประเภทเงินทุนหมุนเวียนกับ
ธนาคารออมสินจานวนเงิน
3,500 ล้านบาท ในปี 2562ไม่ม ี
การเบิกใช้วงเงินกู้
- ค่าธรรมเนียมวงเงินกู้
- ค่าธรรมเนียมวงเงินกูค้ า้ งจ่าย
2.บริษทั ฯ ขายบัตรโดยสาร
เครือ่ งบิน ให้บริการเช่าพืน้ ที่
และบริการอืน่ ๆ แก่ธนาคาร
ออมสิน
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี้คงค้าง

9.00

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2561
5.10

กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

0.14
0.16

0.31
0.16
การกาหนดราคา/เงือ่ นไข/อัตราดอกเบีย้ /ค่าธรรมเนียมวงเงิน
กูเ้ ป็ นไปตามปกติของธุรกิจ ซึง่ เป็ นไปในแนวทางเดียวกันกับ
การกาหนดให้กบั บุคคลหรือกิจการอืน่ ทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

6.18
2.23

8.40
2.21
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

7.56
0.47

ส่วนที่ 2-12 หน้าที่ 2

8.34
1.05

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

นิ ติ บคุ คล/บริ ษทั
ที่อาจมี
ความขัดแย้ง

ธนาคารเพือ่ การส่งออกและ
นาเข้าแห่งประเทศไทย

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2562

 กระทรวงการคลัง ซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ 1.บริษทั ฯ ทาสัญญาเงินกูย้ มื
ระยะยาวกับธนาคารเพือ่ การ
รายใหญ่ของบริษทั ฯ มีอานาจ
ส่งออกและนาเข้าแห่ง
ควบคุมธนาคารเพือ่ การส่งออก
ประเทศไทย
และนาเข้าแห่งประเทศไทย
- ยอดเงินคงค้าง
- ดอกเบีย้ จ่าย
- ดอกเบีย้ ค้างจ่าย
2.บริษทั ฯ ทาสัญญาวงเงินกู้
ประเภทเงินทุนหมุนเวียนกับ
ธนาคารเพือ่ การส่งออกและ
นาเข้าแห่งประเทศไทย
จานวนเงิน 3,000 ล้านบาท
ในปี 2562 มีการใช้วงเงินกู้
และ ชาระคืนเงินกูแ้ ล้วทัง้
จานวน
- ยอดเงินคงค้าง
- ค่าธรรมเนียมวงเงินกู้
- ค่าธรรมเนียมวงเงินกูค้ า้ งจ่าย
- ดอกเบีย้ จ่าย
- ดอกเบีย้ ค้างจ่าย

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2561
การกาหนดราคา/เงือ่ นไขและอัตราดอกเบีย้ เป็ นไปตามปกติ
ของธุรกิจ ซึง่ เป็ นไปในแนวทางเดียวกันกับการกาหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

437.31
11.41
0.02

713.91
16.74
0.11
การกาหนดราคา/เงือ่ นไข/อัตราดอกเบีย้ /ค่าธรรมเนียมวงเงิน
กูเ้ ป็ นไปตามปกติของธุรกิจ ซึง่ เป็ นไปในแนวทางเดียวกันกับ
การกาหนดให้กบั บุคคลหรือกิจการอืน่ ทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

0.00
3.49
0.04
45.78
0.00

ส่วนที่ 2-12 หน้าที่ 3

1,000.00

3.51
0.05
32.40
0.46

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

นิ ติ บคุ คล/บริ ษทั
ที่อาจมี
ความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2562

3.บริษทั ฯ ขายบัตรโดยสาร
เครือ่ งบินให้แก่ธนาคารเพือ่
การส่งออกและนาเข้าแห่ง
ประเทศไทย
- ยอดรายได้รวม

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศ
ไทย

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)

 กระทรวงการคลัง ซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ 1.บริษทั ฯ ทาสัญญาเงินกูย้ มื
ระยะยาวกับธนาคารอิสลาม
รายใหญ่ของบริษทั ฯ มีอานาจ
แห่งประเทศไทย
ควบคุมธนาคารอิสลามแห่ง
- ยอดเงินคงค้าง
ประเทศไทย
- ดอกเบีย้ จ่าย
- ดอกเบีย้ ค้างจ่าย
2.บริษทั ฯ ทาสัญญาเงินกูย้ มื
ระยะสัน้ ประเภทเงินทุน
หมุนเวียนกับธนาคารอิสลาม
แห่งประเทศไทย จานวน
2,000 ล้านบาทและ ชาระคืน
เงินกูแ้ ล้วทัง้ จานวน
- ดอกเบีย้ จ่าย

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2561
กาหนดราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

0.32

0.15

การกาหนดราคา/เงือ่ นไขและอัตราดอกเบีย้ เป็ นไปตามปกติ
ของธุรกิจ ซึง่ เป็ นไปในแนวทางเดียวกันกับการกาหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน
2,000.00
64.84
5.14

2,000.00
53.68
5.05
การกาหนดราคา/เงือ่ นไขและอัตราดอกเบีย้ เป็ นไปตามปกติ
ของธุรกิจ ซึง่ เป็ นไปในแนวทางเดียวกันกับการกาหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

25.36

ส่วนที่ 2-12 หน้าที่ 4

0.00

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

นิ ติ บคุ คล/บริ ษทั
ที่อาจมี
ความขัดแย้ง

ธนาคารกรุงไทย จากัด
(มหาชน)

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2562

1.บริษทั ฯ ทาสัญญาวงเงินกู้
 กระทรวงการคลัง ซึง่ เป็ นผูถ้ อื
ประเภทเงินทุนหมุนเวียนกับ
หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ เป็ นผู้
ธนาคารกรุงไทย จากัด
ควบคุมธนาคารกรุงไทย จากัด
(มหาชน) จานวนเงิน 3,000
(มหาชน) โดยผ่านทางธนาคาร
ล้านบาท ในปี 2562 มีการใช้
แห่งประเทศไทยและกองทุนเพือ่
วงเงินกู้ และชาระคืนเงินกู้
การฟื้ นฟูและพัฒนาระบบ
แล้วทัง้ จานวน
สถาบันการเงิน
- ค่าธรรมเนียมวงเงินกู้
 กรรมการของบริษทั ฯ ได้แก่
- ดอกเบีย้ จ่าย
นายเอกนิติ นิตทิ ณ
ั ฑ์ประภาศ
ดารงตาแหน่ง ประธานกรรมการ
ของธนาคารกรุงไทย จากัด
(มหาชน) และ นายดิสทัต
โหตระกิตย์ ดารงตาแหน่ง
กรรมการของธนาคารกรุงไทย
จากัด (มหาชน)
หมายเหตุ นายเอกนิติ
นิตทิ ณ
ั ฑ์ประภาศ ได้ลาออก
จากกรรมการ ของบริษทั ฯ ตัง้ แต่
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 และ
นายดิสทัต โหตระกิตย์ ได้ลาออก
จากกรรมการของบริษทั ฯ ตัง้ แต่
วันที่ 15 กรกฎาคม 2562

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2561
การกาหนดราคา/เงือ่ นไข/อัตราดอกเบีย้ /ค่าธรรมเนียมวงเงิน
กูเ้ ป็ นไปตามปกติของธุรกิจ ซึง่ เป็ นไปในแนวทางเดียวกันกับ
การกาหนดให้กบั บุคคลหรือกิจการอืน่ ทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

3.23
31.82

ส่วนที่ 2-12 หน้าที่ 5

7.56
0.00

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

นิ ติ บคุ คล/บริ ษทั
ที่อาจมี
ความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2562

2.บริษทั ฯ ทาสัญญาเงินกูย้ มื
ระยะสัน้ ประเภทเงินทุน
หมุนเวียนกับธนาคารกรุงไทย
จากัด (มหาชน) จานวนเงิน
3,500 ล้านบาท
- ยอดเงินคงค้าง
- ดอกเบีย้ จ่าย
- ดอกเบีย้ ค้างจ่าย
3.บริษทั ฯ ขายหุน้ กูใ้ ห้แก่
ธนาคาร กรุงไทย จากัด
(มหาชน)
- มูลค่าหุน้ กู้
- ดอกเบีย้ จ่าย
- ดอกเบีย้ ค้างจ่าย

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2561
การกาหนดราคา/เงือ่ นไข/อัตราดอกเบีย้ เป็ นไปตามปกติของ
ธุรกิจ ซึง่ เป็ นไปในแนวทางเดียวกันกับการกาหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

3,500.00
12.11
5.26

0.00
0.00
0.00
การกาหนดราคา/เงือ่ นไข/อัตราดอกเบีย้ เป็ นไปตามปกติของ
ธุรกิจ ซึง่ เป็ นไปในแนวทางเดียวกันกับการกาหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

750.00
10.60
3.38

ส่วนที่ 2-12 หน้าที่ 6

70.00
0.64
0.64

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

นิ ติ บคุ คล/บริ ษทั
ที่อาจมี
ความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2562

4.บริษทั ฯ ขายบริการให้เช่า
สานักงาน ตู้ ATM ค่าน้า-ไฟ
และ Lease line แก่
ธนาคารกรุงไทย จากัด
(มหาชน)
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี้คงค้าง
5.บริษทั ฯ ซื้อบริการรับ-ส่ง
เงินสดของบริษทั ฯ และจ่าย
ค่าธรรมเนียมจัดจาหน่าย
หุน้ กูใ้ ห้กบั ธนาคารกรุงไทย
จากัด (มหาชน)
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2561
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

3.58
0.33

3.70
0.37
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

10.93
0.00

ส่วนที่ 2-12 หน้าที่ 7

3.98
0.03

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

นิ ติ บคุ คล/บริ ษทั
ที่อาจมี
ความขัดแย้ง

บริษทั ไปรษณียไ์ ทย จากัด

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2562

1.บริษทั ฯ ซื้อบริการฝากส่ง
 กระทรวงการคลังเป็ นผูถ้ อื หุน้
ไปรษณียใ์ นประเทศและ
รายใหญ่ของบริษทั ไปรษณีย์
ต่างประเทศ และซือ้ อุปกรณ์
ไทย จากัด และของบริษทั ฯ
จาก บริษทั ไปรษณียไ์ ทย
 กรรมการของบริษทั ฯ ได้แก่
จากัด
นายรัฐพล ภักดีภมู ิ ดารง
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
ตาแหน่งประธานกรรมการของ
- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง
บริษทั ไปรษณียไ์ ทย จากัด และ
นางปรารถนา มงคลกุล ดารง
ตาแหน่งกรรมการของบริษทั
ไปรษณียไ์ ทย จากัด
หมายเหตุ นายรัฐพล ภักดีภมู ิ ได้ 2.บริษทั ฯ ขายบัตรโดยสาร
พ้นจากตาแหน่งกรรมการของ
เครือ่ งบิน ให้แก่ บริษทั
บริษทั ฯ ตัง้ แต่วนั ที่ 26 เมษายน
ไปรษณียไ์ ทย จากัด
2562 และ นางปรารถนา มงคลกุล
- ยอดรายได้รวม
ได้พน้ จากตาแหน่งกรรมการของ
- ยอดลูกหนี้คงค้าง
บริษทั ไปรษณียไ์ ทย จากัด เมือ่
วันที่ 31 มกราคม 2562

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2561
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

1.37
0.00

1.59
0.08

กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน
1.73
0.14

ส่วนที่ 2-12 หน้าที่ 8

2.08
0.24

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

นิ ติ บคุ คล/บริ ษทั
ที่อาจมี
ความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย

 กระทรวงการคลังซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ของบริษทั ฯ มีอานาจ
ควบคุมการท่องเทีย่ วแห่ง
ประเทศไทย

บริษทั อสมท จากัด (มหาชน)

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2562

1.บริษทั ฯ จ่ายค่าโฆษณา และ
ส่งเสริมการขาย ให้แก่ การ
ท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง
2.บริษทั ฯ ขายบัตรโดยสาร
เครือ่ งบิน และ ให้เช่า
สานักงานแก่การท่องเทีย่ ว
แห่งประเทศไทย
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี้คงค้าง
1.บริษทั ฯ จ่ายค่าโฆษณา ให้แก่
 กระทรวงการคลังเป็ นผูถ้ อื หุน้
บริษทั อสมท จากัด (มหาชน)
รายใหญ่ของบริษทั อสมท
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
จากัด (มหาชน) และของบริษทั ฯ
 กรรมการของบริษทั ฯ ได้แก่
นางสาวศิรกิ ุล เลากัยกุล ดารง
ตาแหน่งกรรมการของ บริษทั
อสมท จากัด (มหาชน)
หมายเหตุ นางสาวศิรกิ ุล
เลากัยกุล ได้ลาออกจากกรรมการ
ของ บริษทั อสมท จากัด (มหาชน)
ตัง้ แต่วนั ที่ 30 กันยายน 2562

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2561
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

1.51
0.11

1.01
0.26
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

63.47
14.70

52.62
8.90
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

1.97

ส่วนที่ 2-12 หน้าที่ 9

3.59

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

นิ ติ บคุ คล/บริ ษทั
ที่อาจมี
ความขัดแย้ง

บริษทั ปตท. จากัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2562

1.บริษทั ฯ ซื้อน้ามันรถยนต์และ
 กระทรวงการคลังเป็ นผูถ้ อื หุน้
และน้ามันหล่อลืน่ จากบริษทั
รายใหญ่ของ บริษทั ปตท.
ปตท. จากัด (มหาชน)
จากัด (มหาชน) และของบริษทั ฯ
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
 กรรมการของบริษทั ฯ ได้แก่
- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง
นายดนุชา พิชยนันท์ ดารง
2.บริษทั ฯ ขายบัตรโดยสาร
ตาแหน่งกรรมการของ บริษทั
เครือ่ งบิน และให้บริการสอบ
ปตท. จากัด (มหาชน)
เทียบเครือ่ งมือวัด (AC
หมายเหตุ นายดนุชา พิชยนันท์
Dielectric Tester) ให้แก่
ได้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการของ
บริษทั ปตท. จากัด (มหาชน)
บริษทั ฯ ตัง้ แต่วนั ที่ 26 เมษายน
- ยอดรายได้รวม
2562
- ยอดลูกหนี้คงค้าง

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2561
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

120.50
0.00

6,463.28
476.58
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

30.64
4.22

ส่วนที่ 2-12 หน้าที่ 10

46.98
5.63

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

นิ ติ บคุ คล/บริ ษทั
ที่อาจมี
ความขัดแย้ง

บริษทั ท่าอากาศยานไทย
จากัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

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

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2562

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

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2561
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

6,432.68
168.15

5,753.57
172.27
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

99.49
18.36

ส่วนที่ 2-12 หน้าที่ 11

93.44
11.05

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

นิ ติ บคุ คล/บริ ษทั
ที่อาจมี
ความขัดแย้ง

บริษทั กสท โทรคมนาคม
จากัด (มหาชน)

บริษทั ทีโอที จากัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

 กระทรวงการคลังเป็ นผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ของบริษทั กสท
โทรคมนาคม จากัด (มหาชน)
และของบริษทั ฯ

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2562

1.บริษทั ฯ ขายหุน้ กูใ้ ห้แก่
บริษทั กสท โทรคมนาคม
จากัด (มหาชน)
- มูลค่าหุน้ กู้
- ดอกเบีย้ จ่าย
- ดอกเบีย้ ค้างจ่าย

1.บริษทั ฯ ขายหุน้ กูใ้ ห้แก่
 กระทรวงการคลังเป็ นผูถ้ อื หุน้
บริษทั ทีโอที จากัด (มหาชน)
รายใหญ่ของบริษทั ทีโอที จากัด
- มูลค่าหุน้ กู้
(มหาชน) และของบริษทั ฯ
- ดอกเบีย้ จ่าย
- ดอกเบีย้ ค้างจ่าย

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2561
การกาหนดราคา/เงือ่ นไข/อัตราดอกเบีย้ เป็ นไปตามปกติของ
ธุรกิจ ซึง่ เป็ นไปในแนวทางเดียวกันกับการกาหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

793.00
14.96
4.79

265.00
5.92
1.72

ส่วนที่ 2-12 หน้าที่ 12

198.00
4.04
3.67

100.00
2.30
0.95

การกาหนดราคา/เงือ่ นไข/อัตราดอกเบีย้ เป็ นไปตามปกติของ
ธุรกิจ ซึง่ เป็ นไปในแนวทางเดียวกันกับการกาหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

นิ ติ บคุ คล/บริ ษทั
ที่อาจมี
ความขัดแย้ง

สถาบันการบินพลเรือน

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

 กระทรวงการคลังซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ของบริษทั ฯ มีอานาจ
ควบคุมสถาบันการบินพลเรือน

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2562

1.บริษทั ฯ จัดส่งนักบินบริษทั ฯ
ไปอบรมด้านกิจการบิน จาก
สถาบันการบินพลเรือน
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
2.บริษทั ฯ ขายบัตรโดยสาร
เครือ่ งบิน แก่สถาบันการบิน
พลเรือน
- ยอดรายได้รวม

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2561
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

14.95

58.88
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

0.18

ส่วนที่ 2-12 หน้าที่ 13

0.05

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

นิ ติ บคุ คล/บริ ษทั
ที่อาจมี
ความขัดแย้ง

บริษทั ไทย-อะมาดิอุส เซาท์
อีสต์เอเชีย จากัด
(บริษทั ย่อย)

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2562

1.บริษทั ฯ ขายบัตรโดยสาร
 บริษทั ฯ เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
เครือ่ งบิน และให้บริการเช่า
ของบริษทั ไทย-อะมาดิอุส เซาท์
พืน้ ทีส่ านักงานและอุปกรณ์
อีสต์เอเชีย จากัด โดยถือหุน้
คอมพิวเตอร์ ให้แก่ บริษทั
ประมาณร้อยละ 55
ไทย - อะมาดิอุส เซาท์อสี ต์
 ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ได้แก่ นาง
เอเชีย จากัด
สุวมิ ล บัวเลิศ ดารงตาแหน่ง
- ยอดรายได้รวม
ประธานกรรมการ ของบริษทั
- ยอดลูกหนี้คงค้าง
ไทย - อะมาดิอุส เซาท์อสี ต์
เอเชีย จากัด และ นายณัฐพงศ์
สมิตอาไพพิศาล ดารงตาแหน่ง
กรรมการ ของบริษทั ไทยอะมาดิอุส เซาท์อสี ต์เอเชีย
จากัด
หมายเหตุ นายณัฐพงศ์ สมิตอาไพพิศาล บริษทั ฯ แต่งตัง้ ให้ไปดารง
ตาแหน่งกรรมการของบริษทั ไทยอะมาดิอุส เซาท์อสี ต์เอเชีย จากัด
เมือ่ วันที่ 28 พฤษภาคม 2562

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2561
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

11.02
0.17

ส่วนที่ 2-12 หน้าที่ 14

20.05
5.96

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

นิ ติ บคุ คล/บริ ษทั
ที่อาจมี
ความขัดแย้ง

บริษทั วิงสแปน เซอร์วสิ เซส
จากัด
(บริษทั ย่อย)

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2562

1.บริษทั ฯ .ให้เงินกูย้ มื ระยะสัน้
 บริษทั ฯ เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
ให้แก่ บริษทั วิงสแปน
ของบริษทั วิงสแปน เซอร์วสิ
เซอร์วสิ เซส จากัด
เซส จากัด โดยถือหุน้ ประมาณ
- ดอกเบีย้ รับ
ร้อยละ 49 และมีอานาจควบคุม
 ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ได้แก่
นางสุวมิ ล บัวเลิศ ดารงตาแหน่ง 2.บริษทั ฯ ซื้อบริการจัดส่ง
พนักงานแรงงานภายนอก
ประธานกรรมการ ของ บริษทั
เพือ่ ปฏิบตั งิ านในบริษทั ฯ จาก
วิงสแปน เซอร์วสิ เซส จากัด
บริษทั วิงสแปน เซอร์วสิ เซส
นางสาวปิ ยาณี สังข์ทอง ดารง
จากัด
ตาแหน่งรองประธานกรรมการ
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
ของ บริษทั วิงสแปน เซอร์วสิ เซส
- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง
จากัด
- ค่าแรงจ่ายล่วงหน้า
3.บริษทั ฯ ให้บริการเช่าพืน้ ที่
สานักงานและอุปกรณ์
สานักงาน ให้แก่บริษทั
วิงสแปน เซอร์วสิ เซส จากัด
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี้คงค้าง

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2561
การกาหนดราคา/เงือ่ นไข/อัตราดอกเบีย้ เป็ นไปตามปกติของ
ธุรกิจ ซึง่ เป็ นไปในแนวทางเดียวกันกับการกาหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

0.00

1.91
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

1,119.93
298.79
238.86

1,113.89
582.61
279.86
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

4.33
1.00

ส่วนที่ 2-12 หน้าที่ 15

7.99
4.22

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

นิ ติ บคุ คล/บริ ษทั
ที่อาจมี
ความขัดแย้ง

บริษทั ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง
จากัด
(บริษทั ย่อย)

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

 บริษทั ฯ เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
ของ บริษทั ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง
จากัด โดยถือหุน้ ประมาณร้อย
ละ 49 และมีอานาจควบคุม
 ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ได้แก่
นาวาอากาศตรี สรเดช
นามเรืองศรี ดารงตาแหน่ง
ประธานกรรมการ ของ บริษทั
ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จากัด แทน
นาวาอากาศตรี พงษ์ธร
เทพกาญจนา
หมายเหตุ นาวาอากาศตรี พงษ์ธร
เทพกาญจนา เกษียณอายุจาก
บริษทั ฯ เมือ่ วันที่ 30 กันยายน
2562

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2562

1.บริษทั ฯ ให้บริการใช้เครือ่ งมือ
และอุปกรณ์ในการฝึกอบรม
ด้านการบิน และให้บริการเช่า
พืน้ ทีส่ านักงานและอุปกรณ์
สานักงาน ให้แก่ บริษทั
ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จากัด
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี้คงค้าง
2.บริษทั ฯ ซื้อบริการ การ
ฝึกอบรมพนักงานต้อนรับบน
เครือ่ งบิน จากบริษทั
ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จากัด
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2561
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

20.23
2.58

30.47
4.09
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน และเป็ นไปตามราคา
ตลาด

0.00

ส่วนที่ 2-12 หน้าที่ 16

0.05

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

นิ ติ บคุ คล/บริ ษทั
ที่อาจมี
ความขัดแย้ง

บริษทั ทัวร์เอื้องหลวง จากัด
(บริษทั ย่อย)

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2562

1.บริษทั ฯ จ่ายค่าตอบแทน
 บริษทั ฯ ถือหุน้ ผ่านบริษทั
(Commission) จากการ
วิงสแปน เซอร์วสิ เซส จากัด
จาหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริการ
ประมาณร้อยละ 49 และมีอานาจ
เอื้องหลวง ให้แก่บริษทั ทัวร์
ควบคุม
เอื้องหลวง จากัด
 ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ คือ
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
นางสาวปิ ยาณี สังข์ทอง ได้รบั
แต่งตัง้ จาก บริษทั วิงสแปน
เซอร์วสิ เซส จากัด ให้ไปดารง
ตาแหน่งประธานกรรมการของ 2.บริษทั ฯ ขายทัวร์เอือ้ งหลวง
ให้แก่บริษทั ทัวร์เอื้องหลวง
บริษทั ทัวร์เอือ้ งหลวง และ นาย
จากัด
วิวฒ
ั น์ ปิ ยะวิโรจน์ ดารงตาแหน่ง
- ยอดรายได้รวม
กรรมการ ของ บริษทั ทัวร์เอื้อง
- ยอดลูกหนี้คงค้าง
หลวง จากัด
หมายเหตุ นางสาวปิ ยาณี
สังข์ทอง ลาออกจากกรรมการ ของ
บริษทั ทัวร์เอื้องหลวง จากัด เมือ่
วันที่ 23 ธันวาคม 2562 และ นาย
วิวฒ
ั น์ ปิ ยะวิโรจน์ ลาออกจาก
กรรมการ ของ บริษทั ทัวร์เอื้อง
หลวง จากัด เมือ่ วันที่ 14 สิงหาคม
2562

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2561
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

0.11

0.05

กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน
47.60
0.33

ส่วนที่ 2-12 หน้าที่ 17

41.86
7.60

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

นิ ติ บคุ คล/บริ ษทั
ที่อาจมี
ความขัดแย้ง

บริษทั ไทยสมายล์แอร์เวย์
จากัด
(บริษทั ย่อย)

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2562

1.บริษทั ฯ ซื้อบริการ Block
 บริษทั ฯ เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
Space จากบริษทั ไทยสมายล์
ของบริษทั ไทยสมายล์แอร์เวย์
แอร์เวย์ จากัด
จากัด ร้อยละ 100
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
 ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ได้แก่
- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง
นายสุเมธ ดารงชัยธรรม
ดารงตาแหน่ งประธานกรรมการ 2.บริษทั ฯ ให้บริการเช่า
ของ บริษทั ไทยสมายล์แอร์เวย์
เครือ่ งบิน การบริการ
จากัด นายณัฐพงศ์ สมิตอาไพภาคพืน้ ดิน ลานจอดสนามบิน
พิศาล และ นายวิวฒ
ั น์ ปิ ยะค่าเบีย้ ประกันเครือ่ งบิน บัตร
วิโรจน์ ดารงตาแหน่งกรรมการ
ผ่านขึน้ เครือ่ งบิน ฝึกนักบินใช้
ของ บริษทั ไทยสมายล์แอร์เวย์
เครือ่ งบินจาลอง และอาหาร
จากัด
ขึน้ เครือ่ งบิน
- ยอดรายได้รวม
หมายเหตุ นายณัฐพงศ์ สมิตอา- ยอดลูกหนี้คงค้าง
ไพพิศาล บริษทั ฯ แต่งตัง้ ให้ไป
ดารงตาแหน่งกรรมการของบริษทั
ไทยสมายล์แอร์เวย์ จากัด เมือ่ วันที่
13 กุมภาพันธ์ 2562

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2561
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

7,011.84
0.00

5,041.45
1,837.38
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

9,328.93
5,486.27

ส่วนที่ 2-12 หน้าที่ 18

9,543.60
9,465.45

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

นิ ติ บคุ คล/บริ ษทั
ที่อาจมี
ความขัดแย้ง

บริษทั ดอนเมือง อินเตอร์
เนชันแนล
่
แอร์พอร์ต โฮเต็ล
จากัด
(บริษทั ร่วม)

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2562

1.บริษทั ฯ ซื้อบริการห้องพักของ
 บริษทั ฯ ถือหุน้ ในบริษทั
บริษทั ดอนเมือง อินเตอร์
ดอนเมือง อินเตอร์เนชันแนล
่
เนชันแนล
่
แอร์พอร์ต โฮเต็ล
แอร์พอร์ต โฮเต็ล จากัด
จากัด สาหรับผูโ้ ดยสารของ
ประมาณร้อยละ 40
บริษทั ฯ
 ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ได้แก่
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
นายวิวฒ
ั น์ ปิ ยะวิโรจน์ ดารง
ตาแหน่งประธานกรรมการ ของ
บริษทั ดอนเมือง อินเตอร์เนชัน่
แนล แอร์พอร์ต โฮเต็ล จากัด
นางสุวมิ ล บัวเลิศ และ
นายกฤตพล ฉันทฤธานนท์ ดารง
ตาแหน่งกรรมการของ บริษทั
ดอนเมือง อินเตอร์เนชันแนล
่
แอร์พอร์ต โฮเต็ล จากัด
นายกฤชบดี อินทรโชติ ดารง
ตาแหน่งกรรมการ ของ บริษทั
ดอนเมือง อินเตอร์เนชันแนล
่
แอร์พอร์ต โฮเต็ล จากัด แทน
นายสุรชัย เพียรเจริญศักดิ ์
หมายเหตุ นายสุรชัย เพียรเจริญศักดิ ์ เกษียณอายุจากบริษทั ฯ เมือ่
วันที่ 30 กันยายน 2562
นายกฤตพล ฉันทฤธานนท์ ครบ

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2561
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

0.10

ส่วนที่ 2-12 หน้าที่ 19

0.02

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

นิ ติ บคุ คล/บริ ษทั
ที่อาจมี
ความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2562

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2561

วาระในการดารงตาแหน่งผูบ้ ริหาร
ของบริษทั ฯ เมือ่ วันที่ 20 ธันวาคม
2562
นายกฤชบดี อินทรโชติ บริษทั ฯ
แต่งตัง้ ให้ไปดารงตาแหน่ง
กรรมการของ บริษทั ดอนเมือง
อินเตอร์เนชันแนล
่
แอร์พอร์ต
โฮเต็ล จากัด เมือ่ วันที่ 11 ธันวาคม
2562

บริษทั บริการเชือ้ เพลิงการบิน
กรุงเทพ จากัด (มหาชน)
(บริษทั ร่วม)

 บริษทั ฯ ถือหุน้ ใน บริษทั บริการ 1.บริษทั ฯ ซื้อบริการเติมน้ามัน
เครือ่ งบินจากบริษทั บริการ
เชือ้ เพลิงการบินกรุงเทพ จากัด
เชือ้ เพลิงการบินกรุงเทพ
(มหาชน) ประมาณร้อยละ
จากัด (มหาชน)
22.59
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
 ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ได้แก่
นายณัฐพงศ์ สมิตอาไพพิศาล
และ นายสุรชัย เพียรเจริญศักดิ ์
ดารงตาแหน่งกรรมการของ
บริษทั บริการเชือ้ เพลิงการบิน
กรุงเทพ จากัด (มหาชน) และ

กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

362.57

ส่วนที่ 2-12 หน้าที่ 20

354.43

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

นิ ติ บคุ คล/บริ ษทั
ที่อาจมี
ความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2562

นาวาอากาศตรี สรเดช
2.บริษทั ฯ มีการให้บริการขนส่ง
นามเรืองศรี ดารงตาแหน่ง
และการบริการด้านอาหาร
กรรมการของ บริษทั บริการ
ให้แก่บริษทั บริการเชือ้ เพลิง
เชือ้ เพลิงการบิน กรุงเทพ จากัด
การบินกรุงเทพ จากัด
(มหาชน) แทน นาวาอากาศตรี
(มหาชน)
พงษ์ธร เทพกาญจนา
- ยอดรายได้รวม
หมายเหตุ นาวาอากาศตรี พงษ์ธร
เทพกาญจนา และ นายสุรชัย เพียร
เจิญศักดิ ์ เกษียณอายุจากบริษทั ฯ
เมือ่ วันที่ 30 กันยายน 2562
นายณัฐพงศ์ สมิตอาไพพิศาล
บริษทั ฯ แต่งตัง้ ให้ไปดารงตาแหน่ง
กรรมการของบริษทั บริการ
เชือ้ เพลิงการบิน กรุงเทพ จากัด
(มหาชน) เมือ่ วันที่ 28 พฤษภาคม
2562

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2561
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

0.01

ส่วนที่ 2-12 หน้าที่ 21

0.00

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

นิ ติ บคุ คล/บริ ษทั
ที่อาจมี
ความขัดแย้ง

บริษทั ครัวการบินภูเก็ต จากัด
(บริษทั ร่วม)

บริษทั โรงแรมท่าอากาศยาน
สุวรรณภูม ิ จากัด
(บริษทั ร่วม)

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2562

 บริษทั ฯ ถือหุน้ ในบริษทั ครัวการบิน 1.บริษทั ฯ ซื้ออาหารและบริการ
จากบริษทั ครัวการบินภูเก็ต
ภูเก็ต จากัด ประมาณร้อยละ 30
จากัด
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง
2.บริษทั ฯ มีรายได้จากการขาย
วัตถุดบิ และการให้บริการแก่
บริษทั ครัวการบินภูเก็ต
จากัด
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี้คงค้าง
 บริษทั ฯ ถือหุน้ ในบริษทั โรงแรม 1.บริษทั ฯ ซื้อบริการห้องพักจาก
บริษทั โรงแรมท่าอากาศยาน
ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ จากัด
สุวรรณภูม ิ จากัด สาหรับ
ประมาณร้อยละ 30
ผูโ้ ดยสารของบริษทั ฯ
 ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ได้แก่
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
นางสาวปิ ยาณี สังข์ทอง ดารง
- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง
ตาแหน่งกรรมการ ของบริษทั
โรงแรมท่าอากาศยาน สุวรรณ
ภูม ิ จากัด

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2561
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

125.92
0.00

133.28
2.34
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

0.29
0.01

1.50
0.04
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

26.03
0.00

ส่วนที่ 2-12 หน้าที่ 22

19.65
1.62

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

นิ ติ บคุ คล/บริ ษทั
ที่อาจมี
ความขัดแย้ง

บริ ษทั สายการบินนกแอร์
จากัด (มหาชน)
(บริษทั ร่วม)

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

 บริษทั ฯ ถือหุน้ ในบริษทั
สายการบินนกแอร์ จากัด
(มหาชน) ร้อยละ 15.94
 กรรมการบริษทั ฯ ได้แก่ นาย
รัฐพล ภักดีภมู ิ ดารงตาแหน่ง
กรรมการของบริษทั สายการ
บินนกแอร์ จากัด (มหาชน)
 ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ได้แก่
นายสุเมธ ดารงชัยธรรม
และ นายวิวฒ
ั น์ ปิ ยะวิโรจน์
ดารงตาแหน่งกรรมการของ
บริษทั สายการบินนกแอร์
จากัด (มหาชน)
หมายเหตุ นายรัฐพล ภักดีภมู ิ ได้
พ้นจากตาแหน่งกรรมการของ
บริษทั ฯ ตัง้ แต่ วันที่ 26 เมษายน
2562

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2562

1.บริษทั ฯ ชาระค่าบริการ
อุปกรณ์ บริการภาคพืน้ ที่
จังหวัดอุบลราชธานี และค่า
Engineer Licence ของ
บริษทั สายการบินนกแอร์
จากัด (มหาชน)
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง
2.บริษทั ฯ ให้บริการด้านธุรกิจ
การบิน เช่น ค่าซ่อมบารุง
อากาศยาน ค่าซ่อมบารุง
อุปกรณ์ ค่าน้ามันเครือ่ งบิน
เป็ นต้น แก่บริษทั สายการ
บินนกแอร์ จากัด (มหาชน)
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี้คงค้าง

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2561
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

1.16
0.00

3.83
0.24
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

176.40
56.44

ส่วนที่ 2-12 หน้าที่ 23

190.18
56.82

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

นิ ติ บคุ คล/บริ ษทั
ที่อาจมี
ความขัดแย้ง

บริษทั วิทยุการบินแห่ง
ประเทศไทย จากัด
(บริษทั ร่วมลงทุน)

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2562

1.บริษทั ฯ ซื้อบริการนาร่อง
 กระทรวงการคลังเป็ นผูถ้ อื หุน้
(Navigation) และเช่าอุปกรณ์
รายใหญ่ของ บริษทั วิทยุการบิน
สือ่ สารจากบริษทั วิทยุการ
แห่งประเทศไทย จากัด และของ
บินแห่งประเทศไทย จากัด
บริษทั ฯ
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
 บริษทั ฯ ถือหุน้ ประมาณร้อยละ
- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง
0.87 ในบริษทั วิทยุการบินแห่ง
ประเทศไทย จากัด
2.บริษทั ฯ ขายบัตรโดยสาร
 ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ได้แก่
เครือ่ งบิน และให้บริการขนส่ง
นาวาอากาศตรี สรเดช
แก่บริษทั วิทยุการบินแห่ง
นามเรืองศรี ดารงตาแหน่ง
ประเทศไทย จากัด
กรรมการของ บริษทั วิทยุการ
- ยอดรายได้รวม
บิน แห่งประเทศไทย จากัด
- ยอดลูกหนี้คงค้าง
แทน นาวาอากาศตรี พงษ์ธร
เทพกาญจนา
หมายเหตุ นาวาอากาศตรี
สรเดช นามเรืองศรี บริษทั ฯ
แต่งตัง้ ให้ไปดารงตาแหน่ง
กรรมการของบริษทั วิทยุการบิน
แห่งประเทศไทย จากัด เมือ่ วันที่
28 ตุลาคม 2562
นาวาอากาศตรี พงษ์ธร เทพกาญจนา เกษียณอายุจากบริษทั ฯ
เมือ่ วันที่ 30 กันยายน 2562

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2561
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

1,388.29
115.32

1,544.23
128.39
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

0.20
0.05

ส่วนที่ 2-12 หน้าที่ 24

2.02
1.19

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ยังมีรายการระหว่างกันทีเ่ ป็ นค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับบริการสาธารณูปโภคต่าง ๆ (ซึง่ ประกอบด้วย ค่าไฟฟ้ า ประปา และโทรศัพท์) ทีบ่ ริษทั ฯ มีการทารายการกับ
หน่วยงานของรัฐ และ/หรือรัฐวิสาหกิจทีท่ าหน้าทีเ่ ป็ นผูใ้ ห้บริการสาธารณูปโภคต่าง ๆ ดังกล่าว เป็ นจานวนเงิน 48.53 ล้านบาท สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และมียอดคงค้าง
0.43 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ส่วนที่ 2-12 หน้าที่ 25

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

12.2

ส่วนที่ 2 บริษทั ทีอ่ อกหลักทรัพย์

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

สาหรับการเข้าทารายการระหว่างกันข้างต้นนัน้ บริษทั ฯ มีวตั ถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุด โดยเป็ น
การดาเนินการตามปกติของธุรกิจ ทัง้ นี้ ราคาทีซ่ อ้ื /ขาย หรือให้/รับบริการจากบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง กาหนดจากราคาปกติ
ของธุรกิจเช่นเดียวกับทีบ่ ริษทั ฯกาหนดให้กบั บุคคล หรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน ทัง้ นี้ เป็ นไปตามความเหมาะสมของ
เงื่อ นไข และการใช้ร าคาตลาดที่อ้า งอิง ได้ ซึ่ง ก่ อให้เ กิดประโยชน์ แก่ ท งั ้ บริษัท ฯ และบริษัท ที่เกี่ย วข้อง โดยมิไ ด้มี
วัตถุประสงค์ในการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างกัน หรือมีรายการใดๆ เป็ นพิเศษ เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกราย
ได้รบั การดูแลผลประโยชน์อย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกันตามนโยบายการกากับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั ฯ
12.3

ขัน้ ตอนการอนุมตั ิ การทารายการระหว่างกัน

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

นโยบายการทารายการระหว่างกันในอนาคต

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

ส่วนที่ 3.2.10 หน้าที่ 26

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

ส่วนที่ 3
ฐานะการเงิ นและผลการดาเนิ นงาน
13. ข้อมูลทางการเงิ นที่สาคัญ
ข้อมูลทางการเงิ นโดยสรุป
งบการเงิ นรวม
ปี 2562
งบกำไรขำดทุน
รายได้รวม *
ค่าใช้จ่ายรวม
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
ขาดทุนสุทธิส่วนทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่
ขาดทุนสุทธิ
งบดุล
รวมสินทรัพย์
รวมหนี้สนิ
รวมส่วนของผูถ้ อื หุน้
หุ้น
จานวนหุน้ สามัญทีอ่ อกและชาระแล้ว
มูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้
กาไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุน้
เงินปั นผลจ่ายต่อหุน้
อัตราส่วนทางการเงิ น
อัตรากาไร (ขาดทุน) สุทธิต่อรายได้รวม (1)
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (2)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (3)
อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (4)

ปี 2561

ปี 2560

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

188,954
199,989
(11,035)
(12,043)
(12,017)

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

190,535
193,430
(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

(ล้านหุน้ )
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2,182.77
10.00
(5.52)
-

2,182.77
10.00
(5.33)
-

2,182.77
10.00
(0.97)
-

(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(เท่า)

(6.5)
(2.5)
(74.6)
12.5

(5.8)
(2.6)
(44.1)
7.4

(1.1)
0.7
(6.3)
5.0

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

ส่วนที่ 3-13 หน้าที่ 1

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

ตารางสรุปงบการเงิ นรวมสาหรับระยะ 3 ปี ที ผ่ ่านมา
หน่ วย : ล้านบาท

รายการ

ปี 2562

ปี 2561

ปี 2560

งบกาไรขาดทุน :
ค่าโดยสารและน้าหนักส่วนเกิน

149,044

160,255

157,475

17,243

21,640

19,544

540

701

728

13,452

13,369

12,111

4,236

3,710

2,258

4,439

911

(1,581)

188,954

200,586

190,535

ค่าน้ามันเครือ่ งบิน

54,675

60,096

50,215

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน

31,172

30,875

29,702

ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับการบิน (1)

46,621

47,883

45,755

ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่าย

16,787

19,045

17,022

ค่าเช่าเครือ่ งบินและอะไหล่

15,030

15,017

11,282

9,101

9,111

9,009

10,637

10,843

11,215

ค่าใช้จ่ายด้านการประกันภัย

628

590

512

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเครือ่ งบินและสินทรัพย์

634

3,459

3,191

10,040

10,243

10,219

4,664

5,030

5,308

รวมค่าใช้จ่าย

199,989

212,192

193,430

ขาดทุนก่อนหักภาษีเงินได้

(11,035)

(11,606)

(2,895)

(982)

37

823

26

56

35

ขาดทุนสุทธิส่วนทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่

(12,043)

(11,625)

(2,107)

ขาดทุนสุทธิ

(12,017)

(11,569)

(2,072)

จานวนหุน้ ทีอ่ อกและเรียกชาระแล้ว (ล้านหุน้ )

2,183

2,183

2,183

ขาดทุนสุทธิต่อหุน้ (บาท)

(5.52)

(5.33)

(0.97)

ค่าระวางขนส่ง
ค่าไปรษณียภัณฑ์
กิจการอื่นๆ
ดอกเบีย้ รับและรายได้อ่นื (3)
ผลกาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตรา
ต่างประเทศ
รวมรายได้

ค่าสินค้าและพัสดุใช้ไป
ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับการขายและโฆษณา

ค่าใช้จ่ายอื่น
ดอกเบีย้ จ่ายและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (2)

รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้สุทธิ
กาไรสุทธิส่วนทีเ่ ป็ นของผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อย

หมายเหตุ:

(1) ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับการบินประกอบด้วย ค่าบริการการบิน ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับนักบินและลูกเรือและค่าซ่อมแซมและซ่อมบารุงอากาศยาน
(2) ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วมและผลขาดทุนจากการเปลีย่ นแปลงส่วนได้เสียในเงินลงทุน
(3) ดอกเบี้ยรับและรายได้อ่นื รวมกาไรจากการเปลีย่ นแปลงสัดส่วนเงินลงทุน

ส่วนที่ 3-13 หน้าที่ 2

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

หน่ วย : ล้านบาท

รายการ

ปี 2562

ปี 2561

ปี 2560

12,728
14,818

15,620
17,400

24,906
23,692

(3,438)

(3,870)

(3,618)

3

4

258

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

(2,970)

(2,099)

(3,106)

เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินกูร้ ะยะสัน้

500

(4,328)

110

9,258

2,750

2,800

เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินกูย้ มื ระยะยาว

(9,489)

(11,400)

(17,325)

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน

งบกระแสเงิ นสด :
กาไรจากการดาเนินงานก่อนการเปลีย่ นแปลง
ในสินทรัพย์และหนี้สนิ ดาเนินงาน
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน

2555

เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์
เงินสดรับจากการจาหน่ ายสินทรัพย์

เงินสดรับ (จ่าย) จากหุน้ กู้

(3,725)

(16,846)

(18,677)

(1)

23,833

29,511

35,327

EBITDAR ต่อหุน้ (บาท)

10.92

13.52

16.18

EBITDAR

หมายเหตุ :
(1)
EBITDAR เท่ากับ EBITDA + ค่าเช่าเครื่องบินและอะไหล่
EBITDA เท่ากับ รายได้ (ไม่รวมกาไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนและกาไรจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุน ) - ค่าใช้จ่าย(ไม่รวม
ต้นทุนทางการเงิน ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย ประมาณการเงินตอบแทนความชอบในการทางาน ผลขาดทุนจาก
การด้อยค่าของสินทรัพย์และเครื่องบินและผลขาดทุนจากการเปลีย่ นแปลงส่วนได้เสียในเงินลงทุน)
(7 ) อัตราส่วนความสามารถในการชาระดอกเบี้ย เท่ากับ กาไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี กาไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลีย่ น ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่าย (EBITDA) /
ดอกเบี้ยจ่าย

หน่ วย : ล้านบาท

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

ปี 2562

ปี 2561

ปี 2560

21,663
49,534
167,118
256,665
84,367
122,121
244,899
21,282
11,766

13,692
44,128
179,599
268,721
88,908
125,413
248,265
21,828
20,456

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

ส่วนที่ 3-13 หน้าที่ 3

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

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

ปี 2562

ปี 2561

ปี 2560

0.91
0.59
0.26
16.33
22.04
16.78
21.45
32.49
11.08
32.41

0.75
0.43
0.29
16.12
22.33
17.68
20.36
32.04
11.24
31.46

0.84
0.45
0.39
15.83
22.74
16.43
21.91
29.31
12.28
32.37

12.79
(6.74)
1.99
(119.27)
(6.52)
(74.59)

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

22.85
1.49
1.10
829.34
(1.08)
(6.32)

(2.51)
2.75
0.72

(2.58)
4.07
0.73

0.65
7.81
0.68

12.52
1.98
0.70
-

7.40
3.22
0.85
-

4.98
5.10
0.90
-

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

ส่วนที่ 3-13 หน้าที่ 4

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

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

ปี 2562

รายได้
รายได้จากค่าโดยสาร
ในภูมภิ าค
ระหว่างทวีป
ในประเทศ
เทีย่ วบินไม่ประจา
ค่าระวางขนส่งสินค้าและไปรษณียภัณฑ์
รายได้จากกิจกรรมอื่นๆ
ค่าเงินประกันภัยและค่าธรรมเนียมน้ามัน
รวมรายได้จากการขายหรือการให้บริ การ
รายได้อ่นื ๆ
รวมรายได้
ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงาน
ค่าน้ามันเครือ่ งบิน
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับการบิน
ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าเช่าเครือ่ งบินและอะไหล่
ค่าสินค้าและพัสดุใช้ไป
ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด
ค่าใช้จ่ายด้านการประกันภัย
ค่าใช้จ่ายดาเนินงานอื่น
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วม
รวมค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงาน
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จ่าย
กาไร (ขาดทุน) จากการดาเนิ นงาน
ประมาณการค่าซ่อมแซมเครือ่ งบินเช่าดาเนินงาน
ประมาณการเงินตอบแทนความชอบในการทางาน
ผลกาไร(ขาดทุน)จากการเปลีย่ นแปลงสัดส่วนเงินลงทุน
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์และเครือ่ งบิน
กาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
กาไรสุทธิ (ขาดทุน) สุทธิ

ปี 2561

ปี 2560

40.58
26.73
5.69
0.21
7.77
7.30
9.57
97.85
2.15
100.00

41.42
28.40
4.94
0.37
8.98
6.70
7.34
98.14
1.86
100.00

44.59
29.52
6.05
0.13
8.92
6.30
3.31
98.82
1.18
100.00

29.68
15.46
25.30
9.11
8.16
4.94
5.77
0.34
5.45
0.12
104.33
2.41
106.74
(6.74)
(1.46)
0.15
(0.34)
2.41
0.53
(6.52)

30.10
15.46
23.98
9.54
7.52
4.56
5.43
0.30
5.13
0.26
102.28
2.26
104.54
(4.54)
(1.73)
0.46
0.02
(5.79)

26.14
15.46
23.53
8.86
5.87
4.69
5.84
0.27
5.32
0.08
96.06
2.46
98.51
1.49
(0.29)
(0.22)
(1.66)
(0.80)
0.40
(1.08)

ส่วนที่ 3-13 หน้าที่ 5
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แบบ 56-1

ผลการดาเนิ นงานในรอบ 5 ปี
ปี 2562
จานวนเครือ่ งบิน
จานวนชัวโมงปฏิ
่
บตั กิ ารบิน
ปริมาณการผลิต
ปริมาณการขนส่ง (1)
อัตราส่วนการบรรทุก
จานวนผูโ้ ดยสาร
ปริมาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสาร
ปริมาณการขนส่งผูโ้ ดยสาร
อัตราส่วนการบรรทุกผูโ้ ดยสาร
ปริมาณการผลิตพัสดุภณ
ั ฑ์ (1)
ปริมาณการขนส่งพัสดุภณ
ั ฑ์
อัตราส่วนการขนส่งพัสดุภณ
ั ฑ์
จานวนพนักงาน
ขาดทุนก่อนหักภาษีเงินได้

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

103
420,723
13,016
9,367
72.0
24,511
90,622
71,695
79.1
3,950
2,127
53.8
21,367
(11,035)

ปี 2561
103
423,209
13,397
9,788
73.1
24,319
93,131
72,315
77.6
4,054
2,465
60.8
22,054
(11,606)

ปี 2560
100
409,024
12,982
9,631
74.2
24,562
90,498
71,634
79.2
3,832
2,377
62.0
22,370
(2,895)

ปี 2559
95
388,727
12,103
8,451
69.8
22,262
85,042
62,442
73.4
3,591
2,132
59.4
21,998
(1,417)

ปี 2558
95
374,831
11,883
8,249
69.4
21,249
83,479
60,893
72.9
3,514
2,091
59.5
22,864
(14,116)

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

ในปี 2558 บริษทั ฯ มีการเปลี่ยนแปลงค่าสถิติการคานวณน้ าหนักเฉลีย่ ผูโ้ ดยสารรวมสัมภาระ (Free Baggage Allowance) จาก 90
กิโลกรัมต่อคน เป็ น 100 กิโลกรัมต่อคน เพือ่ ให้ค่าสถิตขิ องบริษทั ฯ สามารถเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมการบินทีเ่ ปลีย่ นแปลง

ส่วนที่ 3-13 หน้าที่ 6

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

14. การวิ เคราะห์และคาอธิ บายของฝ่ ายจัดการ
คาอธิ บายผลการดาเนิ นงานและการวิ เคราะห์ฐานะทางการเงิ นสาหรับปี 2562 สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ของบริษทั การบิ นไทย จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
1. บทสรุปผูบ้ ริหาร
ภาพรวมเศรษฐกิจโลกในปี 2562 มีทศิ ทางชะลอตัวลงต่อเนื่องจากผลกระทบสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกา
และจีน ส่งผลต่อแนวโน้มการลงทุนของโลกและความเชื่อมั ่นในภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการส่งออก ประกอบกับ
ความไม่แน่ นอนทางเศรษฐกิจ และการเมืองทีก่ ระจายตัวในหลายภูมภิ าค เช่น เสถียรภาพรัฐบาลในยูโรโซน ความขัดแย้ง
ระหว่า งอิน เดีย และปากีสถาน เหตุก ารณ์ป ระท้ว งในฮ่อ งกงซึง่ ส่ง ผลต่อ ความกัง วลในเศรษฐกิจ และการเงิน ทั ่วโลก
อย่างไรก็ตามราคาน้ ามันดิบยังเป็ นปั จจัยบวก โดยราคาน้ ามันดิบในตลาดโลกในปี 2562 เฉลีย่ อยู่ท่ี 63.5 ดอลล่าร์สหรัฐฯ
ต่อบาร์เรล ต่ากว่าปี ก่อนร้อยละ 8.5
เศรษฐกิจไทยในปี 2562 มีสญ
ั ญาณการชะลอตัวของภาคการส่งออกสินค้าจากความไม่แน่ นอนของเศรษฐกิจโลก
และผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน ประกอบกับสถานการณ์เงินบาทที่แข็งค่าเมื่อเทียบกับ
ประเทศคู่คา้ สาคัญส่งผลกระทบต่อทัง้ ภาคการส่งออกและภาคการท่องเทีย่ วของไทย อย่างไรก็ดยี งั มีปัจจัยสนับสนุ นจากภาค
การท่องเที่ยวที่ยงั ขยายตัวจากการที่ภาครัฐยังคงใช้มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวในเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง โดยการยกเว้น
ค่าธรรมเนียม Visa on Arrival ให้กบั นักท่องเทีย่ วต่างชาติ 21 ประเทศ ทาให้จานวนนักท่องเทีย่ วต่างชาติทเ่ี ดินทางเข้าไทย
ในปี 2562 มีจานวน 39.8 ล้านคน เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนร้อยละ 4.2 ทัง้ นี้ 5 อันดับแรกทีม่ กี ารขยายตัวของจานวนนักท่องเทีย่ ว
ระหว่างประเทศมากทีส่ ดุ ในปี 2562 ได้แก่ อินเดีย ฟิ ลปิ ปิ นส์ ไต้หวัน ลาว และอินโดนีเซีย ตามลาดับ อย่างไรก็ดี นักท่องเทีย่ ว
ชาวจีนซึง่ คิดเป็ นร้อยละ 27.6 ของนักท่องเทีย่ วทัง้ หมดทีเ่ ริม่ กลับมาขยายตัวตัง้ แต่เดือน กรกฎาคม ถึง พฤศจิกายน 2562
เฉลีย่ ทีร่ อ้ ยละ 20.5 แต่ในเดือนธันวาคม 2562 กลับขยายตัวเพียงร้อยละ 1.5 เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
ซึง่ คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อเนื่องถึง ไตรมาส 1 ของปี 2563
จากข้อมูลของสมาคมการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) แสดงการขยายตัวของปริมาณการผลิตด้าน
ผูโ้ ดยสารและปริมาณการขนส่งในปี 2562 ทีเ่ พิม่ ขึน้ ประมาณ 3.4% และ 4.2% ตามลาดับ ซึง่ เป็ นการขยายตัวในอัตราทีล่ ดลง
จากปี ก่อน และเป็ นปี แรกนับตัง้ แต่เกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินโลกที่ความต้องการเดินทางของผูโ้ ดยสารต่ ากว่าแนวโน้มการ
เติบโตระยะยาวที่ 5.5% ทัง้ นี้ จากผลกระทบจากสถานการณ์ เศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลง ความเชื่อมัน่ ทางธุ รกิจที่ลดลง
ท่ามกลางความตึงเครียดทางการค้าระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตามปริมาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสารที่เพิม่ ขึน้ ต่ ากว่าปริมาณ
การขนส่ง ส่งผลให้อตั ราส่วนการบรรทุกผูโ้ ดยสารเฉลีย่ 82.6% ซึง่ ทาสถิตสิ งู สุดเป็ นประวัตกิ ารณ์ สาหรับการขนส่งสินค้า
ในภาพรวมปรับตัวลดลงจากปี ก่อน โดยมีปริมาณการขนส่งสินค้าและพัสดุภณ
ั ฑ์ต่ ากว่าปี ก่อน 3.3% และเป็ นการลดลงต่ าสุด
เป็ นปี แรกนับตัง้ แต่ ปี 2555 จากผลกระทบสงครามการค้าระหว่างประเทศส่งผลให้ปริมาณการขนส่งสินค้าลดลง ในขณะที่
ปริมาณการผลิตด้านพัสดุภณ
ั ฑ์สงู กว่าปี ก่อน 2.1% อัตราการขนส่งพัสดุภณ
ั ฑ์เท่ากับ 46.7% ทัง้ นี้ IATA คาดการณ์ว่าในปี
2562 ธุรกิจสายการบินจะยังคงมีกาไร แต่ต่ ากว่าปี ก่อน อย่างไรก็ตามสายการบินยังต้องเผชิญกับภาวะต้นทุนที่อยู่ใน
ระดับสูงทัง้ ค่าน้ามันและบุคลากรในขณะทีร่ าคาขายบัตรโดยสารเฉลีย่ ในเส้นทางไป-กลับลดลง นอกจากนี้สายการบินต้นทุนต่ า
ทีม่ เี ป็ นจานวนมาก ทาให้เกิดอุปทานส่วนเกิน ส่งผลให้การแข่งขันด้านราคามีความรุนแรง
อุตสาหกรรมการบินของไทยในปี 2562 เติบโตในอัตราทีล่ ดลงตามภาวะเศรษฐกิจโลกและไทย เหตุการณ์ความไม่สงบ
ในหลายประเทศ ประกอบกับค่าเงินบาททีแ่ ข็งค่าขึน้ อย่างมาก ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายในการมาเทีย่ วเมืองไทยมีตน้ ทุนทีส่ งู ขึน้
ส่วนที่ 3-14 หน้าที่ 1
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ทาให้นกั ท่องเทีย่ วส่วนหนึ่งเปลีย่ นการเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางอื่น ขณะทีอ่ ุปทานการให้บริการการบินของสายการบิน
ขยายตัวทาให้เกิดการแข่งขันด้านราคาทีท่ วีความรุนแรงยิง่ ขึน้ ซึง่ คาดว่าการแข่งขันจะยังคงรุนแรงต่อเนื่องไปถึงปี 2563
และเป็ นปั จจัยสาคัญทีม่ ผี ลต่อรายได้จากผูโ้ ดยสารเฉลีย่ ต่อหน่วยของสายการบินมีแนวโน้มจะลดลง
ในปี 2562 บริษัทฯ ยังคงดาเนินการตามแผนฟื้ นฟูธุรกิจต่อเนื่องจากปี ทผ่ี ่านมา โดยมีเป้ าหมายเพื่อให้ผลการ
ดาเนิน งานมีกาไรอย่า งต่ อ เนื่ อ งและยั ่งยืน รวมทัง้ เพื่อ เพิ่ม ประสิท ธิภ าพและคุณ ภาพการให้บ ริก ารที่เ ทีย บเคีย ง
มาตรฐานชัน้ นา และรักษามาตรฐานความปลอดภัยระดับสากลได้อย่างต่อเนื่อง โดยยังคงมีแนวทางการดาเนินงานตามกรอบ
5 กลยุทธ์ ได้แก่ 1) การเร่งทากาไรเพิม่ จากการตลาดเชิงรุกและมีตน้ ทุนทีแ่ ข่งขันได้ 2) การพัฒนาศักยภาพและแสวงหา
โอกาสของกลุ่มธุรกิจ 3) การสร้างประสบการณ์การเดินทางที่ดใี ห้กบั ลูกค้า 4) การดาเนินงานด้วยนวัตกรรมและดิจทิ ลั
เทคโนโลยี 5) การบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิผล
ทัง้ นี้ จากปั จจัยลบทีก่ ระทบต่ออุตสาหกรรมการบินของโลกและของไทยทาให้ผลการดาเนินในงวดครึง่ ปี แรกไม่เป็ นไป
ตามเป้ าหมาย บริษัทฯ จึงได้จดั ทาแผนฟื้ นฟูระยะเร่งด่วนจนถึงสิน้ ปี 2562 ประกอบด้วย 3 แนวทางการดาเนินงาน ได้แก่
การเพิม่ รายได้ การควบคุมและลดค่าใช้จ่าย และการปรับปรุงประสิทธิภาพการดาเนินงานโดยดาเนินการควบคู่ไปกับแผน
ดาเนินงานตามกลยุทธ์หลักดังกล่าวข้างต้น
โดยในปี 2562 มีการดาเนินการตามแผนดังนี้
- การทบทวนแผนการจัดหาเครื่องบิน จานวน 38 ลา ในโครงการจัดหาเครื่องบินปี 2562-2569 ซึ่งที่ผ่านมา
คณะกรรมการบริษทั ฯ เห็นชอบในแผนการจัดหาเครื่องบิน เพื่อทดแทนเครื่องบินปลดระวางจานวน 17 ลาโดยให้สอดคล้อง
กับฐานะการเงินและสภาพแวดล้อมในปั จจุบนั ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ขณะนี้อยู่ระหว่างการทบทวนแผนการจัดหาเครื่องบินโดย
พิจารณาอย่างรอบคอบ เพื่อให้บริษทั ฯ สามารถเติบโตได้อย่างยังยื
่ น และไม่เป็ นภาระทางการเงินในระยะยาว
- การดาเนินการโครงการศูนย์ซ่อมบารุงอากาศยานอู่ตะเภา (MRO) การบินไทยในฐานะหน่ วยงานเจ้าของ
โครงการได้จดั ส่งเอกสารการคัดเลือกให้แก่เอกชนผูป้ ระสงค์ร่วมทุนเรียบร้อยแล้วในเดือนธันวาคม 2562 โดยกาหนดการ
ยื่นข้อเสนอของเอกชนผู้ประสงค์ร่วมทุนภายในวันที่ 6 มีนาคม 2563 และจะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบเอกสารและ
ประเมินข้อเสนอของคณะกรรมการคัดเลือกต่อไป
- การบู ร ณาการการบริห ารจัด การการบิน ไทยและไทยสมายล์ โดยใช้ห ลัก การบริห ารจัด การแบบ
Brother-Sister โดยมีการควบรวมแผนงานในทุกภาคส่วนโดยเฉพาะด้านการขายและการวางแผนเส้นทางบินที่เน้นให้
การบินไทยซึ่งมีประสบการณ์ ด้านการขายเข้ามามีส่วนสนับสนุ นมากขึ้น โดยการบินไทยจะเป็ นผู้กาหนดทิศทางและ
กลยุท ธ์ใ นการขายที่นั ง่ บนเที่ย วบิน ของสายการบิน ไทยสมายล์ท ุ ก เส้น ทางบิน เริ ่ ม ตั ง้ แต่ เดือ นมีน าคม 2562
ภายใต้วิธีก าร Block Space Concept ส่ง ผลให้ผ ลการดาเนิ น งานโดยรวมเริ่ม ปรับ ตัว ในทิศ ทางที่ด ีข ึ้น เมื่อ เทีย บ
งวดเดียวกันของปี ก่อน
- การบริหารจัดการด้านรายได้ การขายและการตลาด โดยดาเนินกลยุทธ์เจาะกลุ่มลูกค้าแบบ Personalized
มุ่งเน้นการสร้างรายได้เสริม (Ancillary Revenue) เช่น รายได้จากการขาย Preferred Seat และการเพิม่ รายได้ในธุรกิจทีไ่ ม่
เกีย่ วเนื่องกับการบิน เช่น การเพิม่ รายได้ของฝ่ ายครัวการบินรวมทัง้ เร่งดาเนินงานด้าน Digital Marketing โดยใช้ Big Data
และ Data Analytic ในการวิเคราะห์ตลาดเพื่อใช้เป็ นเครื่องมือในการเพิม่ การขายทาง Online รวมทัง้ การขายสินค้าออนไลน์
โดยร่วมมือกับพันธมิตรทางการค้าทีอ่ ยู่ในระบบตลาดสินค้าออนไลน์ให้มากขึน้
- การปรับเปลีย่ นวิธกี ารสะสมไมล์ เพื่อให้สมาชิกบัตรรอยัล ออร์คดิ พลัส สามารถสะสมไมล์เพื่อใช้แลกรางวัลได้
ง่ายและรวดเร็วขึน้ รวมถึงการปรับเปลีย่ นตารางการแลกรางวัลครัง้ ใหญ่ในรอบ 25 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับโปรแกรมสะสมไมล์
ของสายการบินชัน้ นาต่างๆ โดยตารางรางวัลใหม่เริม่ ใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็ นต้นไป
- ในเดือนมกราคม 2562 บริษทั สายการบินนกแอร์ จากัด (มหาชน) เสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุน 908.80 ล้านหุน้
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.75 บาท และได้ดาเนินการจดทะเบียนเพิม่ ทุนเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
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อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่ได้ใช้สทิ ธิซื์ ้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าแผนธุรกิจในอนาคตยังไม่ชดั เจน
เพียงพอ และไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการบินไทย ทาให้สดั ส่วนการถือครองหุ้นของบริษัทฯ ในสายการบิน นกแอร์
ลดลงจากเดิมร้อยละ 21.80 เป็ นร้อยละ 15.94 และรับรูก้ าไรจากการเปลีย่ นแปลงสัดส่วนเงินลงทุนจานวน 273 ล้านบาท
- การดาเนินการขายเครื่องบินที่ปลดระวางแล้วอย่างต่อเนื่องโดยในปี 2562 มีการโอนกรรมสิทธิเครื
์ ่องบินให้แก่ผูซ้ ้อื
รวม 6 ลา ได้แก่ เครื่องบินแบบแอร์บสั A330-300 จานวน 5 ลา และเครื่องบินแบบโบอิง้ B747-400 จานวน 1 ลา
- การควบคุมและลดค่าใช้จ่าย โดยมีมาตรการตัดค่าใช้จ่ายทีไ่ ม่จาเป็ น และปรับลดค่าตอบแทนของผูบ้ ริหารและ
คณะกรรมการอย่างสมัครใจ เป็ นต้น
- เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ที่ประชุมใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ของบริษัท การบินไทย จากัด
(มหาชน) ได้มมี ติอนุ มตั ใิ ห้โอนทุนสารองตามกฎหมายจานวน 2,691 ล้านบาท และสารองส่วนล้ามูลค่าหุ้นจานวน 25,546 ล้านบาท
รวมทัง้ สิ้นจานวน 28,237 ล้านบาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ ทัง้ นี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัท
มีผลขาดทุนสะสมจานวน 28,533 ล้านบาท ซึง่ จะทาให้ผลขาดทุนสะสมคงเหลือจานวน 296 ล้านบาท
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมยกมาจานวน 28,533 ล้านบาท ภายหลังปรับปรุง
ผลกระทบการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 จานวน 2,159 ล้านบาท คงเหลือผลขาดทุนสะสมจานวน
26,374 ล้า นบาท บริษ ัท ฯ ได้โ อนทุน สารองตามกฎหมายจานวน 2,691 ล้า นบาท และส่ว นเกิน มูล ค่า หุ ้น จานวน
23,683 ล้านบาท เพื่อล้างผลขาดทุนสะสมจานวนดังกล่าว ทาให้ผลขาดทุนสะสมยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 คงเหลือ
เป็ นศูนย์ และมีส่วนเกินมูลค่าหุน้ คงเหลือจานวน 1,863 ล้านบาท ทัง้ นี้การบันทึกรายการโอนดังกล่าวเป็ นการโอนบัญชี
ในส่วนของผูถ้ อื หุน้ เท่านัน้ และไม่มผี ลกระทบต่อยอดรวมของส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ แต่อ ย่างใด โดยบริษทั ฯ บันทึก
รายการโอนดังกล่าวในไตรมาส 1 ของปี 2562 รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8.23
- พัฒนาคุณภาพการบริการให้กบั ผูโ้ ดยสารในทุกจุดสัมผัสบริการ โดยการดาเนินการปรับปรุงและขยายพืน้ ที่
ห้องรับรองพิเศษ Royal Orchid Prestige Lounge ทีท่ ่าอากาศยานสุวรรณภูมภิ ายใต้แนวคิด Ecology Green Mood Concept
ที่นอกจากมีความโดยเด่นในด้านความสะดวกสบายและการบริการที่มเี อกลักษณ์แบบไทยแล้ว ผู้โดยสารที่มาใช้บริการ
จะรูส้ กึ เหมือนได้พกั ผ่อนอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ ซึง่ จะสามารถรองรับความต้องการและปริมาณของผูโ้ ดยสารทีม่ าใช้บริการ
ได้มากขึน้ โดยมีสงิ่ อานวยความสะดวกอย่างครบครันเพื่อให้ผโู้ ดยสารได้รบั ความพึงพอใจสูงสุดก่อนการเดินทาง โดยได้
เปิ ดให้บริการเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562
ทัง้ นี้ จากความมุ่งมันด
่ าเนินการปรับปรุงการบริการอย่างต่อเนื่อง ทาให้การบินไทยยังคงได้รบั รางวัลสายการบิน
ยอดเยีย่ มของโลกจากสกายแทรกซ์ ประจาปี 2019 จานวน 2 รางวัล ได้แก่รางวัลอันดับ 1 สายการบินทีใ่ ห้บริการ สปาเลาจน์
ยอดเยีย่ มของโลก (World’s Best Airline Lounge Spa) โดยได้ตดิ ต่อกันเป็ นปี ท่ี 5 รางวัลอันดับ 1 สายการบินทีม่ พี นักงาน
ให้บริการยอดเยีย่ มของเอเชีย (Best Airline Staff in Asia) ซึง่ รางวัลนี้ได้จากการบริการอันยอดเยีย่ มของพนักงาน
ต้อนรับบนเครื่องบินและพนักงานต้อนรับภาคพืน้ นอกจากนี้ยงั ได้รบั การจัดอันดับให้เป็ น 1 ใน 10 สายการบินชัน้ นายอดเยีย่ ม
ของโลกปี 2019 (World’s Top 10 Airlines of 2019) รางวัล TTG Travel Hall of Fame จากนิตยสาร TTG Travel โดยได้
รางวัลสายการบินยอดเยีย่ มแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Best South-East Asian Airline) ติดต่อกันครบ 10 ปี โดยได้ต่อเนื่อง
เป็ นปี ท่ี 4 และรางวัลสายการบินดีเด่นของภูมภิ าคเอเชียแปซิฟิกประจาปี 2562-2563 (Asia-Pacific Most Outstanding Airlines
2019-2020) จาก NOW Travel Asia เป็ นต้น นอกจากนี้ บริษทั ไทยสมายล์แอร์เวย์ จากัด ยังได้รบั รางวัลสายการบินบูทคี
ยอดเยีย่ ม (Best Boutique Airline) และรางวัลใหญ่จาก Trip Advisor ต่อเนื่องเป็ นปี ท่ี 3 ได้แก่สายการบินยอดเยีย่ มอันดับหนึ่ง
ของประเทศไทย (Best Airline in Thailand) และสายการบินยอดเยีย่ มในภูมภิ าคเอเชีย (Travellers’ Choice Regional Airlines in Asia)
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีจานวนเครื่องบินทีใ่ ช้ในการดาเนินงาน ณ 31 ธันวาคม 2562 จานวน 103 ลา เท่ากับ ณ สิน้ ปี 2561
ในจานวนนี้มเี ครื่องบินที่ใช้บริการไม่รวมเครื่องบินที่จอดเพื่อทาการซ่อมบารุงตามตารางการซ่อมบารุงปกติเฉลี่ยในปี 2562
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จานวน 90 ลา ต่ ากว่าปี ก่อนทีเ่ ฉลีย่ 92 ลา ส่วนหนึ่งเกิดจากผลกระทบจากกรณีเครื่องยนต์โรลส์รอยซ์ Trent 1000 ต่อเนื่อง
จากปี ก่อน ถึงแม้เครื่องบิน B787-8 ลาสุดท้ายทีจ่ อดซ่อมเนื่องจากปั ญหาเครื่องยนต์ดงั กล่าวได้นากลับมาทาการบินตามปกติ
แล้วตัง้ แต่เดือนสิงหาคม 2562 อัตราการใช้ประโยชน์ของเครื่องบิน (Aircraft Utilization) เท่ากับ 11.9 ชัวโมง
่ ต่ ากว่าปี ก่อนที่
12.0 ชัวโมง
่
ปริมาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสาร (ASK) ลดลง 2.7% จากการปรับลดเทีย่ วบินทีไ่ ม่ทากาไรในเส้นทางออสเตรเลีย
ได้แก่ เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-ซิดนีย์ และกรุงเทพฯ-บริสเบนในเดือน พฤศจิกายน 2561 การยกเลิกเส้น ทางบิน
กรุงเทพฯ-เตหะรานประเทศอิหร่านเมื่อวันที่ 1มี.ค. 61 แต่ไม่สามารถเพิม่ เทีย่ วบินได้เนื่องจากปั ญหาเครื่องยนต์ ประกอบกับ
เหตุ การณ์ สาธารณรัฐอิสลามปากีสถานประกาศปิ ดน่ านฟ้ าเมื่อวันที่ 27 กุ มภาพันธ์ 2562 ท าให้ต้องหยุ ดบินในเส้นทางไป-กลับ
กรุงเทพฯ-ละฮอร์ และกรุงเทพฯ-อิสลามาบัด เป็ นการชัวคราว
่
โดยกลับมาทาการบินไปยังสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
ได้ตามปกติ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 สิงหาคม 2562 เป็ นต้นไป โดยมีปริมาณการขนส่งผู้โดยสาร (RPK) ลดลง 0.9% อัตราส่วน
การบรรทุกผูโ้ ดยสาร (Cabin Factor) เฉลีย่ 79.1% สูงกว่าปี ก่อนซึง่ เฉลีย่ ที่ 77.6% และจานวนผูโ้ ดยสารทีท่ าการขนส่งรวมทัง้ สิน้
24.51 ล้านคน เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน 0.8% สาหรับด้านการขนส่งสินค้ามีปริมาณการผลิตด้านพัสดุภณ
ั ฑ์ (ADTK) ต่ ากว่าปี ก่อน
2.6% ปริมาณการขนส่งพัสดุภัณฑ์ (RFTK) ต่ า กว่า ปี ก่อ น 13.7% จากการส่ง ออกที่ช ะลอตัว และมาตรการกีด กัน
ทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนส่งผลให้อตั ราการบรรทุกสินค้า (Freight Load Factor) เฉลีย่ เท่ากับ 53.8% ต่ากว่า
ปี ก่อนทีเ่ ฉลีย่ ที่ 60.8%
ในปี 2562 บริษัทฯ ต้องเผชิญผลกระทบจากปั จจัยลบหลายประการทัง้ จากผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว
สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน ภัยธรรมชาติ การแข็งค่าของเงินบาทที่แข็งค่าที่สุดในรอบ 6 ปี การแข็งขัน
ด้านราคาทีร่ ุนแรง และการรับรูค้ ่าชดเชยตามประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์เพิม่ ขึน้ จาก 300 วันเป็ น
400 วัน โดยมีรายได้รวมทัง้ สิน้ 184,046 ล้านบาท ต่ ากว่าปี ก่อน 15,454 ล้านบาท หรือ 7.7% สาเหตุสาคัญเนื่องจาก
ปั จจัยลบทีส่ ง่ ผลต่อการเดินทางของผูโ้ ดยสารและการขนส่งสินค้า และการแข่งขันทีร่ ุนแรง ทาให้รายได้จากการขนส่งผูโ้ ดยสาร
และสินค้าลดลงรวม 15,767 ล้านบาท (8.6%) สาหรับค่าใช้จ่ายรวม 196,470 ล้านบาท ต่ ากว่าปี ก่อน 12,088 ล้านบาท (5.8%)
สาเหตุหลักเกิดจากค่าน้ ามันทีล่ ดลง 5,421 ล้านบาท (9.0%) เนื่องจากราคาน้ ามันลดลง 8.2% ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานไม่รวม
น้ามันลดลงจากปี ก่อน 6,580 ล้านบาท (4.6%) สาเหตุหลักเกิดจากการปรับปรุงรายการค่าใช้จ่ายเงินทดแทนวันหยุดประจาปี
(วันหยุดพักผ่อนประจาปี ทใ่ี ช้ไม่หมดภายใน 3 ปี ตามที่ระเบียบบริษัทกาหนด) ทีร่ บั รูร้ ายการเป็ นค่าใช้จ่ายในงบการเงิน
สาหรับปี 2558-2561 รวมประมาณ 1,261 ล้านบาท การเปลีย่ นประมาณการมูลค่าคงเหลือของเครื่องบินและเครื่องยนต์
จากร้อยละ 10 เป็ นร้อยละ 6 โดยบันทึกผลกระทบของเครื่องบินที่คิดค่า เสื่อมราคาครบ 20 ปี แล้ว รวมไว้ในปี 2561
จานวน 1,279 ล้านบาท ประกอบกับค่าใช้จ่ายดาเนินงานอื่นๆ ลดลงตามปริมาณการผลิตที่ล ดลง ส่งผลให้บริษัทฯ และ
บริษทั ย่อยขาดทุนจากการดาเนินงานจานวน 12,424 ล้านบาท ขาดทุนสูงกว่าปี ก่อน 3,366 ล้านบาท (37.2%)
นอกจากนี้ บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ ครัง้ เดียวได้แก่
- ประมาณการเงินตอบแทนความชอบในการทางาน จานวน 2,689 ล้านบาท โดยบริษทั ฯ รับรู้ค่าชดเชย
เพิม่ เติมตามประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่องมาตรฐานขัน้ ต่ าของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 4)
ทีก่ าหนดอัตราค่าชดเชยเพิม่ เติมกรณีนายจ้างเลิกจ้างสาหรับลูกจ้างซึ่งทางานติดต่อกันครบ 20 ปี ขึน้ ไปให้มสี ทิ ธิได้รบั
ค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้ายจานวน 400 วัน โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 30 กันยายน 2562 เป็ นต้นไป
- กาไรจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัท สายการบินนกแอร์จากัด (มหาชน) จานวน 273 ล้านบาท
จากการลดสัดส่วนการถือครองหุน้ ของบริษทั ฯ ในสายการบินนกแอร์ลดลงจากเดิมร้อยละ 21.80 เป็ นร้อยละ 15.94 ในไตรมาส 1
ของปี 2562
- ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์และเครื่องบินจานวน 634 ล้านบาท
- ผลกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 4,439 ล้านบาท ประกอบด้วยกาไรจากการตีมูลค่าสินทรัพย์
และหนี้สนิ (Unrealized FX Gain) 2,243 ล้านบาท และกาไรทีเ่ กิดขึน้ แล้ว (Realized FX Gain) 2,196 ล้านบาท
ส่วนที่ 3-14 หน้าที่ 4
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ในปี 2562 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยขาดทุนสุทธิ 12,017 ล้านบาท ขาดทุนสูงกว่าปี ก่อน 448 ล้านบาท (3.9%) โดยเป็ น
ขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็ น ของบริษัทใหญ่ 12,042 ล้านบาท คิดเป็ นขาดทุนต่อหุ้น 5.52 บาท ขาดทุน เพิม่ ขึน้ จากปี ก่ อ น
0.19 บาทต่อหุน้ (3.6%)
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีกาไรก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่ าย กาไรจาก
การเปลีย่ นสัดส่วนเงินลงทุน ประมาณการเงินตอบแทนความชอบในการทางาน และผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์และ
เครื่องบิน (EBITDA) จานวน 8,804 ล้านบาท ต่ ากว่าปี ก่อน 5,690 ล้านบาท (39.3%) โดยมี EBITDA Margin เท่ากับ 4.8%
เปรียบเทียบกับปี ก่อนทีเ่ ท่ากับ 7.3%
2. คาอธิ บายและวิ เคราะห์ผลการดาเนิ นงานปี 2562
 การนามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่มาปรับใช้
ตามทีไ่ ด้มกี ารประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่องรายได้จากสัญญาทีท่ ากับลูกค้า
มีผ ลบัง คับ ใช้สาหรับ งบการเงิน ที่มีร อบระยะเวลาบัญ ชีท่ีเ ริ่ม ในหรือ หลัง วัน ที่ 1 มกราคม 2562 เป็ น ต้น ไป มีผ ลให้
การวัดมูลค่าและ การรับรูร้ ายได้ในสิทธิบตั รโดยสารและสิทธิไมล์สะสมเปลีย่ นแปลงไปในเรื่องความน่ าจะ เป็ นทีผ่ ูโ้ ดยสาร
ทีไ่ ม่ใช้สทิ ธิ และคานวณมูลค่าสิทธิของไมล์สะสมโดยประมาณการราคาขายแบบเอกเทศ ทัง้ นี้มผี ลกระทบการรับรูร้ ายการ
ในอดีตจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ทีจ่ ะต้องปรับปรุงภาระผูกพันทีบ่ ริษทั ได้เคยแสดงเป็ นหนี้สนิ หมุนเวียนไว้ในรายการ
รายรับด้านขนส่งทีย่ งั ไม่ถอื เป็ นรายได้ลดลงจานวน 2,159 ล้านบาท คู่กบั การรับรูก้ าไรสะสมต้นงวด ส่งผลให้ขาดทุนสะสม
ต้นงวดลดลงด้วยจานวนทีเ่ ท่ากัน และมีผลกระทบสาหรับปี 2562 ตามรายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6
งบการเงินรวมสาหรับปี 2562 ประกอบด้วยงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินของบริษทั ย่อย 5 บริษทั ได้แก่
1) บริษทั ไทย-อะมาดิอุสเซาท์อสี ต์เอเชีย จากัด 2) บริษทั วิงสแปน เซอร์วสิ เซส จากัด 3) บริษทั ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จากัด
4) บริษทั ทัวร์เอือ้ งหลวง จากัด และ 5) บริษทั ไทยสมายล์แอร์เวย์ จากัด
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ตารางแสดงข้อมูลทางการเงินที่สาคัญ (Financial Performance) – งบการเงิ นของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
ม.ค.-ธ.ค.
หน่ วย : ล้านบาท
เปลี่ยนแปลง
2562
2561
ล้านบาท %
รายได้รวม
184,046 199,500
-15,454
-7.7
- ค่าโดยสารและค่าน้าหนักส่วนเกิน
149,044 160,255
-11,211
-7.0
- ค่าระวางขนส่งและไปรษณียภัณฑ์
17,784
22,340
-4,556 -20.4
- รายได้การบริการอื่นๆ
13,452
13,370
+82
+0.6
- อื่นๆ
3,766
3,535
+231
+6.5
ค่าใช้จ่ายรวม
196,470 208,558
-12,088
-5.8
- ค่าน้ามันเครื่องบิน
54,675
60,096
-5,421
-9.0
- ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานไม่รวมน้ามัน
137,550 144,130
-6,580
-4.6
- ต้นทุนทางการเงิน - สุทธิ
4,245
4,332
-87
-2.0
ขาดทุนจากการดาเนิ นงาน
(12,424)
(9,058)
-3,366 -37.2
หัก ประมาณการเงินตอบแทนความชอบในการทางาน (400 วัน)
2,689
+2,689
บวก กาไรจากการเปลีย่ นแปลงสัดส่วนเงินลงทุน
273
+273
หัก ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์และเครื่องบิน
634
3,459
-2,825 -81.7
บวก กาไรจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
4,439
911
+3,528 +387.3
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
(11,035) (11,606)
+571
+4.9
ขาดทุนสุทธิ
(12,017) (11,569)
-448
-3.9
ขาดทุนสุทธิ ส่วนที่เป็ นของบริษทั ใหญ่
(12,042) (11,625)
-417
-3.6
ขาดทุนต่อหุน้
(บาท)
(5.52)
(5.33)
-0.19
-3.6
ข้อมูลการดาเนิ นงานที่สาคัญ
EBITDA
(ล้านบาท)
8,804
14,494
-5,690 -39.3
จานวนผูโ้ ดยสาร
(ล้านคน)
24.51
24.32
+0.19
+0.8
ปริมาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสาร
(ล้านทีน่ ง-กิ
ั ่ โลเมตร)
90,622
93,131
-2,509
-2.7
ปริมาณการขนส่งผูโ้ ดยสาร
(ล้านคน-กิโลเมตร)
71,695
72,315
-620
-0.9
อัตราส่วนการบรรทุกผูโ้ ดยสาร
(%)
79.1
77.6
+1.5
รายได้จากผูโ้ ดยสารเฉลีย่ ต่อหน่วย
(บาท/คน-ก.ม.)
2.04
2.19
-0.15
-6.8
ปริมาณการผลิตด้านพัสดุภณ
ั ฑ์
(ล้านตัน-กิโลเมตร)
3,950
4,054
-104
-2.6
ปริมาณการขนส่งพัสดุภณ
ั ฑ์
(ล้านตัน-กิโลเมตร)
2,127
2,465
-338 -13.7
อัตราส่วนการขนส่งพัสดุภณ
ั ฑ์
(%)
53.8
60.8
-7.0
น้าหนักพัสดุภณ
ั ฑ์ขนส่ง
(พันกก.)
587,953 685,244
-97,291 -14.2
รายได้จากพัสดุภณ
ั ฑ์เฉลีย่ ต่อหน่วย (บาท/ตัน-กม.)
7.84
8.51
-0.67
-7.9
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ม.ค.-ธ.ค.
หน่ วย : ล้านบาท
เครื่องบินทีใ่ ช้ดาเนินงาน ณ 31 ธ.ค.
ชัวโมงปฏิ
่
บตั กิ ารบิน
อัตราการใช้ประโยชน์เครื่องบินเฉลีย่
อัตราแลกเปลีย่ นเฉลีย่
1 USD : THB
1 EUR : THB
100 JPY : THB
ราคาน้ามันเฉลีย่

(ลา)
(ชัวโมง)
่
(ชัวโมง/ล
่
า/วัน)

103
420,723
11.9

เปลี่ยนแปลง
ล้านบาท %
103
423,209
-2,486
-0.6
12.0
-0.1
-0.8

(USD/BBL)

31.0476
34.7548
28.4806
84.04

32.3107
38.1513
29.2571
91.56

2562

2561

1.2631
-3.3965
-0.7765
-7.52

-3.9
-8.9
-2.7
-8.2

หมายเหตุ : 1) EBITDA = รายได้ (ไม่รวมกาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลีย่ น และกาไรจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุน ) - ค่าใช้จ่าย (ไม่รวมต้นทุน
ทางการเงิน ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย ประมาณการเงินตอบแทนความชอบในการทางานและผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์และเครื่องบิน)

รายได้
ในปี 2562 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีรายได้รวมลดลง 15,454 ล้านบาท (7.7%) โดยมีรายละเอียดของรายได้ ดังนี้
 รายได้ค่าโดยสารและค่าน้าหนักส่วนเกิ น
รายได้จ ากค่า โดยสารและน้ าหนัก ส่ว นเกินมีจานวน 149,044 ล้า นบาท ลดลง 11,211 ล้า นบาท (7.0%)
สาเหตุหลักเกิดจาก

ปริมาณการขนส่งผูโ้ ดยสาร ลดลง 0.9% คิดเป็ นเงินประมาณ 1,360 ล้านบาท โดยลดลงเกือบทุกเส้นทางบิน
โดยเฉพาะในเส้นทางออสเตรเลีย เส้นทางยุโรป และเส้นทางภายในประเทศ แต่เพิม่ ขึน้ ในเส้นทางภูมภิ าคเอเซียได้แก่
เส้นทางสายเหนือ สายใต้ และเส้นทางบินของสายการบินไทยสมายล์ ในขณะทีบ่ ริษทั ฯ มีปริมาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสาร
ลดลง 2.7% ส่งผลให้อตั ราส่วนการบรรทุกผูโ้ ดยสาร (Cabin Factor) เฉลีย่ 79.1% สูงกว่าปี ก่อนซึง่ เฉลีย่ 77.6%
รายได้จากผู้โดยสารต่อหน่ วย (รวมค่าธรรมเนียมชดเชยค่าน้ ามันและค่าเบี้ยประกันภั ย) เฉลี่ยเท่ากับ
2.04 บาท/RPK ต่ากว่าปี ก่อน 0.15 บาท (6.8%) คิดเป็ นเงินประมาณ 10,754 ล้านบาท ส่วนหนึ่งเป็ นผลจากการแข็งค่าของ
เงินบาท โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับสกุลเงินที่เป็ นรายได้หลัก ได้แก่ เงินสกุลเยน ยูโร ดอลล่าร์ออสเตรเลีย และดอลล่าร์สหรัฐฯ
ทาให้รายได้เฉลี่ยต่อหน่ วยเมื่อคิดเป็ นเงินบาทลดลง 0.09 บาท/RPK (4.1%) หรือประมาณ 6,693 ล้านบาท หากไม่รวม
ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ น รายได้จากผูโ้ ดยสารเฉลีย่ ต่อหน่ วยจะต่ ากว่าปี ก่อนประมาณ 2.7%
หรือประมาณ 4,302 ล้านบาท
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ตารางแสดงข้อมูลการดาเนิ นงานด้านการขนส่งผูโ้ ดยสาร จาแนกตามภูมิภาค – บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
เปลี่ยนแปลงจากปี ก่อน (%)

อัตราส่วนการบรรทุกผูโ้ ดยสาร (%)

ปริ มาณการผลิ ต

ปริ มาณการขนส่ง

2562

2561

-0.2
-4.7
-6.3

+2.1
-3.5
-2.3

76.9
81.7
78.5

75.2
80.6
75.3

ภูมภิ าคเอเชีย
ข้ามทวีป
ภายในประเทศ

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

2562

2561

เปลี่ยนแปลง
ล้านบาท
%

82,484
55,666
10,507
387
149,044

87,053
61,221
11,231
750
160,255

- 4,569 - 5.2
- 5,555 - 9.1
- 724 - 6.4
- 363 - 48.4
- 11,211 - 7.0

- รายได้ค่าโดยสารและค่าน้ าหนักส่วนเกินสาหรับเส้นทางบินในภูมภิ าคเอเชีย มีจานวน 82,484 ล้านบาท
ลดลงจากปี ก่อน 4,569 ล้านบาท (5.2%) โดยมีปริมาณการผลิตต่ ากว่าปี ก่อน 0.2% สาเหตุ ส่วนหนึ่งเป็ นผลจากการ
ยกเลิกเทีย่ วบินในเส้นทางไป-กลับกรุงเทพฯ-ละฮอร์ และกรุงเทพฯ-อิสลามาบัดจากการปิ ดน่ านฟ้ าปากีสถาน ส่วนปริมาณ
การขนส่งผูโ้ ดยสารเพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนเพียง 2.1% สาเหตุหลักเกิดจากการชะลอตัวอย่างรุนแรงของตลาดท่องเทีย่ วจีนในช่วง
ครึง่ ปี แรกของปี 2562 ถึงแม้ว่าจะเริม่ กลับมาขยายตัวตัง้ แต่เดือน กรกฎาคม-พฤศจิกายน 2562 แต่ในเดือนธันวาคม 2562
กลับขยายตัวลดลงจากเหตุการณ์ระบาดของเชือ้ ไวรัส COVID -19 นอกจากนี้เหตุการณ์ประท้วงในฮ่องกง และปั จจัยลบอื่นๆ
ทีส่ ่งผลต่อการเดินทาง การแข่งขันทีร่ ุนแรงทัง้ ในเส้นทางภูมภิ าคทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากสายการบินต้นทุนต่ าทีเ่ พิม่ จานวน
เทีย่ วบินและจุดบิน ส่งผลให้รายได้เฉลีย่ ต่อหน่วยต่ากว่าปี ก่อน 7.5% โดยมีอตั ราส่วนการบรรทุกผูโ้ ดยสาร 76.9% สูงกว่า
ปี ก่อนที่ 75.2% ทัง้ นี้ในปี 2562 บริษทั ฯ ได้เพิม่ จุดบินใหม่ไปยังเมืองเซนได ประเทศญีป่ ่ นุ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 และ
สายการบินไทยสมายล์ได้ยกเลิกเส้นทางบินกรุงเทพฯ-กวางโจว เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562

รายได้ค่าโดยสารและค่าน้ าหนักส่วนเกินสาหรับเส้นทางบิน้้ามทวีป มีจานวน 55,666 ล้านบาท ลดลง
จากปี ก่ อ น 5,555 ล้านบาท (9.1%)โดยมีป ริมาณการผลิต ด้า นผู้โ ดยสารลดลง 4.7% สาเหตุ หลัก เกิด จากการปรับ ลด
เทีย่ วบินในเส้นทางออสเตรเลีย ปริมาณการขนส่งผูโ้ ดยสารลดลง 3.5% อัตราส่วนการบรรทุกผู้โดยสารเพิม่ ขึน้ จาก 80.6%
ในปี 2561 เป็ น 81.7% ในปี น้ี ขณะทีร่ ายได้เฉลีย่ ต่อหน่วยลดลงจากปี ก่อนประมาณ 6.5% ส่วนหนึ่งเกิดจากการแข็งค่าของ
เงินบาทเมื่อเทียบกับสกุลยูโร และดอลล่าร์ออสเตรเลีย ปั จจัยลบทีส่ ่งผลต่อการเดินทาง การแข่งขันทีร่ ุนแรงจากผลกระทบ
จากสายการบินตะวันออกกลาง
- รายได้ค่าโดยสารและค่าน้ าหนักส่วนเกินสาหรับเส้นทางบินภายในประเทศ มีจานวน 10,507 ล้านบาท
ลดลงจากปี ก่อน 724 ล้านบาท (6.4%) โดยมีปริมาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสารลดลง 6.3% ส่วนหนึ่งเกิดจากการยกเลิกทา
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การบินไปยังสมุย ตัง้ แต่วนั ที่ 3 กันยายน 2561 เป็ นต้นไป โดยได้ร่วมลงนามสัญญาความร่วมมือระหว่างกันบนเทีย่ วบิน
รหัสร่วม (Code Share Flight) กับสายการบินบางกอกแอร์เวย์ในทุกเทีย่ วบินของเส้นทางนี้แทนปริมาณการขนส่งผูโ้ ดยสาร
ลดลง 2.3% และรายได้เฉลีย่ ต่อหน่ วยลดลง 4.8% จากการแข่งขันในตลาดจากสายการบินต้นทุนต่ าทีม่ กี ารลดราคาและ
แย่งส่วนแบ่งตลาด ทัง้ นี้อตั ราส่วนการบรรทุกผู้โดยสารในเส้นทางบินภายในประเทศเพิม่ ขึน้ จาก 75.3% ในปี 2561 เป็ น
78.5% ในปี น้ี
 รายได้ค่าระวางขนส่งและค่าไปรษณี ยภัณฑ์
รายได้จากค่าระวางขนส่งและค่าไปรษณียภัณฑ์ จานวน 17,784 ล้านบาท ลดลง 4,556 ล้านบาท (20.4%)
สาเหตุหลักเกิดจากปริมาณการขนส่งพัสดุภณ
ั ฑ์ (Revenue Freight Ton-Kilometers : RFTK) ลดลง 13.7% คิดเป็ นเงินประมาณ
2,876 ล้านบาท สาเหตุจากการส่งออกทีช่ ะลอตัวลงตามสภาวะเศรษฐกิจโลกทีช่ ะลอตัว มาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างจีน
กับสหรัฐอเมริกาทีย่ ดื เยือ้ ตัง้ แต่ปลายปี 2561 เหตุการณ์ประท้วงในฮ่องกง และผลกระทบจากการยกเลิกเทีย่ วบินจากเหตุการณ์
ปิ ดน่านฟ้ าปากีสถานทาให้ต้องเปลีย่ นเส้นทางบินโดยต้องบินอ้อมจากเส้นทางบินปกติ และบริษทั ฯ ต้องสารองน้ ามันในแต่ละ
เทีย่ วบินเพิม่ ขึน้ ซึง่ ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการรับน้าหนักบรรทุกสินค้าลดลง ประกอบกับรายได้จากพัสดุภณ
ั ฑ์
เฉลีย่ ต่อหน่วย (รวมค่าธรรมเนียมชดเชยค่าน้ามันและค่าประกันภัย) เท่ากับ 7.84 บาท ลดลง 0.67 บาท (7.9%) หรือประมาณ
1,425 ล้านบาท ส่วนหนึ่งเป็ นผลจากการแข็งค่าของเงินบาททาให้รายได้เมื่อคิดเป็ นเงินบาทลดลง หากไม่รวมผลของ
อัตราแลกเปลีย่ นทีม่ ผี ลให้รายได้จากพัสดุภณ
ั ฑ์เฉลีย่ ต่อหน่ วยลดลง 0.44 บาท/RFTK (5.2%) หรือประมาณ 941 ล้านบาท
รายได้จากพัสดุภณ
ั ฑ์เฉลีย่ ต่อหน่วยจะต่ากว่าปี ก่อนประมาณ 2.7% หรือประมาณ 490 ล้านบาท จากการแข่งขันด้านราคาเพื่อ
ช่วงชิงตลาดทีม่ อี ยู่อย่างจากัดมีอตั ราส่วนการขนส่งพัสดุภณ
ั ฑ์ (Freight Load Factor) เฉลี่ย 53.8% ต่ ากว่าปี ก่อนทีเ่ ฉลี่ย
60.8% แต่สงู กว่าค่าเฉลีย่ ของอุตสาหกรรมในปี 2562 ที่ 46.7%


 รายได้อื่นๆ รวมจานวน 3,766 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน 231 ล้านบาท (6.5%) สาเหตุหลักเกิดจากการ
ปรับปรุงบัญชีหนี้สนิ ค่าธรรมเนียมสนามบินซึง่ เป็ นส่วนหนึ่งของราคาบัตรโดยสารทีเ่ รียกเก็บจากผูโ้ ดยสารก่อนปี 2559
โดยนามารับรูเ้ ป็ นรายได้อ่นื ๆ เนื่องจากหมดภาระทีต่ ้องชาระแก่ผูใ้ ห้บริการสนามบินในแต่ละประเทศ โดยมีสมมติฐาน
จากข้อมูลในอดีตไม่พบว่ามีการเรียกเก็บเงินเมื่อระยะเวลาผ่านไปเกินกว่า 3 ปี นับตัง้ แต่วนั ทีร่ บั รูห้ นี้สนิ รายละเอียดตาม
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.1
ค่าใช้จ่าย
ในปี 2562 บริ ษัท ฯ และบริ ษัท ย่อย มีค่า ใช้จ่ายรวม 196,470 ล้านบาท ลดลง 12,088 ล้า นบาท (5.8%)
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 ค่าน้ ามันเครื่องบิ น จานวน 54,675 ล้านบาท คิดเป็ น 27.8 % ของค่าใช้จ่ายรวม ลดลง 5,421 ล้านบาท
(9.0%) สาเหตุหลักเกิดจากราคาน้ ามันเครื่องบินเฉลี่ยต่ ากว่าปี ก่อน 8.2% ประกอบกับเงินบาทแข็งค่าเมื่อเทียบกับเงินสกุล
ดอลลาร์สหรัฐฯ และมีค่าใช้จ่ายในการบริหารความเสีย่ งราคาน้ามัน 981 ล้านบาท ในขณะทีป่ ี ก่อนมีรายได้ 1,899 ล้านบาท
 ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงานไม่รวมน้ามัน รวมจานวน 137,550 ล้านบาท ลดลง 6,580 ล้านบาท (4.6%)
โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ม.ค.-ธ.ค.
หน่ วย : ล้านบาท

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

% ของ

% ของ

เปลี่ยนแปลง

2562

ค่าใช้จ่าย
รวม

2561

ค่าใช้จ่าย
รวม

ล้านบาท

%

28,483
21,058
6,242
19,322
16,787
15,029
9,101
10,637
628
10,040
223
137,550

20.7
15.3
4.6
14.0
12.2
10.9
6.6
7.7
0.5
7.3
0.2
100.0

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

21.4
15.4
3.9
14.0
13.2
10.4
6.3
7.5
0.4
7.1
0.4
100.0

-2,392
-1,107
+612
-766
-2,258
+12
-10
-206
+38
-203
-300
-6,580

-7.7
-5.0
+10.9
-3.8
-11.9
+0.1
-0.1
-1.9
+6.4
-2.0
-57.4
-4.6

สรุปค่าใช้จ่ายทีเ่ ปลีย่ นแปลงอย่างมีสาระสาคัญได้แก่
 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายบุคลากร ผลประโยชน์พนักงาน ค่าตอบแทน ผูบ้ ริหาร
และกรรมการ มีจานวน 28,483 ล้านบาท ลดลง 2,392 ล้านบาท (7.7%) สาเหตุหลักเกิดจากการปรับปรุงรายการค่าใช้จ่าย
เงินทดแทนวันหยุดพักผ่อนประจาปี ทใ่ี ช้ไม่หมดภายใน 3 ปี ตามทีร่ ะเบียบบริษทั กาหนด ทีร่ บั รูร้ ายการเป็ นค่าใช้จ่ายคู่กบั
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายในงบการเงินสาหรับปี 2558-2561 รวมประมาณ 1,261 ล้านบาท รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อ 4.2 หากไม่รวมรายการดังกล่าวค่าใช้จ่ายบุคลากรจะต่ ากว่าปี ก่อน 1,131 ล้านบาท จากการไม่บนั ทึกตัง้ ค้างจ่ายเงินทดแทน
วันหยุดพักผ่อนประจาปี ในปี น้ี และสารองค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานลดลง นอกจากนี้ การเปลีย่ นแปลงวิธกี ารคานวณ
ค่าเบีย้ เลีย้ งเดินทางในการปฏิบตั กิ ารบินของนักบิน (Per diem) ทาให้ค่าล่วงเวลาของนักบินลดลง
 ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับการบิน ประกอบด้วย ค่าบริการการบิน และค่าสินค้าและพัสดุใช้ไปมีจานวนรวม 30,159
ล้านบาท ลดลง 1,117 ล้านบาท (3.6%) สาเหตุ หลักเกิดจากการแข็งค่าของเงินบาทเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักของ
ค่าใช้จ่ายทาให้ค่าใช้จ่ายลดลงประมาณ 1,183 ล้านบาท หากไม่รวมผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การบินจะเพิม่ ขึน้ 66 ล้านบาท ถึงแม้ปริมาณการผลิตลดลง ส่วนหนึ่งเกิดจากค่าบริการนาร่องทางอากาศ (Navigation fee)
เพิ่มขึ้นจากเหตุการณ์ ปิดน่ านฟ้ าปากีสถาน และค่ าอะไหล่เครื่องบินสิ้นเปลืองเพิม่ ขึ้นจากการซ่อมบารุงเครื่องบินและ
เครื่องยนต์ตามระยะเวลาการซ่อมบารุง
 ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับนักบินและลูกเรือมีจานวน 6,242 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 612 ล้านบาท (10.9%) สาเหตุหลักเกิดจาก
การเปลีย่ นแปลงวิธกี ารคานวณค่าเบีย้ เลีย้ งเดินทางในการปฏิบตั กิ ารบินของนักบิน (Per diem) มีผลตัง้ แต่ 1 มกราคม 2562
ส่วนที่ 3-14 หน้าที่ 10
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เพื่อแก้ไขปั ญหานักบินลาออกโดยปรับปรุงระบบการจ่ายค่าตอบแทนนักบินให้ท ดั เทีย มอุต สาหกรรมและเพื่อ ให้ก าร
จัดตารางบินของนักบินให้สามารถบริหารกาลังพลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ มีผลให้ค่าเบีย้ เลีย้ งเดินทางของนักบินเพิม่ ขึน้
840 ล้านบาท ขณะทีค่ ่าล่วงเวลาของนักบินในกลุ่มค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานลดลง
 ค่าซ่อมแซมและซ่อมบารุงอากาศยาน มีจานวน 19,322 ล้านบาท ลดลง 766 ล้านบาท (3.8%) สาเหตุหลัก
จากค่าซ่อมอะไหล่ Life Limited Part ของเครื่องยนต์ Trent 800 ลดลง ประกอบกับ ผลจากการแข็ง ค่า ของเงิน บาท
เมื่อเทียบกับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐทีเ่ ป็ นเงินกุลหลักของค่าซ่อม ทาให้ค่าซ่อมเมื่อคิดเป็ นเงินบาทลดลง
 ค่าเช่าเครื่องบินและอะไหล่ และค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่ ายมีจานวนรวม 31,816 ล้านบาท ลดลง 2,246 ล้านบาท
(6.6%) โดยมีรายละเอียดดังนี้
- ค่าเช่าเครื่องบินและอะไหล่ เพิ่มขึ้น 12 ล้านบาท (0.1%) สาเหตุ หลักเกิดจากการรับมอบเครื่องบินเช่า
ดาเนินงานแบบแอร์บสั A350-900 จานวน 3 ลา ในเดือน ม.ค. ก.พ. และ มี.ค.61 ประกอบกับมีค่าเช่าเครื่องยนต์อะไหล่
เพิม่ ขึน้ จากเครื่องยนต์ TRENT800 จานวน 2 เครื่องยนต์ และ TRENT XWB จานวน 3 เครื่องยนต์ เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน
อย่างไรก็ตามผลจากเงินบาทแข็งค่าเมื่อเทียบกับเงินสกุล ดอลลาร์สหรัฐฯ ทาให้ค่าใช้จ่ายเมื่อคานวณเป็ นเงินบาทลดลง
ประมาณ 419 ล้านบาท
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่ าย ลดลง 2,258 ล้านบาท (11.9%) สาเหตุหลักเกิดจากการเปลี่ยนประมาณการ
มูลค่าคงเหลือของเครื่องบินและเครื่องยนต์ โดยบันทึกผลกระทบของเครื่องบินทีค่ ดิ ค่าเสือ่ มราคาครบ 20 ปี แล้ว รวมไว้ในปี 2561
จานวน 1,279 ล้านบาท หากไม่รวมผลกระทบดังกล่าว ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่ ายจะลดลง 979 ล้านบาท เป็ นผลจากมี
เครื่องบิน ทีน่ งั ่ เครื่องบิน และสินทรัพย์อ่นื ทีค่ ดิ ค่าเสือ่ มราคาเต็มจานวนแล้ว


 ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วมสุทธิมจี านวน 223 ล้านบาท ขาดทุนลดลง 300 ล้านบาท (57.4%)
โดยมีรายละเอียดดังนี้
- ส่วนแบ่งขาดทุนในบริษทั สายการบินนกแอร์ จากัด (มหาชน) 496 ล้านบาท ขาดทุนต่ากว่าปี ก่อน 372 ล้านบาท
- ส่วนแบ่งกาไรใน บริษทั บริการเชือ้ เพลิงการบินกรุงเทพ จากัด (มหาชน) 218 ล้านบาท กาไรลดลง 32 ล้านบาท
- ส่วนแบ่งกาไรใน บริษทั โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จากัด 29 ล้านบาท กาไรลดลง 9 ล้านบาท
- ส่วนแบ่งกาไรในบริษทั ดอนเมือง อินเตอร์เนชันแนล
่
แอร์พอร์ตโฮเต็ล จากัด 15 ล้านบาท กาไรลดลง 9 ล้านบาท
- ส่วนแบ่งกาไรในบริษทั ครัวการบินภูเก็ต จากัด 11 ล้านบาท กาไรลดลง 9 ล้านบาท
- ส่วนแบ่งกาไรในบริษทั โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ลดลง 13 ล้านบาท จากการ
ขายหุน้ ทัง้ จานวนโดยได้โอนกรรมสิทธิให้
์ ผซู้ อ้ื เมื่อวันที่ 23 เม.ย.61
 ต้นทุนทางการเงิ น - สุทธิ มีจานวน 4,245 ล้านบาท ลดลง 87 ล้านบาท (2.0%) สาเหตุหลักเกิดจากเงินบาท
แข็งค่าเมื่อเทียบกับเงินสกุลหลักของหนี้สนิ ระยะยาว ได้แก่ เงินยูโร เงินเยน และดอลลาร์สหรัฐฯ หากไม่รวมผลของ
อัตราแลกเปลี่ยนที่ทาให้ดอกเบี้ยจ่ายเมื่อคานวณเป็ นเงินบาทมียอดลดลงจานวน 102 ล้านบาท ต้นทุนทางการเงินจะ
เพิ่มขึ้น เล็กน้ อ ยสาเหตุ หลักเกิดจากดอกเบี้ยจ่ายสาหรับ เงินกู้ยืมระยะสัน้ เพิ่มขึ้นจากการกู้ยืมระยะสัน้ ในระหว่ างงวด
อย่างไรก็ตามดอกเบีย้ จ่ายสาหรับเงินกูย้ มื ระยะยาวลดลงจากอัตราดอกเบีย้ ทีป่ รับลดลงตลอดปี 2562
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ประมาณการเงิ นตอบแทนความชอบในการทางาน
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่องมาตรฐานขัน้ ต่ าของสภาพ
การจ้างในรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 4) ได้ประกาศในราชกิจจานุ เบกษา ซึ่งได้กาหนดอัตราค่าชดเชยเพิม่ เติมกรณีนายจ้าง
เลิกจ้างสาหรับลูกจ้างซึง่ ทางานติดต่อกันครบ 20 ปี ขึน้ ไปให้มสี ทิ ธิได้รบั ค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้ายจานวน
400 วัน โดยมีผ ลบัง คับ ใช้ตัง้ แต่ ว ัน ที่ 27 กัน ยายน 2562 เป็ น ต้ น ไป โดยให้ม ีผ ลกับ ลู ก จ้า งที่เ กษี ย ณอายุ ตัง้ แต่
วัน ที่ 30 กันยายน 2562 เป็ นต้นไป การเปลีย่ นแปลงดังกล่าวถือเป็ นการแก้ไขโครงการสาหรับโครงการผลประโยชน์หลัง
ออกจากงาน และมีผลกระทบให้บริษัทฯ ตัง้ ประมาณการหนี้สนิ สาหรับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิม่ ขึน้ 2,689 ล้านบาท
บริษทั ฯ ได้บนั ทึกผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวโดยรับรูต้ น้ ทุนบริการในอดีตเป็ นค่าใช้จ่ายทันทีในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ในระหว่างงวดปั จจุบนั รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8.19
ผลขาดทุ นจากการด้ อ ยค่ า ของสิ น ทรัพ ย์แ ละเครื่อ งบิ น จ านวน 634 ล้า นบาท ลดลง 2,825 ล้า นบาท
(81.7%) ประกอบด้วย
- ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเครื่องบิน 456 ล้านบาท ต่ ากว่าปี ก่อน 2,694 ล้านบาท โดยในปี น้ีมกี ารตัง้ สารอง
ด้อ ยค่า สาหรับ เครื่อ งบิน 15 ลา ประกอบด้ว ย A300-600 1 ลา A330-300 4 ลา A340-500 3 ลา A340-600 2 ลา
B737-400 3 ลา และ B747-400 2 ลา รวม 381 ล้านบาท และตัง้ สารองด้อยค่าของเครื่องยนต์อะไหล่รวม 10 เครื่องยนต์ จานวน
75 ล้านบาท ในขณะทีป่ ี ก่อนตัง้ ด้อยค่าเครื่องบิน รวม 19 ลา รวม 3,064 ล้านบาท เนื่องจากราคาอ้างอิงจากผูป้ ระเมินราคา
มาตรฐานของเครื่องบินแอร์บสั A340-500 และ A340-600 ลดลงอย่างมาก นอกจากนี้ตงั ้ สารองด้อยค่าของเครื่องยนต์
อะไหล่ รวม 10 เครื่องยนต์ ประมาณ 86 ล้านบาท
- ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ 178 ล้านบาท ต่ ากว่าปี ก่อน 131 ล้านบาท เนื่องจากมีการสารอง
ด้อยค่าอะไหล่เครื่องบินหมุนเวียนทีเ่ สียหายและไม่สามารถซ่อมแซมได้ลดลงจากปี ก่อน
- กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิ นตราต่างประเทศ จานวน 4,439 ล้านบาท ประกอบด้วย กาไรจากอัตรา
แลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ (Unrealized FX Gain) 2,243 ล้านบาท ซึง่ เกิดจากการปรับยอดเงินกูแ้ ละ
สินทรัพย์หนี้สนิ ที่เป็ นเงินตราต่ างประเทศเป็ นเงินบาท ณ วันสิน้ งวด จากการแข็งค่าของเงินบาทเมื่อเทียบกับเงินสกุล
ดอลลาร์สหรัฐฯ เงินยูโร และเงินเยน ณ 31 ธันวาคม 2562 เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ สิน้ ปี ก่อน และกาไรจากอัตราแลกเปลีย่ น
เงินตราต่างประเทศทีเ่ กิดขึน้ แล้ว (Realized FX Gain) 2,196 ล้านบาท
EBITDA ของปี 2562 มีจานวน 8,804 ล้านบาท ลดลง 5,690 ล้านบาท (39.3%) โดยมี EBITDA Margin 4.8%
ลดลงจากปี ก่อนทีเ่ ท่ากับ 7.3%
3. ฐานะทางการเงิ นและสภาพคล่อง
ตารางแสดงรายจ่ายลงทุน
หน่ วย : ล้านบาท
เครื่องบิน
อื่น ๆ (ทีไ่ ม่ใช่เครื่องบิน)
รวม
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9,213
1,062
908
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10,121
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ในปี 2562 บริษทั ฯ มีรายจ่ายเพื่อการลงทุน 3,472 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน 6,649 ล้านบาท โดยรายจ่ายเพื่อการ
ลงทุนในปี 2562 ประกอบด้วย
- การลงทุนในเครื่องบินจานวน 2,410 ล้านบาท ต่ ากว่าปี ก่อน 6,803 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากในปี ก่อน
รับมอบเครื่องบินเช่าการเงินแบบแอร์บสั A350-900 จานวน 2 ลา และเครื่องยนต์อะไหล่รวม 3 เครื่องยนต์ได้แก่ TRENT XWB-84
สาหรับเครื่องบินแอร์บสั A350-900 จานวน 2 เครื่องยนต์ และเครื่องยนต์ GE90-115B สาหรับเครื่องบินโบอิง้ B777-300ER
จานวน 1 เครื่องยนต์ สาหรับการลงทุนในปี น้ีโดยส่วนใหญ่เป็ นการซื้ออะไหล่เครื่องบินหมุนเวียน และเงินจ่ายล่วงหน้า
ค่าเครื่องยนต์อะไหล่ GE90-115B จานวน 1 เครื่องยนต์
- การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรอื่น ๆ จานวน 1,062 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็ นการลงทุนในอุปกรณ์การให้บริการของ
หน่วยธุรกิจการบริการภาคพืน้ ฝ่ ายช่าง และฝ่ ายครัวการบิน
การจัดหาเงิ นทุน
ในปี 2562 บริษทั ฯ ได้ดาเนินการจัดหาเงินทุน รวมทัง้ สิน้ 45,288 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. การเบิกเงินกู้ระยะสัน้ ประเภทตั ๋วสัญญาใช้เงินกับสถาบันการเงินในประเทศรวมทัง้ สิ้น 21,500 ล้านบาท
เพื่อชาระคืนเงินกูร้ ะยะสัน้ และหุน้ กูท้ ค่ี รบกาหนดไถ่ถอนและใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินงาน
2. การออกหุ้นกู้รวมจ านวน 18,788 ล้านบาท โดยเป็ นการออกหุ้นกู้ในเดือนพฤษภาคม 2562 จ านวน 10,000 ล้า นบาท
(ระยะเวลา 1-15 ปี ) และ ในเดือนพฤศจิกายน 2562 จานวน 8,788 ล้านบาท (ระยะเวลา 1-15 ปี ) เพื่อชาระคืนหุ้นกู้ท่ี
ครบกาหนดชาระ และหรื อ คื น เงิ น กู้ ข องบริ ษั ท ฯ ที่ ม ี ต้ น ทุ น ทางการเงิ น ที่ สู ง กว่ า และหรื อ ลงทุ น ในสิน ทรัพ ย์
และใช้ เ ป็ นเงิ น ทุ น หมุนเวียนในการดาเนินงาน
3. การกูเ้ งินระยะยาวจากสถาบันการเงินในประเทศ จานวน 5,000 ล้านบาท เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในบริษทั ฯ
โดยสรุปเงินสดสุทธิได้มาและใช้ไปในกิจกรรมต่าง ๆ ได้ดงั นี้
ม.ค.-ธ.ค.
2562
2561

หน่ วย : ล้านบาท
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงอัตราแลกเปลีย่ น

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

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

ของเงินสดและเงินฝากธนาคารเพิม่ ขึน้ (ลดลง)

(151)

7

เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสดเพิ่ มขึน้ (ลดลง)

7,971

(1,538)

ในปี 2562 บริษทั ฯ มีเงินสดสุทธิจากการดาเนินงานจานวน 14,818 ล้านบาท ต่ ากว่าปี ก่อน 2,582 ล้านบาท จาก
ผลการดาเนินงานทีข่ าดทุนสูงกว่าปี ก่อน และเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจานวน 3,726 ล้านบาท ต่ ากว่าปี ก่อน
ถึง 13,120 ล้านบาท เนื่องจากมีเงินสดรับสุทธิจากการออกหุ้นกู้ และเงินกู้ยืมระยะสัน้ เพิม่ ขึ้น แต่ มีเงินสดสุทธิใช้ไปใน
กิจกรรมลงทุนจานวน 2,970 ล้านบาท สูงกว่าปี ก่อน 871 ล้านบาท เนื่องจากในปี ก่อนมีเงินสดรับจากการขายหุ้นใน
บริษทั โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) เป็ นผลให้เงินสดและรายการเทียบเท่า เงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
มีจานวน 21,663 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จานวน 7,971 ล้านบาท
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เครือ่ งบิ น
ในปี 2562 บริษทั ฯ มีเครื่องบินทีใ่ ช้ในการดาเนินงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จานวน 103 ลา (รวมเครื่องบินแอร์บสั
A320-200 จานวน 20 ลา ซึ่งใช้ดาเนิ นงานโดยบริษัท ไทยสมายล์แ อร์เวย์ จากัด ) เท่ ากับ ณ สิ้นปี 2561 ทัง้ นี้
บริษัทฯ มีเครื่องบินทีป่ ลดระวางและรอการขาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จานวน 15 ลา ประกอบด้วย เครื่องบินแบบแอร์บสั
A340-500 จานวน 3 ลา A340-600 จานวน 6 ลา A300-600 จานวน 1 ลา และเครื่องบินแบบโบอิง้ B737-400 จานวน 4 ลา
และ B747-400 จานวน 1 ลา
สิ นทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีสนิ ทรัพย์รวมจานวน 256,665 ล้านบาท ลดลงจาก
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จานวน 12,056 ล้านบาท (4.5%) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2562
ล้ านบาท
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ อื ไว้เ พื่อขาย
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ๆ
สิ นทรั พ ย์ หมุนเวียน
ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์
เครื่ องบินและเครื่ องบินและเครื่ องยนต์อะไหล่จ่ายล่วงหน้า
เครื่ องบินภายใต้สญั ญาเช่าทางการเงิน
อุปกรณ์การบินหมุนเวียน
งานระหว่างทา
ทีด่ นิ อาคาร และค่าปรับปรุ ง
เครื่ องมือ โรงซ่อม และอุปกรณ์
ที่ ดิน อาคาร และอุ ปกรณ์ – สุ ทธิ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นๆ
รวมสิ นทรั พ ย์

31 ธ.ค. 2561

%ของ
สิ นทรั พ ย์ รวม

ล้ านบาท

เปลี่ ยนแปลง

%ของ
สิ นทรั พ ย์ รวม

ล้ านบาท

%

21,663
23
27,848
49,534

8.4
10.9
19.3

13,692
490
29,946
44,128

5.1
0.2
11.1
16.4

+7,971
-467
-2,098
+5,406

+58.2
-95.3
-7.0
+12.3

40,470
98,791
11,578
333
13,092
2,854
167,118
40,013
256,665

15.8
38.5
4.5
0.1
5.1
1.1
65.1
15.6
100.0

45,946
105,600
11,708
341
13,311
2,692
179,598
44,995
268,721

17.1
39.3
4.4
0.1
5.0
1.0
66.9
16.7
100.0

-5,476
-6,809
-130
-8
-219
+162
-12,480
-4,982
-12,056

-11.9
-6.4
-1.1
-2.3
-1.6
+6.0
-6.9
-11.1
-4.5

สินทรัพย์หมุนเวียนมีจานวน 49,534 ล้านบาท หรือคิดเป็ น 19.3%ของสินทรัพย์ทงั ้ หมดเพิม่ ขึน้ จากวันที่ 31 ธันวาคม 2561
จานวน 5,406 ล้านบาท (12.3%) โดยมีรายการทีเ่ ปลีย่ นแปลงอย่างมีสาระสาคัญได้แก่
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึน้ 7,971 ล้านบาท (58.2%) ส่วนหนึ่งเกิดจากเงินสดรับจากการออกหุน้ กู้
ในเดือนพฤศจิกายน 2562 จานวน 8,788 ล้านบาท ประกอบกับเงินสดสุทธิจากการดาเนินงานสูงกว่าเงินสดสุทธิใช้ไปใน
กิจกรรมลงทุนและกิจกรรมจัดหาเงิน
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- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ ลดลง 2,098 ล้านบาท (7.0%) สาเหตุหลักเกิดจากลูกหนี้การค้าลดลง 1,212 ล้านบาท
(11.7%) จากยอดขายในเดือนธันวาคม 2562 ทีล่ ดลงจากเดือน ธันวาคม 2561 อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีความสามารถในการ
บริหารระยะเวลาเรียกเก็บหนี้จากลูกหนี้การค้าได้ใกล้เคียงของปี ก่อน โดยมีระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลีย่ ประมาณ 22 วัน ซึง่ ต่ ากว่า
ระยะเวลาการให้สนิ เชื่อโดยปกติของบริษทั ฯ
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ อื ไว้เพื่อขายลดลง 467 ล้านบาท (95.3%) สาเหตุหลักเกิดจากการโอนกรรมสิทธิ ์
เครื่องบินให้กบั ผูซ้ อ้ื รวม 6 ลา ได้แก่ เครื่องบินแอร์บสั A330-300 จานวน 5 ลา และเครื่องบินโบอิง้ B747-400 จานวน 1 ลา
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ อื ไว้เพื่อขายประกอบด้วย เครื่องบินโบอิง้ B747-400 จานวน 1 ลา
จานวนเงิน 23 ล้านบาท
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ มีจานวน 167,118 ล้านบาท หรือคิดเป็ น 65.1% ของสินทรัพย์ทงั ้ หมด ลดลงจาก
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็ นจานวน 12,480 ล้านบาท (6.9%)โดยมีสาเหตุหลักมาจากการคิดค่าเสือ่ มราคา
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นๆ มีจานวน 40,013 ล้านบาท หรือคิดเป็ น 15.6% ของสินทรัพย์ทงั ้ หมดลดลงจาก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จานวน 4,982 ล้านบาท (11.1%) สาเหตุหลักเกิดจาก
- สินทรัพย์รอการขาย ลดลง 1,241 ล้านบาท (25.4%) สาเหตุหลักเกิดจากการโอนเครื่องบินแบบแอร์บสั A330-300
จานวน 4 ลา ไปสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ อื ไว้เพื่อขายและการตัง้ สารองด้อยค่าของเครื่องบินและเครื่องยนต์เพิม่ ขึน้
- ค่าตกแต่งเครื่องบินเช่าดาเนินงานรอการตัดบัญชีลดลง 540 ล้านบาท (11.9%)จากการตัดจาหน่ ายค่าอุปกรณ์
และผลิตภัณฑ์ในห้องโดยสารของเครื่องบินเช่าดาเนินงาน และค่าตัดจาหน่ ายค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงเครื่องบินเช่า
ดาเนินงานแบบโบอิง้ 787-8 จานวน 6 ลา
- สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีลดลง 1,108 ล้านบาท (10.4%) สาเหตุหลักเกิดจากภาษีเงินได้รอการตัด
บัญชีของค่าเผื่อการด้อยค่าของเครื่องบินลดลง
- เงินประกันการบารุงรักษาเครื่องบิน (Maintenance Reserve) เป็ นเงินประกันการบารุงรักษาเครื่องบิน
ตามสัญญาเช่าที่ผู้ให้เช่าเรียกเก็บเป็ นประกันในการบารุงรักษาเครื่องยนต์เครื่องบินตามสภาพการบิน และเงื่อนไขการบารุงรักษา
เครื่องยนต์ตามตารางการบารุงรักษา ลดลง 534 ล้านบาท (3.9%) สาเหตุหลักเกิดจากการรับคืน Maintenance Reserve
สาหรับเครื่องบินเช่า B777-300ER จานวน 4 ลา ในส่วนการซ่อมบารุงเครื่องยนต์ GE90 จานวน 7 เครื่องยนต์จากบริษทั
ผูใ้ ห้เช่าเครื่องบินรวมจานวน 2,267 ล้านบาท
- เงินมัดจาสัญญาเช่าเครื่องบินลดลง 627 ล้านบาท (11.6%) สาเหตุหลักเกิดจากการแข็งค่าของเงินบาทเมื่อเทียบ
กับเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐฯ ทาให้สนิ ทรัพย์เมื่อคานวณเป็ นเงินบาทมียอดลดลง ทัง้ นี้ รายการนี้ได้มกี ารจัดประเภทรายการใหม่
จากเดิมแสดงรายการในค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าและเงินมัดจาทัง้ จานวน เปลีย่ นเป็ นแสดงรายการในค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าและ
เงินมัดจาเฉพาะส่วนทีไ่ ม่เกิน 1 ปี ส่วนทีเ่ กิน 1 ปี แสดงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น โดยจัดประเภทรายการของปี 2561 ใหม่
เพื่อนามาแสดงเปรียบเทียบในงบแสดงฐานะการเงินให้สอดคล้องกับปี ปัจจุบนั รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8.37
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (Return on Asset) ในปี 2562 เท่ากับร้อยละ -2.5 เปรียบเทียบกับช่วงเวลา
เดียวกันของปี ก่อน ซึง่ เท่ากับร้อยละ -2.6
หนี้ สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 หนี้สนิ รวมของ บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีจานวน 244,899 ล้านบาท ลดลงจาก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จานวน 3,366 ล้านบาท (1.4%) โดยมีองค์ประกอบหลักของหนี้สนิ ดังนี้
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งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2562
ล้ านบาท

31 ธ.ค. 2561

%ของ
หนี้สิ นรวม

ล้ านบาท

เปลี่ ยนแปลง

%ของ
หนี้สิ นรวม

ล้ านบาท

%

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

62,636

25.6

66,046

26.6

-3,410

-5.2

74,108
46,456
23,288
143,852
38,411

30.2
19.0
9.5
58.7
15.7

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

26.1
23.8
9.8
59.7
13.7

+9,258
-12,526
-1,156
-4,424
+4,468

+14.3
-21.2
-4.7
-3.0
+13.2

รวมหนี้สิ น

244,899

100.0

248,265

100.0

-3,366

-1.4

หนี้สนิ หมุนเวียน (ไม่รวมหนี้สนิ ทีถ่ งึ กาหนดชาระภายในหนึ่งปี 21,731 ล้านบาท) ซึง่ คิดเป็ นร้อยละ 25.6 ของหนี้สนิ
ทัง้ หมด มีจานวน 62,636 ล้านบาท ลดลงจาก ณ 31 ธันวาคม 2561 จานวน 3,410 ล้านบาท (5.2%) สาเหตุหลักเกิดจาก
- ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายลดลง 1,780 ล้านบาท (9.8%) สาเหตุหลักเกิดจากการตัง้ ค่าใช้จา่ ยค้างจ่ายของค่าซ่อมบารุง
ตามโครงการซ่อมบารุงแบบเหมาจ่ายลดลงจากการปรับลดอัตราค่าซ่อม และส่วนหนึ่งโอนไปเป็ นเจ้าหนี้การค้าเนื่องจากมี
การเรียกเก็บเงินจากเจ้าหนี้สาหรับค่าใช้จ่ายของปี ก่อนทีไ่ ด้มกี ารตัง้ ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายไว้แล้ว รวมทัง้ ค่าน้ามันค้างจ่ายลดลง
- เจ้าหนี้การค้าลดลง 657 ล้านบาท (12.7%) สาเหตุหลักเกิดจากจ่ายชาระหนี้เจ้าหนี้ค่าซ่อมบารุงเครื่องยนต์
ตามโครงการซ่อมบารุงแบบเหมาจ่ายสาหรับค่าใช้จ่ายของปี ก่อน
- รายรับด้านขนส่งทีย่ งั ไม่ถอื เป็ นรายได้ลดลง 935 ล้านบาท (3.1%) เนื่องจากยอดขายลดลง
- เงินกู้ยมื ระยะสัน้ เพิ่มขึ้น 500 ล้านบาท (16.7%) จากการเบิกเงินกู้ระยะสัน้ ประเภทตั ๋วสัญญาใช้เงินกับ
สถาบันการเงินในประเทศ เพื่อชาระคืนเงินกูร้ ะยะสัน้ และหุน้ กูท้ ค่ี รบกาหนดไถ่ถอน
หนี้สนิ ระยะยาว (รวมหนี้สนิ ทีถ่ งึ กาหนดชาระภายในหนึ่งปี 21,731 ล้านบาท) ซึง่ คิดเป็ นร้อยละ 58.7 ของหนี้สนิ
ทัง้ หมด มีจานวน 143,852 ล้านบาท ลดลง 4,424 ล้านบาท (3.0%) จากการจ่ายชาระคืนเงินกู้ระยะยาว หุ้นกู้ และหนี้สนิ
ภายใต้เงื่อนไขสัญญาเช่าเครื่องบินรวมจานวน 24,019 ล้านบาท ถึงแม้ว่าจะมีการออกหุ้นกู้ระยะเวลา 1-15 ปี รวมจานวน
18,788 ล้านบาท และกูเ้ งินระยะยาวจานวน 5,000 ล้านบาท ก็ตาม นอกจากนี้ผลจากการแข็งค่าของเงินบาทเมื่อเทียบกับเงิน
สกุลยูโร เงินเยน และดอลลาร์สหรัฐฯ ณ 31 ธันวาคม 2562 เมื่อเทียบกับ ณ วันสิน้ งวดของปี 2561 ทาให้หนี้สนิ ระยะยาวเมื่อคิด
เป็ นเงินบาทมียอดลดลงจานวน 4,193 ล้านบาท
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียนอื่นๆ ซึง่ คิดเป็ นร้อยละ 15.7 ของหนี้สน้ิ ทัง้ หมด มีจานวน 38,411 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 4,468 ล้านบาท
(13.2%) สาเหตุหลักเกิดจากประมาณการหนี้สนิ สาหรับผลประโยชน์พนักงานเพิม่ ขึน้ 3,204 ล้านบาท จากการปรับประมาณ
การเงินตอบแทนความชอบในการทางานตามทีก่ ล่าวไว้ขา้ งต้น นอกจากนี้ยงั มีการประมาณการหนี้สนิ ระยะยาวเพิม่ ขึน้ 1,257 ล้านบาท
จากประมาณการค่าซ่อมใหญ่เครื่องบิน เครื่องยนต์เครื่องบิน และส่วนประกอบอื่นๆ สาหรับรายการซ่อมทีจ่ ะต้องจ่ายเงิน
ในอนาคตตามสัญญาเพื่อรับรูภ้ าระผูกพันภายใต้สญ
ั ญาเช่าดาเนินงาน
ณ 31 ธันวาคม 2562 บริษทั ฯ มีอตั ราส่วนหนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (Interest Bearing Debt to Equity)
เท่ากับ 12.5 เท่า สูงกว่า ณ 31 ธันวาคม 2561 ทีเ่ ท่ากับ 7.4 เท่า และมีอตั ราส่วนหนี้สนิ รวมต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ เท่ากับ
20.8 เท่า เพิม่ ขึน้ จาก ณ สิน้ ปี 2561 ทีเ่ ท่ากับ 12.1 เท่า
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ส่วนของผูถ้ อื หุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ส่วนของผู้ถือหุ้นมีจานวน 11,766 ล้านบาท ลดลงจากวันที่ 31 ธันวาคม 2561
จานวน 8,690 ล้านบาท (42.5%) สาเหตุ หลักเกิดจากผลการดาเนิน งานของบริษัท ฯ และบริษัท ย่อ ยสาหรับ ปี สิ้น สุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีผลขาดทุน ถึงแม้ว่าจะมีการปรับปรุงผลกระทบจากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
ที่ 15 เรื่องรายได้จากสัญญาทีท่ ากับลูกค้ามาใช้ ทาให้กาไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 เพิม่ ขึน้ จานวน 2,159 ล้านบาท
ทัง้ นี้ ส่งผลให้อตั ราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (Return on Equity) ลดลงจากร้อยละ -44.1 ในปี 2561 เป็ นร้อยละ -74.6
ในปี น้ี
สภาพคล่อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจานวน 21,663 ล้านบาท
คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 8.4 ของสินทรัพย์รวม เพิม่ ขึน้ จาก ณ 31 ธันวาคม 2561 โดยในปี 2562 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยได้
จัด หาเงิน ทุ น จากเงิน กู้ยืม ระยะสัน้ และระยะยาวจากทัง้ สถาบัน การเงิน ต่ า งๆ และออกหุ้น กู้จ านวน 2 ครัง้ ในเดือ น
พฤษภาคม 2562 และเดือนพฤศจิกายน 2562 นอกจากนี้ยงั ได้รบั เงินประกันการบารุงรักษาเครื่องบินสาหรับเครื่องบินเช่า
ดาเนินงานโบอิง้ B777-300ER จานวน 2,267 ล้านบาทจากผูใ้ ห้เช่าเครื่องบินตามทีก่ ล่าวมาข้างต้น รวมถึงการจัดทา
ประมาณการกระแสเงินสดปี 2563 ภายใต้เงื่อนไขทีใ่ ช้ความระมัดระวัง พบว่าบริษทั ฯ ยังคงมีเงินสดสารองในมือคงเหลืออยู่
ในระดับที่เพียงพอและสามารถดาเนินกิจการตามปกติ หากไม่ได้รบั ผลกระทบจากปั จจัยภายนอกที่บริษัทไม่สามารถ
ควบคุ ม ได้ นอกจากนี้ ย ัง มีว งเงิน สิน เชื่อ Committed Credit Line พร้ อ มเบิก ใช้ ที่ บ ริษั ท ฯ มีก ับ ธนาคารต่ า งๆ
ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม2562 จานวน 13,500 ล้านบาท
4. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการดาเนิ นงานในอนาคต
อุตสาหกรรมการบินในปี 2563 ยังต้องเผชิญกับความท้าทายทัง้ จากสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ที่ยงั คงแพร่
ระบาดอย่างต่อเนื่องในหลายประเทศ ทาให้ประเทศไทยและรัฐบาลของประเทศต่างๆ ได้ประกาศห้ามหรือเตือนประชาชน
ของตนให้งดการเดินทางไปยังประเทศทีม่ กี ารแพร่ระบาด ซึง่ ส่งผลกระทบอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้กบั อุตสาหกรรมการบินและ
การท่องเทีย่ ว เป็ นเหตุให้ บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) ต้องปรับลดเทีย่ วบินและลดปริมาณการผลิตให้สอดคล้องกับ
จานวนผูโ้ ดยสารที่ลดลง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อยู่ระหว่างการดาเนินการตามมาตรการในการบริหารจัดการผลกระทบ
อย่างเข้มข้น โดยจัดตัง้ คณะทางานเรื่องการแก้ไขปั ญหา เพื่อติดตามสังการ
่
และเฝ้ าติดตามอย่างใกล้ชดิ เพื่อรับมือกับ
สถานการณ์ ในปั จจุบนั ที่ยงั ไม่มีสญ
ั ญาณที่คลี่คลายและยังคงทวีความรุนแรง และลุกลามในภูมิภาคยุโรปในอีกหลาย
ประเทศในขณะนี้ นอกจากนี้ผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนทีย่ งั ดาเนินต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าการเจรจาจะ
บรรลุข้อตกลงในเบื้องต้นแล้ว แต่ คาดว่ายังคงนาไปสู่การเจรจาในขัน้ ต่ อๆไป ประกอบกับประเด็นความไม่แน่ นอนทาง
การเมืองภายหลัง จากการถอนตัวของ สหราชอาณาจักรจากการเป็ นสมาชิก สหภาพยุโรป หรือ เบร็กซิท ปั ญหาความ
ขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่าน รวมทัง้ สถานการณ์ราคาน้ามันในตลาดโลกและอัตราแลกเปลีย่ นทีย่ งั คงมีความผันผวน
จากปั จจัยลบต่างๆ และสถานการณ์การแข่งขันทีร่ ุนแรงส่งผลกระทบต่อผลประกอบการโดยรวมของบริษทั ฯบริษทั ฯ
จึงได้ทบทวนสภาพแวดล้อมภายนอกของอุตสาหกรรมการบิน สภาวะตลาดและการแข่งขันสภาพแวดล้อมภายใน โดยได้จดั ทา
แผนฟื้ นฟูระยะเร่งด่วนระยะที่ 2 โดยดาเนินการควบคู่ไปกับการดาเนินการตามแผนดาเนินการตามกลยุทธ์หลัก ประกอบด้วย
3 แนวทางการดาเนินงาน ได้แก่
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- การเพิม่ รายได้ โดยดาเนินกลยุทธ์เจาะกลุ่มลูกค้าแบบ Personalized มุ่งเน้นการสร้างรายได้เสริม (Ancillary Revenue)
รวมทัง้ เร่งดาเนินงานด้าน Digital Marketing โดยใช้ Big Data และ Data Analytic ในการวิเคราะห์ตลาดเพื่อใช้เป็ นเครื่องมือ
ในการเพิม่ การขายทาง Online ให้มากขึน้
- การควบคุ มและลดค่ าใช้จ่ าย โดยมีมาตรการตัดค่ า ใช้จ่ ายที่ไม่ จ าเป็ น ลดค่ า ตอบแทนของผู้บริหารและ
คณะกรรมการอย่างสมัครใจ เป็ นต้น
- การปรับปรุงประสิทธิภาพการดาเนินงาน อาทิ การบริหารจัดการฝูงบินให้มปี ระสิทธิภาพ โดยเร่งสรุปแผนการ
จัดหาเครื่องบินให้มคี วามเหมาะสมกับการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ รวมทัง้ ควบคุมติดตามแผนการจาหน่ ายเครื่องบินทีป่ ลดระวาง
และทรัพย์สนิ ให้ได้ตามแผนการขายเครื่องบิน และวางแผนระยะยาวในการลดหนี้สนิ เพื่อลดอัตราส่วนหนี้สนิ ต่อทุนให้ต่ าลงเพื่อ
ลดความเสีย่ งของสถานะทางการเงินและหนี้สนิ ของบริษทั ฯ รวมทัง้ ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้มปี ระสิทธิภาพเหมาะสมกับการ
ประกอบธุรกิจ และบรรจุบุคลากรในตาแหน่ งสาคัญให้ครบถ้วน เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าการดาเนินการทัง้ หมดมีการกากับดูแลอย่าง
ใกล้ชดิ
นอกจากนี้ในเดือน มกราคม และกุมภาพันธ์ 2563 มีเหตุการณ์สาคัญดังนี้
- สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า และฉบับที่ 9 เรื่อง
เครื่องมือทางการเงิน ทีม่ ผี ลบังคับใช้สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีทเ่ี ริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 เป็ นต้นไปนัน้ บริษทั ฯ
ได้ศกึ ษาเตรียมการรองรับและมีความพร้อมในการปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามทีม่ าตรฐานการรายงานทางการเงินกาหนด โดยบริษทั ฯ
ได้ประเมินผลกระทบจากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาใช้ และได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3
- ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 บริษทั สายการบินนกแอร์ จากัด (มหาชน) ได้เสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวนรวม
888 ล้านหุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท ในราคาเสนอขายราคา 2.50 บาท ทัง้ นี้ บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) ไม่ได้ซอ้ื
หุน้ สามัญเพิม่ ทุน จึงทาให้สดั ส่วนการถือหุน้ ของบริษทั จากเดิมร้อยละ 15.94 ลดลงเหลือร้อยละ 13.28 รายละเอียดตาม
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8.38.2
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5. สรุปอัตราส่วนทางการเงิ นที่สาคัญ
ม.ค.-ธ.ค.
2562

2561

อัตราส่ วนทางการเงิ น (Liquidity Ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง

เท่า

0.91

0.75

อัตราส่วนสภาพคล่อง (รวมวงเงินกู้หมุนเวียน)

เท่า

1.15

0.89

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

ร้ อยละ

(6.74)

(4.54)

อัตรากาไร(ขาดทุน)สุทธิ

ร้ อยละ

(6.52)

(5.79)

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ ื อหุ ้น

ร้ อยละ

(74.59)

(44.10)

ร้ อยละ

(2.51)

(2.58)

อัตราส่วนหนี้ สินที่ มีภาระดอกเบี้ ยต่อส่วนของผูถ้ ื อหุ ้น

เท่า

12.52

7.40

อัตราส่วนหนี้ สินรวมต่อส่วนของผูถ้ ื อหุ ้น

เท่า

20.81

12.14

อัตราส่วนความสามารถในการชาระดอกเบี้ ย

เท่า

1.98

3.22

อัตราส่วนหนี้ สินสุทธิต่อ EBITDA

เท่า

25.36

16.18

อัตราส่วนความสามารถชาระภาระผูกพัน

เท่า

0.70

0.85

อัตราส่ วนแสดงประสิ ทธิ ภาพในการดาเนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรั พย์
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิ น (Financial Policy Ratio)

ความหมายและสูตรในการคานวณอัตราส่วนทางการเงิ น
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio)
= สินทรัพย์หมุนเวียน (ไม่รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ อื ไว้เพื่อขาย) / หนี้สนิ หมุนเวียน (ไม่รวมรายรับด้านการขนส่ง
ทีย่ งั ไม่ถอื เป็ นรายได้)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (รวมวงเงิ นกู้หมุนเวียน) (Current Ratio Included Committed Credit Line)
= (สินทรัพย์หมุนเวียน (ไม่รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ อื ไว้เพือ่ ขาย)+วงเงินกูห้ มุนเวียน) / หนี้สนิ หมุนเวียน
(ไม่รวมรายรับด้านการขนส่งทีย่ งั ไม่ถอื เป็ นรายได้)
อัตรากาไร (ขาดทุน) จากการดาเนิ นงาน (Operating Profit (Loss) Margin)
= กาไร(ขาดทุน) จากการดาเนินงาน/รายได้รวม(ไม่รวมอัตราแลกเปลีย่ นและกาไรจากการเปลีย่ นสัดส่วน
เงินลงทุน)
อัตรากาไร(ขาดทุน)สุทธิ (Net Profit (Loss) Margin)
= กาไร(ขาดทุน)สุทธิ / รายได้รวม(ไม่รวมอัตราแลกเปลีย่ นและกาไรจากการเปลีย่ นสัดส่วนเงินลงทุน)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ ือหุ้น (Return on Equity)
= กาไร(ขาดทุน)สุทธิ / ส่วนของผูถ้ อื หุน้ เฉลีย่
ส่วนที่ 3-14 หน้าที่ 19

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ (Return on Total Asset)
= กาไร(ขาดทุน)ก่อนหักดอกเบีย้ และภาษี / สินทรัพย์รวมเฉลีย่
อัตราส่วนหนี้ สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผูถ้ อื หุ้น (Interest Bearing Debt to Equity)
= (เงินกูย้ มื ระยะสัน้ +หนี้สนิ ระยะยาวรวมส่วนทีถ่ งึ กาหนดชาระภายใน 1 ปี ) / ส่วนของผูถ้ อื หุน้
อัตราส่วนหนี้ สินรวมต่อส่วนของผูถ้ ือหุ้น (Total Debt to Equity)
= หนี้สนิ รวม / ส่วนของผูถ้ อื หุน้
อัตราส่วนความสามารถในการชาระดอกเบี้ย (Interest Coverage Ratio)
= กาไรก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษี กาไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลีย่ น ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่าย
กาไรจากการเปลีย่ นสัดส่วนเงินลงทุน ประมาณการเงินตอบแทนความชอบในการทางาน และผลขาดทุนจาก
การด้อยค่าของสินทรัพย์และเครื่องบิน (EBITDA) / ดอกเบีย้ จ่าย
อัตราส่วนหนี้ สินสุทธิ ต่อ EBITDA (Net Debt to EBITDA)
= (หนี้สนิ รวม – เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด) / EBITDA
อัตราส่วนความสามารถชาระภาระผูกพัน (Debt Service Coverage Ratio)
= EBITDAR / (การชาระคืนหนี้สนิ ระยะยาว + ดอกเบีย้ จ่าย + ค่าเช่าเครื่องบินและอะไหล่)

ส่วนที่ 3-14 หน้าที่ 20

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

เอกสำรแนบ 1
รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มีอำนำจควบคุมและเลขำนุกำรบริษัทฯ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ ง(1)
/วันที่ได้ รับแต่ งตัง้
1. พลอำกำศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริ น
ได้ รับแต่งตังเป็
้ นกรรมการ
วันที่ 16 ต.ค. 2562 - ปั จจุบนั
ได้ รับแต่งตังเป็
้ นรองประธานกรรมการ
วันที่ 16 ต.ค. 2562
ได้ รับแต่งตังเป็
้ นรักษาการประธานกรรมการ
วันที่ 11 พ.ย. 2562
ตาแหน่งในบริ ษัทฯ
- รองประธานกรรมการ
- รักษาการประธานกรรมการ
- กรรมการอิสระ

อำยุ
(ปี )

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
/ประวัติอบรม

61 • ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
โรงเรียนนายเรื ออากาศ
• ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทัว่ ไป)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
• การอบรมหลักสูตรอื่นๆ
• หลักสูตรศิษย์การบิน รุ่ นที่ 72 โรงเรี ยนการบิน
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 53
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง ด้ านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 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

หมายเหตุ : (1) ระบุเฉพาะตาแหน่งในคณะกรรมการบริ ษัทฯ และตาแหน่งคณะกรรมการชุดย่อย

ร้ อยละ
กำรถือ
หุ้น
ไม่มี

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว
ระหว่ ำงผู้บริหำร
ไม่มี

ช่ วงเวลำ

ปั จจุบนั

ประวัติกำรทำงำน
ตำแหน่ งที่สำคัญอื่นๆ ในปั จจุบัน
1. บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรั พย์
2. บริษัทหรือหน่ วยงำนอื่นๆ
ข้ าราชการบานาญ

ชื่อหน่ วยงำน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ไม่มี

กระทรวงกลาโหม
ประสบกำรณ์ ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
1 ต.ค. 2561-30 ก.ย. 2562 ผู้บญ
ั ชาการทหารอากาศ
กองทัพอากาศ
ผู้ชว่ ยผู้บญ
ั ชาการทหารอากาศ ยุทธบริการ
2560
กองทัพอากาศ
ผู้ชว่ ยผู้บญ
ั ชาการทหารอากาศ กิจการพิเศษ
1 ต.ค. 2559
กองทัพอากาศ
รองเสนาธิการทหารอากาศ
1 ต.ค. 2558
กองทัพอากาศ

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1
(1)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ ง
/วันที่ได้ รับแต่ งตัง้

2. พลอำกำศเอก ชำญยุทธ ศิริธรรมกุล
ได้ รับแต่งตังเป็
้ นกรรมการ
วันที่ 28 มิ.ย. 2562 - ปั จจุบนั

อำยุ
(ปี )

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
/ประวัติอบรม

ั ฑิต
60 • ปริ ญญาตรี วิทยาศาสตร์ บณ

ร้ อยละ
กำรถือ
หุ้น
ไม่มี

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว
ระหว่ ำงผู้บริหำร
ไม่มี

ช่ วงเวลำ

โรงเรียนนายเรื ออากาศ

ตาแหน่งในบริ ษัทฯ
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ

ปั จจุบนั

ประวัติกำรทำงำน
ตำแหน่ งที่สำคัญอื่นๆ ในปั จจุบัน

ชื่อหน่ วยงำน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

1. บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรั พย์

ไม่มี

2. บริษัทหรือหน่ วยงำนอื่นๆ
ข้ าราชการบานาญ

กระทรวงกลาโหม

2562
2562

ประสบกำรณ์ ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
สมาชิกสภากลาโหม
กระทรวงกลาโหม
ประธานกรรมการกากับติดตามการปฏิบตั ิงาน
บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จากัด

- ประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์
- กรรมการกากับดูแลโครงการ
ศูนย์ซอ่ มบารุงอากาศยานอูต่ ะเภา

2562

ประธานกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์

2562

ประธานกรรมการหารายได้ สนับสนุนมูลนิธิค้ มุ เกล้ าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์

และโครงการพัฒนาธุรกิจของบริ ษัทฯ

2562

หัวหน้ าคณะเจ้ าหน้ าทีเ่ ร่งรัดการซ่อมบารุงอากาศยาน

กองทัพอากาศ

และยุทโธปกรณ์

ณ ท่าอากาศยานอูต่ ะเภา

หมายเหตุ : (1) ระบุเฉพาะตาแหน่งในคณะกรรมการบริ ษัทฯ และตาแหน่งประธานคณะกรรมการชุดย่อย

สหกรณ์ออมทรัพย์กองทัพอากาศ
มูลนิธิค้ มุ เกล้ าฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์

2562
2562
2562
2561
2560
2559

กรรมการ
กรรมการสภาทหารผ่านศึก
ผู้ชว่ ยผู้บญ
ั ชาการทหารอากาศ (สายยุทธบริการ)
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ
รองเสนาธิการทหารอากาศ
เจ้ ากรม กรมส่งกาลังบารุงทหารอากาศ

บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จากัด

2558

รองเจ้ ากรม กรมส่งกาลังบารุงทหารอากาศ

กองทัพอากาศ

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
กองทัพอากาศ
กองทัพอากาศ
กองทัพอากาศ
กองทัพอากาศ

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1
(1)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ ง
/วันที่ได้ รับแต่ งตัง้
3. นำยดนุ ชำ พิชยนันท์
ได้ รับแต่งตังเป็
้ นกรรมการ
วันที่ 26 เม.ย. 2562 - ปั จจุบนั
ตำแหน่งในบริษัทฯ

- กรรมการ

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
/ประวัติอบรม

อำยุ
(ปี )

49 • ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริ ญญาโท Master of Science in Engineering Management
George Washington University สหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรทีจ่ ดั โดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ

- กรรมการบริ หารความเสีย่ ง

บริ ษัทไทย (IOD)

- ประธานกรรมการกากับดูแล

• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program

โครงการศูนย์ซอ่ มบารุงอากาศยาน

(DCP) รุ่ น 211/2558

อูต่ ะเภา และ โครงการพัฒนาธุรกิจ
ของบริษัทฯ ณ ท่าอากาศยาน
นานาชาติอตู่ ะเภา
หมายเหตุ : (1) ระบุเฉพาะตาแหน่งในคณะกรรมการบริ ษัทฯ และตาแหน่งประธานคณะกรรมการชุดย่อย

ร้ อยละ
กำรถือ
หุ้น
ไม่มี

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว
ระหว่ ำงผู้บริหำร
ไม่มี

ประวัติกำรทำงำน
ตำแหน่ งที่สำคัญอื่นๆ ในปั จจุบัน

ช่ วงเวลำ

2560 - ปั จจุบนั

1. บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรั พย์
กรรมการ

ชื่อหน่ วยงำน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

บริษัท ปตท จากัด (มหาชน)

2. บริษัทหรือหน่ วยงำนอื่นๆ
2559 - ปั จจุบนั
2556-ปั จจุบนั

รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

กรรมการ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

2556 - 2559

ทีป่ รึกษาด้ านนโยบายและแผนงาน

สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ

(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนงานทรงคุณวุฒิ)

สังคมแห่งชาติ (สศช.)

ประสบกำรณ์ ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1
(1)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ ง
/วันที่ได้ รับแต่ งตัง้
4. นำงสำวนิตยำ ดิเรกสถำพร

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
/ประวัติอบรม

อำยุ
(ปี )

ั ฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง)
62 • ปริ ญญาตรี บัญชีบณ

ได้ รับแต่งตังเป็
้ นกรรมการ
วันที่ 26 เม.ย. 2562 - ปั จจุบนั

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริ ญญาโท ด้ านบริ หารการเงิน

ตาแหน่งในบริ ษัทฯ
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการกากับดูแลด้ านสิง่ แวดล้ อม
สังคม และธรรมาภิบาล

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ (NIDA)
• การอบรมหลักสูตรทีจ่ ดั โดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษัทไทย (IOD)
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) รุ่ น 91/2554
• การอบรมหลักสูตรอื่นๆ
• หลักสูตร Finance for Senior Executives
Harvard Business School สหรัฐอเมริกา
• หลักสูตร Senior Executives Program
สถาบันบัณฑิตบริ หารธุรกิจศศินทร์ (SASIN)
• หลักสูตรนักบริ หารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง
(บยป.3)

หมายเหตุ : (1) ระบุเฉพาะตาแหน่งในคณะกรรมการบริ ษัทฯ และตาแหน่งประธานคณะกรรมการชุดย่อย

ร้ อยละ ควำมสัมพันธ์
กำรถือ ทำงครอบครัว
หุ้น
ระหว่ ำงผู้บริหำร
0.00003
ไม่มี

ช่ วงเวลำ

ประวัติกำรทำงำน
ตำแหน่ งที่สำคัญอื่นๆ ในปั จจุบัน
1. บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรั พย์

เม.ย. 2562 - ปั จจุบนั

2560-2562
2559-2560
2552-2559

2. บริษัทหรือหน่ วยงำนอื่นๆ
กรรมการตรวจสอบ

ชื่อหน่ วยงำน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ไม่มี
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
(องค์การมหาชน)

ประสบกำรณ์ ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ทีป่ รึกษา คณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ปตท จากัด (มหาชน)
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ กากับดูแล
บริษัท ปตท จากัด (มหาชน)
สานักตรวจสอบภายใน
ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การใหญ่
บริษัท ปตท จากัด (มหาชน)
สานักตรวจสอบภายใน

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1
(1)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ ง
/วันที่ได้ รับแต่ งตัง้
5. นำงปรำรถนำ มงคลกุล
ได้ รับแต่งตังเป็
้ นกรรมการ
วาระที่ 1
28 ก.พ. 2560 – 26 เม.ย. 2561
วาระที่ 2
26 เม.ย. 2561 - ปั จจุบนั
ตาแหน่งในบริ ษัทฯ
- กรรมการอิสระ
- กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
- กรรมการบริหาร
- กรรมการกากับและติดตาม
แผนยุทธศาสตร์

อำยุ
(ปี )

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
/ประวัติอบรม

55 • ปริ ญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริ ญญาโท คณะบริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ผู้พิพากษาสมทบ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้ า
ระหว่างประเทศกลาง
• การอบรมหลักสูตรทีจ่ ดั โดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษัทไทย (IOD)
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุ่ น 34/2546
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) รุ่ น 2/2546
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Advanced Audit Committee Program
(Advanced ACP) รุ่ น 22/2559
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Risk Management Program for
Corporate Leaders (RCL) รุ่ น 8/2560
• การอบรมหลักสูตรอื่นๆ
• หลักสูตรการกากับดูแลกิจการสาหรับกรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 13/2558
สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริ หารระดับสูงภาครัฐ
สถาบันพระปกเกล้ า
• หลักสูตร Advanced Management Program 180, Year 2011,
Harvard Business School, Boston, USA
• หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง รุ่ นที่ 6/2551
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• หลักสูตร Thai Intelligent Investors รุ่นที่ 1/2555
สถาบันวิทยาการผู้ลงทุนไทย
• หลักสูตร Chief Financial Officer Certification Program

รุ่ นที่ 1/2547 สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทย
• หลักสูตร Director Diploma Examination Year 2003,
The Australian Institute of Directors Association
• หลักสูตรประกาศนียบัตรชั ้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย สาหรับนักบริ หารระดับสูง รุ่นที่ 20/2560
สถาบันพระปกเกล้ า
หมายเหตุ : (1) ระบุเฉพาะตาแหน่งในคณะกรรมการบริ ษัทฯ และตาแหน่งประธานคณะกรรมการชุดย่อย

ร้ อยละ
กำรถือ
หุ้น
ไม่มี

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว
ระหว่ ำงผู้บริหำร
ไม่มี

ช่ วงเวลำ

ประวัติกำรทำงำน
ตำแหน่ งที่สำคัญอื่นๆ ในปั จจุบัน

ชื่อหน่ วยงำน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

1. บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรั พย์
24 เม.ย. 2562-ปั จจุบนั
15 มี.ค. 2562-ปั จจุบนั
ธ.ค. 2559-ปั จจุบนั

มิ.ย. 2560 - ปั จจุบนั
2556-ปั จจุบนั
2554-ปั จจุบนั
2553-ปั จจุบนั
2546-ปั จจุบนั
2556-14 มี.ค. 2562
5 ม.ค.2561- พ.ค. 2562
เม.ย. 2558-ม.ค. 2562
2557-6 ก.พ. 2562
ก.ค. 2557- 1 ธ.ค. 2561

กรรมการ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ทีบเี อสพี จากัด (มหาชน)
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง กรรมการสรรหา บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊ าท์เลท จากัด (มหาชน)
กรรมการธรรมาภิบาลและกากับดูแลกิจการทีด่ ี
2. บริษัทหรือหน่ วยงำนอื่นๆ
บริษัท เอฌ็องซ์ จำกัด
กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ เลขานุการ และเหรัญญิก
ประธานกรรมการ

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

กรรมการอานวยการ
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ และวิทยากร
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบกำรณ์ ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ,
บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
ประธานคณะกรรมการความเสีย่ งด้ านการเงิน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการตรวจสอบและ
บริหารความเสีย่ ง
กรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, อนุกรรมการกลัน่ กรอง
การลงทุนและติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณลงทุน
ผู้พิพากษาสมทบ
กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการปฏิรูป
สินทรัพย์กรรมการกลัน่ กรอง กรรมการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
และความรับผิดชอบต่อสังคม

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด
ศาลทรัพย์สินทางปั ญญาและการค้ า
ระหว่างประเทศกลาง
การท่าเรือแห่งประเทศไทย

2558 - ม.ค. 2560

กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสีย่ ง

ธนาคารออมสิน

2557 - ม.ค. 2560
2555 - ก.ย. 2558

กรรมการกากับดูแลกิจการทีด่ ี และความรับผิดชอบต่อสังคม
กรรมการ
กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร

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

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1
(1)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ ง
/วันที่ได้ รับแต่ งตัง้
6. นำยพีระพล ถำวรสุภเจริญ
ได้ รับแต่งตังเป็
้ นกรรมการ
วาระที่ 1
28 ธ.ค. 2558 – 21 เม.ย. 2560
วาระที่ 2
21 เม.ย. 2560 - ปั จจุบนั
ตาแหน่งในบริ ษัทฯ
- กรรมการ
- กรรมการผู้มีอานาจลงนาม

- ประธานกรรมการบริ หาร
- กรรมการกากับดูแลโครงการศูนย์
ซ่อมบารุงอากาศยานอูต่ ะเภา และ
โครงการพัฒนาธุรกิจของบริ ษัทฯ
ณ ท่าอากาศยานอูต่ ะเภา

อำยุ
(ปี )

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
/ประวัติอบรม

60 • ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต
(การเงินและการคลัง)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
(การบริหารจัดการสาธารณะ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• การอบรมหลักสูตรอื่นๆ
• หลักสูตรนักบริ หารระดับกลาง รุ่นที่ 1
กระทรวงคมนาคม
• หลักสูตรนักบริ หารระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 58
สานักงาน ก.พ.
• หลักสูตรนักบริ หารระดับสูง (นบส.2) รุ่นที่ 6
สานักงาน ก.พ.
• หลักสูตรประกาศนียบัตรชั ้นสูง
การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน
(ปรม.) รุ่ นที่ 10 สถาบันพระปกเกล้ า
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)
รุ่น 2555 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• หลักสูตรผู้บริ หารเทคโนโลยีระดับสูงภาครัฐ (CIO)
รุ่นที่ 27 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
• หลักสูตรนักบริ หารระดับสูงด้ านการพัฒนาธุรกิจ
อุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 3
สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม
• หลักสูตรนักบริ หารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 24
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สาหรับผู้บริหารระดับสูง

(รุ่ นที่ 5) สถาบันพัฒนาบุคลากรด้ านดิจิทลั ภาครัฐ
หมายเหตุ : (1) ระบุเฉพาะตาแหน่งในคณะกรรมการบริ ษัทฯ และตาแหน่งประธานคณะกรรมการชุดย่อย

ร้ อยละ
กำรถือ
หุ้น
ไม่มี

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว
ระหว่ ำงผู้บริหำร
ไม่มี

ช่ วงเวลำ

ปั จจุบนั

ก.ย. 2558-ก.ย. 2561

ประวัติกำรทำงำน
ตำแหน่ งที่สำคัญอื่นๆ ในปั จจุบัน

ชื่อหน่ วยงำน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

1. บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรั พย์

ไม่มี

2. บริษัทหรือหน่ วยงำนอื่นๆ
อธิบดีกรมการขนส่งทางบก

กระทรวงคมนาคม

ประสบกำรณ์ ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
รองปลัดกระทรวงคมนาคม
สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
(หัวหน้ ากลุม่ ภารกิจการพัฒนาโครงสร้ าง
พื ้นฐานด้ านทางหลวง)

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1
(1)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ ง
/วันที่ได้ รับแต่ งตัง้
7. นำยพินิจ พัวพันธ์
ได้ รับแต่งตังเป็
้ นกรรมการ
วาระที่ 1
20 ธ.ค. 2560 – 26 เม.ย. 2561
วาระที่ 2
26 เม.ย. 2561 - ปั จจุบนั
ตาแหน่งในบริ ษัทฯ
- กรรมการอิสระ
- กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
- กรรมการบริหาร
- กรรมการบริหารความเสีย่ ง

อำยุ
(ปี )
52

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
/ประวัติอบรม
• ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์ และรัฐศาสตร์
Tufts University สหรัฐอเมริ กา
• ปริ ญญาโท เศรษฐศาสตร์
The London School of Economic and Political Science
• การอบรมหลักสูตรทีจ่ ดั โดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษัทไทย (IOD)
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Corporate Governance for Capital
Market Intermediaries (CGI) รุ่ นที่ 2/2558
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) รุ่ น 25/2547
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Audit Committee Program
(ACP) รุ่ น 2/2547
• การอบรมหลักสูตรอื่นๆ
• หลักสูตร Advance Management Program,
Harvard Business School (AMP 170) ปี 2549
• หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง (วตท. 11) ปี 2554
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• หลักสูตรการบริหารจัดการด้ านความมัน่ คงชั ้นสูง

ร้ อยละ
กำรถือ
หุ้น
ไม่มี

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว
ระหว่ ำงผู้บริหำร
ไม่มี

ช่ วงเวลำ

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

1. บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรั พย์
กรรมการ กรรมการการลงทุน
กรรมการ
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

ชื่อหน่ วยงำน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

บริษัท เงินทุน ศรีสวัสดิ์ จากัด (มหาชน)
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเม้ นท์ จากัด (มหาชน)

และกรรมการบริหารความเสีย่ ง
2. บริษัทหรือหน่ วยงำนอื่นๆ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

การรถไฟแห่งประเทศไทย
บริษัท เวลา นาใต้ เรสซิเดนเซส (วิลล่า) จากัด
บริษัท เอ็มจี 1962 แวร์ เฮ้ าส์ แอนด์ ดิสทริ บวิ ชัน่ จากัด

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

รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บริษัท มะลิกรุ๊ป 1962 จากัด
บริษัท เวลา ชะอา เรสซิเดนเซส จากัด
บริษัท ไอเดียส์ 1606 จากัด
บริษัท เทลอน โฮลดิ ้ง จากัด
บริษัท อุตสาหกรรมนมไทย จากัด

2561 - ปั จจุบนั
2557 - ปั จจุบนั

ประสบกำรณ์ ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
กรรมการมีอานาจลงนาม
บริษัท เอ็มจี 1962 แวร์ เฮ้ าส์ แอนด์ ดิสทริ บวิ ชัน่ จากัด
รองประธานกรรมการ กรรมการมีอานาจลงนาม
บริษัท มะลิกรุ๊ป 1962 จากัด

15 ต.ค. 2562 - ปั จจุบนั
2561 - ปั จจุบนั
2561 - ปั จจุบนั

2558 - 7 พ.ค. 2562

สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์
(มส. 5) ปี 2557
• หลักสูตรการกากับดูแลกิจการสาหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
ของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน สถาบันพัฒนากรรมการและ
ผู้บริ หารระดับสูงภาครัฐ สถาบันพระปกเกล้ า (PDI 15)
• หลักสูตรพลังงานสาหรับผู้บริ หาร สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม

ประวัติกำรทำงำน
ตำแหน่ งที่สำคัญอื่นๆ ในปั จจุบัน

ประธานกรรมการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ของกรรมการผู้จดั การใหญ่
กรรมการกากับดูแลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
กรรมการเจรจาแก้ ไขปัญหาข้ อพิพาทกับบริ ษัทคูส่ มั ปทาน
ทีป่ รึกษาอิสระ

บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน)

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (EEP 3)
• หลักสูตร Corporate Governance in Digital Era

2552 - ม.ค. 2562

กรรมการมีอานาจลงนาม กรรมการบริหาร

บริษัท ผลิต-ไฟฟ้าลาว (มหาชน) (สปป.ลาว)
บริษัทหลักทรัพย์ ซีมีโก้ จากัด (มหาชน)

มูลนิธิสถาบันวิจยั นโยบายเศรษฐกิจการคลัง
• หลักสูตร Oxford Programme on Negotiation Programme

2552 - 2560
2551 - เม.ย. 2561

กรรมการคณะกรรมการการลงทุน
กรรมการ
กรรมการผู้จดั การ กรรมการมีอานาจลงนาม

บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน โซลาริส จากัด
บริษัทหลักทรัพย์เคที ซีมีโก้ จากัด

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

2558

กรรมการ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการกาหนดค่าตอบแทน

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1
(1)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ ง
/วันที่ได้ รับแต่ งตัง้
8. นำยพงษ์ ชัย อมตำนนท์
ได้ รับแต่งตังเป็
้ นกรรมการ
วันที่ 16 ต.ค. 2562-ปั จจุบนั
ตาแหน่งในบริ ษัทฯ
- กรรมการอิสระ

อำยุ
(ปี )

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
/ประวัติอบรม

55 • ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง
• การอบรมหลักสูตรทีจ่ ดั โดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษัทไทย (IOD)
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) รุ่ น 30/2547
• การอบรมหลักสูตรอื่นๆ
• หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง รุ่ นที่ 14 (ว.ต.ท. 14)
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร รุ่ นที่ 58 (วปอ.58)
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• หลักสูตรวิทยาการการจัดการสาหรับนักบริ หารระดับสูง (วบส.)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

หมายเหตุ : (1) ระบุเฉพาะตาแหน่งในคณะกรรมการบริ ษัทฯ และตาแหน่งประธานคณะกรรมการชุดย่อย

ร้ อยละ
กำรถือ
หุ้น
ไม่มี

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว
ระหว่ ำงผู้บริหำร
ไม่มี

ประวัติกำรทำงำน
ตำแหน่ งที่สำคัญอื่นๆ ในปั จจุบัน

ช่ วงเวลำ

ชื่อหน่ วยงำน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

1. บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรั พย์
2532 - ปั จจุบนั
2551 - ปั จจุบนั

ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ

บริษัท ฟอร์ ท คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
บริษัท ฟอร์ ทสมาร์ ท เซอรวิส จากัด (มหาชน)

2545 - ปั จจุบนั
2547 – ปั จจุบนั
2548 - ปั จจุบนั
2556 – ปั จจุบนั
2556 – ปั จจุบนั

2. บริษัทหรือหน่ วยงำนอื่นๆ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

2556 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษัท จีเนียส ทราฟฟิ ค ซีสเต็ม จากัด
บริษัท จีเนียส อิเลคทรอนิค มิเตอร์ จากัด
บริษัท ฟอร์ ท แทร็คกิ ้ง ซีสเต็ม จากัด
บริษัท ฟอร์ ทไลท์ติ ้ง จากัด
บริษัท ฟอร์ ท เวนดิ ้ง จากัด

บริษัท ฟอร์ ท สมาร์ ท เทรดดิ ้ง จากัด
ประสบกำรณ์ ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1
(1)

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

อำยุ
(ปี )

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
/ประวัติอบรม

61 • ปริ ญญาโท Science in Management Administration

ร้ อยละ
กำรถือ
หุ้น
ไม่มี

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว
ระหว่ ำงผู้บริหำร
ไม่มี

ช่ วงเวลำ

ประวัติกำรทำงำน
ตำแหน่ งที่สำคัญอื่นๆ ในปั จจุบัน

Northrop University รัฐแคลิฟอร์ เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
• การอบรมหลักสูตรทีจ่ ดั โดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ

2559 - ปั จจุบนั
2556 - ปั จจุบนั

ตาแหน่งในบริ ษัทฯ
- กรรมการอิสระ
- กรรมการบริหาร
- ประธานกรรมการบริ หารความเสีย่ ง

บริ ษัทไทย (IOD)
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program

2561 - ปั จจุบนั

1. บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรั พย์
กรรมการ
กรรมการ และประธานกรรมการ
กรรมการ

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

2560 - ปั จจุบนั

2. บริษัทหรือหน่ วยงำนอื่นๆ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้ านการเงิน

- กรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน

Development Program (ACP) รุ่ น 41/2555
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management

2557 - ปั จจุบนั

กรรมการ และประธานกรรมการ

ได้ รับแต่งตังเป็
้ นกรรมการ
วันที่ 21 เม.ย. 2560 - ปั จจุบนั

(MFM) รุ่ น 8/2555
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Monitoring the Quality of Financial
Report (MFR) รุ่ น 16/2555
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Monitoring the Internal Audit
Function (MIA) รุ่ น 13/2555
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Monitoring the System of Internal
Control and Risk Management (MIR) รุ่น 13/2555
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Corporate Governance for
Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 6/2558
หมายเหตุ : (1) ระบุเฉพาะตาแหน่งในคณะกรรมการบริ ษัทฯ และตาแหน่งประธานคณะกรรมการชุดย่อย

2561 - เม.ย. 2562
2556 - พ.ย. 2560
2556 - มิ.ย. 2560
2556 - 2559
2552 - 2558

ชื่อหน่ วยงำน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จากัด (มหาชน)
บริษัท อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ ป จากัด (มหาชน)
สานักงานคณะกรรมการและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงไทย จากัด (มหาชน)

ประสบกำรณ์ ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
กรรมการ
บริษัท ไฮโครควิพ จากัด
กรรมการ
บริษัท บิก๊ ซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)
กรรมการ
บริษัท อินเตอร์ เนชัน่ แนล รีเสริช คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
กรรมการ
บริษัท ข้ อมูลเครดิตแห่งชาติ จากัด
กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
ธนาคารออมสิน

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1
(1)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ ง
/วันที่ได้ รับแต่ งตัง้

ั ฑิต วิชาเอกการผลิตภาพยนตร์
60 • ปริ ญญาตรี นิเทศศาสตร์ บณ

10. นำงสำวศิริกุล เลำกัยกุล
ได้ รับแต่งตังเป็
้ นกรรมการ
26 เม.ย. 2561 - ปั จจุบนั
ตาแหน่งในบริ ษัทฯ
กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการกากับดูแลด้ านสิ่งแวดล้ อม

สังคม และธรรมาภิบาล
- กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
/ประวัติอบรม

อำยุ
(ปี )

-

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริ ญญาโท Advertising Management
มหาวิทยาลัยเท็กซัส ออสติน สหรัฐอเมริกา
• ปริ ญญาเอก การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยบูรพาร่วมกับมหาวิทยาลัยวิคตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย
• การอบรมหลักสูตรทีจ่ ดั โดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษัทไทย (IOD)
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุ่ น 252/2561
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Ethical Leadership Program
(ELP) รุ่ น 2/2558

ร้ อยละ
กำรถือ
หุ้น
ไม่มี

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว
ระหว่ ำงผู้บริหำร
ไม่มี

ประวัติกำรทำงำน
ตำแหน่ งที่สำคัญอื่นๆ ในปั จจุบัน

ช่ วงเวลำ

2560 - 2562
2562 - ปั จจุบนั

1. บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรั พย์
กรรมการ
2. บริษัทหรือหน่ วยงำนอื่นๆ
ทีป่ รึกษาคณะกรรมการ

ชื่อหน่ วยงำน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

บริษัท อสมท จากัด (มหาชน)
องค์การบริ หารการพัฒนาพื ้นทีพ่ ิเศษเพื่อการท่องเทีย่ วอย่าง
ยัง่ ยืน

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

ทีป่ รึกษา
กรรมการ
Country Director
กรรมการ

(องค์การมหาชน)
สภาหอการค้ าแห่งประเทศไทย
ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย
Sustainable Brands Conference, Thailand

2548 - ปั จจุบนั

ผู้ก่อตั ้ง

บริษัท บีอิ ้งซัสเทน จากัด

2562-ปัจจุบนั

อนุกรรมการ

บริษัททีป่ รึกษาแบรนด์บอี ิ ้ง จากัด
คณะกรรมการกิจการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม
การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย
ประสบกำรณ์ ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
การวางกลยุทธ์ของการสร้ างแบรนด์องค์กร
และแผนงานเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
การสร้ างแบรนด์องค์กร กาหนดจุดยืนของการทาธุรกิจให้ ทั ้งกับ
องค์กรเอกชนระดับประเทศและระดับ SME พร้ อมการเป็ นที่
ปรึกษา
ในด้ านการพัฒนากลยุทธ์การสร้ างความยัง่ ยืนของสังคมและ
องค์กร

หมายเหตุ : (1) ระบุเฉพาะตาแหน่งในคณะกรรมการบริ ษัทฯ และตาแหน่งประธานคณะกรรมการชุดย่อย

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1
(1)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ ง
/วันที่ได้ รับแต่ งตัง้

11. รองศำสตรำจำรย์ ดร. สัญลักข์
ปั ญวัฒนลิขิต
ได้ รับแต่งตังเป็
้ นกรรมการ
วันที่ 16 ต.ค. 2562-ปั จจุบนั
ตาแหน่งในบริ ษัทฯ
- กรรมการอิสระ
- กรรมการอิสระ

อำยุ
(ปี )

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
/ประวัติอบรม

48 • ปริ ญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริ ญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต (สาขากฎหมายอาญา)

ร้ อยละ
กำรถือ
หุ้น
ไม่มี

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว
ระหว่ ำงผู้บริหำร
ไม่มี

ช่ วงเวลำ

ปั จจุบนั

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริ ญญาเอก นิติศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต (สาขากฎหมายอาญา)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• การอบรมหลักสูตรอื่นๆ
• ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาว่าความ
สภาทนายความ ปี พ.ศ. 2535
• วุฒิบตั รหลักสูตรกฎหมายปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง สานักงานศาลปกครอง
• Notary Public Training Course (Class 1) 2003

เกี่ยวกับกฎหมาย 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

หมายเหตุ : (1) ระบุเฉพาะตาแหน่งในคณะกรรมการบริ ษัทฯ และตาแหน่งประธานคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อหน่ วยงำน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

1. บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรั พย์

ไม่มี

2. บริษัทหรือหน่ วยงำนอื่นๆ
รองศาสตราจารย์ประจา คณะนิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยพายัพ

คณะกรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการกฎหมาย
อนุกรรมการบริ หาร
อนุกรรมการ

การบินพลเรือน
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ (ด้ านวินยั บุคคล)
สานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประจาจังหวัดเชียงใหม่
สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ระดับเขตพื ้นที่ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่
ทีป่ รึกษา
สภาทนายความจังหวัดเชียงใหม่
กรรมการ
บริษัท สัญลักข์ทนายความและทีป่ รึกษากฎหมาย จากัด
ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา
สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
ประสบกำรณ์ ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

สภาทนายความ
• The Training Course for Interpreters 2003
สานักงานศาลยุติธรรม
• ประกาศนียบัตรหลักสูตรโครงการเผยแพร่ความรู้

ประวัติกำรทำงำน
ตำแหน่ งที่สำคัญอื่นๆ ในปั จจุบัน

2554-2562
2557

คณบดีคณะนิติศาสตร์
กรรมการการเลือกตั ้ง
คณะทางานกากับดูแลและประสานงานโครงการ

มหาวิทยาลัยพายัพ
ประจาเขตเลือกตังที
้ ่ 2 จังหวัดเชียงใหม่
สานักงานพัฒนาพิงคนคร(องค์การมหาชน)

พิเศษทีป่ รึกษาและอนุกรรมการ
ผู้ประเมินคุณภาพหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

ประจาสภาปฏิรูปจังหวัดเชียงใหม่
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นิติศาสตรมหาบัณฑิต และนิติศาสตรดุษฏีบณ
ั ฑิต
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรม
ผู้เชี่ยวชาญประจาตัวสมาชิก

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮอ่ งสอน
ประจาจังหวัดเชียงใหม่
สภาขับเคลือ่ นการปฏิรูปประเทศ

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ ง(1)
/วันที่ได้ รับแต่ งตัง้
12. พลอำกำศเอก อำนำจ
จีระมณีมัย

แบบ 56-1

อำยุ
(ปี )

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
/ประวัติอบรม

56 • ปริ ญญาตรี วิทยาศาสตร์ บณ
ั ฑิต
สาขาวิศวกรรมเครื่ องกล โรงเรี ยนนายเรืออากาศ

ได้ รับแต่งตังเป็
้ นกรรมการ
วาระที่ 1
23 พ.ย. 2558-26 เม.ย. 2561
วาระที่ 2
26 เม.ย. 2561 - ปั จจุบนั
ตาแหน่งในบริ ษัทฯ
- กรรมการอิสระ
หมายเหตุ : (1) ระบุเฉพาะตาแหน่งในคณะกรรมการบริ ษัทฯ และตาแหน่งประธานคณะกรรมการชุดย่อย

ร้ อยละ
กำรถือ
หุ้น
ไม่มี

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว
ระหว่ ำงผู้บริหำร
ไม่มี

ประวัติกำรทำงำน
ช่ วงเวลำ

ตำแหน่ งที่สำคัญอื่นๆ ในปั จจุบัน
1. บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรั พย์

ปั จจุบนั

ชื่อหน่ วยงำน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ไม่มี

2. บริษัทหรือหน่ วยงำนอื่นๆ
รองผู้บญ
ั ชาการ
หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์
ประสบกำรณ์ ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

2559

หัวหน้ าสานักงานนายทหารปฏิบตั ิการพิเศษ

2553

รองหัวหน้ าสานักงานฝ่ ายเสนาธิการในพระองค์
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์
สานักผู้บญ
ั ชาการทหารสูงสุด
หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1
(1)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ ง
/วันที่ได้ รับแต่ งตัง้
13. นำยสุเมธ ดำรงชัยธรรม
ได้ รับการแต่งตังเป็
้ น
กรรมการผู้อานวยการใหญ่
1 ก.ย. 61

รักษาการรองกรรมการผู้อานวยการใหญ่
ฝ่ ายช่าง ได้ รับแต่งตังวั
้ นที่ 1 ต.ค. 62
ได้ รับแต่งตังเป็
้ นกรรมการ
วาระที่ 1
2 ต.ค. 61 – 26 เม.ย. 62
วาระที่ 2
26 เม.ย. 62 – ปั จจุบนั
ตาแหน่งในบริ ษัทฯ
- กรรมการ
- กรรมการบริ หาร
- กรรมการบริ หารความเสีย่ ง

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
/ประวัติอบรม

อำยุ
(ปี )

ั ฑิต สาขาการบริหารและเทคโนโลยี
55 • ปริ ญญาตรี วิทยาศาสตร์ บณ
การก่อสร้ าง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ า วิทยาเขตเจ้ า
คุณทหาร(ลาดกระบัง)
• ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์ บณ
ั ฑิต
สาขาทฤษฎีการเงินและการคลังสาธารณะ

ชื่อหน่ วยงำน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

1. บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรั พย์
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั

มหาวิทยาลัยรามคาแหง
• ปริ ญญาโท พาณิชยศาสตร์ มหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)
สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• การอบรมหลักสูตรทีจ่ ดั โดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
• บริ ษัทไทย (IOD)
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) รุ่ น 21/2547
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Role of the Compensation
Committee (RCC) รุ่ น 3/2550
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Company Secretary Program

ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอตู่ ะเภา

ช่ วงเวลำ

ประวัติกำรทำงำน
ตำแหน่ งที่สำคัญอื่นๆ ในปั จจุบัน

ประธานกรรมการ
กรรมการ

บริษัท ไทยสมายล์แอร์ เวย์ จากัด
บริษัท สายการบินนกแอร์ จากัด (มหาชน)

2. บริษัทหรือหน่ วยงำนอื่นๆ

ไม่มี

• ปริ ญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบริหารทัว่ ไป)

- กรรมการกากับดูแลด้ านสิง่ แวดล้ อม

- กรรมการคณะกรรมการกากับดูแล
โครงการซ่อมบารุงอากาศยานอูต่ ะเภา
และโครงการพัฒนาธุรกิจของบริ ษัทฯ

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว
ระหว่ ำงผู้บริหำร
ไม่มี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
สังคม และธรรมาภิบาล
- กรรมการกากับกิจการด้ านปฏิบตั ิการ
ด้ านซ่อมบารุง
- กรรมการกากับและติดตามแผนยุทธศาสตร์

ร้ อยละ
กำรถือ
หุ้น
ไม่มี

(CSP) รุ่ น 28/2551
• การอบรมหลักสูตรอื่นๆ
• Rockonomics: The Economics of Popular Music,
Prof. Alan B. Krueger
• หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน
(วตท.รุ่ นที่ 8)
• หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
สาหรับนักบริ หารระดับสูง (ปปร.14) สถาบันพระปกเกล้ า
• หลักสูตรไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC1)
สถาบันพระปกเกล้ า
• หลักสูตรผู้บริ หารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.)
รุ่นที่ 17 วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้ าราชการ
ฝ่ ายตุลาการศาลยุติธรรม

หมายเหตุ : (1) ระบุเฉพาะตาแหน่งในคณะกรรมการบริ ษัทฯ และตาแหน่งประธานคณะกรรมการชุดย่อย

2556 - 2561
2559 - 2560

ประสบกำรณ์ ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
กรรมการและกรรมการผู้จดั การ
บริษัท ธนารักษ์ พฒ
ั นาสินทรัพย์ จากัด
กรรมการฝ่ ายนายจ้ าง
กระทรวงแรงงาน
ในคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1
(1)

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

ได้ รับแต่งตังวั
้ นที่ 16 พ.ค. 2561
ตาแหน่งในบริ ษัทฯ
- รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่
สายทรัพยากรบุคคล
- รักษาการ
รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่
สายบริหารงานกฎหมายและบริ หารทัว่ ไป
ได้ รับแต่งตังวั
้ นที่ 1 ต.ค. 2561

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
/ประวัติอบรม

อำยุ
(ปี )

58 • ปริ ญญาตรี วทิ ยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริ ญญาโทวิทยาศาสตร์ (Microbiology)
Southern Illinois University, USA
• ปริ ญญาโทบริหารธุรกิจ (การจัดการ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ปริ ญญาโทนิเทศศาสตร์ (การสือ่ สาร)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ประกาศนียบัตร หลักสูตรนักบริ หารระดับสูง
(ผู้นามีวสิ ยั ทัศน์ ) วิทยาลัยนักบริ หาร
สานักงานคณะกรรมการข้ าราชการพลเรื อน
• การอบรมหลักสูตรทีจ่ ดั โดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษัทไทย (IOD)
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Company Secretary Program (CSP)
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุ่ น 195/2557
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Anti Corruption : The Practical
Guide
(ACPG) รุ่ น 39/2560
• หลักสูตรนักบริหารการคมนาคมระดับสูง รุ่นที่ 1
กระทรวงคมนาคม
• หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์ ปอ้ งกันและปราบปรามการทุจริต
ระดับสูง
(นยปส.) รุ่ นที่ 9 สถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติ
ธรรมศักดิ์ วิทยาลัยนักบริหาร ป.ป.ช.

หมายเหตุ : (1) ระบุเฉพาะตาแหน่งในคณะกรรมการบริ ษัทฯ และตาแหน่งประธานคณะกรรมการชุดย่อย

ร้ อยละ
กำรถือ
หุ้น
ไม่มี

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว
ระหว่ ำงผู้บริหำร
ไม่มี

ช่ วงเวลำ

ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
1 ต.ค. 2561 - ปั จจุบนั

ประวัติกำรทำงำน
ตำแหน่ งที่สำคัญอื่นๆ ในปั จจุบัน
1. บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรั พย์

ไม่มี

2. บริษัทหรือหน่ วยงำนอื่นๆ
ประธานกรรมการ
รักษาการ ประธานกรรมการ

บริษัท วิงสแปน เซอร์ วสิ เซส จากัด

บริษัท ไทย-อะมาดิอสุ เซาท์อีสต์เอเชีย จากัด
กรรมการ
บริษัท ดอนเมืองอินเตอร์ เนชัน่ แนลแอร์ พอร์ ต โฮเต็ล จากัด
ประสบกำรณ์ ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่สายทรัพยากรบุคคล
บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)
รักษาการ ผู้ชว่ ยกรรมการผู้อานวยการใหญ่ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรบุคคล และรักษาการ รองกรรมการอานวยการ

ใหญ่สายบริหารงานกฎหมายและบริหารทัว่ ไป
20 มิ.ย. 2561 - 30 ก.ย.2561 รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่ สายทรัพยากร
บุคคล และรักษาการ ผู้ชว่ ยกรรมการผู้อานวยการใหญ่
ฝ่ ายบริหารทรัพยากรบุคคล
16 พ.ค. 2561 - 19 มิ.ย.2561 รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่ สายทรัพยากรบุคคลและ
บริหารงานเลขานุการบริษัทฯ รักษาการ ผู้ชว่ ยกรรมการ

1 ต.ค. 2560 - 15 พ.ค.2561

18 ม.ค.2560-30 ก.ย.2560

ชื่อหน่ วยงำน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

ผู้อานวยการใหญ่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล และปฏิบตั ิหน้ าที่
เลขานุการบริษัทฯ
ผู้ชว่ ยกรรมการผู้อานวยการใหญ่สานักเลขานุการบริษัทฯ
รักษาการ รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่ สายทรัพยากร
บุคคลและบริหารทัว่ ไป รักษาการ ผู้ชว่ ยกรรมการผู้อานวยการ
ใหญ่ ฝ่ ายบริหารทรัพยากรบุคคล

บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)

บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)

บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)

ผู้ชว่ ยกรรมการผู้อานวยการใหญ่สานักเลขานุการบริษัทฯ

บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)

13 พ.ย.2555 - 17 ม.ค.2560 ผู้อานวยการฝ่ ายใหญ่สานักเลขานุการบริ ษัทฯ รักษาการ

บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)

ผู้อานวยการใหญ่ฝ่ายบริหารทัว่ ไป และปฏิบตั ิหน้ าที่
เลขานุการบริษัทฯ

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1
(1)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ ง
/วันที่ได้ รับแต่ งตัง้
15. นำยวิวฒ
ั น์ ปิ ยะวิโรจน์

ได้ รับแต่งตังวั
้ นที่ 1 มิ.ย. 2561
ตาแหน่งในบริ ษัทฯ
- รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่
สายการพาณิชย์
- รักษาการ
รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่
หน่วยธุรกิจบริ การการบิน
ได้ รับแต่งตังวั
้ นที่ 1 ต.ค. 2561

อำยุ
(ปี )
54

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
/ประวัติอบรม
•ปริปริ
ญญาตรี
ญญาตรีคณะนิ
คณะนิ
ติศตาสตร์
ิศาตร์
มหาวิ
มหาวิททยาลั
ยาลัยยธรรมศาสตร์
ธรรมศาสตร์
•ปริปริ
ญญาโท
ญญาโท
Master
MasterofofScience
ScienceManagement
Management
Southern Nazarene University, USA

ร้ อยละ
กำรถือ
หุ้น
ไม่มี

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว
ระหว่ ำงผู้บริหำร
ไม่มี

ประวัติกำรทำงำน
ตำแหน่ งที่สำคัญอื่นๆ ในปั จจุบัน

ช่ วงเวลำ

ชื่อหน่ วยงำน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

1. บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรั พย์

ไม่มี

ปัจจุบนั

2. บริษัทหรือหน่ วยงำนอื่นๆ
กรรมการ

บริษัท ทัวร์ เอื ้องหลวง จากัด

ปัจจุบนั
ปัจจุบนั

กรรมการ
กรรมการ

2 พ.ค. 2560 - 17 ต.ค.2560
1 มี.ค. 2559 - 30 พ.ค. 2561
1 ต.ค. 2558 - 3 เม.ย. 2559
1 ต.ค. 2556 - 30 ก.ย. 2558
1 ต.ค. 2555 - 30 ก.ย. 2556

บริษัท ไทยสมายล์ แอร์ เวย์ จากัด
บริษัท ดอนเมืองอินเตอร์ เนชัน่ แนลแอร์ พอร์ ต โฮเต็ล จากัด
ประสบกำรณ์ ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
รักษาการประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร
บริษัท ไทยสมายล์ แอร์ เวย์ จากัด
ผู้ชว่ ยรองกรรมการผู้อานวยการใหญ่สายการพาณิชย์
บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)
รักษาการผู้อานวยการใหญ่ฝ่ายขาย (SS)
บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)
บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)
ผู้อานวยการใหญ่ฝ่ายขาย ประเทศไทยและอินโดจีน
บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)
ผู้อานวยการ ฝ่ ายภาคพื ้นเอเชีย
ตะวันออก อเมริกา และสาธารณรัฐฟิ ลิปปิ นส์

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1
(1)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ ง
/วันที่ได้ รับแต่ งตัง้

16. นำยณัฐพงศ์ สมิตอำไพพิศำล
ตาแหน่งในบริ ษัทฯ
- รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่
สายการเงินและการบัญชี
ได้ รับแต่งตังวั
้ นที่ 1 ก.พ. 2562

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
/ประวัติอบรม

อำยุ
(ปี )
56 • ปริ ญญาตรี

ร้ อยละ
กำรถือ
หุ้น
ไม่มี

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว
ระหว่ ำงผู้บริหำร
ไม่มี

ช่ วงเวลำ

1. บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรั พย์

เศรษฐศาสตร์ บณ
ั ทิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริ ญญาโท
เศรษฐศาสตร์ มหาบัณทิต (ภาคภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติกำรทำงำน
ตำแหน่ งที่สำคัญอื่นๆ ในปั จจุบัน

ชื่อหน่ วยงำน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ไม่มี

2. บริษัทหรือหน่ วยงำนอื่นๆ
ไม่มี
ประสบกำรณ์ ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
2552 - 31 ม.ค. 2562

ผู้จดั การอาวุโสกิจการธนาคารต่างประเทศ ด้ านบริหารการเงิน

ธนาคารกรุงเทพ

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1
(1)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ ง
/วันที่ได้ รับแต่ งตัง้

17. นำวำอำกำศตรี สรเดช นำมเรื องศรี

อำยุ
(ปี )

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
/ประวัติอบรม

ั ฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา โรงเรียนนายเรืออากาศ
59 • วิทยาศาสตร์ บณ

ร้ อยละ
กำรถือ
หุ้น
ไม่มี

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว
ระหว่ ำงผู้บริหำร
ไม่มี

ประวัติกำรทำงำน
ตำแหน่ งที่สำคัญอื่นๆ ในปั จจุบัน

ช่ วงเวลำ

ชื่อหน่ วยงำน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

1. บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรั พย์

ได้ รับแต่งตังวั
้ นที่ 1 ต.ค. 2562
ตาแหน่งในบริ ษัทฯ

ปั จจุบนั

กรรมการ
2. บริษัทหรือหน่ วยงำนอื่นๆ

บริษัท บริการเชื ้อเพลิงการบินกรุงเทพ จากัด (มหาชน)

- รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่
สายปฎิบตั ิการ
- รักษาการ
รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่
สายกลยุทธ์องค์กรและพัฒนา
อย่างยัง่ ยืน

ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จากัด (รอแต่งตั ้ง)

1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2562
1 ธ.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2560
23 ก.พ. 2558 - 30 พ.ย. 2559
1 ต.ค. 2556 - 22 ก.พ. 2558

ประสบกำรณ์ ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ผู้อานวยการใหญ่ฝ่ายปฏิบตั ิการบิน
บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)
ผู้อานวยการภารกิจพิเศษฝ่ ายปฏิบตั ิการสนับสนุนการบิน
บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)
ผู้อานวยการฝ่ ายควบคุมและวางแผนการปฏิบตั ิการ
บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)
รองผู้อานวยการฝ่ ายจัดหาและพัฒนาบุคลากรการบิน

บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)

ได้ รับแต่งตังวั
้ นที่ 21 ธ.ค. 2562
/วันที่ได้ รับแต่ งตัง้
18. นำงสำวปิ ยำณี สังข์ ทอง
ได้ รับแต่งตังวั
้ นที่ 1 ม.ค. 2559
ตาแหน่งในบริ ษัทฯ
- ผู้อานวยการใหญ่
ฝ่ ายบัญชีบริ หารและข้ อมูล

(ปี )
57 • บริ หารธุรกิจบัณฑิต การบัญชี
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
• บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกริก
• การอบรมหลักสูตรทีจ่ ดั โดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษัทไทย (IOD)
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP)

กำรถือ
หุ้น
ไม่มี

ทำงครอบครัว
ระหว่ ำงผู้บริหำร
ไม่มี

ช่ วงเวลำ

ตำแหน่ งที่สำคัญอื่นๆ ในปั จจุบัน

ชื่อหน่ วยงำน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ไม่มี

4 เม.ย. 2559 - ปั จจุบนั

1. บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรั พย์
2. บริษัทหรือหน่ วยงำนอื่นๆ
กรรมการ

11 พ.ค. 2559 - ปั จจุบนั
13 ธ.ค. 2561 - ปั จจุบนั

รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ

บริษัท วิงสแปน เซอร์ วสิ เซส จากัด
บริษัท ทัวร์ เอื ้องหลวง จากัด

บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จากัด

ประสบกำรณ์ ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
1 ม.ค. 2559 -ปั จจุบนั
ผู้อานวยการใหญ่ฝ่ายบัญชีบริหารและข้ อมูล
บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)
1 ต.ค. 2558 - 31 ธ.ค. 2558 ผู้อานวยการฝ่ ายข้ อมูลบริหาร
บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)
27 ม.ค. 2552 - 30 ก.ย. 2558 ผู้อานวยการฝ่ ายบัญชีบริหาร
บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1
(1)

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

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
/ประวัติอบรม

อำยุ
(ปี )
ั ฑิต
58 • บัญชีบณ

ได้ รับแต่งตังวั
้ นที่ 5 ก.ค. 2561
ตาแหน่งในบริ ษัทฯ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• บัญชีมหาบัณฑิต

- ผู้อานวยการใหญ่ฝ่ายการบัญชี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ร้ อยละ ควำมสัมพันธ์
กำรถือ ทำงครอบครัว
หุ้น
ระหว่ ำงผู้บริหำร
0.000046
ไม่มี

ช่ วงเวลำ

ประวัติกำรทำงำน
ตำแหน่ งที่สำคัญอื่นๆ ในปั จจุบัน

ชื่อหน่ วยงำน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

1. บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรั พย์

ไม่มี

2. บริษัทหรือหน่ วยงำนอื่นๆ

ไม่มี

ประสบกำรณ์ ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
15 พ.ค. 2560 - 4 ก.ค. 2561 ผู้อานวยการฝ่ ายบริหารจัดการกระบวนการทางบัญชี
บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)
และการควบคุม
1 ธ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2560 ผู้อานวยการฝ่ ายการบัญชีกลาง
บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)
22 ส.ค. 2549 - 30 พ.ย. 2559 ผู้อานวยการฝ่ ายงบประมาณ
บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1
(1)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ ง
/วันที่ได้ รับแต่ งตัง้
20. นำงลัศนันท์ ลีลำมณี
ตาแหน่งในบริ ษัทฯ

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
/ประวัติอบรม

อำยุ
(ปี )

55 • ปริ ญญาตรี วทิ ยาศาสตร์ (คณิตศาสตร์ )

- เลขานุการบริ ษัทฯ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
• ปริ ญญาโทเศรษฐศาสตร์

ได้ รับแต่งตังวั
้ นที่ 20 มิ.ย. 2561
- ผู้อานวยการใหญ่

มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
• การอบรมหลักสูตรทีจ่ ดั โดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ

สานักเลขานุการบริษัทฯ
ได้ รับแต่งตังวั
้ นที่ 5 ม.ค. 2561

ร้ อยละ ควำมสัมพันธ์
กำรถือ ทำงครอบครัว
หุ้น
ระหว่ ำงผู้บริหำร
0.000050
ไม่มี

ช่ วงเวลำ

ประวัติกำรทำงำน
ตำแหน่ งที่สำคัญอื่นๆ ในปั จจุบัน

ชื่อหน่ วยงำน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

1. บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรั พย์

ไม่มี

2. บริษัทหรือหน่ วยงำนอื่นๆ

ไม่มี

ประสบกำรณ์ ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
1 ม.ค. 2559
1 ต.ค. 2558
27 ก.พ. 2558

รุ่ น 85/2561

ผู้อานวยการสานักงานบริหารการปฏิรูปองค์กร
ผู้จดั การกองประมวลผลข้ อมูลรายได้ และการขนส่ง
ผู้จดั การกองประมวลผลข้ อมูลรายได้ และการขนส่ง และ
รักษาการผู้จดั การกองบริหารการปฏิรูปองค์กร

• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Board Reporting Program (BRP)

ด้ านการปฏิบตั ิการและบริ หารการเงิน

บริ ษัทไทย (IOD)
 ประกาศนียบัตรหลักสูตร Company Secretary Program (CSP)

รุ่ น 27/2561
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Anti Corruption : The Practical Guide
(ACPG) รุ่ น 47/2561
• การอบรมหลักสูตรอื่นๆ
• หลักสูตรผู้ปฏิบตั ิงานเลขานุการบริ ษัทฯ รุ่ นที่ 1/2561

1 ต.ค. 2551

ผู้จดั การกองประมวลผลข้ อมูลรายได้ และการขนส่ง

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

บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)

• หลักสูตร Engagement and Action Learning Assessment
• โครงการบริหารจัดการพนักงานผู้มีศกั ยภาพสูง สาหรับผู้บริหาร
ระดับ 10-13

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ ง(1)
/วันที่ได้ รับแต่ งตัง้
21. นำงเฉิดโฉม เทอดสถีรศักดิ์
ตาแหน่งในบริ ษัทฯ
- ผู้อานวยการฝ่ ายเงินทุน
ได้ รับแต่งตังวั
้ นที่ 1 ส.ค. 2560
- รักษาการ
ผู้อานวยการใหญ่ฝ่ายการเงินองค์กร
ได้ รับแต่งตังวั
้ นที่ 28 ก.พ. 2562

อำยุ
(ปี )

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
/ประวัติอบรม

45 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การเงินและเศรษฐศาสตร์ ระหว่างประเทศ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ การเงินและการคลัง)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ร้ อยละ
กำรถือ
หุ้น
ไม่มี

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว
ระหว่ ำงผู้บริหำร
ไม่มี

ช่ วงเวลำ

ประวัติกำรทำงำน
ตำแหน่ งที่สำคัญอื่นๆ ในปั จจุบัน

ชื่อหน่ วยงำน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

1. บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรั พย์
ไม่มี
2. บริษัทหรือหน่ วยงำนอื่นๆ
ไม่มี
ประสบกำรณ์ ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
1 ก.ย. 2554 - 31 ก.ค. 2560 ผู้จดั การกองบริหารเงินทุน

บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
บริษทั ย่อย

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

นายสุเมธ
นาวาอากาศตรี สรเดช
นางสุวมิ ล
นายวิวฒ
ั น์
นายณัฐพงศ์
นายชาย
นางสาวปิ ยาณี
นายโอม
นางมนัสนันท์
นายเชิดพันธ์
เรืออากาศเอก พีรศักดิ ์
เรืออากาศเอก ชาตรี
นางปรียาศิริ
นางกุลกานดา
นายกรกฏ
นายวิโรจน์
นางสาวเกตสุดา
นายคาร์ล โจฮัน เธอร์
นายวิจติ ร
นายจิรตุ ม์
นายพิพฒ
ั น์
นางปิ ยะมาน
นางแพตริเซีย

หมายเหตุ

รายชื่อกรรมการ

บริษทั ไทยสมายล์
แอร์เวย์ จากัด

ดารงชัยธรรม
นามเรืองศรี
บัวเลิศ
ปิ ยะวิโรจน์
สมิตอาไพพิศาล
เอีย่ มศิริ
สังข์ทอง
พลาณิชย์
สิทธิจริ สิน
โชติคณ
ุ
นพอนันต์ชยั
พงษ์ศกั ดิ ์
เชือ้ เทศ
โพธิ ์เกษม
ชาตะสิงห์
โตเจริญวาณิช
สุประดิษฐ์
นอร์ดวิส
ณ ระนอง
วิศาลจิตร
ขันทอง
เตชะไพบูลย์
มงคลวนิช

X

X = ประธานกรรมการ

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

บริษทั ไทยไฟลท์ บริษทั ทัวร์เอือ้ งหลวง
เทรนนิ่ง จากัด
จากัด

/
X
/
/

X

/
/
/
/
/

/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/ = กรรมการ

ส่วนที่ 3-A2 หน้าที่ 1

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกี่ยวกับ CFO ของบริษทั ฯ
ชื่อ
ตาแหน่ ง

นายณัฐพงศ์ สมิตอาไพพิศาล
รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่สายการเงินและการบัญชี

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์บณ
ั ทิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์มหาบัณทิต (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทางาน

กรรมการ บริษทั ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อสี ต์เอเชีย จากัด
กรรมการ บริษทั ไทยสมายล์ แอร์เวย์ จากัด
กรรมการ บริษทั บริการเชือ้ เพลิงการบินกรุงเทพฯ จากัด (มหาชน)

ประวัติการอบรม

- การอบรมหลักสูตรทีจ่ ดั โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
- หลักสูตรวุฒบิ ตั ร การกากับดูแลกิจการสาหรับกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง
ขององค์กรกากับดูแล (Regulator) รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน ปี การศึกษา
พ.ศ.2562 สถาบันพระปกเกล้า
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Strategic Financial Leadership Program 2019

หน้ าที่ความรับผิดชอบ
- กากับดูแล จัดทาแผนการเงิน ตลอดจน กาหนดนโยบายการเงินและการบริหารความเสีย่ งทางการเงินให้สอดคล้องและ
เป็ นทิศทางเดียวกับแผนกลยุทธิ ์ และแผนธุรกิจของบริษัทฯ รวมทัง้ กากับดูแลให้หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบตั ิงานให้
สอดคล้อง และเป็ นไปตามแผนการเงิน นโยบายการเงิน และการบริหารความเสีย่ งทางการเงินของบริษทั ฯ
- กาหนดนโยบาย และการกากับดูแลการจัดหาเงินทุนของบริษทั ฯ ให้เพียงพอในการดาเนินธุรกิจโดยมีโครงสร้างเงินทุน
ทีเ่ หมาะสม
- กากับดูแลให้มกี ารจัดทางบประมาณ การควบคุมและเบิกใช้งบประมาณ ตลอดจนการลงทุนให้เกิดประสิทธิภาพและ
คุม้ ค่าการลงทุน
- กากับดูแลงานด้านการบัญชีให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชี และกฎหมาย ข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ กฎ ระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ กากับดูแลการบริหารจัดการการภาษีของบริษทั ฯ ให้มปี ระสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สงู สุดกับองค์กร
- กากับดูแลให้มกี ารประมวลผลข้อมูล และวิเคราะห์ขอ้ มูลของบริษทั ฯ เพื่อประโยชน์ในการบริการจัดการและการตัดสินใจ
เชิงกลยุทธ์
- กาหนดนโยบาย กากับ ดูแลให้มกี ารเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับนักลงทุน สถาบันการเงินและผูท้ เ่ี กีย่ วข้องเพื่อ
กระชับและรักษาความสัมพันธ์ท่ดี ีต่อกัน โดยจัด ให้มีนักลงทุนพบกับผู้บริหารเพื่อทราบสถานะปั จจุบนั ขององค์ก ร
ตลอดจนให้มกี ารเปิ ดเผยข้อมูลทีด่ อี ย่างมีระบบและไม่ขดั ต่อข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์

ส่วนที่ 3-A3 หน้าที่ 1

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

รายละเอียดเกี่ยวกับสมุหบ์ ญ
ั ชีของบริษทั ฯ
ชื่อ
ตาแหน่ ง

นาย กฤชบดี อินทรโชติ
ผูอ้ านวยการใหญ่ฝ่ายการบัญชี

ประวัติการศึกษา

บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทางาน

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
15 พ.ค. 2560 - 4 ก.ค. 2561 ผูอ้ านวยการฝ่ ายบริหารจัดการกระบวนการทางบัญชี
และการควบคุม
1 ธ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2560 ผูอ้ านวยการฝ่ ายการบัญชีกลาง
22 ส.ค. 2549 - 30 พ.ย. 2559 ผูอ้ านวยการฝ่ ายงบประมาณ

ประวัติการอบรม

1. สัมมนาดีลอยท์ 2562 : นักบัญชีในอนาคต คุณพร้อมแล้วหรือยัง
จัดโดย บริษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด
2. หลักสูตร : ก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ในอนาคตทีจ่ ะนามาใช้
ในปี 2562 และ 2563 รุ่นที่ 1/62 จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
3. หลักสูตร : สรุปความเข้าใจและประเด็นหลัก TFRS for NPAEs ทัง้ หมด รุ่นที่ 1/62
จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
4. โครงการทุนอบรม หลักสูตร “ผลกระทบของมาตรฐานรายงานทางการเงินใหม่เกีย่ วกับ
รายได้จากสัญญาทีท่ ากับลูกค้า (TFRS15) และสัญญาเช่า (TFRS16) ทีม่ ตี ่อการจัดทา
รายงานทางการเงินของบริษทั จดทะเบียน” จัดโดย ฝ่ ายพัฒนาความรูผ้ ปู้ ระกอบวิชาชีพ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หน้ าที่ความรับผิดชอบ

1. จัดทาบัญชีรายงานทางการเงิน และงบการเงินของบริษทั ฯ บริษทั ย่อย และหน่วยธุรกิจประจา
งวดให้มคี วามถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว และเป็ นไปตามมาตรฐานบัญชีทร่ี บั รองทัวไป
่ ภายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนด
2. ควบคุมและบริหารการรับจ่ายเงินของบริษทั ฯ ให้เป็ นไปโดยถูกต้อง
3. ควบคุมและตรวจสอบสินทรัพย์ของบริษทั ฯ ให้ถูกต้องครบถ้วน
4. บริหารจัดการด้านสินเชื่อให้เป็ นไปตามกฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้อง
5. บริหารด้านการภาษีและการวางแผนภาษีของบริษทั ฯ ให้เป็ นไปโดยถูกต้อง
เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
6. อนุมตั กิ ารตรวจรับรองการจ่าย การสังจ่
่ ายเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารของบริษทั ฯ ในวงเงิน
ทีก่ าหนดในระเบียบบริษทั ฯ ว่าด้วยอานาจหน้าทีท่ างการเงิน
7. บริหารจัดการความเสีย่ งและการควบคุมภายในด้านบัญชีการเงินอย่างมีประสิทธิผล
8. พัฒนาและปรับปรุงงานบัญชีการเงินและบุคลากร ให้การดาเนินงานด้านการบัญชีการเงิน
เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง
ส่วนที่ 3-A3 หน้าที่ 2

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

9. บริหารและกากับดูแลการปฏิบตั งิ านของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา รวมทัง้ ประเมินผลให้เป็ นไปตาม
กฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ทบ่ี ริษทั ฯ กาหนด
10. บริหารและกากับดูแลงบประมาณของหน่ วยงานในสังกัดให้เป็ นไปตามกฎ ระเบียบและ
หลักเกณฑ์ทบ่ี ริษทั ฯ กาหนด
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
ชื่อ
ตาแหน่ ง

นาย สมนึก ธารงธรรมวงศ์
ผูอ้ านวยการใหญ่สานักงานการตรวจสอบภายใน

ประวัติการศึกษา

บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทางาน






ผูอ้ านวยการใหญ่ สานักงานการตรวจสอบภายใน
รองผูอ้ านวยการใหญ่ สานักงานการตรวจสอบภายใน
ผูอ้ านวยการฝ่ ายตรวจสอบหน่วยสนับสนุนธุรกิจ สานักงานการตรวจสอบภายใน
ผูจ้ ดั การตรวจสอบอาวุโส สานักงานการตรวจสอบภายใน
ผูจ้ ดั การแผนกตรวจสอบระบบงาน ฝ่ ายตรวจสอบ

ประวัติการอบรม
 หลักสูตร การจัดทากระดาษทาการ เพื่อมาตรการต่อต้านการคอร์รปั ชันในองค์
่
กร รุ่น 3
/ 61 โดยสภาวิชาชีพบัญชี
 หลักสูตร การต่อต้านการทุจริต และการเตรียมความพร้อมในการแสดงเจตนารมณ์เข้า
ร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
 หลักสูตร Integrated Approach to Governance, Risk & Compliance โดยบริษทั เค
พีเอ็มจี ภูมไิ ชย ทีป่ รึกษาธุรกิจ จากัด
 หลักสูตร Leadership : Great Leaders, Great Teams, Great Results โดย PacRim
Group
 หลักสูตร The Seven Habits of Highly Effective People โดย PacRim Group
 หลักสูตร Anti Corruption : The Practical Guide (ACPG) โดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
 หลักสูตร Training on Financial and Procurement Internal Audit Management
โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 หลักสูตร Executive Development for Competitiveness โดยจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ส่วนที่ 3-A3 หน้าที่ 3

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

 หลักสูตร Certified Professional Internal Auditor โดยสมาคมผูต้ รวจสอบภายใน
แห่งประเทศไทย

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานกากับดูแลการปฏิ บตั ิ งานของบริษทั ฯ
ชื่อ
ตาแหน่ ง

นาง ลัศนันท์ ลีลามณี
เลขานุการบริษทั ฯ และ
ผูอ้ านวยการใหญ่สานักเลขานุการบริษทั ฯ

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรีวทิ ยาศาสตร์ (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประวัติการทางาน
 ผูอ้ านวยการสานักงานบริหารการปฏิรปู องค์กร
 ผูจ้ ดั การกองประมวลผลข้อมูลรายได้และการขนส่ง
 ผูจ้ ดั การกองประมวลผลข้อมูลรายได้และการขนส่งและรักษาการผูจ้ ดั การกองบริหาร
การปฏิรปู องค์กรด้านการปฏิบตั กิ ารและบริหารการเงิน
ประวัติการอบรม
 หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่น 85/2561 โดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
 หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) รุ่น 27/2561 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย (IOD)
 หลักสูตร Anti - Corruption : The Practical Guide (ACPG) รุ่น 47/2561 โดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
 หลักสูตร ผูป้ ฏิบตั งิ านเลขานุการบริษทั ฯ รุ่นที่ 1/2561 โดยชมรมเลขานุการบริษทั ไทย
สมาคมบริษทั จดทะเบียนไทย
 หลักสูตร Engagement and Action Learning Assessment
 โครงการบริหารจัดการพนักงานผูม้ ศี กั ยภาพสูง สาหรับผูบ้ ริหารระดับ 10-13
หน้ าที่ความรับผิดชอบ
หัวหน้ างานกากับดูแลการปฏิบตั ิงาน มีหน้าที่รบั ผิดชอบในการเป็ นศูนย์กลางรวบรวมกฎหมาย กฎระเบียบ
นโยบาย ข้อบังคับ และข้อก าหนดต่ างๆ ที่เกี่ยวข้อ งกับการดาเนิน กิจการของบริษัท ฯ ทัง้ ภายในและภายนอก รวมถึง
ข้อบังคับต่างๆ ที่เกีย่ วข้องกับธุรกิจการบินของบริษัทฯ พร้อมทัง้ สอบทานข้อมูลให้เป็ นปั จจุบนั และเป็ นศูนย์กลางในการ
กากับดูแลให้หน่วยงานต่างๆ ในบริษทั ฯ ดาเนินกิจกรรมให้เป็ นไปตามกฎระเบียบต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ส่วนที่ 3-A3 หน้าที่ 4

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
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ทัง้ นี้ นอกจากการที่บริษัทฯ ประกาศใช้คู่มอื การกากับดูแลกิจการที่ด ีแล้ว ยังได้กาหนดนโยบายการกากับดูแล
การปฏิบ ตั ิต ามกฎหมายและกฎระเบีย บของบริษ ัท ฯ โดยกาหนดให้ก รรมการ ผู ้บ ริห าร และพนัก งาน ปฏิบ ตั ิต าม
กฎหมาย กฎระเบียบของบริษัทฯ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการดาเนินธุรกิจ ตลอดจนมติท่ปี ระชุม ผูถ้ อื หุน้ ควบคู่กบั
คู่มอื การกากับดูแลกิจการที่ด ีอย่างเคร่งครัด รวมถึงมีการสื่อสารกับพนักงานให้รู้ เข้าใจ และตระหนัก ถึงความสาคัญของ
การศึกษากฎหมายและกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง พร้อมทัง้ ปฏิบตั ติ นและปฏิบตั งิ านให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้

ส่วนที่ 3-A3 หน้าที่ 5

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์ สนิ

(ไม่ มี)

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

เอกสารแนบ 4
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจาปี 2562
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจานวน 4 ท่าน ซึง่ เป็ นผูท้ รงคุณวุฒแิ ละมี
ประสบการณ์ด้านบัญชี การเงินและการสอบทานความน่ าเชื่อถือของงบการเงิน กฎหมาย การบริหารความเสีย่ ง การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปั จจุบนั คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้ว ย นางสาวนิต ยา ดิเ รกสถาพร
เป็ น ประธานกรรมการตรวจสอบ
พลอากาศเอก ชาญยุทธ ศิรธิ รรมกุล รองศาสตราจารย์ ดร.สัญลักข์ ปั ญวัฒนลิขติ และ
นายพงษ์ชยั อมตานนท์ เป็ นกรรมการตรวจสอบ โดยมีนายสมนึก ธารงธรรมวงศ์ ผูอ้ านวยการใหญ่สานักงานการตรวจสอบภายใน เป็ น
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ในระหว่างปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ฯ มีวาระดารงตาแหน่ง ดังนี้
1. นายดิสทัต โหตระกิตย์
2. นายสมเกียรติ ศิรชิ าติไชย
3. นายรัฐพล ภักดีภูมิ

ดารงตาแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

ตัง้ แต่
2 ตุลาคม 2561 – 15 กรกฎาคม 2562
12 พฤศจิกายน 2557 – 15 สิงหาคม 2562
12 พฤศจิกายน 2557 – 26 เมษายน 2562

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้มกี ารประชุมร่วมกับ ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้บริหารระดับสูงที่
เกีย่ วข้อง รวม 14 ครัง้ ซึง่ เป็ นการประชุมตามทีก่ าหนดไว้ 11 ครัง้ และเป็ นการประชุมวาระพิเศษ 3 ครัง้ โดยการประชุมทุกครัง้
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเป็ นอิสระ ตามขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรม การ
ตรวจสอบ ซึ่ง สอดคล้อ งกับ ระเบีย บกระทรวงการคลัง ว่า ด้ว ยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่ ว ยตรวจสอบภายในของ
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2555 แนวทางปฏิบตั ทิ ด่ี ขี องคณะกรรมการตรวจสอบ และข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้ นี้ การ
เข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านได้รายงานไว้ในหัวข้อการกากับดูแลกิจการ ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานสรุปประเด็นที่
สาคัญและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ ตามทีเ่ ห็นสมควร โดยมีสาระสาคัญดังนี้
1. การสอบทานรายงานทางการเงิ น คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงิน
ประจาปี ของบริษทั ฯ และงบการเงินรวม รวมถึงรายการระหว่างกัน ร่วมกับผู้บริหารสายการเงินและการบัญชี และผู้สอบบัญชี เพื่อ
พิจารณารายงานทางการเงิน การเปิ ดเผยข้อมูลประกอบงบการเงิน นโยบายการบัญชีและประมาณการที่สาคัญ ข้อสังเกตจากการ
ตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของผูส้ อบบัญชี รวมทัง้ ได้พจิ ารณาคาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงาน
ของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบได้ขอความเห็นผู้สอบบัญชีในเรื่องความถูกต้อง ครบถ้วนของงบการเงิน ความเหมาะสมของ
วิธกี ารบันทึกบัญชีและเปิ ดเผยข้อมูล รวมทัง้ รายการปรับปรุงบัญชีท่สี าคัญ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ างบการเงินมีความถูกต้องตามที่ควรใน
สาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และจากสถานการณ์ของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้เสนอแนะให้ฝ่าย
จัดการจัดทา Contingency Plan ด้านการเงินของบริษทั ฯ ด้วย
ทัง้ นี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญ ชีเป็ นการเฉพาะ 1 ครัง้ โดยไม่ม ีผบู้ ริหารเข้าร่วม
เพื่อหารือเกีย่ วกับความเป็ นอิสระในการปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละการแสดงความเห็นของผูส้ อบบัญชี นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้
หารือเกีย่ วกับเรื่องสาคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matters) ซึง่ เป็ นประเด็นสาคัญที่เกีย่ วข้องกับงบการเงินงวดปั จจุบนั ทีผ่ ใู้ ช้งบ
การเงินควรทราบ รวมทัง้ ได้ตดิ ตามการดาเนินการและการตอบชีแ้ จงหนังสือถึงฝ่ ายจัดการ (Management Letter) ของผูส้ อบบัญชี
อย่างต่อเนื่อง
2. การสอบทานความเพี ยงพอและประสิ ทธิ ผล ของระบบการควบคุ มภายในและการบริ หารความเสี่ ยง
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณารายงานผลการตรวจสอบจากสานักงานการตรวจสอบภายใน ผลการจัดทาแบบประเมินการควบคุม
ส่วนที่ 3-A4 หน้าที่ 1
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ภายในด้วยตนเอง ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบตั กิ ารควบคุมภายในสาหรับหน่ วยงานของรัฐ พ.ศ.
2561 ซึง่ อ้างอิงตามมาตรฐาน Committee of Sponsoring Organization of The Treadway Commission : COSO 2013
ทัง้ นี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับฝ่ ายบริหารทัง้ คณะ 1 ครัง้ และได้เชิญผูบ้ ริหารระดับสูงเข้าชีแ้ จงและร่วม
หารือในวาระทีเ่ กีย่ วข้องตามความเหมาะสม เพื่อหารือเกีย่ วกับการดาเนินงานของบริษทั ฯ และประเด็นข้อตรวจพบต่างๆ ทีม่ นี ยั สาคัญ
นอกจากนี้ ผูอ้ านวยการใหญ่ฝ่ายบริหารความเสีย่ งได้เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรายงานเกีย่ วกับความเสีย่ งที่
สาคัญของบริษทั ฯ และแนวทางในการดาเนินการบริหารจัดการความเสีย่ งดังกล่าวเป็ นประจาทุกปี
3. การกากับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้แนวทางในการจัดทาแผนการตรวจสอบ
และได้พจิ ารณาอนุ มตั ิแผนการตรวจสอบของสานักงานการตรวจสอบภายใน รวมทัง้ ได้อนุ มตั ิแผนพัฒนารายบุคคล ( Individual
Development Plan) ซึง่ ได้มกี ารประเมินและปรับปรุงกรอบความรูแ้ ละทักษะของผูต้ รวจสอบภายใน (Competency Framework)
และสนั บ สนุ น ให้มีก ารพัฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่อ ให้พ นั ก งานมีค วามรู้ค วามสามารถในการปฏิบ ัติง านตรวจสอบได้อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ และได้เห็นชอบและสนับสนุนกลยุทธ์ของสานักงานการตรวจสอบภายใน เพื่อให้การดาเนินการของสานักงานฯ บรรลุ
ตามเป้ าหมายทีต่ งั ้ ไว้ รวมทัง้ ได้ให้ความเห็นชอบผลการสอบทานกฎบัตรของสานักงานการตรวจสอบภายใน
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้รบั ทราบผลการดาเนินงาน และปั ญหาอุปสรรคต่างๆ ของสานักงาน
การตรวจสอบภายในทุกไตรมาส รวมทัง้ ได้ให้ขอ้ แนะนาในการดาเนินการแก้ไขสาหรับประเด็นจากรายงานการตรวจสอบที่มี
นัยสาคัญ เพื่อให้ผบู้ ริหารมีการควบคุมภายในทีเ่ พียงพอ รวมทัง้ ได้รายงานเรื่องทีม่ คี วามสาคัญต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ เพื่อทราบ
ด้วย
ในเดือนพฤศจิกายน 2561 กระทรวงการคลังได้ประกาศหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบตั กิ ารตรวจสอบภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 คณะกรรมการตรวจสอบจึงให้สานักงานการตรวจสอบ
ภายในสอบทานคู่มอื สานักงานการตรวจสอบภายในเทียบเคียงกับหลักเกณฑ์ฯ ดังกล่าว และให้ตดิ ตามการปรับปรุงหลักเกณฑ์ฯ
และคู่มอื เกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายในขององค์กรกากับดูแลต่างๆ เพื่อปรับปรุง กฎบัตรของสานักงานการตรวจสอบ
ภายใน และคู่มอื สานักงานการตรวจสอบภายในให้เป็ นปั จจุบนั อยู่เสมอ รวมทัง้ ให้กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ กาหนดนโยบายให้
หน่ วยรับตรวจทุกหน่ วยงานปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบตั ิการตรวจสอบภายใน
สาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ในเรื่องหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจอย่างเคร่งครัด
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานงบประมาณประจาปี ของสานักงานการตรวจสอบภายใน
ประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของทรัพยากร อนุมตั ดิ ชั นีวดั ผลการปฏิบตั งิ าน พิจารณาความดีความชอบประจาปี ของ
ผูอ้ านวยการใหญ่สานักงานการตรวจสอบภายใน รวมทัง้ ได้รบั ทราบผลการประเมินคุณภาพการตรวจสอบภายใน ซึง่ สรุปได้ว่า งาน
ตรวจสอบภายในของสานักงานการตรวจสอบภายในส่วนใหญ่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลสาหรับการปฏิบ ั ติงานวิชาชีพการ
ตรวจสอบภายใน (IIA Standards) และได้สนับสนุ นสานักงานการตรวจสอบภายในในการเป็ นผูใ้ ห้คาปรึกษาแก่หน่ วยงานต่างๆ
เช่น การเป็ นที่ปรึกษาในคณะทางานเตรียมการเพื่อเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่ อต้านทุจริต
(Collective Action Coalition – CAC) ของบริษทั ฯ ทีป่ รึกษาคณะทางานการปรับปรุงการใช้จ่ายให้มปี ระสิทธิภาพ และทีป่ รึกษา
คณะทางานโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการควบคุมภายในและกากับดูแลกระบวนการจัดการการสารองที่นงั ่ และการออกบัตร
โดยสารผูโ้ ดยสารเดินทางเป็ นหมู่คณะ (Group) เป็ นต้น
4. การสอบทานการปฏิ บตั ิ ตามกฎหมาย กฎ ระเบี ยบ และข้อกาหนดที่ เกี่ ยวข้อง คณะกรรมการตรวจสอบได้มกี าร
ประชุม และรับทราบรายงานจากสานักเลขานุ การบริษัทฯ ซึ่งทาหน้ าที่ กากับ ติด ตามการปฏิบตั ิงานของหน่ วยงานต่ างๆ ให้
เป็ นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อ ก าหนดที่เ กี่ย วข้อ ง รวมทัง้ ได้ใ ห้ข้อ เสนอแนะในการดาเนิน การพัฒ นาปรับปรุ ง
กระบวนการกากับติดตามดังกล่าว
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5. การพิ จารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน คณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาทในการสอบทานและให้ความเห็นต่อการทารายการทีเ่ กีย่ ว
โยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้มนใจว่
ั ่ า เป็ นรายการที่ผ่านกระบวนการอนุ มตั อิ ย่างโปร่งใส โดยผูม้ สี ่วนได้
เสียไม่ได้มสี ว่ นร่วมในการตัดสินใจ และเป็ นรายการทีก่ ระทาโดยคานึงถึงผลประโยชน์ของบริษทั ฯ เสมือนการทารายการกับบุคคลภายนอก นอกจากนี้
คณะกรรมการตรวจสอบได้รบั ทราบรายงานรายการที่เกี่ยวโยงกันทุกไตรมาส รวมทัง้ ได้สอบทานการเปิ ดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันว่าเป็ นไปอย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน
6. การประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งานของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้ ได้ประเมินผลการปฏิบตั ิงานด้วยตนเองตามแนวทางปฏิบ ตั ิที่ด ีข องตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ง ประเทศ
ไทย และคู่มือการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ (ฉบับปรับปรุงปี 2555) โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้ป ระเมิน ผลการปฏิบ ัติง านของตนเองทัง้ คณะ และเป็ น รายบุค คล ผลการประเมิน สรุ ปได้ว่ า คณะกรรมการตรวจสอบได้
ปฏิบตั ิงานตามหน้ าที่ความรับผิดชอบอย่างรอบคอบและเป็ น อิสระ สอดคล้องตามแนวทางปฏิบ ัติท่ดี ี
และกฎบัตรของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
7. การเสนอแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี
ตามที่สานักงานการตรวจเงินแผ่ นดินขอความร่วมมือให้บริษัทฯ จัดหา
บุคคลภายนอกเป็ นผูส้ อบบัญชีแทนสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในปี 2563 เป็ นต้นไปนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เห็นชอบ
ผลการคัดเลือกผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตตรวจสอบและรับรองงบการเงินปี 2563 ของบริษทั ฯ และนาเสนอคณะกรรมการบริษทั ฯ เพื่อ
อนุมตั ใิ ห้นาเสนอทีป่ ระชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ เพื่ออนุมตั กิ ารแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนต่อไป
จากการดาเนินการ ตามขอบเขตอานาจหน้าที่ท่ไี ด้รบั มอบหมาย คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ ได้จดั ทางบ
การเงินอย่างถูกต้องตามทีค่ วรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การทาธุรกรรมรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันเป็ นไปอย่างสมเหตุผล
และมีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ บริษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายในทีเ่ พียงพอ มีการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อกาหนดที่
เกีย่ วข้องโดยไม่พบข้อบกพร่องทีเ่ ป็ นสาระสาคัญ
ทัง้ นี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั ติ ามหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีไ่ ด้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบด้วยความยึดมันใน
่
ความถูกต้อง เทีย่ งธรรม ระมัดระวังรอบคอบ โปร่งใส และเป็ นอิสระ เพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ

(นางสาวนิตยา ดิเรกสถาพร)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
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เอกสารแนบ 5
รายงานของคณะกรรมการกากับดูแลด้านสิ่ งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิ บาล ประจาปี 2562
ในปี 2562 คณะกรรมการกากับดูแลด้านสิง่ แวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ซึง่ ประกอบด้วย กรรมการบริษทั ฯ และฝ่ าย
บริหาร ได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั ฯ ให้เปลีย่ นชื่อของคณะกรรมการ จากคณะกรรมการธรรมาภิบาลและส่งเสริมกิจการ
เพื่อสังคม เป็ นคณะกรรมการกากับดูแลด้านสิง่ แวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environment, Social and Governance – ESG)
เพื่อให้ภารกิจในความรับผิดชอบดูแลสอดคล้องไปกับการเปลีย่ นแปลงของสภาวะสังคมในปั จจุบนั ทีใ่ ห้ความสาคัญต่อการดาเนิน
ธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อมและสังคมมากขึน้ เพื่อมุ่งสูเ่ ป้ าหมายการพัฒนาอย่างยังยื
่ น (Sustainable Development
Goals (SDGs) และตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ฯ คณะกรรมการกากับดูแลด้านสิง่ แวดล้อม สังคม และธรรมาภิ
บาลได้ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างเต็มความสามารถ โดยได้ให้ขอ้ เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ ในการดาเนินงานทีม่ คี วามรับผิดชอบ
ต่อสิง่ แวดล้อมและสังคม และกากับดูแลให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องจัดทาแผนงานประจาปี ดา้ นการกากับดูแลกิจการทีด่ ี ทัง้ ในด้านการ
ป้ องกันการทุจริตคอร์รปั ชัน การปรับปรุงกระบวนการในการรับเรื่องร้องเรียน การส่งเสริมธรรมาภิบาลและจริยธรรม โดยในปี 2562
มีการประชุมคณะกรรมการกากับดูแลด้านสิง่ แวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ทัง้ สิน้ 12 ครัง้ แบ่งเป็ น วาระเพื่อพิจารณา 40 เรื่อง
และวาระเพื่อทราบ 33 เรื่อง สรุปได้ดงั นี้
1. การดูแลด้านสิ่ งแวดล้อม
คณะกรรมการกากับดูแลด้านสิง่ แวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ได้เห็นชอบให้บริษทั ฯ จัดตัง้ คณะทางาน 2 คณะ
ประกอบด้วย คณะทางานบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อลดการสูญเสีย (Waste Management Committee) และคณะทางานบริหาร
จัดการทรัพยากรเพื่อลดการสูญเสียจากกระบวนการผลิตอาหาร (Food Waste Management Committee) โดยประธาน
คณะกรรมการกากับดูแลด้านสิง่ แวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ร่วมเป็ นทีป่ รึกษาในคณะทางานดังกล่าว การดาเนินงาน มีดงั นี้
1) โครงการ Waste Management
การบินไทยตระหนักถึงการพัฒนาอย่างยังยื
่ นทัง้ ในมิตเิ ศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม เพื่อนาไปสู่เป้ าหมาย
การพัฒนาอย่างยังยื
่ นของโลก UN Sustainable Development Goals (SDGs) จึงมีนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อลดการ
สูญเสียและใช้ประโยชน์อย่างคุม้ ค่า (Waste Management) ตลอดทัง้ ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) เป็ นการมองภาพองค์รวมที่
เชื่อมโยงตัง้ แต่ ต้นน้ า-กลางน้ า-ปลายน้ า การใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่าและยังยื
่ น และการจัดการความสูญเสียทรัพยากรในทุกด้าน
โดยใช้หลักการ Reprocess/Reduce/Reuse/Recycle วางแผนปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทางาน ตลอดจนนาไปสู่ระบบ
เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ในทีส่ ดุ ประกอบด้วย 3 ขัน้ ตอน ดังนี้
• ขัน้ ตอนการจัดการวัสดุหรือก่อนที่จะเป็ นวัสดุใช้งานหรือกลายเป็ นขยะ ได้แก่ การได้มาซึ่งวัสดุท่มี ีการใช้
ทรัพยากรอื่นเพื่อผลิตมาอย่างเหมาะสม รวมแหล่งทีม่ าในการจัดซือ้ การสร้างเสริมสังคมร่วม และการเตรียมและเลือกใช้วสั ดุเพื่อ
การสร้างสุขพลานามัยจากประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพ
• ขัน้ ตอนการจัดการลดการเกิดขยะ ได้แก่ การผลิตและการใช้วสั ดุอย่างมีประสิทธิภาพ การส่งมอบและใช้
ประโยชน์ให้สงู สุดตามคุณค่าทีค่ งอยู่ กับกลุ่มผูร้ บั ประโยชน์ และนาส่งคุณค่าในรูปแบบทีเ่ หมาะสมตามความต้องการของผูม้ ีส่วน
ร่วมใน ห่วงโซ่คุณค่า
• ขัน้ ตอนการจัดการเปลีย่ นรูปเมื่อเกิดขยะแล้ว ให้กลับเข้าสูว่ งจรของวัตถุดบิ ได้ใหม่อย่างยังยื
่ น (Circular
Economy)
ทุกขัน้ ตอนจะค านึ งถึงการนานวัตกรรมเข้ามาสร้างประโยชน์ ร่วมและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ได้แก่
ทรัพยากรน้า ทรัพยากรพลังงาน รวมถึงการปลดปล่อยมลภาวะทีส่ ่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมในน้อยทีส่ ุด โดยเฉพาะการส่งผลต่อ
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การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศ และด้านการเสียสมดุลของสิง่ มีชวี ติ ในทะเล ประกอบกับการใช้จ่ายอย่างคุม้ ค่าทุกขัน้ ตอน โดย
มองผ่านทัง้ สามขัน้ ตอนนี้ถอื เป็ นการจัดการขยะอย่างครบวงจรอย่างแท้จริง โดยมีเป้ าหมายในการลดขยะร้อยละ 50 ในปี 2573
ทัง้ นี้ การบินไทยได้นาร่องการบริหารจัดการห่วงโซ่การผลิตอาหารเพื่อลดการสูญเสียในการผลิตอาหาร
(Food Waste Management) ในปี 2562
2) โครงการ Food Waste Management
การบินไทยร่วมมือกับ FoodInnopolis สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ดาเนินการ
โครงการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อลดการสูญเสียจากกระบวนการผลิตอาหาร (Food Waste Management) เป็ นโครงการแรก
ภายใต้ช่อื โครงการ “Save Food, Save the World” สูต่ น้ แบบ “สายการบินลดการสูญเสียด้านทรัพยากรอาหาร” โดยมีวตั ถุประสงค์
ดังนี้
- เพื่อบริหารจัดการห่วงโซ่การผลิตอาหารเพื่อลดการสูญเสียด้านทรัพยากรอย่างจริงจังให้เห็นผล เป็ น
รูปธรรม
ทัง้ การลดค่าใช้จ่ายองค์กร ลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเปลีย่ นการสูญเสีย
ทรัพยากรให้เป็ นรายได้
- ปรับปรุงพัฒนากระบวนการปฏิบตั งิ านด้วยความรูแ้ ละนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อลดการ
สูญเสียจากกระบวนการผลิตอาหาร (Food Loss)
- ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างคุม้ ค่าครอบคลุมทัง้ ห่วงโซ่อุปทาน เพื่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อธุรกิจ
จากการยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรในกระบวนการผลิตอาหารของบริษทั ฯ
เป้ าหมายในการดาเนินโครงการ Food Waste Management มีดงั นี้
- ลดการสูญเสียอาหารทีผ่ โู้ ดยสารไม่ตอ้ งการ ร้อยละ 20
- ลดปริมาณขยะทีเ่ กิดจากการผลิตอาหารในครัวการบิน ประมาณ 300 กิโลกรัมต่อวัน คิดเป็ นเงินประมาณ
10 ล้านบาทต่อปี
- ลดการสูญเสียอาหารโดยรวมร้อยละ 3 และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 2,078 ตันคาร์บอนต่อปี หรือ
เทียบเท่าการปลูกต้นไม้ใหญ่จานวน 230,000 ต้น
การดาเนินงานในปี 2562 มุ่งเน้นการทวนสอบเพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบการผลิตอาหารและการบริการ โดย
หลักการ Reprocess/Reduce/Reuse/Recycle ตัง้ แต่ การจัดซื้อวัตถุ ดบิ การวางแผนเมนู อาหาร การผลิตและการนาอาหารขึ้น
เครื่องบิน การพัฒนาระบบ Pre-Selected Menu เพื่อให้ผโู้ ดยสารเลือกเมนูก่อนขึน้ เครื่องบิน โดยจะเริม่ ใช้ในเทีย่ วบินของการบิน
ไทยเส้นทางยุโรปในปี 2563 และภายในปี 2564 จะมีการดาเนินการในทุกเทีย่ วบิน ตลอดจนการลดการใช้พลาสติกและการบริหาร
จัดการขยะบนเครื่องบิน นาไปสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ซึ่งการบินไทยมีการดาเนินงานตามแผนอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายของโครงการ โดยจะสร้างความรูค้ วามเข้าใจแก่พนักงาน ผูโ้ ดยสาร และผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกภาคส่วน
โครงการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อลดการสูญเสียจากกระบวนการผลิตอาหาร (Food Waste Management)
มีสว่ นช่วยขับเคลื่อนประเด็นการลดการสูญเสียอาหารสาหรับประเทศไทย ซึง่ สอดคล้องกับวาระแห่งชาติว่าด้วยการผลิตและการ
บริโภคทีย่ งยื
ั ่ น ตลอดจนการเป็ นส่วนหนึ่งทีจ่ ะช่วยให้ประเทศไทยบรรลุเป้ าหมายการพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ นแห่งองค์การสหประชาชาติ
(Sustainable Development Goals: SDGs) ได้ในทีส่ ดุ
อีกทัง้ คณะกรรมการกากับดูแลด้านสิง่ แวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ได้เห็นชอบให้นาโครงการบริหาร
จัดการทรัพยากรเพื่อลดการสูญเสียจากกระบวนการผลิตอาหาร (Food Waste Management) เป็ นโครงการทีใ่ ช้ในการวัดผล
เชิงประสิทธิภาพเชิงนิเวศ (Eco-Efficiency) ของบริษทั ฯ โดยได้รบั การอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั ฯ
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2. การส่งเสริมกิ จการเพื่อสังคม
คณะกรรมการกากับดูแลด้านสิง่ แวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ได้เห็นชอบและอนุ มตั กิ ารส่งเสริมกิจการ
เพื่อสังคมต่างๆ อาทิ การให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรธิดาของพนักงาน สนับสนุ นและส่งเสริม พนักงานทีจ่ ดั ทาโครงการและ
กิจกรรมทีเ่ ป็ นคุณประโยชน์ต่อบริษทั ฯ และสังคม
3. การส่งเสริมธรรมาภิ บาลและจริยธรรม
ในปี 2562 คณะกรรมการกากับดูแลด้านสิง่ แวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ได้ให้ความสาคัญในการพัฒนาด้าน
การกากับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั ฯ โดยได้ดาเนินการส่งเสริมธรรมาภิบาลและจริยธรรมในเรื่องต่างๆ ดังนี้
1) โครงการแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against
Corruption – CAC)
เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้มีความเข้าใจในหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ยึดมัน่ ในหลักธรรมาภิบาลและ
จริยธรรมในการปฏิบตั ิหน้าที่ และเป็ นกาลังสาคัญของบริษัทฯ ในการป้ องกันและต่อต้านทุจริตประพฤติมชิ อบ หรือการกระทา
ต่างๆ ทีไ่ ม่เป็ นธรรม คณะกรรมการกากับดูแลด้านสิง่ แวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล จึงได้มอบหมายให้สานักเลขานุ การบริษทั ฯ
และหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องประสานจัดกิจกรรมส่งเสริมธรรมาภิบาล ประจ าปี 2562 ขึ้น ซึ่งในกิจกรรมดังกล่ าว เมื่อวันที่ 26
พฤศจิกายน 2562 พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน รองประธานกรรมการ รักษาการประธานกรรมการบริษทั ฯ ในขณะนัน้ ได้ลง
นามประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition
Against Corruption – CAC) เพื่อร่วมเป็ นส่วนหนึ่งของความพยายามในการแก้ไขปั ญหาการทุจริตคอร์รปั ชันในประเทศไทยด้วย
2) องค์กรคุณธรรม
เพื่อขับเคลื่อนโครงการการบินไทยคุณธรรม บริษทั ฯ จึงได้จดั การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การพัฒนาองค์กร
คุณธรรมและปั จจัยสู่ความสาเร็จ” เพื่อสร้างการรับรู้และพร้อมใจปฏิบตั ิคุณธรรมร่วมกัน โดยได้เชิญ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และนายปราโมทย์ โชติมงคล อดีตประธานผูต้ รวจการแผ่นดิน ได้ให้เกียรติมาแสดงปาฐกถา
แก่กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน
3) แผนยุทธศาสตร์ (Road Map) และแผนปฏิบตั กิ าร (Action Plan) ด้านการกากับดูแลกิจการทีด่ ี (Corporate
Governance) และด้านการกากับการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ (Corporate Compliance)
ได้จดั ให้มกี ารเสนอแนะแนวปฏิบตั ดิ า้ นการกากับดูแลกิจการทีด่ ี (Corporate Governance) และด้านการกากับ
การปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ (Corporate Compliance) และการกากับดูแลการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ (Road Map) และแผนปฏิบตั กิ าร
(Action Plan) ระยะ 5 ปี ต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ ดังนี้
3.1) ด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) เพื่อให้หน่ วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ มีการ
ดาเนินงานตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดสี าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (กลต.) และตามแนวทางของการประเมินด้านการกากับดูแลกิจการทีด่ ขี องสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) รวมทัง้ ได้
ทบทวนอานาจหน้าทีแ่ ละจัดทากฎบัตรของคณะกรรมการกากับดูแลด้านสิง่ แวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
3.2) ด้านการกากับการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ (Corporate Compliance) โดยได้พจิ ารณาปรับปรุงแก้ไขนโยบาย
การปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ และทบทวนการวางรูปแบบกระบวนการกากับด้านการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ เพื่อยกระดับมาตรฐานในการ
กากับดูแลการปฏิบตั งิ านของพนักงาน และการดาเนินงานของบริษทั ฯ เทียบเคียงกับบริษทั จดทะเบียนและสายการบินชัน้ นา
4. การดาเนิ นการเรือ่ งการร้องเรียนและการป้ องกันการทุจริตคอร์รปั ชัน
คณะกรรมการกากับดูแลด้านสิง่ แวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ให้ความสาคัญกับปั ญหาการร้องเรียนและป้ องกัน
การทุจริตคอร์รปั ชัน ด้วยถือเป็ นภัยร้ายแรงต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ และต่อพนักงาน ดังนัน้ เมื่อมีเรื่องร้องเรียนจากผู้ท่ี
พบเห็นการกระทาที่มีความเคลือบแคลง/เป็ นข้อสงสัย หรือเชื่อได้ว่าเป็ นการทุจริตและประพฤติมชิ อบ มายังประธานกรรมการ
กรรมการ กรรมการผู้อานวยการใหญ่ เลขานุ การคณะกรรมการบริษัทฯ หรือรองกรรมการผู้อานวยการใหญ่ท่เี กี่ยวข้องกับเรื่อง
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บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

ทุจริตนัน้ เรื่องร้องเรียนจะถูกนาส่งให้ผรู้ บั ผิดชอบรับไปดาเนินการตามระเบียบบริษทั ฯ ว่าด้วยการร้องเรียนเกีย่ วกับการทุจริตหรือ
การไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับ คาสังบริ
่ ษัท หรือธรรมาภิบาล หรือจริยธรรม ตามประมวลธรรมาภิบาลและ
จริยธรรม พ.ศ. 2553 โดยไม่มกี ารละเว้น และเพื่อเป็ นการป้ องกันการทุจริตคอร์รปั ชัน ซึง่ ในปี พ.ศ. 2562 บริษทั ฯ ได้รบั
ข้อร้องเรียนและส่งเรื่องให้สานักงานการตรวจการองค์กรตรวจสอบข้อเท็จจริง จานวน 95 เรื่อง
นอกจากนี้ คณะกรรมการกากับดูแลด้านสิง่ แวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ได้สนับสนุ นให้มกี ารประชาสัมพันธ์/
เผยแพร่ขอ้ มูลเกี่ยวกับการป้ องกันการทุจริตคอร์รปั ชันอย่างสม่าเสมอ ผ่าน Bulletin, Intranet, Facebook, Line, E-mail ของ
พนักงาน และ Website ของบริษทั ฯ และส่งเสริมให้สานักงานการตรวจการองค์กรเข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รปั ชัน ทัง้ ของ
สานักงาน ป.ป.ช. และองค์กรต่อต้านคอร์รปั ชัน (ประเทศไทย) อย่างต่อเนื่อง รวมทัง้ สนับสนุ นให้บุคลากรของบริษทั ฯ ในทุกระดับ
เข้ารับการอบรมหลักสูตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน อีกทัง้ ได้ปรับปรุงแก้ไขระเบียบบริษทั ฯ ว่าด้วยการร้องเรียนเกีย่ วกับการ
ทุจริตหรือการไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับ คาสังบริ
่ ษทั หรือธรรมาภิบาล หรือจริยธรรมตามประมวลธรรมาภิบาล
และจริยธรรม พ.ศ. 2562

(นางสาวศิรกิ ุล เลากัยกุล)
ประธานกรรมการกากับดูแลด้านสิง่ แวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
วันที่ 18 มีนาคม 2563

ส่วนที่ 3-A5 หน้าที่ 4

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

เอกสารแนบ 6
รายงานของคณะกรรมการบริ หาร ประจาปี 2562
ในปี 2562 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมทัง้ สิน้ 22 ครัง้ เป็ นการประชุมตามทีก่ าหนดไว้ 11 ครัง้ ประชุมวาระ
พิเศษ 11 ครัง้ เพื่อพิจารณากลันกรองเรื
่
่องทีผ่ ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฝ่ ายบริหารงานนโยบายเว้นแต่เรื่องทีม่ คี วาม
เกีย่ วเนื่องจากคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ก่อนนาเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ และติดตามการดาเนินการตาม
นโยบายและมติของคณะกรรมการบริษทั ฯ รวมถึงการดาเนินการตามเป้ าหมายเชิงยุทธศาสตร์ และให้คาปรึกษาและคาแนะนา
แก่ฝ่ายบริหารในการดาเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษทั ฯ โดยสรุปได้ ดังนี้
1. กลันกรองระเบี
่
ยบวาระต่างๆ ก่อนนาเสนอคณะกรรมการบริ ษทั ฯ พิ จารณาอนุมตั ิ : คณะกรรมการบริหาร
ได้พจิ ารณากลันกรองระเบี
่
ยบวาระ โดยยึดหลักการดาเนินการต้องเป็ นไปตามระเบียบบริษัทฯ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ
ทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงต้องมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
2. ติ ดตามการดาเนิ นการตามนโยบายและมติ ของคณะกรรมการบริ ษัทฯ รวมถึงการดาเนิ นการตาม
เป้ าหมายเชิ งยุทธศาสตร์ : คณะกรรมการบริหารได้มกี ารกากับ ดูแล ให้คาแนะนา รวมถึงติดตามการดาเนินการ
ของสายงานต่างๆ โดยเฉพาะในเรื่องของการหารายได้ และลดค่าใช้จ่าย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- ติดตามผลการดาเนินงานและสถานะทางการเงินของบริษทั ฯ
- ติดตามผลการดาเนินงานของฝ่ ายช่าง ในเรื่องของการซ่อมบารุงเครื่องยนต์ การบริหารจัดการภายใน
การวางแผนอัตรากาลังพล การจัดทา THAI MRO Master Plan เพื่อให้ค่าใช้จ่ายของบริษทั ฯ สามารถปรับ
ลดลงได้ตามเป้ าหมายทีก่ าหนดไว้
- ติดตามแผนการขายเครื่องบินทีป่ ลดระวาง
- ติดตามผลการดาเนินงานของสายการพาณิชย์ ในเรื่องของการเพิม่ รายได้จากการจาหน่ายบัตรโดยสาร จาก
ช่องทางการขายต่างๆ รวมทัง้ โครงการ Foreign Exchange Guarantee for On-line Ticket System
- ติดตามแผนการจัดหาเครื่องบิน
3. พิ จ ารณาอนุม ตั ิ ใ นเรื ่อ งต่า งๆ ตามที่ ไ ด้ร บั มอบอ านาจจากคณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ : คณะกรรมการ
บริหารได้มกี ารพิจารณาอนุ มตั ริ ะเบียบวาระต่างๆ ทีไ่ ด้รบั มอบอานาจ อาทิเช่น การแต่งตัง้ กรรมการผูแ้ ทนบริษทั ฯ ใน
บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม และบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง การขอเพิม่ อัตรากาลัง การปรับเปลีย่ นประเภทการจ้าง และการขอรับ
ทดแทน ของหน่ วยงานต่างๆ ทัง้ อัตราแรงงานภายนอก และอัตราประจา โดยพิจารณาอย่างละเอียด รอบคอบถึง
ความจาเป็ นทีห่ น่ วยงานต่างๆ ต้องมีการเพิม่ อัตรากาลัง

(นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ)
ประธานกรรมการบริหาร
วันที่ 16 มกราคม 2563

ส่วนที่ 3-A6 หน้าที่ 1

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

เอกสารแนบ 7
รายงานผลการดาเนิ นงานของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ปี 2562
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่ งตัง้ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทนซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนจาก
คณะกรรมการบริษทั ฯ จานวน 3 คน ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นกรรมการอิสระ และมีผแู้ ทนฝ่ ายบริหารเป็ นเลขานุ การฯ โดยมีอานาจหน้าที่
ในการสรรหากรรมการบริษทั ฯ และผูบ้ ริหารระดับสูงกว่าผูอ้ านวยการใหญ่ขน้ึ ไป รวมถึงกาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ฯ และ
ผูบ้ ริหารระดับสูง ให้เป็ นไปตามข้อบังคับ หลักเกณฑ์ กฎหมาย กฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง และเป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาล รวมถึง
หลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ใี ห้เป็ นทีย่ อมรับในระดับสากล
ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้ให้ความสาคัญกับการพิจารณาโครงสร้างและองค์ประกอบของ
คณะกรรมการต่างๆในบริษทั ฯ ทัง้ ในเรื่องจานวนคณะกรรมการบริษทั ฯ ทีเ่ หมาะสมกับขนาดประเภทและความซับซ้อนของธุรกิจ
คุณสมบัตกิ รรมการฯ ในด้านทักษะความรูป้ ระสบการณ์ท่เี กีย่ วข้อง (Skill Matrix) เพื่อที่จะช่วยสนับสนุ นการดาเนินงานของ
บริษทั ฯให้สามารถดาเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการพิจารณาระบบค่าตอบแทนสาหรับกรรมการบริษทั ฯ และผูบ้ ริหาร
ระดับสูงระดับรองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ให้มคี วามเหมาะสม และเทียบเคียงกับธุรกิจอื่นๆ นอกจากนัน้ ยังได้ดาเนินการเพื่อ
สรรหากรรมการบริษทั ฯ และผูบ้ ริหารระดับสูงระดับรองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ตามคุณสมบัตทิ ก่ี าหนดให้เข้ามาปฏิบตั งิ านได้
ตามความต้องการที่แท้จริงของบริษัทฯ เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาบริษัทฯ ให้เป็ นไปตามเป้ าหมายที่กาหนด
ตลอดปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน มีการประชุมทัง้ สิน้ 16 ครัง้ ซึง่ สรุปสาระสาคัญของการ
ประชุมได้ดงั ต่อไปนี้
1. พิจารณาทบทวน Skill Matrix ของคณะกรรมการบริษทั ฯทัง้ Core Skills และ Specific Skills ทีเ่ หมาะสมกับ
ธุรกิจและเชื่อมโยงกับทิศทางกลยุทธ์ของบริษทั ฯ
2. สรรหาบุคคลทีค่ ุณสมบัตเิ หมาะสมตาม Skill Matrix เพื่อเสนอชื่อเป็ นกรรมการบริษทั ฯ เมื่อมีตาแหน่งว่างลง หรือ
ครบวาระให้เข้ามาเป็ นกรรมการบริษัทฯ โดยพิจารณาถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษทั ฯที่สาคัญ เช่น
คุณสมบัตติ ามทีก่ ฎหมายกาหนด ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ทเ่ี ป็ นประโยชน์ต่อบริษทั ฯ (Skill Matrix)
จานวนบริษทั ฯ ทีบ่ ุคคลนัน้ ดารงตาแหน่ งกรรมการ และการมีผลประโยชน์ขดั แย้งกัน (Conflict of Interest) ฯลฯ
และนาเสนอคณะกรรมการบริษทั ฯ และ/หรือ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
3. พิจารณากลันกรองให้
่
ขอ้ คิดเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องการปรับลด ควบรวม และการปรับปรุงหน้าที่
การทางานของคณะกรรมการชุดย่อย หรือคณะทางานเฉพาะกิจต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องและทันต่อสถานการณ์ท่ี
เปลีย่ นแปลงไป ลดความซ้าซ้อน และเพิม่ ประสิทธิภาพการทางานให้กบั องค์กร
4. พิจารณาทบทวนการกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั ฯ คณะกรรมการชุดย่อย และคณะทางาน
เฉพาะกิจต่างๆ ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 ให้มคี วามเหมาะสมและนาเสนอ
คณะกรรมการบริษทั ฯ เพื่อพิจารณา ก่อนนาเสนอทีป่ ระชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2562 เพื่ออนุมตั ิ
5. พิจารณาประเมินผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ และนาเสนอคณะกรรมการบริษทั ฯ พิจารณา
6. พิจารณากาหนดคุณสมบัตหิ ลักเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกผู้ทม่ี คี ุณสมบัตเิ หมาะสมเข้าดารงตาแหน่ งผูบ้ ริหาร
ระดับสูงระดับรองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ ทดแทนทีล่ าออก เกษียณอายุและดาเนินการสรรหาเพื่อให้เข้ามา
ปฏิบตั ิหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารที่กาหนดไว้ กรณีผู้บริหารสัญญาจ้าง รวมถึงค่าตอบแทนที่เหมาะสม
เพื่อให้คณะกรรมการบริษทั ฯ อนุมตั ิ

ส่วนที่ 3-A7 หน้าที่ 1

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

7. พิจารณากฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
8. พิจารณาเรื่องการปรับปรุง โครงสร้างองค์ก ร โดยได้พิจารณาในส่วนของหลักการการจัดตัง้ หน่ วยงานสาย
บริหารประสบการณ์ลูกค้า (CCO / Chief Customer Officer) และเห็นควรให้นาเสนอคณะกรรมการบริษทั ฯ
เพื่อพิจารณาเห็นชอบต่อไป
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างเต็มความสามารถด้วยความรอบคอบและอิสระ
เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกฝ่ ายอย่างเหมาะสม และได้รายงานผลการปฏิบตั งิ านให้คณะกรรมการบริษทั ฯ
ทราบเป็ นประจาอย่างต่อเนื่องตลอดปี 2562
พลอากาศเอก
(ชาญยุทธ ศิรธิ รรมกุล)
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
วันที่ 16 มกราคม 2563

ส่วนที่ 3-A7 หน้าที่ 2

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

เอกสารแนบ 8
รายงานของคณะกรรมการกากับและติ ดตามแผนยุทธศาสตร์ประจาปี 2562
ในปี 2562 คณะกรรมการกากับและติดตามแผนยุทธศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษทั ฯ และฝ่ ายบริหาร
ได้ป ฏิบ ัติห น้ าที่ต ามที่ไ ด้ร ับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ฯ อย่ า งเต็ม ความสามารถ โดยได้ใ ห้ ข้อเสนอแนะต่ อ
คณะกรรมการบริษัทฯ ด้านการกากับดูแลให้ฝ่ายบริหารจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ซึง่ จะต้องครอบคลุมทุกมิติของการดาเนิน
ธุรกิจ รวมถึงด้านการดาเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั ในเครือ และการกากับดูแลบริษทั ในเครือต่างๆ เพื่อให้บริษทั ฯ เป็ นองค์กร
ทีส่ ามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างยังยื
่ น มีการบูรณาการกัน รวมทัง้
ติดตาม รับทราบความคืบหน้า และติดตาม กากับดูแล และให้คาแนะนาฝ่ ายบริหารในการดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์
รวมทัง้ กากับดูแลให้มผี บู้ ริหารรับผิดชอบการดาเนินการตามแผนดังกล่าว โดยจัดลาดับความสาคัแและความจาเป็ นเร่งด่วน
ในการดาเนินการเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
ในปี ทผ่ี ่านมา คณะกรรมการฯ ได้เห็นชอบและนาเสนอคณะกรรมการบริษทั ฯ อนุ มตั แิ ผนกลยุทธ์ 2562 (Strategy
Map 2019) ในเดือน พฤษภาคม 2562 รวมทัง้ สิน้ 11 โครงการ มีเป้ าหมายหลักในการเพิม่ รายได้ท่หี ลากหลายเเละใช้
ช่องทางทีม่ ใี ห้เกิดประโยชน์สงู สุด อาทิ Ancillary Revenue โดยเน้นให้รายได้จากผูโ้ ดยสาร รวมทัง้ การบริหารจัดการต้นทุน
ทัง้ ด้านการซ่ อมบารุ งอากาศยาน การปฏิบตั ิการบิน และบริษัท ร่ว มย่อ ย เพื่อลดค่ าใช้จ่า ย และสะท้อนต้น ทุน ที่เ เท้จริง
สามารถกลับมามีกาไรอย่างยังยื
่ น
นอกจากนี้คณะกรรมการฯ ได้กากับดูแลโครงการสาคัแต่างๆ อย่างเข้มข้น โดยในปี 2562 มีการประชุมทัง้ สิน้ 9
ครัง้ ประกอบด้วย เรื่องเพื่อพิจารณาจานวน 29 เรื่อง และเรื่องเพื่อทราบ จานวน 8 เรื่อง เนื่องจากบริษทั ฯ ได้รบั ผลกระทบ
อย่างมากจากสภาพแวดล้อมภายนอก รวมทัง้ การแข่งขันสูง ประกอบกับการปรับตัวของบริษทั ฯ ไม่ทนั ต่อเหตุการณ์ ดังนัน้
การดาเนินการโครงการต่างๆ ของฝ่ ายบริหาร จึงมีทงั ้ โครงการทีบ่ รรลุตามเป้ าหมายทัง้ กรอบระยะเวลาดาเนินการและผลลัพธ์
โครงการทีบ่ รรลุตามเป้ าหมายเฉพาะกรอบระยะเวลา และโครงการทีย่ งั ไม่บรรลุตามเป้ าหมาย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. โครงการที่ บ รรลุ ต ามเป้ าหมายทัง้ กรอบระยะเวลาด าเนิ นการและผลลัพ ธ์ ได้แ ก่ โครงการ THAI
Operations Control Center (TOCC)
2. โครงการที่ บรรลุตามเป้ าหมายเฉพาะกรอบระยะเวลาดาเนิ นการ ได้แก่ โครงการ Improve Thai Smile
Performance
3. โครงการที่ ยงั ไม่บรรลุตามเป้ าหมาย 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
เพื่อสร้างประสบการณ์ท่ดี ใี ห้กบั ลูกค้า (Build Customer Centric & Integrated Service Ring) โครงการ Develop
Customer Experience Management System โครงการ Improve Customer Services in Key Areas โครงการจัด
โครงสร้างงาน ด้าน Chief Customer Officer (CCO) และ ด้าน Information Technology / Chief Information Officer (CIO)
ทัง้ นี้ คณะกรรมการฯ มีความมุ่งมัน่ ในการกากับดูแลให้ฝ่ายบริหารจัดทาและดาเนินการ ตามแผนยุทธศาสตร์
เพื่อให้บริษทั ฯ เป็ นองค์กรทีส่ ามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถสร้างผลตอบแทนทีเ่ หมาะสมอย่างยังยื
่ น
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