บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

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 บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) ซึง่ เป็ นสายการบินแห่งชาติของประเทศไทย
ประกอบธุรกิจการบริการขนส่งทางอากาศทัง้ ภายในประเทศและระหว่างประเทศ ณ สานักงานใหญ่ทก่ี รุงเทพมหานคร โดยมีฐาน
ปฏิบตั กิ ารบินทีท่ ่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็ นศูนย์กลางของเครือข่ายการขนส่ง ประกอบด้วย การให้บริการขนส่งทางอากาศ
ได้แก่ การขนส่งผู้โดยสาร และการขนส่งสินค้าและไปรษณียภั ณฑ์ และมีธุรกิจที่เกีย่ วข้อง คือ บริการคลังสินค้า บริการ
ลูกค้าภาคพืน้ บริการอุปกรณ์ภาคพืน้ ครัวการบิน และบริการซ่อมบารุงอากาศยาน
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

ส่วนที่ 1-1 หน้าที่ 1

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 กระทรวงการคลังได้ลดสัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั ฯ ลงต่ า กว่า ร้อ ยละ 50 ของ
จานวนหุ้นที่ออกและเรีย กชาระแล้ว ทั ง้ หมดของบริษัท ฯ โดยจาหน่ า ยหุ้น คิดเป็ นร้อยละ 3.17 ของจานวนหุ้ น ที่ อ อก
และเรีย กชาระแล้ ว ทัง้ หมดของบริษทั ฯ ให้แก่กองทุนรวมวายุภกั ษ์ หนึ่ง โดยกระทรวงการคลังยังคงเป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
ของบริษัทฯ และถือหุ้นคิดเป็ นร้อยละ 47.86 ของจานวนหุ ้ น ที่ อ อกและเรีย กชาระแล้ ว ทัง้ หมดของบริษัทฯ ทัง้ นี้
ภายหลังการลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ของกระทรวงการคลังดังกล่าว บริษัทฯ จึงหลุ ดพ้นจากสภาพการเป็ น
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 บริษทั ฯ ได้ย่นื คาร้อง ขอฟื้ นฟูกจิ การของบริษทั ฯ ต่อศาลล้มละลายกลางภายใต้
พระราชบัญญัตลิ ม้ ละลาย พุทธศักราช 2483
ในวันที่ 14 กันยายน 2563 ศาลล้มละลายกลางได้มคี าสังให้
่ บริษทั ฯ ดาเนินการฟื้ นฟูกจิ การและตัง้ คณะผูท้ าแผน
ตามทีบ่ ริษทั ฯ เสนอ ได้แก่
1. พลอากาศเอกชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน
2. นายจักรกฤศฏิ ์ พาราพันธกุล
3. นายพีระพันธุ์ สาลีรฐั วิภาค
4. นายบุญทักษ์ หวังเจริญ
5. นายปิ ยสวัสดิ ์ อัมระนันทน์
6. นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร
7. บริษทั อีวาย คอร์ปอเรทแอดไวซอรี่ เซอร์วสิ เซส จากัด
โดยคณะผูท้ าแผนจะดาเนินการจัดทาแผนฟื้ นฟูกจิ การ ซึง่ จะใช้เวลาโดยเร็วทีส่ ุด คาดว่าบริษทั ฯ จะนาเสนอแผน
ฟื้ นฟูกจิ การต่อศาลล้มละลายกลางได้ภายในระยะเวลาทีศ่ าลล้มละลายกลาง กาหนด เจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์จะจัดประชุม
เจ้าหนี้เพื่อพิจารณาแผนฟื้ นฟูกจิ การของบริษทั ฯ หลังจากนัน้ ศาลล้มละลายกลางจะมีคาสังเห็
่ นชอบด้วยแผนและแต่งตัง้
ผูบ้ ริหารแผน ต่อไป
วิ สยั ทัศน์
“เป็ นสายการบินแห่งชาติทม่ี กี ารบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และมีกาไรอย่างยังยื
่ น ให้บริการดีเลิศด้วย
เสน่หค์ วามเป็ นไทย”
ด้ว ยบทบาทของสายการบิน แห่ง ชาติ ประกอบธุร กิจ การเดิน อากาศ ขนส่ง ผู ้โ ดยสาร พาณิช ย์ส นิ ค้า และ
ไปรษณียภัณฑ์ การบินไทยมีความมุ่งมั ่นที่จะเป็ นสายการบินที่คนไทยภาคภูมใิ จ จากการให้บริการระดับโลก ตาม
มาตรฐานสากลผสมผสานด้วยเสน่ ห์ค วามเป็ นไทย สร้างความประทับใจและพึง พอใจสูงสุดแก่ลูกค้า จากการบริหาร
จัดการที่มปี ระสิทธิภาพและสร้างกาไรที่ยงยื
ั่ น
พันธกิ จ


ให้บริการขนส่งทางอากาศอย่างครบวงจรทัง้ ภายในและระหว่างประเทศ โดยมุ่งเน้นในเรื่องมาตรฐานความ
ปลอดภัย ความสะดวกสบาย การบริการทีม่ คี ุณภาพด้วยเอกลักษณ์ความเป็ นไทย เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ทม่ี ี
คุณค่าและความน่าเชื่อถือสูง รวมทัง้ เสริมสร้างความประทับใจและความสัมพันธ์ทด่ี กี บั ลูกค้า
ส่วนที่ 1-1 หน้าที่ 2

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)



มีก ารก ากับดูแ ลกิจ การที่ดีต ามมาตรฐานสากล เพื่อสร้า งการเติบ โตอย่ า งยัง่ ยืนให้แ ก่อ งค์ก รและสร้า 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 ลูกค้าโดยนาเสนอผลิตภั ณฑ์และบริการที่สอดคล้องกับ
ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าอย่างสม่าเสมอ
2. ให้การบริการระดับโลก (World Class Services)
เป็ นองค์กรทีม่ ุ่งเน้นการให้บริการทีเ่ ป็ นเลิศ สม่าเสมอ และเป็ นไปตามมาตรฐาน
3. สร้างคุณค่าในทุกมิ ติ (Value Creation)
เป็ นองค์กรทีส่ ่งเสริมให้พนักงานสร้างคุณค่าจากการดาเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมส่งมอบคุณค่า
ของผลิตภัณฑ์และบริการในทุกมิตอิ ย่างยังยื
่ น

กลยุทธ์
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทีแ่ พร่ระบาดทัวโลก
่
ทาให้ประเทศ
ต่างๆ มีมาตรการคัดกรองผูโ้ ดยสารและห้ามเดินทางเข้า-ออกนอกประเทศอย่างเคร่งครัด เป็ นเหตุให้บริษทั ฯ ต้องยกเลิก
เทีย่ วบินทัง้ หมด ซึ่งมีผลต่อรายได้หลักของบริษทั ฯ อย่างทันทีและรุนแรง ดังนัน้ นอกจากดาเนินการตามมาตรการและ
นโยบายการควบคุมการแพร่ระบาดของหน่ วยงานภาครัฐแล้ว บริษัทฯ ได้กาหนดแผนรองรับ ผลกระทบ อย่างเร่งด่วน
ดังนี้
 ปรับลดและยกเลิกเที่ยวบินขนส่งผู้โดยสารทัง้ หมดเป็ นการชัวคราว
่
แต่ให้บริการเที่ยวบินพิเศษเพื่อรับ
ผูโ้ ดยสารทีต่ กค้างเป็ นจานวนมาก หรือได้รบั การประสานจากหน่วยงานรัฐทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ยังคง
ให้บริการขนส่งสินค้าในบางเส้นทาง
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ลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ด้วยการลดเงินเดือน ค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์ ฯลฯ ลดจานวนแรงงาน
ภายนอก เป็ นต้น
เจรจากับคู่สญ
ั ญา เพื่อรักษาสภาพคล่องทางการเงิน
ชะลอการลงทุน และการจัดซือ้ จัดจ้าง
ปรับลดค่าใช้จ่ายทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับการปฏิบตั ิการ (Operation) และความปลอดภัย รวมถึงหลักเกณฑ์ท่ี
กฎหมายกาหนด

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 กระทรวงการคลังได้ลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ลงต่ ากว่า ร้อยละ 50 ทาให้บริษัทฯ
พ้นจากสภาพการเป็ นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จากนัน้ ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 บริษัทฯ ได้ย่นื คาร้อง
ขอฟื้ นฟู กิจการ และเสนอผู้จดั ทาแผนฟื้ นฟูกิจการ ต่อศาลล้มละลายกลาง เพื่อเข้าสู่กระบวนการฟื้ นฟูธุรกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและให้ความคุม้ ครองอย่างเป็ นธรรมแก่ผเู้ กีย่ วข้องทุกฝ่ าย โดยในวันที่ 14 กันยายน 2563 ศาลล้มละลายกลาง
ได้มีคาสังให้
่ บริษัทฯ ฟื้ นฟู กิจการและแต่ งตั ง้ คณะทาแผน บริษัทฯ จึงมีหน้ าที่จดั ทาแผนฟื้ นฟู เพื่อเสนออนุ มตั ิต่อศาล
ในระหว่างการจัดทาแผนฟื้ นฟูดงั กล่าว บริษทั ฯ ได้กาหนดแนวทางในการดาเนินงาน ดังนี้
1. Revenue Excellence การสร้างรายได้ในทุกด้านทัง้ รายได้จากการบินและนอกเหนือจากการบิน ซึง่ การ
ขับเคลื่อนหลักด้านนี้จ ะประกอบด้วย การเน้ นเส้นทางที่ทากาไร เส้นทางที่เป็ นยุ ทธศาสตร์สาคัญ และ
เส้น ทางบิน ใหม่ ท่ีมีศ ัก ยภาพ ปรับ ปรุ ง โครงฝ่ ายการพาณิ ช ย์ ด าเนิ น ธุ ร กิจ ใหม่ จ ากหน่ ว ยธุ ร กิจ การ
ปฏิบตั กิ าร ทีม่ ศี กั ยภาพในการหารายได้
2. Simpler, leaner and more cost efficient เพิม่ ประสิทธิภาพจากการบริหารจัดการต้นทุน จากค่าใช้จ่าย
ที่เกิดจากการปฏิบตั ิการบิน โดยมีการขับเคลื่อนหลัก คือการบริหารสัญญาเช่าเครื่องบินและเครื่องยนต์
การบริหารการจัดซือ้ และการบารุงรักษาเครื่องบิน
3. World class ways of working เป็ นองค์กรทีม่ ขี นาดเล็กลงแต่มี ทักษะ ขีดความสามารถ และทางานร่วมกัน
อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกับนาเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั มาช่วยปรับลดขัน้ ตอนการทางานให้รวดเร็ว ง่าย กระชับ
โดยมีการขับเคลื่อนหลักคือ การปรับโครงสร้างองค์กรพร้อมกับวัฒนธรรมองค์กร การเพิม่ ความสามารถ
ด้านเทคโนโลยี รองรับการฟื้ นฟูกจิ การ และการดาเนินการเพื่อมุ่งสู่ผลลัพธ์ (Ambition X People X
Execution)
เพื่อบรรเทาผลกระทบและแก้ไขปั ญหา บริษทั ฯ ได้ดาเนินโครงการต่างๆ ได้แก่
 โครงการพนักงานลาหยุดโดยไม่รบั เงินเดือนและค่าตอบแทน (โครงการ Together We Can) โครงการ
“ร่วมใจเสียสละเพื่อองค์กร” (Mutual Separation Plan) พร้อมทัง้ โครงการลาหยุดโดยไม่ได้รบั เงินเดือน
(Leave Without Pay)


หารายได้เพิม่ จากธุรกิจทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับการขนส่งผูโ้ ดยสาร เช่น โครงการอร่อยล้นฟ้ า ไม่บนิ ก็ฟินได้ หรือ
โครงการ (Thai Flying Experience & Beyond)
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1.2

การเปลี่ยนแปลงลักษณะการประกอบธุรกิ จของปี ที่ ผ่านมา


การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19)ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการ
ดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ เงินทุน และกระแสเงินสด จนบริษัทฯ เข้าสู่กระบวนการฟื้ นฟูกจิ การ ทาให้เกิดการปรับรูปแบบ
และดาเนินการเพิม่ เติม สาหรับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี้
• การปรับการบริหารจัดการหลักสูตร compliance ตามกฎหมายและข้อบังคับสากล ให้เป็ นไปตาม
มาตรการรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ขององค์กรการบิน ทีก่ ากับดูแล
มาตรฐานการอบรมด้านความปลอดภัย
• ส่ง เสริม การดาเนิ น การผลิต e-courseware สาหรับหลัก สูตร e-learning เพื่อ ทดแทนหลักสูต ร
classroom
• การเปิ ดอบรมเฉพาะหลักสูตร e-learning / self-study ในช่วง Lockdown และ Work from Home เพื่อ
ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาความรูอ้ ย่างต่อเนื่อง
• การขยายการดาเนินการจัดหลักสูตรฝึกอบรมด้าน Compliance ภาษาอังกฤษ และ Soft skills ต่างๆให้
ลูกค้าภายนอกเพื่อช่วยหารายได้
• ส่งเสริมให้บุคลากรมีการ reskill และ upskill เพื่อรับมือกับการปรับเปลีย่ นวิธกี ารทางาน พร้อมส่งเสริม
ให้บุคลากรเพิม่ ศักยภาพในการทางานข้ามหน่วยงาน
• ปรับแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ส่งเสริมให้ตระหนักถึงศักยภาพของตนเองนาสู่ภาคปฏิบตั ิ
โดยการจัดโครงการ Join the Force ‘เพราะคุณคือคนสาคัญของเรา’ เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรนาความรู้ และทักษะของแต่
ละบุคคล มาทางานร่วมกัน เพื่อให้เกิดการพัฒนาตนเองร่วมกับการสร้างประโยชน์ต่อองค์กร
• จัดทาโครงการหลักสูตร Leadership Program ‘DD Chansin Camp’ สาหรับผูบ้ ริหาร และหัวหน้างาน
เพื่อ ส่ ง เสริม ความรู้แ ละทัก ษะในการบริห ารจัด การงานแบบสมัย ใหม่ บริห ารจัด การความคิด การสร้า งทีม งานที่มี
ประสิทธิภาพ รวมทัง้ เสริมสร้างคุณลักษณะของผูน้ าให้พร้อมกับการเปลีย่ นแปลงทีก่ าลังเกิดขึน้
• พัฒนาผู้บริหารระดับสูง ผ่าน Online และ Virtual Training ในเรื่องภาวะผู้นา เทรนด์ดจิ ทิ ลั การ
transform องค์กร การเข้าใจจิตวิทยาการเปลีย่ นแปลง และเปิ ดรับสิง่ ใหม่ การสร้าง mindset เพื่อการเอาชนะอุปสรรคและ
ข้อจากัด และการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเริม่ ธุรกิจในภาพรวมผ่าน Business Model Canvas เพื่อผลักดันการ
ดาเนินการธุรกิจตามแผนฟื้ นฟู
• การยกเลิกการจัดอบรมหลักสูตร non-compliance ซึง่ เป็ นหลักสูตรตามแผนดาเนินการจัดอบรมประจาปี
2563 ทีเ่ ป็ นหลักสูตรทีม่ คี ่าใช้จ่ายการอบรม ทัง้ หมด
• การยกเลิกการจัดอบรมแบบ classroom เพื่อเป็ นไปตามมาตรการความปลอดภัยจาก social distancing
กากับโดยภาครัฐ
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การบริหารจัดการด้านการเงิ นและการบัญชี
ในปี 2563 บริษทั ฯ ได้ดาเนินการบริหารจัดการด้านการเงิน การบัญชี และการบริหารความเสีย่ งราคาน้ ามัน

ดังนี้
 การบริหารเงินสด บริษทั ฯ มีการบริหารกระแสเงินสดคงเหลือในแต่ละสกุลเงินให้อยู่ในระดับทีเ่ หมาะสม
เพียงพอกับค่าใช้จ่าย และการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มผลตอบแทนและเป็ นประโยชน์ สูงสุดต่ อบริษัทฯ ทัง้ นี้ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2563 บริษทั ฯ ไม่มวี งเงินสินเชื่อระยะสัน้ จากสถาบันการเงินต่าง ๆ เพื่ อรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจและ
ปั จจัยต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ ในและต่างประเทศ
 ในด้านการปรับโครงสร้างเงินกู้ยมื บริษัทฯ ใช้เครื่องมือทางการเงิน ได้แก่ Cross Currency Swap
(CCS) และ/หรือ Interest Rate Swap (IRS) ในการดาเนินการ ภายใต้มติคณะกรรมการบริษทั ฯ โดยให้สอดคล้องกับสกุล
เงินของเงินสดสุทธิจากการดาเนินงาน (Net Operating Cash Flow) ทัง้ นี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษทั ฯ ไม่มธี ุรกรรม
CCS หรือ IRS คงเหลือ
 ในการจัดการด้านบัญชี บริษทั ฯ ได้ถอื ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับใหม่ทเี่ ริม่ ในหรือ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มาถือปฎิบตั ิ เรื่อง มาตรฐานกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่อ ง สัญญาเช่า อย่างครบถ้ว นถูกต้องตามเกณฑ์ทีม่ ผี ลบังคับ ใช้แล้ว รวมทัง้ บริษ ทั ฯ ได้เลือกใช้ม าตรการผ่อนปรน
ชั ่วคราวตามแนวทางปฎิบตั ทิ างการบัญชีเรื่อง มาตรการผ่อนปรนชั ว่ คราวสาหรับกิจการทีใ่ ห้ความช่วยเหลือลูกหนี้ท่ี
ได้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์ทสี่ ่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย และเรื่อง มาตรการผ่อนปรนชั ่วคราวสาหรับทางเลือก
เพิม่ เติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ประกาศในราชกิจจานุ เบกษา เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563
 ในด้านการบริหารความเสีย่ งราคาน้ ามัน บริษทั ฯ ได้มกี ารบริหารความเสีย่ งราคาน้ ามันอากาศยาน
อย่างต่อเนื่องเป็ นระบบ โดยได้ปรับนโยบายการบริหารความเสีย่ งราคาน้ามันฯ ให้สามารถจัดทาประกันความเสีย่ งราคา
น้ ามันฯ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 20 และไม่เกินร้อยละ 80 ของปริมาณการใช้ในรอบหนึ่งปี งบประมาณ และระยะเวลาประกัน
ไม่เ กิน 18 เดือ น ทัง้ นี้ การป้ อ งกันความเสี่ย งในปริม าณที่สูงหรือ ต่ า กว่ าระดับที่กาหนดไว้น้ี จะต้องได้รบั อนุ มตั ิจาก
คณะกรรมการบริษทั ฯ โดยบริษัทฯ จะจัดทาประกันความเสีย่ งราคาน้ามันฯ ด้วยเครื่องมือทางการเงินแบบต่างๆ เพื่อให้
เหมาะสมต่อสภาพตลาดในแต่ละช่วงเวลา โดยบริษัทฯจะพิจารณาถึงการลดความผันผวนของราคาน้ ามันเป็ นสาคัญ
อย่างไรก็ตามเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อ
อุตสาหกรรมการบิน ประกอบกับ บริษัทอยู่ระหว่างกระบวนการการฟื้ นฟู กิจการภายใต้ศาลล้มละลายกลาง และยังไม่
สามารถดาเนินธุรกิจขนส่งทางอากาศ หรือมีตารางการบินทีช่ ดั เจน ทาให้บริษทั ฯ มีปริมาณความต้องการใช้น้ ามันอากาศ
ยานต่อเดือนทีไ่ ม่แน่นอน จึงได้มกี ารงดการจัดทาการประกันความเสีย่ งราคาน้ ามัน ตัง้ แต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ทีผ่ ่านมา
จนกว่าบริษทั ฯ จะสามารถกลับมาดาเนินธุรกิจขนส่งทางอากาศได้เป็ นปกติอกี ครัง้


การปลดระวางเครือ่ งบิ น
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรม
การบินและการเดินทางของผู้โดยสารทัวโลก
่
บริษัทฯ หยุดทาการบินชัวคราวตั
่
ง้ แต่ ปลายเดือนเมษายน เป็ นต้นมา
ส่ง ผลให้ต้อ งจอดเครื่อ งบิน ระยะยาวเกือ บทัง้ หมด โดยเฉพาะเครื่อ งบิน ลาตัว กว้า งพิสยั ไกล เช่ น แอร์บ ัส A380-800
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โบอิง้ 747-400 โบอิง้ 777-200 โบอิง้ 777-300 และโบอิง้ 777-200ER เป็ นต้น บริษทั ฯ จึงได้พจิ ารณาปลดระวางเครื่องบิน
รุ่นเก่าทีม่ กี าหนดปลดระวางในปี 2562 มาปลดระวางในปี 2563 ได้แก่ เครื่องบินแบบโบอิง้ 747-400 โบอิง้ 777-200 และ
โบอิง้ 777-300 เพื่อทาการประกาศหาผูส้ นใจซือ้ ต่อไป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษทั ฯ มีเครื่องบินรอการจาหน่ าย จานวน 42 ลา ทีป่ ระกาศบนเว็บไซต์ขาย
เครื่องบินของบริษทั ฯ (www.thaiaircrafttrading.com) เพื่อหาผูส้ นใจซือ้ ได้แก่ เครื่องบินแบบ แอร์บสั A300-600 จานวน
1 ลา เครื่องบิน แอร์บสั A340-500 จานวน 3 ลา แอร์บสั A340-600 จานวน 6 ลา แอร์บสั A380-800 จานวน 2 ลา
เครื่องบินแบบโบอิง้ 737-400 จานวน 2 ลา โบอิง้ 747-400 จานวน 10 ลา โบอิง้ 777-200 จานวน 6 ลา โบอิง้ 777-300
จานวน 6 ลา และ โบอิง้ 777-200ER จานวน 6 ลา


การบริหารจัดการด้านการบริการบนเครือ่ งบิ น
 First Class Service
เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผโู้ ดยสารชัน้ หนึ่ง บริษทั ฯ ได้มกี ารปรับเปลีย่ นและปรับเพิม่ เมนูอาหาร
ให้มคี วามหลากหลายและเป็ นทีน่ ิยมในแต่ละเส้นทางบิน โดยออกแบบเมนูอาหาร Michelin Chef นอกจากนี้ พนักงาน
ต้อนรับบนเครื่องบินทีจ่ ะปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นชัน้ หนึ่ง จะได้รบั การอบรมเพิม่ เติมเพื่อปฏิบตั งิ านในชัน้ หนึ่งอย่างมีประสิทธิภาพ
และอย่างมืออาชีพ
หมายเหตุ : โครงการข้างต้นเป็ นโครงการทีด่ าเนินการต่อเนื่อง ในช่วงก่อนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด-19) อนึ่งระหว่างทีบ่ ริษทั ฯ หยุดทาการบิน จึงทาให้ไม่ได้ดาเนินการโครงการดังกล่าวในปี 2563
 Business Class Service
บริษทั ฯ ได้ปรับเปลีย่ นการบริการผูโ้ ดยสารในชัน้ ธุรกิจ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผูโ้ ดยสารมาก
ทีส่ ดุ โดยปรับลดขัน้ ตอนในการเตรียมงานก่อนให้บริการ เพื่อให้ผโู้ ดยสารได้รบั ความพึงพอใจจากการบริการเพิม่ ขึน้ และ
สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) บริษัทฯ ได้เพิม่ มาตรการเกีย่ วกับ
สุขอนามัยของผูโ้ ดยสารในระหว่างการเดินทาง โดยปรับการบริการให้สอดคล้องกับมาตรการของรัฐ และข้อกาหนดของ
สถานีต่างประเทศ เพื่อลดโอกาสของการแพร่เชื้อในเที่ยวบิน โดยกาหนดให้พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสวมอุปกรณ์
ป้ องกันตลอดระยะเวลาปฏิบตั กิ ารบิน รวมทัง้ หลีกเลีย่ งการสัมผัสใกล้ชดิ อีกทัง้ อาหารทีใ่ ห้บริการจะถูกบรรจุในภาชนะแบบ
ปิ ด (Pre-packaged)
 การอบรมพนักงานต้อนรับบนเครือ่ งบิ นแบบใหม่
บริษัทฯ ได้จดั ระบบการฝึ กอบรมพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินรุ่นใหม่ โดยเชื่อมโยงหลักการฝึ กอบรม
แบบ Competency Base Training และพืน้ ฐานความรูด้ า้ 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
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
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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 และใช้เครื่องบินแอร์บสั แบบ 330 (A330300)
- เส้นทางกรุงเทพ-บาหลี จะทาการเปลีย่ น Aircraft ใหญ่ขน้ึ จากเดิม แบบโบอิง้ 777-200 เป็ น แบบโบอิ้ง
747-400 (จานวนทีน่ งเพิ
ั ่ ม่ มากขึน้ ) เริม่ ตัง้ แต่ มกราคม 2563
- เส้นทางกรุงเทพ-บริสเบน อาจมีการทาการขอ เพิม่ ขนาด Aircraft และ/หรือ เพิม่ เทีย่ วบิน เป็ นบางวัน เริม่
ตัง้ แต่ มกราคม 2563
- เส้นทางกรุงเทพ-เมลเบิรน์ ได้ทาการเพิม่ เทีย่ วบินจาก 11 เทีย่ วบิน เป็ น 14 เทีย่ วบินต่อสัปดาห์ ในตาราง
การบินฤดูหนาว 2562/2563
- เส้นทางกรุงเทพ-แฟรงเฟิ รต์ TG922/923 ทาการปรับเทีย่ วบินทัง้ ไปและกลับ จาก 7 เทีย่ วบินต่อสัปดาห์
เป็ น 4 เทีย่ วบินต่อสัปดาห์ และ ทาการบินเส้นทางไปกลับ ภูเก็ต-แฟรงเฟิ รต์ TG926/927 จานวน 3 เทีย่ วบิน ให้บริการ
ตัง้ แต่ วันที่ 27ตุลาคม 2562
- เพิม่ เทีย่ วบิน TG932/933 กรุงเทพฯ-ปารีส ทัง้ ไปและกลับ 3 เทีย่ วบินต่อสัปดาห์ โดยเทีย่ วบินใหม่น้ีเริม่
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 น 7 เทีย่ วบินต่อสัปดาห์
- เพิม่ ความถี่ เส้นทาง TG944/945 กรุงเทพฯ-โรม ทัง้ ไปและกลับ เป็ น 5 เทีย่ วบินต่อสัปดาห์
- เส้นทางกรุงเทพ-ปั กกิง่ TG614/615 ทาการเปลี่ยน Aircraft เพิม่ จานวนที่นัง่ จากเดิมจากแบบแอร์บสั
A350-900 เป็ น แบบโบอิง้ B777-300ER
- ในช่วงตารางการบินฤดูรอ้ น 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
(โควิด-19) ทาให้บริษัทฯต้องหยุดทาการบินชัวคราว
่
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯได้แสวงหาโอกาสในการทาการบินและหา
รายได้เสริม โดยมีการจัดเทีย่ วบินเช่าเหมาลา (Chartered Flight) เทีย่ วบินขนส่งสินค้า (Cargo Flight) และเทีย่ วบินรับ
ผูโ้ ดยสารตกค้างชาวไทยกลับประเทศ (Repatriation Flight) ในจุดบินทีม่ ศี กั ยภาพต่างๆ เช่น ฮ่องกง ไทเป โซล เฉินตู
โตเกียว แฟรงเฟิ รต์ ลอนดอน โคเปนเฮเกน ซิดนีย์ โอ๊คแลนด์ เป็ นต้น โดยมีจานวนเทีย่ วบินในระหว่างเดือนเมษายน 2563
ถึงเดือนกันยายน 2563 จานวนทัง้ สิน้ 603 เทีย่ วบิน
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- ในช่วงตารางการบินฤดูหนาวปี 2563/2564 ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนธันวาคม 2563 บริษทั ฯ
ยังคงทาการบินในลักษณะเดียวกับตารางการบินฤดูร้อน 2563 กล่าวคือ เป็ นเที่ยวบินเช่าเหมาลา (Chartered Flight)
เทีย่ วบินขนส่งสินค้า (Cargo Flight) และเทีย่ วบินรับผูโ้ ดยสารตกค้างชาวไทยกลับประเทศ (Repatriation Flight) เป็ นหลัก
- ในระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 27 มีนาคม 2564 บริษทั ฯได้เริม่ จัดทาตารางการบินปกติ โดยเป็ น
เทีย่ วบินกึง่ พาณิชย์ในเส้นทางดังต่อไปนี้
- เส้น ทาง TG910/911 กรุ ง เทพ-ลอนดอน จ านวน 1 เที่ย วบิน ต่ อ สัป ดาห์ ด้ว ยเครื่อ งบิน แบบโบอิ้ง
777-300ER
- เส้นทาง TG920/921 กรุ งเทพ-แฟรงเฟิ ร์ต จานวน 1 เที่ยวบินต่ อสัป ดาห์ ด้ว ยเครื่องบินแบบโบอิ้ง
777-300ER
- เส้นทาง TG950/951 กรุงเทพ-โคเปนเฮเกน จานวน 1 เทีย่ วบินต่อสัปดาห์ ด้วยเครื่องบินแบบแอร์บสั
A350-900
- เส้นทาง TG475/476 กรุงเทพ-ซิดนีย์ จานวน 1 เทีย่ วบินต่อสัปดาห์ ด้วยเครื่องบินแบบโบอิง้ 777-300ER
- เส้นทาง TG622/623 กรุ ง เทพ-โอซากา จานวน 1 เที่ยวบิน ต่ อสัป ดาห์ ด้ว ยเครื่อ งบิน แบบแอร์บ ัส
A350-900
- เส้นทาง TG624/625 กรุงเทพ-มะนิลา จานวน 1 เทีย่ วบินต่อสัปดาห์ ด้วยเครื่องบินแบบแอร์บสั A330-300
- เส้นทาง TG632/633 กรุงเทพ-ไทเป จานวน 1 เทีย่ วบินต่อสัปดาห์ ด้วยเครื่องบินแบบแอร์บสั A330-300
- เส้นทาง TG638/639 กรุงเทพ-ฮ่องกง จานวน 7 เทีย่ วบินต่อสัปดาห์ ด้วยเครื่องบินแบบแอร์บสั A330-300
- เส้นทาง TG642-643 กรุงเทพ-โตเกียว นาริตะ จานวน 3 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ด้วยเครื่องบินแบบโบอิ้ง
B777-300ER
- เส้นทาง TG656/657 กรุงเทพ-โซล จานวน 1 เทีย่ วบินต่อสัปดาห์ ด้วยเครื่องบินแบบแอร์บสั A350-900
 โครงการขยายช่ องทางจัดจาหน่ ายผลิ ตภัณฑ์และบริ การ เพื่อเพิ่ มรายได้จากธุรกิ จ On Ground
Catering Services ภายในประเทศ
ฝ่ ายครัวการบิน ได้มุ่งเน้นการปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์รูปแบบใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของผูบ้ ริโภคทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป มีการขยายช่องทางการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มผูบ้ ริโภคได้มากขึน้
ทัง้ นี้ จากสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ส่ง ผลกระทบต่ อการ
ดาเนินงานของบริษัทฯ อย่างรุนแรง ฝ่ ายครัวการบิน จึงได้เร่งดาเนินโครงการเพื่อพัฒนาและขยายช่องทางการจัดจาหน่ าย
ผลิตภัณฑ์ของฝ่ ายฯ ซึง่ ได้แก่ เบเกอรีพ่ ฟั แอนด์พาย (Puff & Pie), อาหารว่างกล่อง(Snack Box) และอาหารพร้อมทาน รวมถึง
ผลิตภัณฑ์อ่นื ๆ เพื่อเป็ นการสร้างรายได้เพิม่ ให้กบั บริษัทฯ โดยมีการพัฒนาและขยายช่องทางที่สาคัญ เช่น การขายผ่าน
Online Delivery โดยใช้บริการจาหน่ ายอาหารและเบเกอรีบ่ น Platform ของ Application ทีใ่ ห้บริการในธุรกิจ Food Delivery
ได้แก่ Wongnai Line-man, Grab และ Robinhood โครงการทาธุรกิจร่วมกับลูกค้ากลุ่ม B2B (Business-to-Business) ได้แก่
7- Eleven, McThai, Tops, Amazon และ อินทนิล การขยายพันธมิตรทางธุรกิจ การขยายสาขาธุรกิจร้านเบเกอรีพ่ ฟั แอนด์
พาย (Puff & Pie) การจัดกิจกรรมทางการตลาดตามเทศกาล โครงการพิเศษต่างๆ การออก Event นอกสถานทีส่ าหรับ
จาหน่ายผลิตภัณฑ์ของฝ่ ายฯ เพื่อเป็ นการขยายฐานลูกค้า และสามารถเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้ าหมายได้ง่ายขึน้
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บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

1.3

รางวัลที่ บริ ษทั ฯ ได้รบั
ในปี 2563 บริษทั ฯ ได้รบั รางวัลด้านต่างๆ อาทิ
รางวัลสายการบิ นยอดเยี่ยม
 รางวัลสายการบินทีใ่ ห้บริการอาหารบนเครื่องยอดเยีย่ มอันดับ 1 ของภูมภิ าคเอเชีย ติดต่อกันเป็ นปี ท่ี 2 จาก
การประกาศรางวัล PAX International Readership Awards 2020
 รางวัลยอดเยีย่ มกระเป๋ าชุดอานวยความสะดวกบนเครื่องบิน สาหรับผูโ้ ดยสารชัน้ หนึ่ง จากการประกาศรางวัล
PAX International Readership Awards 2020

รางวัลรับรองคุณภาพสายการบิ น
 ใบรับรองคุณภาพสากล ด้านความปลอดภัย การควบคุมคุณภาพ การรักษาความปลอดภัย และการตอบสนอง
ภาวะฉุ กเฉิน (IATA Operational Safety Audit : IOSA) ซึง่ การบินไทยเป็ นสายการบินรายแรกของประเทศ
ไทยทีไ่ ด้รบั การรับรองมาตรฐาน IOSA ครัง้ แรกเมื่อปี พ.ศ.2547 และได้รบั การต่ออายุใบรับรองอย่างต่อเนื่อง
มาโดยตลอด
 การบินไทยและไทยสมายล์รบั มอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (Amazing Thailand
Safety & Health Administration: SHA) จากกระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา
รางวัลอื่นๆ
 รางวัลเกียรติคุณจากบริษทั Cambodia Airports ในฐานะทีก่ ารบินไทยทาการบิน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ
พนมเปญ เป็ นระยะเวลานานทีส่ ดุ
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บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

1.4 โครงสร้างการถือหุ้นของบริ ษทั ฯ
กระทรวงการคลัง (1)

47.86%

ผูถ้ อื หุน้ รายย่อย

50.01%

บมจ.การบินไทย
ทุนชาระแล้ว 21,828 ล้านบาท
บริษทั ร่วม

บริษทั ย่อย

100%

55.0%

บจก.ไทยสมายล์แอร์เวย์
เงินลงทุน 1,800 ล้านบาท

บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง

49.0%

บจก.ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อสี ต์เอเชีย
เงินลงทุน 8.25 ล้านบาท

(มีอานาจควบคุม)

บจก.วิงสแปน เซอร์วสิ เซส(2)
เงินลงทุน 0.98 ล้านบาท

49.0%

(มีอานาจควบคุม)

บจก. ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง(3)
เงินลงทุน 0.98 ล้านบาท

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

30.0%

30.0%
%
5%ถ
5%
22.6%

บจก.ดอนเมือง อินเตอร์เนชันแนล
่
แอร์พอร์ต โฮเต็ล
เงินลงทุน 48 ล้านบาท

บจก.โรงแรมท่าอากาศยาน
สุวรรณภูม ิ
เงินลงทุน 305.33 ล้านบาท

บจก.ครัวการบินภูเก็ต
เงินลงทุน 30 ล้านบาท

Star Alliance services
GmbH
เงินลงทุน 25,000 ยูโร

4.6%

บจก.เทรดสยาม
เงินลงทุน 1.75 ล้านบาท

3.5%

บจก.วิทยุการบิน
แห่งประเทศไทย
เงินลงทุน 5.19 ล้านบาท
บจก.สหโรงแรมไทยและ
การท่องเทีย่ ว
เงินลงทุน 1.75 ล้านบาท

บมจ.บริการเชือ้ เพลิงการบิน
กรุงเทพ
เงินลงทุน 115.19 ล้านบาท

หมายเหตุ (1) รวมการถือหุน้ ของธนาคารออมสิน 2.13%
(2)
บจก. ครัวการบินภูเก็ตถือหุน้ บุรมิ สิทธิ 51%
(3)
บจก. วิงสแปนฯ ถือหุน้ บุรมิ สิทธิ 51%
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บจก.ขนส่งน้ามันทางท่อ
เงินลงทุน 9,340 บาท

บมจ.สายการบินนกแอร์
เงินลงทุน 735.59 ล้านบาท

0.79%

1.3%

0.00026%

13.28%

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

กิจการขนส่ งทางอากาศ

2. ลักษณะการประกอบธุรกิ จ
โครงสร้างรายได้ของบริษทั ฯและบริษทั ย่อย
รายได้ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ใน 3 ปี ทผ่ี ่านมา มีดงั นี้
ปี 2563
ล้านบาท ร้อยละ
รายได้จากกิ จการขนส่ง
ค่าโดยสารและค่าน้ าหนักส่วนเกิน
ค่าระวางขนส่งและไปรษณียภัณฑ์
รวมรายได้จากกิ จการขนส่ง
รายได้การบริการอื่นๆ(1)
รวมรายได้จากการขายหรือการให้บริการ
รายได้อ่นื (2)
รวมรายได้
หมายเหตุ :

34,163
6,893
41,056
6,660
47,716
921
48,637

ปี 2562
ล้านบาท ร้อยละ

70.2
14.2
84.4
13.7
98.1
1.9
100.0

149,044
17,784
166,828
14,214
181,042
7,912
188,954

78.9
9.4
88.3
7.5
95.8
4.2
100.0

ปี 2561
ล้านบาท ร้อยละ
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

(1)

รายได้การบริการอื่นๆ ประกอบด้วย รายได้จากหน่วยธุรกิจและรายได้จากกิจการสนับสนุนอื่นๆ

(2)

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

ในฐานะทีบ่ ริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) เป็ นบริษทั ทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 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 การบริการลูกค้าภาคพื้ น
การบริการลานจอดและอุปกรณ์ภาคพืน้ และครัวการบิน สาหรับกิจการอื่นๆ เป็ นกิจการสนับสนุ นการขนส่ง ประกอบด้วย
การบริการซ่อมบารุงอากาศยาน การบริการอานวยการบิน การจาหน่ ายสินค้าปลอดภาษีบนเครื่องบิน การจาหน่ ายสินค้า
ทีร่ ะลึก การบริการเครื่องฝึกบินจาลองและการดาเนินงานของบริษทั ย่อยทัง้ หมด มีรายละเอียดดังนี้

ก)

กิ จการขนส่งทางอากาศ

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

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 นี้ธุรกิจทีเ่ 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
ในและนอกสถานทีร่ า้ นอาหารสวัสดิการพนักงานการบริการอาหารในโรงพยาบาล การบริการอาหารห้องรับรองพิเศษสาย
การบิน (Airlines Lounge) และเป็ นพันธมิตรกับองค์กรต่างๆ ในการจาหน่ าย ให้บริการ อาหารและเครื่องดื่ม เช่น บขส.
Café Amazon

ค) กิ จการอื่นๆ
ในส่วนของกิจการอื่นๆ ที่สนับสนุ นการขนส่ง ได้แก่ ฝ่ ายช่าง การบริการอานวยการบิน การจาหน่ ายสินค้าปลอด
ภาษีบนเครื่องบินการจาหน่ายสินค้าทีร่ ะลึกและบริการเครื่องฝึกบินจาลอง
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ส่วนที่ 1-2 หน้าที่ 2

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
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กิจการขนส่ งทางอากาศ

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 2563 บริษทั ฯ และสายการบินไทยสมายล์ มีจานวนเครื่องบินทีใ่ ช้ปฏิบตั กิ ารบินจานวน 81 ลา
ประกอบด้วยเครื่องบินพิสยั ไกลที่ใช้ทาการบินเส้นทางข้ามทวีป จานวน 38 ลา ได้แก่ เครื่องบินแบบแอร์บสั A380-800
แอร์บสั A350-900 โบอิ้ง 777-200ER/300ER เครื่องบินพิสยั กลางที่ใช้ทาการบินเส้นทางภูมิภาคจานวน 23 ลา ได้แก่
เครื่องบินแบบ แอร์บสั A330-300 โบอิง้ 787-8/-9 และเครื่องบินลาตัวแคบที่ใช้ทาการบินเส้นทางระยะใกล้จานวน 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 2563
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
6
12
6
14
15
6
2
20
81

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 งทางอากาศ
หมายเหตุ: : 1) คณะกรรมการบริษทั ฯ ในการประชุมครัง้ ที่ 2/2563 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 รับทราบแผนปลดระวางเครื่องบิน ประกอบด้วย
เครือ่ งบินแบบ โบอิ้ง 747-400 โบอิ้ง 777-200 และ โบอิ้ง 777-300
2) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ทีก่ ระทบต่อการเดินทางผูโ้ ดยสารและอุตสาหกรรม
การบินทัวโลก
่
บริษทั ฯ ได้ทาการจอดระยะยาว (Long Term Parking ) เครื่องบินลาตัวกว้างพิสยั ไกล โดยใช้งานเฉพาะเครื่องบินบางแบบทีม่ ี
ขนาดและพิสยั เหมาะสมกับการทาการบินแบบ เช่าเหมาลา(Charter Flight) เทีย่ วบินเพื่อขนส่งเฉพาะสินค้า (Cargo Lead Flight) และ เทีย่ วบิน
รับผูโ้ ดยสารทีต่ อ้ งการเดินทางกลับบ้าน (Repatriation Flight)

2.1.2

การพัฒนาเส้นทางบิ นและจุดบิ น

ในปี 2563 บริษทั ฯ ได้รบั ผลกระทบอย่างรุนแรงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
(โควิด -19) ต้องหยุดทาการบินชัวคราวจากการปิ
่
ดน่ านฟ้ า 100 เปอร์เซ็นต์ในเดือนเมษายน 2563 และประสบกับสภาพ
ตลาดที่มปี ริมาณผู้โดยสารที่ลดลงเป็ นอย่างมากตลอดช่วงระยะเวลาทีผ่ ่านมา จากนัน้ บริษทั ฯ ได้เข้าสู่กระบวนการฟื้ นฟู
กิจการภายใต้การพิจารณาของศาลล้มละลายกลาง เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 บริษทั ฯ ร่วมกับคณะทีป่ รึกษาและผูท้ า
แผนฟื้ นฟูกจิ การ ดาเนินการปรับแผนเส้นทางบินและจุดบินให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อกระตุ้นรายได้จากเทีย่ วบินให้
เพิม่ มากขึน้ เท่าที่สามารถเป็ นไปได้ โดยมุ่งเน้ นจัดทาการบินด้วยเที่ยวบินในลักษณะกึ่งพาณิชย์ ( Semi Commercial
Flight) เพื่อขนส่งสินค้าและรองรับการเดินทางของประชาชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) (Cargo and Repatriation Flight) ตลอดจนจัดทาการบินด้วยเทีย่ วบินพิเศษเช่าเหมาลา
(Charter Flight) ตามสภาพตลาด
เส้นทางบิ นภายในประเทศ
บริษัทฯ ทาการบินด้วยเที่ยวบินแบบประจาในระหว่างเดือน มกราคม ถึง มีนาคม 2563 ด้วยความถี่รวม 1,213
เที่ยวบิน จากกรุงเทพฯ ไปยังภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ ภาคใต้ ได้แก่ ภูเก็ต และ กระบี่ โดยมีการเสริมผลิตภัณฑ์และ
ให้บริการโดยสายการบินไทยสมายล์ดว้ ยความถี่รวม 3,058 เทีย่ วบิน ทาการบินในเส้นทางหลัก ได้แก่ กรุงเทพฯ-เชียงใหม่
กรุงเทพฯ-ภูเก็ต กรุงเทพฯ-กระบี่ และทาการบินทดแทนการบินไทยในเส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงราย กรุงเทพฯ-สุราษฎร์ธานี
กรุงเทพฯ-หาดใหญ่ กรุงเทพฯ-ขอนแก่น กรุงเทพฯ-อุดรธานี กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี เชียงใหม่-ภูเก็ตและเส้นทางอื่น ได้แก่
กรุงเทพ-นราธิวาส ทัง้ นี้ ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในระหว่าง
เดือน เมษายน ถึง ธันวาคม 2563 บริษทั ฯ ได้ปรับแผนเส้นทางบินและจุดบินภายในประเทศ โดยสายการบินไทยสมายล์
เริ่ ม กลับ มาท าการบิ น ในเส้น ทางภายในประเทศตั ง้ แต่ ว ัน ที่ 1 มิ ถุ น ายน 2563 โดยยัง คงท าการบิ น ในเส้ น ทาง
กรุ งเทพฯ - เชียงใหม่ กรุ งเทพฯ - เชียงราย กรุ งเทพฯ - ขอนแก่ น กรุงเทพฯ - อุดรธานี กรุ งเทพฯ - อุ บลราชธานี
กรุงเทพฯ - ภูเก็ต กรุงเทพฯ - กระบี่ กรุงเทพฯ - สุราษฎร์ธานี กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ กรุงเทพ - นราธิวาส
เพิม่ จุดบินใหม่ในเส้นทาง ดังต่อไปนี้
 กรุงเทพฯ - นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563
 กรุงเทพฯ - น่าน เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563
 กรุงเทพฯ - นครพนม เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563
 กรุงเทพฯ - เลย เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2563
 เส้นทางอื่น ได้แก่ เชียงใหม่-นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 และ อุดรธานี-นครศรีธรรมราช
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2563
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ข้อมูลเส้นทางบิ นภายในประเทศ
ปี 2563
รายได้จากการขนส่งผูโ้ ดยสาร (ล้านบาท) (1)

ปี 2562

ปี 2561

4,290.8

10,483.7

11,230.3

13.8

7.8

7.5

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

1,560.1

3,717.5

3,803.6

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

2,364.6

4,735.4

5,053.3

66.0

78.5

75.3

*

10/10

10/10

*

355/370

374/368

ร้อยละของรายได้การขนส่งผูโ้ ดยสารรวม (%)

อัตราส่วนการขนส่งผูโ้ ดยสาร (%)
จานวนจุดหมายปลายทางทีใ่ ห้บริการตามตารางการบิน (ตาราง
การบินประจาฤดูหนาว / ฤดูรอ้ น) (3)
จานวนของเทีย่ วบินแบบประจา (เทีย่ วบินต่อสัปดาห์) (ตาราง
การบินประจาฤดูหนาว / ฤดูรอ้ น) (3)
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
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ า 2019 (โควิด -19) บริษัทฯ ต้องปรับเส้นทางบินตาม
สถานการณ์ จึงไม่สามารถระบุขอ้ มูลเป็ นตารางการบินประจาฤดูหนาว / ฤดูรอ้ น เหมือนสภาวการณ์ปกติ

*

เส้นทางบิ นระหว่างประเทศ
บริษทั ฯทาการบินด้วยเทีย่ วบินทีอ่ ยู่ในตารางบินในระหว่างเดือน มกราคม ถึง มีนาคม 2563 รวมทัง้ สิน้ 7,994
เที่ยวบินโดยแบ่งเป็ น 2 เส้นทางหลัก ได้แก่ เส้นทางภูมภิ าคเอเชีย 6,249 เที่ยวบิน ไปยัง 54 จุดบินใน 18 ประเทศและ
เส้นทางข้ามทวีป 1,745 เทีย่ วบิน ไปยัง 18 จุดบินใน 13 ประเทศ โดยมีรายละเอียดดังนี้
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
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ข้อมูลเส้นทางภูมิภาคเอเชีย
ปี 2563
รายได้จากการขนส่งผูโ้ ดยสาร (ล้านบาท)

(1)

(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

13,312.2

74,774.5

81,330.6

42.9

55.6

54.5

5,583.1

34,602.3

33,903.1

10,063.5

44,975.7

45,087.5

55.5

76.9

75.2

*

54/51

52/51

*

634/609

620/592

ร้อยละของรายได้การขนส่งผูโ้ ดยสารรวม (%)
ปริมาณการขนส่งผูโ้ ดยสาร (RPKs) (ล้านคน-กม.) (2)

ปี 2562

หมายเหตุ:
(1)

รวมรายได้จากเที่ยวบินแบบประจา รายได้ค่าน้ าหนักส่วนเกิน รายได้สุทธิจากการแลกเปลี่ยนการรับขนส่งผูโ้ ดยสารสุทธิจาก
เทีย่ วบินทีด่ าเนินการ โดยสายการบินอื่นและขายโดยบริษทั ฯ ตามความตกลงเทีย่ วบินร่วม และรายได้จากการขายทีน่ งโดยสาร
ั่
บนเทีย่ วบินของสายการบินอื่นซึ่งไม่ได้เป็ นเที่ยวบินร่วมแต่ไม่รวมรายได้จากเทีย่ วบินซึ่งไม่ได้อยู่ในตารางการบิน และไม่รวม
รายได้ค่าธรรมเนียมชดเชยค่าน้ามันและเงินค่าประกันภัยเรียกเก็บจากผูโ้ ดยสาร

(2)

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

(3)

ไม่รวมกรุงเทพมหานครตารางการบินในภาคฤดูหนาวเริม่ ตัง้ แต่วนั อาทิตย์ สุดท้ายของเดือนตุลาคมไปจนถึงวันเสาร์ สุดท้ายของ
เดือนมีนาคม และตารางการบินในภาคฤดูร้อนเริม่ ตัง้ แต่วนั อาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาคมไปจนถึงวัน เสาร์สดุ ท้ายของเดือน
ตุลาคมของทุกปี

*

ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) บริษัทฯ ต้องปรับเส้นทางบินตาม
สถานการณ์ จึงไม่สามารถระบุขอ้ มูลเป็ นตารางการบินประจาฤดูหนาว / ฤดูรอ้ น เหมือนสภาวการณ์ปกติ

เส้นทางสายเหนื อ
เป็ นเส้นทางทีม่ ผี โู้ ดยสารหนาแน่ น ทากาไรสูงให้บริษทั ฯ อย่างต่อเนื่อง โดยบริษทั ฯ มีจุดบินไปยัง 22 จุดบิน ใน
4 ประเทศ ด้วยความถีร่ วม 2,480 เทีย่ วบิน ได้แก่ โตเกียว (นาริตะและฮาเนดะ) โอซากา นาโกยา ฟุกุโอกะ ซัปโปโร เซนได
โซล ปูซาน มะนิลา ไทเป ฮ่องกง ปั กกิง่ เซีย่ งไฮ้ กวางโจว คุนหมิง เซีย่ ะเหมิน และเฉิงตู
สาหรับจุดบินของสายการบินไทยสมายล์ ได้แก่ เกาสง ฮ่องกง เจิง้ โจว ฉงชิง่ และฉางชา
เส้นทางสายใต้
เป็ นเส้นทางทีม่ กี ารแข่งขันสูงจากการทีส่ ายการบินต้นทุนต่ าทาการบินด้วยความถี่สูงหลายสายการบินบริษัทฯ มีจุดบิน
ให้บริการไปยัง 5 จุดบิน ใน 3 ประเทศ ด้วยความถีร่ วม 848 เทีย่ วบิน ได้แก่ สิงคโปร์ กัวลาลัมเปอร์ เดนปาซาร์ และจาการ์ตา
สาหรับจุดบินของสายการบินไทยสมายล์ ได้แก่ ปี นงั และกัวลาลัมเปอร์

ส่วนที่ 1-2 หน้าที่ 6

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

กิจการขนส่ งทางอากาศ

เส้นทางสายตะวันตก
เส้นทางนี้มปี ริมาณผูโ้ ดยสารหนาแน่ นสูง มีการเจริญเติบโตที่ดี โดยเฉพาะตลาดหลัก ได้แก่ อินเดีย ในขณะเดียวกันการ
แข่ง ขัน ทวีความรุ น แรงมากขึ้น เนื่ องจากสายการบิน จากอิน เดีย มีก ารพัฒ นาอย่ า งรวดเร็ว และมุ่ ง เข้า สู่ประเทศไทย
เช่นเดียวกัน บริษทั ฯ มีจุดบินให้บริการไปยัง 19 จุดบิน ใน 6 ประเทศ ด้วยความถี่รวม 1,754 เทีย่ วบิน ได้แก่ เดลี มุมไบ
กัลกัตตา ไฮเดอราบัด บังคาลอร์ ธากา โคลัมโบ กาฐมาณฑุ ย่างกุง้ เจนไน การาจี อิสลามาบัด และละฮอร์
สาหรับจุดบินของสายการบินไทยสมายล์ ได้แก่ มัณฑะเลย์ ย่างกุ้ง กัลกัตตา พุทธคยา พาราณสี ชัยปุระ ลัคเนา
มุมไบ และอาห์มดาบาด
เส้นทางสายตะวันออกกลาง
สายการบินตะวันออกกลางมีความเข้มแข็งด้านเงินทุน ซึ่งเอื้อ ต่อการขยายฝูงบินและเส้นทางบินได้อย่างรวดเร็ว
ส่งผลให้เส้นทางสายตะวันออกกลางเป็ นเส้นทางทีม่ กี ารแข่งขันสูง บริษทั ฯ มีจุดบินให้บริการไปยัง 2 จุดบิน ใน 2 ประเทศ
ด้วยความถีร่ วม 102 เทีย่ วบิน ได้แก่ ดูไบและมัสกัต
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 ท าการบิน ตรงจาก
ตะวันออกกลางและยุโรปเพิม่ มากขึน้ โดยบริษัทฯ ให้บริการไปยัง 6 จุดบิน ใน 3 ประเทศ ด้วยความถีร่ วม 1,065 เทีย่ วบิน
ได้แก่ เวียงจันทน์ พนมเปญ ฮานอย และโฮจิมนิ ห์
สาหรับจุดบินของสายการบินไทยสมายล์ ได้แก่ เสียมราฐ เวียงจันทน์ พนมเปญ และหลวงพระบาง
เส้นทางข้ามทวีป
บริษทั ฯ มีจุดบินให้บริการไปยัง 18 จุดบิน ใน 13 ประเทศ ด้วยความถีร่ วม 1,745 เทีย่ วบิน ได้แก่
เส้นทางยุโรป
บริษัทฯ มีบริการเที่ยวบินไปยัง 13 จุดบิน ใน 11 ประเทศ ด้วยความถี่รวม 1,280 เที่ยวบิน ได้แก่ ลอนดอน
แฟรงก์เฟิ รต์ ปารีส โรม โคเปนเฮเกน สต็อกโฮล์ม ซูรกิ มิวนิก บรัสเซลส์ มิลาน ออสโล มอสโก และเวียนนา
ข้อมูลเส้นทางยุโรป
ปี 2563
รายได้จากการขนส่งผูโ้ ดยสาร (ล้านบาท) (1)

ปี 2562

ปี 2561

9,979.1

37,383.3

42,628.1

32.1

27.8

28.6

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

6,435.2

25,717.3

25,775.7

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

8,893.4

31,731.6

32,020.4

ร้อยละของรายได้การขนส่งผูโ้ ดยสารรวม (%)

ส่วนที่ 1-2 หน้าที่ 7

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

กิจการขนส่ งทางอากาศ
ปี 2563
อัตราส่วนการขนส่งผูโ้ ดยสาร (%)
จานวนจุดหมายปลายทางทีใ่ ห้บริการตามตารางการบิน
(ตารางการบินประจาฤดูหนาว / ฤดูรอ้ น) (3)
จานวนของเทีย่ วบินแบบประจา (เทีย่ วบินต่อสัปดาห์)
(ตารางการบินประจาฤดูหนาว / ฤดูรอ้ น) (3)

ปี 2562
72.4

ปี 2561
81.0

80.5

*

13/13

13/13

*

102/90

97/90

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

*

ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) บริษัทฯ ต้องปรับเส้นทางบินตาม
สถานการณ์ จึงไม่สามารถระบุขอ้ มูลเป็ นตารางการบินประจาฤดูหนาว / ฤดูรอ้ น เหมือนสภาวการณ์ปกติ

เส้นทางออสเตรเลียและนิ วซีแลนด์
ในภาคพื้น ออสเตรเลีย บริษัท ฯ ให้บ ริก าร 5 จุ ด บิน ใน 2 ประเทศ ได้แ ก่ ซิด นี ย์ เมลเบิร์น บริสเบน เพิร์ ท
ในออสเตรเลีย และโอ๊คแลนด์ ในนิวซีแลนด์ ด้วยความถีร่ วม 465 เทีย่ วบิน
ข้อมูลเส้นทางออสเตรเลียและนิ วซีแลนด์
ปี 2563
รายได้จากการขนส่งผูโ้ ดยสาร (ล้านบาท) (1)

ปี 2562

ปี 2561

3,475.4

11,858.4

14,074.2

11.2

8.8

9.4

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

1,779.2

7,532.2

8,668.6

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

2,377.2

8,973.5

10,702.6

74.8
*

83.9
5/5

81.0
5/5

*

39/36

46/46

ร้อยละของรายได้การขนส่งผูโ้ ดยสารรวม (%)

อัตราส่วนการขนส่งผูโ้ ดยสาร (%)
จานวนจุดหมายปลายทางทีใ่ ห้บริการตามตารางการบิน (ตารางการ
บินในภาคฤดูหนาว / ฤดูรอ้ น) (3)
จานวนของเทีย่ วบินแบบประจา (เทีย่ วบินต่อสัปดาห์) (ตารางการบิน
ในภาคฤดูหนาว / ฤดูรอ้ น) (3)

ส่วนที่ 1-2 หน้าที่ 8

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

กิจการขนส่ งทางอากาศ
หมายเหตุ:
(1)

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

(2)

ไม่รวมเทีย่ วบินซึ่งไม่ได้อยู่ในตารางการบินและเทีย่ วบินทีด่ าเนินการโดยสายการบินอื่นและขายโดยบริษทั ฯแต่รวมเทีย่ วบินที่
ดาเนินการโดยบริษทั ฯ และขายโดยสายการบินอื่น

(3)

ไม่รวมกรุงเทพมหานคร ตารางการบินในภาคฤดูหนาวเริม่ ตัง้ แต่วนั อาทิตย์สุดท้ายของเดือนตุลาคมไปจนถึง วัน เสาร์สุดท้ายของ
เดือ นมีน าคม และตารางการบิน ในภาคฤดูร ้อ นเริม่ ตัง้ แต่ว นั อาทิต ย์สุดท้า ยของเดือ นมีน าคมไปจนถึงวันเสาร์สุดท้ายของ
เดือนตุลาคมของทุกปี

*

ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) บริษัทฯ ต้องปรับเส้นทางบินตาม
สถานการณ์ จึงไม่สามารถระบุขอ้ มูลเป็ นตารางการบินประจาฤดูหนาว / ฤดูรอ้ น เหมือนสภาวการณ์ปกติ

สาหรับในระหว่างเดือนเมษายน ถึง ธันวาคม 2563 บริษทั ฯ ได้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จึงได้ปรับแผนเส้นทางบินและจุดบินในเส้นทางระหว่างประเทศให้เหมาะสม โดย
มุ่งเน้นจัดทาการบินด้วยเทีย่ วบินในลักษณะกึง่ พาณิชย์ (Semi Commercial Flight) เพื่อขนส่งสินค้าและรองรับการเดินทาง
ของประชาชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (Cargo and
Repatriation Flight) มีจานวนทัง้ สิน้ 741 เที่ยวบินและจัดทาการบินด้วยเที่ยวบินพิเศษเช่าเหมาลา (Charter Flight)
มีจานวนทัง้ สิน้ 263 เทีย่ วบิน โดยแบ่งตามภูมภิ าค ดังนี้
เส้นทางภูมิภาคเอเชีย
บริษทั ฯ ปรับลดเส้นทางบินและความถีข่ องเทีย่ วบินให้เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยทาการบินไปยัง 20 จุดบินใน
33 ประเทศ แต่ยงั คงทาการบินครอบคลุมเส้นทาง 5 เส้นทาง ดังต่อไปนี้
เส้นทางสายเหนื อ
บริษทั ฯ มีจุดบินให้บริการไปยัง 9 จุดบินใน 4 ประเทศ โดยจัดทาการบินด้วยเทีย่ วบินในลักษณะกึง่ พาณิชย์ (Semi
Commercial Flight) เพื่อขนส่งสินค้าและรองรับการเดินทางของประชาชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (Cargo and Repatriation Flight) ด้วยความถี่รวม 572 เทีย่ วบิน และจัดทา
การบินด้วยเทีย่ วบินพิเศษเช่าเหมาลา (Charter Flight) ด้วยความถีร่ วม 181 เทีย่ วบิน ได้แก่เฉิงตู เซีย่ งไฮ้ ฮ่องกง กวางโจว
ไทเป โซล โอซากา โตเกียว (นาริตะ) และมะนิลา
สาหรับสายการบินไทยสมายล์ ได้จดั ทาการบินด้วยเทีย่ วบินในลักษณะกึง่ พาณิชย์ (Semi Commercial Flight)
เพื่อขนส่งสินค้าและรองรับการเดินทางของประชาชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด-19) (Cargo and Repatriation Flight) ด้วยความถี่ 1 เที่ยวบิน ไปยัง 1 จุดบินใน 1 ประเทศ คือ
ฮ่องกง และมีจุดบินให้บริการเที่ยวบินพิเศษเช่าเหมาลา (Charter Flight) ไปยัง 3 จุดบินใน 2 ประเทศ ด้วยความถี่รวม
5 เทีย่ วบิน ได้แก่ กวางโจว ไทเป และมะนิลา
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เส้นทางสายใต้
บริษทั ฯ จัดทาการบินด้วยเทีย่ วบินในลักษณะกึง่ พาณิชย์ (Semi Commercial Flight) เพื่อขนส่งสินค้าและรองรับ
การเดินทางของประชาชนที่ได้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
(Cargo and Repatriation Flight)ไปยัง 3 จุดบินใน 3 ประเทศ ด้วยความถี่รวม 27 เทีย่ วบิน และจัดทาการบินด้วยเทีย่ วบิน
พิเศษเช่าเหมาลา (Charter Flight) ไปยัง 3 จุดบินใน 3 ประเทศ ด้วยความถีร่ วม 7 เทีย่ วบิน ได้แก่ จาการ์ตา กัวลาลัมเปอร์
และสิงคโปร์
สาหรับสายการบินไทยสมายล์ ได้จดั ทาการบินด้วยเที่ยวบินพิเศษเช่าเหมาลา (Charter Flight) ให้บริการไปยัง
1 จุดบินใน 1 ประเทศ ด้วยความถีร่ วม 4 เทีย่ วบินคือ กัวลาลัมเปอร์
เส้นทางสายตะวันตก
บริษทั ฯ จัดทาการบินด้วยเทีย่ วบินในลักษณะกึง่ พาณิชย์ (Semi Commercial Flight) เพื่อขนส่งสินค้าและรองรับ
การเดินทางของประชาชนที่ได้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
(Cargo and Repatriation Flight) ให้บริการไปยัง 5 จุดบินใน 3 ประเทศ ด้วยความถี่รวม 18 เทีย่ วบิน ได้แก่ เจนไน มุมไบ
เดลี ธากา และย่างกุ้ง และจัดทาการบินด้วยเที่ยวบินพิเศษเช่าเหมาลา (Charter Flight) ให้บริการไปยัง 3 จุดบินใน
2 ประเทศ ด้วยความถีร่ วม 4 เทีย่ วบิน ได้แก่ เจนไน เดลี และละฮอร์
สาหรับสายการบินไทยสมายล์ ได้จดั ทาการบินด้วยเทีย่ วบินพิเศษเช่าเหมาลา (Charter Flight) ให้บริการไปยัง
4 จุดบินใน 3 ประเทศ ด้วยความถีร่ วม 6 เทีย่ วบิน ได้แก่ ธากา อิสลามาบัด พุทธคยา และเจนไน
เส้นทางสายตะวันออกกลาง
บริษทั ฯ จัดทาการบินด้วยเทีย่ วบินในลักษณะกึง่ พาณิชย์ (Semi Commercial Flight) เพื่อขนส่งสินค้าและรองรับ
การเดินทางของประชาชนที่ได้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
(Cargo and Repatriation Flight) ให้บริการไปยัง 1 จุดบินใน 1 ประเทศ ด้วยความถีร่ วม 7 เทีย่ วบิน คือ ดูไบ
เส้นทางอิ นโดจีน
บริษทั ฯ จัดทาการบินด้วยเทีย่ วบินในลักษณะกึง่ พาณิชย์ (Semi Commercial Flight) เพื่อขนส่งสินค้าและรองรับ
การเดินทางของประชาชนที่ได้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด-19)
(Cargo and Repatriation Flight) ให้บริการไปยัง 2 จุดบินใน 2 ประเทศ ด้วยความถีร่ วม 8 เทีย่ วบิน ได้แก่ เวียงจันทน์ และ
พนมเปญ และจัดทาการบินด้วยเทีย่ วบินพิเศษเช่าเหมาลา (Charter Flight) ให้บริการไปยัง 1 จุดบินใน 1 ประเทศ ด้วย
ความถีร่ วม 5 เทีย่ วบิน คือ พนมเปญ
สาหรับสายการบินไทยสมายล์ จัดทาเที่ยวบินพิเศษเช่าเหมาลา (Charter Flight) ให้บริการไปยัง 2 จุดบินใน
2 ประเทศ ด้วยความถีร่ วม 3 เทีย่ วบิน ได้แก่ พนมเปญ และโฮจิมนิ ห์
เส้นทางข้ามทวีป
เส้นทางยุโรป
บริษทั ฯ จัดทาการบินด้วยเทีย่ วบินในลักษณะกึง่ พาณิชย์ (Semi Commercial Flight) เพื่อขนส่งสินค้าและรองรับ
การเดินทางของประชาชนที่ได้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
(Cargo and Repatriation Flight) ให้บริการไปยัง 6 จุดบินใน 5 ประเทศ ด้วยความถี่รวม 84 เทีย่ วบิน ได้แก่ สตอกโฮล์ม
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ปารีส โคเปนเฮเกน ลอนดอน แฟรงก์เฟิ รต์ และมิวนิก และจัดทาการบินด้วยเทีย่ วบินพิเศษเช่าเหมาลา (Charter Flight)
ให้บริการไปยัง 8 จุดบินใน 7 ประเทศ ด้วยความถี่รวม 32 เที่ยวบิน ได้แก่ สตอกโฮล์ม ปารีส โคเปนเฮเกน ลอนดอน
แฟรงก์เฟิ รต์ มิวนิก โรม และซูรกิ
เส้นทางออสเตรเลียถึงนิ วซีแลนด์
บริษทั ฯ จัดทาการบินด้วยเทีย่ วบินในลักษณะกึง่ พาณิชย์ (Semi Commercial Flight) เพื่อขนส่งสินค้าและรองรับ
การเดินทางของประชาชนที่ได้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด-19)
(Cargo and Repatriation Flight) ให้บริการไปยัง 5 จุดบินใน 2 ประเทศ ด้วยความถี่รวม 24 เที่ยวบิน ได้แก่ ซิดนีย์
เมลเบิรน์ บริสเบน เพิรท์ ในออสเตรเลีย และโอ๊คแลนด์ ในนิวซีแลนด์ และจัดทาเทีย่ วบินพิเศษเช่าเหมาลา (Charter Flight)
ให้บริการไปยัง 3 จุดบินใน 2 ประเทศ ด้วยความถี่รวม 12 เทีย่ วบิน ได้แก่ ซิดนีย์ เมลเบิรน์ ในออสเตรเลีย และโอ๊คแลนด์
ในนิวซีแลนด์
เส้นทางอเมริกาเหนื อ
บริษทั ฯ จัดทาเทีย่ วบินพิเศษเช่าเหมาลา (Charter Flight) ให้บริการไปยัง 2 จุดบินใน 1 ประเทศ ด้วยความถี่รวม
4 เทีย่ วบิน ได้แก่ โฮโนลูลู และอเล็กซานเดรีย ในสหรัฐอเมริกา
2.1.3

การบริการลูกค้า

ในปี 2563 บริษัทฯ ยังคงมุ่งมันพั
่ ฒนาปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์และการบริการในทุกจุดสัมผัสอย่างต่อเนื่อง
เพื่อ ให้ลูกค้าในแต่ ละกลุ่ มเป้ าหมายได้สมั ผัสประสบการณ์ การบินที่โ ดดเด่ นงดงามผสานเอกลัก ษณ์ ของความเป็ น ไทย
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 ด้วยตระหนักดี
ว่าคุณภาพของการบริการลูกค้าเป็ นปั จจัยหลักสู่ความสาเร็จของภารกิจการให้บริก ารการขนส่ง และขับเคลื่อนให้บริษัทฯ
สามารถแข่งขันกับสายการบินคู่แข่งได้อย่างยังยื
่ น
เพื่อเน้นย้าถึงการบริการทีเ่ ป็ นเลิศ สม่าเสมอ และเป็ นไปตามมาตรฐานทีต่ กลงไว้ การบริการลูกค้าถือว่าเป็ นหัวใจ
ในการดาเนินธุรกิจ บริษทั ฯ ได้จดั ทาข้อตกลงระดับการบริการ (Service Level Agreement: SLA) กับทุกจุดบริการหลัก และ
กาหนดขัน้ ตอนการให้บริการ (Service Operation Procedure) ตัง้ แต่การสารองที่นัง่ จนเสร็จสิน้ การเดินทางที่จุดหมาย
ปลายทาง มีการตรวจประเมินและติดตามคุณภาพการบริการทุกจุดบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็ นไปตามข้อตกลงระดับการ
บริการ และขัน้ ตอนการให้บริการ ทัง้ จากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก การสุม่ ตรวจการปฏิบตั งิ านแบบไม่แจ้งให้
ผูร้ บั การตรวจทราบ (Mystery Shopping) รวมถึงการตรวจประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์และการบริการจากสถาบันทีไ่ ด้รบั การ
ยอมรับระดับโลกเพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าได้รบั ความพึงพอใจสูงสุดจากการใช้บริการและผลิตภัณฑ์ทม่ี คี ุณภาพตลอดการเดินทาง
การประเมินผลและการกากับดูแลข้อตกลงระดับการบริการทีด่ ี นอกจากเป็ นการเสริมสร้างประสบการณ์ทด่ี ใี นการ
เดินทาง (Customer Experience) ให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ 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
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ด้านการบริการก่อนเที่ยวบิ น
บริษทั ฯ ได้พฒ
ั นาระบบการให้บริการผ่านอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์มอื ถือ (Electronic and Mobile Service) เพื่อเพิม่
ความสะดวกสบายและความรวดเร็วให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับการเดินทางได้ง่ายขึน้ อาทิ ข้อมูลการจอง
บัตรโดยสาร การตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับเที่ยวบิน ตารางบิน ตลอดจนการแจ้งข้อมูลให้ลูกค้าทราบเมื่อเทีย่ วบินไม่
เป็ นไปตามปกตินอกจากนี้ ยังเพิม่ ช่องทางการจ่ายเงินในเว็บไซต์ให้มากขึน้ รวมทัง้ เพิม่ ช่องทางการเช็คอินด้วยตนเองผ่าน
อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์มอื ถือ และเครื่อง Kiosk สาหรับการบริการทีท่ ่าอากาศยาน ได้เพิม่ เคาน์เตอร์ Bag Drop ทีท่ ่าอากาศยาน
สุวรรรภูมสิ าหรับลูกค้าทีเ่ ช็คอินด้วยตนเอง (e-Check in)
ด้านการบริการบนเครือ่ งบิ น
บริษัทฯ มุ่ งเน้ นการพัฒ นาการบริการของพนัก งานต้อ นรับบนเครื่อ งบิน ให้เ หมาะกับ สถานการณ์ COVID-19
โดยมุ่งเน้ นสุขลักษณะทางอาหาร (Food hygiene) และปรับรูปแบบการให้บริการเป็ นแบบเฉพาะบุคคล ทัง้ ในชัน้ หนึ่ง
ชัน้ ธุรกิจ และชัน้ ประหยัด ได้นา Disposable Meal Box เข้ามาใช้งาน รวมถึงปรับเปลีย่ นรายการอาหารและเครื่องดื่ม
ทีใ่ ห้บริการ ให้มคี วามเหมาะสม อีกทัง้ การใช้ภาชนะ Rectangle Plate มาทดแทนแบบเก่า ทัง้ ในช่วง Meal Time และ
Non Meal Time ให้ดนู ่ารับประทานมากขึน้
บริษัท ฯ มุ่ ง เน้ น การพัฒ นาคุ ณภาพการบริก ารบนเครื่อ งบิน และให้ค วามส าคัญ กับ สุข อนามัย ของผู้โ ดยสาร
ในระหว่างการเดินทาง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ทัง้ นี้
เพื่อให้ผู้โดยสารเกิดความมันใจตลอดการเดิ
่
นทาง นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ปรับการบริการให้สอดคล้องกับมาตรการของรัฐ
และข้อกาหนดของสถานีต่างประเทศ เพื่อลดโอกาสของการแพร่เชือ้ ในเทีย่ วบิน โดยกาหนดให้พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
สวมอุปกรณ์ป้องกันตลอดระยะเวลาปฏิบตั กิ ารบิน รวมทัง้ หลีกเลีย่ งการสัมผัสใกล้ชดิ อี กทัง้ อาหารทีใ่ ห้บริการจะถูกบรรจุใน
ภาชนะแบบปิ ด (Pre-packaged)
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 มในเรื่องของรูปแบบ
และคุณภาพ
 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”
หมายเหตุ : โครงการข้างต้นเป็ นโครงการทีด่ าเนินการต่อเนื่อง ในช่วงก่อนสถานการณ์ Covid-19 อนึ่งระหว่างที่บริษัทฯ
หยุดทาการบิน จึงทาให้ไม่ได้ดาเนินการโครงการดังกล่าวในปี 2563
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 ระบบเพื่อให้การดาเนินการ
เป็ นไปในทางเดียวกัน และตรวจสอบได้
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3. Seasoning and Promotion ในด้านของอาหาร และเครื่องดื่ม จะมีการพิจารณาถึงฤดูกาลของวั ตถุดบิ ทีม่ า
ของวัตถุดบิ ความต้องการของลูกค้า เพื่อให้การบริหารต้นทุน และคุณภาพเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ในอีกด้านหนึ่ง
ต้องมีการสร้าง Promotion เพื่อเป็ นการตอบแทนลูกค้า และสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั สินค้าของบริษทั ฯ ตลอดทัง้ ปี
4. Partner & Vendor ในส่วนของผูป้ ระกอบการ และ Caterer ที่เกีย่ วข้อง จะให้ความร่วมมือที่ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ทงั ้ 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
อุปกรณ์และบริการ
บริษทั ฯ ได้ปรับกลยุทธ์และแผนงานด้านการให้บริการเพื่อตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า เพิม่ ขีดความสามารถ
ให้พร้อมต่อการแข่งขัน เพิม่ ความสะดวกสบายโดยรวมให้แก่ผโู้ ดยสารมากขึน้ ดังมีรายละเอียดดังนี้
1. การปรับปรุงรูปแบบและคุณภาพของที่นัง่ โดยสาร และระบบสาระบันเทิ ง
วัตถุประสงค์หลักของการปรับปรุงอุปกรณ์ในเครื่องบินของบริษทั ฯ คือ การปรับปรุงอุปกรณ์ในเครื่องบิน
ทุกลาทีเ่ ป็ นแบบเดียวกัน ให้มที นี่ ัง่ โดยสารและระบบสาระบันเทิงลักษณะเดียวกันในแต่ละชัน้ โดยสาร เพื่อส ร้างความพึง
พอใจให้กบั ผูโ้ ดยสาร
 การพัฒนาทางด้านระบบสาระบันเทิ ง
บริษทั ฯ ได้ปรับปรุงระบบสาระบันเทิงทัง้ ด้านภาพและเสียงบนเครื่องบินในเส้นทางระหว่างประเทศทุกลา
เพื่อให้มคี ุณภาพสูง ทันสมัยและได้มาตรฐานเดียวกันทัง้ หมด โดยจะมีจอภาพส่วนตัวในทุกชัน้ โดยสาร ระบบเพลงและภาพยนตร์
ที่สามารถเลือกชมได้ตามความต้องการ และมีรายการสาระบันเทิงให้ผู้โดยสารเลือกอย่างหลากหลาย 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
ภาคพืน้ โดยใช้อุปกรณ์สอ่ื สารส่วนตัวของตนเอง ในปี 2563 โดยสามารถให้บริการได้บนเครื่องบิน จานวนรวม 36 ลา ได้แก่
เครื่องบินแบบแอร์บสั A330-300 จานวน 10 ลา แบบแอร์บสั A380-800 จานวน 6 ลา และแบบแอร์บสั A350-900 จานวน
12 ลา แบบโบอิง้ 787-8 จานวน 6 ลา และแบบโบอิง้ 787-9 จานวน 2 ลานอกจากนี้ เพื่อ ความสะดวกสบายของลูกค้า
บริษัทฯ ได้มอบบริการ Free Wi-Fi จานวน 20 MB สาหรับลูกค้าชัน้ หนึ่ง บนเครื่องแบบแอร์บสั A380-800 และจานวน
20 MB สาหรับลูกค้าชัน้ ธุรกิจบนเครื่องแบบแอร์บสั A350-900 แบบโบอิง้ 787-8 และ 787-9
2.1.4 การปฏิ บตั ิ การบิ น ความปลอดภัย ความมันคงและมาตรฐานการบิ
่
น
ความปลอดภัยในการปฏิบตั กิ ารบินเป็ นหัวใจของธุรกิจการบินตลอดระยะเวลาเกือบ 6 ทศวรรษ บริษทั ฯ มุ่งมันที
่ จ่ ะ
สร้างความปลอดภัยสูงสุดในการเดินทางของผูโ้ ดยสารโดยเน้นทีก่ ารปฏิบตั กิ ารบินตามมาตรฐานความปลอดภัย และความ
มันคงการบิ
่
นของสานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย: กพท. (Civil Aviation Authority of Thailand: CAAT) องค์การ
การบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization: ICAO) หน่ วยงานควบคุมความปลอดภัยด้าน
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การบินของยุโรป (European Aviation Safety Agency: EASA) สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) และ
หน่วยงานกากับดูแลด้านความปลอดภัย 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) ขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ
(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 ารบินไปยังสหภาพยุโรปได้ต่อไป 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 บริษัทฯ สามารถผ่านการตรวจประเมินและ
ได้รบั ใบรับรองคุณภาพสากลด้านความปลอดภัยในการปฏิบตั ิการของสายการบิน (IATA Operational Safety Audit:
IOSA) เป็ นรายแรกของประเทศไทยตัง้ แต่ปี 2547 และได้รบั การรับรองอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด 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 าการบินเข้าในแต่ละประเทศโดยบริษทั ฯ มีผลการดาเนินงานที่
อยู่ในระดับมาตรฐานสากล สามารถผ่านการตรวจประเมินด้านความปลอดภัย (Ramp Safety Inspection) จากหน่ วยงาน
กากับดูแลด้านความปลอดภัยทุกหน่วยงานกรณีทพ่ี บข้อบกพร่อง สามารถแก้ไขได้ภายในเวลาทีก่ าหนดตลอดมา บริษทั ฯ มี
เป้ าหมายทีจ่ ะสร้างวัฒนธรรมองค์กรของการบินไทย ในการปลูกจิตสานึกให้พนักงานตระหนักในเรื่องความปลอดภัย โดย
ประยุ ก ต์ ใ ช้แ 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
บริษทั ฯ ได้ดาเนินการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านความมันคงการบิ
่
น (Security Management Systems/
SeMS) ให้เป็ นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อกากับดูแลการดาเนินงานด้านความมันคงการบิ
่
นให้เป็ นไปตามนโยบายของ
บริษัทฯ และสอดคล้องตามมาตรฐานข้อกาหนดด้านความมันคงการบิ
่
น (Aviation Security) ขององค์กรและหน่ วยงาน
ทีเ่ กี่ยวข้องทัง้ 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),
กฎข้อบังคับของสหภาพยุโรป (European Union Regulations: EU Regulations), หน่วยงานด้านความมันคงของประเทศ
่
เยอรมัน (German Civil Aviation Authority:LBA) หน่ วยงานด้านความมัน่ คงของประเทศอังกฤษ (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
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ดาเนิ น งานที่อ ยู่ ใ นระดับ มาตรฐานสากล สามารถผ่ า นการตรวจประเมิน จากหน่ ว ยงานก ากับ ดูแ ลด้า นความมัน่ คง
ทุกหน่วยงาน โดยไม่พบข้อบกพร่องทีม่ นี ยั สาคัญ
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการจัดการเหตุฉุกเฉินและภาวะวิกฤติ (Emergency & Crisis
Response Management) อย่างเข้มงวด ยึดหลักกฎหมาย ข้อบังคับระหว่างประเทศ และนามาประยุกต์ใช้ในการบริหาร
จัดการของหน่ วยงานภายใน และสถานีการบินของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ท่มี กี ารเปลี่ยนแปลง บริษัทฯ
ยังได้จดั ทาแผนการจัดการในภาวะวิกฤติเพื่อเตรียมพร้อมรับวิกฤติการณ์ ต่างๆ ที่อ าจเกิดขึ้น เช่น แผนย้ายฐานการ
ปฏิบตั งิ าน แผน Public Health Emergency แผนกรณีพนักงานชุมนุ มประท้วง และแผนกรณีภยั พิบตั ิ โดยในปี 2562
ได้เข้าร่วมฝึ กซ้อมการบริหารจัดการในภาวะฉุ กเฉินเต็มรูปแบบกับหน่ วยงานภาครัฐอย่างต่อเนื่อง เช่น ได้เข้าร่วมการ
ฝึกซ้อมการบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉินเต็มรูปแบบ (Full Scale) ตามแผนฉุกเฉิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (SEMEX19) วันที่ 6 มิถุนายน 2562 กรณีอากาศยานอุบตั เิ หตุ ณ ท่าอากาศยาน และการฝึกซ้อมแผนเต็มรูปแบบ (Full Scale) ตาม
แผนฉุ กเฉิน ณ ท่าอากาศดอนเมือง (DEMEX-19) วันที่ 23 สิงหาคม 2562 กรณีอากาศยานลื่นไถลออกนอกทางวิง่ และ
การฝึ ก ซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุ ก เฉิ น ทางสาธารณสุขระหว่า งประเทศ (PHEIC) กรณีโ รคติด ต่ อ ที่มีอาหารเป็ น สื่อ :
โรคลิสเทริโอซิส (Listeriosis) (TTX 2019) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 รวมทัง้ เพื่อสามารถพร้อม
รับมือกับเหตุฉุกเฉินทีอ่ 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 นนักบิน พาณิชย์ (Aptitude Test) จาก Scandinavian Institute of Aviation
Psychology (SIAP) ประเทศสวีเดน ซึง่ เป็ นสถาบันทีม่ ชี ่อื เสียงและได้รบั การยอมรับด้านการคัดเลือกนักบินให้กบั สายการ
บินชัน้ นาของโลก การสอบจิตวิทยาการบิน (Aviation Psychology Test) จากสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ
รวมทัง้ จะต้องผ่านการทดสอบความสามารถด้านทักษะการบิน (Ride Check) และการใช้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล
(English ICAO Proficiency) นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้ นการฝึ กอบรมทัง้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิแก่พนักงานต้อนรับ
บนเครื่องบิน เรื่องระบบความปลอดภัยและการบริการ เพื่อให้มีความรู้ความชานาญแบบมืออาชีพ มีทศั นคติและใจรัก
ต่องานบริการ ควบคู่ไปกับความตระหนักเรื่องความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
บริษทั ฯ ได้ดาเนินการผลิตหลักสูตร Safety Management System (SMS) เพื่อฝึ กอบรมพนักงานของสาย
ปฏิบตั ิการ เพื่อเสริมสร้างการตระหนักรู้และความเข้าใจด้าน SMS ในการปฏิบตั ิการบิน โดยยึดหลักมาตรฐานและ
ข้อกาหนดขององค์กรการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ซึง่ ส่งผลให้การบินไทยเป็ นสายการบินแรกๆ ในภูมภิ าคทีม่ ี
การพัฒนาด้าน SMS และสายปฏิบตั กิ ารยังพัฒนาหลักสูตร SMS อย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดได้พฒ
ั นาเนื้อหาเฉพาะทาง
(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 ยังเน้นในเรื่องการรายงานด้า นความปลอดภัย (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
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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 โดยมีการจัดประชุ มฯ
เพื่อติดตามการปฏิบตั งิ านด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานในภาพรวมของบริษทั ฯ ให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ในภาพรวมของการปฏิบตั กิ ารบินบริษทั ฯ ได้มุ่ งเน้นในเรื่องของมาตรฐานด้านความปลอดภัยในระดับสูงสุด และ
คุณภาพการให้บริการบนเครื่องบินที่ดเี ลิศโดยการนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทนั สมัย และมีมาตรฐานด้านความปลอดภัย
ทีเ่ ป็ นทีย่ อมรับในระดับสากลมาประยุกต์ใช้กบั เอกลักษณ์การให้บริการด้วยเสน่ หไ์ ทยบริษทั ฯ มุ่งมั ่นทีจ่ ะรั กษาคุณภาพ
ความปลอดภัยความมันคง
่ และมาตรฐานการบินให้เป็ นไปตามมาตรฐานสากล อีกทัง้ การปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ
และกฎหมายที่เกีย่ วข้องนัน้ เป็ นปั จจัยหลักในการดาเนินธุรกิจที่บริษทั ฯให้ความสาคัญเป็ นอันดับแรกมาโดยตลอด และบริษัทฯ
จะได้ดาเนินนโยบายเชิงรุกในการดาเนินงานด้านความปลอดภัยความมันคง
่ และมาตรฐานการบินอย่างต่อเนื่อง
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 พฤษภาคม 2565

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

หน่วยธุรกิจบริการการบิน

29 กันยายน 2564

ส่วนที่ 1-2 หน้าที่ 16

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

กิจการขนส่ งทางอากาศ
ใบรับรองมาตรฐานสากล

ฝ่ ายหรือหน่ วยธุรกิ จ

วันหมดอายุ

ISO 9001:2015
(ระบบบริหารงานคุณภาพ)

ฝ่ ายบริหารทัวไป
่
ฝ่ ายครัวการบิน
ฝ่ ายช่าง

6 ตุลาคม 2564
8 มีนาคม 2566
27 พฤษภาคม 2565

ISO 14001:2015
(ระบบจัดการสิง่ แวดล้อม)

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

23 เมษายน 2565

ISO 50001:2011
(ระบบจัดการด้านพลังงาน)

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

30 สิงหาคม 2564

HALAL
(มาตรฐานฮาลาล)

ฝ่ ายครัวการบินดอนเมือง
ฝ่ ายครัวการบินสุวรรณภูมิ

10 มิถุนายน 2564
31 ธันวาคม 2564

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 2566

GMP
(Good Manufacturing Practiceระบบการจัดการ
สุขลักษณะทีด่ ใี นสถานประกอบการ)

ฝ่ ายครัวการบิน

8 มีนาคม 2566

FAR 145
(Federal Aviation Regulations 145)
FAA Repair Station

ฝ่ ายช่าง

31 ตุลาคม 2564

ส่วนที่ 1-2 หน้าที่ 17

9 มิถุนายน 2565
1 กันยายน 2564

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

กิจการขนส่ งทางอากาศ
ใบรับรองมาตรฐานสากล

ฝ่ ายหรือหน่ วยธุรกิ จ

วันหมดอายุ

(Federal Aviation Administration of USA)
หน่วยซ่อมองค์การบริหารการบินแห่งประเทศ
สหรัฐอเมริกา
RSC 13/2525
THAI DCA Repair Station 145
(Department of Civil Aviation, Thailand)
หน่วยซ่อมสานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศ
ไทย, ประเทศไทย
EASAPart-145
(European Aviation Safety Agency –
Approved Maintenance Organization)
หน่วยซ่อมองค์การความร่วมมือด้านการบินในกลุ่ม
สหภาพยุโรป

ฝ่ ายช่าง
(สนามบินดอนเมือง)
(สนามบินสุวรรณภูม)ิ
(สนามบินอู่ตะเภา)

28 พฤษภาคม 2565

ฝ่ ายช่าง

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
ของบริษัท มหาชน ได้ร ับความเห็นชอบให้ขอรับการส่งเสริมการลงทุนสาหรับการลงทุนส่วนเพิ่มในกิจ การการขนส่ง
ทางอากาศและกิจการสนับสนุนการบินอื่นๆ ได้ ยกเว้นส่วนกิจการสนับสนุนการบิน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
เนื่องจากบริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) ในฐานะผู้บริหารท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิเป็ นผู้ได้รบั
สัมปทานในการดาเนินกิจกรรมดังกล่าวจากภาครัฐ
บริษทั ฯ ได้ดาเนินการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนสาหรับจัดหาเครื่องบินต่อสานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน (BOI) เมื่อเดือนเมษายน 2550 โดยยื่นขอรับการส่งเสริมตามปี ท่มี ีการรับมอบเครื่องบิน และตามประเภท
ของเครื่องบิน 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 รดังกล่าว
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557
ในปี 2562 มีสทิ ธิบตั รหมดครบกาหนดจานวน 4 สิทธิบตั ร สาหรับเครื่องบินจานวน 10 ลา ส่งผลทาให้ปัจจุบนั
บริษทั ฯ คงเหลือสิทธิบตั รการส่งเสริม การลงทุนรวมทัง้ สิน้ 15 สิทธิบตั ร สาหรับเครื่องบินจานวน 45 ลา ดังนี้
สิทธิบตั รที่

บัตรเลขที่

ประเภทเครื่องบิน

วิธกี ารจัดหาเครื่องบิน

จานวนเครื่องบิน (ลา)

1
2

1627 (2) / 2555
2576 (2) / 2555

A330-300
B777-300ER

Financial Lease
Operating Lease

3
2

ส่วนที่ 1-2 หน้าที่ 18

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

กิจการขนส่ งทางอากาศ
สิทธิบตั รที่

บัตรเลขที่

ประเภทเครื่องบิน

วิธกี ารจัดหาเครื่องบิน

จานวนเครื่องบิน (ลา)

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

2577 (2) / 2555
1220 (2) / 2556
1221 (2) / 2556
1590 (2) / 2556
2357 (2) / 2556
2358 (2) / 2556
2360 (2) / 2556
2362 (2) / 2556
2363 (2) / 2556
2364 (2) / 2556
2365 (2) / 2556
2366 (2) / 2556
2367 (2) / 2556

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

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

3
2
3
6
3
4
3
2
2
2
6
2
2

สิทธิประโยชน์จากการได้รบั การส่งเสริมการลงทุน คือการได้รบั 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
2563 และได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลแล้วเป็ นจานวนเงินทัง้ สิน้ 1,502.32 ล้านบาท
2.2

การตลาดและการแข่งขัน

2.2.1

นโยบายและลักษณะตลาด
เป้ าหมายหลักคือการรักษาภาพลักษณ์ สายการบินชัน้ นาระดับโลกทีใ่ ห้บริการเต็มรูปแบบ (Full service Airline)
มีคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการที่ยอดเยี่ยม สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทุกกลุ่ม อย่างไรก็ตาม
เนื่ อ งด้ว ยสถานการณ์ ด้า นสุ ข อนามัย ซึ่ง ส่ง ผลกระทบอย่ า งรุ น แรงต่ อ อุ ต สาหกรรมการบิน ในระยะสัน้ ถึง ระยะกลาง
(Short-Medium Term) บริษัทฯ ได้ปรับกลยุทธ์โดยศึกษาและนาข้อมูลสาคัญต่างๆ เช่น ข้อกาหนดในการเดิ นทาง
สภาพเศรษฐกิจ พฤติกรรมและความต้องการเดินทางของผูโ้ ดยสารในแต่ละตลาดมาใช้ประกอบการพิจารณาตารางการบิน
ทัง้ การปรับลด เพิม่ หรือเปิ ดเทีย่ วบินสูจ่ ุดบินทีม่ ศี กั ยภาพ ทัง้ นี้เพื่อรักษาโอกาสในการสร้างรายได้ให้กบั บริษทั ฯ
สาหรับตลาดที่มีศกั ยภาพแต่ ไม่สามารถจัดสรรตารางบินเนื่องด้วยข้อจากัดต่างๆ จะเน้นการใช้ประโยชน์ จาก
ข้อตกลงระหว่างสายการบินพันธมิตร (Interline Agreement) เพื่อขยายโอกาสการขายบัตรโดยสารเพื่อเป็ นช่องทางในการ
เพิม่ รายได้อกี ทางหนึ่ง

ส่วนที่ 1-2 หน้าที่ 19

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

กิจการขนส่ งทางอากาศ
แผนการสร้างรายได้ในปี 2563
จากการเปลีย่ นแปลงของธุรกิจการบิน ตัง้ แต่ไตรมาสที่ 2 ปี 2563 เป็ นต้นมา เนื่องด้วยสถานการณ์ดา้ นสุขอนามัย
ข้อกาหนดด้านการเดินทางโดยหน่ วยงานรัฐบาลประเทศต่างๆ ทีเ่ คร่งครัด การถดถอยของสภาวะเศรษฐกิจโลก รวมถึง
พฤติกรรมการเดินทางของผู้โดยสารที่ปรับเปลี่ยนไป บริษัทฯ จึงจาเป็ นต้องวางกลยุทธ์การขาย การ จัดจาหน่ ายบัตร
โดยสาร รวมถึงแผนการหารายได้ตามสภาวะการณ์ดงั ต่อไปนี้
 เน้น การใช้เครื่องบิน อย่า งมีประสิท ธิภาพสูงที่สุด เน้นจากัด ประเภทของเครื่อ งบิน และจานวนของ
เครื่องบินที่นามาใช้อย่างเหมาะสม เพื่อควบคุมค่าใช้จ่าย ค่าบารุงรักษาเครื่องบิน ค่าซ่อมบารุง
 กาหนดจุดหมายปลายทาง โดยวิเ คราะห์เ ป็ น รายเที่ย วบินถึงปริม าณความต้อ งการเดินทาง ความ
จาเป็ น ในการเดิน ทางของผู ้โ ดยสาร ข้อ กาหนดในการเดิน ทางทัง้ ขาเข้า และขาออก โดยแต่ล ะ
เที่ยวบินต้องสามารถทากาไรให้กบั บริษัทฯ ได้
 เน้นการขายแบบจุดบินต่อจุดบิน (Point to point) ขึน้ กับปริมาณ และความต้องการในการเดินทางของ
ผูโ้ ดยสารในแต่ละจุดบิน
 ประสานงานกับหน่ วยงานราชการเพื่อกาหนดเที่ยวบินพิเศษ เพื่อขนส่งผู้โดยสารคนไทยที่ต้องการ
เดินทางกลับประเทศ (Repatriation)
 ประสานงานอย่างใกล้ชดิ กับฝ่ ายขนส่งสินค้า พัสดุภณ
ั ฑ์ และไปรษณียภัณฑ์ เพื่อวิเคราะห์เส้นทางบินที่
มีโอกาสในการสร้างรายได้ให้ก ับบริษัทฯ โดยใช้รายได้จากการขนส่งสินค้าเป็ นหลักในการคานวณ
ผลประกอบการของเทีย่ วบินในขณะทีจ่ านวนผูโ้ ดยสารยังถูกจากัดด้วยข้อกาหนดทีเ่ ข้มงวด
นอกจากนัน้ บริษัท ฯ ได้เ ร่ง พัฒ นาความร่ วมมือกับพันธมิตรด้า นการขนส่งผู้โดยสารประเภท อื่น ๆ (Non-Air)
ให้ครอบคลุมและเชื่อมต่อกับเส้นทางบินหลักของบริษทั ฯ เช่น พันธมิตรการขนส่งผูโ้ ดยสารทางบก ได้แก่รถไฟ รถบริการ
สาธารณะ รถบริการส่วนบุคคล รถเช่า และพันธมิตรการขนส่งทางน้ า เช่น เรือสาราญ (Cruise) เพื่อเพิม่ โอกาสในการขาย
บัตรโดยสารให้กบั ผู้โดยสารทัง้ จากต้นทางและปลายทาง ทัง้ นี้ เพื่อเป็ นการตอบสนองต่อความต้องการของผู้โดยสารที่
หลากหลาย รวมทัง้ เป็ นการต่อยอดและขยายการให้บริการให้ครอบคลุมการเดินทางอย่างครบวงจร
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
ปฏิบตั กิ ารบินและการให้บริการผู้โดยสาร และด้านการจัดเก็บรายได้จากความตกลงส่วนแบ่งรายได้พเิ ศษ (Special Prorate
Agreement: SPA) เทีย่ วบินรหัสร่วม (Codeshare Flights) ระหว่างกัน และระหว่างสายการบินไทยสมายล์กบั สายการบิน
คู่คา้ สัญญา
แผนด้านกิ จกรรมสนับสนุนและส่งเสริมการตลาด
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ผโู้ ดยสารรับทราบถึงการเดินทางในรูปแบบใหม่ (New Normal) รวมถึงข้อจากัดใน
การเดินทางเข้า -ออก ของประเทศต่างๆ อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 รวมทัง้ ประสานความ
ร่วมมือกับการท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย และหน่ วยงานต่างๆ จัดทาแพ็คเกจราคาประหยัด Amazing Thai Pass Plus
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ประกอบด้วยโรงแรมทีพ่ กั เพื่อทา State Quarantine และบริการรถรับส่งจากสนามบิน สาหรับผูโ้ ดยสารต่างชาติทป่ี ระสงค์จะ
เดินทางเข้ามาในประเทศไทยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด รวมทัง้ มีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น หน้าการผ้าป้ องกัน
เชือ้ โรค หรือกระเป๋ าทีท่ าจากวัสดุรไี ซเคิล ทีจ่ าหน่ายผ่าน Thai Shop ทัง้ นี้ เพื่อสร้างการรับรูใ้ นตราสินค้าของบริษทั ฯ
แผนการดูแลลูกค้า
บริษัทยังมุ่งมันพั
่ ฒนาปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์และการบริการในทุกจุดบริการหลักอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้า
ในแต่ละกลุ่มเป้ าหมายได้สมั ผัสประสบการณ์การบินที่โดดเด่นงดงามผสานเอกลักษณ์ ของความเป็ นไทย เริม่ ตัง้ แต่ การ
บริการก่อนเทีย่ วบิน (Pre-flight Services) การบริการบนเครื่องบิน (In-Flight Services) ไปจนถึงการให้บริการหลังเทีย่ วบิน
(Post-Flight Services) ด้วยการบริการที่เป็ นเลิศ สม่ าเสมอ เป็ นไปตามมาตรฐาน และข้อตกลงระดับบริการครบวงจร
(Service Level Agreement: SLA) ตรวจประเมินทุกจุดบริการเหล่านัน้ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แน่ ใจว่าลูกค้าได้รบั ความพึง
พอใจสูงสุดจากการใช้บริการและผลิตภัณฑ์ทม่ี คี ุณภาพตลอดการเดินทาง มีการตรวจติดตามคุณภาพการบริการให้เป็ นไป
ตามคู่มอื การปฏิบตั งิ าน (Service Operation Procedure) ด้วยการสุ่มตรวจการปฏิบตั งิ านแบบไม่แจ้ง (Mystery Shopping)
รวมถึงการประเมินความพึงพอใจเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ และการบริการจากหน่วยงานภายนอก (Third Party Survey) ทัง้ นี้
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทีส่ ่งผลกระทบต่อการทาการบินของบริษทั ฯ และทัวโลก
่
ทาให้ต้อง
มีการปรับเปลีย่ นแผนการตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่เี กิดขึน้ อย่างเหมาะสมและตรงต่อ
ความต้องการ เป็ นการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลกู ค้าเพื่อกลับมาใช้ผลิตภัณฑ์และการบริการของบริษทั ฯ ต่อไปอย่าง
ยังยื
่ น
นโยบายการตลาดและลักษณะตลาดของสายการบิ นไทยสมายล์ (Thai Smile Airways)
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ โควิด -19 ในปี 2563 สายการบินไทยสมายล์ได้มกี ารปรับกลยุทธ์
ทางการตลาดและการบริก ารเพื่อ ให้ส อดคล้อ งกับ สถานการณ์ก ารแพร่ร ะบาดในปี 2563 โดยเน้น ย้า ตาแหน่ ง ทาง
การตลาดของสายการบินเป็ นสายการบินที่ให้บริการเต็มรูปแบบ (Full Service Airlines) ทีม่ ุ่งเน้นการบริการทีม่ คี ุณภาพ
และมีมาตรฐาน สายการบินได้ออกมาตรการในการให้ความช่วยเหลือผู้โดยสารที่ได้รบั ผลกระทบในการเดินทางจาก
สถานการณ์ดงั กล่าว ควบคู่ไปกับการทางานร่วมกันกับพันธมิตรทางธุรกิจทัง้ ภาครัฐและเอกชน เพื่อกระตุ้นการเดินทาง
อย่างปลอดภัย และสร้างความมันใจให้
่
ผบู้ ริโภค โดยเน้นตลาดภายในประเทศเป็ นหลัก โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. การออกผลิ ตภัณฑ์ใหม่
จัดให้มบี ริการสาหรับกลุ่มลูกค้าสูงอายุ (Active Senior) ทีน่ อกจากจะได้รบั ส่วนลดพิเศษแล้วยังได้รบั
สิทธิพเิ ศษอื่นๆ ทีส่ อดคล้องกับความต้องการในการเดินทางเฉพาะกลุ่ม บริการสาหรับกลุ่มลูกค้านักกีฬา
ทีเ่ ดินทางด้วยวัตถุประสงค์ในการเล่นกีฬา (Sport Tourism) สิทธิพเิ ศษสาหรับกลุ่มบุคคลากรทาง
การแพทย์ ในช่วยปลายปี 2563 มีการจัดทา Smile Passport ซึง่ เป็ นบัตรโดยสารชุดราคาพิเศษเพื่อ
กระตุ้นยอดขาย สาหรับกลุ่มลูกค้าที่เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวในฤดูการท่องเที่ยวในปี 2563 โดย
สามารถซือ้ และจองบัตรโดยสารผ่านช่องทางออนไลน์
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2. การสนับสนุนการตลาดและการขาย ในปี 2563
จัดทาแคมเปญเพื่อกระตุ้นยอดจาหน่ ายบัตรโดยสารล่วงหน้า และยังสามารถดึงลูกค้าของคู่แข่งให้มา
ลองใช้บริการโดยแบ่งเป็ น แคมเปญระยะสัน้ ๆรายเดือน แคมเปญก่อนเปิ ดฤดูการบิน แคมเปญลดราคา
ประจาปี และแคมเปญต้อนรับการเปิ ดเส้นทางบินใหม่ นอกจากนี้ยงั มีการทาแคมเปญร่วมกันกับกลุ่ ม
พันธมิตรด้านการงาน เช่น บัตรเครดิตต่างๆ กลุ่มพันธมิตรด้านการท่องเทีย่ ว เช่น กลุ่มโรงแรมต่างๆ
และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในหลากหลายโครงการ เช่น โครงการเราเที่ยวด้วยกัน โครงการ
เทีย่ วไทยได้ลนุ้ และโครงการ Amazing Thailand Grand Sales เป็ นต้น
3. การจัดกิ จกรรมส่งเสริมการตลาด
ในปี 2563 สายการบินเน้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดภายในประเทศ เช่น การสนับสนุ นด้านกีฬา
ด้านศิลปวัฒนธรรมและการแสดงร่วมกับกระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา และการท่องเทีย่ วแห่งประเทศ
ไทย และภาครัฐในจังหวัดที่เป็ นจุดหมายของสายการบินไทยสมายล์ โดยกิจกรรมดังกล่าวล้วนมีส่วน
ช่วยการสร้างรายได้ในเชิงรุก กล่าวคือการช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวและการเดินทาง และเพื่อต่อยอด
กลยุทธ์ทางการตลาดของบริษัทฯ ในรูปแบบต่ างๆ เช่นการสร้างความสัมพันธ์กบั ประชาชนในพื้นที่
หน่วยราชกาลและเอกชน อีกทัง้ ยังเป็ นการสร้างชื่อเสียง (Brand) การรับรูแ้ ละความผูกพันในตราสินค้า
อีกด้วย
4. การส่งเสริมการขายผ่านช่องทาง Digital
สายการบินได้มแี ผนในการปรับปรุงช่องทางการจัดจาหน่ายดิจทิ ลั โดยจะมีการปรับปรุงทัง้ Website และ
Mobile Applications ของสายการบิน แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ โรคดังกล่าวทาให้
โครงการปรับปรุงดังกล่าวมีความจาเป็ นต้องเลื่อนออกไป อย่างไรก็ตามยังมีการนาโครงการปรับปรุง
ย่อยๆทีไ่ ม่มคี ่าใช้จ่ายหรือมีค่าใช้จ่ายต่ามาดาเนินการให้บริการ เพื่อปรับปรุงการให้บริการ ลดการติดต่อ
ทางกายภายลดความเสีย่ งให้กบั ลูกค้า เช่น การให้บริการผ่าน Live Chat การให้บริการคืนเงินบัตร
โดยสารออนไลน์ เป็ นต้น นอกจากนี้ยงั มีการพัฒนาระบบทา Promotion Code เพื่อการทากิจกรรม
ทางการตลาดออนไลน์ และการทา Micro-Website สาหรับให้ขอ้ มูลข่าวสารเกีย่ วกับมาตรการต่างๆที่
เกีย่ วข้องกับการแพร่ระบาดของเชือ้ โควิด -19 นอกจากนี้ยงั มีการทาแคมเปญกับกลุ่มเป้ าหมายเฉพาะ
ทีเ่ ป็ นสมาชิกบนเวปไซด์อกี ด้วย
5. การพัฒนาความร่วมมือกับสายการบิ นพันธมิ ตร
ในปี 2563 นัน้ สายการบินไทยสมายล์ได้ผ่านการประเมินการเข้าร่วมเป็ น Connecting Partner ของ
Star Alliance และได้ทาข้อตกลงร่วมในการขนส่งผูโ้ ดยสาร กระเป๋ าสัมภาระและบัตรโดยสารแล้วเสร็จ
กับสายการบินพันธมิตรทัง้ สิน้ 8 สายการบิน ประกอบด้วย Bangkok Airways (PG) Hahn Air (HR)
Shenzhen Airlines (ZH) Gulf Air (GF) Cathay Pacific Airways (CX) Hong Kong Dragon Airlines
(KA) Hong Kong Airlines (HX) Asiana Airlines (OZ) นอกเหนือจากการทาความร่วมมือเพื่อทาการ
ขายเชื่อมต่อการเดินทางอย่างต่อเนื่องแล้ว (Seamless Connectivity) ในปี 2563 ยังมีการพัฒนาความ
ร่วมมือในการส่งต่อผูโ้ ดยสารเพื่อให้ความช่วยเหลือสายการบินพันธมิตร โดยมีการจัดทาข้อตกลงและ
ปรับปรุงสัญญาการส่งต่อผูโ้ ดยสารระหว่างสายการบินเสร็จสิน้ จานวน 3 สายการบินได้แก่ นกแอร์ สาย
การบินกรุงเทพ และสายการบินเวียตเจ็ต
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2.2.2

แผนบริหารรายได้และพัฒนาช่องทางการจัดจาหน่ าย
แผนบริหารรายได้
จากการเปลีย่ นแปลงของธุรกิจการบิน ตัง้ แต่ไตรมาสที่ 2 ปี 2563 เป็ นต้นมา เนื่องด้วยสถานการณ์ดา้ นสุขอนามัย
ข้อกาหนดด้านการเดินทางโดยหน่ วยงานรัฐบาลประเทศต่างๆ ทีเ่ คร่งครัด การถดถอยของสภาวะเศรษฐกิจโลก รวมถึง
พฤติกรรมการเดินทางของผู้โดยสารที่ปรับเปลี่ยนไป บริษัทฯ จึงจาเป็ นต้องวางกลยุทธ์การขาย การจัดจาหน่ ายบัตร
โดยสาร รวมถึงแผนการหารายได้ตามสภาวะการณ์ดงั ต่อไปนี้
 เน้น การใช้เครื่องบิน อย่า งมีประสิท ธิภาพสูงที่สุด เน้นจากัด ประเภทของเครื่อ งบิน และจานวนของ
เครื่องบินที่นามาใช้อย่างเหมาะสม เพื่อควบคุมค่าใช้จ่าย ค่าบารุงรักษาเครื่องบิน ค่าซ่อมบารุง
 กาหนดจุดหมายปลายทาง โดยวิเ คราะห์เ ป็ นรายเที่ย วบินถึงปริม าณความต้อ งการเดินทาง ความ
จาเป็ น ในการเดิน ทางของผู ้โ ดยสาร ข้อ กาหนดในการเดิน ทางทัง้ ขาเข้า และขาออก โดยแต่ล ะ
เที่ยวบินต้องสามารถทากาไรให้กบั บริษัทฯ ได้
 เน้นการขายแบบจุดบินต่อจุดบิน (Point to point) ขึน้ กับปริมาณ และความต้องการในการเดินทางของ
ผูโ้ ดยสารในแต่ละจุดบิน
 จัดทาการบินแบบเช่าเหมาลา เพื่อสนองความต้องการของลูกค้าที่มกี าลังซื้อ เช่น กลุ่มลูกค้าองค์กร
หน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน
 จัดทาการบินเที่ยวบินพิเศษเพื่อเป็ นการหารายได้เสริม เช่น เที่ยวบินรับมงคลบนฟากฟ้ า เที่ยวบินรับ
พรปี ใหม่ เพื่อเป็ นการสร้างการรับรูใ้ นตลาด และแสวงหาโอกาสสร้างรายได้ใหม่ๆ
 ประสานงานกับหน่ วยงานราชการเพื่อกาหนดเที่ยวบินพิเศษ เพื่อขนส่งผู้โดยสารคนไทยที่ต้องการ
เดินทางกลับประเทศ (Repatriation)
 ประสานงานอย่างใกล้ชดิ กับฝ่ ายขนส่งสินค้า พัสดุภณ
ั ฑ์ และไปรษณียภัณฑ์ เพื่อวิเคราะห์เส้นทางบินที่
มีโอกาสในการสร้างรายได้ให้กบั บริษทั ฯ โดยใช้รายได้จากการขนส่งสินค้าเป็ นหลักในการคานวณผล
ประกอบการของเทีย่ วบินในขณะทีจ่ านวนผูโ้ ดยสารยังถูกจากัดด้วยข้อกาหนดทีเ่ ข้มงวด
 พิจารณาปรับเพิม่ -ลดเทีย่ วบิน และตารางการบินให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดอย่างรวดเร็ว
และทันท่วงที โดยมีการพิจารณาจัดทาตารางการบิน แบบ Semi-Commercial ในช่วงทีส่ ถานการณ์การ
เดินทางและการท่องเที่ยวยังไม่กลับสู่สภาวะปกติอย่างเต็มรูปแบบ โดยคานึงถึงการเชื่อมต่อเที่ยวบิน
ระหว่างกันในจุดบินทีส่ าคัญ ทัง้ ด้านการขนส่งผูโ้ ดยสาร และการขนส่งสินค้าและพัสดุภณ
ั ฑ์
 เน้นการขายผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯและสานักงานขายการบินไทยในจุดบินต่ างๆ เพื่อลดการพึ่งพา
ตัวแทนจาหน่าย และลดค่าใช้จ่ายทางด้านการขาย
 แสวงหาตลาดและกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ โดยเน้นการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าทีม่ คี วามต้องการทีห่ ลากหลาย โดยการ
พัฒ นาผลิต ภัณ ฑ์ และการบริก ารให้ต อบสนองความต้ อ งการของลู ก ค้า ในแต่ ละกลุ่ ม อย่ า งชัด เจน
(Customer Segmentation)
 การกาหนดใช้ Pricing Strategy แบบใหม่โดยใช้ Multi-Level Fares ทีเ่ ป็ นการบูรณาการการกาหนด
ราคาขายแบบ Full Service ผนวกกับการกาหนดราคาขายแบบ LCC (Low Cost Carrier) เข้าไว้
ด้วยกัน ซึง่ ถือเป็ นกลยุทธ์ดา้ นการกาหนดระดับราคาขายในรูปแบบใหม่โดยระดับราคาจะปรับตาม Date
Range อัตโนมัติเมื่อมีการขายเกิดขึน้ ใกล้วนั เดินทางมากขึน้ ทาให้สามารถเพิม่ รายได้ให้กบั บริษัทฯ
ได้มากขึน้
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 จัดทาราคาขายบัตรโดยสารใหม่ในรูปแบบ Single Published Carrier Fare and Condition -THAI
Simplified Fares (TSF) ประสานกับการกาหนด Penalty ต่ างๆ แยกประเภทตามชนิดของ Fare
Family และ RBD Hierarchy เพื่อการขายสาหรับทุก Distribution Channels อันได้แก่ ATO/CTO
Travel Agents และ Internet Sales ทาให้สามารถต่อยอดกับการดาเนินการด้าน Automatic Ticket
Change (ATC) ตาม Airline Industry Trend เมื่อผูโ้ ดยสารต้องการเปลีย่ นแปลงบัตรโดยสารด้วยตนเอง
ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
 จัดทาราคาขายบนเส้นทาง Network ตามสัญญาร่วมกับสายการบินคู่คา้ ในปี 2563 รวม 38 Airlines,
440 คู่เมือง, 5 ระดับราคา, 4 Currencies รวมมีราคา 8,800 Fares ในระบบของการขายแบบ Interline
Network ซึง่ เพิม่ ขึน้ จากจานวน 4,452 Fares เมื่อเทียบกับปี 2562 หรือเพิม่ ขึน้ คิดเป็ นร้อยละ 197.66%
 กาหนดราคาขายสาหรับกลุ่มสายการบินทีเ่ ป็ นสมาชิกของ IATA แบบ Interline Network Sales ซึง่ เป็ น
การเพิม่ พันธมิตรทางการค้าใน Category Agreement ทีเ่ ป็ นแบบ Multi-Lateral Agreement
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 Shopช่องทางพิเศษ (Fast Track) ห้องรับรองพิเศษ (Lounge)
เป็ นต้น รวมทัง้ หาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทีค่ ดิ ว่าเป็ นทีน่ ่ าสนใจ คุณภาพทีค่ ดั สรรมาอย่างดีจากทีต่ ่างๆ ทัง้ ในและต่างประเทศ อาทิ
ผลิตภัณฑ์ในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ ผลิตภัณฑ์ OTOP นอกจากจะเป็ นการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ในประเทศแล้ว ยังเป็ น
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 ตกต่างกันในระหว่างการเดินทาง
(Customer Experience Management)
ธุรกิจการขนส่งทางอากาศ การท่องเที่ยวและการขนส่ง เป็ นธุรกิจที่มคี วามโดดเด่นและอยู่ในความสนใจทัง้ จาก
ผูบ้ ริโภคภายในประเทศและจากประเทศเพื่อนบ้าน โดยบริษทั ฯ วางกลยุทธ์เพื่อรองรับกับความต้องการของลูกค้าในระดับ
นานาชาติและบริการจัดส่งแบบครบวงจร คือสังซื
่ ้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ผ่านออนไลน์ของบริษัทฯ จ่ายเงินและดาเนินการ
จัดส่งให้ถึงมืออย่างเรียบร้อย ทัง้ นี้ลูกค้าจะได้รบั ความสะดวกในการซื้อบริการเสริมต่างๆ ที่มคี ุณภาพ มีความคุ้มราคาที่
การบินไทยทาการคัดสรรมาแล้ว และนาเสนอเป็ นทางเลือกตามรสนิยมและความต้องการของผู้โดยสารตามเส้นทางและ
วัตถุประสงค์ของการเดินทาง ซึ่งบริการเสริมดังกล่าว จะทาให้ผู้ โดยสารของการบินไทยได้รบั ประสบการณ์ท่ดี ตี ลอดการ
เดินทาง และบอกต่อประสบการณ์การเดินทางผ่านสื่อสังคมออนไลน์และกับเพื่อนๆ เพื่อจูงใจให้หนั กลับมาใช้บริการของ
การบินไทยต่อไป
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กลุ่มลูกค้าและการพัฒนาช่องทางจัดจาหน่ าย
ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 (มกราคม ถึง มีนาคม 2563)
 ในไตรมาสที่ 1 บริษทั ฯ ยังคงเน้นให้การบริหารขนส่งผู้โดยสารเป็ นหลักเป็ นหลักโดยให้บริการแบบเต็ม
รูปแบบและครบวงจรทัง้ การขายการตลาดการบริการบนเครื่องบินและการบริการหลังการขาย ( Full
Service) มีเส้นทางบินระหว่ างประเทศและภายในประเทศไทยที่ครอบคลุ มเมืองสาคัญต่ างๆทัวโลก
่
(Worldwide network) บริษัทฯ สามารถตอบสนองและดูแลกลุ่ มลูกค้าทุกกลุ่มเป้ าหมาย (Customer
Segment) ได้เป็ นอย่างดีโดยเสนอผลิตภัณฑ์ราคาบัตรโดยสารเงื่อนไขบัตรโดยสารรวมถึงบริการพิเศษที่
ตอบสนองความต้องการของผูโ้ ดยสารแต่ละกลุ่มโดยเฉพาะ
 กลุ่ มลูกค้าที่เป็ นเป้ าหมายหลักคือกลุ่ มนักท่ องเที่ยว (Leisure) กลุ่ มนักธุ รกิจและกลุ่ มลูกค้าองค์กร
(Corporate, Government and Business travelers) และกลุ่มลูกค้าเฉพาะเช่นนักเรียนนักศึกษา (Student)
แรงงาน (Labor, Seamen) และกลุ่มลูกค้าทีต่ อ้ งการเดินทางกลับภูมลิ าเนา (Ethnic) เป็ นต้น
 บริษทั ฯ ได้พฒ
ั นาช่องทางการจัดจาหน่ ายทีส่ าคัญมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าแต่ละ
ประเภทได้อย่างทัวถึ
่ งโดยสามารถแบ่งช่องทางการจัดจาหน่ายหลักออกเป็ น 3 ประเภทคือ
 ช่องทางการขายโดยตรงผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ (Thai Airways Website) และการขายผ่าน
สานักงานขายในแต่ละประเทศ
 ช่องทางการขายผ่านตัวแทนจาหน่ ายเพื่อให้สามารถเข้าถึงลูกค้าองค์กรลูกค้าองค์กรขนาดกลาง
และขนาดย่อมรวมถึงลูกค้าทีม่ คี วามต้องการพิเศษต่างๆ
 ช่องทางการขายออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ท่ใี ห้บริการจาหน่ ายบัตรโดยสารและโปรแกรมการ
ท่องเทีย่ ว
ไตรมาสที่ 2-4 ปี 2563 (เมษายน ถึง ธันวาคม 2563)
 หลังจากสถานการณ์ดา้ นสุขอนามัยตัง้ แต่ไตรมาสที่ 2 เป็ นต้นมาบริษทั ฯ จาเป็ นต้องปรับเปลีย่ นกลยุทธ์การ
ขายบัตรโดยสารเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุ รกิจการบินข้อก าหนดการเดินทางและ
พฤติ ก รรมของผู้ โ ดยสารโดยบริ ษั ท ฯ เน้ นการขายแบบจุ ดบิ น ต่ อจุ ดบิ น ( Point to point)
ใช้การจัดตารางการบินเป็ นแบบเฉพาะกิจโดยวิเคราะห์ผลประกอบการของแต่ละเทีย่ วบินอย่างละเอียดก่อน
ทาการบินนารายได้จากการขายบัตรโดยสารประกอบกับรายได้จากบริการขนส่งสินค้าพัสดุภัณฑ์และ
ไปรษณียภัณฑ์มาประเมินเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายและต้นทุนดาเนินงานของแต่ละเทีย่ วบิน
 กลุ่มลูกค้าสาคัญคือผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางกลับประเทศทัง้ คนไทยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศและคน
ต่างชาติทม่ี ถี นิ่ พานักหรือครอบครัวในประเทศไทยนอกจากนัน้ เป็ นกลุ่มนักธุรกิจเฉพาะทีม่ คี วามจาเป็ นต้อง
เดินทางเข้า - ออกประเทศไทย
 เนื่องด้วยข้อจากัดหลายประการบริษทั ฯ ใช้ช่องทางการขายบัตรโดยสารโดยตรงเพียงอย่างเดียวคือการขาย
ผ่านเว็บไซต์และผ่านสานักงานขายประจ าประเทศต่ างๆ ทัง้ นี้เพื่อให้สามารถควบคุมจานวนผู้โดยสาร
รวมถึงเพื่อการตรวจสอบเอกสารจาเป็ นต่างๆ ตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดโดยหน่วยงานรัฐบาล

ส่วนที่ 1-2 หน้าที่ 25

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

กิจการขนส่ งทางอากาศ
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 ไลแอนซ์ยงั ช่วยยกระดับมาตรฐานและคุณภาพการบริการ
เพื่อเพิ่มประสบการณ์ ท่ดี ีและความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าตลอดการเดินทาง ตามกลยุทธ์ใหม่ของสตาร์อลั ไลแอนซ์
(Making Customer Journey Better through Digital Technology) ปั จจุบนั กลุ่มพันธมิตรการบินสตาร์อลั ไลแอนซ์
มีสมาชิกทัง้ หมด 26 สายการบินให้บริการมากกว่า 12,000 เทีย่ วบินต่อวัน ไปยัง 1,300 จุดบินใน 197 ประเทศทัวโลก
่
THAI Contact Center (TCC)
THAI Contact Center ศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ (02-356-1111) เป็ นด่านแรกของจุดบริการหลักทีล่ ูกค้าจะ
ตัดสินใจใช้บริการ บริษทั ฯ เล็งเห็นความสาคัญในการให้บริการในส่วนนี้เป็ นอย่างมากโดยลูกค้าจะได้รบั บริการเป็ นไปตาม
มาตรฐานของ Call Center รวมถึงรองรับความคาดหวังของลูกค้าในการรับบริการจากเจ้าหน้าทีท่ ม่ี ปี ระสบการณ์ เพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพและความพึงพอใจสูงสุดให้กบั ลูกค้า
บริษัทฯ มีช่องทางในการตอบรับการบริการลูกค้าหลายช่องทาง โทรศัพท์ อีเมล์ และโทรศัพท์หมายเลขพิเศษสาหรับ
เทีย่ วบินพิเศษและลูกค้ากลุ่มพิเศษ
Digital Commerce
จากการเติบโตอย่างรวดเร็วของช่องทางดิจทิ ลั (Digital) ประกอบกับการเปลีย่ นแปลงอย่างต่อเนื่องของเทคโนโลยี
ใหม่ท่กี าลังเข้ามา ทาให้เกิดการแข่งขันอย่างรุนแรงในอุตสาหกรรมและธุรกิจการบิน ทัวโลก
่
จึงไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า
ผูบ้ ริโภคจะมีบทบาทสาคัญมากขึน้ ทัง้ การใช้โทรศัพท์มอื ถือสมาร์ทโฟน(Smart Phone) และเครือข่ายทางสังคมออนไลน์
(Social Network) ส่งผลให้เกิดสังคมแห่งอุปนิสยั ใหม่ของผู้บริโภคทีเ่ รียกว่า Socialnomics ทาให้แนวโน้มของผูบ้ ริโภค
หันมาใช้ช่องทางดิจทิ ลั ในการซือ้ บัตรโดยสารและการใช้บริการทีส่ ามารถทาด้วยตนเองได้ (Self Service) การสื่อสารต่างๆ
กับบริษทั ฯ ผ่านช่องทางดิจทิ ลั มากขึน้ เป็ นลาดับ การบินไทยจึงให้ความสาคัญกับช่องทางดิจทิ ลั เพื่อรองรับแนวโน้มการ
เติบโตของเทคโนโลยี รวมทัง้ การสร้างสรรค์สงิ่ ใหม่ๆ ทีแ่ ตกต่างไปจากเดิมและรวดเร็วกว่าคู่แข่งขัน บริษทั ฯ จึงมุ่งเน้นการ
พัฒนาการให้บริการออนไลน์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้งานเว็บไซต์ของการบินไทยได้ สะดวก ง่ายดายและ
ทันสมัยอยู่ตลอดเวลาจากทุกอุปกรณ์ เช่น โทรศัพท์มอื ถือ สมาร์ทโฟน แท็ปเล็ต แล็ปท็อป เป็ นต้น
นอกจากบริษทั ฯ เน้นความสะดวกรวดเร็วในการค้นหาเทีย่ วบินและเครือข่ายเส้นทางบินทีเ่ ชื่อมต่อกับสายการบิน
พันธมิตรไปทัวโลก
่
บริษทั ฯ ยังสามารถให้บริการลูกค้าแบบบริการเบ็ดเสร็จในจุดเดียว (One Stop Services) เพื่อปรับตัว
และรับมือกับสภาพการแข่งขันต่างๆ ให้มปี ระสิทธิภาพทีแ่ ตกต่างกัน โดยการขยายช่องทางชาระเงินหลากหลายช่องทาง
มากขึน้ เพื่อเพิม่ ความสะดวกสบายให้กบั ลูกค้า เช่น ชาระเงินผ่าน Counter Service, 7 Eleven, Tesco Lotus, PayPal, Line
Pay, ATM, Bank Transfer และอื่นๆ เป็ นต้น นอกจากนี้ ยังพัฒนาการสือ่ สารข้อมูล เพื่อดึงดูดความสนใจกับลูกค้าและช่วย
เผยแพร่ไปในวงกว้าง รวมทัง้ การบริหารการส่งเสริมภาพลักษณ์ของบริษัทฯ ขยายเครือข่ายและ สร้างความสัมพันธ์กบั
ชุมชนออนไลน์ (Online Communication) ผ่านช่องทาง Social Media ของการบินไทย ซึ่งจัดทาในหลายรูปแบบ อาทิ
Banner, Info graphic, VDO เป็ นต้น ตลอดจนการใช้ช่องทาง Social Media ในการส่งเสริมรายได้ให้บริษทั ฯ ได้อกี ทางหนึ่ง
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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 รอยัลออร์คดิ ฮอลิเดย์(Royal
Orchid Holidays) และทัวร์เอือ้ งหลวง ทีห่ ลากหลาย ซึง่ คัดสรรแล้วสาหรับนักท่องเทีย่ วและผูโ้ ดยสารของการบินไทยในการ
ให้บริการเชื่อมต่อจากการโดยสารเครื่องบิน เช่นการบริการทีพ่ กั และแพ็คเกจท่องเทีย่ ว เป็ นต้น
รอยัล ออร์คดิ พลัส ดาเนินงานด้านโปรแกรมเสริมสร้างความภักดี (Loyalty Program) ของลูกค้าต่อธุรกิจของ
บริษทั ฯ เพื่อเป็ นกลยุทธ์ทางการตลาดในการรักษาฐานลูกค้าปั จจุบนั และการขยายฐานลูกค้าใหม่ของบริษทั ฯ ด้วยการสร้าง
ความพึงพอใจให้กบั ลูกค้าจนเกิดเป็ นความผูกพันและภักดีต่อแบรนด์ อันจะนามาซึง่ ลูกค้าประจาและใช้บริการซ้ากับบริษทั ฯ
อย่างต่อเนื่องและยังยื
่ น ตลอดจนบริษทั ฯ ยังมุ่งเน้นในการใช้ประโยชน์จากระบบฐานข้อมูลของสมาชิกรอยัล ออร์คดิ พลัส
เพื่อนามาวิเคราะห์และนาเสนอสินค้าและบริการให้สามารถตอบสนองความต้องการของสมาชิกทีม่ อี ยู่ทวโลกและแบบเฉพาะ
ั่
กลุ่ม ปั จจุบนั โปรแกรมสะสมไมล์รอยัล ออร์คดิ พลัส มีสมาชิกจานวนประมาณ 4 ล้านคนทัวโลก
่
แบ่งเป็ น 4 สถานภาพ
ได้แก่ สถานภาพบัตรเบสิค บัตรเงิน บัตรทอง และบัตรแพลทินัม โดยรอยัล ออร์คดิ พลัส ได้ปรับเปลีย่ นจากโปรแกรมที่
สะสมไมล์และแลกไมล์สะสมจากสายการบินเป็ นหลัก (Frequent Flyer Program) พัฒนาเป็ นโปรแกรมความร่วมมือจาก
หลากหลายธุรกิจ (Coalition Program) โดยสมาชิกสามารถสะสมไมล์เมื่อเดินทางกับการบินไทย ไทยสมายล์ และสายการ
บินพันธมิตรสตาร์ อัลไลแอนซ์ รวมถึงสะสมไมล์กบั คู่สญ
ั ญาและพันธมิตรธุรกิจทัวโลก
่
เช่น โรงแรม รถเช่า บัตรเครดิตและ
สถาบันการเงิน ตลอดจนคู่สญ
ั ญาทางด้านไลฟ์ สไตล์ต่างๆ
รอยัล ออร์คิด พลัส ได้ให้บริก ารกับสมาชิกด้วยรางวัลที่ห ลากหลายทัง้ ผ่านทางระบบออนไลน์ และสานักงาน
การบินไทย โดยสมาชิกสามารถนาไมล์สะสมแลกเป็ นรางวัล เช่น รางวัลบัตรโดยสารการบินไทย ไทยสมายล์ และสายการ
บินพันธมิตรสตาร์ อัลไลแอนซ์ รางวัลอัพเกรดบัตรโดยสาร รางวัลโรงแรมคู่สญ
ั ญา รางวัลคู่สญ
ั ญาไลฟ์ สไตล์ และรางวัล
โปรโมชันพิ
่ เศษ อีกทัง้ สมาชิกยังจะได้รบั สิทธิประโยชน์ต่างๆ ผ่านช่องทางของบริษทั ฯ คู่สญ
ั ญา และพันธมิตรธุรกิจ โดย
รอยัล ออร์คิด พลัส ได้มีการประชาสัมพัน ธ์ข้อมูลข่าวสารให้กบั สมาชิก ทัวโลกในหลายช่
่
อ งทางทัง้ ผ่ านทางสานัก งาน
การบินไทย ศูนย์บริการทางโทรศัพท์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ตรงถึงสมาชิก (Electronic direct email) และทางเว็บไซต์
www.thaiairways.com/rop
รอยัลออร์คดิ ฮอลิเดย์ มีการขายผ่านทัง้ สานักงานขายและตัวแทนจาหน่ ายของการบินไทย มีการพัฒนาระบบ
เพื่อให้รองรับการขายแบบ online มีการพัฒนาแพ็คเกจการท่องเทีย่ วทัง้ ในและต่างประเทศ ทีต่ อบสนองความต้องการของ
ลูกค้าได้อย่างครบถ้วนและหลากหลาย มีการส่งเสริมการขายผ่านสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัด Event และการเข้า
ร่วมงานแสดงสินค้าต่างๆ รวมทัง้ การจัดรายการส่งเสริมการขายช่วงนอกฤดูกาลท่องเทีย่ ว ให้เป็ นทีร่ จู้ กั มากขึน้ และยังเป็ น
การสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมประเทศไทยให้เป็ นศูนย์กลางการท่องเทีย่ วของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ดว้ ย
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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 ต่ อมาในเดือนสิงหาคม 2560 จึงได้พฒ
ั นาระบบจัดจาหน่ าย อะมาดิอุส
(Amadeus-ALTEA) ซึง่ เป็ นระบบเดียวกันกับการบินไทย เพื่อให้สามารถทาการขายแบบเชื่อมต่อ (network) ในจุดบินต่างๆ
ทัวโลกมายั
่
งเส้นทางของไทยสมายล์ โดยยังคงความร่วมมือแบบเที่ยวบินรหัสร่วม (Code Share Agreement) กับ
การบินไทย ในขณะเดียวกันได้ขยายความร่วมมือไปยังสายการบินพันธมิตรอื่นๆ ในรูปแบบการขาย interline โดยปั จจุบนั
มีพนั ธมิตรในรูปแบบดังกล่าวรวม 14 สายการบิน ได้แก่ สายการบินกลุ่มลุฟท์ทนั ซา (สายการบินลุฟท์ทนั ซา สายการบิน
สวิสแอร์ และสายการบินออสเตรียน) สายการบินอีวเี อ สายการบินออนนิปปอนแอร์เวส์ สายการบินลาว สายการบินบางกอก
แอร์เวย์ส สายการบินฮานแอร์ สายการบินเสิน่ เจิ้น สายการบินเอเชียน่ า สายการบินคาเธย์ แปซิฟิค สายการบินกัลฟ์ แอร์
และสายการบินฮ่องกง โดยสามารถดาเนินการ Through Check-In ระหว่างกันกับพันธมิตร 6 สายการบิน ได้แก่ สายการบิน
กลุ่มลุฟท์ทนั ซา (สายการบินลุฟท์ทนั ซา สายการบินสวิสแอร์ และสายการบินออสเตรียน) สายการบินอีวีเอ สายการบิน
ออนนิปปอนแอร์เวส์ และสายการบินบางกอก แอร์เวย์ส (ไม่รวมการบินไทย) เพื่อให้สามารถเช็คอินผูโ้ ดยสารและกระเป๋ า
ระหว่างสายการบินทีม่ จี ุดเชื่อมต่อกัน ทาให้ผโู้ ดยสารเกิดความสะดวกสบายมากขึน้
สายการบินไทยสมายล์ มุ่งเน้นการควบคุมและบริหารจัดการต้นทุนให้มปี ระสิทธิภาพ โดยรักษาระดับต้นทุนคงที่
(Fixed Cost) ให้ต่ า เน้นการดาเนินงานเฉพาะกิจกรรมหลักทีเ่ กี่ยวข้องโดยตรงกับธุรกิจ ได้แก่ การปฏิบตั กิ ารบิน การควบคุม
มาตรฐานความปลอดภัย การกาหนดรูปแบบและมาตรฐานการให้บริการลูกค้า การให้บริการลูกค้าบนเครื่องบิน การบริหาร
ภาพลักษณ์ตราสินค้าและการสือ่ สารการตลาด การกาหนดราคาและการบริหารรายได้ ทัง้ นี้นอกจากสายการบินไทยสมายล์
จะจัดจาหน่ ายผ่านระบบจัดจาหน่ ายตรงและผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็ นหลักแล้ว ยังได้มกี ารขายผ่านระบบจัดจาหน่ าย
ระดับโลก (Global Distribution System: GDS) อีกหลายระบบ ได้แก่ อะมาดิอุสทราเวลสกาย กาลิเลโอและอะบาคัส
(จะแล้วเสร็จในเดือนมกราคมนี้) ซึง่ ทาให้ไทยสมายล์มชี ่องทางการจัดจาหน่ ายผ่านตัวแทนจาหน่ ายในตลาดที่สาคัญของ
ไทยสมายล์ เช่น จีน อินเดียและภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทัง้ ยังสามารถจัดจาหน่ ายผ่านตัวแทนจาหน่ ายออนไลน์
(Online Travel Agent) ทีส่ าคัญ เช่น Expedia, TripAdvisor, Ctrip, Qunar, SkyScanner, JetRadar, MakeMyTrip,
CleartripYatra และ Goibibo และเพิม่ โอกาสในการขยายฐานลูกค้าและเพิม่ การรับรูใ้ ห้มากขึน้ เป็ นต้น โดยในปี น้ีจะมีการ
ทบทวนวิธกี ารกาหนด commission เพื่อกระตุน้ ยอดขายให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้
2.2.3

สภาวะอุตสาหกรรมการบิ นและการแข่งขัน

ในปี 2563 กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) รายงานเศรษฐกิจโลกถดถอย หดตัวต่ าสุดนับแต่ เกิดวิกฤติ
เศรษฐกิจตกต่ าครัง้ ใหญ่ (Great Depression) หลังสงครามโลกครัง้ ที่ 1 ช่วงปี 2473 โดยหดตัวทีร่ อ้ ยละ 3.5 จากปี ก่อนที่
ขยายตัวร้อยละ 2.8 ซึง่ เศรษฐกิจหดตัวในทุกภูมภิ าค จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(โควิด-19) และมาตรการล็อกดาวน์ครัง้ ใหญ่ของหลายประเทศทัวโลก
่
ส่งผลกระทบเชิงลบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการ
ดาเนินชีวติ ของประชาชน การผลิต การลงทุน และห่วงโซ่อุปทานหยุดชะงัก ธุรกิจล้มละลายและปิ ดกิจการ การว่างงานเพิม่
สูงขึน้ กระทบต่อเนื่องถึงรายได้และกาลังซือ้ ทีล่ ดลงรุนแรง โดยปริมาณการค้าโลกหดตัวถึงร้อยละ 9.6 จากปี ก่อนทีข่ ยายตัว
เพียงเล็กน้อยที่ร้อยละ 1.0 (จากปั ญหาสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน) อีกทัง้ ยังมีปัจจัยเสี่ยงจากการจากัดด้าน
การค้าการลงทุนทีเ่ พิม่ ขึน้ ความไม่แน่ นอนทางภูมริ ฐั ศาสตร์ ความไม่ม ัน่ คงและความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศ ภาระ
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หนี้สนิ ทีเ่ พิม่ สูงขึน้ ในหลายประเทศ ความไม่แน่ นอนของนโยบาย Brexit ความผันผวนของราคาน้ ามันและอัตราแลกเปลีย่ น
รวมถึงปั ญหาการเปลีย่ นแปลงของสภาพอากาศ สาหรับเศรษฐกิจของประเทศเศรษฐกิจหลัก IMF คาดเศรษฐกิจจีนเป็ นเพียง
ประเทศเดียวทีม่ กี ารขยายตัวทีร่ อ้ ยละ 2.3 จากการฟื้ นตัวทีด่ เี กินคาดในไตรมาสสองของปี ขณะทีเ่ ศรษฐกิจของสหรัฐฯ และ
ยุโรป หดตัวรุนแรงสุดในประวัติศาสตร์ท่รี ้อยละ 3.4 และ 7.2 ตามลาดับ จากการแพร่ระบาดที่ยงั คงมีอยู่และมีจานวน
ผูต้ ดิ เชือ้ เพิม่ สูงขึน้ ในส่วนของเศรษฐกิจไทยหดตัวถึงร้อยละ 6.6 จากการทีเ่ ศรษฐกิจพึง่ พาการส่งออกและการท่องเทีย่ วสูง
โดยเฉพาะจากนักท่องเที่ยวจีน ทัง้ นี้ คาดการณ์ปี 2564 เศรษฐกิจโลกฟื้ นตัวอย่างเปราะบาง โดยขยายตัวในระดับปานกลางที่
ร้อยละ 5.5 จากการฟื้ นตัวอย่างต่ อเนื่องของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและอุ ปสงค์ภายในประเทศเป็ นสาคัญ ด้วยการผ่อนคลาย
มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ประกอบกับการดาเนินการกระตุ้นเศรษฐกิจทัง้
มาตรการทางการเงินและการคลังอย่างต่ อเนื่อง ขณะเดียวกันในภาคการท่ องเที่ยว หลายประเทศมีแนวโน้ มเริ่มทาข้อตกลง
เชื่อมต่อการเดินทางระหว่างประเทศทางอากาศแบบไม่ต้องกักตัว (Travel Bubble) โดยเฉพาะประเทศทีม่ คี วามเสีย่ งของการแพร่
ระบาดต่ า ซึ่งจะส่งผลให้มกี ารเดินทางระหว่างประเทศมากขึน้ โดยเฉพาะในช่วงครึ่งหลังของปี 2564 รวมถึง การพัฒนาวัคซีน
ป้ องกันและรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ซึ่งคาดว่าจะสามารถผลิตและใช้งานได้อย่างแพร่หลายมากขึน้ ใน
ไตรมาสสีข่ องปี 2564 อย่างไรก็ดี การขยายตัวทางเศรษฐกิจยังคงเผชิญกับความไม่แน่ นอนและความเสีย่ ง ได้แก่ ความไม่แน่ นอน
ของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทีม่ กี ารแพร่ระบาดระลอกใหม่ในหลายพื้นที่รวมถึง
การกลายพันธุ์ ผลความสาเร็จของการผลิตและการกระจายวัคซีน การกลับมาใช้มาตรการล็อกดาวน์ รวมถึง ทิศทางและ
แนวนโยบายทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ภายใต้การบริหารงานของประธานาธิบดีคนใหม่ ขณะที่มคี วามเสีย่ งจากหนี้สาธารณะที่
สูงขึน้ ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ใช้กนั อย่างมากช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดรุนแรง ตลาดแรงงานที่ยงั คงเปราะบาง ความผัน
ผวนของเงินลงทุนระหว่างประเทศ และความเสีย่ งทางด้านภูมริ ฐั ศาสตร์ (คาดการณ์ ณ เดือนมกราคม 2564)
ในส่วนของน้ามันซึง่ ถือเป็ นต้นทุนหลักของสายการบิน ราคาน้ ามันดิบและน้ ามันเครื่องบินเฉลีย่ ปี 2563 ต่ ากว่าปี ก่อน
ทีป่ ระมาณร้อยละ 32 และ 42 อยู่ท่ี 43.28 และ 45.04 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ตามลาดับ จากอุปสงค์น้ ามันดิบลดลงตามการ
หดตัวของเศรษฐกิจโลก โดยองค์การพลังงานระหว่างประเทศ (International Energy Agency: IEA) ได้ปรับลดความต้องการใช้
น้ามันดิบโลกในปี 2563 ลงอยู่ท่ี 91.2 ล้านบาร์เรลต่อวัน ต่ ากว่าปี ก่อน 8.8 ล้านบาร์เรลต่อวัน (ประมาณการ ณ เดือน ธันวาคม
2563) โดยเป็ นการลดลงจากอุตสาหกรรมการบินเป็ นสาคัญ ผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด-19) และมาตรการล็อกดาวน์ครัง้ ใหญ่ของหลายประเทศทัวโลก
่
แม้ความต้องการใช้น้ ามันฟื้ นตัวขึน้ ในช่วง
หลังของปี 2563 จากการฟื้ นตัวของจีนเป็ นหลัก แต่สถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่และจานวนผูต้ ดิ เชือ้ ที่ยงั คงเพิม่ สูงขึน้
ต่อเนื่องโดยเฉพาะในยุโรปและสหรัฐฯ ส่งผลให้หลายประเทศต้องดาเนินมาตรการล็อกดาวน์อกี ครัง้ อย่างไรก็ดี ราคาน้ ามันมี
ความผันผวนตามสถานการณ์ต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ อาทิ ความไม่สงบในประเทศผูผ้ ลิตน้ ามัน ปั ญหาการเมืองระหว่างประเทศ สภาวะ
เศรษฐกิจ อัตราแลกเปลี่ยน และการเก็งกาไรราคาน้ ามัน เป็ นต้น สาหรับปี 2564 ซิต้กี รุ๊ปคาดการณ์ราคาน้ ามันดิบและน้ ามัน
เครื่องบินมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นที่ประมาณร้อยละ 26.1 และ 32.6 อยู่ท่ี 54.58 และ 59.71 เหรียญสหรัฐฯ ต่ อบาร์เรล ตามการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจโลก ทัง้ กิจกรรมทางเศรษฐกิจ การขนส่งสินค้า และการเดินทางท่องเทีย่ วทัง้ ภายในและระหว่างประเทศที่
มีแนวโน้มขยายตัวเพิม่ ขึ้นตามการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ และแนวโน้มความสาเร็จของการพัฒนาวัคซีนที่คาดว่าจะ
นามาใช้ได้อย่างแพร่หลายในไตรมาสสีข่ องปี ส่งผลให้ความต้องการใช้น้ ามันดิบและน้ ามันเครื่องบินเพิม่ สูงขึน้ ขณะทีป่ ริมาณ
น้ามันดิบคาดเพิม่ ขึน้ ในสัดส่วนทีน่ ้อยกว่าความต้องการใช้น้ ามัน จากการทีก่ ลุ่มโอเปกและประเทศนอกโอเปกยังคงทาการปรับ
ลดกาลังการผลิตประมาณ 7.2 ล้านบาร์เรลต่อวัน (ร้อยละ 7 ของความต้องการใช้น้ ามันโลก) ตัง้ แต่เดือนมกราคม 2564 เป็ นต้น
ไป (ที่มา: รายงานความเคลื่อนไหวราคาน้ ามันรายเดือนของบริษัทฯ และคาดการณ์ ราคาน้ ามันรายเดือน ซิต้กี รุ๊ป ณ เดือน
มกราคม 2564)
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) มาตรการล็อกดาวน์ และมาตรการ
ควบคุมโรคทีเ่ ข้มงวด ซึง่ เป็ นปั จจัยสาคัญทีม่ ผี ลต่อเศรษฐกิจ การเดินทาง และพฤติกรรมการบริโภคทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปหรือ
ชีวติ วิถใี หม่ (New Normal) ทีม่ ุ่งเน้นสุขภาพและความปลอดภัย การรักษาระยะห่างทางกายภาพ และการนาเทคโนโลยีมา
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ใช้ในชีวติ ประจาวัน รวมถึง ความผันผวนของราคาน้ ามันและอัตราแลกเปลี่ ยน ปั ญหาความตึงเครียดระหว่างประเทศและ
การค้า ความไม่สงบในประเทศ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศ ประกอบกับการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี ส่งผล
กระทบโดยตรงต่อการดาเนินงานของธุรกิจสายการบิน ดังนัน้ การปรับตัวของสายการบินควบคู่กบั การวางกลยุทธ์ในการ
บริหารจัดการอย่างชัดเจนรอบคอบ และสอดคล้องทันต่อเหตุการณ์ จึงเป็ นสิง่ สาคัญให้สายการบินดาเนินกิจการได้อย่าง
ยังยื
่ น
สภาวะการขนส่งผูโ้ ดยสารทางอากาศ
สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (International Air Transport Association: IATA) รายงานภาพรวม
อุตสาหกรรมการบินปี 2563 หดตัวรุนแรงสุดในประวัติศาสตร์ โดยเป็ นการหดตัวทัง้ ด้านการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า
รวมถึงมีการหดตัวในทุกภูมภิ าค ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19)
มาตรการล็อกดาวน์ และจากัดการเดินทางของหลายประเทศทัวโลก
่
สายการบินต่ างยกเลิ กเที่ยวบินและหยุดให้บริการ
รวมถึงมาตรการควบคุมโรคทีเ่ ข้มงวด อาทิ การกักกันตัว 14 วัน ถือเป็ นอุปสรรคต่อการเดินทางระหว่างประเทศ ส่งผลให้
สายการบินขาดรายได้และสภาพคล่อง โดย IATA คาดว่าสายการบินทัวโลกจะขาดทุ
่
นต่อเนื่องเป็ นเวลา 2 ปี (2563-2564)
สาหรับในปี 2563 ปริมาณการขนส่งผูโ้ ดยสารทางอากาศ (RPK) ในภาพรวมหดตัวทีร่ อ้ ยละ 65.9 สายการบินในภูมภิ าคทีม่ ี
การหดตัวมากทีส่ ดุ 3 อันดับแรก และถดถอยกว่าอุตสาหกรรมโดยรวม ได้แก่ ภูมภิ าคตะวันออกกลางทีม่ สี ดั ส่วน RPK อยู่ท่ี
ร้อยละ 7.4 ของอุตสาหกรรม มีการหดตัวสูงทีส่ ุดถึงร้อยละ 72.2 รองลงมา คือ ยุโรปทีม่ สี ดั ส่วน RPK อยู่ทร่ี อ้ ยละ 23.8 คิด
เป็ นอันดับสองของอุตสาหกรรม หดตัวทีร่ อ้ ยละ 69.9 แอฟริกาทีม่ สี ดั ส่วน RPK น้อยทีส่ ุดอยู่ทร่ี อ้ ยละ 1.9 ของอุตสาหกรรม
หดตัวทีร่ อ้ ยละ 68.8 สาหรับภูมภิ าคเอเชียแปซิฟิกทีม่ สี ดั ส่วน RPK มากทีส่ ดุ อยู่ทร่ี อ้ ยละ 38.6 ของอุตสาหกรรม มีการหดตัว
ทีร่ อ้ ยละ 61.9 ถดถอยน้อยกว่าอุตสาหกรรม จากการฟื้ นตัวของเส้นทางภายในประเทศ อาทิ จีนและอินเดีย ขณะที่ ปริมาณ
การขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (RFTK) ในภาพรวมหดตัวที่ร้อยละ 10.6 ซึ่งเป็ นการหดตัวต่อเนื่องจากปี ก่อนที่ได้รบั
ผลกระทบจากสงครามการค้า (หดตัวทีร่ อ้ ยละ 3.2) โดยการขนส่งสินค้าได้รบั ผลกระทบน้อยกว่าการขนส่งผูโ้ ดยสาร จาก
ความต้องการขนส่งสินค้าและพัสดุภณ
ั ฑ์เกี่ยวข้องกับเวชภัณฑ์และสิง่ ของจาเป็ น สายการบินในภูมภิ าคทีม่ กี ารหดตัวมาก
ทีส่ ุด 3 อันดับแรกและถดถอยมากกว่าอุตสาหกรรมโดยรวม ได้แก่ ภูมิ ภาคละตินอเมริกามีสดั ส่วน RFTK อยู่ทร่ี อ้ ยละ 2.8
ของอุตสาหกรรม หดตัวสูงทีส่ ดุ ทีร่ อ้ ยละ 21.3 รองลงมา คือ ยุโรปทีม่ สี ดั ส่วน RFTK อยู่ทร่ี อ้ ยละ 23.6 คิดเป็ นอันดับสองของ
อุตสาหกรรม หดตัวทีร่ อ้ ยละ 16.0 และเอเชียแปซิฟิก ทีม่ สี ดั ส่วน RFTK มากทีส่ ุดทีร่ อ้ ยละ 34.5 ของอุตสาหกรรม หดตัวที่
ร้อยละ 15.2
สาหรับปี 2564 IATA คาดการณ์การฟื้ นตัวของอุตสาหกรรมการบินไว้ 2 กรณี ดังนี้ (คาดการณ์ ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2564)
กรณีท่ี 1 (Baseline Scenario) : RPK ขยายตัวทีร่ อ้ ยละ 50.4 และ RFTK ขยายตัวทีร่ อ้ ยละ 13.1 เมื่อเทียบกับปี 2563
ตามแนวโน้มการผลิตและใช้งานวัคซีนได้อย่างแพร่หลายมากขึน้ การผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์และการควบคุมโรค ผูโ้ ดยสาร
และนักลงทุนมีความเชื่อมันเพิ
่ ม่ ขึน้ ส่งผลให้มกี ารฟื้ นตัวทีแ่ ข็งแกร่งในช่วงครึง่ ปี หลังของปี 2564
กรณีท่ี 2 (Downside Scenario) : RPK ขยายตัวทีร่ อ้ ยละ 13 เมื่อเทียบกับปี 2563 ตามความเสีย่ งทีเ่ พิม่ ขึน้ จากการแพร่
ระบาดระลอกใหม่ในหลายพืน้ ทีแ่ ละการใช้มาตรการล็อกดาวน์ทเ่ี ข้มงวดอีกครัง้ ส่งผลให้การฟื้ นตัวมีความไม่แน่นอน
สาหรับประเทศไทย เศรษฐกิจและการเดินทางหดตัวในทิศทางเดียวกับโลก ส่งผลให้ไทยต้องพึง่ พาการท่องเทีย่ ว
ภายในประเทศเป็ นหลัก รัฐบาลโดยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
(ศบค.) ประกาศใช้พระราชกาหนดการบริหารราชการสถานการณ์ฉุกเฉินในประเทศตัง้ แต่เดือนเมษายน 2563 ปิ ดสถานที่
เสีย่ ง ประกาศเคอร์ฟิวกาหนดเวลาให้ประชาชนอยู่ในบ้าน รวมถึงข้อกาหนดการให้ประชาชนงดหรือชะลอการเดินทางข้าม
เขตพืน้ ทีจ่ งั หวัดเว้นแต่มคี วามจาเป็ น โดยเริม่ ผ่อนคลายและออกมาตรการกระตุ้นการท่องเทีย่ วในประเทศผ่านโครงการเรา
เทีย่ วด้วยกันตัง้ แต่เดือนกรกฎาคม 2563 สาหรับการเดินทางระหว่างประเทศประกาศห้ามนักท่องเทีย่ วต่างชาติเข้าประเทศ
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และสานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ประกาศห้ามอากาศยานทาการบินเข้าสูป่ ระเทศไทยเป็ นการชัวคราว
่
ตัง้ แต่เดือนเมษายน 2563 โดยมีการผ่อนปรนให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าประเทศได้บางกลุ่ม และ กพท. อนุ ญาตให้สายการบิน
ต่างชาติให้บริการเทีย่ วบินกึง่ พาณิชย์เข้า-ออกประเทศไทยได้เมื่อเดือนตุลาคม 2563 ส่งผลให้ภาพรวมการท่องเทีย่ วช่วงปี
2563 มีจานวนนักท่องเทีย่ วต่างชาติเข้าไทย 6.7 ล้านคน หดตัวทีร่ อ้ ยละ 83.2 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี ทผ่ี ่านมา สาหรับ
เดือนตุลาคม 2563 มีการผ่อนปรนให้นักท่องเทีย่ วต่างชาติเดินทางได้ 3 กลุ่ม ได้แก่ นักท่องเทีย่ วพิเศษ (Special Tourist
VISA) นักท่องเทีย่ วกลุ่มสิทธิพเิ ศษ (Thailand Privilege Card) และกลุ่มอื่นๆ อาทิ นักธุรกิจ ผูเ้ ข้าร่วมประชุม และนักกีฬา
จานวนรวมทัง้ สิน้ 1,201 คน ซึง่ นักท่องเที่ยวจีนยังคงเดินทางมาไทยมากทีส่ ุด 471 คน รองลงมาได้แก่ กัมพูชา 231 คน
และคูเวต 89 คน โดยจานวนนักท่องเทีย่ วเพิม่ ขึน้ ต่อเนื่องในเดือนพฤศจิกายนอยู่ท่ี 3,065 คน และเดือนธันวาคมอยู่ท่ี 6,556
คน (ทีม่ า: กองเศรษฐกิจการท่องเทีย่ วและกีฬา ณ เดือนมกราคม 2564) สาหรับในปี 2564 การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย
(ททท.) คาดการณ์ จานวนนักท่องเที่ยวต่ างชาติเข้าไทยขยายตัวร้อยละ 49.2 อยู่ท่ปี ระมาณ 10 ล้านคน ภาพรวม
อุตสาหกรรมการบินของไทยในปี 2563 มีสายการบินทีท่ าการบินแบบประจาและไม่ประจา (Scheduled & Non-Scheduled
Flight) ในเส้นทางระหว่างประเทศและในประเทศ รวม 164 สายการบิน ขนส่งผูโ้ ดยสารรวม 36.1 ล้านคน ลดลงจากช่วง
เดียวกันของปี ก่อนร้อยละ 70.4 เป็ นผูโ้ ดยสารทีเ่ ดินทางกับบริษทั ฯ (การบินไทยและไทยสมายล์) จานวน 5.8 ล้านคน ลดลง
ร้อยละ 75.7 โดยบริษทั ฯ มีสว่ นแบ่งทางการตลาด คิดเป็ นร้อยละ 16.0 เป็ นอันดับ 2 รองมาจากสายการบินไทยแอร์เอเชีย ที่
มีสว่ นแบ่งทางการตลาดคิดเป็ นร้อยละ 22.7 (ทีม่ า: บริษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)) ทัง้ นี้ ศูนย์วจิ ยั เศรษฐกิจและ
ธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB EIC) คาดการณ์รายได้ของธุรกิจการบินสัญชาติไทยทัง้ 8 สายการบินในปี 2563
(คาดการณ์ ณ เดือนเมษายน 2563) มีแนวโน้มหดตัวถึงร้อยละ 60 เมื่อเทียบกับปี ท่ผี ่านมา อยู่ท่ปี ระมาณ 1.21 แสนล้านบาท
โดยเฉพาะในเส้นทางระหว่างประเทศหดตัวกว่าร้อยละ 65 จากคาดการณ์จานวนนักท่องเทีย่ วต่างชาติท่ลี ดลงเป็ นสาคัญ
(นักท่องเทีย่ วต่างชาติคดิ เป็ นสัดส่วนประมาณร้อยละ 80 ของผูโ้ ดยสารเส้นทางระหว่างประเทศทัง้ หมด) ขณะทีร่ ายได้จาก
เส้นทางในประเทศมีแนวโน้มหดตัวร้อยละ 45 ส่วนหนึ่งจากมาตรการปิ ดเมืองของรัฐบาล สายการบินหยุดบินชัวคราว
่
และ
การชะลอตัวของการเดินทางในประเทศจากความกังวลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(โควิด-19) รวมถึงรายได้ท่ลี ดลงจากปั ญหาสภาวะเศรษฐกิจในประเทศหดตัว โดยธุรกิจการบินถือเป็ นหนึ่งในธุรกิจที่มี
ความสาคัญต่อเศรษฐกิจไทยเนื่องจากช่วยสนับสนุ นธุรกิจต่อเนื่อง อาทิ การท่องเทีย่ ว โรงแรม และร้านอาหาร เป็ นต้น ซึง่
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคธุรกิจการบิน และภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้องในการวางแผนการดาเนินการจะเป็ นปั จจัยสาคัญที่
ช่วยให้การฟื้ นตัวของธุรกิจการบินในประเทศไทยเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
การแข่งขันของอุตสาหกรรมการบิ นภายในประเทศ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และการประกาศใช้พระราชกาหนดการ
บริหารราชการสถานการณ์ฉุกเฉินในประเทศตัง้ แต่เดือนเมษายน 2563 ซึง่ สายการบินต่างได้รบั ผลกระทบโดยมีการหยุดทา
การบิน และเริม่ ทยอยทาการบินใหม่ในเดือนพฤษภาคม 2563 อย่างไรก็ด ี แม้รฐั บาลจะมีมาตรการกระตุ้นการท่องเทีย่ ว
ในประเทศผ่านโครงการต่างๆ แต่ปริมาณการเดินทางในประเทศยังอยู่ในระดับต่ า ส่งผลให้กลุ่มสายการบินสัญชาติไทย
ปรับลดเทีย่ วบินและยกเลิกเส้นทางบินในประเทศบางเส้นทาง อาทิ บางกอกแอร์เวย์ สยกเลิกเส้นทางไปกลับเชียงใหม่ กระบี่ ไทยแอร์เอเชียยกเลิกเส้นทางไปกลับเชียงใหม่ -ขอนแก่น เป็ นต้น รวมถึงขอรับความช่วยเหลือการสนับสนุ นสินเชื่อ
จากรัฐบาล หรือเข้าสู่กระบวนการฟื้ นฟู กจิ การ โดยในปี 2563 มีสายการบินทีท่ าการบินภายในประเทศจานวน 16 สาย
การบิน มีปริมาณผูโ้ ดยสารของสายการบินทีท่ าการบิน แบบประจาและไม่ประจา (Scheduled & Non-Scheduled Flight)
ภายในประเทศ คิดเป็ น 20.8 ล้านคน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ 44.3 โดยบริษทั ฯ (การบินไทยและไทย
สมายล์) มีการขนส่งผูโ้ ดยสารทัง้ สิน้ จานวน 2.6 ล้านคน ลดลงร้อยละ 58.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน คิดเป็ น
ส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 12.6 (ทีม่ า : บริษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)
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การแข่งขันในอุตสาหกรรมการบิ นระหว่างประเทศ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในปี 2563 ส่งผลกระทบรุนแรงต่อธุรกิจการ
บินและปริมาณการเดินทางของผูโ้ ดยสารทางอากาศ นโยบายของรัฐบาลไทยทีใ่ ห้ความสาคัญกับการควบคุมการแพร่ระบาดโดย
กพท. ประกาศห้ามอากาศยานทาการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็ นการชัวคราวตั
่
ง้ แต่เดือนเมษายน 2563 ซึง่ การให้บริการเส้นทาง
ระหว่ า งประเทศจะเป็ นอากาศยานที่ไ ด้ ร ับ อนุ ญ าตให้ท าการบิน รับ ส่ ง บุ ค คลกลับ ประเทศไทยหรือ กลับ ภู มิล าเนา
(Repatriation Flight) และอากาศยานขนส่งสินค้า (Cargo Flight) เท่านัน้ อย่างไรก็ดี ศบค. มีการผ่อนปรนให้นักท่องเทีย่ ว
ต่างชาติเข้าประเทศได้บางกลุ่ม และ กพท. อนุ ญาตให้สายการบินต่างชาติให้บริการเทีย่ วบินกึง่ พาณิชย์เข้า-ออกประเทศไทยได้
ตัง้ แต่เดือนตุลาคม 2563 ส่งผลให้มสี ายการบินต่างชาติเริม่ เปิ ดให้บริการเทีย่ วบินประจาเข้าไทย โดยในปี 2563 มีสายการบิน
ที่ทาการบินระหว่างประเทศ จานวน 159 สายการบิน มีปริมาณผู้โดยสารของสายการบินที่ทาการบิน แบบประจาและไม่
ประจา (Scheduled & Non-Scheduled Flight) ระหว่างประเทศ จานวน 15.3 ล้านคน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี
ก่อนร้อยละ 81.9 ทัง้ นี้ บริษทั ฯ (การบินไทยและไทยสมายล์) มีการขนส่งผูโ้ ดยสารทัง้ สิน้ จานวน 3.2 ล้านคน ลดลงจาก
ช่วงเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ 82.0 ยังคงเป็ นผู้นาตลาดทีม่ สี ่วนแบ่งตลาดผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศมากที่สุด คือร้อยละ
20.7 (ทีม่ า : บริษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)
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
สถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคติด เชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ที่ส่ง ผลกระทบอย่ า งรุ น แรงต่ อ
อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วและธุรกิจสายการบิน มาตรการปิ ดประเทศ ปิ ดน่านฟ้ า การจากัดการเดินทางเพื่อควบคุมการแพร่
ระบาดให้อยู่ในวงทีจ่ ากัดมากขึน้ ทาให้สายการบินทัวโลกต้
่
องหยุดทาการบินชัวคราวและจอดอากาศยานระยะยาว
่
จากข้อมูลของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด-19) ส่งผลกระทบให้อตั ราการเติบโตของปริมาณการขนส่งผูโ้ ดยสาร (RPK) ทัวโลกลดลงร้
่
อยละ 72.8
(Year on Year) และในภูมภิ าคเอเซียแปซิฟิกลดลงน้อยละ 63.5 (Year on Year) ทัง้ นี้การฟื้ นตัวของอุตสาหรรมการบินจะ
อาศัยแรงกระตุน้ จากการให้บริการการบินภายในประเทศเป็ นหลัก

จากการคาดการณ์ของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) ต่อความเคลื่อนไหวด้านการพัฒนาวัคซีน
โรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทีค่ าดว่าจะสามารถนามาใช้ได้ในครึง่ ปี หลังของปี 2564 จะส่งผลบวกต่ออัตราการ

ส่วนที่ 1-2 หน้าที่ 32

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

กิจการขนส่ งทางอากาศ
เติบโตของปริมาณการขนส่งผูโ้ ดยสาร (RPK) ในช่วงปลายปี 2564 หรือ 2565 แต่อย่างไรก็ตามสมาคมขนส่งทางอากาศ
ระหว่างประเทศ (IATA) คาดการณ์ว่าอุตสาหกรรมการบินจะยังไม่สามารถฟื้ นตัวกลับสูร่ ะดับเดียวกับปี 2562 ในเวลาอันใกล้
แต่จะใช้เวลาฟื้ นตัวถึงประมาณการณ์ปี 2567 ทัง้ นี้การเปลียนแปลงจะขึน้ อยู่กบั ความเสีย่ งในการกลายพันธ์ของเชือ้ ไวรัส
โคโรนา

อุตสาหกรรมการบินของไทย ในไตรมาสที่ 1-3 ของปี 2563 ประเทศไทยมีปริมาณเที่ยวบินทัง้ หมด 363,048
เทีย่ วบินลดลงจากปี ทผ่ี ่านมาคิดเป็ นร้อยละ 54.7 แบ่งเป็ นเทีย่ วบินระหว่างประเทศจานวน 119,701 เทีย่ วบิน ลดลงร้อยละ
68.8 และเทีย่ วบินภายในประเทศมีจานวน 243,347 เทีย่ วบิน ลดลงร้อยละ 41.6
เมื่อพิจารณาสถิตเิ ฉพาะไตรมาสที่ 3 พบว่า มีปริมาณเทีย่ วบินทัง้ หมด 99,887 เทีย่ วบิน ลดลงคิดเป็ นร้อยละ 61.9
แบ่งเป็ นเทีย่ วบินระหว่างประเทศจานวน 10,872 เทีย่ วบิน ลดลงร้อยละ 91.5 และเทีย่ วบินภายในประเทศจานวน 89,015
เทีย่ วบิน ลดลงร้อยละ 33.8 โดยการลดลงของเทีย่ วบินระหว่างประเทศยังคงเป็ นผลมาจากประกาศ กพท. เรื่องเงื่อนไขใน
การอนุ ญาตให้อากาศยานทาการบินเข้าออกประเทศไทยดังนัน้ เทีย่ วบินในช่วงเวลานี้จงึ เป็ นเที่ยวบินพิเศษเพื่อรับคนไทย
กลับประเทศและเที่ยวบินที่เข้ามารับชาวต่างชาติกลับประเทศเท่านัน้ ในส่วนของเที่ยวบินภายในประเทศผู้ประกอบการ
สายการบินส่วนใหญ่ได้เพิม่ ความถีแ่ ละกลับมาให้บริการในเส้นทางบินเดิมทีไ่ ด้หยุดทาการบิน
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ในช่วงทีต่ ลาดต่างประเทศหรือเส้นทางบินระหว่างประเทศยังไม่สามารถเปิ ดให้บริการได้นนั ้ สายการบินไทยสมายล์
จึงกลับมาทบทวนแผนการบินใหม่ทงั ้ หมด โดยเพิม่ น้ าหนักกับการเปิ ดให้บริการเส้นทางบินภายในประเทศเพิม่ ขึน้ เพื่อให้
เกิดปริมาณการใช้เครื่องบินทีม่ อี ยู่ให้เกิดความคุม้ ค่ามากทีส่ ุด นอกจากเส้นทางการบินเดิมจานวน 10 จุดหมายปลายทาง
จากกรุงเทพฯ (สุวรรณภูม)ิ ประกอบด้วย เชียงใหม่, เชียงราย, อุดรธานี, อุบลราชธานี, หาดใหญ่ (สงขลา), ภูเก็ต, สุราษฎ์ธานี,
ขอนแก่น, นราธิวาส และกระบี่ สายการบินไทยสมายล์ได้เร่งเดินหน้าเปิ ดเส้นทางบินภายในประเทศเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง
อาทิ เส้นทางกรุงเทพฯสู่นครศรีธรรมราช 14 เทีย่ วบินต่อสัปดาห์, น่ าน 17 เทีย่ วบินต่อสัปดาห์, นครพนม 10 เทีย่ วบินต่อ
สัปดาห์, เลย 7 เทีย่ วบินต่อสัปดาห์ และเส้นทางข้ามภาค ได้แก่ เส้นทางเชียงใหม่ -นครศรีธรรมราช 3 เทีย่ วบินต่อสัปดาห์,
เส้นทางอุดรธานี-นครศรีธรรมราช 2 เทีย่ วบินต่อสัปดาห์ และ เส้นทางนครศรีธรรมราช-อุดรธานี 3 เทีย่ วบินต่อสัปดาห์
นอกจากนี้สายการบินไทยสมายล์ยงั อยู่ระหว่างการขออนุ ญาตทาการบินอีก 3 จุดหมายปลายทาง คือ เส้นทาง
กรุงเทพฯ สู่พษิ ณุ โลก, ร้อยเอ็ด และตรัง รวมถึงเส้นทางข้ามภาค อาทิ เส้นทางอุบลราชธานี -หาดใหญ่ เป็ นต้น รวมทัง้
เส้นทางที่ยงั อยู่ระหว่างการศึกษาตลาดอีกจานวนหนึ่ งด้วย ทัง้ นี้ เพื่อให้สอดรับกับ นโยบายการส่งเสริมการท่อ งเที่ย ว
ภายในประเทศ หรือไทยเที่ยวไทยของภาครัฐ โดยพบว่าจานวนจุดหมายปลายทางที่ไทยสมายล์ให้บริการอยู่ในขณะนี้มี
จานวนมากกว่าในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
อย่างไรก็ตามสายการบินไทยสมายล์ในฐานะสายการบินระดับภูมภิ าคทีใ่ ห้บริการแบบฟูลเซอร์วสิ เชื่อมต่อจุดหมาย
ปลายทางทัง้ ในและต่างประเทศ ได้มกี ารพัฒนา และปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ ให้ดมี คี ุณภาพมากยิง่ ขึน้
ทาให้ได้รบั รางวัลจาก TripAdvisor Travelers’ Choice Award ประเภทสายการบิน โดยในปี 2563 ได้รบั ยกย่องให้เป็ น
สายการบินยอดเยี่ยมอันดับหนึ่งของประเทศไทย (Best Airline in Thailand) ติดต่อกันเป็ นปี ท่ี 4 และเป็ นสายการบิน
ยอดเยีย่ มในภูมภิ าคเอเชีย (Best Regional Airline in Asia) ติดต่อกันเป็ นปี ท่ี 3 นอกจากนี้ยงั มีการทาการบินโดยใช้ช่อื
เที่ยวบินร่วมกัน (codeshare) ในแต่ละเส้นทางบินกับสายการบินอื่นๆ เพื่อช่วยขยายเส้นทางในการให้บริการ และมีการ
วางแผนเส้นทางบินร่วมกันกับการบินไทย ทาให้มกี ารเชื่อมต่อกับเส้นทางบินของการบินไทยมากยิง่ ขึน้ ซึง่ จะทาให้ผโู้ ดยสาร
สามารถต่อเแข่งขันในตลาดได้
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2.3

การจัดหาผลิ ตภัณฑ์หรือบริการ

2.3.1

แผนฝูงบิ น
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) คณะกรรมการบริษทั ฯ รับทราบ
แผนปลดระวางเครื่องบินทีม่ อี ายุการใช้งานมานาน โดยยังไม่พจิ ารณา โครงการจัดหาเครื่องบินของบริษทั ฯ
การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อปริมานการเดินทางของ
ผูโ้ ดยสารในปี 2563 ทุกภูมภิ าคทัวโลก
่
สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) และรัฐบาลหลายประเทศมีการ
ประกาศห้ามผู้โดยสารเดินทางเข้าออกประเทศ (Lockdown) เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรค บริษัทฯ หยุดทาการบิน
ชัวคราวทุ
่
กเส้นทางบิน ระหว่างเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2563
เมื่อมาตรการควบคุมการเดินทางของแต่ละประเทศเริม่ ผ่อนคลาย จึงจัดทาการบินด้วยเทีย่ วบินในลักษณะกึง่ พาณิชย์
(Semi Commercial Flight) เพื่อขนส่งสินค้าและรองรับการเดินทางของประชาชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) กลับภู มิลาเนา (Cargo and Repatriation Flight) ในเดือน
มิถุนายน – ธันวาคม 2563 ด้วยเครื่องบินจานวน 10 ลา ประกอบด้วยเครื่องบินแบบ แอร์บสั A330-300 แอร์บสั A350-900
และ โบอิ้ง 777-200ER/-300ER โดยมีแผนทาการบินระหว่างปี 2564-2568 ด้วยจานวนเครื่องบินที่บริษัทฯ ได้รบั ความ
เห็นชอบจากทีป่ รึกษาทางธุรกิจ (McKinsey) ผูท้ าแผน ผูใ้ ห้เช่า และเจ้าหนี้ทางการเงิน ดังนี้

ประเภทเครือ่ งบิ น/ปี
เครื่องบินแบบลาตัวแคบพิสยั ใกล้
เครื่องบินแบบลาตัวกว้างพิสยั กลาง-ไกล
เครื่องบินแบบลาตัวกว้างพิสยั ไกล
ฝูงบิน ณ สิน้ ปี

2563
20
29
32
81

2564

2565

2566

2567

49-55* 64-72* 78-84* 81-86*

2568
30*
27*
29*
86*

หมายเหตุ:
ฝูงบินปี 2563 ประกอบด้วยเครื่องบินแบบ แอร์บสั A320-200 แอร์บสั A330-300 แอร์บสั A350-900 แอร์บสั A380-800 โบอิ้ง 787-8 โบอิ้ง 787-9
โบอิ้ง 777-200ER โบอิ้ง 777-300ER
1) *จานวนเครือ่ งบินใช้งานปี 2564-2568 ประมาณการจากแผนการบิน ScenarioA1 โดย McKinsey
2) จานวนเครือ่ งบินใช้งานจริงปี 2564-2568 ขึน้ อยู่กบั ผลการเจรจากับเจ้าหนี้การเงินและผูใ้ ห้เช่าซึง่ อาจมีการปรับเปลีย่ นได้
3) เครือ่ งบินลาตัวแคบพิสยั ใกล้ ได้แก่ เครือ่ งบินแบบ แอร์บสั A320-200 ปั จจุบนั ทาการบินโดยสายการบินไทยสมายล์
4) เครือ่ งบินลาตัวกว้างพิสยั กลาง-ไกล ได้แก่ เครือ่ งบินแบบ แอร์บสั A330-300 โบอิ้ง 777-200ER โบอิ้ง 787-8 โบอิ้ง 787-9
5) เครือ่ งบินลาตัวกว้างพิสยั ไกล ได้แก่ เครือ่ งบินแบบ แอร์บสั A350-900 แอร์บสั A380-800 และ โบอิ้ง 777-300ER

2.3.2

กาลังการผลิ ตและปริมาณการผลิ ตที่เกี่ยวข้องกับการบิ น
ปี 2563
-

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

(ลา)
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103

ปี 2562
103

ปี 2561
103

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

กิจการขนส่ งทางอากาศ
ปี 2563

ปี 2562

ปี 2561

-

จุดหมายปลายทาง (ไม่รวม
กรุงเทพฯ)
(Number of Destinations)

(จุดบิน)

82

82

80

-

ระยะทางบิน
(Kilometers Flown)

(พันกม.)

78,800

286,123

289,885

-

จานวนการลงของเครื่องบิน
(Number of Landings)

(ครัง้ )

40,402

116,242

111,664

-

จานวนชัวโมงปฏิ
่
บตั กิ ารบิน
(Flight Hours)

(ชัวโมง/ปี
่
)

116,526

420,723

423,209

-

ชัวโมงการใช้
่
เครื่องบินโดยเฉลีย่
(Aircraft Utilization)

(ชัวโมง/วั
่
น)

6.6

11.9

12.0

การขนส่งผูโ้ ดยสาร
-

ปริมาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสาร
(Available Seats Kilometer)

(ล้านทีน่ ง-กม.)
ั่

23,789

90,622

93,131

-

ปริมาณการขนส่งผูโ้ ดยสาร

(ล้านคน-กม.)

15,398

71,695

72,315

(Revenue Passenger
Kilometer)
-

อัตราส่วนการบรรทุกผูโ้ ดยสาร
(Cabin Factor)

(ร้อยละ)

64.7

79.1

77.6

-

จานวนผูโ้ ดยสาร
(Number of Passengers)

(พันคน)

5,871

24,511

24,319

-

รายได้จากผูโ้ ดยสารเฉลีย่ ต่อ
หน่วย (Passenger Yield)

(บาท/คน-กม.)

2.17

2.04

2.19

การขนส่งสิ นค้าและไปรษณี ยภัณฑ์
-

ปริมาณการผลิตพัสดุภณ
ั ฑ์ (1)
(Available Dead Load TonKilometer)

(ล้านตัน-กม.)

1,015

3,950

4,054

-

ปริมาณการขนส่งพัสดุภณ
ั ฑ์
(Revenue Freight TonKilometer)

(ล้านตัน-กม.)

595

2,127

2,465

ส่วนที่ 1-2 หน้าที่ 36

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

กิจการขนส่ งทางอากาศ
ปี 2563
-

อัตราการขนส่งพัสดุภณ
ั ฑ์

ปี 2562

ปี 2561

(ร้อยละ)

58.6

53.8

60.8

น้าหนักพัสดุภณ
ั ฑ์ขนส่ง
(Cargo Carried)

(พันกก.)

167,531

587,953

685,244

- รายได้จากพัสดุภณ
ั ฑ์เฉลีย่ ต่อ
หน่วย (Freight Yield)

(บาท/ตัน-กม.)

11.06

7.84

8.51

(ล้านตัน-กม.)

3,394

13,016

13,397

(ล้านตัน-กม.)

2,151

9,367

9,788

(ร้อยละ)

63.4

72.0

73.1

(บาท/ตัน-กม.)

18.76

17.50

18.41

(Freight Load Factor)
-

การขนส่งรวมทัง้ ระบบ
-

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

หมายเหตุ:
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด -19) บริษัทฯ ต้อ งปรับเส้น ทางบินตาม
สถานการณ์ จึงไม่สามารถระบุขอ้ มูลเป็ นตารางการบินประจาฤดูหนาว / ฤดูรอ้ น เหมือนสภาวการณ์ปกติ

2.3.3

โครงสร้างค่าใช้จา่ ยในการดาเนิ นงานและปัจจัยการผลิ ตที่สาคัญ

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานที่สาคัญของบริษัทฯ ประกอบด้วย ค่าน้ามัน เครื่องบินซึ่งคิดเป็ นร้อยละ 13.7 ของ
ค่า ใช้จ่า ยในการดาเนิน งานรวม นอกจากนี้ยงั มีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพนักงานซึ่งเป็ นทรัพยากรทีส่ าคัญในธุรกิจการ
ให้บริการทัง้ ก่อนและหลังการขาย เพื่อรักษาฐานลูกค้าเก่าให้มคี วามภักดีต่อแบรนด์ (Brand Loyalty) มีความภูมใิ จและ
ประทับใจทีใ่ ช้บริการ และเพิม่ ฐานลูกค้ารายใหม่เพื่อการขยายตลาดอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับกา รบินใน
ด้านอื่นๆ โดยสรุปได้ดงั นี้

ส่วนที่ 1-2 หน้าที่ 37

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

กิจการขนส่ งทางอากาศ
ปี 2563

ปี 2562

ปี 2561

งบการเงิ นเฉพาะบริษทั ฯ
ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

- ค่าน้ามันเครื่องบิน

11,164

13.7

50,805

26.8

56,262

29.1

- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน

19,967

24.4

30,385

16.1

29,958

15.5

- ค่าบริการการบิน

6,186

7.5

19,420

10.3

20,888

10.8

- ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับนักบินและลูกเรือ

1,263

1.5

5,708

3.0

5,142

2.7

- ค่าซ่อมแซมและซ่อมบารุงอากาศยาน

5,680

7.0

17,167

9.1

18,482

9.6

26,420

32.3

17,302

9.2

19,026

9.8

- ค่าเช่าเครื่องบินและอะไหล่

2,013

2.5

19,846

10.5

14,605

7.6

- ค่าสินค้าและพัสดุใช้ไป

1,945

2.4

8,517

4.5

8,581

4.4

- ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับการขายและโฆษณา

1,458

1.8

9,861

5.2

9,841

5.1

564

0.7

537

0.3

511

0.3

5,064

6.2

9,492

5.0

9,820

5.1

81,724

100.0

189,040

100.0

193,116

100.0

- ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่าย

- 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 2562 คิดเป็ นร้อยละ 27 ของค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของบริษทั ฯ และในปี 2563 คิดเป็ นร้อยละ 14
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 บริษัท ฯ และสายการบิน ที่เ ป็ น สมาชิก กลุ่ ม พัน ธมิต ร
การบินสตาร์ อัลไลแอนซ์ ได้ร่วมกันจัดซื้อน้ามันฯ ในบางสถานี เป็ นครัง้ คราว หากเห็นว่าบริษทั ฯ จะสามารถซือ้ น้ามันฯ
ได้ในราคาทีต่ ่าลงและ/หรือเป็ นประโยชน์ต่อบริษทั ฯ
สาหรับ ปี 2563 นัน้ บริษัทฯ ได้ซื้อน้ ามัน เครื่องบินจากผู้จาหน่ ายน้ า มันในประเทศไทยเป็ น ส่วนใหญ่สาหรับ
ปริมาณความต้องการใช้ภายในประเทศ และจัดซื้อจากผู้จาหน่ ายน้ ามันฯ ภายนอกประเทศไทยสาหรับปริมาณความ

ส่วนที่ 1-2 หน้าที่ 38

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

กิจการขนส่ งทางอากาศ
ต้องการใช้ภายนอกประเทศไทย ในการซือ้ น้ามันเครื่องบิน บริษทั ฯ มิได้พจิ ารณาเฉพาะด้านราคาเท่านัน้ แต่ยงั พิจารณาถึง
ความมันคงในการจั
่
ดส่งน้ามันและความจาเป็ นในการรักษาความสัมพันธ์ระยะยาวกับผูจ้ าหน่ายด้วย หากแต่ในบางประเทศ
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 เพลิงการบินกรุงเทพ จากัด (มหาชน) เป็ นผูป้ ระกอบการเพียงรายเดียวที่
ได้รบั สิทธิในการเป็ นผูด้ าเนินธุรกิจบริการคลังเก็บรักษาน้ ามันทีท่ ่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และเป็ น 1 ใน 2 ผูป้ ระกอบการ
ทีใ่ ห้บริการเติมน้ ามันเครื่องบินแก่เครื่องบินที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในฐานะที่บริษัทฯ เป็ นผู้ถอื หุ้นที่เป็ 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 2563 บริษทั ฯ เป็ นสายการบินเพียงรายเดียวทีซ่ อ้ื น้ามันเครื่องบินเพื่อการส่งมอบทีท่ ่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
จากบริษัท บางจากปิ โตรเลียม จากัด (มหาชน) เนื่องจากการที่บริษัท บางจากปิ โตรเลียม จากัด (มหาชน) ไม่ได้เป็ น
ผู้ถือ หุ้น ในบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุง เทพ จ ากัด (มหาชน) จึง ทาให้ในบางครัง้ ราคาน้ า มัน ที่บ ริษัท บางจาก
ปิ โตรเลียม จากัด (มหาชน) จาหน่ ายให้แก่บริษทั ฯ มักเป็ นราคาทีเ่ อือ้ ประโยชน์ต่อบริษทั ฯ และสามารถควบคุมต้นทุนค่า
น้ ามันเครื่องบินของบริษัท ฯ ได้บางส่ ว นอี ก ทั ง้ บริ ษ ั ท ฯ ได้ ดาเนิ น การบริ ห ารจัด การการใช้ น้ า มัน เครื่องบิน ให้
มี ป ระสิท ธิ ภ าพมากขึ้น โดยวางแผนการบิ น และการบรรทุ ก ให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ การทาความสะอาดลาตัว
เครื่องและเครื่องยนต์ ตลอดจนควบคุมปริมาณสารองน้ ามันเครื่องบินสาหรับแต่ละเที่ยวบิน และกา รทาธุรกรรมป้ องกัน
ความเสีย่ งราคาน้ามันเครื่องบินในปริมาณทีม่ 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 และเพื่ อ ให้ผ ล
ประกอบการของบริษทั ฯ เป็ นไปตามเป้ าหมายและเป็ นการปกป้ องมูลค่าของบริษทั ฯ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ และผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง โดย
มิใช่เป็ นการแสวงหารายได้หรือหวังผลกาไรเพิม่ เติมจากการบริหารความเสีย่ งราคาน้ามัน
อย่างไรก็ตามเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อ
อุตสาหกรรมการบิน ประกอบกับบริษทั อยู่ระหว่างกระบวนการการฟื้ นฟูกจิ การภายใต้ศาลล้มละลายกลาง และยังไม่
สามารถดาเนินธุรกิจขนส่งทางอากาศ หรือมีตารางการบินทีช่ ดั เจน ทาให้บริษทั ฯ มีปริมาณความต้องการใช้น้ามันอากาศ
ยานต่อเดือนทีไ่ ม่แน่ นอน จึงได้มกี ารงดการจัดทาการประกันความเสีย่ งราคาน้ามัน ตัง้ แต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ทีผ่ ่านมา
จนกว่าบริษทั ฯ จะสามารถกลับมาดาเนินธุรกิจขนส่งทางอากาศได้เป็ นปกติอกี ครัง้
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2.3.5

การจัดหาประกันภัย

เพื่อลดผลกระทบในกรณีหากเกิดความเสียหายต่ อบริษัทฯ และผู้มสี ่วนได้เสียจากอุบตั ิเหตุและภัยอื่นๆ รอบด้าน
ทีอ่ าจเกิดขึน้ 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 2563 ประมาณ 689,599,797.87 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายด้านการประกันภัย
ส่วนใหญ่ประมาณ 78.06 % ค่าใช้จ่ายด้านการประกันภัยเครื่องบิน อะไหล่และการรับผิดชดใช้ตามกฎหมาย (ความคุม้ ครอง
วันที่ 1 ธันวาคม 2562 – 30 พฤศจิกายน 2563) อ้างอิงจากมูลค่าฝูงบินโดยเฉลีย่ (Average Fleet Value) ของบริษทั ฯ ณ วันที่
1 ธันวาคม 2562 ประมาณ 11,641,964,065 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ส่วนค่าใช้จ่ายด้านการประกันภัยทีเ่ หลืออีกประมาณ 21.93 %
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 ยภาพในการรับประกันภัย
ในตลาดมีอยู่อย่างจากัด
จากสถานการณ์ ของตลาดประกันภัยตามที่กล่ าวมาแล้วข้างต้น ผู้รบั ประกันภัยจึง ต้องการที่จะปรับเพิ่มค่าเบี้ย
ประกันภัยในตลาดประกันภัยทุกประเภทรวมทัง้ ประกันภัยเครื่องบิน ซึง่ จะมีผลกระทบถึงเบี้ยประกันภัยสาหรับสายการบิน
รวมถึงเบีย้ ประกันภัยของบริษทั ฯ ด้วยเช่นกัน
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ก) กิ จการขนส่งทางอากาศ
2.1

(2) กิ จการขนส่งสิ นค้า พัสดุภณ
ั ฑ์และไปรษณี ยภัณฑ์

ลักษณะผลิ ตภัณฑ์และบริการ
ข้อมูลการบริการพาณิ ชย์สินค้า พัสดุภณ
ั ฑ์และไปรษณี ยภัณฑ์

การบริการขนส่งสิ นค้า พัสดุภณ
ั ฑ์และไปรษณี ยภัณฑ์

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

ปี 2563

ปี 2562

ปี 2561

1,015

3,950

4,054

595

2,127

2,465

รายได้ค่าระวางขนส่ง (ล้านบาท)(2)

6,893

17,784

22,340

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

11.06

7.84

8.51

58.6

53.8

60.8

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

อัตราส่วนการขนส่งพัสดุภณ
ั ฑ์ (%)(1)

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

ในสภาวะที่มสี ภาพอากาศแปรปรวน และอุณหภูมทิ ่เี พิม่ ขึน้ ในแต่ละปี โดยเฉพาะประเทศไทยซึ่งอยู่ใกล้บริเวณ
เส้นศูนย์สตู ร มีอากาศร้อนเกือบทัง้ ปี บริษทั ฯจึงได้พฒ
ั นาผลิตภัณฑ์และ บริการเพื่อรักษาสภาพสินค้าให้คงสภาพทีด่ ตี ลอด
เส้นทางการขนส่ง โดยมีการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการการขนส่งดังนี้
Temperature Controlled Products เป็ นสินค้าทีต่ ้องการการควบคุมอุณหภูมติ ลอดห่ว งโซ่การขนส่ง เพื่อรักษา
สภาพของสินค้าให้ได้ตามมาตรฐานทีก่ าหนดจากผูส้ ง่ จนถึงมือผูร้ บั ซึง่ ลูกค้าส่วนใหญ่ให้ความสนใจและใช้บริการประเภทนี้
มากขึน้ โดยบริษทั ฯ ให้บริการตู้คอนเทนเนอร์ควบคุมอุณหภูมิ หรือ TG Temp สาหรับผลิตภัณฑ์ TGC หรือ TG Cool &
Carry ซึง่ เป็ นผลิตภัณฑ์ทใ่ี ห้บริการขนส่งสินค้าทีต่ อ้ งควบคุมอุณหภูมใิ ห้สม่าเสมอตลอดการขนส่ง เพื่อรักษาสภาพให้เป็ นไป
ตามข้อกาหนดของผูร้ บั รวมถึงรักษาความสดจนถึงมือผูร้ บั อาทิ ผลิตภัณฑ์อาหารสด ผลิตภัณฑ์ผกั ผลไม้สด ผลิตภัณฑ์นม
ผลิต ภัณ ฑ์ เ ครื่อ งดื่ม ผลิต ภัณ ฑ์ เ วชส าอาง และยาที่ไ ม่ ต้ อ งการการดู แ ลอย่ า งเข้ม งวด เป็ นต้ น เพื่อ ให้ เ ป็ นไปตาม
มาตรฐานสากล ได้มกี ารจัดตัง้ ทีมพนักงานมืออาชีพที่ผ่านการฝึ กอบรมในระดับบุคคลตามมาตรฐาน GDP หรือ Good
Distribution Practice โดยได้รบั ประกาศนียบัตรรับรองจากบริษัท SGS (Thailand) ซึ่งเป็ นบริษัทระดับโลกที่ทาการ
ตรวจสอบ ให้ก ารรับ รองมาตรฐานต่ า งๆ เป็ นที่เ รียบร้อ ยแล้ว (บริษัท ฯก าลัง อยู่ใ นระหว่ า งการดาเนิ น การเพื่อให้ผ่ า น
มาตรฐาน Good Distribution Practice หรือ GDP ในส่วนของพืน้ ทีอ่ าคารสินค้าระหว่างประเทศ เป็ นลาดับต่อไป) เพื่อทา
หน้าที่ดูแลคุณภาพ และรักษาสภาพของสินค้าประเภทดังกล่าว โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์ท่ตี ้องการการดูแล
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อย่างเข้มงวด ให้เป็ นไปตามข้อกาหนด และอีกทัง้ ยังรักษาคุณสมบัติของยาให้คงคุณภาพในการนาไปใช้รกั ษาโรคตาม
วัตถุ ประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความมันใจในทุ
่
กจุดของการให้บริการตามมาตรฐาน GDP จนถึงมือลูกค้า
โดยเฉพาะในช่วงเวลานี้ ซึ่งเป็ นช่วงระยะเวลาของการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรน่ า 2019 (โควิด-19) ทีม่ กี าร
แพร่ กระจายไปยังประเทศ และทวีป ต่ างๆ ทัว่ โลก จึงได้มีการพัฒ นาผลิต ภัณฑ์ใหม่ ท่ใี ห้บริก ารนี้ มีช่อื ว่า TGP หรือ
TG Pharma Pro เพื่อรองรับการขนส่งสินค้าประเภทดังกล่าว
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเสนอบริการพิเศษ โดยใช้ Thermal Blanket ซึ่งเป็ นอุปกรณ์เพื่อใช้ในการขนส่งสินค้า ที่
สามารถป้ องกันความร้อนจากภายนอกพร้อมทัง้ รักษาอุณหภูมภิ ายในเพื่อไม่ให้เกิดการเปลีย่ นแปลง หรือมีการเปลีย่ นแปลง
น้อยทีส่ ดุ
ผลิตภัณฑ์ TGK หรือ TG Cool เป็ นบริการการขนส่งสินค้าเกษตร ทีค่ วบคุมอุณหภูมใิ ห้สนิ ค้าคงความเย็นอย่าง
ต่อเนื่องตามกาหนด และเตรียมพร้อมก่อนการขนส่งในตู้คอนเทนเนอร์ทจ่ี ดั เตรียมสาหรับสินค้าประเภทนี้โดยเฉพาะ โดย
ผ่านกระบวนการและเครื่องมืออุปกรณ์พเิ ศษที่ทนั สมัย และได้มาตรฐาน ในการรักษาคุณภาพของสินค้าให้สดใหม่จนถึง
ผูบ้ ริโภค ซึง่ ได้แก่ สินค้าประเภทผลไม้ทต่ี ้องการการควบคุมอุณหภูมแิ บบเย็นจัด เช่น มะพร้าวน้ าหอม ข้าวเหนียวมะม่วง
เป็ นต้น
ผลิตภัณฑ์ TGX หรือ TGForce เป็ นการให้บริการขนส่งสินค้าแบบเร่งด่วน ภายใต้การรับประกันในการขนส่งตาม
กาหนดเวลา
ผลิตภัณฑ์ TGF หรือ TGFresh เป็ นการบริการขนส่งด่วนสาหรับสินค้าของสดทุกประเภท
ผลิตภัณฑ์ PRI หรือ Priority Service เป็ นการบริการขนส่งแบบสินค้าทีม่ ลี าดับความสาคัญสูงในการขนส่ง
ผลิตภัณฑ์ THAIPAC เป็ นการบริการสาหรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศไทย โดยจะบริการขนส่งสินค้าที่
นักท่องเทีย่ วได้จบั จ่ายใช้สอย เป็ นบริการขนส่งสินค้าแบบ Premium Service ทีค่ รอบคลุมทุกเส้นทางของบริษทั ฯ
ส่วนการให้บริการอื่นๆ ยังคงมีบริการสาหรับการขนส่งสินค้าทัวไป
่ อาทิ สินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
สินค้าอุปโภคและบริโภค และสินค้าพิเศษอื่นๆ เช่น สัตว์ หรือสิง่ มีชวี ติ ประเภทต่างๆ สินค้าอันตราย สินค้ามีค่า สินค้าที่มี
ขนาดใหญ่ มีน้าหนักมาก เช่น เครื่องจักร เครื่องกาเนิดไฟฟ้ า หรือรถยนต์ เป็ นต้น รวมถึงการขนส่งร่างของผูเ้ สียชีวติ อีก ด้วย
2.2 การตลาดและการแข่งขัน
บริษัทฯ ให้บริการการขนส่งสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ทางอากาศด้วยเครื่องบินขนส่งผู้โดยสารเป็ นหลัก โดยมี
สายการบินไทยสมายล์เป็ นสายการบิน ที่จะสนับสนุ นเส้นทางการบินภายในประเทศ และบางเส้น ทางบินในภูมิภาค มี
พันธมิตรทีท่ าให้การบริการครอบคลุมเส้นทางการบินมากขึน้ นอกจากนี้บริษทั ฯยังให้บริการการขนส่งด้วยรถบรรทุกระหว่าง
ประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย
ปั จจุบนั การขนส่งทางอากาศมีปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการขนส่งสินค้าทางอากาศเป็ นอย่างมาก ได้แก่
สงครามการค้า ระหว่ า งจีน กับ สหรัฐอเมริก าภายใต้น โยบายของประธานาธิบ ดีสหรัฐอเมริก าคนใหม่ ห ลัง การเลือ กตัง้
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลีย่ น และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรน่ า 2019 (โควิด-19) ซึง่ ประเด็น
ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการขนส่งเป็ นอย่างมาก เนื่องจาก การปิ ดประเทศต่างๆ ทัวโลก
่
ธุรกรรมการขนส่งผู้โดยสารทาง
อากาศชะงักงัน ส่งผลทาให้การขนส่งสินค้าทางอากาศที่อาศัยเครื่องบินโดยสารหยุ ดชะงักโดยสิน้ เชิง มีผลทาให้สภาวะ
เศรษฐกิจทัวโลกถดถอย
่
และคาดการณ์ว่าสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรน่ า 2019 (โควิด-19) อาจจะยืดเยือ้ อย่าง
ต่อเนื่องจนถึงปี 2565 หรืออาจจะยาวนานกว่านัน้ จนกว่าจะมีหน่วยงานทางการแพทย์สามารถคิดค้น และผลิตวัคซีนป้ องกัน
ออกมาได้สาเร็จ
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บริษทั ฯ มุ่งเน้นการทารายได้จากการขนส่งสินค้า Premium Product ซึง่ เป็ นสินค้าทีต่ ้องได้รบั การดูแลเป็ นพิเศษ
ภายใต้หลักประกันในการขนส่งตามกาหนดเวลา เช่น TGX หรือ TG Force และ TGF หรือ TG Fresh นอกจากนี้จะเน้นการ
ขนส่งสินค้าทีต่ อ้ งควบคุมอุณหภูมเิ ป็ นหลัก ในเส้นทางทีม่ คี วามต้องการทัง้ ไปและกลับ ส่งเสริมการขาย TGC หรือ TG Cool
& Carry ทีไ่ ด้รบั การตอบรับจากลูกค้าเป็ นอย่างดีในเส้นทางทีม่ ศี กั ยภาพอื่นๆเพิม่ เติม ซึง่ ตลาดยา และเวชภัณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้อง
กับการป้ องกันการติดเชือ้ ไวรัสโคโรน่ า 2019 (โควิด-19) โดยเฉพาะ การขนส่งวัคซีนมีแนวโน้มทีจ่ ะมีปริมาณการขนส่งเพิม่
มากขึน้
ในช่วงตัง้ แต่เริม่ มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ า 2019 (โควิด-19) บริษัทฯ ต้องหยุดทาการบิน
ชัวคราว
่
ประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจถดถอยทัวโลกและคาดการณ์
่
ว่าอาจจะยืดเยื้ออย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงมีการปรับ
รูปแบบธุรกิจการขนส่งสินค้า โดยเน้นการขนส่งสินค้าและไปรษณียภัณฑ์เป็ นหลัก เพื่อทารายได้ โดยการให้บริการเทีย่ วบิน
แบบเช่าเหมาลา (Charter / BSA Flight) ในทุกเส้นทางตามความต้องการของลูกค้า อีกทัง้ เสนอขายพืน้ ทีร่ ะวางบนเทีย่ วบิน
(Belly Space) แก่ลูกค้าโดยการเหมาพืน้ ทีท่ งั ้ หมดบนเทีย่ วบินนัน้ ๆ นอกจากนี้ยงั มีการเสนอขายพืน้ ทีร่ ะวางบนเทีย่ วบิน
(Belly Space) แบบราคาขายต่อกิโลกรัม หรือราคาขายตาม Unit Load อีกด้วย เพื่อใช้ประโยชน์จากพื้นทีอ่ ย่างสูงสุด
รวมถึงทาการขายพืน้ ทีร่ ะวางในห้องสัมภาระผูโ้ ดยสาร (Cargo in Cabin หรือ CIC) ทาให้สามารถรองรับสินค้าได้มากขึน้
บริษทั ฯ ได้มกี ารพิจารณาในการเปิ ดเทีย่ วบินทีข่ นส่งผูโ้ ดยสาร (Repatriation) ร่วมกับการขนส่งสินค้าและไปรษณียภัณฑ์
ซึง่ เป็ นการใช้พน้ื ทีร่ ะวางได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทัง้ เป็ นการทารายได้ให้บริษทั ฯ อย่างต่อเนื่อง
ข) หน่ วยธุรกิ จ
บริษัทฯ ดาเนินกิจการที่เ กี่ยวเนื่อ งโดยตรงกับการขนส่งโดยจัดตัง้ เป็ นหน่ วยธุรกิจ ประกอบด้วยการบริการ
คลังสินค้าและการจัดการขนส่ง การบริการลูกค้าภาคพื้น การบริการลานจอดและอุปกรณ์ภาคพืน้ และครัวการบินโดยมี
รายละเอียดดังนี้
ข) หน่ วยธุรกิ จ

1. ธุรกิ จการบริการคลังสิ นค้า

บริษัทฯ ยังคงมุ่งมันในการพั
่
ฒนาการให้บริการ เพื่อเพิม่ ผลิตภาพคนต่อพืน้ ที่ ลดระยะเวลาการให้บริการส่งมอบ
สินค้าและบริการให้กบั ลูกค้า และยกระดับมาตรฐานการให้บริการคลังสินค้าสู่ระดับ World Class ในธุรกิจและกิจกรรมหลัก
เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน เป้ าหมายคือมาตรฐานสากลทีม่ ุ่งสู่คลังสินค้าระบบปิ ดเต็มรูปแบบ สามารถให้บริการใน
รูปแบบ One Stop Service
ในช่วงต้นปี 2563 เดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ ปริมาณสินค้านาเข้า - ส่งออก ยังอยู่ในเกณฑ์ท่ดี ี เนื่องจากเป็ น
ไตรมาสแรกทีย่ งั มีการสังซื
่ อ้ สินค้าในตลาดอย่างต่อเนื่อง จนกระทังกลางเดื
่
อนมีนาคม 2563 สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) เริม่ เกิดขึน้ ทีป่ ระเทศจีน และแพร่กระจายไปทัวโลกมากขึ
่
น้ ส่งผลให้เทีย่ วบิน
ต่างๆ ทีบ่ นิ เข้าออกได้เป็ นปกติ เริม่ ลดน้อยลง ประกอบกับ การปิ ดประเทศต่างๆ ทัวโลก
่
ธุรกรรมการขนส่งผูโ้ ดยสารทาง
อากาศชะงักงัน ส่งผลทาให้การขนส่งสินค้าทางอากาศทีอ่ าศัยเครื่องบินโดยสารหยุดชะงักในระยะแรก
บริษัทฯ หยุดทาการบินชัวคราวในการขนส่
่
งผู้โดยสาร แต่ยงั คงทาการขนส่งสินค้าทางอากาศอย่างต่อเนื่อง แต่
เนื่องด้วยบริษัทฯ พ้นสภาพการเป็ นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับการที่บริษัทฯ อยู่ระหว่างการฟื้ นฟู
กิจการ การบริหารจัดการต่างๆ จะดาเนินไปตามแผนฟื้ นฟูกจิ การทีไ่ ด้รบั การอนุ มตั จิ ากศาล ทาให้มขี อ้ จากัดมากขึน้ ทัง้ ใน
เรื่องการลงทุน การว่าจ้างแรงงานต่างๆ การดาเนินงานให้เป็ นไปตามแผนงานทีบ่ ริษทั ฯ ได้วางไว้เพื่อให้การบริการทีเ่ ป็ นเลิศ
บริษัทฯต้องปรับลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ลง โดยไม่ให้กระทบกับการบริการคลังสินค้า จึงได้มกี ารปรับการลงทุนต่างๆ การลด
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จานวนแรงงานภายนอกลง และการควบรวมงานทีใ่ กล้เคียงกัน พร้อมทัง้ ขอความร่วมมือกับพนักงานทุกท่านทุกระดับ ให้
ร่วมมือกับปฏิบตั งิ านให้สาเร็จโดยดี
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ช่วงแรกปริมาณสินค้านาเข้าและ
ส่งออกลดลง แต่ตลาด E-commerce กลับเติบโตสวนกระแส มีการสังซื
่ อ้ สินค้าประเภทนี้จานวนมาก ทาให้คลังสินค้ามีสนิ ค้า
E-Commerce นาเข้ามาก อีกทัง้ สายการบินต่างๆ เริม่ ให้ความสาคัญในการขนส่งสินค้าโดยใช้เครื่องบินขนส่งผูโ้ ดยสาร
ในขณะทีย่ งั ไม่สามารถขนส่งผู้โดยสารได้ บริษทั ฯ ในฐานะผูใ้ ห้บริการคลังสินค้า จึงต้องมีการวางแผน เรื่องการให้บริการ
พนักงาน อุปกรณ์ ให้สอดคล้องกับปริมาณสินค้านาเข้า/ส่งออก ที่ยงั มีการนาเข้า -ส่งออกที่มีปริมาณเพิ่มขึน้ และ ยังคง
ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชม โดยไม่มวี นั หยุดกับลูกค้าทีม่ าใช้บริการคลังสินค้าของบริษทั ฯ
ในส่วนของระบบสารสนเทศ บริษทั ฯ มีแผนทีจ่ ะดาเนินการออกใบเสร็จรับเงินในรูปแบบอิเลคทรอนิคส์ (e-receipt)
สาหรับค่าเก็บรักษาสินค้าขาเข้าทัง้ หมด ทดแทนการออกใบเสร็จเดิมทีเ่ ป็ นกระดาษ และได้เพิม่ ช่องทางการจ่ายเงินเพิม่ เติม
เช่น online payment และ KIOSK นอกจากนี้ มีแผนจะเพิม่ ช่องทางการจองพืน้ ทีร่ ะวางสินค้าในรูปแบบใหม่ (Offer and
Order) ให้ลูกค้าได้เลือกใช้ช่องทางมากขึ้น เพื่ออานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีความ
หลากหลาย
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 อนุ ญาตจากบริษทั ท่าอากาศยานไทยจากัด (มหาชน) ให้เป็ นผูป้ ระกอบการบริการ
ลูกค้าภาคพืน้ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตามสัญญาเลขที่ ทสภ.1-47/2549 โดยมีระยะเวลาของสัญญารวม 34 ปี นับตัง้ แต่
วันที่ 28 กันยายน 2549 ถึงวันที่ 27 กันยายน 2583
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รบั อนุ ญาตจากท่าอากาศยานนานาชาติในภูมิภาค ได้แก่ เชียงใหม่ หาดใหญ่ ภูเก็ต
กระบี่ และเชียงราย ให้เป็ นผูใ้ ห้บริการลูกค้าภาคพืน้ ณ ท่าอากาศยานดังกล่าวมาโดยตลอด ทัง้ นี้ สัญญาการอนุญาตให้เป็ น
ผูป้ ระกอบการบริการ ณ ท่าอากาศยานต่างๆ นัน้ ยังคงมีการดาเนินงานอยู่ทงั ้ 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
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บริ การห้องรับรองพิ เศษสาหรับให้บริการแก่ผโู้ ดยสารชัน้ หนึ่ง ชัน้ ธุรกิจ ผูโ้ ดยสารสมาชิกบัตรแพลททินมั ่ และ
สมาชิกบัตรทอง มีบริการสปา (Royal Orchid Spa) สาหรับผูโ้ ดยสารชัน้ หนึ่งและชัน้ ธุรกิจนอกจากนี้ยงั มีหอ้ งรับรองสาหรับ
การเดินทางเป็ นหมู่คณะ
บริการด้านสัมภาระ ให้บริการรับแจ้งและติดตามสัมภาระลงทะเบียนผูโ้ ดยสารขาเข้าทีเ่ กิดความล่าช้า/สูญหาย/
ชารุด/สิง่ ของสูญหาย ให้บริการนาส่งสัมภาระตกค้าง/ล่าช้าให้กบั ผูโ้ ดยสารถึงทีพ่ กั , รวมถึงติดตามและจัดเก็บสิง่ ของลืมบน
เครื่องบิน 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
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 โดยฝ่ ายบริการลูกค้าภาคพืน้ มีสายการบินลูกค้าจานวน 29 สายการบิน คิดเป็ นสัดส่วน
ร้อยละ 38.67 นอกจากนี้ยงั ให้บริการเที่ยวบินของสายการบินไทยจานวน 288 เที่ยวบิน สายการบินไทยสมายล์จานวน
2,541 เที่ยวบิน และสายการบินลูกค้า จานวน 1,347 เที่ยวบิน รวมเป็ นจานวน 4,176 เที่ยวบินคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ
39.02 บริษทั คู่แข่งมีจานวน 3 ราย ได้แก่ BFS, PG และ LST มีสดั ส่วนทางตลาดอยู่ร้อยละ 40.6, 11.3 และ 1.8
ตามลาดับส่วนสายการบินทีม่ กี ารบริการภาคพื้นด้วยตนเองมีสดั ส่วนอยู่ร้อยละ 5.4 และเทีย่ วบินพิเศษอื่นๆ ร้อยละ 0.8
(ข้อมูล ณ Q3/2020) ทัง้ นี้ ฝ่ ายบริการลูกค้าภาคพื้นมีเป้ าหมายเพิม่ สายการบินลูกค้ารายใหม่ และดึงลูกค้ารายเดิมซึ่ง
เปลีย่ นไปใช้บริการบริษทั คู่แข่งให้กลับมาใช้บริการจากบริษทั ฯ
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ในส่วนของการให้บริการ ณ ท่าอากาศยานภูมภิ าคทีเ่ ชียงใหม่ หาดใหญ่ ภูเก็ต กระบี่ เชียงราย สุราษฏร์ธานี และ
อู่ตะเภานัน้ มีคู่แข่งแห่งละ 1 ราย โดยสัดส่วนทางการตลาดของบริษัทฯ มากกว่าร้อยละ 80 ทัง้ นี้ ท่าอากาศยานภูเก็ต
เชียงใหม่ และกระบี่เป็ นตลาดที่มอี ุปสงค์ (Demand) มาก ทัง้ สายการบินแบบฤดูกาล (Seasonal) และแบบเช่าเหมาลา
(Charter) รวมทัง้ สายการบินต้นทุนต่า (Low Cost Carriers) ซึง่ มีจานวนเพิม่ มากขึน้ ตามลาดับ
การให้บริการเทีย่ วบินแบบเช่าเหมาลา (Charter Flight) ณ ท่าอากาศยานภายในประเทศจะพิจารณาดาเนินการ
ตามที่สายการบิน ขอใช้บริก าร ทัง้ นี้ข้นึ อยู่ก ับ สิ่งอ านวยความสะดวก ณ ท่ า อากาศยานนัน้ พร้อ มทัง้ หน่ ว ยงานต่ า งๆ
ทีเ่ กีย่ 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 ท่าอากาศยานคือแรงงาน เนื่องจากการ
เติบโตทางด้านธุรกิจการบินส่งผลทาให้แรงงานทีม่ อี ยู่ในภาคอุตสาหกรรมการเดินอากาศหรือธุรกิจการบินมีการโยกย้ายไป
ยังสายการบินอื่นที่มผี ลตอบแทนที่สูงกว่า หรือแม้แต่มกี ารไหลออกไปยังภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ มีค่าจ้างแรงงานที่ปรับ
สูงขึน้ หรือต่ ากว่าเล็กน้อยแต่ไม่ต้องเหนื่อยจากการทางานเป็ นกะและความกดดันจากการให้บริการซึง่ ทัง้ บริษทั ฯ เองและ
คู่แข่งต่างได้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์ทเ่ี กิดขึน้ เช่นเดียวกัน
เนื่องด้วยในปั จจุบนั ธุรกิจการบินมีการแข่งขันสูง ประกอบกับบริษทั ฯ ประสบภาวะขาดทุน ในส่วนของงานบริการ
ลูกค้าภาคพืน้ จึงได้ปรับลดการว่าจ้างแรงงานภายนอก (Outsources) และการจ้างเหมาบริการ (Out-Job) เพื่อบริหารต้นทุน
ให้ลดลงสามารถแข่งขันได้
ในขณะเดียวกันได้ดาเนินการวางแผนอัตรากาลังคนให้มคี วามเหมาะสม โดยจัดตารางการทางานของพนักงานแต่ละ
กะให้สอดคล้องกับปริมาณเที่ยวบินที่ให้บริการ ทัง้ สายการบินไทยและสายการบินลูกค้า ดาเนินการอบรมให้ความรู้แก่
พนักงานเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพและศักยภาพของพนักงานแต่ละคนให้ปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้หลากหลายทักษะ (Multi Skill) ในหลาย
จุดบริการทีใ่ ห้บริการลูกค้า เช่น เช็คอิน (Check-in) และ บริเวณประตูขน้ึ เครื่อง (Boarding Gate) เป็ นต้น

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 แต่ วนั ที่ 28 กันยายน 2549 ถึง วันที่
27 กันยายน 2583
ฝ่ ายบริการอุปกรณ์ ภาคพื้นมีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการให้บริการอุปกรณ์ ภาคพื้นมากว่า 50 ปี
ในการให้บริการกับอากาศยานทุกประเภททัง้ อากาศยานของบริษทั ฯ และสายการบินลูกค้า
ประเภทของการให้บริการประกอบด้วย
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1. การให้บริการขนถ่ายสัมภาระได้ทุกประเภทในรูปแบบของสัมภาระผูโ้ ดยสาร สินค้าและไปรษณียภัณฑ์ทงั ้
เที่ยวบินขาเข้าและขาออก โดยการให้บริการดังกล่าวยังรวมถึงการขนถ่ายสินค้าขนาดใหญ่ท่ขี นส่งด้วยอากาศยานแบบ
เครื่องบินขนส่งสินค้า (Freighter)
2. การให้บริการบันไดสาหรับใช้ขน้ึ -ลง อากาศยาน การให้บริการขนส่งผูโ้ ดยสารจากอาคารผู้โดยสารไปยัง
อากาศยาน และ/หรือจากอากาศยานมายังอาคารผูโ้ ดยสาร ทัง้ นี้ฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพืน้ 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 นี้การให้บริการทัง้ สองประเภทนัน้ อยู่ในระดับของ Secure Clean เป็ นการทาความ
สะอาดควบคู่ไปกับการตรวจเช็คด้านความมันคงการบิ
่
นไปในเวลาเดียวกันและจากความทุ่มเทและการพัฒนาด้านบุคลากร
อย่างต่อเนื่องทาให้การทาความสะอาดภายในอากาศยานได้รบั รางวัลจาก Skytrax และได้รบั การชมเชยจากสายการบิน
ลูกค้ามาโดยตลอด
5. การให้บริการอากาศยานในสภาวะฉุ กเฉินทัง้ กรณีฉุกเฉินทางการแพทย์ทเี่ ป็ นการติดต่อจากโรคระบาด
การเตรียมรับสภาวะฉุ กเฉินเมื่ออากาศยานเกิดไฟไหม้ รวมถึงการย้ายฐานในกรณีท่าอากาศยานสุวรรณภูมไิ ม่สามารถ
ให้บริการได้ โดยการจัดทาเป็ นแผนป้ องกันและการฝึ กเตรียมความพร้อมสาหรับรองรับเหตุฉุกเฉินร่วมกับบริษทั ท่าอากาศยาน
ไทยฯ อย่างน้อยปี ละหนึ่งครัง้
นอกจากการให้บริการข้างต้นแล้ว ฝ่ ายบริการอุปกรณ์ภาคพืน้ ยังมีขดี ความสามารถในการซ่อมบารุงอุปกรณ์
บริการภาคพืน้ และตู้คอนเทนเนอร์บรรจุสมั ภาระของผูโ้ ดยสาร (ULD/Unit Loading Devices) ซึง่ ผ่านการรับรองแหล่ง
ซ่อม ULD จากสานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.)
การบริการของฝ่ ายบริการอุปกรณ์ภาคพืน้ ได้การรับรองคุณภาพสากลด้านความปลอดภัยในการปฏิบตั กิ ารบินของ
สายการบิน IATA operation safety Audit (IOSA) และการรับรองคุณภาพสากลด้านความปลอดภัยในการปฏิบตั กิ ารของผู้
ให้บริการภาคพืน้ IATA safety Audit for Ground operation (ISAGO) ซึง่ เป็ นมาตรฐานสากลทีไ่ ด้รบั ความเชื่อถือและเป็ น
ที่ยอมรับในอุสาหกรรมการบินมาตรฐานด้านคุณภาพ ISO 9001 และมาตรฐานด้านความมันคงการบิ
่
นจากการตรวจ
ประเมิน จากหน่ ว ยงานด้า นความปลอดภัย ในการเดิน ทางของประเทศสหรัฐ อเมริก า ( Transportation Security
Administration, Department of Homeland Security: TSA) หน่ วยงานด้านความปลอดภัยในการเดินทางของประเทศ
ออสเตรเลีย (Office of Transport Security: OTS) ทาให้ลูกค้ามันใจได้
่
ว่าการใช้บริการจากฝ่ ายบริการอุปกรณ์ภาคพืน้ จะ
ได้รบั ความปลอดภัยตามมาตรฐานคุณภาพการให้บริการในระดับสากลและมีความมันคงทางการบิ
่
นสูงสุด
นอกจากการให้บริการอุปกรณ์ภาคพืน้ ทีท่ ่าอากาศยานสุวรรณภูมแิ ล้ว ฝ่ ายบริการอุปกรณ์ภาคพืน้ ยังให้บริการที่
ท่าอากาศยานภูมภิ าคอีก 10 แห่ง ประกอบด้วยท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง
เชียงราย ท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ท่าอากาศยานกระบี่ ท่าอากาศยานอุดรธานี ท่าอากาศยานอู่ตะเภา
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ท่าอากาศยานขอนแก่น และท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี อย่างไรก็ตามหากท่าอากาศยานนอกเหนือไปจากที่ให้บริการ
ข้างต้นมีความจาเป็ นทีต่ ้องใช้การบริการอุปกรณ์ภาคพืน้ อาทิการบริการเทีย่ 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 36 สายการบิน คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 41.38 นอกจากนี้ยงั ให้บริการเที่ยวบินของสายการบินไทยและสายการบิน
ไทยสมายล์ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 23.71 รวมเป็ นสัดส่วนทัง้ หมดร้อยละ 42.26 บริษัทคู่แข่งมีสดั ส่วนทางตลาดร้อยละ
51.72 (ข้อมูล ณ Q3/2020) ทัง้ นี้ ฝ่ ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้นต้องมีศกั ยภาพในการรักษาฐานลูกค้าเดิม และแสวงหา
ลูกค้าใหม่เพิม่ เติมอย่างต่อเนื่อง โดยการนาข้อมูลจากลูกค้าทัง้ ข้อมูลด้านการร้องเรียน (Complaint) และข้อมูลด้านการ
วัดความพึงพอใจมาศึกษา วิเคราะห์และวางแผนการทางานเพื่อให้ลูกค้าได้รบั การบริการเป็ นไปตามมาตรฐานและเกิด
ความพึงพอใจในการรับบริการอย่างสูงสุด
ส าหรับ การหาลูก ค้า ใหม่นั น้ ฝ่ ายบริก ารอุป กรณ์ภ าคพื ้น ได้ใ ช้จ ุด แข็ง คือ การบริห ารต้น ทุน อย่า ง
มีประสิทธิภาพจานวนอุปกรณ์ที่ทนั สมัย และครบครัน โดยให้บริการจากพนัก งานที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์โดย
ผ่านการฝึ กอบรมทีไ่ ด้ตามมาตรฐานสากล รวมถึงการมีหน่ วยงานควบคุมการบริการภาคพืน้ ที่มขี ดี ความสามารถในการ
ตัดสินใจ ทัง้ ในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อให้ลูกค้ าเกิดความมันใจและตั
่
ดสินใจเลือกใช้บริการ
2.3

การจัดหาผลิ ตภัณฑ์และการบริการ

ปั จจัยสาคัญในการให้บริการอุปกรณ์ภาคพื้น คือ อุปกรณ์และแรงงาน ในด้านของอุปกรณ์ ฝ่ ายบริการภาคพื้น
ได้จดั ทาโครงการวางแผนอุปกรณ์ภาคพืน้ (Ground Equipment Services Fleet Plan) เพื่อรองรับฝูงบินของบริษทั ฯ และ
สายการบินลูกค้าและเพื่อให้มอี ุปกรณ์ทพ่ี 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 ิงานรวมถึงมีการบริหารต้นทุนให้อยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้ นอกจากนัน้ ฝ่ ายบริการอุปกรณ์
ภาคพืน้ ได้จดั ทีมงานวิศวกรศึกษาวิเคราะห์และจัดหาอุปกรณ์ที่มเี ทคโนโลยีที่ทนั สมัยเหมาะกับพื้นที่ในการทางานและ
อากาศยานทุกประเภท เช่น รถลากจูงขบวนสัมภาระแบบใช้ระบบไฟฟ้ า (Electric Towing Tractor) เป็ นรถที่ใช้ระบบ
ไฟฟ้ าในการขับเคลื่อนสาหรับลากจูงตูส้ มั ภาระเป็ นการตอบสนองต่อโครงการ Green Airport ซึง่ ทาให้ประหยัดต้นทุนในการ
ดาเนินการและรักษาสภาพแวดล้อมไปในคราวเดียวกัน
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ธุรกิจสนับสนุนการขนส่ ง
ข) หน่ วยธุรกิ จ

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
อย่า งต่อ เนื่ อ ง โดยสามารถสร้า งรายได้ และผลกาไรให้บ ริษ ัท ฯ มาโดยตลอด ในปี 2562 ครัว การบิน สามารถสร้า ง
รายได้กว่า 8,533.5 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 ที่ประมาณ 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 อากาศยานนานาชาติใ นประเทศไทย
ธุรกิจเบเกอรี่พฟั แอนด์พาย (Puff & Pie) ธุรกิจให้บริการจัดเลี้ยงทัง้ ในและนอกสถานที่ ร้านอาหารสวัสดิการพนักงาน
ธุรกิจการบริการอาหารในโรงพยาบาล และธุรกิจการบริการอาหารในห้องรับรองพิเศษของสายการบิน ( Airline Lounge)
เป็ นต้น เพื่อเป็ นการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ครัวการบินได้พฒ
ั นาปรับปรุงผลิตภัณฑ์และ
บรรจุภณ
ั ฑ์รูปแบบใหม่ๆ รวมถึงการขยายช่องทางการจัดจาหน่ ายผลิตภัณฑ์
3. ครัวการบิน ณ ท่ าอากาศยานกระบี่ มีพ้ืนที่ 1,200 ตารางเมตร ดาเนิ นการผลิตอาหารเพื่อให้ บ ริก ารแก่
ผูโ้ ดยสารเทีย่ วบินภายในประเทศของบริษทั ฯ และสายการบินชัน้ นาอื่นๆ และสายการบินเช่าเหมาลาจากยุโรป
กระบวนการผลิตอาหารและการให้บริการของครัวการบิน ได้รบั การรับรองตามมาตรฐานสากล ซึง่ เป็ นทีย่ อมรับจาก
สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศและองค์การอนามัยโลก ประกอบด้วย ระบบการจัดการคุณภาพ (ISO 9001 : 2015)
ระบบการประกันความปลอดภัยของอาหาร (Hazard Analysis and Critical Control Points : HACCP) ระบบการจัดการ
สุขลักษณะทีด่ ใี นการผลิตอาหาร (Good Manufacturing Practices : GMP) โดยได้บูรณาการทัง้ สามระบบข้างต้นเป็ นระบบ
QHS (Quality-Hygiene-Safety) นอกจากนี้ ครัวการบินยังได้รบั การรับรองระบบการผลิตอาหารฮาลาล (HALAL & HAL-Q)
ระบบการจัดการสิง่ แวดล้อม (ISO 14001) และมีการเตรียมความพร้อมเพื่อขอการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย (ระบบ ISO 45001 เพื่อทดแทน ระบบ OHSAS 18001)
จากประสบการณ์กว่า 60 ปี ฝ่ ายครัวการบินดาเนินกิจการโดยคานึงถึงคุณภาพ การให้บริการทีเ่ ป็ นเลิศ ส่งผลให้
ครัวการบินได้รบั 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
AirChina (CA) รางวัล Best Performance of 2018 จากสายการบิน Asiana Airlines (OZ) ประเทศเกาหลี และรางวัลสาย
การบินที่ให้บริการอาหารบนเครื่องยอดเยีย่ มอันดับ 1 ของภูมภิ าคเอเชีย ปี 2019 และ 2020 จาก PAX International
Readership Awards ซึง่ ได้รบั การโหวดจากผูโ้ ดยสารถึงความประทับใจในอาหารทีใ่ ห้บริการบนเครื่องบินของสายการบิน
Thai Airways International Public Company limited รวมถึงได้รบั รางวัลผูป้ ระกอบการดีเยีย่ มประจาปี 2017 และ 2018
จาก บริษัท ท่า อากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) และได้เป็ น องค์ก รรับรองคุณวุ ฒิวิชาชีพ สาขาผู้ป ระกอบอาหารไทย
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ขนมอบ เบเกอรี่ และการโรงแรม จากสถาบันรับรองคุณวุฒวิ ชิ าชีพ สานักนายกรัฐมนตรี โดยปี 2018 รับรองได้ 297 คน
และปี 2019 รับรองได้ 321 คน รางวัลระดับนานาชาติเหล่านี้ เป็ นเครื่องยืนยันคุณภาพและการบริการของครัวการบิน ซึง่
นับเป็ นความภาคภูมใิ จของฝ่ ายครัวการบินเป็ นอย่างยิง่
เนื่องจาก ตัง้ แต่ต้นปี 2563 ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ขึน้
อย่างต่อเนื่อง รัฐบาลหลายประเทศได้ออกมาตรการป้ องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
อย่างเข้มงวดโดยห้ามเดินทางไปประเทศสุ่มเสีย่ ง จากัดการเดินทางเข้าออกประเทศ ทาให้บริษทั ฯ และลูกค้าสายการบิน
เกือบทัง้ หมดต้องหยุดทาการบินชัวคราว
่
ส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานของฝ่ ายครัวการบิน โดยเฉพาะธุรกิจผลิตอาหาร
เพื่อให้บริการแก่ผโู้ ดยสารเทีย่ วบินซึง่ ลดลงเป็ น อย่างมาก ส่วนธุรกิจภาคพืน้ ยังสามารถดาเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ทัง้ นี้
จากผลกระทบดังกล่าวได้ส่งผลต่อการดาเนินงานของบริษทั ฯ อย่างรุนแรง ฝ่ ายครัวฯ จึงได้เร่งดาเนินโครงการต่างๆ เพื่อ
หารายได้เพิม่ โดยโครงการพิเศษแรก คือ “อร่อยล้นฟ้ า...ไม่ตอ้ งบินก็ฟินได้” ณ โถงอาคาร 1 สานักงานใหญ่ และต่อยอดไป
เปิ ดให้บริการทีห่ ้องอาหาร “Royal Orchid Dining Experience” ของสานักงานใหญ่ และได้ขยายพื้นทีโ่ ครงการฯไปที่
สานักงานขายสีลมและหลานหลวง ซึ่งได้รบั การตอบรับเป็ นอย่างดี โครงการทาธุรกิจร่วมกับลูกค้ากลุ่ม B2B ได้แก่
7- Eleven, McThai, Tops, Amazon, อินทนิล การขยายพันธมิตรทางธุรกิจ การขยายสาขาธุรกิจร้านเบเกอรีพ่ ฟั แอนด์พาย
(Puff & Pie) การออก Event ทีเ่ กีย่ วกับการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่ม และอื่นๆ เพื่อเป็ นการพัฒนาและขยาย
ช่องทางการจัดจาหน่ าย ขยายฐานลูกค้า และให้เข้าถึ งลูกค้ากลุ่มเป้ าหมายได้ง่ายขึน้ กลยุทธ์การเพิม่ รายได้ดว้ ย Digital
Marketing มีการขายสินค้าผ่านทาง Wongnai Line-man, Grab และ Robinhood เพื่ออานวยความสะดวกให้กบั ลูกค้า
รวมถึงการปรับปรุงการจัดการสินค้าคงคลังให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้
ปั จจุบนั บริษทั ฯ อยู่ระหว่า งการฟื้ นฟูกจิ การ การบริหารจัดการต่างๆ จะดาเนินไปตามแผนฟื้ นฟูกจิ การทีไ่ ด้รบั
การอนุมตั จิ ากศาล โดยฝ่ ายครัวฯ ได้รบั มอบหมายให้ดาเนินโครงการเพื่อสร้างรายได้และลดค่าใช้จ่ายให้กบั บริษทั ฯ ได้แก่
โครงการ Expand Puff Pie through Franchising Model, โครงการ Distribute bakery to retailers, โครงการ Expand
Puff Pie through TG own store, โครงการ New Hero Menu, โครงการ Expand Pathonggo through Franchising
Model และ โครงการ Expand DC Restaurant Business เป็ นต้น
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
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บริษทั ฯ ตกลงรับทีจ่ ะผูกพัน ซึง่ มุ่งเน้นความปลอดภัยสูงสุด และนอกจากนี้ ฝ่ ายช่างยังให้บริการซ่อมบารุงอากาศยานของ
สายการบินลูกค้าอีกด้วย
การซ่อมบารุงอากาศยานของฝ่ ายช่างประกอบด้วยงานหลัก ดังนี้
1. งานซ่อมบารุงอากาศยานขัน้ ลานจอด (Line Maintenance) เป็ นการให้บริการตรวจทางเทคนิคและการซ่อม
บารุ งอากาศยานทุ กครัง้ ที่มีก ารจอดแวะ (Transit) การบิน กลับ ต้นทาง (Turnaround) ตลอดจนการจอดค้า งคืน
(Night Stop) ทีท่ ่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานอื่นๆ ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
และการซ่อมบารุงอากาศยาน ตามระยะเวลาบินหรือชัวโมงบิ
่
น ดาเนินการทีศ่ นู ย์ซ่อมอากาศยาน ฐานปฏิบตั กิ ารสุวรรณภูมิ
ดอนเมืองและอู่ตะเภา
2. งานซ่อมบารุงขัน้ โรงงาน (Heavy/Base Maintenance) เป็ นการให้บริการตรวจทางเทคนิคและการซ่อมบารุง
อากาศยาน ทัง้ ลาตัวอากาศยาน (Airframe) เครื่องยนต์ (Engine) อุปกรณ์ (Component) และส่วนประกอบต่ างๆ
ตามระยะเวลาบินหรือชัวโมงบิ
่
น ดาเนินการทีศ่ นู ย์ซ่อมอากาศยานฐานปฏิบตั กิ ารดอนเมือง อู่ตะเภา และสุวรรณภูมิ
การดาเนินการซ่อมบารุงอากาศยานของฝ่ ายช่างในแต่ละงานตามทีก่ ล่าวข้างต้นนัน้ ฝ่ ายช่างต้องมีคุณสมบัตติ าม
หลักเกณฑ์และผ่านกระบวนการตรวจสอบจนได้รบั การรับรองขีดความสามารถจากสานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศ
ไทย (กพท.) และจากองค์กรควบคุมการบิน ต่ างๆ เช่น สานักงานบริหารการบินแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา ( 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 ให้บริการล้าง
ทาความสะอาดลาตัวอากาศยานให้กบั สายการบินต่างๆ ทีท่ ่าอากาศยานสุวรรณภูมแิ ละท่าอากาศยานดอนเมื อง เพื่อช่วย
สร้างภาพลักษณ์ทด่ี ใี ห้กบั สายการบิน อีกทัง้ ยังช่วยให้ประหยัดพลังงานเชือ้ เพลิงและช่วยลดมลภาวะด้านสิง่ แวดล้อม
การซ่อมบารุงอากาศยานเป็ นภารกิจที่ต้องใช้เงินทุนสูงทัง้ ด้านบุคลากร พัสดุ โรงซ่อม อุปกรณ์ และเครื่องมือ
เครื่องใช้ต่างๆ ให้เป็ นไปตามมาตรฐาน และต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้ทนั เทคโนโลยีอากาศยานที่เปลี่ยนไปอย่าง
รวดเร็ว เพื่อมุ่งเน้นให้ผโู้ ดยสารและผูท้ ใ่ี ช้งานอากาศยานทีฝ่ ่ ายช่างให้บริการ ได้รบั ความสะดวกสบายและมีความปลอดภัย
สูงสุด
ค) กิ จการอื่นๆ

กิ จบสนั
นการขนส่
ง
(1) 2.ธุรกิธุจรสนั
สนุบนสนุ
การขนส่
ง (DO/OZ,
DN/S9/NA)
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 นไปตามกฎระเบียบการบินสากล และข้อกาหนดตามทีร่ ะบุในสัญญา เพื่อให้
เทีย่ วบินสามารถปฏิบตั กิ ารบินไปถึงทีห่ มายอย่างปลอดภัย
 บริษทั ฯ ได้ศกึ ษาการเปลีย่ นแปลง การจาหน่ายสินค้าปลอดภาษี โดยศึกษาความเป็ นไปได้ทจ่ี ะใช้ BIG DATA เพื่อ
เพิม่ ยอดขายและไม่ผกู สัมปทานกับผูค้ า้ เพียงรายเดียวเพื่อให้ลูกค้ามีทางเลือกในการซือ้ สินค้าได้มากขึน้ และกาลัง
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ธุรกิจสนับสนุนการขนส่ ง
พัฒนาเพื่อเพิม่ ให้ลูกค้าสามารถซื้อสินค้าที่เป็ นบริการมากขึน้ เช่น การซือ้ บริการ Limousine การซื้อบริการส่ง
กระเป๋ าถึงโรงแรม การซื้อสินค้าขากลับโดย LOAD มากับ CARGO และการส่งสินค้าที่บา้ น เป็ นต้น ซึ่งน่ าจะ
สามารถบริการได้จริงในการดาเนินงานหลัง COVID หรือกลับมาบินตามตารางบินปกติ
 การจาหน่ ายสินค้าทีร่ ะลึก (THAI Shop) บริษทั ฯ ได้ดาเนินการเปิ ดร้านจาหน่ ายสินค้าทีร่ ะลึก รวมทัง้ สิน้ 4 แห่ง
ประกอบด้ว ย สานัก งานใหญ่ ข องบริษัท ฯ สานัก งานหลานหลวง ส านัก งานเชีย งใหม่ และ ศูน ย์ป ฏิบ ัติก าร
(Operation Center : OPC) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อีกทัง้ ได้เปิ ดจาหน่ ายสินค้า ออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์
thaishop.thaiairways.com เพื่อเพิม่ ช่องทางการขาย รองรับลูกค้าทัง้ ในประเทศ และต่างประเทศ สอดคล้องกับ
แนวโน้มการซือ้ ของทีเ่ ป็ นอยู่ในปั จจุบนั
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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 โดยมีการระบุปัจจัย เสีย่ 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 Organizations of the Treadway
Commission: COSO) ประกอบกับมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งและคณะกรรมการบริษทั ฯ ในทุกไตรมาส
ทัง้ นี้ มาตรการดังกล่าวเป็ นไปเพื่อส่งเสริมให้ผบู้ ริหารและพนักงานทุกฝ่ ายขององค์กรใช้การบริหารความเสีย่ งเป็ นเครื่องมือ
ในการบริหารงาน
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึง่ ส่งผลกระทบต่อเนื่องโดยตรงต่อ
การเดินทางทางอากาศ ทาให้จานวนผู้โดยสารทางอากาศโดยรวมทัง้ ภายในและระหว่างประเทศลดลงอย่างมีนั ยสาคัญ
ประกอบกับมาตรการการควบคุมการเดินทางเข้าออกระหว่างประเทศทีเ่ ข้มข้นตามประกาศสานักงานการบินพลเรือนแห่ง
ประเทศไทย เรื่อง ห้ามอากาศยานทาการบินเข้าสูป่ ระเทศไทยเป็ นการชัวคราว
่
ตัง้ แต่ วันที่ 3 เมษายน 2563 เป็ นต้นมา เป็ น
เหตุให้บริษทั ฯ ต้องยกเลิกเทีย่ วบินทัง้ ในประเทศและระหว่างประเทศเป็ นการชัวคราว
่
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งได้ให้
ความเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อพิจารณาประเมินความเสีย่ ง และจัดทามาตรการป้ องกันความเสีย่ งทีส่ อดคล้องกับสถานการณ์
ดังกล่าวใน 3 กรณี คือ กรณีบริษทั ฯ เปลีย่ นสถานะจากรัฐวิสาหกิจเป็ นเอกชน กรณีบริษทั ฯ เข้าสูก่ ระบวนการฟื้ นฟูกจิ การฯ และ
กรณีบริษทั ฯ กลับมาทาการบินหลัง COVID-19 อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ ได้คานึงถึงปั จจัยเสีย่ งและเหตุการณ์ท่มี ผี ลกระทบต่อ
การดาเนินงานของบริษทั ฯ ดังนี้
1. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของบริ ษท
ั ฯ

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีผลกระทบต่อสถานะการเงินของบริษทั ฯ อย่างมี
นัยสาคัญ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ ดาเนินการมาตรการต่างๆ เพื่อปรับลดค่าใช้จ่าย เช่น ลดค่าใช้จ่ายพนักงาน โดยลด
เงินเดือนรวมค่าตอบแทนของผูบ้ ริหารและพนักงานตัง้ แต่เดือน เม.ย.– ส.ค. 63 ต่อเนื่องด้วยโครงการ Together We Can
เพื่อลดค่าใช้จ่ายเงินเดือน ตัง้ แต่เดือน ส.ค.- เดือน ธ.ค. 63 ควบคุมค่าล่วงเวลา (Zero Overtime) เจรจาต่อรอง ขอยกเว้น
ค่าธรรมเนียม กพท. ทอท. บวท. และขอลดค่าใช้จ่ายกับคู่ค้า รวมทัง้ เลื่อนชาระหนี้เงินกู้ ค่าเช่าเครื่องบิน ได้บางส่วน
นอกจากนัน้ แล้ว ดาเนินการขอเปลีย่ นการ Refund Ticket เป็ น Travel Voucher แทน ทัง้ นี้ สายการเงินการบัญชีมกี าร

ส่วนที่ 1-3 หน้าที่ 1

บริ ษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

ติดตามและรายงานสถานะเงินสดในมือ และประมาณการสภาพคล่องของบริษทั ฯ ต่อ ฝ่ ายบริหารนโยบายบริษัทฯ อย่าง
สม่าเสมอ และต้องรายงานต่อผูก้ ากับดูแล กระทรวงเจ้าสังกัด รวมถึงหน่วยงานอื่นๆ ทีก่ ฎหมายกาหนดด้วย
2. ความเสี่ยงจากการหารายได้

สถานการณ์ของบริษทั ฯ หลังเผชิญกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทาให้
บริษทั ฯ ต้องเปลีย่ นแปลงอย่างสิน้ เชิง ในช่วงทีน่ ่านฟ้ ายังไม่เปิ ดเต็มรูปแบบ ทาให้บริษทั ฯ ต้องหารายได้เสริม ซึง่ หนึ่งใน
กลยุทธ์การปรับตัวของสายการบินคือ การเพิม่ รายได้โดยอาศัย “ธุรกิจครัวการบิน” อาทิ โครงการอร่อยล้นฟ้ า ไม่ตอ้ งบิน
ก็ฟินได้ และ ปาท่องโก๋การบินไทย โดยมีแนวคิดทีจ่ ะขยายธุรกิจด้วยการทาแฟรนไชส์ปาท่องโก๋การบินไทย เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าให้ครอบคลุมมากขึน้ และ การหารายได้เสริมจากการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ เป็ นต้น
3. ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์ตราผลิ ตภัณฑ์ของบริษท
ั ฯ

สืบเนื่องจากกระบวนฟื้ นฟูของบริษทั ฯ ทาให้ผโู้ ดยสารขาดความมันใจในตราผลิ
่
ตภัณฑ์ และมีการขอคืนบัตร
โดยสาร รวมทัง้ สมาชิกรอยัล ออคิดพลัส ไม่สามารถแลกหรือใช้รางวัลของบริษทั ฯ และสายการบินพันธมิตร
บริษทั ฯ ได้ดาเนินการติดต่อไปยังผูโ้ ดยสารเพื่อขอเปลีย่ นการ Refund Ticket เป็ น Travel Voucher แทน ยัง
มีการประชาสัมพันธ์แจ้งสมาชิกเป็ นรายบุคคลผ่านอีเมล์ เพื่อแลกรางวัล “ไลฟ์ สไตล์” เช่น Voucher The Mall และ Central
เป็ นต้น นอกจากนัน้ สมาชิกสามารถคืนรางวัลบัตรโดยสารสายการบินพันธมิตรและรางวัลอื่นๆ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม
รวมถึงคืนไมล์สะสมทีห่ มดอายุทงั ้ จานวน และขยายอายุไมล์สะสมของสมาชิกไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
4. ความเสี่ยงจากการถูกบอกเลิ กสัญญาหรือไม่ได้สญ
ั ญาใหม่จากคู่ค้ารายสาคัญ

หลังจากที่ศาลล้มละลายกลางมีคาสังให้
่ บริษทั ฯ เข้าสู่กระบวนการฟื้ นฟูกจิ การฯภายใต้สภาวะ Automatic
Stay นัน้ อาจทาให้การดาเนินงานบางอย่างหยุดชะงัก อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ม ี การพิจารณาค่าใช้จ่ายตามแนวทาง
และคาแนะนาของที่ปรึกษากฎหมายอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาจาก รายจ่ายนัน้ เป็ นการดาเนินธุรกิจตามปกติ รายจ่าย
นัน้ หากไม่จ่า ยจะทาให้การดาเนิน ธุรกิจหยุดชะงัก ไม่สามารถดาเนินการต่อ ไปได้ และ รายจ่ายนัน้ ก่อให้เกิด กาไรกับ
บริษัทฯ
5. ความเสี่ยงจากกฎหมายและระเบียบต่างๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดาเนิ นงานของบริ ษท
ั ฯ

บริษทั ฯ ดาเนินธุรกิจสายการบิน และเป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทัง้ ใน
ฐานะเป็ น รัฐ วิส าหกิจ จะต้อ งปฏิบ ตั ติ ามกฎหมาย กฎ ระเบีย บต่า งๆ (กฎเกณฑ์) ทีเ่ กีย่ วข้อ ง ทัง้ ในประเทศและ
ต่างประเทศเป็ นจานวนมาก ดังนัน้ หากบริษทั ฯ หรือ พนักงาน ปฏิบตั ไิ ม่ค รบถ้ว น ปฏิบ ตั ผิ ดิ หรือไม่ไ ด้ปฏิบตั ิ ตามที่
กฎเกณฑ์กาหนด อาจทาให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึน้ ในเรื่องค่าปรับและเสียภาพลักษณ์ ซึง่ ประเมิ นค่าความเสียหายไม่ได้
และอาจส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานของบริษทั ฯ อาทิเช่น พ.ร.บ.คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 หรือ Thailand’s
Personal Data Protection Act (PDPA) จะบังคับใช้ในวันที่ 27 พ.ค. 2563 โดย PDPA มีหลักการมาจากกฎหมาย
GDPR ของสหภาพยุโรป (บังคับใช้ 25 พ.ค. 2561) ซึง่ มีบทลงโทษ ทางค่าปรับสูงมาก แต่ PDPA มีบทลงโทษทัง้ ทาง
แพ่ง อาญาและทางปกครอง ซึง่ บริษทั ฯ ได้ตระหนักถึงความเสีย่ งในการปฏิบตั งิ าน และเห็นถึงความสาคัญ ในการปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายฉบับดังกล่าว จึงได้เตรียมความพร้อม และเริม่ ดาเนินการตามทีก่ ฎหมายกาหนด เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบ
ต่อการดาเนินงานของบริษทั ฯ อีกทัง้ สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) ได้ประกาศให้สายการบินทีท่ าการ
บินเข้า-ออก สหราชอาณาจักร ต้องปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดทีร่ ะบุใน UK Modern Slavery Act 2015 (MSA) ซึง่ บริษทั ฯ ได้
ดาเนินงานตามข้อกาหนดฉบับดัง กล่าวอย่างครบถ้วน เช่นกัน

ส่วนที่ 1-3 หน้าที่ 2

บริ ษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

ทัง้ นี้ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 คณะรัฐมนตรี เห็นชอบการเลื่อนบัง คับใช้บางมาตราใน พ.ร.บ.คุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA) ออกไป 1 ปี เป็ นวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 จากเดิมจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 27
พฤษภาคม 2563
6. ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสิ ทธิ หรือการลงทุนของผูถ
้ ือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กระทรวงการคลังถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 47.86 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ ายได้แล้ว
ทัง้ หมดของบริ ษั ท ฯ จึ ง ท าให้ ก ระทรวงการคลั ง สามารถควบคุ ม มติ ท่ี ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ได้ เ กื อ บทัง้ หมด ไม่ ว่ า
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 3

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิ จ
4.1

สิ นทรัพย์หลักของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย

4.1.1 ที่ ดิน อาคาร และอุปกรณ์
หน่ วย: ล้านบาท

มูลค่าตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประเภท

เครื่องบินและเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องบินและเครื่องยนต์

6,318

ค่าตกแต่งเครื่องบิน

4,131

อุปกรณ์การบินหมุนเวียน

12,500

เครื่องมือ โรงซ่อมและอุปกรณ์

2,712

ทีด่ นิ อาคารและค่าปรับปรุง

16,466

รวม

42,127

4.1.2 สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
หน่ วย: ล้านบาท

มูลค่าตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประเภท

ทีด่ นิ และอาคาร

7,695

เครื่องบิน

109,005

อุปกรณ์

122

รวม

116,822

ลักษณะสาคัญของสิ นทรัพย์หลัก
เครือ่ งบิ น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษทั ฯ มีเครื่องบินทีใ่ ช้ในการดาเนินงานจานวน 103 ลา และมีเครื่องบินทีป่ ลดระวาง
และอยู่ระหว่างดาเนินการขายจานวน 15 ลา รวมเป็ นเครื่องบินทัง้ หมดจานวน 118 ลา แบ่งเป็ นเครื่องบินทีเ่ ป็ น
สินทรัพย์ของบริษทั ฯ จานวน 33 ลา เครื่องบินภายใต้สญ
ั ญาเช่าทางการเงิน (Financial Lease) จานวน 31 ลา
และเครื่องบินภายใต้สญ
ั ญาเช่าดาเนินงาน (Operating Lease) จานวน 39 ลา (เครื่องบินภายใต้สญ
ั ญาเช่าทาง
การเงินและภายใต้สญ
ั ญาเช่าดาเนินงาน บริษทั แสดงเป็ นสินทรัพย์สทิ ธิการใช้) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ส่วนที่ 1-4 หน้าที่ 1

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

เครื่องบิน
ภายใต้สญ
ั ญา
เช่าทางการเงิน
(Financial
Lease)

เครื่องบิน
ภายใต้สญ
ั ญา
เช่าดาเนิ นงาน
(Operating
Lease)

เครื่องบินที่ใช้ใน
การดาเนิ นงาน
ณ 31 ธันวาคม
2563

จานวน
(ลา)

อายุเฉลี่ย
(ปี )

เครื่องบิน
ที่เป็ น
กรรมสิ ทธิ์
ของบริษทั ฯ

โบอิง้ 747-400

11

22.6

11

-

-

10

โบอิง้ 777-300

6

21.1

6

-

-

6

โบอิง้ 777-200ER

6

13.8

6

-

-

6

โบอิง้ 777-200

6

24.0

6

-

-

6

โบอิง้ 737-400

4

28.3

4

-

-

-

14

7.0

-

6

8

14

โบอิง้ 787-8

6

6.0

-

-

6

6

โบอิง้ 787-9

2

3.2

-

-

2

2

แอร์บสั 380-800

6

7.7

2

4

-

6

แอร์บสั 350-900

12

3.3

-

4

8

12

แอร์บสั 340-600

6

14.8

6

-

-

-

แอร์บสั 340-500

3

15.1

3

-

-

-

แอร์บสั 330-300

15

9.5

3

12

-

15

แอร์บสั 320-200

20

7.0

-

5

15

20

แอร์บสั 300-600R

1

27.8

1

-

-

-

118

11.7

48

31

39

103

ประเภทเครื่องบิน

โบอิง้ 777-300ER

รวม

Note: ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ส่วนที่ 1-4 หน้าที่ 2

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

เครือ่ งบิ นภายใต้สญ
ั ญาเช่าทางการเงิ น (Financial Lease) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ประเภท
เครื่องบิน

โบอิง้ 777-300ER

แอร์บสั A330-300

จานวน
(ลา)

6

12

ลักษณะสาคัญ

เครื่องบินพิสยั ไกลสาหรับ
เส้นทางข้ามทวีป

เครื่องบินพิสยั กลางสาหรับ
เส้นทางบินในภูมภิ าค

รายละเอียด
เครื่องบิน
(ลาที่)

วันสิ้นสุด
สัญญาเช่า

โบอิง้ 777-300ER # 14

ระยะเวลา
คงเหลือตามสัญญา (ปี )

ยอดคงเหลือของภาระผูกพัน (1)
(ล้านบาท)
สิ้นสุดวันที่ (3)
31 ธันวาคม 2563

สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2563

สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2562

21 ม.ค. 2569

5.1

6.1

1,771.50

1,786.91

โบอิง้ 777-300ER # 15

10 ก.ค. 2569

5.5

6.5

2,313.42

2,285.70

โบอิง้ 777-300ER # 16

27 ส.ค. 2569

5.7

6.7

2,410.23

2,289.76

โบอิง้ 777-300ER # 17

20 ม.ค. 2570

6.1

7.1

2,862.16

2,812.35

โบอิง้ 777-300ER # 18

22 มิ.ย. 2570

6.5

7.5

2,923.64

3,036.92

โบอิง้ 777-300ER # 19

28 ก.ย. 2570

6.7

7.7

3,020.71

3,134.27

แอร์บสั 330-300 # 15

29 ม.ค. 2563

-

0.1

-

31.54

แอร์บสั 330-300 # 16 2)

23 มิ.ย. 2563

-0.5

0.5

16.40

64.47

แอร์บสั 330-300 # 17 2)

23 มิ.ย. 2563

-0.5

0.5

16.26

63.91

แอร์บสั 330-300 # 18 2)

23 มิ.ย. 2563

-0.5

0.5

16.23

63.81

ส่วนที่ 1-4 หน้าที่ 3

สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2562

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

ประเภท
เครื่องบิน

แอร์บสั A380-800

จานวน
(ลา)

4

ลักษณะสาคัญ

เครื่องบินพิสยั ไกลขนาดใหญ่
มากสาหรับเส้นทางบินข้ามทวีป

แบบ 56-1

รายละเอียด
เครื่องบิน
(ลาที่)

วันสิ้นสุด
สัญญาเช่า

แอร์บสั 330-300 # 19 2)

ระยะเวลา
คงเหลือตามสัญญา (ปี )

ยอดคงเหลือของภาระผูกพัน (1)
(ล้านบาท)
สิ้นสุดวันที่ (3)
31 ธันวาคม 2563

สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2563

สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2562

29 ก.ย. 2563

-0.3

0.7

64.39

111.40

แอร์บสั 330-300 # 20 2)

29 ก.ย. 2563

-0.3

0.7

64.75

112.02

แอร์บสั 330-300 # 21

16 พ.ย. 2566

2.9

3.9

783.13

812.25

แอร์บสั 330-300 # 22

6 ธ.ค. 2566

2.9

3.9

859.03

834.91

แอร์บสั 330-300 # 23

23 ก.พ. 2567

3.1

4.2

875.52

865.55

แอร์บสั 330-300 # 24

18 ก.ย. 2570

6.7

7.7

971.91

931.57

แอร์บสั 330-300 # 25

19 ต.ค. 2570

6.8

7.8

967.75

969.28

แอร์บสั 330-300 # 26

16 ม.ค. 2571

7.0

8.0

863.45

863.74

แอร์บสั 330-300 # 27

22 เม.ย. 2571

7.3

8.3

933.54

929.68

แอร์บสั 380-800 # 1

26 ก.ย. 2567

3.7

4.7

1,832.34

1,833.91

แอร์บสั 380-800 # 2

28 พ.ย. 2567

3.9

4.9

2,044.89

2,040.99

แอร์บสั 380-800 # 3

20 ธ.ค. 2567

4.0

5.0

2,382.05

2,290.86

แอร์บสั 380-800 # 4

21 มี.ค. 2568

4.2

5.2

2,632.72

2,526.12

ส่วนที่ 1-4 หน้าที่ 4

สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2562

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

ประเภท
เครื่องบิน

จานวน
(ลา)

แอร์บสั A320-200

5

แอร์บสั A350-900

รวม

4

ลักษณะสาคัญ

เครื่องบินพิสยั ใกล้สาหรับ
เส้นทางบินในประเทศและ
ภูมภิ าค

เครื่องบินพิสยั ไกลขนาดใหญ่
สาหรับเส้นทางบินข้ามทวีป

แบบ 56-1

รายละเอียด
เครื่องบิน
(ลาที่)

วันสิ้นสุด
สัญญาเช่า

ระยะเวลา
คงเหลือตามสัญญา (ปี )

ยอดคงเหลือของภาระผูกพัน (1)
(ล้านบาท)

สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2563

สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2562

สิ้นสุดวันที่ (3)
31 ธันวาคม 2563

สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2562

แอร์บสั 320-200 # 16

16 ต.ค. 2569

5.8

6.8

589.87

634.43

แอร์บสั 320-200 # 17

03 ธ.ค. 2569

5.9

6.9

610.97

634.51

แอร์บสั 320-200 # 18

20 ม.ค. 2570

6.1

7.1

637.53

622.21

แอร์บสั 320-200 # 19

08 ต.ค. 2570

6.8

7.8

819.02

839.31

แอร์บสั 320-200 # 20

05 พ.ย. 2570

6.8

7.9

819.79

839.83

แอร์บสั 350-900 # 3

21 เม.ย. 2572

8.3

9.3

2,813.21

2,837.83

แอร์บสั 350-900 # 4

14 มิ.ย. 2572

8.5

9.5

2,664.47

2,747.76

แอร์บสั 350-900 # 9

31 ม.ค. 2576

12.1

13.1

3,186.05

3,510.67

แอร์บสั 350-900 # 12

2 พ.ค. 2573

9.3

10.3

3,113.87

3,097.57

45,880.80

46,456.04

31

ส่วนที่ 1-4 หน้าที่ 5

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

เครือ่ งบิ นภายใต้สญ
ั ญาเช่าดาเนิ นงาน (Operating Lease) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

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 2563

สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2562

สิ้นสุดวันที่ (3)
31 ธันวาคม 2563

สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2562

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

2 ส.ค. 2567

3.6

4.6

1,683.89

2,111.44

30 ต.ค. 2567

3.8

4.8

1,790.03

2,195.65

โบอิง้ 777-300ER # 8

7 มี.ค. 2568

4.2

5.2

1,939.98

2,411.21

โบอิง้ 777-300ER # 9

9 เม.ย. 2568

4.3

5.3

1,981.74

2,454.55

โบอิง้ 777-300ER # 10

11 มิ.ย. 2568

4.4

5.4

2,058.92

2,540.88

โบอิง้ 777-300ER # 11

19 ก.ค. 2568

4.6

5.6

2,118.61

2,585.06

โบอิง้ 777-300ER # 12

26 ส.ค. 2568

4.7

5.7

2,159.14

2,629.45

โบอิง้ 777-300ER # 13

22 ต.ค. 2568

4.8

5.8

2,264.18

2,718.14

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

16 ก.ค. 2569

5.5

6.5

2,516.04

2,699.45

15 ก.ย. 2569

5.7

6.7

2,588.50

2,772.44

29 ต.ค. 2569

5.8

6.8

2,675.02

2,807.35

โบอิง้ 787-8 # 4

9 ธ.ค. 2569

5.9

6.9

2,664.28

2,883.72

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 2563

สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2562

สิ้นสุดวันที่ (3)
31 ธันวาคม 2563

สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2562

โบอิง้ 787-8 # 5

17 เม.ย. 2570

6.3

7.3

2,870.67

3,058.27

โบอิง้ 787-8 # 6

7 ส.ค. 2570

6.6

7.6

3,029.43

3,218.77

เครื่องบินพิสยั ไกลสาหรับ
เส้นทางบินในภูมภิ าคและ
บินข้ามทวีป

โบอิง้ 787-9 # 1

14 ก.ย.2572

8.7

9.7

5,029.67

5,277.90

โบอิง้ 787-9 # 2

30 ต.ค.2572

8.8

9.8

5,128.18

5,331.59

เครื่องบินพิสยั ไกล

แอร์บสั 350-900 # 1

29 ส.ค. 2571

7.7

8.7

4,267.86

4,722.38

ขนาดใหญ่สาหรับเส้นทาง
บินข้ามทวีป

แอร์บสั 350-900 # 2

11 ต.ค. 2571

7.8

8.8

4,300.17

4,759.23

แอร์บสั 350-900 # 5

13 ก.ค. 2572

8.5

9.5

4,333.36

5,072.68

แอร์บสั 350-900 # 6

31 ส.ค. 2572

8.7

9.7

4,401.91

5,129.75

แอร์บสั 350-900 # 7

22 ก.ย. 2572

8.7

9.7

4,453.22

5,184.90

แอร์บสั 350-900 # 8

26 ม.ค. 2573

9.1

10.1

4,710.27

5,469.90

แอร์บสั 350-900 # 10

21 ก.พ. 2573

9.1

10.2

4,802.08

5,548.66

แอร์บสั 350-900 # 11

14 มี.ค. 2573

9.2

10.2

4,848.96

5,604.30

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 2562 ดาเนิ นงาน

ยอดคงเหลือของภาระผูกพัน (1)
(ล้านบาท)

ระยะเวลา
คงเหลือตามสัญญา (ปี )
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2563

สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2562

สิ้นสุดวันที่ (3)
31 ธันวาคม 2563

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

29 มิ.ย. 2567

3.5

4.5

336.73

431.47

8 ส.ค. 2567

3.6

4.6

345.56

449.82

17 ส.ค. 2567

3.6

4.6

344.89

453.40

แอร์บสั 320-200 # 4

28 ก.ย. 2567

3.7

4.7

368.81

462.69

แอร์บสั 320-200 # 5

17 ม.ค. 2568

4.0

5.1

382.57

499.92

แอร์บสั 320-200 # 6

28 มี.ค. 2568

4.2

5.2

419.67

519.22

แอร์บสั 320-200 # 7

23 ต.ค. 2568

4.8

5.8

520.31

554.61

แอร์บสั 320-200 # 8

29 ต.ค. 2568

4.8

5.8

520.31

554.61

แอร์บสั 320-200 # 9

19 พ.ย. 2568

4.9

5.9

520.92

562.65

แอร์บสั 320-200 # 10

4 ธ.ค. 2568

4.9

5.9

528.92

570.68

แอร์บสั 320-200 # 11

31 ม.ค. 2569

5.1

6.1

540.93

578.72

แอร์บสั 320-200 # 12

18 ก.พ. 2569

5.1

6.1

544.93

587.30

แอร์บสั 320-200 # 13

20 พ.ค. 2569

5.4

6.4

573.11

612.72

แอร์บสั 320-200 # 14

20 มิ.ย. 2569

5.5

6.5

581.34

621.84

ส่วนที่ 1-4 หน้าที่ 8

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

ประเภท
เครื่องบิน

จานวน
(ลา)

ลักษณะสาคัญ

รายละเอียด
เครื่องบิน
(ลาที่)
แอร์บสั 320-200 # 15

รวม

แบบ 56-1

วันสิ้นสุด
สัญญาเช่า

ยอดคงเหลือของภาระผูกพัน (1)
(ล้านบาท)

ระยะเวลา
คงเหลือตามสัญญา (ปี )
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2563

สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2562

5.7

6.7

26 ก.ย. 2569

39

สิ้นสุดวันที่ (3)
31 ธันวาคม 2563

สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2562

605.56

648.39

85,750.67

97,295.71

หมายเหตุ :
1)
ภาระผูกพันทีบ่ ริษทั ฯ ต้องจ่ายให้แก่ผใู้ ห้เช่า ซึง่ ตามสัญญากาหนดไว้เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ คานวณเป็นมูลค่าสกุลเงินบาท ด้วยอัตราแลกเปลีย่ นตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
2)
บริษทั ฯ ใช้สทิ ธิซ้อื คืนเครือ่ งบินตามสัญญา (Purchase Option) แต่ไม่สามารถดาเนินการให้แล้วเสร็จได้ เนือ่ งจากบริษทั ฯ อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกจิ การ การบริหารจัดการต่างๆ จะดาเนินไปตามแผนฟื้นฟูกจิ การ
ทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากศาลล้มละลายกลาง
3)

ยอดคงเหลือของภาระผูกพันอ้างอิงสัญญาเช่าปั จจุบนั โดยได้มกี ารหักยอดเงินมัดจาตามจานวนทีผ่ ใู้ ห้เช่าได้ใช้สทิ ธิหกั กลบลบหนี้ และได้แจ้งมาเป็นลายลักษณ์อกั ษรแล้ว
ยอดคงเหลือของภาระผูกพันอาจมีการเปลีย่ นแปลงเมือ่ แผนฟื้นฟูกจิ การของบริษทั ฯ ได้รบั การเห็นชอบตามกฎหมายแล้วและคู่สญ
ั ญาได้มกี ารเข้าทาสัญญาแก้ไขสัญญาเช่าปั จจุบนั เรียบร้อยแล้ว

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 2563
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
 บริก ารด าเนิ น กิจ การโรงแรม จัด หาที่พ กั 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 22 ก.ย. 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
 บริการโรงแรม จัดหาที่พกั ชั ่วคราว จองโรงแรม จัดการ
อาหารและเครื่องดื่ม

ส่วนที่ 1-4 หน้า 10

จด ณ วันที่ 6 มิ.ย. 2550
ต่ออายุลงวันที่ 22 ก.ย. 2560
สิน้ สุดวันที่ 5 มิ.ย. 2570

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

เครื่องหมายการค้า/บริการ
5. Slogan อังกฤษใช้ประกอบ
ตราสัญลักษณ์

แบบ 56-1

สาหรับสิ นค้า/บริการ

วันที่จดทะเบียน
จด ณ วันที่ 20 ต.ค. 2536
 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 จัดหาทีพ่ กั อาศัย จอง
โรงแรม การจัดอาหารและบริการ

6. Slogan ภาษาไทย
ใช้ประกอบตราสัญลักษณ์

 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

7. ตราสัญลักษณ์รา้ น

 บริการร้านอาหารและเครื่องดื่ม สแน็คบาร์

จด ณ วันที่ 20 มี.ค. 2539
ต่ออายุลงวันที่ 3 ส.ค. 2559
สิน้ สุดวันที่ 19 มี.ค. 2569

 บริการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม

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

Puff & Pie

8. ตราสัญลักษณ์รา้ น Puff &
Pie Supreme bakery
delight

ส่วนที่ 1-4 หน้า 11

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

เครื่องหมายการค้า/บริการ
9. ตราสัญลักษณ์

สาหรับสิ นค้า/บริการ
 บริการอาหารและเครื่องดื่ม

Eurng Luang

แบบ 56-1

วันที่จดทะเบียน
จด ณ วันที่ 6 ม.ค. 2553
ต่ออายุลงวันที่ 29 ก.ค. 2563
สิน้ สุดวันที่ 5 ม.ค. 2573

10. ตราสัญลักษณ์โครงการ
ไมล์สร้างบุญ

 บริการโปรแกรมพิเศษส่งเสริม การเดินทางโบนัสไมล์ จด ณ วันที่ 6 มิ.ย. 2550
ต่ออายุลงวันที่ 22 ก.ย. 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. ตราสัญลักษณ์

 บริการจัดหาทีพ่ กั อาศัย จองโรงแรม
 บริการจัดทัวร์ ตัวแทนจาหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบิน

ส่วนที่ 1-4 หน้า 12

จด ณ วันที่ 20 ต.ค. 2536
ต่ออายุลงวันที่ 14 พ.ย. 2556
สิน้ สุดวันที่ 19 ต.ค. 2566

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

เครื่องหมายการค้า/บริการ
14. ชื่อรายการโทรทัศน์
ภาษาไทย

สาหรับสิ นค้า/บริการ
 บริการผลิตรายการโทรทัศน์

การบินไทยไขจักรวาล
15. รูปลักษณ์ตวั อักษร
ใช้ประกอบตราสัญลักษณ์
ภาษาอังกฤษ

16. ตราสัญลักษณ์

 คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ใช้วเิ คราะห์ จัดการ ดึงกลับมา
ใช้ และเก็บรายละเอียดซึง่ ข้อมูลเกีย่ วกับการขนส่งทาง
อากาศ
 บัตรพิมพ์ทาด้วยพลาสติก ใบปลิวใช้กบั การบริการสาย
การบิน โบร์ชวั ร์ใช้กบั การบริการสายการบิน ตั ๋วใช้กบั
การบริ ก ารสายการบิ น คู ป องใช้ ก ั บ สายการบิ น
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
ใช้ และเก็บรายละเอียดซึง่ ข้อมูลเกีย่ วกับการขนส่งทาง
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 บริการสารอง
และจองที่เพื่อการเดินทางทางเรือ และการจัดการเพื่อ
การเดินทางท่อ งเที่ยวทางเรือ บริการจอดรถ บริการ
ดึงมาใช้และเก็บรายละเอียดข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ท่ี
เกีย่ วกับการขนส่ง
 บริการจองโรงแรม

ส่วนที่ 1-4 หน้า 13

แบบ 56-1

วันที่จดทะเบียน
จด ณ วันที่ 15 ส.ค. 2545
ต่ออายุลงวันที่ 20 ส.ค. 2555
สิน้ สุดวันที่ 14 ส.ค. 2565
จด ณ วันที่ 20 มี.ค. 2540
ต่ออายุลงวันที่ 14 พ.ย. 2560
สิน้ สุดวันที่ 19 มี.ค. 2570

จด ณ วันที่ 20 มี.ค. 2540
ต่ออายุลงวันที่ 29 พ.ย. 2560
สิน้ สุดวันที่ 19 มี.ค. 2570

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

เครื่องหมายการค้า/บริการ

สาหรับสิ นค้า/บริการ

แบบ 56-1

วันที่จดทะเบียน

17. ตราสัญลักษณ์
Yellow Orchid

 บริการอาหารและเครื่องดื่ม

จด ณ วันที่ 27 ต.ค. 2549
ต่ออายุลงวันที่ 9 ธ.ค. 2559
สิน้ สุดวันที่ 26 ต.ค. 2569

18. ตราสัญลักษณ์
THAI TGGS

 บริการผูโ้ ดยสารก่อนและหลังบิน

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

19. ตราสัญลักษณ์
Puff & Pie (ใหม่)

 สินค้าขนมปั ง ขนมพั ๊ฟ ขนมพาย
 บริการการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม

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

20. ตราสัญลักษณ์
ROYAL ORCHID PLUS

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

4.2 นโยบายการลงทุนในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม
บริษทั ฯ ได้พจิ ารณาการลงทุนในกิจการทีม่ สี ว่ นเกีย่ วพันกับบริษทั ฯ โดยจานวนเงินลงทุนขึ้นอยู่กบั ความสัมพันธ์
ทางธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษทั ฯ โดยหากเป็ นกิจการทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางยุทธศาสตร์กบั บริษทั ฯ บริษทั ฯ จะ
ลงทุนในลักษณะที่ทาให้บริษทั ฯ มีอานาจควบคุมในบริษัทนัน้ ซึ่งบริษทั เหล่านัน้ จะถือเป็ นบริษัทย่อยของบริษทั ฯ ได้แก่
บริษัท ไทยสมายล์แ อร์เวย์ 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 14

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

5. ข้อพิ พาททางกฎหมาย
ข้อพิ พาททางกฎหมายทัวไปที
่ ่ มิได้เกี่ยวเนื่ องกับกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันการผูกขาดและการกีดกันทาง
การค้า (Antitrust)
บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่อ าจมีผ ลกระทบด้า นลบต่ อ สิน ทรัพ ย์ข องบริษัท ฯ หรือ
บริษัทย่อยที่มีจานวนสูงกว่ า ร้อยละ 5 ของส่วนของผูถ้ อื หุน้ และไม่มขี อ้ พิพาททางกฎหมายทีม่ ผี ลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ อย่างมีนัยสาคัญ อย่างไรก็ดี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีขอ้ พิพาททางกฎหมายซึง่ บริษัทฯ เป็ น
จาเลยในคดีต่างๆ สรุปได้ดงั นี้
จานวน
(คดี)

ทุนทรัพย์รวม
(ล้านบาท)

คดีพพิ าทแรงงาน

6

17.25

อยู่ในระหว่างพิจารณาคดีของศาล

คดีเรียกร้องค่าเสียหาย

38

447.12

อยู่ในระหว่างพิจารณาคดีของศาล

ประเภทคดี

สถานะปัจจุบนั

ข้อพิ พาทที่ เกี่ยวเนื่ องกับกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันการผูกขาดและการกีดกันทางการค้า (Antitrust)
ความเป็ นมา
บริษทั ฯ ถูกกล่าวหาว่าได้ร่วมกับสายการบินอื่นๆ ในการกาหนดค่าธรรมเนียมชดเชยค่าน้ ามัน (Fuel Surcharge)
ค่าธรรมเนียมพิเศษอื่นๆ ค่าระวางขนส่งผูโ้ ดยสาร และค่าระวางขนส่งสินค้าที่เรียกเก็บจากผู้ใช้บริการ อันเป็ นการขัดต่ อ
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 ช้บริการ การจ่ายค่าปรับ แก่
หน่วยงานของรัฐ และอื่นๆ ทัง้ นี้ การกล่าวหาและการฟ้ องร้องดังกล่าวมิได้กระทาต่อบริษทั ฯ เพียงรายเดียวเท่านัน้ แต่ยงั มี
การกล่าวหาและฟ้ องร้องสายการบินอื่นๆ หลายสายการบินทีไ่ ด้มกี ารเรียกเก็บค่าธรรมเนียมชดเชยค่าน้ ามัน (Fuel Surcharge)
และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ดังกล่าวด้วยเช่นกัน
สรุปข้อมูลข้อพิ พาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษทั ฯ ยังคงมีขอ้ พิพาทกรณีทบ่ี ริษทั ฯ ถูกดาเนินการสอบสวน และ/หรือฟ้ องร้องในกรณี
เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันการผูกขาดและการกีดกันทางการค้า (Antitrust) ใน 2 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐเกาหลี
และประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยลักษณะข้อกล่าวหาทีถ่ ูกฟ้ องในแต่ละประเทศนัน้ จะคล้ายคลึงกัน คือกล่าวหาว่าบริษทั ฯ ร่วมกับ
สายการบินอื่นๆ กาหนดอัตราค่าระวางขนส่งสินค้า รวมทัง้ อัตราค่าธรรมเนียมพิเ ศษต่ างๆ สาหรับความคืบหน้ าคดีละเมิด
กฎหมายป้ 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 27 พฤศจิกายน 2556 กลุ่มบริษทั แอลจี ได้แก่ LG Chemical, LG Electronics, LG Display และ LG
Life Science ในสาธารณรัฐเกาหลี ได้ย่นื ฟ้ องคดีแพ่งต่อสายการบินจานวน 12 ราย รวมทัง้ บริษทั ฯ เพื่อเรียกร้องค่าเสียหาย
จากการร่วมกันกาหนดราคา Fuel Surcharge ระหว่างสายการบินต่างๆ ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2546–2550 โดยกลุ่ม
บริษทั แอลจีได้ระบุจานวนทุนทรัพย์ในคาฟ้ องเป็ นเงินจานวน 404,000,000 วอน พร้อมดอกเบีย้ หรือประมาณ 12.28 ล้าน
บาท และได้สงวนสิทธิในการแก้ไ ขค าฟ้ อ งเพื่อ เพิม่ เติม จานวนทุน ทรัพ ย์ห ากกลุ ่ม บริษ ัท แอลจีส ามารถพิส ูจ น์ไ ด้ใ น
ภายหลัง ต่อ มาวัน ที่ 17 มกราคม 2563 สานัก งานกฎหมาย Kim&Chang มีค วามเห็น ว่า บริษ ัท ฯ ควรดาเนิน การ
เจรจากับกลุ่มบริษัทแอลจี เพื่อยุติคดีความให้เร็วขึน้ และลดความเสีย่ งที่จะได้รบั ผลเสียจากการต้องชาระค่าเสียหาย
ให้แก่กลุ่ม บริษัท แอลจีในจานวนสูงเกินกว่าเงินที่ต้องจ่า ยจากการประนีประนอมยอมความ รวมทัง้ สามารถประหยัด
ค่า ธรรมเนียม ค่า ที่ป รึก ษากฎหมายและทนายความ และค่า ใช้จ่า ยเกี่ย วกับ การดาเนินการทางกฎหมายได้เป็ นส่ว น
ใหญ่ อีก ด้ว ย อย่า งไรก็ต าม บริษ ัท ฯ ได้เ ข้า สู่ก ระบวนการฟื้ น ฟูก จิ การแล้ว ขณะนี้อ ยู่ใ นสภาวะพัก การชาระหนี้
(Automatic Stay) ตามกฎหมายล้มละลายของประเทศไทย บริษัทฯ จึงไม่เจรจาประนีประนอมยอมความ โดยขอให้
ศาลดาเนินกระบวนการพิจารณาคดีต่อไป
2. กรณี บริษทั ฯ ถูกสายการบิ น British Airways สายการบิ น Lufthansa และสายการบิ น KLM-AF ซึ่งเป็ น
จาเลยในคดี Cargo Civil Case ในประเทศเนเธอร์แลนด์ ยื่นคาร้องขอใช้สิทธิ ไล่เบี้ย
ในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม 2558 บริษทั ฯ ได้รบั คาร้องขอใช้สทิ ธิไล่เบีย้ (Contribution Claim) จากสายการบิน
British Airways สายการบิน Deutsche Lufthansa และ Lufthansa Cargo A.G. (รวมเรียกว่า “Lufthansa”) และสายการบิน
Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V., Martin Air Holland N.V., Societe Air France S.A. (รวมเรียกว่า “KLM-AF”)
โดยสายการบินเหล่านี้ได้ย่นื คาร้องดังกล่าวต่อบริษทั ฯ และสายการบินอื่นๆ อีกกว่า 20 สายการบิน จากกรณีทก่ี ลุ่มโจทก์ได้
ฟ้ อ ง ส า ย ก า ร บิ น British Airways, Lufthansa, KLM-AF แ ล ะ Singapore Airlines แ ล ะ Singapore Airlines Cargo
(รวมเรียกว่า “Singapore Airlines”) เป็ นจาเลย ตัง้ แต่เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2556 โดยกล่าวหาว่าสายการบินเหล่านี้ได้
ร่วมกันกาหนดราคาค่าธรรมเนียมต่างๆ (คดีหลัก) อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ ไม่ได้ถูกฟ้ องเป็ นจาเลยในคดีหลักด้วย หลังจากนัน้
สายการบิน British Airways, Lufthansa และ Swiss International, KLM-AF, Korean Airlines และ Qantas Airways ซึง่ เป็ น
คู่ความในคดี Contribution Claim ได้ย่นื คาร้องขอใช้สทิ ธิไล่เบีย้ ต่อบริษทั ฯ เพิม่ เติมเป็ นอีกคดีหนึ่งต่อจากคดี Contribution
Claim ข้า งต้ น (หรือ เรีย กว่ า Sub Contribution Claim) และบริษัท ฯ ก็ไ ด้ ย่ืน ค าร้ อ งขอใช้สิท ธิไ ล่ เ บี้ย ในลัก ษณะ Sub
Contribution Claim นี้ต่อทุกสายการบินเช่นกันเพื่อเป็ นการสงวนสิทธิของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ การฟ้ องคดี Contribution Claim และ
Sub Contribution Claim เป็ นการฟ้ องคดีเพื่อรักษาสิทธิในกรณีทศ่ี าลมีคาสังให้
่ แต่ละสายการบิน ชาระค่าเสียหายเกินสัดส่วน
ทางการตลาดของตนเท่านัน้ ไม่ใช่การฟ้ องเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายเพิม่ เติมแต่อย่างใด
นอกจากนี้ ในช่วงเดือนธันวาคม 2559 ถึงมกราคม 2560 บริษทั ฯ ได้รบั คาร้องขอใช้สทิ ธิไล่เบี้ย (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 ซึ่งบริษัทฯ ไม่ ได้ถู ก ฟ้ องเป็ นจ าเลยในคดีหลักนี้ แ ต่ อย่ างใด ขณะนี้ ทุ กคดีอยู่ในระหว่ างการพิจารณาของศาล
Amsterdam District Court
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 ศาลอุทธรณ์มคี าตัดสินว่า การโอนสิทธิเรียกร้องมายัง SCC สมบูรณ์แล้ว ต่อมา
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 ศาลทาการไต่สวนคดีหลักที่ Stichting Cartel Compensation (“SCC”) กลุ่มที่ 1 (“SCC I”) และ
กลุ่มที่ 2 (“SCC II”) ฟ้ องสายการบิน Singapore Airlines สายการบิน British Airways (“British Airways”) สายการบิน
ส่วนที่ 1-5 หน้าที่ 2

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

Deutsche Lufthansa และ Lufthansa Cargo A.G. (รวมเรียกว่า “Lufthansa”) และสายการบิน KLM, Martin Air, Air France
(รวมเรียกว่า “KLM-AF”) เป็ นจาเลยในคดีหลัก ซึ่งบริษัทฯ มิได้เป็ นคู่ความ ผลการไต่สวน ศาลอนุ ญาตให้สายการบินหลัก
จาเลยใช้เวลาอีก 6 เดือน ในการตรวจสอบข้อมูล และยื่นคาร้องเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าเสียหายของ SCC ภายในวันที่
6 ธันวาคม 2563 และศาลกาหนดให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเศรษฐศาสตร์ทุกฝ่ ายไปตกลงวิธีการคานวณ Overcharge และ
ข้อมูลทีใ่ ช้ร่วมกันต่อไป โดยให้เสนอรายงานต่อศาลภายในวันที่ 6 ธันวาคม 2563 จากนัน้ ศาลจะนัดไต่สวนนัดต่อไปในช่วง
ต้นปี 2564
สาหรับคดีท่บี ริษัทฯ เป็ นจาเลยยังถูกพักการพิจารณาคดีไว้เพื่อรอผลการพิจารณาคดีหลักก่อน สานักงาน
กฎหมายเห็นว่า บริษัทฯ ควรพิจารณาความเป็ นไปได้ในการเจรจาประนีประนอมยอมความระหว่างสายการบินทีส่ ่วนแบ่ง
ทางการตลาดต่า กับสายการบินจาเลยในคดีหลัก
อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ ได้เข้าสู่กระบวนการฟื้ นฟูกจิ การแล้ว จึงยังไม่เข้าเจรจาประนีประนอมยอมความ โดย
ขอให้ศาลดาเนินกระบวนพิจารณาตามขัน้ ตอนของกฎหมายต่อไป

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 2563 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

30.00

1,017.78

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

3,729.19

13.28

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
บริษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ
สอบบัญชี จากัด
อาคาร เอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ ชัน้ 23-27
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2276-5700
โทรสาร 0-2676-5757

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 B
เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน
แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์
0-2299-1825, 0-2299-1830,0-2299-1539
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,
0-2626-7506 , 0-2626-7218 , 0-2626-7511
โทรสาร 0-2626-7543
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
ฝ่ ายปฏิบตั กิ ารบริการธุรกิจหลักทรัพย์ ชัน้ AA
เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2296-4788 โทรสาร 0-2683-1389

ครัง้ ที่ 1/2554
ครัง้ ที่ 2/2555

ผูแ้ ทนผูถ้ อื หุน้ กู้

แบบ 56-1

ครัง้ ที่ 3/2555
ครัง้ ที่ 2/2557
ครัง้ ที่ 1/2558
ครัง้ ที่ 2/2558
ครัง้ ที่ 1/2559
ครัง้ ที่ 1/2560
ครัง้ ที่ 2/2561
ครัง้ ที่ 1/2562
ครัง้ ที่ 2/2562
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 2563 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 ือหุ้นใหญ่
รายชื่อผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของบริษทั ฯ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 (วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ )
ลาดับที่

ชื่อผู้ถือหุ้น

1

กระทรวงการคลัง

2

จานวนหุ้น
สามัญ

สัดส่วน
การถือหุ้น
(ร้อยละ)

1,044,737,191

47.863

กองทุนรวม วายุภกั ษ์หนึ่ง โดย บลจ. เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน)

186,513,817

8.545

3

กองทุนรวม วายุภกั ษ์หนึ่ง โดย บลจ. กรุงไทย จากัด (มหาชน)

186,513,817

8.545

4

บริษทั ไทยเอ็นวีดอี าร์ จากัด

56,069,382

2.569

5

ธนาคาร ออมสิน

46,409,885

2.126

6
7
8
9
10

นายทรงศักดิ ์ จิตเจือจุน
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED
นายธนาธิป วิวฒ
ั นกิจเจริญ
นายวิชยั คณาธนะวนิชย์
ผูถ้ อื หุน้ อื่น

42,159,900
23,195,271
20,000,900
13,225,500
563,946,254

1.931
1.063
0.916
0.606
25.836

ยอดรวมทุนชาระแล้ว

2,182,771,917

100.00

ผูถ้ ือหุ้นสัญชาติ ไทย

2,086,282,310

95.58

96,489,607

4.42

ผูถ้ ือหุ้นสัญชาติ ต่างด้าว

กระทรวงการคลังและธนาคารออมสิน ถือหุน้ ในบริษทั ฯ คิดเป็ น สัดส่วนร้อยละ 49.989 ของหุน้ ทัง้ หมดของบริษทั ฯ ทาให้บริษทั ฯ หลุด
พ้นจากสภาพการเป็ นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง

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 2563 บริษทั ฯ มียอดหุน้ กูค้ งเหลือทีย่ งั ไม่ครบกาหนดไถ่ถอนจานวนทัง้ สิน้ 71,608 ล้านบาท
โดยมีรายละเอียดดังนี้
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 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
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
4.62
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

อายุ
(ปี )

วันออกหุ้นกู้

10

10
10
12
10
7
10
7
10
7
10
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

D

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 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 ธันวาคม 2567
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

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

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 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
1,970
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
2.65
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

แบบ 56-1

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

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

หมายเหตุ: * อ้างอิงจากข้อมูลการจัดอันดับเครดิตบริษทั ทริสเรทติ้ง จากัด เมือ่ วันที ่ 27 พฤษภาคม 2563 เนือ่ งจากบริษทั ฯ เข้ากระบวนการฟื้นฟู
กิจการตามกฎหมาย

7.4

นโยบายการจ่ายเงิ นปันผล

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

ส่วนที่ 2-7 หน้าที่ 3

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

8. โครงสร้างการจัดการ
8.1

คณะกรรมการบริษทั ฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่รบั ผิดชอบสูงสุดในการกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทฯ อยู่ภายใต้เงื่อนไข
ข้อบังคับของบริษัทฯ ซึง่ กาหนดให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจานวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่มากกว่า 15 คน
สุดแต่ทป่ี ระชุมใหญ่ผถู้ อื หุน้ จะเป็ นผูก้ าหนดเป็ นครัง้ คราว และกรรมการไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจานวนกรรมการทัง้ หมดต้องมี
ถิน่ ทีอ่ ยู่ในราชอาณาจักร ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ กรรมการจานวน 1 ใน 3 จะต้องออกจากตาแหน่ ง และจะมี
การเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ กรรมการทีอ่ อกตามวาระนัน้ อาจถูกเลือกเข้ามาดารงตาแหน่งใหม่กไ็ ด้
รายชื่อกรรมการและการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ณ วันที่ 13 กันยายน 2563

รายชื่อและตาแหน่ งคณะกรรมการบริ ษทั ฯ

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

พิ เศษ

ช่วงระยะเวลา

(1)

การดารงตาแหน่ ง

1. พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน

ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการผูม้ อี านาจลงนาม

8/8

18/19

31 ก.ค. 63 - เม.ย. 66

2. พลอากาศเอก ชาญยุทธ ศิรธิ รรมกุล

รองประธานกรรมการ คนที่ 1
กรรมการอิสระ

8/8

19/19

31 ก.ค. 63 - เม.ย. 66

3. นายจักรกฤศฏิ ์ พาราพันธกุล

รองประธานกรรมการ คนที่ 2

6/8

17/19

31 ก.ค. 63 - เม.ย. 66

4. นายวัชรา ตันตริยานนท์

กรรมการอิสระ

8/8

19/19

31 ก.ค. 63 - เม.ย. 66

5. พลอากาศเอก อานาจ จีระมณีมยั

กรรมการอิสระ
กรรมการผูม้ อี านาจลงนาม

3/8

5/19

26 เม.ย. 61 - เม.ย. 64

6. นายพีระพันธุ์ สาลีรฐั วิภาค

กรรมการอิสระ
กรรมการผูม้ อี านาจลงนาม

3/3

7/8

25 พ.ค. 63 - เม.ย. 64

7. นายบุญทักษ์ หวังเจริญ

กรรมการอิสระ
กรรมการผูม้ อี านาจลงนาม

3/3

6/8

25 พ.ค. 63 - เม.ย. 64

8. นายปิ ยสวัสดิ ์ อัมระนันท์

กรรมการอิสระ

3/3

8/8

25 พ.ค. 63 - เม.ย. 64

9. นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร

กรรมการ
กรรมการผูม้ อี านาจลงนาม

3/3

5/6

4 มิ.ย. 63 - เม.ย. 64

ส่วนที่ 2-8 หน้าที่ 1

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

ต่อมาเมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2563 ศาลล้มละลายกลางได้มคี าสังให้
่ บริษัทฯ เข้าสู่กระบวนการฟื้ นฟูกจิ การ
และตัง้ คณะผูท้ าแผนฟื้ นฟูกจิ การบริษทั ฯ ซึง่ ตามมาตรา 90/25 แห่งพระราชบัญญัตลิ ม้ ละลาย พ.ศ. 2483 (และที่แก้ไข
เพิม่ เติม) ได้กาหนดให้เมื่อศาลมีคาสังแต่
่ งตัง้ ผูท้ าแผนแล้ว ให้อานาจหน้าที่ในการจัดการกิจการและทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ
และสิทธิตามกฎหมายของผู้ถือหุ้นของบริษัท ฯ ยกเว้นสิทธิท่จี ะได้รบั เงินปั นผล ตกเป็ นของผู้ทาแผน โดยคณะผู้ทาแผน
จะต้องดาเนินการจัดทาแผนฟื้ นฟูกจิ การโดยเร็วทีส่ ดุ เพื่อนาเสนอแผนฟื้ นฟูกจิ การต่อศาล หากศาลมีคาสังเห็
่ นชอบด้วยแผน
ฟื้ นฟูกจิ การและมีคาสังแต่
่ งตัง้ ผูบ้ ริหารแผนฟื้ นฟูกจิ การบริษทั ฯ ตามลาดับ โดยรายชื่อคณะผูท้ าแผนฟื้ นฟูกจิ การบริษทั ฯ
ประกอบด้วย
1. พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน
2. นายจักรกฤศฏิ ์ พาราพันธกุล
3. นายพีระพันธุ์ สาลีรฐั วิภาค
4. นายบุญทักษ์ หวังเจริญ
5. นายปิ ยสวัสดิ ์ อัมระนันทน์
6. นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร
7. บริษทั อีวาย คอร์ปอเรทแอดไวซอรี่ เซอร์วสิ เซส จากัด

ส่วนที่ 2-8 หน้าที่ 2

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

8.2

แบบ 56-1

เจ้าหน้ าที่บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษทั ฯ มีตาแหน่งเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร(1) จานวนทัง้ สิน้ 11 คน ดังนี้
รายชื่อเจ้าหน้ าที่ บริ หาร

(1)

1. นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร
2. นาวาอากาศตรี อนิรุต แสงฤทธิ ์

3. นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร

4. นายนนท์ กลินทะ
5. นายวิวฒ
ั น์ ปิ ยะวิโรจน์
6. นายชาย เอีย่ มศิร ิ
7. นายเชิดพันธ์ โชติคุณ
8. นายสุวรรธนะ สีบุญเรือง
9. นางสาวปิ ยาณี สังข์ทอง
10. นายกฤษณะ แจ่มกระจ่าง
11. นางเฉิดโฉม เทอดสถีรศักดิ ์

ตาแหน่ ง
รักษาการแทน กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ กระทาการแทนและในนามผูท้ าแผนฟื้ นฟู
กิจการของบริษทั ฯ
ผูอ้ านวยการใหญ่สานักงานกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
ปฏิบตั หิ น้าทีผ่ อู้ านวยการ ศูนย์สนับสนุนการถวายบิน 904 เฉพาะกิจ การบินไทย
รักษาการ รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่สายปฏิบตั กิ าร
รักษาการแทน กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ กระทาการแทนและในนามผูท้ าแผนฟื้ นฟู
กิจการของบริษทั ฯ
รักษาการ รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่สายทรัพยากรบุคคล
รักษาการ รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่สายบริหารงานกฎหมายและบริหารทัวไป
่
รักษาการ รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่สายกลยุทธ์องค์กรและการพัฒนาอย่างยังยื
่ น
รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่สายการพาณิชย์
ผูอ้ านวยการใหญ่สานักงานกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
รักษาการ รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่สายการเงินและการบัญชี
รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ฝ่ายช่าง
รักษาการรองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่หน่วยธุรกิจบริการการบิน
ผูอ้ านวยการใหญ่ฝ่ายบัญชีบริหารและข้อมูล
ผูอ้ านวยการสายการเงินและการบัญชี
รักษาการ ผูอ้ านวยการใหญ่ฝ่ายการบัญชี
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 ระชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 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 2563
จานวนหุ้นสามัญ
รายชื่อผูบ้ ริหาร

ณ วันที่ 1 ม.ค.
2563 หรือวันที่เข้า
ดารงตาแหน่ ง

1. นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร
เข้าดารงตาแหน่ง 2 กรกฎาคม 2563
คู่สมรส / บุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
2. นาวาอากาศตรี อนิรุต แสงฤทธิ ์
เข้าดารงตาแหน่ง 1 ตุลาคม 2563
คู่สมรส / บุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
3. นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร
เข้าดารงตาแหน่ง 20 กรกฎาคม 2563
คู่สมรส / บุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
4. นายนนท์ กลินทะ
เข้าดารงตาแหน่ง 8 กรกฎาคม 2563
คู่สมรส / บุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
5. นายวิวฒ
ั น์ ปิ ยะวิโรจน์
เข้าดารงตาแหน่ง 1 มิถุนายน 2563
คู่สมรส / บุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
6. นายชาย เอีย่ มศิริ
เข้าดารงตาแหน่ง 20 กรกฎาคม 2563
คู่สมรส / บุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ

ณ วันที่ 31 ธ.ค.
2563

เพิ่ ม / ลด ระหว่างปี

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8. นายสุวรรธนะ สีบุญเรือง
เข้าดารงตาแหน่ง 22 กันยายน 2563

-

-

-

9. นางสาวปิ ยาณี สังข์ทอง
เข้าดารงตาแหน่ง 20 กรกฎาคม 2563

-

-

-

7. นายเชิดพันธ์ โชติคุณ
เข้าดารงตาแหน่ง 22 มกราคม 2563

ส่วนที่ 2-8 หน้าที่ 4

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

จานวนหุ้นสามัญ
รายชื่อผูบ้ ริหาร

ณ วันที่ 1 ม.ค.
2563 หรือวันที่เข้า
ดารงตาแหน่ ง

10. นายกฤษณะ แจ่มกระจ่าง
เข้าดารงตาแหน่ง 9 ธันวาคม 2563
คู่สมรส / บุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
11. นางเฉิดโฉม เทอดสถีรศักดิ ์
เข้าดารงตาแหน่ง 4 พฤศจิกายน 2563
คู่สมรส / บุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ

ส่วนที่ 2-8 หน้าที่ 5

ณ วันที่ 31 ธ.ค.
2563

เพิ่ ม / ลด ระหว่างปี

-

-

-

-

-

-

-

-

-

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

โครงสร้างการบริหารจัดการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 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

คณะกรรมการฝ่ ายบริ หารงานนโยบายฯ

รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่(2)
สนับสนุนการถวายบินแก่องค์ประธาน
ศูนย์สนับสนุนการปฏิบตั กิ าร

รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่(2)
สายทรัพยากรบุคคล

รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่(2)
สายปฏิบตั กิ าร

รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่(2)
สายรายได้เสริมองค์กร

คณะกรรมการบริ หารหน่ วยธุรกิ จ

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

(ระดับผูอ้ านวยการใหญ่ )
กรรมการผูจ้ ดั การ

ฝ่ ายบริการอุปกรณ์ภาคพืน้
(ระดับผูอ้ านวยการใหญ่ )

รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่(2)
สายบริหารงานกฎหมาย
และบริหารทัวไป
่

กรรมการผูจ้ ดั การ
(ระดับผูอ้ ำนวยกำรใหญ่
)

ฝ่ ายการพาณิชย์สนิ ค้าและไปรษณียภัณฑ์
(ระดับผูอ้ านวยการใหญ่ )

หมายเหตุ :
(1) คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง คณะกรรมการสรรหาและก
าหนดค่าตอบแทน
(ระดับผูอ้ ำนวยกำรใหญ่
) คณะกรรมการกากับ
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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เลขานุการบริษทั ฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสาคัญของบทบาทและหน้ าที่ของเลขานุ การบริษัทฯ และได้ปฏิบ ัติตาม
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/15 ซึง่ กาหนดให้คณะกรรมการบริษทั ต้องจัด
ให้มเี ลขานุ การบริษัทเพื่อทาหน้าที่รบั ผิดชอบดาเนินการในนามบริษัทฯ ที่ประชุมคณะผู้ทาแผนฟื้ นฟูกิจการบริษัท ฯ ครัง้ ที่
2/2563 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 ได้มมี ติแต่งตัง้ นางจิลลดา ณ เชียงใหม่ รักษาการ ผู้อานวยการใหญ่ สานักเลขานุ การ
บริษทั ฯ เป็ นเลขานุการบริษทั ฯ มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 2 ตุลาคม 2563 เป็ นต้นไป
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 2563 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 แจ้งมติท่เี กีย่ วข้องหากจาเป็ น และติดตามการดาเนินการตามมติทป่ี ระชุม
3. กากับดูแลและบริหารโครงการของแผนปฏิรปู ให้เป็ นไปตามเป้ าหมายของโครงการ
4. 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
5. 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
6. กากับดูแลการจัดทาและเปิ ดเผยสารสนเทศทีส่ าคัญของบริษทั ฯ ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ต่อสาธารณชนผ่าน
ระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และทันเวลาทีก่ าหนด
7. กากับดูแลการให้คาปรึกษา อานวยความสะดวกในด้านงานทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ แก่ผถู้ อื หุน้
8. กากับดูแลการดาเนินการจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ พร้อมทัง้ เอกสารทีเ่ กีย่ วข้องให้เป็ นตามข้อกาหนด
ของกฎหมายและหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
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9. กากับ ดูแลการจัดทาแบบแสดงรายการข้อ มูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี เพื่อ ให้ผู้ถือหุ ้น
นักลงทุน นักวิเคราะห์ ได้รบั ข้อมูลทีถ่ ูกต้องตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี และทันเวลาทีก่ าหนด
10. การประสานงานกับทีป่ รึกษากฎหมายในส่วนทีเ่ กีย่ วกับกฎหมายด้านหลักทรัพย์
11. ให้คาแนะนาเบื้องต้นแก่กรรมการและผู้บริห ารบริษัทฯ เพื่อ ให้ปฏิบตั ิตามข้อกาหนด หลัก เกณฑ์ ระเบีย บ
ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
12. 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
13. กากับดูแลการบริหารงานสารบรรณ
14. กากับดูแลและประเมินผลการดาเนินงานของหน่ วยงานในบังคับบัญชาเพื่อให้การดาเนินภารกิจในความรับผิดชอบ
บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายของบริษทั ฯ ตลอดจนสอดคล้องกับระเบียบและหลักเกณฑ์ของบริษทั ฯ และทีผ่ มู้ อี านาจหน้าที่
ทีเ่ กีย่ วข้องกาหนด
15. จัดทาคู่มอื กรรมการ จัดให้มกี ารปฐมนิเทศ และให้คาแนะนาแก่กรรมการทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ ใหม่
16. กากับดูแลติดตาม การแต่งตัง้ กรรมการผูแ้ ทนบริษทั ฯ ในบริษทั ในเครือ
17. ปฏิบตั ิงานอื่นตามที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้อานวยการใหญ่แล้วแต่กรณี ทัง้ นี้
สามารถดูประวัตเิ ลขานุ การบริษทั ฯ ได้ทเ่ี อกสารแนบ 1
8.4

ค่าตอบแทนกรรมการและเจ้าหน้ าที่บริหาร
 ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิ น

 ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ฯ
ทีป่ ระชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ได้มมี ติกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริษทั 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 2563 ทัง้ นี้ อัตราค่าตอบแทนและเบีย้ ประชุมดังกล่าว เป็ นอัตราเดียวกับทีท่ ป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้อนุ มตั ใิ นการประชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2562
5. คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเข้าใจในสถานการณ์ท่บี ริษทั ฯ กาลังเผชิญอยู่ และมุ่งหวังให้บริษัทฯ
ก้าวพ้นวิกฤตต่างๆ ไปให้ได้ จึงสมัครใจปรับลดค่าตอบแทนลงร้อยละ 50 ตัง้ แต่เดือนมีนาคม 2563 เป็ นต้นไป และเมื่อบริษทั ฯ
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ได้ย่นื คาขอฟื้ นฟูกจิ การ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นชอบร่วมกันที่จะไม่รบั ค่าตอบแทนประจาเดือน โดยมีผลตัง้ แต่เ ดือน
มิถุนายน 2563

ตารางแสดงค่าตอบแทนสาหรับกรรมการบริ ษทั ฯ และเจ้าหน้ าที่ บริ หารของบริ ษทั ฯ ในปี 2563
สิ้ นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
หน่ วย : ล้านบาท
คณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั ฯ(1)
คณะกรรมการตรวจสอบ(2)
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารบริษทั ฯ(3)
หมายเหตุ :

จานวน
(ราย)
19
4
14

ค่าตอบแทน
(คณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ)
5.38
.91
25.96

เบีย้ ประชุม
(คณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ)
2.99
-

(1)

เบีย้ ประชุม
เงิ นรางวัล
(คณะกรรมการ
ประจาปี
ชุดย่อย)
.74
บริษทั ฯ งดจ่าย
-

รวม
9.11
.91
25.96

คณะกรรมการบริษทั ฯ ประกอบด้วย ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั ฯ, ค่าตอบแทนคณะผูท้ าแผนฟื้ นฟูบริษทั ฯ,
ค่าตอบแทนรักษาการ DD, ค่าตอบแทนทีป่ รึกษาบริษทั ฯ และเบีย้ ประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ, เบีย้ ประชุมคณะผูท้ าแผน
ฟื้ นฟูบริษทั ฯ, เบีย้ ประชุมคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ สาหรับเงินรางวัลประจาปี 2562 บริษทั ฯ งดจ่าย
(2)
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย ค่าตอบแทนเฉพาะกรรมการบริษทั ฯ เท่านัน้
(3)
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารจานวน 14 ราย รวมเจ้าหน้าทีบ่ ริหารทีเ่ กษียณอายุและลาออกก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ส่วนที่ 2-8 หน้าที่ 9

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

ตารางแสดงผลตอบแทนคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ประจาปี 2563 สิ้ นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
รายชือ่ คณะกรรมการบริษทั ฯ

ตาแหน่งทีไ่ ด้รบั ค่าตอบแทนและเบีย้ ประชุม

1. พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน - ประธานกรรมการบริษทั ฯ
- อดีตรองประธานกรรมการบริษทั ฯ
- คณะผูท้ าแผนฟื้ นฟูกจิ การบริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
2. พลอากาศเอก ชาญยุทธ ศิรธิ รรมกุล - รองประธานกรรมการบริษทั ฯ
- อดีตกรรมการบริษทั ฯ
- ประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์
- ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
- กรรมการกากับดูแลโครงการศูนย์ซ่อมอู่ตะเภาและโครงการพัฒนาธุรกิจของบริษทั ฯ ณ ท่าอากาศยานอู่ตะเภา
- กรรมการตรวจสอบ
- ทีป่ รึกษาบริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
3. นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ
- กรรมการบริษทั ฯ
- ประธานกรรมการบริหาร
- ประธานกรรมการดูแลด้านสิง่ แวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
- กรรมการกากับดูแลโครงการศูนย์ซ่อมอู่ตะเภาและโครงการพัฒนาธุรกิจของบริษทั ฯ ณ ท่าอากาศยานอู่ตะเภา
4. นายจักรกฤศฏิ ์ พาราพันธกุล
- รองประธานกรรมการบริษทั ฯ
- อดีตกรรมการบริษทั ฯ
- กรรมการบริหารความเสีย่ ง
- ประธานกรรมการกากับและติดตามแผนยุทธศาสตร์
- ประธานอนุกรรมการกากับดูแลโครงการศูนย์ซ่อมอู่ตะเภาและโครงการพัฒนาธุรกิจของบริษทั ฯณ ท่าอากาศยานอู่ตะเภา
- คณะผูท้ าแผนฟื้ นฟูกจิ การบริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 2-8 หน้าที่ 10

ค่าตอบแทน
รวมเบีย้ ประชุม
คณะกรรมการ
บริษทั ฯ
(บาท)
957,889.78

เบีย้ ประชุม
กรรมการชุด
ย่อย

631,250.00

120,000.00

253,000.00

1,004,250.00

415,000.00

140,000.00

-

555,000.00

700,389.78

80,000.00

-

780,389.78

(บาท)
-

ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ รวมผลตอบแทน
ตรวจสอบ
(บาท)
(บาท)
957,889.78

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

รายชือ่ คณะกรรมการบริษทั ฯ

5. นายวัชรา ตันตริยานนท์

6. พลอากาศเอก อานาจ จีระมณีมยั
7. นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร

8. นายพีระพันธุ์ สาลีรฐั วิภาค
9. นายปิ ยสวัสดิ ์ อัมระนันท์
10. นายพินิจ พัวพันธ์

11. นางสาวศิรกิ ุล เลากัยกุล

แบบ 56-1

ตาแหน่งทีไ่ ด้รบั ค่าตอบแทนและเบีย้ ประชุม

- กรรมการบริษทั ฯ
- กรรมการบริหาร
- ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
- กรรมการกากับและติดตามแผนยุทธศาสตร์
- กรรมการบริษทั ฯ
- ทีป่ รึกษาบริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
- กรรมการบริษทั ฯ
- คณะผูท้ าแผนฟื้ นฟูกจิ การบริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
- รักษาการแทนกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
- กรรมการบริษทั ฯ
- คณะผูท้ าแผนฟื้ นฟูกจิ การบริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
- กรรมการบริษทั ฯ
- คณะผูท้ าแผนฟื้ นฟูกจิ การบริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
- อดีตกรรมการบริษทั ฯ
- อดีตกรรมการบริหาร
- อดีตกรรมการบริหารความเสีย่ ง
- อดีตกรรมการกากับและติดตามแผนยุทธศาสตร์
- อดีตกรรมการบริษทั ฯ
- อดีตกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
- อดีตประธานกรรมการธรรมาภิบาลและส่งเสริมกิจการเพือ่ สังคม
- อดีตประธานกรรมการกากับดูแลด้านสิง่ แวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

ส่วนที่ 2-8 หน้าที่ 11

ค่าตอบแทน
รวมเบีย้ ประชุม
คณะกรรมการ
บริษทั ฯ
(บาท)
445,000.00

เบีย้ ประชุม
กรรมการชุด
ย่อย

265,000.00

-

-

265,000.00

2,417,096.77

-

-

2,417,096.77

429,623.65

-

-

429,623.65

393,978.49

-

-

393,978.49

158,275.86

40,000.00

-

198,275.86

160,000.00

49,000.00

-

209,000.00

(บาท)
160,000.00

ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ รวมผลตอบแทน
ตรวจสอบ
(บาท)
(บาท)
605,000.00

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

รายชือ่ คณะกรรมการบริษทั ฯ

12. นายดนุชา พิชยนันท์

13. นางสาวนิตยา ดิเรกสถาพร

14. นายพงษ์ชยั อมตานนท์

15. รองศาสตราจารย์ ดร. สัญลักข์
ปั ญวัฒนลิขติ

16. นายสุเมธ ดารงชัยธรรม
17. นายปิ ตพิ นั ธ์ เทพปฏิมากรณ์

แบบ 56-1

ตาแหน่ งทีไ่ ด้รบั ค่าตอบแทนและเบีย้ ประชุม

- อดีตกรรมการบริษทั ฯ
- อดีตกรรมการบริหารความเสีย่ ง
- อดีตประธานกรรมการกากับดูแลโครงการศูนย์ซ่อมอู่ตะเภาและโครงการพัฒนาธุรกิจ ของบริษทั ฯ
ณ ท่าอากาศยานอู่ตะเภา
- อดีตกรรมการบริษทั ฯ
- อดีตกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
- อดีตกรรมการกากับดูแลด้านสิง่ แวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
- อดีตประธานกรรมการตรวจสอบ
- อดีตกรรมการบริษทั ฯ
- อดีตกรรมการกากับและติดตามแผนยุทธศาสตร์
- อดีตกรรมการตรวจสอบ
- อดีตกรรมการบริษทั ฯ
- อดีตกรรมการตรวจสอบ
- อดีตประธานกรรมการด้านกฎหมาย
- อดีตทีป่ รึกษาบริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
- อดีตกรรมการบริษทั ฯ
- อดีตประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

ส่วนที่ 2-8 หน้าที่ 12

ค่าตอบแทน
รวมเบีย้ ประชุม
คณะกรรมการ
บริษทั ฯ
(บาท)
50,000.00

เบีย้ ประชุม
กรรมการชุด
ย่อย

445,000.00

80,000.00

316,250.00

841,250.00

211,774.20

30,000.00

86,129.03

327,903.23

440,000.00

20,000.00

253,000.00

713,000.00

250,333.33
-

9,000.00

-

250,333.33
9,000.00

(บาท)
10,000.00

ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ รวมผลตอบแทน
ตรวจสอบ
(บาท)
(บาท)
60,000.00

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 งชีพเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2535 ซึง่ อยู่ภายใต้การกากับ
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 กองทุนบาเหน็จพนั กงาน 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 2563 สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
เงิ นสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
จานวน (ราย) จานวนเงิ น (ล้านบาท)
เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร (1)
หมายเหตุ:

8.5

(1)

11

1.43

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

0.08

เจ้าหน้าทีบ่ ริหารจานวน 12 รายรวมเจ้าหน้าทีบ่ ริหารทีเ่ กษียณอายุและลาออกก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2563

บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษทั ฯ มีพนักงานที่ กรุงเทพฯ สถานทีอ่ ่นื ในประเทศไทย และต่างประเทศรวม
ทัง้ หมด จานวน 21,367 คน โดยทัวไป
่ พนักงานของบริษทั ฯ จะสิน้ สุดสภาพการเป็ นพนักงานเมื่อสิน้ สุดรอบปี งบประมาณ
ของทางการ (วันที่ 30 กันยายน) ทีพ่ นักงานมีอายุครบ 60 ปี บริบรู ณ์ ทัง้ นี้ แนวปฏิบตั ใิ นเรื่องการบริหารบุคลากรภายใน
ของบริษทั ฯ ได้กาหนดให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัตแิ รงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 ของประเทศไทย

ส่วนที่ 2-8 หน้าที่ 13

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

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
 หน่วยธุรกิจการบริการภาคพืน้
 ฝ่ ายอื่นๆ

ปี 2563

ปี 2562

ปี 2561

18,361

21,367

22,054

16,185
969
1,207

18,783
1,183
1,401

19,370
1,217
1,467

1,346
4,942
2,864
1,474
6,063
1,672

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

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

นโยบายค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับผลการดาเนิ นงานของบริษทั ฯ
บริษทั ฯ ได้ทาการทบทวนนโยบายค่าตอบแทนโดยได้ออกโครงการเพื่อปรับลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรให้สอดคล้อง
กับผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ โดยได้มกี ารจัดโครงการการลาหยุดโดยไม่รบั เงินเดือนและค่ าตอบแทน (Together We
Can) รวมถึงโครงการร่วมใจเสียสละเพื่อองค์กร ซึง่ ประกอบด้วยโครงการลาระยะยาว (LW20) และ เปิ ดโอกาสให้พนักงานที่
สมัครใจลาออกเข้าร่วมโครงการร่วมใจจากองค์กร (MSP)
บริษทั ฯ อยู่ระหว่างการปรับปรุงโครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทนของพนักงานในภาพรวม โดยการจัดทาโครงสร้าง
บัญชีอตั ราเงินเดือน ภายใต้เงื่อนไขทีพ่ นักงานรับภาระภาษีเงินได้เอง รวมทัง้ พิจารณาจัดทาโครงสร้างค่าตอบแทนของกลุ่ม
นักบินและพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ทีเ่ ชื่อมโยงกับการปฏิบตั งิ านอย่างชัดเจน ตามแนวปฏิบตั ขิ องสายการบินชัน้ นาใน
ปั จจุบนั เพื่อจูงใจให้เกิดผลิตภาพและสนับสนุนให้พนักงานปฏิบตั งิ านตามที่องค์กรคาดหวังไปพร้อมกันด้วย
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ตารางแสดงผลตอบแทนที่เป็ นตัวเงิ นที่จ่ายให้แก่พนักงานตามปี หรือรอบระยะเวลาที่แสดงไว้
หน่ วย : ล้านบาท
ผลตอบแทนที่เป็ นตัวเงินแก่พนักงาน

ปี 2563

ปี 2562

ปี 2561

พนักงานทั ่วไป

13,658

20,830

19,879

นักบิน

3,631

6,617

6,132

พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

3,564

7,439

7,854

รวม

20,853

34,886

33,865

นโยบายการพัฒนาพนักงาน
บริษทั ฯ ได้มกี ารดาเนินนโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง โดยได้มกี ารปรับแนวคิด และวิธกี าร
เพื่อให้สอดรับต่ออนาคตของการดาเนินธุรกิจตามแผนฟื้ นฟูกจิ การ ได้มกี ารส่งเสริมการพัฒนาความรู้ และทักษะเดิมให้สงู ขึน้
(up skill) การเรียนรูท้ กั ษะใหม่ (re skill) และการเรียนรูเ้ รื่องเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั พร้อมทัง้ จัดทาโครงการต่างๆเช่น โครงการ
‘Join The Force’ เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาการทางานร่วมกัน (Collaboration) และ โครงการ ‘Leadership Program:
Chansin Camp’ เพื่อพัฒนาภาวะผูน้ าของผู้บริหารและหัวหน้างาน ในการเป็ นผู้นาการเปลี่ยนแปลง เพื่อเตรียมพร้อม
บุคลากรเข้าสู่กระบวนการทางานในยุคใหม่ตามแผนกลยุทธ์การฟื้ นฟูกจิ การ บริษัทฯ ได้ให้ความสาคัญต่อเนื่องต่อการ
พัฒนาสมรรถนะตามบทบาทหน้าที่ (Functional Competency) อันเป็ นการพัฒนาความเชีย่ วชาญเฉพาะด้านรวมทัง้ การ
ฝึ กอบรมตามกฎหมาย มาตรฐานและข้อบังคับสากลต่ างๆเนื่องจากพนักงานบางกลุ่มจะต้องเป็ นผู้ท่ถี ือใบอนุ ญาตตาม
กฎหมาย (Personal Licensing) เช่นนักบิน ช่างซ่อมอากาศยาน และเจ้าหน้าทีภ่ าคพืน้ เป็ นต้น รวมทัง้ ได้ให้ความสาคัญกับ
การพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของพนักงานตามความจาเป็ นเฉพาะงาน (English for Specific Purpose/ESP) โดย
การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการสอนเฉพาะเพื่อเพิม่ ศักยภาพในการใช้ภาษาอังกฤษของพนักงาน

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพนักงาน
หน่ วย : ล้านบาท
รายจ่ายในการพัฒนาพนักงาน
รายจ่ายในการพัฒนาพนักงานทั ่วไป
รายจ่ายในการพัฒนานักบิน
รายจ่ายในการพัฒนาพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
รวม
ต้อนรับบนเครื่องบิน
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13

65

88

175

292

368

1

1

4

189

358

460
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แนวทางด้านแรงงานสัมพันธ์ของบริษทั ฯ
บริษทั ฯ มุ่งมันที
่ จ่ ะส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ทด่ี รี ะหว่างนายจ้างและลูกจ้าง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
และเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัตแิ รงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 โดยบริษัทฯ ใช้รูปแบบการปรึกษาหารือ
ร่วมกันผ่านคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ซึง่ เป็ นไปตามทีก่ ฎหมายกาหนด และให้มกี ารประชุมร่วมกันอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครัง้
โดยมีอานาจหน้าทีใ่ นการพิจารณาให้ความเห็นเกีย่ วกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดาเนินงานของบริษทั ฯ ตลอดจนส่งเสริม
และพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ หาทางปรองดองและระงับข้อขัดแย้งในบริษัทฯ พิจารณาปรับปรุงระเบียบข้อบังคับในการทางาน อัน
เป็ นประโยชน์ ต่อนายจ้าง ลูกจ้าง และบริษัทฯ ร่วมกันปรึกษาหารือเพื่อแก้ไขปั ญหาตามคาร้องทุกข์ของลูกจ้าง หรือ สหภาพ
แรงงานฯ รวมถึงการร้องทุกข์ทเ่ี กีย่ วกับการลงโทษทางวินัย ตลอดจนปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้าง จาก
การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ทผ่ี ่านมา ทางกรรมการผูแ้ ทนฝ่ ายลูกจ้างในคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ได้มกี ารยื่น
ข้อเรียกร้องผ่านคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ซึง่ เป็ นไปตามทีก่ ฎหมายกาหนดโดยสามารถเจรจาทาความเข้าใจและตกลงกันได้
ด้วยดีเสมอมาตามกระบวนการและขัน้ ตอนที่กฎหมายกาหนด อีกทัง้ บริษัทฯ ยังได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุ นกิจกรรมต่างๆ
ของลูกจ้างอย่างต่อเนื่องเสมอมา
แนวทางด้านการคุ้มครองแรงงาน
บริษัทฯ ได้ให้ความสาคัญและคานึงถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางานของพนักงาน
เนื่ องจากลักษณะงานที่มีความแตกต่ างกันในแต่ ละสายงาน จึงจัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทางานในแต่ละพืน้ ที่ ซึง่ คณะกรรมการฯ ประกอบด้วยผูแ้ ทนฝ่ ายบริหารและผูแ้ ทนฝ่ ายลูกจ้างจากหน่ วยงาน
ต่าง ๆ โดยมีอานาจหน้าทีใ่ นการพิจารณาหาแนวทางและดาเนินการให้เป็ นไปตามกฎหมายกาหนด รวมถึงร่วมกันตรวจสอบและ
จัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ เพื่อให้การปฏิบตั ิงานเป็ นไปด้วยความปลอดภัย เพื่อป้ องกันหรือลดการเกิดอุบตั ิเหตุท่ี
อาจเกิดขึน้ ได้ในขณะปฏิบตั ิงาน อีกทัง้ มีการรณรงค์ให้พนักงานได้ทราบถึงแนวทางและกระบวนการทีบ่ ริษัทฯ ได้ดาเนินการให้
ความคุ้มครองแรงงาน กรณีพนักงานประสบอันตรายหรือเจ็บป่ วยอันเนื่องมาจากการทางาน โดยดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาลและเงินทดแทนตามทีก่ ฎหมายกาหนด เพื่อให้พนักงานมีความมันใจและรู
่
ส้ กึ ปลอดภัยในการปฏิบตั งิ าน
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แบบ 56-1

9. การกากับดูแลกิจการ
บริษ ัท ฯ ให้ค วามส าคัญ และยึด ถือ แนวทางการบริห ารจัด การตามหลัก การก ากับ ดูแ ลกิจ การที ่ด ี หลัก
ธรรมาภิบาล และจริยธรรมธุรกิจ การบริห ารงานอย่างโปร่งใส คานึงถึงการมีส่วนร่ว มของผู้มสี ่วนได้เสีย ทุกกลุ่ม เพื่อ
สร้างความเชื่อมันและไว้
่
วางใจให้แก่ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า กรรมการ ผู้ปฏิบตั ิงาน และผู้มสี ่วนได้เสียอื่นๆ เพื่อให้บริษัทฯ
มีความก้าวหน้าและเติบโตอย่างยังยื
่ น นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จดั ทาคู่มอื การกากับดูแลกิจการที่ด ี เพื่อรวบรวมหลักการ
และนโยบายที่เ กี่ย วข้อ ง พร้อ มทัง้ แนวปฏิบ ตั ิต ามหลัก การก ากับ ดูแ ลกิจ การที่ด ี เพื่อ ให้ก รรมการ ผู ้บ ริห าร และ
ผู้ปฏิบตั ิงานทุกคน ศึกษาทาความเข้าใจและยึดถือเป็ นแนวทางและบรรทัดฐานในการปฏิบตั ิหน้าที่ด้วยจริยธรรมอันเป็ น
พื้นฐานที่นาไปสู่ธรรมาภิบาล
9.1

นโยบายการกากับดูแลกิ จการที่ดี
บริษ ัทฯ ตระหนัก ถึงความสาคัญของการกากับดูแ ลกิจ การที่ด ี และมีค วามมุ่งมั ่นที่จ ะปฏิบตั ิตามนโยบายการ
กากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่ง สอดคล้องกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ด ี สาหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 หรือ Corporate
Governance Code for Listed Companies 2017 (CG Code) ดังนี้
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
กากับดูแลให้บริษทั ฯ มีระบบการบริหารความเสีย่ ง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน รวมทัง้ การ
ป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อย่างเหมาะสมและเพียงพอ รวมทัง้ ให้มกี ารจัดทานโยบายและแนวปฏิบตั ดิ ้ านการ
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ต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน โดยมีการกาหนดกระบวนการ ขัน้ ตอน การร้องเรียนและรับเรื่องร้องเรียนอย่างชัดเจน และมีการ
สือ่ สารให้ทวถึ
ั ่ งทัง้ องค์กร รวมถึงบุคคลภายนอก
7) รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูล
ติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชาระหนี้ เพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่า
บริษัท ฯ มีแผนในการแก้ไขปั ญ หาทางการเงิน ได้ โดยคานึง ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย รวมทัง้ ส่งเสริมให้มีการเปิ ดเผย
สารสนเทศที่สาคัญ ทัง้ ในเรื่องการเงินและเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องการเงินอย่างเพียงพอและเชื่อถือได้ ทั ว่ ถึง และทันเวลา โดยมี
หน่วยงานทีท่ าหน้าทีส่ อ่ื สารหรือเผยแพร่ให้กบั ประชาชนทัวไป
่ นักลงทุน และผูถ้ อื หุน้ ผ่านช่องทางต่าง ๆ และนาเทคโนโลยี
การสือ่ สารมาใช้อย่างเหมาะสม
8) สนับสนุนการมีสว่ นร่วมและการสือ่ สารกับผูถ้ อื หุน้
ให้ความสาคัญต่อการมีส่วนร่วมของผูถ้ ือหุน้ ตลอดจนอานวยความสะดวกแก่ผู้ถอื หุน้ ในการใช้สทิ ธิในเรื่อง
ต่างๆ โดยไม่เลือกปฏิบตั ิ รวมทัง้ กากับดูแลให้มกี ารจัดทามติและรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน
9.2

คณะกรรมการชุดย่อย


โครงสร้างคณะกรรมการบริษทั ฯ

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ เป็ นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.
2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และ พ.ศ. 2551 รวมถึงกฎ ข้อบังคับ และประกาศที่
เกีย่ วข้อง


องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษทั ฯ

ตามข้อบังคับของบริษทั ฯ คณะกรรมการบริษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน โดย
มีสมรรถนะและความรูท้ จ่ี าเป็ น (Skill Matrix) สอดคล้องกับภารกิจและแผนยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ ตามทีบ่ ริษัทฯ กาหนด
ได้แก่ การเงิน บัญชี กฎหมาย เทคโนโลยีสารสนเทศ ทรัพ ยากรบุคคล บริหารจัดการและบริห ารธุรกิจ กลยุทธ์ การวาง
แผนพัฒนา คมนาคมและขนส่ง ความมันคง
่ วิศวกรรม บริหารความเสีย่ ง ธุรกิจการบิน สือ่ สาร เศรษฐศาสตร์ และการตลาด


การกาหนดวาระการดารงตาแหน่ งของกรรมการบริษทั ฯ

กรรมการบริษัทฯ มีวาระการดารงตาแหน่ งที่แน่ นอน ตามข้อบังคับบริษัทฯ ที่กาหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญ
ประจาปี ทุกครัง้ ให้กรรมการจานวน 1 ใน 3 ออกจากตาแหน่ ง โดยให้กรรมการที่ดารงตาแหน่ งนานที่สุดเป็ นผู้ออกจาก
ตาแหน่ง
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จานวนหุน้ ทีถ่ อื โดยผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงในการประชุมนัน้


การรวมหรือการแยกตาแหน่ ง

คณะกรรมการบริษทั ฯ มีอานาจเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานกรรมการ ตามข้อบังคับบริษัทฯ และมีอานาจ
แต่งตัง้ บุคคลเข้าดารงตาแหน่งกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ โดยประธานกรรมการบริษทั ฯ เป็ นกรรมการทีไ่ ม่ได้เป็ นผูบ้ ริหาร ไม่
เป็ นบุคคลเดียวกับกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ และไม่มคี วามสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ ายบริหาร ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้แบ่งแยกบทบาท
หน้าที่ และความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริษทั ฯ และฝ่ ายบริหารออกจากกันอย่างชัดเจนและเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีกรรมการทีไ่ ม่ได้เป็ นผูบ้ ริหาร 8 ท่าน หรือร้อยละ 89 กรรมการทีเ่ ป็ น
ผูบ้ ริหาร 1 ท่าน และมีกรรมการอิสระ 7 ท่าน หรือร้อยละ 78 ของจานวนกรรมการทัง้ หมด ซึง่ เป็ นจานวนทีม่ ากพอทีจ่ ะสามารถ
สร้างกลไกถ่วงดุลอานาจได้อย่างเหมาะสม
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทฯ อยู่ระหว่างการฟื้ นฟู กจิ การ อานาจและหน้าที่ของกรรมการบริษัทฯ ในการ
จัดการกิจการและทรัพย์สนิ ทัง้ หมดจึงตกแก่คณะผูท้ าแผนฟื้ นฟูกจิ การทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ โดยศาลล้มละลายกลาง แต่ทงั ้ นี้ บริษทั ฯ มี
กรรมการอิสระทาการกากับดูแล ตรวจสอบการบริหารงานให้เป็ นไปตามแนวทางและสอดคล้องกับแผนฟื้ นฟูกจิ การทีก่ าหนดไว้
9.2.1 คณะกรรมการบริษทั ฯ
คณะกรรมการบริษทั ฯ มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบสูงสุดในการกากับดูแลการดาเนินงานของบริษทั ฯ ให้อยู่ภายใต้เงื่อนไข
ข้อบังคับของบริษทั ฯ ซึง่ กาหนดให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจานวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่มากกว่า 15 คน สุดแต่
ทีป่ ระชุมใหญ่ผถู้ อื หุน้ 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


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
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
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กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริษทั ฯ
กรรมการที่มอี านาจลงลายมือแทนบริษัทฯ คือ พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน และนายชาญศิลป์
ตรีนุชกร สองคนลงรายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสาคัญของบริษทั ฯ หรือ พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ลงลายมือชื่อ
ร่วมกับ นายบุญทักษ์ หวังเจริญ หรือ นายพีระพันธุ์ สาลีร ัฐวิภาค หรือ พลอากาศเอก อานาจ จีระมณีม ัย อีกหนึ่งคน และ
ประทับตราสาคัญของบริษทั ฯ หรือ นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายบุญทักษ์ หวังเจริญ หรือ นายพีระพันธุ์
สาลีรฐั วิภาค หรือ พลอากาศเอก อานาจ จีระมณีมยั อีกหนึ่งคน และประทับตราสาคัญของบริษทั ฯ


บทบาทของประธานกรรมการ
ประธานกรรมการมีบทบาทสาคัญในการตัดสินใจกาหนดทิศทางและนโยบายการดาเนินงานทีส่ าคัญๆ
ของบริษทั ฯ มีความเป็ นผูน้ า เป็ นกลาง ส่งเสริมธรรมาภิบาล รวมทัง้ มีความรับผิดชอบต่อผู้ถอื 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
์


การประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ฯ มีก าหนดการประชุม คณะกรรมการบริษัท ฯ ไว้อ ย่า งเป็ น ทางการล่ ว งหน้ า ตลอดทัง้ ปี โดย
กาหนดการประชุมเดือนละ 1 ครัง้ และมีการประชุมวาระพิเศษเฉพาะคราวเพิม่ ตามความจาเป็ น โดยมีการกาหนดระเบียบ
วาระการประชุมทีช่ ดั เจน และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดาเนินงานเป็ นประจา สานักเลขานุ การบริษทั ฯ จะจัดส่งหนังสือ
เชิญ พร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารให้กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็ นเวลา 7 วัน เพื่อให้
คณะกรรมการได้มเี วลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม และเลขานุ การบริษัทฯ มีการจดบันทึกและจัดทา
รายงานการประชุมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรทุกครัง้ และนาเสนอคณะกรรมการบริษทั ฯ พิจารณาร่างรายงานการประชุมดังกล่าว
เพื่อทาการรับรองในการประชุมครัง้ ต่อไป รวมทัง้ ได้มกี ารจัดเก็บรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ ทีผ่ ่านการ
รับรองจากคณะกรรมการบริษทั ฯ ให้พร้อมสาหรับการตรวจสอบจากคณะกรรมการบริษทั ฯ และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 ศาลล้มละลายกลางได้มคี าสังให้
่ บริษทั ฯ ดาเนินการฟื้ นฟูกจิ การและตัง้ คณะผูท้ า
แผนตามทีบ่ ริษัทฯ เสนอ ตามคาสังศาลล้
่
มละลายกลาง อานาจและหน้าทีข่ องกรรมการบริษทั ฯ ในการจัดการกิจการและ
ทรัพย์สนิ ทัง้ หมดตกแก่คณะผูท้ าแผนฟื้ นฟูกจิ การ ดังนัน้ การดาเนินการใดๆ ในกิจการของบริษทั ฯ จะเป็ นไปตามทีก่ าหนด
ไว้ในแผนฟื้ นฟูกจิ การ โดยคณะผูท้ าแผนฟื้ นฟูกจิ การบริษทั ฯ ได้กาหนดให้มกี ารประชุมเป็ นประจาทุกสัปดาห์
9.2.2 กรรมการอิ สระ
เพื่อเป็ นไปตามข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ กรรมการอิสระ
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน
2. พลอากาศเอก ชาญยุทธ ศิรธิ รรมกุล
3. พลอากาศเอก อานาจ จีระมณีมยั
4. นายวัชรา ตันตริยานนท์
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5. นายพีระพันธุ์ สาลีรฐั วิภาค
6. นายบุญทักษ์ หวังเจริญ
7. นายปิ ยสวัสดิ ์ อัมระนันทน์


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 งิ านของฝ่ ายบริหาร เพื่อรักษาผลประโยชน์ต่างๆ ให้ทงั ้ องค์กร ผูม้ สี ่วนได้เสียและผูถ้ อื หุน้ ทุกราย โดยเฉพาะผูถ้ อื หุน้
รายย่อยได้เป็ นอย่างดี ในปี 2563 มีการประชุมกรรมการอิสระจานวน 1 ครัง้ เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 16 มกราคม 2563
ในปี 2563 คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้แ ต่งตัง้ กรรมการทีม่ คี วามรู้ ความเชีย่ วชาญทีเ่ หมาะสม เพื่อดารงตาแหน่ ง
กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อช่วยศึกษารายละเอียด และกลันกรองงานเฉพาะเรื
่
่อง ได้แก่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบริห าร คณะกรรมการบริห ารความเสี่ย ง คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทน
คณะกรรมการกากับดูแลด้านสิง่ แวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล และคณะกรรมการกากับและติดตามแผนยุทธศาสตร์ โดย
มีอานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบเป็ นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละชุด ซึง่ ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทั ฯ
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 ศาลล้มละลายกลางได้มคี าสังให้
่ บริษทั ฯ ดาเนินการฟื้ นฟูกจิ การและตัง้ คณะผูท้ าแผน
ตามที่บริษทั ฯ เสนอ ตามคาสังศาลล้
่
มละลายกลาง อานาจและหน้าทีใ่ นการจัดการกิจการและทรัพย์สนิ ทัง้ หมดตกแก่คณะ
ผูท้ าแผนฟื้ นฟูกจิ การ แต่ทงั ้ นี้ คณะผูท้ าแผนฟื้ นฟูกจิ การบริษทั ฯ ในการประชุมครัง้ ที่ 9/2563 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563
ได้มมี ติมอบหมายให้ นายจักรกฤศฏิ ์ พาราพันธกุล ผูท้ าแผน และผูแ้ ทนจากบริษทั อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วสิ เซส จากัด โดย
นางสาวชุตมิ า ปั ญจโภคากิจ ผูท้ าแผน เป็ นผูก้ ากับดูแลงานในขอบเขตของคณะกรรมการตรวจสอบเดิม
9.3

การสรรหาและการแต่งตัง้ กรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงสุด
9.3.1 การสรรหากรรมการอิ สระ
คณะกรรมการบริษทั ฯ ดาเนินการสรรหากรรมการอิสระตามเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษทั ฯ โดยกรรมการ
อิสระของบริษัทฯ จะตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติความเป็ นอิสระของตนเองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลกั ษณะ
ต้องห้ามตามที่กฎหมายกาหนด และเป็ นไปตามเกณฑ์ท่บี ริษัทฯ กาหนด ซึ่งสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน ดังนี้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมบริษทั ฯ ทัง้ นี้ ให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ เ่ี กีย่ วข้องของกรรมการอิส ระราย
นัน้ ๆ ด้วย (กาหนดไว้เข้มกว่าคุณสมบัตติ ามหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน)
2. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีไ่ ด้รบั เงินเดือนประจา หรือผู้
มีอานาจควบคุมบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอานาจ
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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 นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต 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 บริษัทร่วม ผู้ถอื หุน้ รายใหญ่ หรือ
ผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ ในลักษณะทีอ่ าจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคยเป็ น
ผูถ้ อื หุ้นทีม่ นี ัย หรือผู้มอี านาจควบคุมของผูท้ ม่ี คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษทั ใหญ่ บริษัทย่อย บริษทั ร่วม ผู้ถอื หุ้น
รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่ เป็ นหรือเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่ อย บริษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้มอี านาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มนี ัย ผู้มอี านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบ
บัญชีของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการให้บริการเป็ นทีป่ รึกษากฎหมาย หรือทีป่ รึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รบั ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือ
ผู้มอี านาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มนี ัย ผู้มอี านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย
เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั การแต่ งตัง้ ขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ เป็ นผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มสี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม่ นี ัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
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
ดาเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษทั ร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มอี านาจ
ควบคุมของบริษทั ฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้
ในกรณีท่บี ุคคลที่บริษทั ฯ แต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ งกรรมการอิสระเป็ นบุคคลทีม่ หี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
ตามข้อ 4 หรือมีการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าทีก่ าหนดตามข้อ 6 คณะกรรมการบริษทั ฯ อาจพิจารณาผ่อนผันให้ได้ หากเห็น
ว่าการแต่งตัง้ บุคคลดังกล่าวไม่มผี ลกระทบต่อการปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละการให้ความเห็นทีเ่ ป็ นอิสระ
ทัง้ นี้ กรรมการอิสระเป็ นผูม้ สี มรรถนะและความรูท้ 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
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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 มีองค์ประกอบที่เหมาะสม สามารถกาหนดกลยุทธ์ และนโยบาย รวมทัง้ กากับดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ าม
กลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิผล
1.2 ผู้ท่ไี ด้รบั การสรรหาเป็ นผู้ท่มี นใจได้
ั่
ว่าจะสามารถปฏิบตั ิหน้ าที่กรรมการตามหลัก Fiduciary Duty
ที่สาคัญ คือ การปฏิบ ัติหน้ าที่ด้วยความรอบคอบระมัด ระวัง และด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและความรับผิดชอบ
ตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล ฯลฯ
1.3 มีคุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามทีก่ ฎหมาย กฎ ระเบียบอื่นทีเ่ กีย่ วข้องกาหนด
1.4 ความเป็ นอิสระของกรรมการอิสระแต่ละคนตามทีก่ ฎหมาย กฎ ระเบียบอื่นทีเ่ กีย่ วข้องกาหนด
1.5 ความสามารถในการอุทศิ เวลาของกรรมการบริษทั ฯ อาจพิจารณาจากจานวนบริษทั ทีด่ ารงตาแหน่ งอยู่
ฯลฯ เพื่อให้มเี วลาอย่างเพียงพอในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ อย่างสม่ าเสมอ รวมทัง้ การดูแลและการติดตามการ
ดาเนินงานของบริษทั ฯ
1.6 ในปี 2561 คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้กาหนดนโยบายจากัดจานวนบริษทั จดทะเบียนทีก่ รรมการ
แต่ละคนจะดารงตาแหน่งกรรมการได้ไม่เกิน 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 ี
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ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ทเ่ี หมาะสมกับบริษทั ฯ ตามตาราง Skill Matrix ทีก่ าหนดให้เหมาะสมกับธุรกิจและกลยุทธ์
ของบริษทั ฯ
2.2 คณะกรรมการสรรหาฯ กลันกรองให้
่
ได้บุคคลทีม่ คี ุณสมบัตสิ อดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัตทิ ก่ี าหนดไว้
2.3 เลขานุ การคณะกรรมการสรรหาฯ ดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัตขิ องบุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอ
ชื่อให้เป็ นกรรมการบริษทั ฯ ตามวิธกี ารทีไ่ ด้กาหนดไว้ในหลักเกณฑ์การดาเนินการสรรหากรรมการบริษทั ฯ
2.4 คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาและนาชื่อเสนอคณะกรรมการบริษทั ฯ
3. การแต่งตัง้ กรรมการบริษทั ฯ
3.1 กรณีตาแหน่ งกรรมการว่างลงเนื่องจากครบวาระ ทีป่ ระชุมผู้ถอื หุน้ เป็ นผูแ้ ต่งตัง้ กรรมการโดยใช้เสียง
ข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธกี าร ดังนี้
1. ผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มอี ยู่ทงั ้ หมดเลือกตัง้ บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็ น
กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมา เป็ นผูไ้ ด้รบั การเลือกตัง้ เป็ นกรรมการเท่าจานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีท่บี ุคคลซึง่ ได้รบั การเลือกตัง้ ในลาดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน
จานวนกรรมการทีจ่ ะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้เลือกด้วยวิธจี บั สลากเพื่อให้ได้ตามจานวนกรรมการทีจ่ ะพึงมี
3.2 กรณีท่ตี าแหน่ งกรรมการว่างลงเพราะเหตุ อ่นื นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือก
บุคคลหนึ่งซึง่ มีคุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนกรรมการทีย่ งั เหลืออยู่ เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคล
ซึง่ เข้าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตาแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระทีย่ งั เหลืออยู่ของกรรมการทีต่ นแทน
9.3.3

การสรรหาผูบ้ ริหารระดับสูงสุด
การแต่งตัง้ กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ ซึ่งเป็ นตาแหน่ งเจ้าหน้าทีบ่ ริหารสูงสุดของบริษทั ฯ นัน้ คณะกรรมการ
บริษัทฯ จะแต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาผู้ดารงตาแหน่ งกรรมการผู้อานวยการใหญ่ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ 5 คน โดยมี
รองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ ส ายทรัพ ยากรบุ ค คลเป็ น เลขานุ ก าร คณะกรรมการสรรหาผู้ดารงต าแหน่ ง กรรมการ
ผูอ้ านวยการใหญ่มอี านาจหน้าที่ในการกาหนดหลักเกณฑ์ วิธกี ารสรรหา และดาเนินการสรรหาผู้ทม่ี คี วามรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ทเ่ี หมาะสม และกฎหมายอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง เพื่อดารงตาแหน่ งกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ และเสนอชื่อผูท้ ผ่ี ่านการ
คัดเลือกทีส่ มควรได้รบั การแต่งตัง้ ต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ เพื่อพิจารณาต่อไป
ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษัท ฯ ได้ก าหนดนโยบายการไปดารงต าแหน่ ง กรรมการในบริษัท อื่น ของกรรมการ
ผูอ้ านวยการใหญ่ไว้อย่างชัดเจน ดังนี้
1. ห้ามแต่งตัง้ กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ และฝ่ ายบริหารบริษทั ฯ เป็ นกรรมการในรัฐวิสาหกิจอื่น เว้นแต่กรณี
มีกฎหมายกาหนด หรือกรณีแต่งตัง้ เป็ นกรรมการของบริษทั ทีบ่ ริษทั ฯ ถือหุน้
2. เป็ นกรรมการในองค์กรภาครัฐทีไ่ ม่ได้ตงั ้ ขึน้ เพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองได้
3. เป็ นกรรมการในองค์กรภาคเอกชนที่จดั ตัง้ ขึน้ เพื่อประโยชน์ส่วนรวมได้ เช่น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
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
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การกากับดูแลการดาเนิ นงานของบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม และบริษทั ที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นได้ส่งผู้แทนบริษัทฯ ตามสัดส่วนเพื่อเข้าไปมีส่วนร่วมในการทาหน้าที่ดูแลผลประโยชน์
ตลอดจนประสานงานในการร่วมมือทาธุรกิจระหว่างบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม และบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง โดยผูแ้ ทนบริษทั ฯ จะเป็ นผูท้ ่ี
ได้รบั การอนุมตั จิ ากคณะผูท้ าแผนฟื้ นฟูกจิ การบริษทั ฯ หรือ กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ เข้าดารงตาแหน่ งกรรมการในบริษทั
ย่อย บริษทั ร่วม และบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ กรรมการทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ เป็ นผูแ้ ทนนัน้ ประกอบด้วย กรรมการบริษทั ฯ ฝ่ ายบริหาร
หรือบุคคลภายนอกที่มคี วามรู้ความเข้าใจในธุรกิจ สามารถให้แนวทางบริหารที่จะเป็ นประโยชน์ ต่อบริษัทฯ ได้ และต้องมี
คุณสมบัตเิ ป็ นไปตามหลักเกณฑ์การแต่งตัง้ ผูแ้ ทน บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) เป็ นกรรมการในบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม
หรือบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้จดั ทาคู่มอื ในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องผูแ้ ทนบริษทั ฯ เพื่อให้ผแู้ ทนบริษทั ฯ ได้ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์และ
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 ก่อนเสนอความเห็นในที่ประชุมบริ ษทั ย่อย บริษัทร่วม และ
บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น การจัดสรรกาไร การจ่ายเงินปั นผล หรือนาส่งเงินรายได้แผ่นดิน การเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการ
ทีล่ าออกตามวาระ การเพิม่ -ลดทุน การเลิก-ควบรวมกิจการ ทัง้ นี้ ผูแ้ ทนบริษทั ฯ ต้องรายงานข้อมูลต่างๆ ตามกรอบระยะเวลา
ทีก่ าหนดต่อฝ่ 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 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุ มตั ใิ ห้ปรับปรุงนโยบาย เรื่องการป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตน
ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 ในการห้ามกรรมการ ผูบ้ ริหาร และ
พนักงาน ซึ่งรู้หรือครอบครองข้อมูลภายใน ทาการซือ้ ขาย หลักทรัพย์ทอ่ี อกโดยบริษัทฯ โดยอาศัยข้อมูลภายในซึ่งเป็ น
สาระสาคัญต่อการเปลีย่ นแปลงราคาหรือมูลค่าของหลักทรัพย์ทย่ี งั มิได้เปิ ดเผยต่อสาธารณชนทัวไปหรื
่
อตลาดหลักทรัพย์
และตนได้ล่วงรูม้ าในตาแหน่งหรือฐานะทีส่ ามารถล่วงรูข้ อ้ เท็จจริงหรือการเป็ นพนักงานของบริษทั ฯ ไม่ว่าการกระทาดังกล่าว
จะกระทาเพื่อประโยชน์ ตนเองหรือผู้อ่นื หรือการนาข้อมูลภายในไปเปิ ดเผยให้ผู้อ่นื กระทาดังกล่าว โดยห้ามกรรมการ
ผูบ้ ริหาร และพนักงาน รวมถึงกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทีพ่ น้ จากตาแหน่ งในช่วงเวลา 6 เดือน ซึง่ รูห้ รือครอบครอง
ข้อมูลภายใน ห้ามทาการซือ้ ขายหลักทรัพย์ทอ่ี อกโดยบริษทั ฯ ก่อนการประกาศงบการเงิน 1 เดือน และหลังประกาศ 3 วัน
นโยบายดังกล่าวยังได้กาหนดให้ทุกหน่ วยงาน มีระบบบริหารจัดการในการกากับดูแลการใช้ขอ้ มู ลภายใน และ
ข้อมูลลับทีด่ ี เพื่อป้ องกันมิให้ขอ้ มูลลับของบริษทั ฯ รัวไหล
่
ซึง่ จะทาให้บริษทั ฯ เสียหาย หรือถูกนาไปใช้เพื่อประโยชน์ในทาง
มิชอบ อันเป็ นการเอาเปรียบผูล้ งทุน และในปี 2563 บริษทั ฯ ได้ทาการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ความรูเ้ กีย่ วกับแนวปฏิบตั ิ
ในการเปิ ดเผยและรักษาข้อมูลทีม่ ผี ลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ ให้แก่ กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงานในหน่ วยงานต่างๆ ของ
บริษทั ฯ เพื่อให้เกิดการตระหนักรูแ้ ละสามารถนาไปปฏิบตั ไิ ด้
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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 จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ บริษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด
ซึง่ เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ ในรอบปี บญ
ั ชีทผ่ี ่านมา มีจานวนเงินรวม 4,428,000 บาท
ค่าบริ การอื่น
บริษ ทั ฯ และบริษ ทั ย่อย จ่า ยค่าตอบแทนของการบริก ารอื่นซึง่ ได้แ ก่ ค่าธรรมเนียมตรวจสอบ งบปี นาส่ง BOI
ให้แก่ สตง. ซึง่ เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ ในรอบปี บญ
ั ชีทผี่ ่านมามีจานวนเงินรวม 350,000 บาท แต่บริษทั ฯ ไม่ได้จ่าย
ค่าบริการอื่นให้บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับ สตง. ในรอบปี บญ
ั ชีทผี่ ่านมาหรือจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงทีย่ งั
ให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปี บญ
ั ชีทผ่ี ่านมา
9.7

การนาหลักการกากับดูแลกิ จการที่ดีสาหรับบริษทั จดทะเบียน ปี 2560 ไปปรับใช้

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบในฐานะผูน้ าองค์กร โดยให้ความสาคัญกับการนา
หลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ีสาหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code for Listed Companies
2017 : CG Code) ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาปรับใช้อย่างเหมาะสมตามบริบท
ธุรกิจของบริษทั ฯ และคณะกรรมการบริษทั ฯ ได้ให้ฝ่ายจัดการพิจารณาทบทวนการนาหลักปฏิบตั ติ าม CG Code ไปปรับใช้
ตามบริบ ทธุ ร กิจ ของบริษัท ฯ ในหัว ข้อ ที่ย ัง ปฏิบตั ิไ ด้ไ ม่ ค รบถ้ว น ทัง้ นี้ ได้ม อบหมายให้ค ณะกรรมการก ากับ ดูแ ลด้า น
สิง่ แวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล กากับดูแลและติดตามการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั กิ ารด้านการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
อย่างต่อเนื่องเป็ นประจา
9.8

การปฏิ บตั ิ ตามหลักการกากับดูแลกิ จการที่ดีในเรือ่ งอื่นๆ

บริษทั ฯ ให้ความสาคัญและยึดมันในการด
่
าเนินธุรกิจตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี รวมถึงแนวปฏิบตั ทิ ด่ี ี ซึ่ง
เป็ นทีย่ 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
ั นาการกากับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่ อเนื่อง โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
หลักจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ รวมทัง้ กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อพึงปฏิบตั ทิ ด่ี ี ทีเ่ กีย่ วข้อง
โดยในปี 2563 บริษทั ฯ ได้ดาเนิ นการในเรือ่ งต่างๆ เพื่อปฏิ บตั ิ ตามหลักการกากับดูแลกิ จการที่ ดี 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 สิทธิในการมีส่วนแบ่งผลกาไรของบริษัทฯ สิทธิการได้รบั ข้อมูลของบริษทั ฯ อย่าง
เพียงพอและทันเวลา สิทธิต่างๆ ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทน สิทธิการแสดงความคิดเห็นและซักถามในการประชุมผูถ้ อื หุน้ สิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็ นระเบียบวาระ
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การประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรั บการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษัทฯ สิทธิในการร่วม
ตัดสินใจในเรื่องสาคัญของบริษทั ฯ เช่น การเลือกตัง้ กรรมการ การอนุ มตั ธิ ุรกรรมทีส่ าคัญและมีผลต่อทิศทางการดาเนินธุรกิจ
ของบริษทั ฯ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษทั ฯ เป็ นต้น
การประชุมผูถ้ ือหุ้น
บริษทั ฯ จัดให้มกี 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 (REF.กบแจ้ง SET 01-1/103 24มี.ค.63, กบแจ้ง DBD 01/309 13พ.ค.63)
คณะกรรมการบริษทั ฯ ในการประชุมครัง้ ที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มมี ติกาหนดวันประชุมใหญ่
สามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 ในวันที่ 24 เมษายน 2563 ณ หอประชุมกองทัพอากาศ (อาคารทองใหญ่) ถนนพหลโยธิน
เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ซึง่ อยู่ภายในระยะเวลา 4 เดือนนับแต่วนั สิน้ สุดรอบปี บญ
ั ชีของบริษทั ฯ
สืบเนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 (COVID-19) ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี
ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 และประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 21 มีนาคม 2563 เรื่อง สังปิ
่ ดสถานที่เป็ นการชัวคราว
่
(ฉบับที่ 3) ได้ขอความร่วมมืองดการจัดกิจกรรมที่มลี กั ษณะเป็ นการรวมกันของคนหมู่มากออกไปก่อน เพื่อลดการแพร่ระบาด
ไปสู่บุคคลจานวนมาก และอาจส่งผลกระทบต่ อการบริหารจัดการ รวมทัง้ เป็ นการปฏิบตั ิตามมาตรการของกรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข ในการป้ องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว นอกจากนี้ ยังเป็ นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
โดยรวม จากเหตุ ผลและความจ าเป็ นดังกล่ าวข้างต้ น ที่ประชุ มคณะกรรมการบริษัทฯ พิเศษครัง้ ที่ 4-1/2563 เมื่อวันที่
23 มีนาคม 2563 จึงได้มมี ติให้เลื่อนการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563 ของบริษทั ฯ ออกไปไม่มกี าหนด
ต่อมา คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครัง้ ที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 ได้มมี ติกาหนดให้
จัดการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563 ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม อาคาร 3 ชัน้ 11 สานักงานใหญ่
เลขที่ 89 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร ซึง่ บริษทั ฯ ได้จดั ทาหนังสือชีแ้ จงเหตุผลกรณีไม่สามารถ
จัดประชุมหรือประชุมล่าช้าเกินกว่าระยะเวลาทีก่ ฎหมายกาหนด ยื่นต่อนายทะเบียน ตามประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง
มาตรการรองรับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการจัดประชุมของ
นิตบิ ุคคล 2563 ด้วยแล้ว
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ เปิ ดเผยมติดงั กล่าวในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่คาบอกกล่าวเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้
ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตัง้ แต่ วนั ที่ 9 กรกฎาคม 2563 โดยการประชุมใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 มีผู้ถือหุ้นและ
ผูร้ บั มอบฉันทะจานวน 356 ราย (ณ เวลาเปิ ดการประชุม) ถือหุน้ รวมกันทัง้ สิน้ 1,527,122,988 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 69.96 ของ
จานวนหุน้ ทัง้ หมดของบริษทั ฯ เข้าร่วมประชุมครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษทั ฯ โดยมีประธานกรรมการบริษทั ฯ
ประธานคณะกรรมการชุดย่อย กรรมการและผูบ้ ริหารบริษทั ฯ เลขานุ การบริษทั ฯ ผูส้ อบบัญชี และทีป่ รึกษากฎหมาย เข้าร่วม
ประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ทัง้ นี้ รายละเอียดในการดาเนินการประชุมมีดงั นี้
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ก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้
ในการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563 เพื่อเป็ นการส่งเสริมการกากับดูแลกิจการทีด่ เี กีย่ วกับการดูแล
สิทธิของผู้ถอื หุน้ บริษัทฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผู้ถอื หุน้ เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุมและให้เสนอชื่อ
บุคคลทีม่ คี ุณสมบัตเิ หมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั ฯ เป็ นการล่วงหน้าก่อนทีบ่ ริษทั ฯ จะส่งหนังสือ
เชิญประชุม คือ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2562 โดยได้เปิ ดเผยรายละเอียด หลักเกณฑ์ และวิธกี ารไว้บนเว็บไซต์
ของบริษทั ฯ และบริษทั ฯ ได้ลงประกาศทางหนังสือพิมพ์ข่าวหุน้ (รายวัน) ฉบับลงวันที่ 2-4 ตุลาคม 2562 และหนังสือพิมพ์
ประชาชาติธุรกิจ ฉบับลงวันที่ 3-5 ตุลาคม 2562 พร้อมทัง้ ได้มหี นังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องดังกล่าว ทัง้ นี้ ปรากฏว่า
มีผู้ถือหุ้น 1 ราย เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุม ซึ่งคณะกรรมการได้พจิ ารณากลันกรองตาม
่
หลักเกณฑ์การให้สทิ ธิผถู้ อื หุน้ แล้วเห็นควรให้บริษทั ฯ สงวนสิทธิทจ่ี ะไม่บรรจุเรื่องทีเ่ สนอเป็ นระเบียบวาระการประชุมใหญ่
สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563 เนื่องจากเป็ นเรื่องที่ไม่อยู่ในอานาจหน้าทีข่ องทีป่ ระชุม ผูถ้ ือหุน้ อีกทัง้ เรื่องดังกล่าวเป็ นงาน
ประจา หรืออานาจการบริหารจัดการธุรกิจปกติของบริษทั ฯ โดยเลขานุ การบริษทั ฯ ได้จดั ทาหนังสือแจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบผล
การพิจารณาภายหลังจากการประชุมคณะกรรมการพร้อมทัง้ ชีแ้ จงเหตุผล และแจ้งต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ให้ทราบแล้ว
 การส่งเอกสารการประชุมและการมอบฉันทะ
บริษทั ฯ ได้จดั ส่งหนังสือเชิญประชุม ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (QR Code) ซึง่ บรรจุระเบียบวาระทีส่ าคัญอย่าง
ครบถ้วนตามกฎหมาย ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และข้อบังคับของบริษทั ฯ อาทิ รายละเอียดระเบียบวาระการประชุมที่
เพียงพอทีจ่ ะประกอบการตัดสินใจ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้ระบุอย่างชัดเจนในแต่ละระเบียบวาระทีน่ าเสนอว่า เป็ นเรื่องทีน่ าเสนอเพื่อ
ทราบ เพื่ออนุ มตั ิ หรือเพื่อพิจารณา รวมทัง้ นาเสนอความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ในแต่ละระเบียบวาระอย่างชัดเจน
รายงานประจาปี พร้อมทัง้ เอกสารประกอบการประชุม เอกสารทีต่ ้องใช้ในการมอบฉันทะ และระบุวธิ กี ารไว้ชดั เจนให้แก่ผถู้ อื หุน้
ได้พจิ ารณาล่วงหน้าก่อนการประชุม ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สาหรับผูถ้ อื หุน้ ชาวไทยและชาวต่างชาติ และได้ประกาศ
ในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย เรื่องคาบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน และก่อนวัน
ประชุม ไม่น้อยกว่า 3 วัน รวมถึงได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมทัง้ เอกสารประกอบการประชุม ในเว็บไซต์ของบริษทั ฯ
ล่วงหน้าก่อนวันประชุม (เริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 9 กรกฎาคม 2563) เพื่อบอกกล่าวผู้ถอื หุ้นล่วงหน้าในเวลาที่เพียงพอสาหรับเตรียมตัว
ศึกษาข้อมูลในการพิจารณาเกีย่ วกับระเบียบวาระการประชุมก่อนมาเข้าร่วมประชุม หนังสือเชิญประชุมได้จดั ส่งให้กบั ผูถ้ อื หุน้
ทุกรายทีม่ รี ายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ รวมทัง้ ได้แต่งตัง้ กรรมการอิสระ เป็ นผู้รบั มอบฉันทะแทนผูถ้ อื หุน้ ใน
กรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผอู้ ่นื มาประชุมแทน สามารถเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกรรมการอิสระ
ของบริษทั 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 และกาหนดจุดบริการรับลงทะเบียนให้แก่ผูถ้ อื หุน้ ทัวไป
่ ผูถ้ อื หุน้ สูงอายุ และผูร้ บั มอบฉันทะทีเ่ ข้า
ร่วมประชุมอย่างเหมาะสมและเพียงพอ โดยผูถ้ อื หุน้ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุม 2 ชัวโมง
่ และ
ต่อเนื่องจนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นจะแล้วเสร็จ รวมทัง้ บริษัทฯ ได้นาเทคโนโลยีระบบ Barcode มาใช้ในการลงทะเบียนและ
ลงคะแนนเสียงในการประชุม เพื่อความสะดวกรวดเร็วด้วย
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การเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็น การลงมติ และการบันทึกรายงานการประชุม
ในการประชุ มใหญ่ สามัญ ผู้ถื อหุ้นประจ าปี 2563 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 บริษัทฯ มีการจดบันทึกรายงานการประชุมอย่างครบถ้วนและมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อ
วีดทิ ศั น์ พร้อมให้บริการเผยแพร่แก่ผถู้ อื หุน้ ทีส่ นใจ
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 และจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจดบันทึกรายชื่อกรรมการ/ผู้บริหารที่เข้าร่วม
ประชุม ผลของมติ (เห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ) และผลของการลงคะแนนเสียง (เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย/งดออกเสียง) ใน ระเบียบ
วาระทีข่ อรับรอง/อนุ มตั จิ ากผูถ้ ือหุน้ รวมทัง้ ประเด็นอภิปรายทีส่ าคัญ ข้อซักถามของผูถ้ อื หุน้ ในแต่ละระเบียบวาระและการ
ชีแ้ จงของบริษทั ฯ อย่างละเอียดให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ภายในระยะเวลา 14 วันนับแต่วนั
ประชุมผูถ้ อื หุน้ และจัดส่งให้ผถู้ อื หุน้ ทีอ่ ภิปรายในทีป่ ระชุม พร้อมทัง้ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ แสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับรายงาน
การประชุมดังกล่าวได้ภายในเวลา 30 วันนับจากวันทีเ่ ผยแพร่ นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้เผยแพร่วดิ ที ศั น์ภาพและเสียงของการ
ประชุมบนเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ไว้ดว้ ยแล้ว
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นต่ างชาติได้รบั ข้อมูลอย่างทัวถึ
่ ง บริษัทฯ ได้จดั ทามติท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่ง
ส่งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่รายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ ฉบับภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ด้วย
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 ฯ ตาม
แนวทางโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ (AGM Checklist) ได้แก่ การป้ องกันสิทธิขนั ้ พืน้ ฐานของผูถ้ อื หุน้
การกาหนดให้สทิ ธิออกเสียงในทีป่ ระชุมเป็ นไปตามจานวนหุน้ ทีถ่ อื อยู่โดยหนึ่งหุน้ มีสทิ ธิเท่ากับหนึ่งเสียง การกาหนดให้กรรมการ
อิสระเป็ นผูม้ หี น้าที่ดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย การให้บริษัทศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ฯ เป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์ การดาเนินการ
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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 บริษัทฯ จึงมีแนวปฏิบตั ิทเ่ี ป็ นธรรมต่อผูม้ สี ่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน โดย
ยึดหลักผลประโยชน์ร่วมกันอย่างยังยื
่ น
ในฐานะสายการบินแห่ งชาติ บริษัทฯ ดาเนิ นธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่ อสังคม ซึ่งสอดคล้องกับหลักมาตรฐาน
สิง่ แวดล้อมสากล เพื่อลดมลพิษและผลกระทบต่างๆ อันเกิดจากการดาเนินงาน โดยบริษทั ฯ ได้กาหนดแนวทางการปฏิบตั ไิ ว้เป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรในคู่มอื การกากับดูแลกิจการทีด่ ี เพื่อให้คณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ยึดถือปฏิบตั ิ ดังนี้
ผูป้ ฏิ บตั ิ งาน
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และผูป้ ฏิบตั งิ าน พึงรักษาจรรยาบรรณในการปฏิบตั งิ าน พร้อมทัง้ มีวนิ ัย โดยปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ
ข้อบังคับ และประเพณีอนั ดีงาม ปฏิบตั ิต่อผู้ร่วมงานโดยให้เกียรติซ่งึ กันและกัน เคารพสิทธิส่วนบุคคล ร่วมมือช่วยเหลือกัน
ผูบ้ ริหารพึงปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม ผู้ปฏิบตั ิงานก็พงึ ปฏิบตั ิต่อผู้บงั คับบัญชาด้วยความเคารพ ปฏิบตั ิหน้าที่
อย่างเต็มความรูค้ วามสามารถ ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการทางาน เพื่อประโยชน์ของบริษทั ฯ เป็ นสาคัญ
บริษทั ฯ มีนโยบายในการสรรหา แต่งตัง้ โยกย้าย พิจารณาความดีความชอบ และการลงโทษด้วยความเสมอภาค
รอบคอบ สุจริต โปร่งใส เป็ นธรรม ตัง้ อยู่บนหลักเกณฑ์ เป็ นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของบริษทั ฯ ปราศจากอคติ การ
พิจารณาความดีความชอบ เป็ นไปตามความจริง และเป็ นไปตามระเบียบบริษทั ฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล โดยคานึงถึง
ผลการปฏิบตั งิ าน ปริมาณและคุณภาพผลงาน การรักษาวินัย และความรูค้ วามสามารถเหมาะสมกับตาแหน่ งหน้าที่ และเป็ นผลดี
ต่อบริษทั ฯ
การปฏิ บตั ิ ต่อลูกค้า
พนักงานทุกคนร่วมกันสร้างสรรค์ความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า โดยปฏิบตั ติ ่อลูกค้าด้วยความเต็มใจ 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 คานึงถึงผลตอบแทนทีด่ แี ก่ผถู้ อื หุน้ อย่างต่อเนื่องและยังยื
่ น
การปฏิ บตั ิ ต่อคู่ค้า
ในการคัดเลือกคู่ค้า บริษทั ฯ คานึงถึงความเสมอภาคและความซื่อสัตย์ในการดาเนินธุรกิจ โดยปฏิบตั ิต่อคู่คา้ ทุกราย
อย่างเสมอภาคบนพืน้ ฐานของการแข่งขันทีเ่ ป็ นธรรม รวมถึงการดาเนินธุรกิจกับคู่คา้ จะต้องเป็ นไปตามหลักการ คุม้ ค่า โปร่งใส
เป็ นธรรม และตรวจสอบได้ หลีกเลีย่ งสถานการณ์ทท่ี าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ผูป้ ฏิบตั งิ านทีต่ ดิ ต่อกับคู่คา้ ต้องเก็บ
เอกสาร การเจรจา การร่ างสัญญา การทาสัญญา และการปฏิบ ัติตามสัญญา ไว้เป็ นหลักฐาน และพิจารณาจัดท าข้อตกลง
คุณธรรมร่วมกับคู่คา้ เพื่อยกระดับความโปร่งใสในกระบวนการจัดซือ้ จัดจ้างต่างๆ ของบริษัทฯ ทาให้เกิดการแข่ งขันอย่างเป็ น

ส่วนที่ 2-9 หน้าที่ 14

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
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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 ิตามเงื่อนไขข้ อหนึ่งข้อใด จะรีบแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าเพื่อหาแนวทางแก้ไขปั ญหา ไม่เรียกรับ จ่าย หรือเสนอจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ ม่สุจริตในการค้าจากเจ้าหนี้ และ/หรือ
ลูกหนี้ และหากมีข้อมูลว่ามีการเรียก การรับ จ่าย หรือเสนอจ่ายผลประโยชน์ ใดๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น จะต้องรีบหาแนวทาง
ดาเนินการเพื่อแก้ไขปั ญหา
การปฏิ บตั ิ ต่อคู่แข่งทางการค้า
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบ ัติต่อคู่แข่งทางการค้าให้สอดคล้องกับหลักสากลภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับ
หลักปฏิบตั ิการแข่งขันทางการค้า ไม่เข้าถึงสารสนเทศที่เป็ นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรื อด้วยวิธกี ารอื่นที่
ไม่เหมาะสม ไม่ทาลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้ายและปราศจากซึ่งข้อมูลความจริง และค้าขาย
อย่างเป็ นธรรมในทุกแห่งทีบ่ ริษทั ฯ ทาการบิน โดยปฏิบตั ติ ามกฎหมายแข่งขันทางการค้า (Antitrust Law) อย่างเคร่งครัด
การปฏิ บตั ิ ต่อแรงงาน
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสาคัญในด้านแรงงาน โดยกาหนดให้ปฏิบ ัติต่อผู้ปฏิบตั ิงานตามกฎหมายแรงงาน และ
ข้อบังคับต่ างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแรงงานอย่างเป็ นธรรม ไม่เลือกปฏิบตั ิต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดเนื่องจากความแตกต่ างในด้าน
เชือ้ ชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา หรือเรื่องอื่นใด และสนับสนุ นให้บริษทั คู่คา้ ปฏิบตั ติ ่อแรงงานอย่างเท่าเทียมกันใน
ทุกกระบวนการจ้างงาน ไม่ใช้แรงงานบังคับ แรงงานจากการค้ามนุษย์ แรงงานเด็ก รวมถึงการลงโทษทีเ่ ป็ นการทารุณต่อร่างกาย
หรือจิตใจ การล่วงละเมิดหรือการใช้ความรุนแรงในรูปแบบใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
การปฏิ บตั ิ ต่อสังคมและส่วนรวม
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสาคัญในการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม โดยปลูกฝั งจิตสานึกที่ดแี ก่ผปู้ ฏิบตั ิงาน
ผ่านโครงการจิตอาสาต่างๆ โดยคานึงถึงส่วนรวม รับผิดชอบต่อสังคม ไม่กระทาการใดๆ ทีจ่ ะก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
ชื่อเสียงของประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติ สิง่ แวดล้อม และประโยชน์สาธารณะ สนับสนุ นกิจกรรมสรรสร้างสังคม ไม่กระทา
การใดๆ หรือสนับสนุนกิจกรรมใดๆ ทีข่ ดั ต่อกฎหมาย
แนวปฏิ บตั ิ ด้านทรัพย์สินทางปัญญา
บริษทั ฯ ถือว่าทรัพย์สนิ ทางปั ญญาเป็ นทรัพย์สนิ ทีม่ คี ่าของบริษทั ฯ ผูป้ ฏิบตั งิ านมีหน้าทีป่ กป้ องดูแลรักษาทรัพย์สนิ
ทางปั ญญาของบริษัทฯ ให้พน้ จากการนาไปใช้หรือเผยแพร่โดยไม่ได้รบั อนุ ญาต เคารพและไม่ละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของ
ผูอ้ ่นื ใช้ตราสัญลักษณ์ของบริษทั ฯ อย่างถูกต้องโดยได้รบั อนุ ญาตจากหน่ วยงานทีร่ บั ผิดชอบ และไม่นาไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์
ส่วนตัว
แนวปฏิ บตั ิ ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน
กรุณาดูขอ้ มูลในข้อ 10 (ส่วนที่ 2-10 หน้า 3-4)
4) การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษทั ฯ ให้ความสาคัญและปฏิบตั ติ ามหลักการเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส ตามทีก่ ระทรวงการคลัง ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนดไว้ โดยกาหนดให้หน่ วยงานที่
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เกี่ยวข้องเป็ นผู้ดูแลและเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญทัง้ ข้อมูลด้านการเงินและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุ รกิจของบริษัทฯ
อย่ างเพียงพอ ถู กต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส เพื่อสื่ อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้มีส่วนได้ เสีย
ทุกภาคส่วนให้รบั ทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน 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

การเปิ ดเผยข้อมูลผ่านนักลงทุนสัมพันธ์
บริษทั ฯ ให้ความสาคัญในการดูแลและคานึงถึงนักลงทุน ผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย โดยจัดให้มหี น่ วยงานนักลงทุน
สัมพันธ์ เป็ นหน่วยงานรับผิดชอบในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อนั ดี การสื่อสารให้ขอ้ มูลทีถ่ ูกต้องน่ าเชื่อถือมีขอ้ มูลวิเคราะห์และ
ข้อมูลเชิงธุรกิจอย่างเพียงพอ รวมทัง้ ดาเนินการจัดแผนงาน เพื่อให้ผมู้ สี ่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มได้รบั การปฏิบตั อิ ย่างเท่าเทียมกัน
มีสทิ ธิในการเข้าถึงข้อมูล และมีช่องทางในการสื่อสารกับบริษทั ฯ ทีเ่ หมาะสมผ่านทางกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมโรดโชว์ใน
ประเทศ การเข้าประชุม/ประชุมทางโทรศัพท์กบั ผูบ้ ริหาร การตอบข้อซักถามและให้ขอ้ มูลทางโทรศัพท์และ/หรืออีเมล์ และการจัด
กิจกรรมผูบ้ ริหารพบนักลงทุนสถาบันและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์เพื่อชีแ้ จงข้อมูลผลประกอบการเป็ นประจาทุกไตรมาส อีกทัง้ มี
การนานักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้มสี ่วนได้เสียเข้าเยีย่ มชมบริษัทฯ และพบปะผูบ้ ริหารเพื่อแลกเปลีย่ นความคิดเห็น ในปี น้ีมี
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึง่ เริม่ การแพร่ระบาดตัง้ แต่เดือนธันวาคม 2562 ต่อเนื่อง
มาจนถึงในปี 2563 สถานการณ์ ทวีความรุนแรงมากขึน้ ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงไม่ได้นาผูม้ สี ่วนได้เสียเข้าเยีย่ มชมกิจการของบริษทั ฯ
อย่างไรก็ดี บริษทั ฯ ยังดาเนินการเปิ ดโอกาสให้ผมู้ สี ว่ นได้เสีย เช่น เจ้าหน้าทีธ่ นาคาร สถาบันการเงิน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
เข้าพบผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อรับทราบแผนการดาเนินงานในอนาคต ณ บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) (สานักงานใหญ่)
และผ่านการประชุมออนไลน์ โดยในปี ทผ่ี ่านมา บริษทั ฯ ได้มกี จิ กรรมด้านการลงทุนสัมพันธ์ ดังนี้
กิ จกรรม

จานวน

การเข้าประชุม/การประชุมทางโทรศัพท์กบั ผูบ้ ริหารบริษทั ฯ

15 ครัง้ / ปี

การตอบข้อซักถามและให้ขอ้ มูลทางโทรศัพท์ และทางอีเมล์

62 ครัง้ / ปี

การชีแ้ จงข้อมูลรายไตรมาส

3 ครัง้ / ปี

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 หุน้ การประชุมผูถ้ อื หุ้น
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ สถิติต่างๆ การกากับดูแลกิจการที่ดี การจัดซื้อจัดจ้าง ข้อบังคับบริษัทฯ
รวมถึงรายงานสารสนเทศทีแ่ จ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็ นต้น
กิจก
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การทารายการที่เกี่ยวโยงกันและการป้ องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทฯ ยึดมันและให้
่
ความสาคัญในหลักการกากับดู แลกิจการที่ดี ที่จะขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่ง
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พจิ ารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการ
ระหว่างกันอย่างเหมาะสมภายใต้กรอบจริยธรรมทีด่ ี และมีการดูแลให้คณะกรรมการบริษทั ฯ ฝ่ ายบริหาร และพนักงานทุกคน
ถือปฏิบตั ิโดยเคร่งครัดตามข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับตลาดทุ นและตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้เป็ นที่เชื่อถือและ
ไว้วางใจของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่ าย ซึง่ มีหลักเกณฑ์สาคัญ ดังนี้
บริษัทฯ ได้อ อกประกาศบริษัทฯ เรื่องการเปิ ด เผยข้อ มูลรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท การบินไทย จ ากัด
(มหาชน) ตามหลัก เกณฑ์แ ละวิธีก ารของตลาดหลัก ทรัพย์ฯ ตัง้ แต่ ก ัน ยายน 2547 เพื่อ ให้ค ณะกรรมการบริษัทฯ และ
ฝ่ ายบริหารทุกท่าน ซึ่งเข้าข่ายบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามคานิยามของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลัก ทรัพ ย์ เปิ ดเผยข้ อ มู ล บุ ค คลและนิ ติ บุ ค คลที่ เ กี่ย วโยงกัน ทุ ก ครัง้ ที่ มี ก ารแต่ ง ตั ง้ กรรมการหรื อ ผู้ บริ ห ารใหม่
สานักเลขานุ ก ารบริษัท ฯ จะจัด ส่งแบบฟอร์ม “รายละเอีย ดของบุ ค คลที่เ กี่ย วโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์ฯ เรื่องการเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 และ
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน ” ซึ่งได้ปรับปรุง
รายละเอียดตามข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับตลาดทุนทีเ่ ปลีย่ นแปลงโดยตลอด โดยให้กรรมการหรือผูบ้ ริหารทีไ่ ด้รบั
แต่งตัง้ ใหม่ ให้ขอ้ มูลพร้อมลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูล และหากภายหลังมีการเปลีย่ นแปลงข้อมูล กรรมการหรือ
ผูบ้ ริหารจะต้องจัดส่งแบบฟอร์มดังกล่าวพร้อมลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูลทุกครัง้ โดยสานักเลขานุ การบริษัทฯ
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 กับกิจ การที่เกีย่ 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
นอกจากนี้ สานักเลขานุ การบริษทั ฯ จะจัดทาระเบียบวาระเรื่อง “รายการทีเ่ กี่ยวโยงกันของบริษทั การบินไทย จากัด
(มหาชน)” เพื่อเปิ ดเผยให้คณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ ายบริหารทราบ ในกรณีทม่ี นี ัยสาคัญ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้ปรับปรุงขัน้ ตอน
การปฏิบตั งิ านในด้านนี้ให้สอดคล้องกับข้อกาหนดของหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปโดยตลอด เพื่อให้การดูแลด้านการ
ขจัดความขัดแย้งและผลประโยชน์เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ แี ละถูกต้องตามข้อกาหนด
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การปฏิ บตั ิ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 กระทรวงการคลังได้ลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ลงต่ า กว่า ร้อยละ 50 ทาให้
บริษทั ฯ พ้นจากสภาพการเป็ นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง จึงมิต้องปฏิบตั ติ ามปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตขิ อ้ มูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
การเปิ ดเผยข้อมูลการถือครองหุ้นของผูบ้ ริหารทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
บริษทั ฯ ได้มกี ารเปิ ดเผยข้อมูลการถือครองหุน้ ของผูบ้ ริหารทัง้ ทางตรงและทางอ้อม กรุณาดูขอ้ มูล ข้อ 8 โครงสร้าง
การจัดการ (ส่วนที่ 2 – 8 หน้ า 3)
5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั ฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกาหนดทิศทางการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ให้เป็ นไป
ตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี ผ่านการกาหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์ เป้ าหมาย วิสยั ทัศน์ และพันธกิจ และมีบทบาท
สาคัญในการกากับ ดูแล และติดตามการดาเนินงานของฝ่ ายบริหารให้เป็ นไปตามนโยบาย และแผนกลยุทธ์ทไ่ี ด้กาหนดไว้
คณะกรรมการบริษทั ฯ มีหน้าทีแ่ ต่งตัง้ กรรมการเฉพาะเรื่อง เพื่อรับผิดชอบเฉพาะเรื่องทีไ่ ด้รบั มอบหมาย และแต่งตัง้ ผูส้ อบ
บัญชีของบริษัทฯ รวมทัง้ แต่งตัง้ เลขานุ การบริษัทฯ รับผิดชอบดาเนินการประชุม และการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ตลอดจน
กรรมการบริษทั ฯ ต้องปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความรู้ ความสามารถ ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ
การกาหนดค่าตอบแทนของกรรมการ
รายละเอียดเกีย่ วกับการกาหนดค่าตอบแทนของกรรมการ กรุณาดูขอ้ มูลในหัวข้อ 8.4 (ส่วนที่ 2-8 หน้า 7-8)
การประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งานของคณะกรรมการ
บริษทั ฯ กาหนดให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั ฯ เป็ นประจาทุกปี โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อเป็ นเครื่องมือในการตรวจสอบการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั ฯ ซึง่ มีหลักเกณฑ์และขัน้ ตอนในการประเมิน คือ
สานักเลขานุ การบริษัทฯ ส่งแบบฟอร์มที่ได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการกากับดูแลด้านสิง่ แวดล้อม สังคม และ
ธรรมาภิบาล สาหรับประเมินคณะกรรมการบริษทั ฯ 3 แบบ ประกอบด้วย การประเมินตนเอง การประเมินไขว้ของกรรมการ
การประเมินคณะกรรมการบริษทั ฯ และจะเป็ นผูท้ าการสุ่มรายชื่อเพื่อจัดทาการประเมินไขว้ โดยกรรมการผู้ถูกประเมินจะ
ไม่ทราบว่ากรรมการท่านใดเป็ นผูป้ ระเมินตน
บริษทั ฯ ได้จดั ทาแบบประเมินกรรมการและวิธกี ารประเมินนาเสนอคณะกรรมการกากับดูแลด้านสิง่ แวดล้อม สังคม
และธรรมาภิบาลของบริษทั ฯ เพื่อให้ความเห็นชอบและนาเสนอคณะกรรมการบริษทั ฯ เพื่ออนุ มตั กิ ารประเมิน โดยใช้แบบ
การประเมิน 3 รูปแบบ คือ
1. การประเมินตนเอง (Self Assessment) มีหวั ข้อการประเมิน ดังนี้
1.1 ความรูค้ วามสามารถ (Core Competency)
1.2 ความเป็ นอิสระ (Independence)
1.3 ความเตรียมพร้อมในการปฏิบตั ภิ ารกิจ (Preparedness)
1.4 ความเอาใจใส่ต่อหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility)
1.5 การปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นคณะกรรมการ (Committee Activities)
1.6 การพัฒนาองค์กร (Development of Organization)
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2. การประเมินไขว้ของกรรมการ (Cross Evaluation) มีหวั ข้อการประเมิน ดังนี้
2.1 ความรูค้ วามสามารถ (Core Competency)
2.2 ความเป็ นอิสระ (Independence)
2.3 ความเตรียมพร้อมในการปฏิบตั ภิ ารกิจ (Preparedness)
2.4 ความเอาใจใส่ต่อหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility)
2.5 การปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นคณะกรรมการ (Committee Activities)
2.6 การพัฒนาองค์กร (Development of Organization)
3. การประเมินคณะกรรมการบริษทั ฯ (Board Evaluation) มีหวั ข้อการประเมิน ดังนี้
3.1 โครงสร้างและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ
3.2 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3.3 การประชุมคณะกรรมการ
3.4 การทาหน้าทีข่ องคณะกรรมการ
3.5 ความสัมพันธ์กบั ฝ่ ายบริหารของบริษทั ฯ
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 ศาลล้มละลายกลางได้มคี าสังให้
่ บริษทั ฯ ดาเนินการฟื้ นฟูกจิ การและตัง้ คณะผูท้ าแผน
ตามทีบ่ ริษทั ฯ เสนอ ตามคาสังศาลล้
่
มละลายกลาง อานาจและหน้าที่ในการจัดการกิจการและทรัพย์สนิ ทัง้ หมดตกแก่คณะ
ผู้ทาแผนฟื้ นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติกฎหมายล้มละลายฯ ดังนัน้ ในปี 2563 บริษัทฯ จึงไม่มีการประเมินผลการ
ปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั ฯ
การปฐมนิ เทศกรรมการใหม่
บริษทั ฯ จัดให้มกี ารปฐมนิเทศสาหรับผูเ้ ข้าดารงตาแหน่ งกรรมการบริษทั ฯ รายใหม่ โดยจะนาเสนอข้อมูลของบริษทั ฯ
ธุรกิจการบิน โครงสร้างการถือหุน้ กฎ ระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงสิทธิประโยชน์ท่กี รรมการจะได้รบั เพื่อให้กรรมการรับทราบ
ข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน รวมทัง้ จัดทาคู่มอื กรรมการทีม่ กี ารปรับปรุงให้ทนั สมัยอยู่เสมอ และเอกสารที่
เกีย่ วข้อง อาทิ ข้อบังคับบริษทั ฯ หนังสือบริคณห์สนธิ กฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง คู่มอื การกากับดูแลกิจการทีด่ ี มอบให้แก่กรรมการ
บริษทั ฯ เพื่อใช้อา้ งอิงในการปฏิบตั หิ น้าที่
การพัฒนาความรูแ้ ละทักษะของคณะกรรมการ และฝ่ ายบริหาร
บริษทั ฯ ส่งเสริมและสนับสนุ นให้กรรมการ และฝ่ ายบริหาร ของบริษทั ฯ ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตร สัมมนา และร่วม
กิจกรรมทีจ่ ดั โดยองค์กรต่างๆ เช่น สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเป็ นการเพิม่ พูน พัฒนาความรู้ และแลกเปลีย่ นประสบการณ์
ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่กรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ รวมถึงหลักสูตร
ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับการสนับสนุนการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั ฯ
การกากับการปฏิ บตั ิ ตามกฎเกณฑ์ (Compliance)
ในปี 2563 บริษทั ฯ โดยกองกากับการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ (Compliance Department) ได้ทบทวนกฎหมาย กฎ
ระเบียบ ข้อกาหนด และข้อบังคับต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ และปรับปรุงข้อมูลทีร่ วบรวมไว้ให้มคี วาม
ทันสมัยอย่างสม่าเสมอ เพื่อเผยแพร่ให้กบั พนักงานและบุคลากรทุกระดับนาไปประกอบการปฏิบตั งิ าน รวมทัง้ ได้สอ่ื สารให้กบั
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กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และบุคลากรทุกระดับ เพื่อสร้างความตระหนัก ความรู้ และความเข้าใจในกฎเกณฑ์ต่างๆ อีกทัง้
ได้เริ่มดาเนินการในการบูรณาการการทางานในส่วนงานที่เกี่ยวข้องตามแนวทาง GRC (Governance, Risk and
Compliance) เพื่อช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพในการทางาน การกากับและติดตามหน่วยงาน พนักงาน และบุค ลากรทีเ่ กีย่ วข้องใน
การปฏิบตั ติ ามกฎหมายทีม่ ผี ลกระทบต่อบริษทั ฯ อย่างมีนยั สาคัญ อาทิ พ.ร.บ. คุม้ ครองข้อมูล พ.ศ. 2562 หรือ Personal Data
Protection Act in Thailand (PDPA) โดยบริษทั ฯ ได้ตระหนักถึงความเสีย่ งในการปฏิบตั งิ านและความสาคัญในกฎหมาย
ดังกล่าว ซึง่ มีบทลงโทษทัง้ ทางแพ่ง อาญา และทางปกครอง จึงได้ดาเนินการตามทีก่ ฎหมายกาหนด เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบ
ต่อการดาเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังคงกากับดูแลและติดตามการทางานของพนักงานและบุค ลากรให้ปฏิบตั ิตาม
กฎหมายสม่าเสมอ อาทิ GDPR ของสหภาพยุโรป และอื่นๆ
หลักการกากับดูแลกิ จการที่ดีที่ยงั ไม่อาจปฏิ บตั ิ ได้ตามเกณฑ์ของโครงการสารวจการกากับดูแลกิ จการ
บริษทั จดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies :CGR)
ในปี 2563 บริษทั ฯ ยังไม่อาจปฏิบตั ไิ ด้ครอบคลุมในประเด็นซึง่ สามารถอธิบายได้ดงั ต่อไปนี้
1. บริษัทฯ ได้กาหนดนโยบายเกี่ยวกับจานวนองค์ประชุมขัน้ ต่ า ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม
คณะกรรมการว่า ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนกรรมการทัง้ หมด หรือไม่
ข้อบังคับของบริษทั ฯ ข้อ 24 กาหนดเฉพาะองค์ประชุมต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจานวนกรรมการ
ทัง้ หมด แต่ไม่ได้กาหนดจานวนองค์ประชุมขัน้ ต่า ณ ขณะทีค่ ณะกรรมการจะลงมติ
2. 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
3. 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 คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ งหุน้ ต่อเสียง
หนึ่ง โดยผูถ้ อื หุน้ แต่ละคนต้องใช้คะแนนเสียงทีม่ อี ยู่ทงั ้ หมดตามจานวนหุน้ ทีม่ ี เลือกตัง้ บุคคลเดียวหรือหลายคนเป็ นกรรมการ
ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
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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 2563 บริษทั ฯ มีการดาเนินงานกิจกรรมเพื่อพัฒนา สิง่ แวดล้อมและ
สังคม ได้แก่
 โครงการด้านสาธารณสุข ได้แก่ การขนส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อช่วยเหลือสาธารณรัฐประชาชนจีน ในช่วง
แรกของการระบาดไวรัสโควิด-19 โดยการบินไทย ร่วมกับ โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) และเวิลด์วายด์ โลจิสติกส์ เซอร์วสิ เซส
(ประเทศไทย) ขนส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ และอุปกรณ์ป้องกันโควิด -19 อาทิ หน้ากากอนามัย ชุดคลุมป้ องกันการติดเชือ้
จากหลายประเทศทัวโลกกว่
่
า 30 ประเทศ เพื่อจัดส่งไปช่วยเหลือทีมแพทย์และประชาชนชาวจีน โดยขนส่งอุปกรณ์ชุดแรก
ซึง่ มีน้ าหนักรวม 4 ตัน ให้กบั สภากาชาดจีนและมูลนิธหิ ูเป่ ย เพื่อแจกจ่ายให้กบั ศูนย์รบั บริจาคของจีน และโรงพยาบาลใน
เมืองอู่ฮนั ่ นอกจากนี้ การบินไทยได้จดั ส่งหน้ากากอนามัยและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อสนับสนุ นทีมแพทย์ และบุคลากร
ของโรงพยาบาลเอ่อเหมย ประเทศจีน อีกทัง้ รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ จากกระทรวงการต่างประเทศ ประกอบด้ว ย
ชุดป้ องกันร่างกาย และถุงมือยาง รวมกว่า 2,000 กิโลกรัม ขนส่งไปยังสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปั กกิง่ สาหรับนาไป
แจกจ่าย ในจีนต่อไป ณ คาร์โก้ การบินไทย สุวรรณภูมิ
 โครงการด้านสิ่ งแวดล้อม ได้แก่ โครงการ “SAVE FOOD SAVE THE WORLD” การบริหารจัดการห่วงโซ่
การผลิตอาหารเพื่อลดการสูญเสียทางด้านทรัพยากร (Food Waste Management) ซึง่ โครงการนี้จะมีส่วนช่วยลดปริมาณ
ขยะที่ เ กิ ด จากการผลิ ต อาหารในครั ว การบิ น และลดปริ ม าณอาหารที่ เ หลื อ จากการให้ บ ริ ก ารบนเครื่ อ ง
โดยการบินไทยจะสร้างความรูค้ วามเข้าใจแก่พนักงาน ผูโ้ ดยสาร และผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกภาคส่วน
- การบินไทยให้การสนับสนุนโครงการ Travel Ivory Free ของกองทุนสัตว์ป่าสากลประเทศไทย (WWF Thailand)
โดยรับมอบป้ ายประชาสัมพันธ์ (Roll Up) รณรงค์ต่อต้านการซือ้ -ขายงาช้างในประเทศไทย ประชาสัมพันธ์ในพืน้ ที่
สานักงานคาร์โก้ ณ เมืองเซียงไฮ้ ปั กกิง่ เฉิงตู กวางโจว และไทเป
- การบินไทย ให้การสนับสนุนขนส่งลิงอุรงั อุตงั จานวน 2 ตัว ซึง่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพ์ ชื ส่งมอบ
กลับคืนสูถ่ นิ่ กาเนิด ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ให้กบั อุปทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจาประเทศไทย เพื่อเป็ นการ
ฉลองในโอกาสครบรอบ 70 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
- การบินไทย เปิ ดตัวกระเป๋ า “Re-Life Collection” ที่ดดั แปลงจาก Life Vest และ Slide Raft บนเครื่องบิน
ตามนโยบายด้านการบริหารจัดการทรัพยากร (Waste Management) โดยนาทรัพยากรทีม่ อี ยู่ในธุรกิจ มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์สงู สุด (Upcycle) ตามแนวทางของเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) นามาออกแบบในแนวคิด
Life Vest x Lifestyle
 โครงการด้านศาสนา และศิ ลปวัฒนธรรม ได้แก่ โครงการไมล์รกั ษ์ไทย โดยการบินไทย ร่วมกับกรมศิลปากร
และกระทรวงวัฒนธรรม เชิญชวนสมาชิกรอยัล ออร์คดิ พลัส ร่วมบริจาคไมล์สะสมใน “โครงการไมล์รกั ษ์ไทย” เพื่อสนับสนุ น
การเดินทางของเจ้าหน้าทีก่ รมศิลปากร นักวิชาการ และเจ้าหน้าทีห่ น่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในการดาเนินงานอนุรกั ษ์ บูรณะ และ
พัฒนาแหล่งโบราณสถาน โบราณวัตถุ งานศิลปกรรม และอื่นๆ อันเป็ นมรดกของชาติให้คงอยู่เป็ นแหล่งเรียนรู้ และเป็ น
แหล่งท่องเทีย่ วทางวัฒนธรรม ซึง่ เป็ นการนาคุณค่าวัฒนธรรมสูก่ ารเพิม่ มูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ
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 โครงการด้านการศึกษา ได้แก่ การขับเคลื่อนนโยบาย “อาชีวศึกษายกกาลังสอง” การบินไทย ให้ความร่วมมือ
ทางวิ ช าการตามนโยบายกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ระหว่ างส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา (สอศ.)
และสถานประกอบการชั น้ น า 25 แห่ ง ในการช่ ว ยยกระดั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาด้ า นอาชี ว ศึ ก ษา โดยบริ ษั ท ฯ
จะจัดการอบรมและฝึ กภาคปฏิบตั ิ ให้กบั นักศึกษาสาขาวิชาช่างอากาศยาน จากวิทยาลัยเทคนิค จานวน 6 แห่ง เริม่ ตัง้ แต่
ปี การศึกษา 2564 เป็ นต้นไป
 โครงการส่งเสริ มและดูแลชุมชนในภาคส่วนต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมส่งมอบความสุขให้เด็กๆ โรงเรียน ตชด.
การบินไทย ในวันเด็กแห่งชาติ 2563 โดยนาของขวัญจากพนักงานการบินไทย เช่น อุปกรณ์การศึกษา หนังสือ เสือ้ ผ้า ขนม
แ ล ะ ข อ ง เ ล่ น พ ร้ อ ม ทุ น ก า ร ศึ ก ษ า เ ป็ น ข วั ญ ก า ลั ง ใ จ แ ก่ นั ก เ รี ย น โ ร ง เ รี ย น ต า ร ว จ ต ร ะ เ ว น ช า ย แ ด น
การบินไทย ณ โรงเรียน ตชด. การบินไทย อาเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว รวมทัง้ หน่ วยงานต่างๆ ทีจ่ ดั กิจกรรมวันเด็ก
แห่ ง ชาติ อ าทิ ฝู ง บิ น 237 (น้ าพอง) จ.ขอนแก่ น ฝ่ ายซ่ อ มใหญ่ อ ากาศยานอู่ ต ะเภา จ.ระยอง สถานี ต ารวจ
นครบาลสุ ท ธิ ส าร มู ล นิ ธิ เ พื่ อ สนั บ สนุ นการผ่ า ตั ด หั ว ใจเด็ ก สนามกี ฬ าอเนกประสงค์ พื้ น ที่ เ ขตพระราชฐาน
ในพระองค์ฯ เขตดุสติ ฯลฯ
- กิจกรรม “ปั นรักจากการบินไทย ร่วมใจประดิษฐ์ถุงผ้า เพื่อช่วยมูลนิธคิ นปั ญญาอ่อนแห่งประเทศไทยฯ” โดยเชิญชวน
พนักงานนาวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็ นถุงผ้าเพื่อส่งเสริมการใช้ถุงผ้ารักษาสิง่ แวดล้อม และเชิญชวนซือ้ ถุงผ้าและ
ดอกบานชื่นจากมูลนิธฯิ เพื่อนารายได้ไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพของผูพ้ กิ ารทางสติปัญญาต่อไป
- การบินไทย ให้การสนับสนุ นการจัดงานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ปี 2563 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ฯิ ์
เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ
 โครงการจิ ตอาสาพนักงาน ได้แก่ โครงการ “โดยการบินไทย เพื่อการบินไทย” โดยสมาคมนักบินไทย พร้อมด้วย
นักบิน ลูกเรือ จิตอาสา มอบอาหารกล่ อง และน้ า ดื่ม ให้กบั พนักงาน แรงงานภายนอก พนักงานทาความสะอาด และ
พนักงานรักษาความปลอดภัย เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการบริโภคให้กบั บุคลากรทีถ่ ูกลดค่าตอบแทน แต่ยงั คงต้อง
ปฏิบตั งิ านในช่วงทีบ่ ริษทั ฯ หยุดทาการบินเป็ นการชัวคราว
่
- โครงการตู้ ปั น สุ ข โดยจัด ท าตู้ ปั น สุ ข ตัง้ ไว้ ณ พื้น ที่ป ฏิบ ัติง านของบริษัท ฯ เช่ น ส านั ก งานใหญ่ ฝ่ ายช่ า ง
ฝ่ ายบริการอุปกรณ์ภาคพืน้ ฝ่ ายการพาณิชย์สนิ ค้าและไปรษณียภัณ ฑ์ โดยภายในตู้ปันสุขได้บรรจุเครื่องอุปโภค
บริโภคในการดารงชีวิต เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ได้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชือ้ ไวรัสโควิด-19 อาทิ พนักงานทาความสะอาด เจ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัย
- โครงการพนักงานจิตอาสา โดยมีพนักงานการบินไทยจิตอาสาหมุนเวียนเข้าช่วยปฏิบตั งิ านต่างหน่ วยงาน เช่น
การดูแลผู้โดยสารผ่านศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ โดยให้ขอ้ มูลแคมเปญ “THAI Travel Voucher” เพื่อขอ
ความร่วมมือผูโ้ ดยสารรับ Voucher บัตรโดยสารแทนเงินสด และการดูแลลูกค้า เจ้าหนี้ ในการยื่นคาขอชาระหนี้
ในคดีฟ้ื นฟูกจิ การ
- การบินไทย ร่วมกับไทยสมายล์ และกลุ่มพันธมิตร จัดโครงการ “ด้วยรักและรอยยิม้ ” ส่งมอบอาหารแช่แข็งจานวน
กว่า 3,000 กล่อง พร้อมเขียนการ์ดขอบคุณ ส่งกาลังใจแก่ทมี บุคลากรทางการแพทย์ในไทย อาทิ สถาบันบาราศนราดูร
โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่ นเกล้า และโรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ
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 โครงการอื่นๆ ได้แก่ โครงการ การบินไทยคุณธรรม นาความรูจ้ ากการอบรม จากเป็ นหลักในการปฏิบตั งิ าน และ
ปรับปรุงคุณภาพการบริการผูโ้ ดยสาร เช่น การดูแลกระเป๋ าผูโ้ ดยสารไม่ให้ได้รบั ความเสียหาย พนักงานการบินไทยจิตอาสา
นาความรูจ้ ากการเข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบินไทยคุณธรรม” มาเป็ นหลักในการปฏิบตั งิ าน เพื่อรักษามาตรฐานการ
ให้บริการแก่ลูกค้า พร้อมยกระดับการสร้างความประทับใจในงานบริการ เพื่อร่วมกันฝ่ าฟั นวิ กฤตสู่การพลิกฟื้ นองค์กรให้
กลับมาเป็ นทีห่ นึ่งด้านการให้บริการ
- โครงการ TG RUN Smooth as Silk มอบเงินให้มลู นิธิ ร่วมจิตน้อมเกล้า นักบินและพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
จิตอาสา ร่ว มกับ มูลนิ ธิร่ว มจิต ต์น้อ มเกล้า ฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินู ปถัม ภ์ จัดกิจ กรรมเดิน -วิ่ง การกุศ ล
“TGRUN Smooth as silk 2020” เพื่อกระตุ้นให้พนักงานและครอบครัวเห็นความสาคัญของการออกกาลังกาย
เสริมสร้างความสามัคคี และเผยแพร่ช่อื เสียงของบริษทั ฯ ในการมีส่วนร่วมสาคัญด้านการช่วยเหลือและตอบแทน
สังคมและประเทศชาติ โดยมอบรายได้จากการจัดกิจกรรมในครัง้ นี้ ให้แก่มูลนิธริ ่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ และมูลนิธิ
ทีด่ าเนินงานเพื่อสังคมต่างๆ
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 จัดทาและบังคับใช้ระเบียบบริษทั ฯ ว่าด้วยการร้องเรียนเกีย่ วกับการทุจริตหรือการไม่ปฏิบตั ติ าม
กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ คาสังบริ
่ ษทั หรือธรรมาภิบาล หรือจริยธรรม ตามประมวลธรรมาภิบาลและจริยธรรม พ.ศ.2553
ตัง้ แต่วนั ที่ 25 มกราคม 2553 และเพื่อให้กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลเพิม่ มากขึน้ เมื่อ
วันที่ 18 ธันวาคม 2562 บริษทั ฯ ได้ยกเลิกระเบียบดังกล่าว และประกาศใช้ระเบียบบริษทั ฯ ว่าด้วยการร้องเรียนฯ พ.ศ. 2562
โดยให้พนักงาน ลูกจ้าง ผูม้ สี ่วนได้เสีย หรือบุคคลใดทีพ่ บเห็นการกระทาทุจริตหรือการไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ คาสังบริ
่ ษทั หรือธรรมาภิบาลหรือจริยธรรมตามประมวลธรรมาภิบาลและจริยธรรม ต่อบริษทั พนักงาน ลูกจ้าง หรือ
ผู้มสี ่วนได้เสียของบริษัท ใช้เป็ นช่องทางในการร้องเรียน/แจ้งเบาะแสมายังผู้มสี ทิ ธิรบั ข้อร้องเรียน เพื่อให้บริษัทฯ ทาการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง ดังนี้
1. ประธานกรรมการบริษทั
2. กรรมการบริษทั
3. กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
4. เลขานุการคณะกรรมการบริษทั
5. รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ ซึง่ เป็ นผูบ้ งั คับบัญชาสูงสุดในสายงานทีเ่ กีย่ วข้องกับข้อร้องเรียน
โดยผู้ร้องเรียนสามารถร้องเรียนได้ 4 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)
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3. ทาเป็ นจดหมายถึงผูม้ สี ทิ ธิรบั ข้อร้องเรียน
 โดยส่งมาที่ บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) 89 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ
10900
4. ร้องเรียนสามารถร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ของบริษทั ฯ (www.thaiairways.com)
อีกทัง้ ยังมีมาตรการคุม้ ครองผูร้ อ้ งเรียน อันทีจ่ ะสร้างความเชื่อมันและความปลอดภั
่
ยให้แก่ผรู้ อ้ งเรียน อันจะนาไปสู่
ความโปร่งใส เป็ นธรรม และตรวจสอบได้ขององค์กรต่อไป
การขับเคลื่อนการป้ องกันการทุจริตคอร์รปั ชันและประพฤติมชิ อบของบริษทั ฯ มีดงั นี้
1. มีคาสังบริ
่ ษทั ฯ ที่ 106/2558 เรื่อง นโยบายการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมชิ อบของบริษทั การบินไทย จากัด
(มหาชน)
2. มีคาสังบริ
่ ษทั ฯ ที่ 084/2562 เรื่อง ห้ามการให้หรือยอมรับสินบน
3. มีคาสังบริ
่ ษทั ฯ ที่ 085/2562 เรื่อง มาตรการป้ องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์สว่ นตนกับผลประโยชน์สว่ นรวม
4. มีประกาศบริษทั ฯ ที่ 001/2562 เรื่อง เจตจานงสุจริตในการบริหารบริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) มุ่งสูก่ ารเป็ น
องค์กรธรรมาภิบาลและความโปร่งใส
5. แผนปฏิบตั กิ ารตามยุทธศาสตร์ด้านการป้ องกันการทุจริตและประพฤติมชิ อบ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.25602564 ของบริษทั ฯ และแผนปฏิบตั กิ ารตามยุทธศาสตร์ดา้ นการป้ องกันการทุจริตคอร์รปั ชันและประพฤติมชิ อบ ประจาปี 2562
2563 (Action Plan) ของบริษทั ฯ ทีม่ คี วามสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3
(พ.ศ. 2560-2564) และแผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี (Action Plan) ของสานักงาน ป.ป.ช.
6. จัดอบรมบรรยายในหัวข้อวิชา “การป้ องกันการทุจริตคอร์รปั ชันและประพฤติ มชิ อบ” ให้กบั พนักงานบริษทั ฯ
ตัง้ แต่พนักงานระดับแรกเข้าจนถึงระดับผูบ้ ริหาร (Division up) โดยบรรจุไว้ในหลักสูตรมาตรฐานของบริษทั ฯ รวมถึงการจัด
อบรมบรรยายแบบ Site visit ตามหน่วยงานต่างๆ ของบริษทั ฯ ในโอกาสทีเ่ หมาะสม
7. จัดทา Bulletin รายสัปดาห์ เพื่อปลูกและปลุกจิตสานึกและเสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจแก่พนัก งานมิให้กระทาผิด
วินยั รวมถึงป้ องกันการทุจริตคอร์รปั ชันและประพฤติมชิ อบ อาทิเช่น กฎหมายทีเ่ กีย่ วกับการป้ องกันการทุจริตคอร์รปั ชันและ
ประพฤติมชิ อบ, Case study จากข้อร้องเรียนทีย่ ุตแิ ล้ว เป็ นต้น
8. เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมด้านการป้ องกันการทุจ ริตคอร์รปั ชันและประพฤติมิชอบ
ผ่านช่องทางต่างๆ อาทิเช่น PD Homepage, Thaiairways, E-mail, Facebook, Line, Youtube เป็ นต้น
9. มีกลุ่มสมาชิก “เครือข่าย TG รวมพลัง ป้ องกันภัยทุจริต ” ปั จจุบนั มีสมาชิกเครือข่ายฯ จานวน 1421 คน เพื่อ
ช่วยกันสอดส่อง ดูแล ติดตาม เฝ้ าระวัง ป้ องกันการทุจริตคอร์รปั ชันและประพฤติมชิ อบ และสร้างความเข้มแข็งให้กบั บริษทั ฯ
10. บริษทั ฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมเป็ นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รปั ชัน ของภาคเอกชนไทย (Thai Private
Sector Collective Action Against Corruption: CAC) เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ลงนามโดยประธานกรรมการบริษทั ฯ
พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน เพื่อแสดงถึงความมุ่งมันขององค์
่
กรในการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน และดาเนินการ
ยื่นขอรับการรับรองสถานะสมาชิกต่อคณะกรรมการ CAC ภายในกรอบเวลาทีก่ าหนด
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ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ขอยืนยันว่า บริษทั ฯ ให้ความสาคัญกับผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุ่ม ด้วยการรับฟั งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
เพื่อประโยชน์ ร่วมกัน และมีความมุ่งมันที
่ ่จะเป็ นองค์กรที่ดาเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส โดยไม่มีขอ้ ยกเว้นต่ อการทุจริต
คอร์รปั ชันทุกรูปแบบ และทุกกรณีจนถึงทีส่ ดุ ต่อไป
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11. การควบคุมภายในและการบริ หารจัดการความเสี่ยง
บริษทั ฯ ให้ความสาคัญกับระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสีย่ งในการดาเนินธุรกิจ มีการติดตามผล
อย่างสม่าเสมอ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ า ระบบทีว่ างไว้สามารถดาเนินไปได้อย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง โดย
ใช้แนวทางปฏิบตั ติ ามเกณฑ์มาตรฐาน COSO 2013 ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ การควบคุมภายในองค์กร
(Control Environment) การประเมินความเสีย่ ง (Risk Assessment) การควบคุมการปฏิบตั งิ าน (Control Activities) ระบบ
สารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) และระบบการติดตาม (Monitoring Activities) ทัง้ นี้ ผล
การประเมินการควบคุมภายใน สรุปได้ดงั นี้
1. การควบคุมภายในองค์กร
1.1 องค์กรแสดงถึงความยึดมันในคุ
่
ณค่าของความซื่อตรง (Integrity) และจริยธรรม
บริษทั ฯ ได้กาหนดแนวทางเรื่องความซื่อตรง และจริย ธรรม ไว้ในคู่มอื การกากับดูแลกิจการที่ดี (TG Code of
Conduct) คู่มอื พนักงาน และกาหนดบทลงโทษต่างๆ ไว้ในระเบียบบริษทั ฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล ซึง่ ได้เผยแพร่ทงั ้
ทีเ่ ป็ นเอกสาร และผ่านเว็บไซต์ภายในของบริษทั ฯ รวมทัง้ มีคาสังบริ
่ ษทั ฯ ทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น คาสังบริ
่ ษั ทฯ เรื่อง มาตรการ
ป้ องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม, เรื่อง ห้ามการให้หรือยอมรับสินบน, ประกาศ
บริษทั ฯ เรื่อง เจตจานงสุจริตในการบริหารบริษทั ฯ มุ่งสูก่ ารเป็ นองค์กรธรรมาภิบาลและความโปร่งใส รวมถึงการประกาศ
เจตนารมณ์เข้าร่วมเป็ นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) เป็ นต้น ทัง้ นี้ บริษทั ฯ
ได้เผยแพร่ค่มู อื การกากับดูแลกิจการทีด่ ี (TG Code of Conduct) ให้แก่พนักงานและบุคคลภายนอกได้รบั ทราบผ่าน
เว็บไซต์ของบริษทั ฯ (www.thaiairways.com) ภายใต้หวั ข้อการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
1.2 คณะกรรมการมี ความเป็ นอิ สระจากฝ่ ายบริ หารและท าหน้ า ที่ ก ากับ ดูแ ล (Oversight) และพัฒนาการ
ดาเนิ นการด้านการควบคุมภายใน
บริษัทฯ กาหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ ายบริหาร ไว้ในคู่มอื กรรมการ ข้อบังคับและ
นโยบายของบริษัทฯ โดยอ้างอิงจากพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 บทบัญญัติท่เี กี่ยวข้องในประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ข้อบังคับ และประกาศต่างๆ ที่
เกีย่ วข้องกับคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทัง้ กากับดูแลและกาหนดนโยบายในภาพรวมให้
เป็ นไปในทิศทางเดียวกันระหว่างบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ตลอดจนติดตามผลการดาเนินงานของบริษทั ร่วม และบริษทั ที่
เกีย่ วข้อง
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษทั ฯ อยู่ระหว่างการฟื้ นฟูกจิ การ อานาจหน้าทีใ่ นการจัดการกิจการต่างๆ ตกแก่คณะ
ผูท้ าแผนฟื้ นฟูกจิ การของบริษทั ฯ ซึง่ ได้รบั การแต่งตัง้ โดยศาลล้มละลายกลาง ซึง่ คณะผูท้ าแผนฯ จัดให้มกี ารระดมสมอง
จากผู้บริหารในการกาหนดวิสยั ทัศน์ เพื่อเป็ นแนวทางในการดาเนินธุรกิจ และจัดทาแผนกลยุทธ์ พร้อมรายละเอียด
โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดาเนินการ ผูร้ บั ผิดชอบ และตัววัดผลความสาเร็จ ทัง้ ด้านตัวเลข หรือความสา เร็จโครงการ
โดยคณะผูท้ าแผนฯ มีการกากับดูแลและติดตามความคืบหน้าและผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
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1.3 ฝ่ ายบริ หารได้จดั ให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การกาหนดอานาจในการสังการและความรั
่
บผิ ดชอบที่
เหมาะสม เพื่อให้องค์กรบรรลุวตั ถุประสงค์ ภายใต้การกากับดูแล (Oversight) ของคณะกรรมการ
บริษทั ฯ มีนโยบายการปรับโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสมตามสถานการณ์และสภาพแวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นแปลง ซึง่
ในปี 2563 บริษทั ฯ อยู่ระหว่างการฟื้ นฟูกจิ การ การปรับปรุงโครงสร้างองค์กรเป็ นส่วนหนึ่งในการดาเนินการ เพื่อให้บริษทั
ฯ มีความสามารถในการทากาไร มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ โครงสร้างมีความกระชับ ลดขัน้ ตอนทีซ่ ้าซ้อนและ
ไม่จาเป็ น แต่ ละหน่ ว ยงานมีการทาหน้ าที่เ ชื่อมโยงกัน รวมถึงก าหนดอ านาจในการสังการ
่
และบทบาทหน้ าที่ความ
รับผิดชอบ (Job Description)
นอกจากนี้ มีการจัดทาอานาจในการบริหารงาน (Table of Authority/ToA) สาหรับตาแหน่งงานระดับบริหาร โดย
รวบรวมอานาจการบริหารงานทีร่ ะบุในเอกสารต่างๆ ของบริษทั ฯ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการกาหนดอานาจตามตาแหน่ งมาไว้ในที่
เดียวกัน ซึง่ ในอนาคตอาจต้องพิจารณาปรับปรุงให้สอดคล้องกับโครงสร้างองค์กรทีป่ รับปรุงใหม่
1.4 องค์กรแสดงถึงความมุ่งมันในการจู
่
งใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรูค้ วามสามารถ
ตามที่ บริษัท ฯ พ้นสภาพการเป็ นรัฐวิสาหกิจ ตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง และมีสถานะเป็ นบริษัทเอกชนเต็ม
รูปแบบ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2563 ส่งผลให้บริษทั ฯ ต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมายด้านแรงงานของบริษทั เอกชน รวมถึง
พระราชบัญญัตปิ ระกันสังคม พ.ศ. 2533 โดยบริษทั ฯ อยู่ระหว่างการปรับแก้ระเบียบว่าด้วยการบริหารงานบุคคลใหม่ให้
สอดรับการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดาเนินกิจการ อีกทัง้ บริษทั ฯ อยู่ระหว่างการฟื้ นฟูกจิ การ โดยอยู่ระหว่างดาเนินการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร ประเมินอัตรากาลัง ที่เหมาะสมของแต่ละหน่ วยงาน ซึ่งจะนาไปสู่การจัดหาพนักงาน และ
พัฒนาพนักงานให้มขี ดี ความสามารถอย่างต่อเนื่อง เพิม่ ทักษะใหม่ท่จี าเป็ น (Reskill) และเสริมสร้างทักษะใหม่ท่มี อี ยู่
(Upskill) เช่น โครงการ Leadership Program (DD Chansin Camp) มีการปรับเปลีย่ นรูปแบบการจัดฝึ กอบรมให้สอดรับ
กับสถานการณ์ อาทิ นาระบบ e-Learning เข้ามาใช้ในการฝึกอบรมให้พนักงานสามารถเรียนด้วยตนเอง โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรรูปแบบ Online ให้แก่พนักงานผ่าน Training Program, Facebook และจัดให้มโี ครงการดูแลคุณภาพ
ของพนักงานการบินไทยที่เข้าร่วมโครงการเสียสละเพื่อองค์กร (TG Grads) เพื่อให้โอกาสพนักงานได้พฒ
ั นาศักยภาพ
เติมเต็มศักยภาพใหม่ๆ สาหรับทางเลือกในอนาคต ในด้านต่างๆ
นอกจากนี้ บริษทั ฯ มีกระบวนการแก้ไขปั ญหาขาดแคลนบุคลากรในบางหน่วยงาน จากการทีบ่ ริษทั ฯ ดาเนินการ
โครงการร่วมใจเสียสละเพื่อองค์กร (Mutual Separation Plan-MSP) และโครงการลาระยะยาว (LW20) รวมถึงการสร้าง
รายได้จากธุรกิจใหม่ โดยปรับกระบวนการทางานใหม่ให้กระชับ (Re-process) จัดสรรแบ่งงานให้เหมาะสมตามอัตรากาลัง
ทีม่ อี ยู่ และนาระบบ IT มาช่วยงาน รวมถึงขอความร่วมมือจากพนักงานจิตอาสาตามความรูค้ วามสามารถ เพื่อมาช่วยใน
การปฏิบตั งิ าน อาทิ ช่วยทางาน Reservation ให้กบั ผูโ้ ดยสาร งานบริการ Call Center งานขายของที่ THAIShop งาน
บริการลูกค้าทีง่ าน “อร่อยล้นฟ้ าไม่ตอ้ งบินก็ฟินได้” และอื่นๆ
1.5 องค์กรกาหนดให้บุคลากรมีหน้ าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
ขององค์กร
บริษทั ฯ กาหนดให้ผบู้ ริหารและพนักงาน มีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน โดยจัดให้มนี โยบาย
การควบคุมภายใน ซึง่ เป็ นกระบวนการสือ่ สารเชิงบังคับทีก่ าหนดให้ผบู้ ริหารและพนักงานใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั งิ าน
โดยผ่านกระบวนการทางานที่ได้จดั วางไว้อย่างเหมาะสม มีการแบ่งหน้าที่งานอย่างเป็ นระบบ เพื่อมิให้หน่ วยงานหรือ
บุคคลเดียวกัน ปฏิบตั หิ น้าทีส่ าคัญหรือเสีย่ งต่อความเสียหายของบริษทั ฯ มี Check & Balance เพื่อป้ องกันความผิดพลาด
และการปฏิบตั ิท่ไี ม่เป็ นไปตามกฏ ระเบียบ และกาหนดตัวชี้วดั (KPI) ซึ่งถ่ายทอดเป้ าหมายของแต่ละสายงานไปยัง
พนักงานตามลาดับชัน้
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ทัง้ นี้ ปี 2563 บริษัทฯ พ้นสภาพการเป็ นรัฐวิสาหกิจ ตามกฏหมายทีเ่ กี่ยวข้อง บริษัทฯ จึงมิได้นาตัวชี้วดั จาก
สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) มากาหนดใช้เป็ นตัวชีว้ ดั องค์กร แต่ ได้กาหนดตัวชีว้ ดั โดยพิจารณา
ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ ประกอบด้วย การลดค่าใช้จ่าย การหารายได้เพิม่ และผลกาไร การเพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการทางาน อาทิ ตัวชีว้ ดั ตามหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ (Functional KPI)
2. การประเมิ นความเสี่ยง
2.1 องค์กรกาหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพี ยงพอ เพื่อให้ สามารถระบุและประเมิ นความเสี่ ยงต่ างๆที่
เกี่ยวข้องกับการบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร
บริษทั ฯ ได้กาหนดวัตถุประสงค์ในการดาเนินงาน โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า ให้การบริการ
ระดับโลก สร้างคุณค่าในทุกมิติ ด้วยวิสยั ทัศน์ “เป็ นสายการบินแห่งชาติทม่ี กี ารบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและมี
กาไรอย่างยังยื
่ น ให้บริการดีเลิศด้วยเสน่ หค์ วามเป็ นไทย” ภายใต้การรักษามาตรฐานความปลอดภัยในระดับสากลอย่าง
ต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก บริษทั ฯ อยู่ระหว่างการจัดทาแผนฟื้ นฟูกจิ การ จึงอาจปรับเปลี่ยนวิสยั ทัศน์ พันธกิ จ
และวัตถุประสงค์เพื่อให้สอดคล้อง ครอบคลุม และเป็ นไปในทิศทางเดียวกับแผนฟื้ นฟูกจิ การที่ได้รบั การอนุ มตั ิจากศาล
ต่อไป
2.2 องค์กรระบุและวิ เคราะห์ความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทัวทั
่ ง้ องค์กร
บริษทั ฯ มีการวิเคราะห์ปัจจัยเสีย่ งในด้ านต่างๆ ทัง้ จากปั จจัยภายนอก เช่น สภาวะการแข่งขันในธุรกิจการบิน
เศรษฐกิจ และการเมือ งทัง้ ของโลกและภู มิภ าค การก่อ การร้าย ภัย พิบ ัติแ ละโรคระบาด และจากปั จจัย ภายใน เช่ น
ประสิทธิภาพของกระบวนการทางานและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยได้ระบุความเสีย่ งในด้านต่า งๆได้แก่
ด้านกลยุทธ์ ด้านการดาเนินงาน ด้านการเงิน และด้านมาตรฐานและกฎระเบียบ รวมถึงสายงานต่างๆ ได้มกี ารบริหาร
ความเสีย่ งในหน่ วยงาน ตามคู่มอื บริหารความเสีย่ งของบริษทั ฯ และมีการจัดทาดัชนีชว้ี ดั ความเสีย่ งทีส่ าคัญ (Key Risk
Indicator/KRI) หากระดับคะแนนของความเสีย่ งเข้าสู่ Trigger และ Threshold จะมีการทบทวนมาตรการการควบคุม และ
จัดทาแผนงานรองรับ
ในปี 2563 บริษั ท ฯ ได้ มีก ารประเมิน ปั จ จัย เสี่ย ง และจัด ท ามาตรการป้ อ งกัน ความเสี่ย งที่ส อดคล้อ งกับ
สถานการณ์ทส่ี ง่ ผลกระทบกับการดาเนินกิจการของบริษทั ฯ
2.3 องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิ ดการทุจริตในการประเมิ นความเสี่ยงที่จะบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร
บริษัทฯ มีนโยบายการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมชิ อบ มีการระบุ การประเมินความเสีย่ งด้านทุจริต และ
ติดตามความคืบหน้าของการดาเนินการเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็ นธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบตั ิงาน มี
การประเมินแรงจูงใจและทัศนคติอนั จะนาไปสูโ่ อกาสการทุจริต มีการจัดทา Bulletin ให้ความรูเ้ รื่องการป้ องกันการทุจริต
และประพฤติมชิ อบ มีเครือข่าย "TG รวมพลังป้ องกันภัยทุจริต" โดยมีพนักงานเข้าร่วมเป็ นสมาชิกและมีส่วนร่วมในการ
เฝ้ าระวัง สอดส่องดูแลการกระทาทุจริตและประพฤติมชิ อบ อันจะนามาซึง่ ประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ ในการสร้างบุคคล
ต้นแบบทีม่ คี วามซื่อสัตย์สจุ ริตในการปฏิบตั งิ านอย่างยังยื
่ นต่อไป
2.4 องค์กรสามารถระบุและประเมิ นความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน
บริษทั ฯ ได้นาปั จจัยต่างๆ ทัง้ ภายในและภายนอกทีม่ ผี ลกระทบต่อการดาเนินงาน มาประเมินและวิเคราะห์ความ
เปลี่ยนแปลง เพื่อระบุเป็ นความเสีย่ งระดับองค์กรและระดับฝ่ าย เช่น โรคระบาด การเปลี่ยนแปลงด้านกฏหมา ยหรือ
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ระเบียบข้อบังคับต่ างๆ โดยมีการติดตามความคืบหน้าในการบริหารความเสีย่ งอย่างสม่ าเสมอ รวมถึงจัดทาแผนเพื่อ
ควบคุมความเสีย่ งให้อยู่ในระดับทีย่ อมรับได้
3. การควบคุมการปฏิ บตั ิ งาน
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
มีการทบทวน ปรับปรุงระเบียบ วิธปี ฏิบตั ติ ่างๆ เพื่อลดความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ ให้อยู่ในระดับทีย่ อมรับได้
3.2 องค์ก รเลื อ กและพัฒ นากิ จ กรรมการควบคุม ทัว่ ไปด้ ว ยระบบเทคโนโลยี เพื่ อ ช่ ว ยสนั บ สนุ น การบรรลุ
วัตถุประสงค์
บริษทั ฯ จัดทาสถาปั ตยกรรมโครงสร้างพืน้ ฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Enterprise Architecture) มีการจัดทา
นโยบายและมาตรการการรักษาความมันคงปลอดภั
่
ยด้านสารสนเทศ (Security Policy & Standards) อ้างอิงกรอบ
มาตรฐาน ISO : 27001 โดยออกเป็ นคาสังบริ
่ ษทั ฯ เพื่อให้ทุกหน่ วยงานต้องถือปฏิบตั ิ มีการกาหนดสิทธิในการเข้
าถึง
ใ
ข้อมูลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ มีการกาหนดบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่าน และกาหนดระดับชัน้ ในการเข้าถึงข้อมูล
รวมถึงมีการควบคุมกระบวนการได้มา การพัฒนาและบารุงรักษาระบบเทคโนโลยี กาหนดไว้ในคู่มอื การบริหารจัดการ
โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Program & Project Management Handbook / PMHB)
3.3 องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้กาหนดสิ่ งที่คาดหวังและขัน้ ตอนการปฏิ บตั ิ เพื่อให้
นโยบายที่กาหนดไว้นัน้ สามารถนาไปสู่การปฏิ บตั ิ ได้
บริษทั ฯ ได้นากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงาน/องค์กรภายนอกทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจการบิน ทัง้ ของ
ภาครัฐและองค์กรต่างๆ ทัง้ ในและต่างประเทศ มาประมวลและจัดทาเป็ นนโยบาย ระเบียบปฏิบตั ิ และคู่มอื การปฏิบตั งิ าน
ทัง้ ทีเ่ ป็ นลายลักษณ์อกั ษรและทีเ่ ป็ น Electronic File เพื่อให้นโยบาย ระเบียบปฏิบตั ิ และคู่มอื ต่างๆ สามารถนาไปสู่การ
ปฏิบ ัติไ ด้ โดยมีก ารทบทวนนโยบาย ระเบีย บปฏิบ ัติใ ห้เ หมาะสมอยู่เ สมอ รวมถึง มีก ระบวนการติด ตาม ดูแ ลการ
ดาเนินงานของบริษทั ย่อยหรือบริษทั ร่วม โดยมีการจัดทาคู่มอื กากับดูแลบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม และบริษทั ทีเ่ กี่ยวข้อง เป็ น
แนวทางให้กรรมการผูแ้ ทนบริษทั ฯ และผูเ้ กีย่ วข้องถือปฏิบตั ิ
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
4.1 องค์กรมีข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดาเนิ นไปได้ตามที่
กาหนดไว้
บริษทั ฯ นาข้อมูลทีต่ อ้ งการใช้ในการดาเนินงาน โดยพิจารณาทัง้ ข้อมูลจากภายในและภายนอก ได้แก่ ข้อมูลด้าน
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อกาหนด ข้อมูลการปฏิบตั ิงาน ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบิน โดยนามาศึกษา วิเคราะห์
พิจารณากลันกรอง
่
และเปรียบเทียบอย่างเป็ นระบบ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เพื่อรองรับการจัดเก็บ ค้นหาข้อมูล
และรองรับการปฏิบตั งิ าน มีการพัฒนาระบบ IT ให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลและเทคโนโลยี อาทิ การนาระบบ
Network Management System (NMS) มาใช้ในการวางแผนเทีย่ วบิน และนาข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์และวางแผน
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เครือข่ายเส้นทางบินและฝูงบินระยะยาว มีการนาระบบ SAP-DE/WISE SAP-HCM และ SAP-BU มาใช้เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน ช่วยให้ผบู้ ริหารมีขอ้ มูลในการพิจารณาต้นทุน และความคุม้ ค่าได้เป็ นอย่างดี เป็ นต้น
4.2 องค์กรสื่อสารข้อมูลภายใน ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิ ดชอบต่อการควบคุมภายใน ที่ จาเป็ นต่อ
การสนับสนุนให้การควบคุมภายในดาเนิ นไปได้ตามที่วางไว้
บริษทั ฯ มีระบบสารสนเทศ และกระบวนการสือ่ สารข้อมูลภายในอย่างเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ มีช่องทางใน
การสือ่ สารทัง้ ภายในฝ่ ายและระหว่างฝ่ ายผ่านทางการประชุม เอกสาร email และ Intranet ซึง่ เป็ นช่องทางในการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้แก่ Bulletins, ประกาศบริษทั ฯ และคาสังบริ
่ ษทั ฯ เพื่อให้พนักงานและผูบ้ ริหารได้ทราบและสามารถ
เข้าถึงข้อมูลในการปฏิบตั งิ าน ข่าวสารทีจ่ าเป็ น และสวัสดิการต่างๆ มีการประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย ตลอดจนการจัด
ประชุม Staff Meeting อย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ฝ่ายบริหารได้สอ่ื สารให้พนักงานได้รบั ทราบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
อีกทัง้ ยังมีช่องทางสาหรับพนักงานสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกีย่ วกับการทุจริตภายในบริษทั ฯ (นโยบาย
Whistle Blower) ตามระเบียบบริษทั ฯ ว่าด้วยการร้องเรียนเกีย่ วกับการทุจริตฯ พ.ศ. 2562 โดยสามารถร้องเรียนโดยตรง
ด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อกั ษร หรือผ่านทาง e-mail จดหมายถึงผูม้ สี ทิ ธิรัใ บข้อร้องเรียน
4.3 องค์กรได้สื่อสารกับหน่ วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน
บริษทั ฯ ได้จดั ทารายงานข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) เผยแพร่ทาง Website ของบริษทั ฯ และ Website ของ
สานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการสือ่ สารประชาสัมพันธ์ขา่ วสารของบริษทั ฯ ผ่านทางสือ่ ต่างๆ รวมถึง Mobile
Application ตลอดจนจัดให้มชี ่องทางในการร้องเรียน/สือ่ สารข้อมูลจากลูกค้า/คู่คา้ สายการบินลูกค้า และองค์กร/หน่วยงาน
ภายนอกต่างๆ
นอกจากนี้ ยังเปิ ดโอกาสให้บุคคลภายนอกสามารถแจ้งข้อมูล หรือเบาะแสเกีย่ วกับการฉ้อฉลหรือทุจริต หรือข้อ
ร้องเรียน โดยสามารถร้องเรียนผ่าน 4 ช่องทางคือ โดยวาจา/ลายลักษณ์อกั ษร จดหมาย e-mail และ Website ของบริษทั ฯ
5. ระบบการติ ดตาม
5.1 องค์กรติ ดตามและประเมิ นผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่าการควบคุมภายในยังดาเนิ นไปอย่าง
ครบถ้วน เหมาะสม
บริษัทฯ มีการติดตามประเมิน ผลการควบคุมภายใน โดยผู้บริหารทุกระดับรับทราบ และตระหนักถึงความ
รับผิดชอบทีม่ ตี ่อการติดตามผลการปฏิบตั งิ านให้เป็ นไปตามแผนงานและเป้ าหมายทีก่ าหนด มีการประเมินความเพียงพอ
ของระบบการควบคุ ม ภายใน และจัด ท ารายงานการควบคุ ม ภายใน เป็ น ประจ าทุ ก ปี มีก ารสอบทานและประเมิน
ประสิทธิภาพการควบคุมภายในของหน่ วยงานต่างๆ โดยผู้ตรวจสอบภายใน จากสานักงานการตรวจสอบภายในของ
บริษัท ฯ ตามแผนการตรวจสอบประจาปี อีกทัง้ ยังมีฝ่ายความปลอดภัย ความมัน่ คง และมาตรฐานการบิน ท าการ
ตรวจสอบด้านปฏิบตั ิการ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าทุกหน่ วยงานมีการปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ ข้อกาหนดตามมาตรฐานสากล
นอกจากนี้ ยังมีผตู้ รวจสอบจากหน่ วยงานภายนอก มาทาการตรวจสอบการดาเนินงาน เช่น สานักงานการบินพลเรือน
แห่งประเทศไทย (กพท.), IATA Operational Safety Audit (IOSA), European Aviation Safety Agency (EASA) เป็ นต้น
ซึง่ ผูบ้ ริหารได้ให้ความสาคัญและมีการพิจารณาเพื่อปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผูต้ รวจสอบดังกล่าว

ส่วนที่ 2-11 หน้าที่ 5

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

5.2 องค์กรประเมิ นและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รบั ผิ ดชอบ ซึ่งรวมถึง
ผูบ้ ริหารระดับสูง และคณะกรรมการตามความเหมาะสม
บริษทั ฯ กาหนดให้ผบู้ ริหารมีหน้าทีใ่ นการประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน อีกทัง้ ยังมี
สานักงานการตรวจสอบภายใน ทาการสอบทานและประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในของหน่ วยงาน หากพบ
ข้อบกพร่องจะทาการเสนอแนะเพื่อการแก้ไขปรับปรุง รวมทัง้ ติดตามผลการดาเนินการตามข้อเสนอแนะ นาเสนอต่ อ
ผูบ้ ริหารหน่วยรับตรวจ และผูบ้ ริหารระดับสูงทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อรับทราบและดาเนินการตามข้อเสนอแนะ โดยสานักงานการ
ตรวจสอบภายใน มีการติดตามความคืบหน้าการดาเนินการตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบจนกว่าจะมีการ
ดาเนินการแล้วเสร็จครบถ้วน รวมถึงสรุปประเด็นคงค้างทีย่ งั ดาเนินการไม่แล้วเสร็จ นาเสนอต่อกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
คณะกรรมการฝ่ ายบริหารงานนโยบาย และคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ามีการนาข้อเสนอแนะไปปฏิบตั อิ ย่างมี
ประสิทธิผล นอกจากนี้ในกรณีทพ่ี บหรือมีขอ้ สงสัยว่า มีรายการหรือการกระทาที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลการ
ดาเนินงานของบริษทั ฯ อย่างร้ายแรง เช่น การขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทุจริต มีสงิ่ ผิดปกติหรือความบกพร่องทีส่ าคัญ
ในระบบการควบคุมภายใน หรือมีการฝ่ าฝื นกฎ ระเบียบ เป็ นต้น หัว หน้าสานักงานการตรวจสอบภายในจะรายงานต่อ
กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ และคณะกรรมการตรวจสอบทันที
จากการประมวลรายงานผลการประเมิน ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในจากทุก สายงาน สรุปใน
ภาพรวมได้ว่า บริษทั ฯ มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบทัง้ 5 องค์ประกอบ โดยมีระบบการควบคุมภายในเพียงพอกับ
การดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ซึง่ อยู่ระหว่างการฟื้ นฟูกจิ การ และได้รบั ผลกระทบจากปั จจัยภายนอก ได้แก่ สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทีส่ ง่ ผลให้บริษทั ฯ ต้องหยุดทาการบินชัวคราว
่
ทัง้ นี้ ในการประชุมคณะผูท้ าแผนฟื้ นฟูกจิ การบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 ทีป่ ระชุมมีมติ
เห็นชอบเกีย่ วกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทั ฯ ประจาปี 2563

ส่วนที่ 2-11 หน้าที่ 6

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

12.

รายการระหว่างกัน

12.1 รายการระหว่างกัน
บริษทั ฯ มีรายการระหว่างกันทีส่ าคัญกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ และนิตบิ ุคคล/บริษทั ทีอ่ าจมีความขัดแย้ง สาหรับ ปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้
นิ ติ บคุ คล/บริ ษทั
ที่อาจมี
ความขัดแย้ง

กระทรวงการคลัง

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2563

1.กระทรวงการคลังกูเ้ งินจาก
 กระทรวงการคลังเป็ นผูถ้ อื หุน้
สถาบันการเงินต่างประเทศ
รายใหญ่ของบริษทั ฯ โดยถือหุน้
ให้บริษทั ฯ กูต้ ่อ
ประมาณร้อยละ 47.86
- เงินกูย้ มื คงค้าง
 กรรมการของบริษทั ฯ ได้แก่
- ดอกเบีย้ จ่าย
นายจักรกฤศฏิ ์ พาราพันธกุล
- ดอกเบีย้ ค้างจ่าย
ดารงตาแหน่งรองปลัด
- ค่าธรรมเนียมเงินกู/้ ค้างจ่าย
กระทรวงการคลัง และ
เกษียณอายุราชการเมือ่ วันที่
30 กันยายน 2563
2.บริษทั ฯ มีรายการเช่าทีด่ นิ
จากทีร่ าชพัสดุ

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2562
การกาหนดราคา/เงือ่ นไข/อัตราดอกเบีย้ /ค่าธรรมเนียมเงินกู้
เป็ นไปตามปกติของธุรกิจ ซึง่ เป็ นไปในแนวทางเดียวกันกับ
การกาหนดให้กบั บุคคลหรือกิจการอืน่ ทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

12,496.88
1,158.94
1,146.23
0.00

11,977.44
310.92
128.54
0.00

8.47

9.00

ส่วนที่ 2-12 หน้าที่ 1

กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

นิ ติ บคุ คล/บริ ษทั
ที่อาจมี
ความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2563

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 มีการใช้วงเงินกู้
- ยอดเงินคงค้าง
- ค่าธรรมเนียมวงเงินกู้
- ค่าธรรมเนียมวงเงินกูค้ า้ งจ่าย
- ดอกเบีย้ จ่าย
- ดอกเบีย้ ค้างจ่าย
2.บริษทั ฯ ขายบัตรโดยสาร
เครือ่ งบิน ให้บริการเช่าพืน้ ที่
และบริการอืน่ ๆ แก่ธนาคาร
ออมสิน
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี้คงค้าง

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2562
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

0.00
0.16

0.14
0.16
การกาหนดราคา/เงือ่ นไข/อัตราดอกเบีย้ /ค่าธรรมเนียมวงเงิน
กูเ้ ป็ นไปตามปกติของธุรกิจ ซึง่ เป็ นไปในแนวทางเดียวกันกับ
การกาหนดให้กบั บุคคลหรือกิจการอืน่ ทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

3,500.00
1.37
0.00
530.08
522.89

0.00
6.18
2.23
0.00
0.00
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

2.51
2.03

ส่วนที่ 2-12 หน้าที่ 2

7.56
0.47

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
2563

 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 1,500 ล้านบาท
มีการใช้วงเงินกู้
- ยอดเงินคงค้าง
- ค่าธรรมเนียมวงเงินกู้
- ค่าธรรมเนียมวงเงินกูค้ า้ งจ่าย
- ดอกเบีย้ จ่าย
- ดอกเบีย้ ค้างจ่าย

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2562
การกาหนดราคา/เงือ่ นไขและอัตราดอกเบีย้ เป็ นไปตามปกติ
ของธุรกิจ ซึง่ เป็ นไปในแนวทางเดียวกันกับการกาหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

398.74
39.92
37.62

437.31
11.41
0.02
การกาหนดราคา/เงือ่ นไข/อัตราดอกเบีย้ /ค่าธรรมเนียมวงเงิน
กูเ้ ป็ นไปตามปกติของธุรกิจ ซึง่ เป็ นไปในแนวทางเดียวกันกับ
การกาหนดให้กบั บุคคลหรือกิจการอืน่ ทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

1,500.00
1.50
0.00
170.67
165.38

ส่วนที่ 2-12 หน้าที่ 3

0.00
3.49
0.04
45.78
0.00

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

นิ ติ บคุ คล/บริ ษทั
ที่อาจมี
ความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2563

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 ทาสัญญาวงเงินกูย้ มื
ประเภทเงินทุนหมุนเวียนกับ
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศ
ไทย จานวน 500 ล้านบาท
มีการใช้วงเงิน
- ยอดเงินคงค้าง
- ดอกเบีย้ จ่าย
- ดอกเบีย้ ค้างจ่าย

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2562
กาหนดราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

0.04

0.32

การกาหนดราคา/เงือ่ นไขและอัตราดอกเบีย้ เป็ นไปตามปกติ
ของธุรกิจ ซึง่ เป็ นไปในแนวทางเดียวกันกับการกาหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน
2,000.00
186.79
168.59

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

500.00
66.93
65.09

ส่วนที่ 2-12 หน้าที่ 4

0.00
25.36
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
2563

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 2563 มีการใช้
แห่งประเทศไทยและกองทุนเพือ่
วงเงินกู้
การฟื้ นฟูและพัฒนาระบบ
- ยอดเงินคงค้าง
สถาบันการเงิน
- ค่าธรรมเนียมวงเงินกู้
- ดอกเบีย้ จ่าย
- ดอกเบีย้ ค้างจ่าย
2.บริษทั ฯ ทาสัญญาวงเงินกู้
ประเภทเงินทุนหมุนเวียนกับ
ธนาคารกรุงไทย จากัด
(มหาชน) จานวนเงิน 3,500
ล้านบาท มีการใช้วงเงินกู้
- ยอดเงินคงค้าง
- ดอกเบีย้ จ่าย
- ดอกเบีย้ ค้างจ่าย

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2562
การกาหนดราคา/เงือ่ นไข/อัตราดอกเบีย้ /ค่าธรรมเนียมวงเงิน
กูเ้ ป็ นไปตามปกติของธุรกิจ ซึง่ เป็ นไปในแนวทางเดียวกันกับ
การกาหนดให้กบั บุคคลหรือกิจการอืน่ ทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

2,260.73
0.86
284.66
260.69

0.00
3.23
31.82
0.00
การกาหนดราคา/เงือ่ นไข/อัตราดอกเบีย้ เป็ นไปตามปกติของ
ธุรกิจ ซึง่ เป็ นไปในแนวทางเดียวกันกับการกาหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

3,500.00
385.11
378.00

ส่วนที่ 2-12 หน้าที่ 5

3,500.00
12.11
5.26

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

นิ ติ บคุ คล/บริ ษทั
ที่อาจมี
ความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2563

3.บริษทั ฯ ขายหุน้ กูใ้ ห้แก่
ธนาคาร กรุงไทย จากัด
(มหาชน)
- มูลค่าหุน้ กู้
- ดอกเบีย้ จ่าย
- ดอกเบีย้ ค้างจ่าย
4.บริษทั ฯ ขายบริการให้เช่า
สานักงาน ตู้ ATM ค่าน้า-ไฟ
และ Lease line แก่
ธนาคารกรุงไทย จากัด
(มหาชน)
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี้คงค้าง

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2562
การกาหนดราคา/เงือ่ นไข/อัตราดอกเบีย้ เป็ นไปตามปกติของ
ธุรกิจ ซึง่ เป็ นไปในแนวทางเดียวกันกับการกาหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

832.00
32.15
33.33

832.00
10.60
3.38
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

3.05
0.11

ส่วนที่ 2-12 หน้าที่ 6

3.58
0.33

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

นิ ติ บคุ คล/บริ ษทั
ที่อาจมี
ความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2563

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
2562
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

3.92
0.15

ส่วนที่ 2-12 หน้าที่ 7

10.93
0.00

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

นิ ติ บคุ คล/บริ ษทั
ที่อาจมี
ความขัดแย้ง

บริษทั ไปรษณียไ์ ทย จากัด

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

 กระทรวงการคลังเป็ นผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ของบริษทั ไปรษณีย์
ไทย จากัด และของบริษทั ฯ

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2563

1.บริษทั ฯ ซื้อบริการฝากส่ง
ไปรษณียใ์ นประเทศและ
ต่างประเทศ และซือ้ อุปกรณ์
จาก บริษทั ไปรษณียไ์ ทย
จากัด
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง
2.บริษทั ฯ ขายบัตรโดยสาร
เครือ่ งบิน ให้แก่ บริษทั
ไปรษณียไ์ ทย จากัด
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี้คงค้าง

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2562
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

0.62
0.01

1.37
0.00
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

0.22
0.00

ส่วนที่ 2-12 หน้าที่ 8

1.73
0.14

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
2563

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
- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2562
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

0.00
0.11

1.51
0.11
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

18.17
0.73

63.47
14.70
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

1.63
0.87

ส่วนที่ 2-12 หน้าที่ 9

1.97
0.00

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

นิ ติ บคุ คล/บริ ษทั
ที่อาจมี
ความขัดแย้ง

บริษทั ปตท. จากัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2563

1.บริษทั ฯ ซื้อน้ามันรถยนต์และ
 กระทรวงการคลังเป็ นผูถ้ อื หุน้
และน้ามันหล่อลืน่ จากบริษทั
รายใหญ่ของ บริษทั ปตท.
ปตท. จากัด (มหาชน)
จากัด (มหาชน) และของบริษทั ฯ
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง
2.บริษทั ฯ ขายบัตรโดยสาร
เครือ่ งบิน และให้บริการสอบ
เทียบเครือ่ งมือวัด (AC
Dielectric Tester) ให้แก่
บริษทั ปตท. จากัด (มหาชน)
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี้คงค้าง

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2562
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

18.60
1.50

120.50
0.00
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

3.37
0.00

ส่วนที่ 2-12 หน้าที่ 10

30.64
4.22

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
2563

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
2562
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

4,577.76
4.02

6,432.68
168.15
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

23.18
13.42

ส่วนที่ 2-12 หน้าที่ 11

99.49
18.36

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
2563

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
2562
การกาหนดราคา/เงือ่ นไข/อัตราดอกเบีย้ เป็ นไปตามปกติของ
ธุรกิจ ซึง่ เป็ นไปในแนวทางเดียวกันกับการกาหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

933.00
46.54
49.47

415.00
15.93
16.80

ส่วนที่ 2-12 หน้าที่ 12

933.00
14.96
4.79

415.00
5.92
1.72

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
2563

1.บริษทั ฯ จัดส่งนักบินบริษทั ฯ
ไปอบรมด้านกิจการบิน จาก
สถาบันการบินพลเรือน
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง

2.บริษทั ฯ ขายบัตรโดยสาร
เครือ่ งบิน แก่สถาบันการบิน
พลเรือน
- ยอดรายได้รวม

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2562
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

9.34
10.00

14.95
0.00

กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน
0.00

ส่วนที่ 2-12 หน้าที่ 13

0.18

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

นิ ติ บคุ คล/บริ ษทั
ที่อาจมี
ความขัดแย้ง

บริษทั ไทย-อะมาดิอุส เซาท์
อีสต์เอเชีย จากัด
(บริษทั ย่อย)

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

 บริษทั ฯ เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
ของบริษทั ไทย-อะมาดิอุส เซาท์
อีสต์เอเชีย จากัด โดยถือหุน้
ประมาณร้อยละ 55
 ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ได้แก่
- นางสุวมิ ล บัวเลิศ ดารง
ตาแหน่ง ประธานกรรมการ ของ
บริษทั ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อสี ต์
เอเชีย จากัด และ ได้ลาออกจาก
บริษทั ฯ เมือ่ วันที่
30 พฤศจิกายน 2563
- นายณัฐพงศ์ สมิตอาไพพิศาล
ดารงตาแหน่งกรรมการ ของ
บริษทั ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อสี ต์
เอเชีย จากัด และ ได้ลาออกจาก
ตาแหน่งดังกล่าวก่อนครบวาระ
ในเดือนเมษายน 2564
- นายชาย เอีย่ มศิร ิ บริษทั ฯ
แต่งตัง้ ให้ไปดารงตาแหน่ง
กรรมการของบริษทั ไทย-อะมาดิ
อุส เซาท์อสี ต์เอเชีย จากัด เมือ่
วันที่ 5 สิงหาคม 2563

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2563

1.บริษทั ฯ ขายบัตรโดยสาร
เครือ่ งบิน และให้บริการเช่า
พืน้ ทีส่ านักงานและอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ให้แก่ บริษทั
ไทย - อะมาดิอุส เซาท์อสี ต์
เอเชีย จากัด
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี้คงค้าง

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2562
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

9.26
0.78

ส่วนที่ 2-12 หน้าที่ 14

11.02
0.17

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
2563

1.บริษทั ฯ ซื้อบริการจัดส่ง
 บริษทั ฯ เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
พนักงานแรงงานภายนอก
ของบริษทั วิงสแปน เซอร์วสิ
เพือ่ ปฏิบตั งิ านในบริษทั ฯ จาก
เซส จากัด โดยถือหุน้ ประมาณ
บริษทั วิงสแปน เซอร์วสิ เซส
ร้อยละ 49 และมีอานาจควบคุม
จากัด
 ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ได้แก่
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
- นางสุวมิ ล บัวเลิศ ดารงตาแหน่ง
- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง
ประธานกรรมการ ของ บริษทั
- ค่าแรงจ่ายล่วงหน้า
วิงสแปน เซอร์วสิ เซส จากัด และ
ได้ลาออกจากตาแหน่งดังกล่าว
2.บริษทั ฯ ให้บริการเช่าพืน้ ที่
ก่อนครบวาระในเดือนเมษายน
สานักงานและอุปกรณ์
2566
สานักงาน ให้แก่บริษทั
- นางสาวปิ ยาณี สังข์ทอง ดารง
วิงสแปน เซอร์วสิ เซส จากัด
ตาแหน่งรองประธานกรรมการ
- ยอดรายได้รวม
ของ บริษทั วิงสแปน เซอร์วสิ เซส
- ยอดลูกหนี้คงค้าง
และ ได้ลาออกจากตาแหน่ง
ดังกล่าวก่อนครบวาระในเดือน
เมษายน 2566

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2562
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

604.38
138.81
0.00

1,119.93
298.79
238.86
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

2.02
2.05

ส่วนที่ 2-12 หน้าที่ 15

4.33
1.00

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

นิ ติ บคุ คล/บริ ษทั
ที่อาจมี
ความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2563

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2562

- นายสุวรรธนะ สีบุญเรือง
บริษทั ฯ แต่งตัง้ ให้ไปดารง
ตาแหน่งกรรมการ ของ บริษทั
วิงสแปน เซอร์วสิ เซส จากัด เมือ่
วันที่ 5 สิงหาคม 2563
บริษทั ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง
จากัด
(บริษทั ย่อย)

1.บริษทั ฯ ให้บริการใช้เครือ่ งมือ
 บริษทั ฯ เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
และอุปกรณ์ในการฝึกอบรม
ของ บริษทั ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง
ด้านการบิน และให้บริการเช่า
จากัด โดยถือหุน้ ประมาณร้อย
พืน้ ทีส่ านักงานและอุปกรณ์
ละ 49 และมีอานาจควบคุม
สานักงาน ให้แก่ บริษทั
 ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ได้แก่
ไทยไฟลท์เทรนนิง่ จากัด
- นาวาอากาศตรี สรเดช นาม
- ยอดรายได้รวม
เรืองศรี ดารงตาแหน่งประธาน
- ยอดลูกหนี้คงค้าง
กรรมการ ของ บริษทั ไทยไฟลท์
เทรนนิ่ง จากัด และเกษียณอายุ
2.บริษทั ฯ ซื้อบริการ การ
จากบริษทั ฯ เมือ่ วันที่ 30
ฝึกอบรมพนักงานต้อนรับบน
กันยายน 2563
- นาวาอากาศตรี อนิรุต แสงฤทธิ ์ เครือ่ งบิน จากบริษทั
ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จากัด
บริษทั ฯ แต่งตัง้ ให้ไปดารง
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม

กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

19.14
4.18

20.23
2.58
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน และเป็ นไปตามราคา
ตลาด

0.45

ส่วนที่ 2-12 หน้าที่ 16

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
2563

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2562

ตาแหน่งกรรมการ ของ บริษทั
ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จากัด เมือ่
วันที่ 10 มีนาคม 2563
- นายชาย เอีย่ มศิร ิ ดารง
ตาแหน่งกรรมการ ของ บริษทั
ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จากัด
บริษทั ทัวร์เอื้องหลวง จากัด
(บริษทั ย่อย)

1.บริษทั ฯ จ่ายค่าตอบแทน
 บริษทั ฯ ถือหุน้ ผ่านบริษทั
(Commission) จากการ
วิงสแปน เซอร์วสิ เซส จากัด
จาหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริการ
ประมาณร้อยละ 49 และมีอานาจ
เอื้องหลวง ให้แก่บริษทั ทัวร์ควบคุม
เอื้องหลวง จากัด
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม

กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

0.00

ส่วนที่ 2-12 หน้าที่ 17

0.11

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

นิ ติ บคุ คล/บริ ษทั
ที่อาจมี
ความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2563

2.บริษทั ฯ ขายทัวร์เอือ้ งหลวง
ให้แก่บริษทั ทัวร์เอื้องหลวง
จากัด
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี้คงค้าง

บริษทั ไทยสมายล์แอร์เวย์
จากัด
(บริษทั ย่อย)

 บริษทั ฯ เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
ของบริษทั ไทยสมายล์แอร์เวย์
จากัด ร้อยละ 100
 ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ได้แก่

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)

1.บริษทั ฯ ซื้อบริการ Block
Space จากบริษทั ไทยสมายล์
แอร์เวย์ จากัด
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2562
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

11.79
1.55

47.60
0.33

กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน
1,884.16
2.93

ส่วนที่ 2-12 หน้าที่ 18

7,011.84
0.00

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

นิ ติ บคุ คล/บริ ษทั
ที่อาจมี
ความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

- นายสุเมธ ดารงชัยธรรม
ดารงตาแหน่งประธานกรรมการ
ของบริษทั ไทยสมายล์แอร์เวย์
จากัด และได้ลาออกจากตาแหน่ง
ดังกล่าวโดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่
11 เมษายน 2563
- นายณัฐพงศ์ สมิตอาไพพิศาล
ดารงตาแหน่งกรรมการของ
บริษทั ไทยสมายล์แอร์เวย์ จากัด
และ ได้ลาออกจากตาแหน่ง
ดังกล่าวก่อนครบวาระในเดือน
เมษายน 2565
- นายวิวฒ
ั น์ ปิ ยะ-วิโรจน์ดารง
ตาแหน่งกรรมการของ บริษทั
ไทยสมายล์แอร์เวย์ จากัด และ
ได้ลาออกจากตาแหน่งดังกล่าว
โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 7 ธันวาคม
2563
- นายจักรกฤศฏิ ์ พาราพันธกุล
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
บริษทั ฯ แต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ง
กรรมการในบริษทั ไทยสมายล์
แอร์เวย์ จากัด เมือ่ วันที่

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2563

2.บริษทั ฯ ให้บริการเช่า
เครือ่ งบิน การบริการ
ภาคพืน้ ดิน ลานจอดสนามบิน
ค่าเบีย้ ประกันเครือ่ งบิน บัตร
ผ่านขึน้ เครือ่ งบิน ฝึกนักบินใช้
เครือ่ งบินจาลอง และอาหาร
ขึน้ เครือ่ งบิน
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี้คงค้าง

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2562
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

5,015.00
7,763.06

ส่วนที่ 2-12 หน้าที่ 19

9,328.93
5,486.27

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

นิ ติ บคุ คล/บริ ษทั
ที่อาจมี
ความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2563

27 มีนาคม 2563 และได้ลาออก
จากตาแหน่งดังกล่าว โดยมีผล
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2563
- นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร
บริษทั ฯ แต่งตัง้ ให้ไปดารง
ตาแหน่งกรรมการของบริษทั
ไทยสมายล์แอร์เวย์ จากัด เมือ่
วันที่ 1 กรกฎาคม 2563
- นายสุวรรธนะ สีบุญเรือง
บริษทั ฯ แต่งตัง้ ให้ไปดารง
ตาแหน่งกรรมการของบริษทั
ไทยสมายล์แอร์เวย์ จากัด เมือ่
วันที่ 2 ธันวาคม 2563

ส่วนที่ 2-12 หน้าที่ 20

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2562

เงื่อนไข/นโยบายราคา

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

นิ ติ บคุ คล/บริ ษทั
ที่อาจมี
ความขัดแย้ง

บริษทั ดอนเมือง อินเตอร์
เนชันแนล
่
แอร์พอร์ต โฮเต็ล
จากัด
(บริษทั ร่วม)

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2563

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
ดารงตาแหน่งกรรมการของ
บริษทั ดอนเมือง อินเตอร์เนชัน่
แนล แอร์พอร์ต โฮเต็ล จากัด
และได้ลาออกจากบริษทั ฯ เมือ่
วันที่ 31 ธันวาคม 2563
- นางสุวมิ ล บัวเลิศ ดารงตาแหน่ง
กรรมการของบริษทั ดอนเมือง
อินเตอร์เนชันแนล
่
แอร์พอร์ต
โฮเต็ล จากัด และได้ลาออกจาก
บริษทั ฯ เมือ่ วันที่ 30 พฤศจิกายน
2563
- นายกฤชบดี อินทรโชติ ดารง
ตาแหน่งกรรมการของบริษทั
ดอนเมือง อินเตอร์เนชันแนล
่
แอร์พอร์ต โฮเต็ล จากัด และ
ได้เข้าร่วมโครงการร่วมใจจาก
องค์กร โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่
1 ธันวาคม 2563

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2562
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

0.00

ส่วนที่ 2-12 หน้าที่ 21

0.10

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

นิ ติ บคุ คล/บริ ษทั
ที่อาจมี
ความขัดแย้ง

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

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2563

 บริษทั ฯ ถือหุน้ ใน บริษทั บริการ 1.บริษทั ฯ ซื้อบริการเติมน้ามัน
เครือ่ งบินจากบริษทั บริการ
เชือ้ เพลิงการบินกรุงเทพ จากัด
เชือ้ เพลิงการบินกรุงเทพ
(มหาชน) ประมาณร้อยละ 22.59
จากัด (มหาชน)
 ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ได้แก่
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
- นายณัฐพงศ์ สมิตอาไพพิศาล
- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง
ดารงตาแหน่งกรรมการของ
บริษทั บริการเชือ้ เพลิงการบิน
กรุงเทพ จากัด (มหาชน) และ
2.บริษทั ฯ มีการให้บริการขนส่ง
ได้ลาออกจากตาแหน่ งดังกล่าว
และการบริการด้านอาหาร
ก่อนครบวาระในเดือนเมษายน
ให้แก่บริษทั บริการเชือ้ เพลิง
2566
การบินกรุงเทพ จากัด
- นายเชิดพันธ์ โชติคุณ บริษทั ฯ
(มหาชน)
แต่งตัง้ ให้ไปดารงตาแหน่ง
- ยอดรายได้รวม
กรรมการของบริษทั บริการ
เชือ้ เพลิงการบินกรุงเทพ จากัด
(มหาชน) เมื่อวันที่ 10 มีนาคม
2563
- นายชาย เอีย่ มศิร ิ บริษทั ฯ
แต่งตัง้ ให้ไปดารงตาแหน่ง
กรรมการของบริษทั บริการ
เชือ้ เพลิงการบินกรุงเทพ จากัด
(มหาชน) เมือ่ วันที่
5
สิงหาคม 2563

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2562
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

128.84
22.22

362.57
0.00

กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

0.00

ส่วนที่ 2-12 หน้าที่ 22

0.01

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

นิ ติ บคุ คล/บริ ษทั
ที่อาจมี
ความขัดแย้ง

บริษทั ครัวการบินภูเก็ต จากัด
(บริษทั ร่วม)

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2563

 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 โรงแรมท่าอากาศยาน
สุวรรณภูม ิ จากัด
(บริษทั ร่วม)

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)

 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
ตาแหน่งกรรมการของบริษทั
โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ
จากัด

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2562
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

99.02
20.52

125.92
0.00
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

0.06
0.00

0.29
0.01
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

5.69
2.16

ส่วนที่ 2-12 หน้าที่ 23

26.03
0.00

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

นิ ติ บคุ คล/บริ ษทั
ที่อาจมี
ความขัดแย้ง

บริษทั สายการบินนกแอร์
จากัด (มหาชน)
(บริษทั ร่วมลงทุน)

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

 บริษทั ฯ ถือหุน้ ในบริษทั
สายการบินนกแอร์ จากัด
(มหาชน) ร้อยละ 15.94
 ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ได้แก่
- นายวิวฒ
ั น์ ปิ ยะวิโรจน์
ดารงตาแหน่งกรรมการของ
บริษทั สายการบินนกแอร์
จากัด (มหาชน) และได้ลาออก
จากตาแหน่งดังกล่าวโดยมีผล
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2563

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2563

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

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2562
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

0.00
0.00

1.16
0.00
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

233.15
164.89

ส่วนที่ 2-12 หน้าที่ 24

176.40
56.44

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
2563

1.บริษทั ฯ ซื้อบริการนาร่อง
 กระทรวงการคลังเป็ นผูถ้ อื หุน้
(Navigation) และเช่าอุปกรณ์
รายใหญ่ของบริษทั วิทยุการบิน
สือ่ สารจากบริษทั วิทยุการ
แห่งประเทศไทย จากัด และของ
บินแห่งประเทศไทย จากัด
บริษทั ฯ
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
 บริษทั ฯ ถือหุน้ ประมาณร้อยละ
- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง
0.79 ในบริษทั วิทยุการบินแห่ง
ประเทศไทย จากัด
2.บริษทั ฯ ขายบัตรโดยสาร
 ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ได้แก่
เครือ่ งบิน และให้บริการขนส่ง
- นาวาอากาศตรี สรเดช
แก่บริษทั วิทยุการบินแห่ง
นามเรืองศรี ดารงตาแหน่ง
ประเทศไทย จากัด
กรรมการของบริษทั วิทยุการบิน
- ยอดรายได้รวม
แห่งประเทศไทย จากัด และ
- ยอดลูกหนี้คงค้าง
เกษียณอายุจากบริษทั ฯ เมือ่
วันที่ 30 กันยายน 2563

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2562
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

364.52
105.53

1,388.29
115.32
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

0.12
0.00

0.20
0.05

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 14.05 ล้านบาท สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และมียอดคงค้าง
5.31 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

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 ที่เกีย่ วข้อง กาหนดจากราคาปกติ
ของธุรกิจเช่นเดียวกับทีบ่ ริษทั ฯ กาหนดให้กบั บุคคล หรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน ทัง้ นี้เป็ นไปตามความเหมาะสมของ
เงื่อ นไข และการใช้ร าคาตลาดที่อ้ า งอิง ได้ ซึ่ง ก่ อให้เ กิด ประโยชน์ แ ก่ ท งั ้ บริษัท ฯ และบริษัท ที่เ กี่ย 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 กุม รวมทัง้ กรรมการและผูบ้ ริหารทีม่ สี ว่ นได้เสียในเรื่องนัน้ ๆ จะไม่มสี ่วนในการอนุ มตั กิ าร
ทารายการ
12.4

นโยบายการทารายการระหว่างกันในอนาคต

คณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทฯ จะร่วมกันดูแลรายการระหว่างกันดังกล่าวที่อาจเกิดขึน้ ในอนาคตว่าจะ
เป็ นไปด้วยความสมเหตุ สมผลและมีอตั ราตอบแทนที่ยุติธรรม พร้อมทัง้ ผ่านการอนุ มตั ิตามขัน้ ตอนและกฎระเบียบที่
เกีย่ วข้องอย่างถูกต้อง และจะเปิ ดเผยชนิ ดและมูลค่าของรายการระหว่างกันของบริษทั ฯ 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 2563
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 2562

ปี 2561

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

48,637
188,734
(140,097)
(141,171)
(141,180)

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

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

(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)

208,791
337,456
(128,665)

254,808
243,042
11,766

268,721
248,265
20,456

(ล้านหุน้ )
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2,182.77
10.00
(64.68)
-

2,182.77
10.00
(5.51)
-

2,182.77
10.00
(5.33)
-

(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(เท่า)

(291.5)
(55.2)
(241.5)
(1.8)

(6.5)
(2.5)
(74.6)
12.5

(5.8)
(2.6)
(44.1)
7.4

หมายเหตุ :
(1) อัตรากาไร (ขาดทุน) สุทธิต่อรายได้รวม เท่ากับ กาไร (ขาดทุน) สุทธิ / รายได้รวม (ไม่รวมอัตราแลกเปลี่ยนและกาไรจากการเปลีย่ นแปลงสัดส่วนเงินลงทุน)
(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 2563

ปี 2562

ปี 2561

งบกาไรขาดทุน :
ค่าโดยสารและน้าหนักส่วนเกิน
ค่าระวางขนส่ง
ค่าไปรษณียภัณฑ์
กิจการอื่นๆ

34,163

149,044

160,255

6,736

17,243

21,640

157

540

701

6,661

14,215

13,369

921

3,473

3,710

ดอกเบีย้ รับและรายได้อ่นื (3)
ผลกาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตรา
ต่างประเทศ
รวมรายได้

(895)

4,439

911

47,743

188,954

200,586

ค่าน้ามันเครือ่ งบิน

12,386

54,675

60,096

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน

20,546

31,172

30,875

ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับการบิน (1)

16,151

46,621

47,883

ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่าย

27,704

17,328

19,045

219

14,489

15,017

ค่าสินค้าและพัสดุใช้ไป

2,111

9,101

9,111

ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับการขายและโฆษณา

1,952

10,637

10,843

564

628

590

82,703

634

3,459

5,310

10,040

10,243

18,194

4,664

5,030

187,840

199,989

212,192

(140,097)

(11,035)

(11,606)

(1,083)

(982)

37

(9)

26

56

ขาดทุนสุทธิส่วนทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่

(141,171)

(12,043)

(11,625)

ขาดทุนสุทธิ

(141,180)

(12,017)

(11,569)

2,183

2,183

2,183

(64.68)

(5.51)

(5.33)

ค่าเช่าเครือ่ งบินและอะไหล่

ค่าใช้จ่ายด้านการประกันภัย
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเครือ่ งบินและสินทรัพย์
ค่าใช้จ่ายอื่น
ดอกเบีย้ จ่ายและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (2)
รวมค่าใช้จ่าย
ขาดทุนก่อนหักภาษีเงินได้
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้สุทธิ
กาไรสุทธิส่วนทีเ่ ป็ นของผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อย

จานวนหุน้ ทีอ่ อกและเรียกชาระแล้ว (ล้านหุน้ )
ขาดทุนสุทธิต่อหุน้ (บาท)

หมายเหตุ: (1) ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับการบินประกอบด้วย ค่าบริการการบิน ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับนักบินและลูกเรือและค่าซ่อมแซมและซ่อมบารุงอากาศยาน
(2) ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วม, ผลขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในเงินลงทุนและ
ผลขาดทุนสาหรับการป้ องกันความเสีย่ งของกลุ่มรายการของฐานะสุทธิ และ ผลขาดทุนจากการด้อยค่าตามาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 9
(3) ดอกเบี้ยรับและรายได้อ่นื รวมกาไรจากการเปลีย่ นแปลงสัดส่วนเงินลงทุน

ส่วนที่ 3-13 หน้าที่ 2

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

หน่ วย : ล้านบาท

รายการ

ปี 2563

ปี 2562

ปี 2561

(12,937)

18,271

15,620

(9,814)

13,573

17,400

(447)

(3,342)

(3,870)

3

1,247

4

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

(35)

(1,725)

(2,099)

เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินกูร้ ะยะสัน้

11,490

500

(4,328)

เงินสดรับ (จ่าย) จากหุน้ กู้
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินกูย้ มื ระยะยาวและหนี้สนิ
ตามสัญญาเช่า
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน

(2,500)

9,258

2,750

(7,897)

(9,489)

(11,400)

(3,292)

(3,725)

(16,846)

(11,100)

23,833

29,511

(5.09)

10.92

13.52

งบกระแสเงิ นสด :
กาไรจากการดาเนินงานก่อนการเปลีย่ นแปลง
ในสินทรัพย์และหนี้สนิ ดาเนินงาน
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรม
ดาเนินงาน
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์

2555

เงินสดรับจากการจาหน่ายสินทรัพย์

EBITDAR (1)
EBITDAR ต่อหุน้ (บาท)
หมายเหตุ :
(1)
EBITDAR เท่ากับ EBITDA + ค่าเช่าเครื่องบินและอะไหล่

EBITDA เท่ากับ รายได้ (ไม่รวมกาไรจากอัตราแลกเปลีย่ น และกาไรจากการเปลีย่ นแปลงสัดส่วนเงินลงทุน) - ค่าใช้จ่าย (ไม่รวมต้นทุนทางการเงิน
ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่ าย ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเครื่องบินและสินทรัพย์สิทธิการใช้และอุปกรณ์ การบิน
หมุนเวียน ประมาณการเงินตอบแทนความชอบในการทางาน ผลขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็ นไปตาม TFRS 9 ผลขาดทุน
สาหรับการป้ องกันความเสีย่ งของกลุ่มรายการของฐานะสุทธิ และผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ)

หน่ วย : ล้านบาท

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

ปี 2563

ปี 2562

ปี 2561

8,674
19,745
42,127
208,791
301,590
5
337,456
21,828
(128,665)

21,663
45,676
171,912
254,808
81,759
122,121
243,042
21,828
11,766

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

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 2563

ปี 2562

ปี 2561

0.07
0.04
(0.07)
6.53
55.13
5.63
63.95
4.35
82.67
36.41

0.81
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

(8.93)
(99.36)
1.22
21.60
(291.51)
(241.54)

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

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

(55.18)
(106.79)
0.21

(2.52)
2.75
0.72

(2.58)
4.07
0.73

(1.82)
(0.93)
(0.49)
-

12.52
2.10
0.71
-

7.40
3.22
0.85
-

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 นและกาไรจากการปลีย่ 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 เฉลีย่
(5) อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ เท่ากับ กาไร (ขาดทุน) ก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี / สินทรัพย์รวมเฉลีย่
(6) อัตราส่วนหนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบี้ยต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ เท่ากับ (เงินกูย้ มื ระยะสัน้ + หนี้สนิ ระยะยาวรวมส่วนที่ถงึ กาหนดชาระภายใน 1 ปี ) / ส่วนของ
ผูถ้ อื หุน้
(7) อัตราส่วนความสามารถในการชาระดอกเบี้ย เท่ากับ กาไรก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
ของเครื่องบินและสินทรัพย์สทิ ธิการใช้และอุปกรณ์การบินหมุนเวียน ประมาณการเงินตอบแทนความชอบในการทางาน ผลขาดทุนจากการด้อยค่าซึง่
เป็ นไปตาม TFRS 9 กาไรจากการเปลีย่ นแปลงสัดส่วนเงินลงทุน ผลขาดทุนสาหรับการป้ องกันความเสีย่ งของกลุ่มรายการของฐานะสุทธิ และกาไร
(ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ (EBITDA) / ดอกเบี้ยจ่าย

ส่วนที่ 3-13 หน้าที่ 4

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

(8)

แบบ 56-1

อัตราส่วนความสามารถในการชาระภาระผูกพันเท่ากับ EBITDAR / (การชาระคืนหนี้สนิ ระยะยาวและหนี้สนิ ตามสัญญาเช่า + ดอกเบี้ยจ่าย + ค่าเช่า
เครื่องบินและอะไหล่)

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

ปี 2563

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
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าซึง่ เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับที่ 9
ผลขาดทุนสาหรับการป้ องกันความเสีย่ งของกลุ่มรายการของ
ฐานะสุทธิ
ผลกาไร (ขาดทุน) จากการเปลีย่ นแปลงสัดส่วนเงินลงทุน
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์และเครือ่ งบิน

ปี 2562

ปี 2561

26.34
28.84
9.21
0.55
12.53
13.75
7.30
98.52
1.48
100.00

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

25.57
42.42
33.35
57.20
0.45
4.36
4.03
1.16
10.96
1.06
179.52
25.18
204.70
(104.70)
0.54

29.68
16.92
25.30
9.40
7.86
4.94
5.77
0.34
5.45
0.12
105.67
2.41
108.20
(8.20)
-

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)
-

(1.46)

(1.46)

-

0.43
(170.77)

0.15
(0.34)

(1.73)

ส่วนที่ 3-13 หน้าที่ 5

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

หน่ วย : ล้านบาท
รายการ

ปี 2563

กาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
กาไรสุทธิ (ขาดทุน) สุทธิ

(1.85)
(2.24)
(290.45)

ปี 2562

ปี 2561

2.41
(0.53)
(6.52)

0.46
0.02
(5.79)

ผลการดาเนิ นงานในรอบ 5 ปี
ปี 2563
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
116,526
3,394
2,151
63.4
5,871
23,789
15,398
64.7
1,015
595
58.6
18,361
(140,097)

ปี 2562
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)

นิ ยามศัพท์ทางด้านการบิ น











ปริมาณการผลิตรวมคิดเป็ น ตัน-กิโลเมตร คือ ระวางบรรทุกของเครือ่ งบิน คูณ ระยะทางบิน
ปริมาณการขนส่งรวมคิดเป็ น ตัน-กิโลเมตร คือ น้าหนักผูโ้ ดยสาร สัมภาระเกินพิกดั พัสดุ และไปรษณียภัณฑ์ 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
ระวางบรรทุกของเครื่องบิน คือ ปริมาณน้ าหนักสูงสุดซึ่งเครื่องบินสามารถบรรทุกได้ น้ าหนักในที่น้ี หมายถึงน้ าหนักผูโ้ ดยสาร
สัมภาระเกินพิกดั พัสดุและไปรษณียภัณฑ์

(1)

ในปี 2558 บริษทั ฯ มีการเปลี่ยนแปลงค่าสถิติการคานวณน้ าหนักเฉลีย่ ผูโ้ ดยสารรวมสัมภาระ (Free Baggage Allowance) จาก 90
กิโลกรัมต่อคน เป็ น 100 กิโลกรัมต่อคนเพือ่ ให้ค่าสถิตขิ องบริษทั ฯ สามารถเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมการบินทีเ่ ปลีย่ นแปลง
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14. การวิ เคราะห์และคาอธิ บายของฝ่ ายจัดการ
คาอธิ บายผลการดาเนิ นงานและการวิ เคราะห์ฐานะทางการเงิ นสาหรับปี 2563 สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของ
บริษทั การบิ นไทย จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
1. บทสรุปผูบ้ ริหาร
ตัง้ แต่ ต้นปี 2563 สถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ที่ขยาย
วงกว้างไปทัวโลก
่
ทาให้รฐั บาลหลายประเทศจาเป็ นต้องใช้มาตรการปิ ดเมืองครัง้ ใหญ่ (Great Lockdown) เพื่อจากัดการ
แพร่ระบาด โดยการควบคุมและจากัดการเดินทางทัง้ ภายในและระหว่างประเทศอย่างเข้มงวด รวมทัง้ การใช้มาตรการสร้าง
ระยะห่างทางสังคม หรือ Social Distancing ส่งผลให้การเชื่อมโยงระหว่างกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ทัวโลก
่
หยุดชะงักพร้อมกัน ซึง่ ธนาคารโลก (World Bank) ประเมินว่า เศรษฐกิจโลก ปี น้ีจะหดตัวราว 5.2% ซึง่ เป็ นภาวะถดถอย
ครัง้ ใหญ่ทส่ี ดุ ในรอบ 80 ปี แต่เนื่องจากโรคระบาดได้สร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจของนานาประเทศทัวโลก
่
จึงอาจ
ถือได้ว่าวิกฤตครัง้ นี้รา้ ยแรงสุดในรอบ 150 ปี ถึงแม้ว่ารัฐบาลประเทศต่างๆ ได้มคี วามพยายามออกมาตรการเยียวยาเพื่อ
ช่วงพยุงเศรษฐกิจแล้วก็ตาม
อุตสาหกรรมการบินของโลกในปี 2563 ได้รบั ผลกระทบอย่างรุนแรงเป็ นประวัตกิ ารณ์ จากมาตรการควบคุมและ
จากัดการเดินทางของหลายประเทศ ทาให้ทุกสายการบินต้องหยุดดาเนินการบินตามปกติ โดยข้อมูลของสมาคมการขนส่ง
ทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) ปริมาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสารรวม (ASK) ลดลงจากปี ก่อน 56.5% และปริมาณการ
ขนส่งผู้โดยสาร (RPK) รวมลดลง 65.9% โดยมีปริมาณการขนส่งผู้โดยสารเส้นทางระหว่างประเทศ ลดลงถึง 75.6%
นอกจากนัน้ องค์การบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO) ได้ประมาณการรายได้ทล่ี ดลงของสายการบินทัวโลกถึ
่
ง 371
พันล้านเหรียญสหรัฐ ในขณะทีม่ ภี าระต้นทุนอยู่เป็ นจานวนมาก เช่น ค่าใช้จ่ายพนักงาน ค่าเช่าเครื่องบิน ทาให้สายการบิน
ประสบปั ญหาขาดสภาพคล่องอย่างรุนแรง รัฐบาลของหลายประเทศต้องออกมาตรการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็ น
การเพิม่ ทุนหรือการค้าประกันเงินกู้
การระบาดของเชือ้ ไวรัส COVID-19 กระทบต่อเศรษฐกิจไทยในปี 2563 อย่างมากเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะภาค
การท่ อ งเที่ยวที่ถือ เป็ น รายได้ห ลักของเศรษฐกิจ ไทยมีสดั ส่วนถึง 16% ของ GDP ในปี 2562 โดยเป็ น รายได้จ าก
นักท่องเที่ยวต่ างชาติ 10% ของ GDP ซึ่งคิดเป็ น 61% จากรายได้ท่องเที่ยวทัง้ หมด ในขณะที่ปี 2563 มีจานวน
นักท่องเที่ยวต่างชาติลดลงจากปี ก่อนถึง 83.2% เนื่องจากการห้ามอากาศยานทาการบินเข้าสู่ประเทศในช่วงปลายเดือน
มีนาคม-มิถุนายน 2563 โดยให้มีการทาการบินเฉพาะเที่ยวบินพิเศษเท่านัน้ อย่างไรก็ตาม ตัง้ แต่ เดือนตุ ลาคม 2563
เป็ นต้นมา ได้เริม่ มีการอนุ ญาตให้ทาการบินด้วยเทีย่ วบินกึง่ พาณิชย์ แต่ดว้ ยขัน้ ตอนของการอนุ ญ าตเดินทางเข้าประเทศ
ทาให้ยงั ไม่มผี โู้ ดยสารเดินทางในเส้นทางระหว่างประเทศมากนัก ส่วนการท่องเทีย่ วในประเทศ รัฐบาลได้มมี าตรการกระตุน้
การท่องเที่ยวในประเทศ โดยเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 คณะรัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว
2 โครงการ คือ โครงการ “กาลังใจ” และ “เราเทีย่ วด้วยกัน” ซึง่ ช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงครึง่ ปี หลังได้บา้ ง อย่างไร
ก็ตาม ในช่วงปลายปี จากสถานการณ์การระบาดระลอกใหม่ ซึง่ กระจายเป็ นวงกว้างและเร็วกว่าการระบาดรอบแรก ส่งผลให้
สถานการณ์การท่องเทีย่ วในช่วงปลายไตรมาสที่ 4 ของ ปี 2563 เกิดการหยุดชะงัก นอกจากนี้การประกาศงดกิจกรรมส่งท้าย
ปี เก่าต้อนรับปี ใหม่สง่ ผลต่ออุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วทัวประเทศ
่
สาหรับภาคการส่งออกของไทยเริม่ ฟื้ นตัวดีขน้ึ ตัง้ แต่ช่วง
กลางปี 2563 เพราะได้รบั ผลดีจากเศรษฐกิจโลกทีฟ่ ้ื นตัวขึน้ ทาให้มกี ารนาเข้าสินค้ามาผลิตเพื่อส่งออกเพิม่ ขึน้
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ตัง้ แต่ต้นปี 63 ดังกล่าว บริษัท การบินไทย จากัด
(มหาชน) (“บริษัทฯ”) และบริษทั ไทยสมายล์แอร์เวย์ จากัด ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยได้ทยอยปรับลดเทีย่ วบินให้สอดคล้องกับ
ความต้องการเดินทางทีล่ ดลงตัง้ แต่ ปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จนกระทังหยุ
่ ดทาการบินเส้นทางระหว่างประเทศในเชิง
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พาณิชย์ทุกเส้นทางเป็ นการชัวคราวตั
่
ง้ แต่เดือนเมษายน 2563 เป็ นต้นมา เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการควบคุมการแพร่
ระบาดของทางราชการแต่ละประเทศ โดยให้บริการขนส่งสินค้าในบางเส้นทาง รวมทัง้ การจัด เทีย่ วบินพิเศษเพื่อนาคนไทย
กลับบ้านเท่านัน้ การยกเลิกเทีย่ วบินเป็ นการชัวคราว
่
ส่งผลกระทบต่อรายได้รวมอย่างมีสาระสาคัญ คณะกรรมการบริษทั ฯ
ในการประชุมเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 และวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 จึงมีมติอนุ มตั ิให้บริษัทฯ ยื่นคาร้องขอฟื้ นฟู
กิจการต่อศาลล้มละลายกลาง โดยมีวตั ถุประสงค์ให้การเข้าสู่กระบวนการฟื้ นฟูกจิ การในครัง้ นี้ จะช่วยให้บริษทั ฯ สามารถ
บรรลุวตั ถุประสงค์ของแผนฟื้ นฟูได้อย่างมีประสิทธิภาพตามขัน้ ตอนต่างๆ ที่มกี ฎหมายรองรับและให้ความคุ้มครองแก่ผู้ท่ี
เกีย่ วข้องอย่างเป็ นธรรม ทัง้ บริษทั ฯ ยังสามารถประกอบธุรกิจต่อไปได้ในระหว่างทีอ่ ยู่ในกระบวนการฟื้ นฟูกจิ การไม่ว่าจะ
เป็ น กระบวนการขนส่ ง ผู้ โ ดยสารไปยัง จุ ด หมายปลายทางของการบิน ไทยในประเทศต่ า งๆ หรือ การขนส่ ง สิน ค้ า
ไปรษณียภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ซึง่ จะดาเนินการควบคู่ไปกับการฟื้ นฟูองค์กรเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการดาเนิน งานและ
พัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการให้ดยี งิ่ ขึน้ ต่อไป
โดยในปี 2563 มีเหตุการณ์สาคัญต่อการดาเนินงานของบริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) ดังนี้
- วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 คณะรัฐมนตรีได้มมี ติเห็นชอบให้ บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) ดาเนินการ
ตามแผนฟื้ นฟูธุรกิจภายใต้กระบวนการฟื้ นฟูกจิ การของศาลล้มละลายกลาง
- วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 กระทรวงการคลังได้ลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ลงต่ ากว่าร้อยละ 50 ของ
จานวนหุ้นที่ออกและเรียกชาระแล้วทัง้ หมดของบริษัทฯ โดยจาหน่ ายหุ้นร้อยละ 3.17 ให้แก่กองทุนรวมวายุภกั ษ์หนึ่ง
อย่างไรก็ตามกระทรวงการคลังยังคงเป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ และถือหุน้ คิดเป็ นร้อยละ 47.86 ของจานวนหุน้ ทีอ่ อกและเรียก
ชาระแล้วทัง้ หมด ซึง่ ภายหลังการลดสัดส่วนการถือหุน้ ดังกล่าว บริษทั ฯ ได้พน้ สภาพจากการเป็ นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย
ทีเ่ กีย่ วข้อง
- คณะกรรมการบริษทั ฯ ในการประชุมเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 และวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ได้มมี ติ
อนุ ม ัติใ ห้ บ ริษัท ฯ ยื่น ค าร้อ งขอฟื้ นฟู กิจ การ และให้เ สนอผู้จ ัด ท าแผนฟื้ นฟู กิจ การต่ อ ศาลล้ ม ละลายกลาง ภายใต้
พระราชบัญญัตลิ ้มละลาย พุทธศักราช 2483 โดยเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 บริษทั ฯ ได้ย่นื คาร้องขอฟื้ นฟูกจิ การต่ อ
ศาลล้มละลายกลาง และเมือ่ วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ศาลล้มละลายกลางได้มคี าสังรั
่ บคาร้องขอฟื้ นฟูกจิ การ ทาให้บริษทั ฯ
อยู่ภายใต้สภาวะบังคับชัวคราว
่
(Automatic Stay) และให้ทาธุรกรรมบางอย่างได้เท่าทีจ่ าเป็ นเพื่อให้การดาเนินการค้า
ตามปกติของบริษัทฯ สามารถดาเนินต่อไปได้เท่านัน้ โดยศาลล้มละลายกลางได้กาหนดวันนัด ไต่สวนคาร้องขอฟื้ นฟู
กิจการในวันที่ 17 สิงหาคม 2563
- วันที่ 14 กันยายน 2563 ศาลล้มละลายกลางมีคาสังให้
่ บริษทั ฯ ดาเนินการฟื้ นฟูกจิ การ และตัง้ ผูท้ าแผนตามที่
บริษัทฯ เสนอ ได้แก่ พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน นายจักรกฤศฎิ ์ พาราพันธกุล นายพีระพันธุ์ สาลีรฐั วิภาค
นายบุญทักษ์ หวังเจริญ นายปิ ยสวัสดิ ์ อัมระนันทน์ และนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ร่วมกับ บริษัท อีวาย คอร์ปอเรทแอดไวซอรี่
เซอร์วสิ เซส จากัด โดยขณะนี้คณะผูท้ าแผนอยู่ระหว่างการดาเนินการจัดทาแผนฟื้ นฟูกจิ การ
ตลอดปี 2563 บริษทั ฯ ได้ดาเนินมาตรการเพื่อลดค่าใช้จ่ายเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การลดค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะอย่างยิง่ ค่าใช้จ่ายบุคลากรทัง้ การลดเงินเดือน
และค่าตอบแทนผูบ้ ริหารระดับสูง และขอความร่วมมือให้พนักงานร่ วมโครงการลาหยุดโดยไม่รบั เงินเดือนและค่าตอบแทน
(Together We Can ) นอกจากนี้ ได้มโี ครงการร่วมใจเสียสละเพื่อองค์กร 2 โครงการ ได้แก่โครงการร่วมใจจากองค์กร
Mutual Separation Plan A (“MSP A”) และโครงการลาระยะยาว (“LW20”) เพื่อลดค่าใช้จ่ายให้บริษทั สามารถดารงเงิน สด
ในมือให้เพียงพอในการดาเนินกิจการระหว่างทีไ่ ม่มกี ระแสเงินสดรับจากการดาเนินธุรกิจการบินปกติและจากแหล่งเงินทุนอื่น
ประกอบกับการชะลอการลงทุน และการจัดซือ้ จัดจ้าง ปรับลดค่าใช้จ่ายทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับการปฏิบตั กิ าร และความปลอดภัย
ส่วนที่ 3-14 หน้าที่ 2

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

และหลักเกณฑ์ทก่ี ฎหมายกาหนด นอกจากนี้ ยังมุ่งหารายได้เพิม่ จากธุรกิจทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับการขนส่งผูโ้ ดยสาร โดยการ
เจาะตลาดลูกค้าภาคพืน้ ให้มากขึน้ ได้แก่
- โครงการอร่อยล้นฟ้ า ไม่บินก็ฟินได้ เพื่อให้ลูกค้าได้สมั ผัสรสชาติอาหารเหมือนให้บริการบนเครื่องบิน โดย
ให้บริการอาหารนานาชาติทน่ี าเสิรฟ์ บนเครื่องบินเฉพาะ Business Class และ First Class ทีส่ านักงานใหญ่การบินไทย และ
สานักงานสีลม นอกจากนี้ ฝ่ ายครัวการบินยังได้เปิ ดตัว ปาท่องโก๋ สังขยามันม่วง ทีไ่ ด้รบั การตอบรับเป็ นอย่างดี อีกด้วย
- โครงการ Thai Flying Experience & Beyond โดยเปิ ดโอกาสให้ผทู้ ส่ี นใจเข้าเยีย่ มชมและทดลองทาการบินกับ
เครื่องฝึกบินจาลอง (Flight Simulator) เพื่อสร้างประสบการณ์จริงด้านการบิน
- บริษัท ทัว ร์ เ อื้อ งหลวง จ ากัด ซึ่ง เป็ นบริษั ท ย่ อ ยของบริษั ท ฯ ร่ ว มกับ การท่ อ งเที่ย วแห่ ง ประเทศไทย
จัด เที่ย วบิน พิเ ศษ TG8999 “บิน รับ มงคลบนฟากฟ้ า ผ่ า น 99 สถานที่ศ ัก ดิส์ ิท ธิใ์ นประเทศไทย” ที่จ ัด ขึ้น ในวัน ที่
30 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งเป็ นเที่ยวบินพิเศษครัง้ แรกของประเทศไทย เพื่อเป็ นการส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเทีย่ วไทย
ตามนโยบายของรัฐบาล และเปิ ดประสบการณ์การเดินทางในรูปแบบใหม่ ภายใต้โครงการ THAI Magical Flying
Experience แคมเปญ "มงคลบนฟากฟ้ า" รวมทัง้ เป็ นการต่อยอดแคมเปญ “เทีย่ วไทยรับพลังบวก” ของการท่องเทีย่ วแห่ง
ประเทศไทย (ททท.) โดยเดินทางด้วยเครื่องบินแอร์บสั A350-900 บินวนไม่ลงจอด ทาการบินผ่านสถานที่ศกั ดิสิ์ ทธิ ์
99 แห่ง ใน 31 จังหวัดของประเทศไทย พร้อมสวดมนต์ภาวนาบนเครื่องบินของการบินไทย เพื่อเป็ นการเสริมสิรมิ งคล
ให้กบั ชีวติ ซึง่ ได้รบั ผลตอบรับเป็ นอย่างดี
ในปี 2563 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีปริมาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสาร (ASK) ลดลง 73.7% ปริมาณการขนส่งผูโ้ ดยสาร
(RPK) ลดลง 78.5% อัตราส่วนการบรรทุกผูโ้ ดยสาร (Cabin Factor) เฉลีย่ 64.7% ต่ ากว่าปี ก่อนซึง่ เฉลีย่ ที่ 79.1% และมีจานวน
ผูโ้ ดยสารทีท่ าการขนส่งรวมทัง้ สิน้ 5.87 ล้านคน ลดลงจากปี ก่อน 76.1% สาหรับด้านการขนส่งสินค้ามีปริมาณการผลิตด้าน
พัสดุภณ
ั ฑ์ (ADTK) ต่ ากว่าปี ก่อน 74.3% ปริมาณการขนส่งพัสดุภณ
ั ฑ์ (RFTK) ต่ ากว่าปี ก่อน 72.0% อัตราส่วนการขนส่ง
พัสดุภณ
ั ฑ์ (Freight Load Factor) เฉลีย่ เท่ากับ 58.6% สูงกว่าปี ก่อนทีเ่ ฉลีย่ เท่ากับ 53.8%
บริษัทฯ และบริษัทย่อ ย มีรายได้ร วมทัง้ สิ้น 48,311 ล้านบาท ต่ ากว่าปี ก่อน 135,735 ล้านบาท หรือ 73.8%
สาเหตุสาคัญเนื่องจากทัง้ รายได้จากการขนส่งผูโ้ ดยสารและสินค้าลดลง 125,772 ล้านบาท (75.4%) รายได้จากการบริการ
อื่นๆ ลดลง 7,554 ล้านบาท (53.1%) เนื่องจากมาตรการจากัดการเดินทางระหว่างประเทศทัง้ ของประเทศไทยและประเทศ
ต่างๆ สาหรับค่าใช้จ่ายรวมทัง้ สิน้ 96,430 ล้านบาท ต่ ากว่าปี ก่อน 100,040 ล้านบาท (50.9%) สาเหตุ หลักเกิดจาก
ค่าใช้จ่ายดาเนินงานทีแ่ ปรผันตามปริมาณการผลิตและ/หรือ ปริมาณการขนส่ง และ/หรือจานวนผูโ้ ดยสารลดลงจากปริมาณ
การผลิตและปริมาณการขนส่ง และจานวนผูโ้ ดยสารทีล่ ดลง อย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายคงทีท่ อ่ี ยู่ในระดับสูงทาให้การลดลงของ
ค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอที่จะชดเชยรายได้ทส่ี ญ
ู เสียไป ส่งผลให้ขาดทุนจากการดาเนินงาน 48,119 ล้านบาท ขาดทุนเพิม่ ขึน้
จากปี ก่อน 35,695 ล้านบาท (287.3%)
ในปี 2563 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ ครัง้ เดียวรวม 91,978 ล้านบาท ประกอบด้วย
-

สารองเงินชดเชยพนักงานในโครงการร่วมใจจากองค์กร Mutual Separation Plan A (“MSP A”) จานวน 3,098
ล้านบาท
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเครื่องบินและสินทรัพย์สทิ ธิการใช้และอุปกรณ์การบินหมุนเวียน
จานวน 82,703 ล้านบาท
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าซึง่ เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 จานวน 261 ล้านบาท
กาไรจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนใน บริษัท สายการบิน นกแอร์ จากัด (มหาชน) จานวน 206
ล้านบาท
ส่วนที่ 3-14 หน้าที่ 3

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

-

-

แบบ 56-1

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศจานวน 895 ล้านบาท ซึง่ ส่วนใหญ่เกิดจากการตีมูลค่าทาง
บัญชีของหนี้สนิ ทีเ่ ป็ นเงินตราต่างประเทศ รวมหนี้สนิ ตามสัญญาเช่าดาเนินงานเครื่องบินตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับที่ 16
ผลขาดทุนสาหรับการป้ องกันความเสีย่ งของกลุ่มรายการของฐานะสุทธิจานวน 5,227 ล้านบาท

บริษัทฯ และบริษทั ย่อย มีผลการดาเนินงานขาดทุนสุทธิในปี 2563 จานวน 141,180 ล้านบาท ขาดทุนเพิม่ ขึน้ จาก
ปี ก่อน 129,163 ล้านบาท โดยเป็ นขาดทุนสุทธิสว่ นทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่ 141,171 ล้านบาท คิดเป็ นขาดทุนต่อหุน้ 64.68 บาท
ในขณะที่ปีก่อนขาดทุนต่ อหุ้น 5.51 บาท โดยมีกาไรก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษีค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่ าย
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร ผลขาดทุนจากการด้อยค่าซึง่ เป็ นไปตาม TFRS 9 กาไรจากการเปลี่ยนแปลง
สัดส่วนเงินลงทุน ผลขาดทุนสาหรับการป้ องกันความเสีย่ งของกลุ่มรายการของฐานะสุทธิ และขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ (EBITDA) ติดลบจานวน 11,319 ล้านบาท ในขณะทีป่ ี ก่อนมีกาไรเท่ากับ 9,345 ล้านบาท โดยมี EBITDA
Margin เท่ากับ -23.4% เปรียบเทียบกับปี ก่อนทีเ่ ท่ากับ 5.1%
2. คาอธิ บายและวิ เคราะห์ผลการดาเนิ นงานปี 2563
งบการเงินรวมสาหรับปี 2563 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
ตามทีส่ ภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่องเครื่องมือทางการเงิน และ
ฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า ทีม่ ผี ลบังคับใช้สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีทเ่ี ริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 เป็ นต้นไป
มีผลกระทบต่องบการเงินตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.6
ตารางแสดงข้อมูลทางการเงินที่สาคัญ (Financial Performance) - งบการเงิ นของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
ม.ค.-ธ.ค.
เปลี่ยนแปลง
2563
2562
ล้านบาท
%
รายได้รวม
- ค่าโดยสารและค่าน้าหนักส่วนเกิน
- ค่าระวางขนส่งและไปรษณียภัณฑ์
- รายได้การบริการอื่นๆ
- อื่นๆ
ค่าใช้จ่ายรวม
- ค่าน้ามันเครือ่ งบิน
- ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานไม่รวมน้ามัน
- ต้นทุนทางการเงิน - สุทธิ
ขาดทุนจากการดาเนิ นงาน

48,311
34,163
6,893
6,660
595
96,430
12,386
71,970
12,074
(48,119)

ส่วนที่ 3-14 หน้าที่ 4

184,046
149,044
17,784
14,214
3,004
196,470
54,675
137,550
4,245
(12,424)

-135,735
-114,881
-10,891
-7,554
-2,409
-100,040
-42,289
-65,580
+7,829
-35,695

-73.8
-77.1
-61.2
-53.1
-80.2
-50.9
-77.3
-47.7
+184.4
-287.3

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

ม.ค.-ธ.ค.
2563
หัก โครงการ Mutual Separation Plan A ("MSP A")
หัก ประมาณการเงินตอบแทนความชอบในการทางาน (400 วัน)
หัก ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเครือ่ งบินและสินทรัพย์สทิ ธิการใช้
และอุปกรณ์การบินหมุนเวียน
หัก ผลขาดทุนจากการด้อยค่าซึง่ เป็ นไปตาม TFRS 9
บวก กาไรจากการเปลีย่ นแปลงสัดส่วนเงินลงทุน
บวก กาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
หัก ผลขาดทุนสาหรับการป้ องกันความเสีย่ งของกลุ่มรายการของฐานะสุทธิ
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
ขาดทุนสุทธิ
ขาดทุนสุทธิ ส่วนที่ เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ขาดทุนต่อหุน้
(บาท)
ข้อมูลการดาเนิ นงานที่ สาคัญ
EBITDA
(ล้านบาท)
จานวนผูโ้ ดยสาร
(ล้านคน)
ปริมาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสาร
(ล้านทีน่ ง-กิ
ั ่ โลเมตร)
ปริมาณการขนส่งผูโ้ ดยสาร
(ล้านคน-กิโลเมตร)
อัตราส่วนการบรรทุกผูโ้ ดยสาร
(%)
รายได้จากผูโ้ ดยสารเฉลีย่ ต่อหน่วย
(บาท/คน-ก.ม.)
ปริมาณการผลิตด้านพัสดุภณ
ั ฑ์
(ล้านตัน-กิโลเมตร)
ปริมาณการขนส่งพัสดุภณ
ั ฑ์
(ล้านตัน-กิโลเมตร)
อัตราส่วนการขนส่งพัสดุภณ
ั ฑ์
(%)
น้าหนักพัสดุภณ
ั ฑ์ขนส่ง
(พันกก.)
รายได้จากพัสดุภณ
ั ฑ์เฉลีย่ ต่อหน่วย
(บาท/ตัน-กม.)
เครือ่ งบินทีใ่ ช้ดาเนินงาน ณ 31 ธ.ค.
(ลา)
ชัวโมงปฏิ
่
บตั กิ ารบิน
(ชัวโมง)
่
อัตราการใช้ประโยชน์เครือ่ งบินเฉลีย่
(ชัวโมง/ล
่
า/วัน)
อัตราแลกเปลีย่ นเฉลีย่
1 USD : THB
1 EUR : THB
100 JPY : THB
ราคาน้ามันเฉลีย่
(USD/BBL)

3,098
-

2562

เปลี่ยนแปลง
ล้านบาท
%

2,689

+3,098
-2,689

-100.0

82,703
261
206
(895)
(5,227)
(140,097)
(141,180)
(141,171)
(64.68)

634
273
4,439
(11,035)
(12,017)
(12,042)
(5.51)

+82,069
+261
-67
-5,334
-5,227
-129,062
-129,163
-129,129
-59.17

-24.5
-120.2
-

(11,319)
5.87
23,789
15,398
64.7
2.17
1,015
595
58.6
167,531
11.06
103
116,526
6.6

9,345
24.51
90,622
71,695
79.1
2.04
3,950
2,127
53.8
587,953
7.84
103
420,723
11.9

-20,664
-18.64
-66,833
-56,297

-420,422
+3.22
-304,197
-5.3

-221.1
-76.1
-73.7
-78.5
-14.4
+6.4
-74.3
-72.0
+4.8
-71.5
+41.1
-72.3
-44.5

31.2937
35.6769
29.3258
74.11

31.0476
34.7548
28.4806
84.04

+0.2461
+0.9221
+0.8452
-9.93

+0.8
+2.7
+3.0
-11.8

+0.13
-2,935
-1,532

หมายเหตุ : EBITDA = รายได้ (ไม่รวมกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน และกาไรจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุน) - ค่าใช้จ่าย (ไม่รวมต้นทุนทางการเงิน
ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่ าย ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเครื่องบินและสินทรัพย์สิทธิการใช้และอุปกรณ์การบินหมุนเวียน ประมาณการเงิน
ตอบแทนความชอบในการทางาน ผลขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็ นไปตาม TFRS 9 ผลขาดทุนสาหรับการป้ องกันความเสี่ยงของกลุ่มรายการของฐานะสุทธิ
และผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ)
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สรุปผลการดาเนิ นงาน บริษทั การบิ นไทย จากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) และบริษทั ย่อย
รายได้
ในปี 2563 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีรายได้รวมจานวน 48,311 ล้านบาท ลดลง 135,735 ล้านบาท (73.8%) โดยมี
รายละเอียดของรายได้ดงั นี้
 รายได้จากค่าโดยสารและค่าน้าหนักส่วนเกิ น
รายได้จ ากค่ า โดยสารและค่ า น้ า หนั ก ส่ ว นเกิน มีจ านวน 34,163 ล้า นบาท ลดลงจากปี ก่ อ น 114,881
ล้านบาท (77.1%) จากปริมาณการขนส่งผู้โดยสารที่ลดลง 78.5% ซึง่ เป็ นผลมาจากการทีบ่ ริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ยกเลิก
เที่ยวบินแบบประจาทัง้ หมดเป็ นการชัวคราว
่
ตัง้ แต่ไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 เป็ นต้นมา โดยบริษัทไทยสมายล์แอร์เวย์
จากัด เริม่ กลับมาเปิ ดให้บริการผูโ้ ดยสารในเส้นทางภายในประเทศอีก ครัง้ ตัง้ แต่ว นั ที่ 1 มิถุนายน 2563 ในขณะที่รายได้
ส่วนใหญ่ของบริษทั ฯ ตัง้ แต่ไตรมาสที่ 2 เป็ นต้นมา มาจากเทีย่ วบินพิเศษเพื่อนาคนไทยกลับบ้านเท่านัน้
 รายได้จากการขนส่งสิ นค้าและไปรษณี ยภัณฑ์
รายได้จากค่าระวางขนส่งและค่าไปรษณียภัณฑ์ มีจานวน 6,893 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน 10,891 ล้านบาท
(61.2%) โดยลดลงจากปริมาณการขนส่งพัสดุภณ
ั ฑ์ทล่ี ดลง 72.0% ซึง่ เป็ นผลมาจากการทีบ่ ริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ยกเลิก
เที่ยวบินแบบประจาทัง้ หมดเป็ นการชัวคราวเช่
่
นเดียวกับการขนส่งผู้โดยสาร โดยรายได้ส่วนใหญ่ ของบริษัทฯ ตัง้ แต่
ไตรมาสที่ 2 เป็ นต้นมา ส่วนใหญ่เป็ นการให้บริการแบบเช่าเหมาลา (Charter Flight) ไปยังเมืองปลายทางตามความต้องการ
ของลูกค้า
 รายได้การบริการอื่น ๆ ประกอบด้วยรายได้จากหน่วยธุรกิจ ได้แก่การบริการภาคพืน้ ครัวการบิน การบริการ
คลังสินค้า และรายได้จากกิจการสนับสนุ นอื่นๆ รวมจานวน 6,660 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน 7,554 ล้านบาท (53.1%) สาเหตุ
หลักเกิดจากจานวนสายการบินลูกค้าทีล่ ดลง ตามทีส่ านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ได้กาหนดเงื่อนไข
ในการอนุญาตให้อากาศยานทาการบินเข้าออกประเทศไทยเพื่อป้ องกันการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัส COVID-19 ส่งผลให้รายได้
จากทุกหน่วยธุรกิจต่ากว่าปี ก่อน
 รายได้อื่นๆ รวมจานวน 595 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน 2,409 ล้านบาท (80.2%) สาเหตุ หลักเกิดจาก
ในปี ก่อนมีการปรับปรุงบัญชีหนี้สนิ ค่าธรรมเนียมสนามบินซึง่ เป็ นส่วนหนึ่งของรายได้บตั รโดยสารทีเ่ รียกเก็บจากผูโ้ ดยสารก่อน
ปี 2559 โดยนามารับรูเ้ ป็ นรายได้อ่นื ๆ จานวน 1,976 ล้านบาท เนื่องจากไม่มกี ารเรียกเก็บเงินเมื่อระยะเวลาผ่านไปเกินกว่า
3 ปี นับตัง้ แต่วนั ทีร่ บั รูห้ นี้สนิ
ค่าใช้จ่าย
ในปี 2563 บริษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีค่าใช้จ่ายรวม 96,430 ล้านบาท ลดลง 100,040 ล้านบาท (50.9%) โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
 ค่าน้ามันเครื่องบิ น จานวน 12,386 ล้านบาท คิดเป็ น 12.8 % ของค่าใช้จ่ายรวม ลดลง 42,289 ล้านบาท
(77.3%) เป็ นผลมาจากจานวนเทีย่ วบินลดลง ทาให้ปริมาณการใช้น้ามันต่ากว่าปี ก่อน ประกอบกับราคาน้ ามันปรับตัวลดลง
เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน 11.8%
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 ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงานไม่รวมน้ามัน รวมจานวน 71,970 ล้านบาท ลดลง 65,580 ล้านบาท (47.7%)
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ม.ค.-ธ.ค.
หน่ วย : ล้านบาท
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ค่าบริการการบิน
ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับนักบินและลูกเรือ
ค่าซ่อมแซมและซ่อมบารุงอากาศยาน
ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าเช่าเครื่องบินและอะไหล่
ค่าสินค้าและพัสดุใช้ไป
ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับการขายและโฆษณา
ค่าใช้จ่ายอื่น
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วม
ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงานไม่รวมน้ามัน

2563

2562

17,448
6,727
1,552
7,872
27,704
219
2,111
1,952
5,874
511
71,970

28,483
21,058
6,242
19,321
17,328
14,489
9,101
10,637
10,668
223
137,550

เปลี่ยนแปลง
ล้านบาท
%
-11,035
-14,331
-4,690
-11,449
+10,376
-14,270
-6,990
-8,685
-4,794
+288
-65,580

-38.7
-68.1
-75.1
-59.3
+59.9
-98.5
-76.8
-81.6
-44.9
+129.1
-47.7

สรุปค่าใช้จ่ายทีเ่ ปลีย่ นแปลงอย่างมีสาระสาคัญได้แก่
 ค่ า ใช้จ่ า ยในส่ว นที่แ ปรผัน ตามปริม าณการผลิต และ/หรือ ปริม าณการขนส่ง และ/หรือ จ านวนผู้โ ดยสาร
(Variable Cost) ซึง่ ประกอบด้วย ค่าบริการการบิน ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับนักบินและลู กเรือ ค่าซ่อมแซมและซ่อมบารุงอากาศ
ยาน ค่าสินค้าและพัสดุใช้ไป ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขายและโฆษณา รวมจานวน 20,214 ล้านบาท ต่ ากว่าปี ก่อน 46,145
ล้านบาท (69.5%) ซึง่ เป็ นผลมาจากการทีบ่ ริษทั ฯ และบริษทั ย่อยยกเลิกเทีย่ วบินประจาเป็ นการชัวคราว
่
 ค่าใช้จ่ายคงที่ (Fixed Cost) ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน ค่าเสื่อมราคาและค่าตัด จาหน่ าย
ค่าเช่าเครื่องบินและอะไหล่ และค่าใช้จ่ายอื่น มีจานวนรวม 51,245 ล้านบาท ต่ ากว่าปี ก่อน 19,723 ล้านบาท (27.8%) โดยมี
รายละเอียดดังนี้
 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายบุ คลากร ผลประโยชน์ พนักงาน ค่าตอบแทน
ผู้บริหาร และกรรมการ มีจ านวน 17,448 ล้านบาท ลดลง 11,035 ล้านบาท (38.7%) สาเหตุ หลักเกิดจากการปรับลด
เงินเดือนและค่าตอบแทนของผูบ้ ริหารระดับสูง โครงการลาหยุดโดยไม่รบั เงินเดือนและค่าตอบแทน (โครงการ Together
We Can) โดยขอความร่วมมือจากพนักงานต่อเนื่องมาตัง้ แต่เดือนเมษายน 2563 และโครงการร่วมใจเสียสละเพื่อองค์กร
2 โครงการ ได้แก่โครงการร่วมใจจากองค์กร Mutual Separation Plan A (“MSP A”) และโครงการลาระยะยาว (“LW20” )
ซึง่ มีพนักงานเข้าร่วมโครงการ 2,202 คน และ 2,620 คน ตามลาดับ ประกอบกับการปรับลดประมาณการหนี้สนิ สาหรับ
ผลประโยชน์พนักงานโครงการร่วมใจจากองค์กร “MSP A” โดยตัง้ ประมาณการค่าใช้จ่ายตามโครงการดังกล่าวรวมอยู่ใน
ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ ครัง้ เดียว
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 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่ าย และค่าเช่าเครื่องบินและอะไหล่ มีจานวนรวม 27,923 ล้านบาท ลดลง
3,894 ล้านบาท (12.2%) ทัง้ นี้จากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่ามาใช้ ณ วันที่
1 มกราคม 2563 ทาให้ตอ้ งรับรูส้ นิ ทรัพย์สทิ ธิการใช้และหนี้สนิ ตามสัญญาเช่าดาเนินงานในงบแสดงฐานะการเงิน และรับรู้
ค่าเสือ่ มราคาของสินทรัพย์สทิ ธิการใช้และดอกเบีย้ จากหนี้สนิ ตามสัญญาเช่าในงบกาไรขาดทุน ซึง่ มีผลต่อค่าใช้จ่ายในกลุ่ม
ของค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่าย ค่าเช่าเครื่องบินและอะไหล่ และต้นทุนทางการเงินโดยมีรายละเอียดดังนี้
 ค่ าเสื่อมราคาและค่ าตัดจ าหน่ าย เพิ่มขึ้น 10,376 ล้านบาท (59.9%) สาเหตุ หลักเกิ ดจากการน า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่ามาใช้ ทาให้มคี ่าตัดจาหน่ายสินทรัพย์สทิ ธิการใช้ในส่วนของบริษทั ฯ
และสายการบินไทยสมายล์เพิม่ ขึน้ 12,381 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากค่าตัดจาหน่ ายสินทรัพย์สทิ ธิการใช้เครื่องบินภายใต้
สัญญาเช่าดาเนินงาน 39 ลา และเครื่องยนต์ รวมอยู่จานวน 11,624 ล้านบาท หากไม่รวมรายการดังกล่าว ค่าเสื่อมราคาจะ
ต่ ากว่ าปี ก่ อน 2,005 ล้านบาท เป็ น ผลจากมีเ ครื่อ งบิน และที่นัง่ เครื่อ งบิน รวมทัง้ ทรัพ ย์สนิ อื่นที่มีการคิดค่ าเสื่อมราคา
เต็มจานวนแล้ว
 ค่าเช่าเครื่องบินและอะไหล่ ลดลง 14,270 ล้านบาท (98.5%) สาเหตุหลักจากการนามาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับ 16 มาใช้ตามทีก่ ล่าวไว้ขา้ งต้น ทัง้ นี้ หากรวมค่าตัดจาหน่ายสินทรัพย์สทิ ธิการใช้เครื่องบินจานวน
11,624 ล้านบาท ทีร่ วมอยู่ในกลุ่มของค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่ าย และดอกเบีย้ จากสัญญาเช่าดาเนินงานในส่วนของ
เครื่องบินทีร่ วมอยู่ในกลุ่มของต้นทุนทางการเงินจานวน 2,601 ล้านบาท ค่าเช่าเครื่องบินและอะไหล่ใน ปี 2563 จะมีจานวน
14,444 ล้านบาท ต่ากว่าปี ก่อน 45 ล้านบาท
 ค่าใช้จ่ายอื่น มีจานวน 5,874 ล้านบาท ลดลง 4,794 ล้านบาท (44.9%) ทัง้ นี้ หากรวมค่าตัดจาหน่ายสินทรัพย์
สิทธิการใช้สนิ ทรัพย์ตามสัญญาเช่าจานวน 756 ล้านบาท ที่รวมอยู่ใ นกลุ่มของค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่ าย และ
ดอกเบีย้ จากสัญญาเช่าดาเนินงานในส่วนของสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าทีร่ วมอยู่ในกลุ่มของต้นทุนทางการเงินจานวน 143
ล้านบาท ค่าใช้จ่ายอื่นในปี 2563 มีจานวน 6,773 ล้านบาท ต่ ากว่าปี ก่อน 3,895 ล้านบาท (36.5%) จากมาตรการลด
ค่าใช้จ่ายของบริษทั ฯ อย่างเข้มงวด
 ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม มีจานวน 511 ล้านบาท สูงกว่าปี ก่อน 288 ล้านบาท (129.1%)
สาเหตุ หลักเนื่องจากบริษัทร่วมได้รบั ผลกระทบจากโควิด -19 ยกเว้นบริษัท สายการบินนกแอร์ จากัด (มหาชน) มีผล
ขาดทุนลดลงเนื่องจากตัง้ แต่ไตรมาสที่ 3 ปี 2563 ไม่รบั รูส้ ว่ นแบ่งขาดทุนของสายการบินนกแอร์ จากัด (มหาชน) อีกต่อไป
เนื่องจากมูลค่าเงินลงทุนตามวิธสี ว่ นได้เสียเท่ากับศูนย์แล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้
 ส่วนแบ่งขาดทุนใน บริษัท บริการเชือ้ เพลิงการบินกรุงเทพ จากัด (มหาชน) 95 ล้านบาท ในขณะที่ปีก่อน
มีกาไร 218 ล้านบาท
 ส่วนแบ่งขาดทุนใน บริษทั โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จากัด 3 ล้านบาท ในขณะที่ปีก่อน มีกาไร 29
ล้านบาท
 ส่วนแบ่งขาดทุนในบริษทั ดอนเมือง อินเตอร์เนชันแนล
่
แอร์พอร์ตโฮเต็ล จากัด 13 ล้านบาท ในขณะทีป่ ี ก่อน
มีกาไร 15 ล้านบาท
 ส่วนแบ่งขาดทุนในบริษทั ครัวการบินภูเก็ต จากัด 8 ล้านบาท ในขณะทีป่ ี ก่อนมีกาไร 11 ล้านบาท
 ส่วนแบ่งขาดทุนในบริษทั สายการบินนกแอร์ จากัด (มหาชน) 392 ล้านบาท ขาดทุนลดลง 103 ล้านบาท
 ต้นทุนทางการเงิ น -สุทธิ จานวน 12,074 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 7,829 ล้านบาท (184.4%) สาเหตุหลักเกิดจากการ
บันทึกดอกเบีย้ สัญญาเช่าดาเนินงานทัง้ ในส่วนของเครื่องบิน และสิทธิการใช้ทด่ี นิ อาคาร และสินทรัพย์อ่นื ๆ รวมจานวน 2,743
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ล้านบาท จากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 มาใช้ ทัง้ นี้ หากไม่รวมรายการดังกล่าว ต้นทุนทางการเงินจะ
เพิม่ ขึน้ 5,086 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากธนาคารปรับอัตราดอกเบี้ยเป็ นอัตราผิดนัดชาระตามเงื่อนไขของแต่ละสัญญาทัง้
สัญญาเงินกู้ หุ้นกู้ สัญญาเช่าทางการเงิน และสัญญาเช่าดาเนินงานเครื่องบิน ประกอบกับกาไรจากสัญญาแลกเปลีย่ นอัตรา
ดอกเบีย้ (Interest Rate Swap) ต่ากว่าปี ก่อน
โครงการร่วมใจจากองค์กร Mutual Separation Plan A (“MSP A”)
เมื่อวันที่ 16 ตุ ลาคม 2563 บริษัทฯ จัดทาโครงการร่วมใจเสียสละเพื่อองค์กร 2 โครงการ คือโครงการร่วมใจจาก
องค์กร Mutual Separation Plan A (“MSP A”) และ โครงการลาระยะยาว (“LW20”) ซึง่ เป็ นโครงการทีใ่ ห้พนักงานเสียสละ
โดยแสดงเจตนาเข้าร่วมโครงการและลาออกจากบริษทั ด้วยความสมัครใจ โดยพนักงานจะได้ เงินตอบแทนตามทีร่ ะบุไว้ใน
โครงการ ทัง้ นี้ ในส่วนโครงการ “MSP A” การลาออกมีผลในวันที่ 1 ธันวาคม 2563 มีพนักงานเข้าร่วมโครงการทัง้ สิน้ 2,202
คน โดยบริษทั ฯ สารองเงินชดเชยพนักงานสาหรับโครงการนี้เป็ นจานวน 3,098 ล้านบาท
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเครื่องบิ นและสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ และอุปกรณ์ การบิ นหมุนเวี ยน จานวน
82,703 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 82,069 ล้านบาท ประกอบด้วย
- ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเครื่องบินและสิทธิการใช้จานวน 78,875 ล้านบาท สูงกว่าปี ก่อน 78,494 ล้านบาท เป็ นผล
ขาดทุนของเครื่องบินทีร่ วมอยู่ใน ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ เป็ นจานวนเงิน 26,540 ล้านบาท และเครื่องบินสินทรัพย์สทิ ธิการใช้
จานวน 49,630 ล้านบาท และเครื่องบินในสินทรัพย์รอการขายจานวน 2,756 ล้านบาท และกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า
เครื่องบินในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ อื ไว้เพื่อขาย จานวน 51 ล้านบาท
- ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเครื่องยนต์และอุปกรณ์จานวน 3,827 ล้านบาท สูงกว่าปี ก่อน 3,574 ล้านบาท
 กาไรจากการเปลี่ ยนแปลงสัดส่ วนเงิ นลงทุน ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 บริษัท สายการบินนกแอร์ จ ากัด
(มหาชน) เสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุน 888.15 ล้านหุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุน้ ละ 2.50 บาท อย่างไรก็
ตาม บริษัทฯ ไม่ได้เข้าซือ้ หุ้นเพิม่ ทุนจึงทาให้สดั ส่วนการถือครองหุ้นของบริษัทฯ ในสายการบินนกแอร์ลดลงจากเดิม 15.94%
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็ น 13.28% ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และรับรูก้ าไรจากการเปลีย่ นแปลงสัดส่วนเงินลงทุนจานวน
206 ล้านบาท
 ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิ นตราต่างประเทศ จานวน 895 ล้านบาท ประกอบด้วย ขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ (Unrealized FX Loss) 2,125 ล้านบาท ซึง่ เกิดจากการปรับยอดเงินกูร้ วม
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าดาเนินงานเครื่องบิน และสินทรัพย์หนี้สนิ ทีเ่ ป็ นเงินตราต่างประเทศเป็ นเงินบาท ณ วันสิน้ งวด จากการ
ทีเ่ งินบาทต่อเงินสกุลยูโร และเงินเยนอ่อนค่าเมื่อเทียบ ณ 31 ธันวาคม 2563 กับ ณ 31 ธันวาคม 2562 และกาไรจากอัตรา
แลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศทีเ่ กิดขึน้ แล้ว (Realized FX Gain) 1,230 ล้านบาท
ผลจากการวัดมูลค่าของเครือ่ งมือทางการเงิ นจากการเริ่มใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที่ 9


ผลขาดทุนจากการด้อยค่าซึง่ เป็ นไปตาม TFRS 9 จานวน 261 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากการตัง้ ค่าเผื่อ
ผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื


ผลขาดทุนสาหรับการป้ องกันความเสีย่ งของกลุ่มรายการของฐานะสุทธิจานวน 5,227 ล้านบาท สาเหตุ หลัก
เกิดจากขาดทุนจากการป้ องกันความเสีย่ งราคาน้ ามัน 4,955 ล้านบาท จากการ Close-out ธุรกรรมการป้ องกันความเสีย่ งราคา
น้ามันทัง้ หมด และขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุตธิ รรมของสัญญา CCS จานวน 272 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากสถาบันการเงิน
ได้ยกเลิกสัญญา Cross Currency Swap (CCS) และสัญญาแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract)
ทัง้ หมด
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EBITDA ของปี 2563 มีจานวน -11,319 ล้านบาท ขาดทุนเพิม่ ขึน้ 20,664 ล้านบาท (221.1%) โดยมี EBITDA
Margin -23.4% ลดลงจากปี ก่อนทีเ่ ท่ากับ 5.1%
3. ฐานะทางการเงิ นและสภาพคล่อง
ตารางแสดงรายจ่ายลงทุน
หน่ วย : ล้านบาท

ม.ค.-ธ.ค.
2563
2562
428
2,410
335
1,062
763
3,472

เครื่องบิน
อื่น ๆ (ทีไ่ ม่ใช่เครื่องบิน)
รวม

ในปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายจ่ายเพื่อการลงทุน 763 ล้านบาท ต่ ากว่าปี ก่อน 2,709 ล้านบาท โดย
รายจ่ายเพื่อการลงทุนในปี 2563 ประกอบด้วย
- การลงทุนในเครื่องบินจานวน 428 ล้านบาท ต่ ากว่ าปี ก่อน 1,982 ล้านบาท โดยในปี น้ีเป็ นการซื้ออะไหล่
เครื่องบินหมุนเวียน ในขณะทีป่ ี ก่อนเป็ นการลงทุนในการซือ้ อะไหล่เครื่องบินหมุนเวียนและเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องยนต์
อะไหล่ GE90-115B จานวน 1 เครื่องยนต์
- การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรอื่น จานวน 335 ล้านบาท ต่ ากว่าปี ก่อน 727 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากการ
ลงทุนในอุปกรณ์การให้บริการของหน่วยธุรกิจต่ากว่าปี ก่อน
การจัดหาเงิ นทุน
ในปี 2563 บริษทั ฯ ได้ดาเนินการจัดหาเงินทุนเฉพาะในช่วงไตรมาสแรกเท่านัน้ โดยเป็ นการเบิกใช้วงเงินสินเชื่อ
ทัง้ Committed Credit Line และ Uncommitted Credit Line รวมจานวน 19,500 ล้านบาท จากสถาบันการเงินอื่น และจาก
กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน เพื่อชาระคืนเงินกูร้ ะยะสัน้ หนี้สนิ ตามสัญญาเช่า และเพื่อรักษาสภาพคล่องของบริษทั ฯ
โดยสรุปเงินสดสุทธิได้มาและใช้ไปในกิจกรรมต่าง ๆ ได้ดงั นี้
ม.ค.-ธ.ค.
2563
2562

หน่ วย : ล้านบาท
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงอัตราแลกเปลีย่ น
ทีม่ ตี ่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ผลกระทบจากผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตทีม่ ตี ่อเงิน
สดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสดเพิ่ มขึน้ (ลดลง)
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(9,814)
(35)
(3,292)

13,573
(1,726)
(3,725)

157

(151)

(5)
(12,989)

7,971
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ในปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีเงินสดใช้ไปในกิจกรรมดาเนินงานจานวน 9,814 ล้านบาท เนื่องจากการ
ขาดทุ น จากการด าเนิ น งาน ในขณะที่ใ นปี ก่ อ นมีเ งิน สดสุท ธิไ ด้ม าจากกิจ กรรมดาเนิ น งานจ านวน 1 3,573 ล้า นบาท
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจานวน 3,292 ล้านบาท ต่ากว่าปี ก่อน 433 ล้านบาท สาเหตุหลักเนื่องจากเงินสดจ่าย
ชาระหนี้น้อยกว่าปี ก่อนจากการหยุดพักชาระหนี้ และเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจานวน 35 ล้านบาท ต่ ากว่าปี ก่อน
1,691 ล้านบาท จากเงินสดจ่ ายซื้อสินทรัพย์ถาวรต่ ากว่ าปี ก่ อน เป็ นผลให้เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563 มีจ านวน 8,674 ล้านบาท ลดลง 12,989 ล้านบาท จากเงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562 ซึง่ มีอยู่จานวน 21,663 ล้านบาท
เครือ่ งบิ น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีเครื่องบินทีใ่ ช้ในการดาเนินงาน จานวน 103 ลา (รวม
เครื่องบินแอร์บสั A320-200 จานวน 20 ลา ซึง่ ใช้ดาเนินงานโดยบริษทั ไทยสมายล์แอร์เวย์ จากัด) เท่ากับ ณ สิน้ ปี 2562
และมีเครื่องบินทีป่ ลดระวางและรอการขาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จานวน 14 ลา ได้แก่ เครื่องบินแบบแอร์บสั A340-500
จานวน 3 ลา A340-600 จานวน 6 ลา A300-600 จานวน 1 ลา และเครื่องบินแบบโบอิง้ B737-400 จานวน 3 ลา และ B747400 จานวน 1 ลา
สิ นทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีสนิ ทรัพย์รวมจานวน 208,791 ล้านบาท ลดลงจากวันที่
31 ธันวาคม 2562 จานวน 46,017 ล้านบาท (18.1%) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
งบการเงินรวม
31 ธ.ค.2563
% ของ

ล้ านบาท
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ อื ไว้เ พื่อขาย
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ๆ
สิ นทรั พ ย์หมุนเวียน
ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ
สินทรัพย์สิทธิการใช้
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นๆ
รวมสิ นทรั พ ย์

31 ธ.ค.2562

สิ นทรั พ ย์รวม

8,674
793
10,278
19,745
42,127
116,822
30,097
208,791

ล้ านบาท

4.2
0.4
4.9
9.5
20.2
55.9
14.4
100.0

21,663
23
23,990
45,676
171,912
37,220
254,808

เปลี่ ยนแปลง

% ของ
สิ นทรั พ ย์รวม
8.5
9.4
17.9
67.5
14.6
100.0

ล้ านบาท

-12,989
+770
-13,712
-25,931
-129,785
+116,822
-7,123
-46,017

%

-60.0
-57.2
-56.8
-75.5
-19.1
-18.1

สิน ทรัพ ย์ ห มุ น เวีย นมีจ านวน 19,745 ล้ า นบาท หรือ คิด เป็ น 9.5% ของสิน ทรัพ ย์ท ัง้ หมด ลดลงจากวัน ที่
31 ธันวาคม 2562 จานวน 25,931 ล้านบาท (56.8%) โดยมีรายการทีเ่ ปลีย่ นแปลงอย่างมีสาระสาคัญได้แก่
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลดลง 12,989 ล้านบาท (60.0%) จากการใช้ไปในการดาเนินงาน
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- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ อื ไว้เพื่อขาย เพิม่ ขึน้ 770 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากการโอนเงินลงทุนในบริษทั
บริการเชือ้ เพลิงการบินกรุงเทพ จากัด ในส่วนทีจ่ าหน่ ายให้กบั บริษทั ราชกรุ๊ป จากัด (มหาชน) วันที่ 19 มกราคม 2564
(หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 37) จากเงินลงทุนในบริษทั ร่วม มาเป็ นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีจ่ ดั ประเภทเป็ นสินทรัพย์
ทีถ่ อื ไว้เพื่อขาย
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ ลดลง 13,712 ล้านบาท (57.2%) สาเหตุ หลักเกิดจากลูกหนี้การค้าและลูกหนี้
หมุนเวียนอื่นลดลง 11,895 ล้านบาท (68.1%) จากยอดขายในปี 2563 ทีล่ ดลงจากการหยุดบินเป็ นการชัวคราว
่
ของบริษทั ฯ
และบริษทั ย่อย
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ มีจานวน 42,127 ล้านบาท หรือคิดเป็ น 20.2% ของสินทรัพย์ทงั ้ หมดลดลงจาก
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็ นจานวน 129,785 ล้านบาท (75.5%) โดยมีสาเหตุหลักจากการโอนจัดประเภทเครื่องบินเช่า
การเงินเป็ นสินทรัพย์สทิ ธิการใช้จานวน 96,296 ล้านบาท ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 เนื่องจากการนามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับที่ 16 มาถือปฏิบตั ิ ประกอบกับการคิดค่าเสือ่ มราคา และการตัง้ ค่าเผื่อการด้อยค่าของเครื่องบิน
สินทรัพย์สทิ ธิการใช้ มีจานวน 116,822 ล้านบาท หรือคิดเป็ น 55.9% ของสินทรัพย์ทงั ้ หมด ซึง่ ประกอบด้วยสินทรัพย์
ตามสัญญาเช่าเงินทุน และภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดาเนินงานเครื่องบิน และสัญญาเช่าดาเนินงานสินทรัพย์ถาวรอื่น ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า ทัง้ นี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษทั ฯ ได้ตงั ้ ค่าเผื่อการด้อยค่า
ของสินทรัพย์สทิ ธิการใช้เครื่องบินภายใต้สญ
ั ญาเช่า รวมจานวน 49,630 ล้านบาท
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นๆ มีจานวน 30,097 ล้านบาท หรือคิดเป็ น 14.4% ของสินทรัพย์ทงั ้ หมด ลดลงจากวันที่
31 ธันวาคม 2562 จานวน 7,123 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วมลดลง 1,191 ล้านบาท จากการโอนเงิน
ลงทุนในบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จากัด ในส่วนที่จาหน่ ายแล้วไปไว้ในกลุ่มสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่จดั
ประเภทเป็ นสินทรัพย์ท่ถี ือไว้เพื่อขาย ประกอบกับรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น และเงินมัดจา
สัญญาเช่าเครื่องบินลดลง 1,523 ล้านบาท เนื่องจากการผิดนัดชาระค่าเช่าเครื่องบิน ทาให้ผใู้ ห้เช่าเครื่องบินนาเงินมัดจาสัญญา
เช่าเครื่องบินไปหักกลบกับหนี้ค่าเช่าเครื่องบินทีค่ า้ งชาระ
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (Return on Asset) ในปี 2563 เท่ากับร้อยละ -55.2 ลดลงจากปี ก่อน ซึง่ เท่ากับ
ร้อยละ -2.5
หนี้ สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 หนี้สนิ รวมของ บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีจานวน 337,456 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จาก ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จานวน 94,414 ล้านบาท (38.8%) โดยมีองค์ประกอบหลักของหนี้สนิ ดังนี้
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งบการเงินรวม
31 ธ.ค.2563
% ของ

ล้ านบาท
หนี้ สินหมุนเวียน
ส่วนของหนี้ สินระยะยาวทีถ่ งึ กาหนดชาระภายใน 1 ปี
หนี้ สินระยะยาว
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอืน่ ๆ
รวมหนี้สิ น

31 ธ.ค. 2562
ล้ านบาท

หนี้สิ นรวม

เปลี่ ยนแปลง

% ของ
หนี้สิ นรวม

ล้ านบาท

%

82,779

24.5

60,028

24.7

+22,751

+37.9

218,811

64.9

21,731

9.0

+197,080

+906.9

5

-

122,121

50.2

-122,116

-100.0

35,861

10.6

39,162

16.1

-3,301

-8.4

337,456

100.0

243,042

100.0

+94,414

+38.8

หนี้สนิ หมุนเวียน ซึ่งคิดเป็ นร้อยละ 24.5 ของหนี้สนิ ทัง้ หมด มีจานวน 82,779 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จาก ณ 31 ธันวาคม
2562 จานวน 22,751 ล้านบาท (37.9%) สาเหตุหลักเกิดจาก
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิม่ ขึน้ 25,067 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากเจ้าหนี้จากสัญญาป้ องกัน
ความเสีย่ งราคาน้ ามัน และสัญญาตราสารอนุ พนั ธ์ท่สี ถาบันการเงินได้ทาการ Close-out สัญญา ประกอบกับบริษทั ฯ อยู่ใน
ระหว่างกระบวนการฟื้ นฟูกจิ การ จึงมีผลทาให้บริษทั ฯ อยู่ในสภาวะพักการชาระหนี้ (Automatic Stay)
- เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงินและเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันรวม 14,990 ล้านบาทเพิม่ ขึน้
11,490 ล้านบาท จากการเบิกใช้วงเงินสินเชื่อ Committed และ Uncommitted Credit Line กับสถาบันการเงินในประเทศใน
ไตรมาส 1 ของปี 2563 รวมทัง้ สิน้ 19,500 ล้านบาท
- รายรับด้านขนส่งที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้ลดลง 14,061 ล้านบาท จากยอดขายที่ลดลงจากการหยุดบินเที่ยวบิน
ประจาเป็ นการชัวคราวตั
่
ง้ แต่ไตรมาสที่ 2 เป็ นต้นมา
หนี้สนิ ระยะยาวรวมส่วนของหนี้สนิ ระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี ซึ่งคิดเป็ นร้อยละ 64.9 ของหนี้สนิ
ทัง้ หมด เพิม่ ขึน้ 74,964 ล้านบาท (52.1%) สาเหตุหลักจากการบันทึกหนี้สนิ ตามสัญญาเช่าตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่าทีม่ ผี ลบังคับใช้สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีทเ่ี ริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 เป็ นต้น
ไป จานวน 94,318 ล้านบาท และการปรับปรุงการวัดมูลค่าหนี้สนิ ตามสัญญาเช่าใหม่ตามอัตราผันแปรของสัญญาเช่าที่
ขึน้ อยู่กบั อัตราดอกเบีย้ อ้างอิงและการจัดประเภทเจ้าหนี้หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าทาให้หนี้สนิ ระยะยาวลดลง 8,866 ล้านบาท
หากไม่รวมรายการดังกล่าว หนี้สนิ ระยะยาวลดลง 10,488 ล้านบาท จากการจ่ายชาระคืนเงินกูร้ ะยะยาว หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าและ
หุน้ กู้รวมจานวน 10,397 ล้านบาท นอกจากนี้ผลของอัตราแลกเปลี่ยนจากการปรับหนี้สนิ เงินตราต่างประเทศให้เป็ นเงินบาท
ทาให้หนี้สนิ ระยะยาวลดลง
ทัง้ นี้ จากการที่ศ าลล้ม ละลายกลางได้มีค าสัง่ รับ ค าร้อ งขอฟื้ นฟู กิจ การของบริษัท ฯ ส่ง ผลให้บ ริษัท ฯ เข้า สู่
กระบวนการฟื้ นฟูกจิ การ ซึง่ ถือเป็ นเหตุทส่ี ง่ ผลให้สถาบันการเงินมีสทิ ธิเรียกหนี้เงินกูย้ มื ตามสัญญาคืนได้ทนั ที ประกอบกับ
การผิดนัด ชาระหนี้ สนิ ที่ค งค้า งและหนี้ สนิ ที่ท ยอยถึงก าหนดชาระ เช่น เจ้า หนี้การค้า เงินกู้ยืมระยะสัน้ รวมถึงส่วนที่
ถึงกาหนดชาระของเงินกู้ยมื ระยะยาว หุน้ กู้ และหนี้สนิ ตามสัญญาเช่า ด้วยเหตุน้ี เงินกูย้ มื ระยะยาว หุ้นกู้ และหนี้สนิ ตาม
สัญญาเช่าส่วนทีถ่ งึ กาหนดชาระเกินกว่าหนึ่งปี ท่เี ดิมจัดประเภทเป็ นหนี้สนิ ไม่หมุนเวียนในหัวข้อหนี้สนิ ระยะยาวได้ถูกจัด
ประเภทเป็ นหนี้สนิ หมุนเวียนตามเงื่อนไขทีร่ ะบุไว้ในสัญญา
หนี้ สินไม่ หมุนเวียนอื่นๆ ซึ่งคิดเป็ นร้อยละ 10.6 ของหนี้ส้นิ ทัง้ หมด ลดลง 3,301 ล้านบาท (8.4%) สาเหตุ หลัก
เกิดจากกองทุนบาเหน็จพนักงานมียอดคงเหลือลดลง 1,711 ล้านบาท จากการโอนเงินกองทุนบาเหน็จของพนักงานสาหรับ
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พนักงานทีเ่ ข้าโครงการ “MSP A” ทีก่ าหนดจ่ายในเดือนมกราคม 2564 ไปเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น ประกอบกับ
ประมาณการหนี้สนิ ไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงานลดลง 1,881 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากการปรับลดประมาณการ
ผลประโยชน์พนักงานสาหรับพนักงานทีเ่ ข้าโครงการร่วมใจจากองค์กร “MSP A” โดยได้ตงั ้ ประมาณการจานวนเงินทีต่ ้องจ่ายให้
พนักงานตามโครงการดังกล่าวรวมไว้ในกลุ่มเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
ปี 2563 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีอตั ราส่วนหนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (Interest Bearing Debt
to Equity) เท่ากับ -1.8 เท่า ต่ ากว่า ณ 31 ธันวาคม 2562 ทีเ่ ท่ากับ 12.5 เท่า และมีอตั ราส่วนหนี้สนิ รวมต่อส่วนของผูถ้ อื
หุน้ เท่ากับ -2.6 เท่า ในขณะทีป่ ี 2562 เท่ากับ 20.7 เท่า

ส่วนของผูถ้ อื หุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ส่วนของผู้ถอื หุน้ ของบริษทั ฯ และบริษัทย่อยมีจานวน -128,665 ล้านบาท ลดลงจาก
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จานวน 140,431 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากผลขาดทุนจากการดาเนินงานของบริษทั ฯ และบริษทั
ย่อย
สภาพคล่อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจานวน 8,674 ล้านบาท
คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 4.2 ของสินทรัพย์รวม ลดลงจาก ณ 31 ธันวาคม 2562 จานวน 12,989 ล้านบาท โดยในไตรมาสแรก
ของปี 2563 บริษทั ฯ ได้เบิกใช้วงเงินสินเชื่อทัง้ Committed Credit Line และ Uncommitted Credit Line รวมจานวน
19,500 ล้านบาท จากสถาบันการเงินอื่น และจากกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน เพื่อเสริมสภาพคล่องในระหว่างการจัดทาแผนฟื้ นฟู
กิจการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัส COVID-19 ทีส่ ง่ ผลต่อรายได้ของบริษทั ฯ ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นรายได้
จากการขนส่งผูโ้ ดยสารและสินค้าทางอากาศทีล่ ดลงอย่างมีนยั สาคัญ
สรุปผลการดาเนิ นงานงบการเงิ นเฉพาะบริษทั การบิ นไทย จากัด (มหาชน)
ในปี 2563 บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) มีรายได้รวมทัง้ สิน้ 46,221 ล้านบาท ต่ ากว่าปี ก่อน 132,208
ล้านบาท หรือ 74.1% สาเหตุสาคัญเนื่องจากทัง้ รายได้จากการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าลดลง รวม 121,473 ล้านบาท หรือ
76.3% เป็ นผลจากปริมาณการผลิตและการขนส่งลดลงจากการทีบ่ ริษทั ฯ หยุดบินชัวคราวตั
่
ง้ แต่ไตรมาสที่ 2 นอกจากนี้รายได้
การบริการอื่นๆ ลดลง 8,118 ล้านบาท หรือ 50.9% จากจานวนสายการบินลูกค้าทีล่ ดลง สาหรับค่าใช้จ่ายรวมทัง้ สิน้ 90,417
ล้านบาท ต่ากว่าปี ก่อน 100,184 ล้านบาท (52.6%) สาเหตุหลักเกิดจากค่าใช้จ่ายดาเนินงานโดยส่วนใหญ่ลดลงตามปริมาณการ
ผลิตและปริมาณการขนส่งที่ลดลงเนื่องจากการหยุดบินชัวคราวดั
่
งกล่าวข้างต้น ส่งผลให้ขาดทุนจากการดาเนินงาน 44,196
ล้านบาท ขาดทุนเพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน 32,024 ล้านบาท (263.1%)
นอกจากนี้ ในปี 2563 บริษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ ครัง้ เดียว ประกอบด้วย


สารองเงินชดเชยพนักงานในโครงการร่วมใจจากองค์กร Mutual Separation Plan A ("MSP A") 3,098 ล้านบาท



ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเครื่องบินและสินทรัพย์สทิ ธิการใช้และอุปกรณ์การบินหมุนเวียน จานวน 82,703
ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 82,069 ล้านบาท ตามทีก่ ล่าวไว้ขา้ งต้น
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บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1



ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษทั ร่วมจานวน 1,976 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจาก
การสารองด้อยค่ าเงินลงทุ นใน บริษัท ไทยสมายล์แ อร์เ วย์ จ ากัด ทัง้ จ านวน 1,800 ล้า นบาท เนื่ อ งจากประเมิน ผล
ประกอบการของบริษทั ไทยสมายล์ แอร์เวย์ จากัด ซึง่ มีผลขาดทุนสะสมต่อเนื่องจนมีผลขาดทุนเกินทุน ประกอบกับการ
พิจารณาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัส COVID-19 ทีม่ ตี ่อธุรกิจสายการบิน บริษทั ฯ ประเมินว่ามีขอ้ บ่งชีท้ อ่ี าจ
เกิดการด้อยค่าในเงินลงทุนใน บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จากัด บริษัทฯ พิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั คืนของเงินลงทุน
ดังกล่าวพบว่ามีมูลค่าต่ ากว่ามูลค่าตามบัญชีสุทธิ บริษทั ฯ จึงพิจารณาตัง้ ค่าเผื่อการด้อยค่าในเงินลงทุนดังกล่าวทัง้ จานวนใน
ไตรมาส 1 ปี 2563
นอกจากนี้ ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 กระทบต่ อผลการดาเนินงานของบริษัท
สายการบินนกแอร์ จากัด (มหาชน) บริษัทฯ พิจารณาว่าจากสถานการณ์ ดงั กล่าวนามาซึ่งข้อบ่งชี้ท่จี ะเกิดการด้อยค่าใน
เงินลงทุนของบริษัท สายการบินนกแอร์ จากัด (มหาชน) และพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั คืนของเงินลงทุนดังกล่าว ซึ่ง
ต่ากว่ามูลค่าตามบัญชีสทุ ธิ บริษทั ฯ จึงตัง้ ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนใน บริษทั สายการบินนกแอร์ จากัด (มหาชน) จานวน 176
ล้านบาท ทัง้ นี้ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ศาลล้มละลายกลางได้สงให้
ั ่ ฟ้ื นฟูกจิ การและแต่งตัง้ คณะผูท้ าแผน จึงทาให้สทิ ธิและ
หน้าทีก่ รรมการบริหารในบริษทั สายการบิน นกแอร์ จากัด (มหาชน) สิน้ สุดลง ส่งผลให้บริษทั สูญเสียอิทธิพลอย่างมีสาระสาคัญ
ในบริษทั สายการบินนกแอร์ จากัด (มหาชน) ด้วยเหตุน้ีบริษทั จึงเปลีย่ นการจัดประเภทเงินลงทุนในบริษทั ร่วมมาเป็ นเงินลงทุน
ระยะยาวอื่นแสดงในสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น


ผลขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 จานวน 7,939 ล้านบาท
สาเหตุหลักเกิดจากการตัง้ ค่าเผื่อการด้อยค่าของลูกหนี้ บริษทั ไทยสมายล์แอร์เวย์ จากัด จานวน 7,678 ล้านบาท


ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ จานวน 948 ล้านบาท ประกอบด้วย ขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ (Unrealized FX Loss) 1,793 ล้านบาท ซึง่ เกิดจากการปรับยอดเงินกูร้ วม
หนี้สินตามสัญญาเช่ าดาเนิน งานเครื่อ งบิน และสินทรัพย์หนี้สินที่เป็ น เงิน ตราต่ า งประเทศเป็ น เงิน บาท ณ วันสิ้น งวด
โดยเฉพาะเงินบาทต่อเงินสกุลยูโร และเงินเยน อ่อนค่าเมื่อเทียบ ณ 31 ธันวาคม 2563 กับ ณ 31 ธันวาคม 2562 และกาไร
จากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศทีเ่ กิดขึน้ แล้ว (Realized FX Gain) 845 ล้านบาท


ผลขาดทุนสาหรับการป้ องกันความเสีย่ งของกลุ่มรายการของฐานะสุทธิ จานวน 5,227 ล้านบาท ตามทีก่ ล่าว

ไว้ขา้ งต้น
บริษัทฯ มีผลการดาเนินงานขาดทุนสุทธิ 147,168 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึน้ จากปี ก่อน 135,292 ล้านบาท คิดเป็ น
ขาดทุนต่อหุน้ 67.42 บาท ขาดทุนสูงกว่าปี ก่อน 61.98 บาทต่อหุน้
กาไรก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่ าย ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
ถาวร ประมาณการเงินตอบแทนความชอบในการทางาน ผลขาดทุนจากการด้อยค่าซึง่ เป็ นไปตาม TFRS 9 กาไรจากการ
เปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุน ผลขาดทุนสาหรับการป้ องกันความเสีย่ งของกลุ่มรายการของฐานะสุทธิ และขาดทุนจาก
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (EBITDA) มีจานวนติดลบ 8,965 ล้านบาท ต่ ากว่าปี ก่อน 18,535 ล้านบาท โดยมี
EBITDA Margin เท่ากับ -19.4% เปรียบเทียบกับปี ก่อนทีเ่ ท่ากับ 5.4%
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ตารางแสดงข้อมูลทางการเงิ นที่สาคัญ (Financial Performance) – งบการเงิ นเฉพาะบริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
ม.ค.-ธ.ค.
2563
รายได้รวม
- ค่าโดยสารและค่าน้าหนักส่วนเกิน
- ค่าระวางขนส่งและไปรษณียภัณฑ์
- รายได้การบริการอื่นๆ
- อื่นๆ
ค่าใช้จ่ายรวม
- ค่าน้ามันเครือ่ งบิน
- ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานไม่รวมน้ามัน
- ต้นทุนทางการเงิน - สุทธิ
ขาดทุนจากการดาเนิ นงาน
หัก โครงการ Mutual Separation Plan A ("MSP A")
หัก ประมาณการเงินตอบแทนความชอบในการทางาน (400 วัน)
หัก ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเครือ่ งบินและสินทรัพย์สทิ ธิการใช้
และอุปกรณ์การบินหมุนเวียน
หัก ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม
หัก ผลขาดทุนจากการด้อยค่าซึง่ เป็ นไปตาม TFRS 9
บวก กาไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
หัก ผลขาดทุนสาหรับการป้ องกันความเสีย่ งของกลุ่มรายการของฐานะสุทธิ
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
ขาดทุนสุทธิ
ขาดทุนต่อหุน้
(บาท)
ข้อมูลการดาเนิ นงานที่ สาคัญ
EBITDA
(ล้านบาท)
จานวนผูโ้ ดยสาร
(ล้านคน)
ปริมาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสาร
(ล้านทีน่ ง-กิ
ั ่ โลเมตร)
ปริมาณการขนส่งผูโ้ ดยสาร
(ล้านคน-กิโลเมตร)
อัตราส่วนการบรรทุกผูโ้ ดยสาร
(%)
รายได้จากผูโ้ ดยสารเฉลีย่ ต่อหน่วย
(บาท/คน-ก.ม.)
ปริมาณการผลิตด้านพัสดุภณ
ั ฑ์
(ล้านตัน-กิโลเมตร)
ปริมาณการขนส่งพัสดุภณ
ั ฑ์
(ล้านตัน-กิโลเมตร)
อัตราส่วนการขนส่งพัสดุภณ
ั ฑ์
(%)
น้าหนักพัสดุภณ
ั ฑ์ขนส่ง
(พันกก.)
รายได้จากพัสดุภณ
ั ฑ์เฉลีย่ ต่อหน่วย
(บาท/ตัน-กม.)
เครือ่ งบินทีใ่ ช้ดาเนินงาน ณ 31 ธ.ค.
(ลา)
ชัวโมงปฏิ
่
บตั กิ ารบิน
(ชัวโมง)
่
อัตราการใช้ประโยชน์เครือ่ งบินเฉลีย่
(ชัวโมง/ล
่
า/วัน)

2562

เปลี่ยนแปลง
ล้านบาท
%
-132,208
-74.1
-110,561
-78.2
-10,912
-61.4
-8,118
-50.9
-2,617
-79.4
-100,184
-52.6
-39,641
-78.0
-68,084
-50.2
+7,541
+177.4
-32,024
-263.1
+3,098
-2
-2,689 --

46,221
30,831
6,874
7,839
677
90,417
11,164
67,461
11,792
(44,196)
3,098
-

178,429
141,392
17,786
15,957
3,294
190,601
50,805
135,545
4,251
(12,172)
2,689

82,703
1,976
7,939
(948)
(5,227)
(146,087)
(147,168)
(67.42)

634
4,584
(10,911)
(11,876)
(5.44)

+82,069
+1,976
+7,939
-5,532
-5,227
-135,176
-135,292
-61.98

-120.7
-

(8,965)
3.54
21,116
13,726
65.0
2.13
1,015
595
58.6
161,096
11.03
83
84,685
7.2

9,570
19.42
84,559
67,166
79.4
2.01
3,950
2,127
53.8
577,179
7.84
83
350,455
12.5

-18,535
-15.88
-63,443
-53,440

-193.7
-81.8
-75.0
-79.6
-14.4
+6.0
-74.3
-72.0
+4.8
-72.1
+40.7
-75.8
-42.4
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+0.12
-2,935
-1,532
-146,083
+3.19
-265,770
-5.3

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

ม.ค.-ธ.ค.

อัตราแลกเปลีย่ นเฉลีย่
1 USD : THB
1 EUR : THB
100 JPY : THB
ราคาน้ามันเฉลีย่

(USD/BBL)

2563

2562

31.2937
35.6769
29.3258
74.11

31.0476
34.7548
28.4806
84.04

เปลี่ยนแปลง
ล้านบาท
%
+0.2461
+0.9221
+0.8452
-9.93

+0.8
+2.7
+3.0
-11.8

หมายเหตุ : EBITDA = รายได้ (ไม่รวมกาไรจากอัตราแลกเปลีย่ น) - ค่าใช้จ่าย (ไม่รวมต้นทุนทางการเงิน ภาษี ค่าเสื่อม
ราคาและค่าตัดจาหน่ าย ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเครื่องบินและสินทรัพย์สทิ ธิการใช้และอุปกรณ์การบินหมุนเวียน
ผลขาดทุน จากการด้อยค่ าเงินลงทุ นในบริษัทย่อ ยและบริษัทร่ว ม ประมาณการเงินตอบแทนความชอบในการท างาน
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าซึง่ เป็ นไปตาม TFRS 9 ผลขาดทุนสาหรับการป้ องกันความเสีย่ งของกลุ่มรายการของฐานะสุทธิ
และผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ)
สิ นทรัพย์ งบการเงิ นเฉพาะบริษทั การบิ นไทย จากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษทั การบิ นไทย จากัด (มหาชน) มีสนิ ทรัพย์รวมจานวน 209,489 ล้านบาท
ลดลงจากวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จานวน 50,533 ล้านบาท (19.4%) สาเหตุหลักเกิดจาก
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธ.ค.2563
% ของ

ล้ านบาท
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ อื ไว้เ พื่อขาย
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ๆ
สิ นทรั พ ย์หมุนเวียน
ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ
สินทรัพย์สิทธิการใช้
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นๆ
รวมสิ นทรั พ ย์

31 ธ.ค.2562

สิ นทรั พ ย์รวม

7,961
164
14,398
22,523
42,093
110,921
33,952
209,489

ล้ านบาท

3.8
0.1
6.9
10.8
20.1
52.9
16.2
100.0

20,873
23
29,363
50,259
171,878
37,885
260,022

เปลี่ ยนแปลง

% ของ
สิ นทรั พ ย์รวม
8.0
11.3
19.3
66.1
14.6
100.0

ล้ านบาท

-12,912
+141
-14,965
-27,736
-129,785
+110,921
-3,933
-50,533

%

-61.9
+613.0
-51.0
-55.2
-75.5
-10.4
-19.4

- สินทรัพย์หมุนเวียนลดลงจานวน 27,736 ล้านบาท (55.2%) สาเหตุหลักเกิดจากเงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสดลดลง 12,912 ล้านบาท (61.9%) สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ ลดลง 14,965 ล้านบาท (51.0%) จากการตัง้ ค่าเผื่อ
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ผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนี้ บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จากัด จานวน 7,678 ล้านบาท ประกอบยอดขายในปี 2563
ลดลงจากการทีบ่ ริษทั ฯ หยุดบินเป็ นการชัวคราว
่
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ ลดลงจานวน 129,785 ล้านบาท (75.5%) สาเหตุ หลักมาเกิดจากการโอน
จัดประเภทเครื่องบินเช่าการเงินเป็ นสินทรัพย์สทิ ธิการใช้จานวน 96,296 ล้านบาท เนื่องจากการนามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับที่ 16 มาถือปฏิบตั ิ ประกอบกับการคิดค่าเสือ่ มราคา และการตัง้ ค่าเผื่อการด้อยค่าของเครื่องบิน
- สินทรัพย์สทิ ธิการใช้ เพิม่ ขึน้ 110,921 ล้านบาท ซึง่ ประกอบด้วยสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าเงินทุนและภาระผูกพัน
ตามสัญญาเช่าดาเนินงานเครื่องบิน และสัญญาเช่าดาเนินงานสินทรัพย์ถาวรอื่น ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่
16 เรื่อง สัญญาเช่า ทัง้ นี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษทั ฯ ได้ตงั ้ ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์สทิ ธิการใช้เครื่องบินภายใต้
สัญญาเช่า รวมจานวน 49,630 ล้านบาท
หนี้ สิน งบการเงิ นเฉพาะบริษทั การบิ นไทย จากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษทั การบิ นไทย จากัด (มหาชน) มีหนี้สนิ รวมจานวน 336,724 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จาก
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จานวน 95,869 ล้านบาท (39.8%) สาเหตุหลักเกิดจาก
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธ.ค.2563
% ของ

ล้ านบาท
หนี้ สินหมุนเวียน
ส่วนของหนี้ สินระยะยาวทีถ่ งึ กาหนดชาระภายใน 1 ปี
หนี้ สินระยะยาว
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอืน่ ๆ
รวมหนี้สิ น

31 ธ.ค. 2562
ล้ านบาท

หนี้สิ นรวม

เปลี่ ยนแปลง

% ของ
หนี้สิ นรวม

ล้ านบาท

%

82,598

24.5

58,242

24.2

+24,356

+41.8

218,802

65.0

21,731

9.0

+197,071

+906.9

-

-

122,121

50.7

-122,121

-100.0

35,324

10.5

38,761

16.1

-3,437

-8.9

336,724

100.0

240,855

100.0

+95,869

+39.8

- หนี้สนิ หมุนเวียนเพิม่ ขึน้ 24,356 ล้านบาท (41.8%) สาเหตุหลักเกิดจากเงินกูร้ ะยะสัน้ จากสถาบันการเงินและเงิน
กูย้ มื ระยะสัน้ จากกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันเพิม่ ขึน้ เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิม่ ขึน้ จากการทีบ่ ริษทั ฯ อยู่ในสภาวะพัก
การชาระหนี้ (Automatic Stay) แต่มรี ายรับด้านขนส่งทีย่ งั ไม่ถอื เป็ นรายได้ลดลง
- หนี้สนิ ระยะยาวรวมส่วนของหนี้สนิ ระยะยาวทีถ่ งึ กาหนดชาระภายในหนึ่งปี เพิม่ ขึน้ 74,950 ล้านบาท (52.1%)
จากการบันทึกหนี้สนิ ตามสัญญาเช่า เงินบาทอ่อนค่าทาให้หนี้สนิ ระยะยาวเพิม่ ขึน้ แต่มกี ารจ่ายชาระคืนเงินกูส้ ว่ นหนึ่ง
- หนี้สนิ ไม่หมุนเวียนอื่นๆ ลดลง 3,437 ล้านบาท (8.9%) สาเหตุหลักเกิดจากเงินกองทุนบาเหน็จพนักงานมียอด
คงเหลือลดลง 1,711 ล้านบาท และประมาณการหนี้สนิ ไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงานลดลง 1,839 ล้านบาท ตามที่
กล่าวไว้ขา้ งต้น
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ส่วนของผูถ้ ือหุ้น งบการเงิ นเฉพาะบริษทั การบิ นไทย จากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั การบิ นไทย จากัด (มหาชน) มีส่วนของผูถ้ อื หุน้ มีจานวน -127,235 ล้านบาท
ลดลงจากวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จานวน 146,402 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากผลขาดทุนจากการดาเนินงานของบริษัทฯ
ของปี น้ี
4. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการดาเนิ นงานในอนาคต
สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่ างประเทศ (IATA) คาดการณ์ ว่า ของอุ ตสาหกรรมการบิน ยัง ไม่ ฟ้ื น ตัว ในเวลา
อันรวดเร็ว ผลประกอบการครึง่ ปี แรกของปี 2564 ถึงแม้ว่าจะดีขน้ึ จากปี 2563 แต่น่าจะยังเป็ นลบต่อเนื่อง “วัคซีน” จะเป็ น
ตัวแปรสาคัญของอุตสาหกรรมการบิน เนื่องจากมีผลต่อนโยบายการเปิ ดประเทศของไทยและทัวโลก
่
และมีผลต่อความ
มันใจในการเดิ
่
นทางของนักท่องเทีย่ ว อย่างไรก็ดี มีการคาดการณ์ว่าการเดินทางทางอากาศทัวโลกจะกลั
่
บมาสู่ภาวะปกติ
ได้ในปี 2567 สาหรับภาคการส่งออกสินค้า ในปี 2564 คาดว่าเศรษฐกิจโลกจะกลับมาขยายตัวได้ แม้หลายประเทศจะใช้
มาตรการ Lockdown ทีเ่ ข้มงวดมากขึน้ ตัง้ แต่ช่วงปลายปี 2563 แต่คาดว่าผลกระทบจะจากัดกว่ารอบแรก ประกอบกับ
บรรยากาศสงครามการค้าโลกน่าจะมีแนวโน้มคลีค่ ลายลง
สาหรับกระบวนการฟื้ นฟูกจิ การของบริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) นัน้ ขณะนี้คณะผูท้ าแผนอยู่ระหว่าง
จัดทาแผนฟื้ นฟูกจิ การ โดยศาลล้มละลายกลางอนุ ญาตให้ผู้ทาแผนยื่นส่งแผนฟื้ นฟูกจิ การต่อเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์
ภายในวันที่ 2 มีนาคม 2564 นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 บริษัทได้ทาการโอนหุ้น บริษัท บริการเชือ้ เพลิง
การบินกรุงเทพ จากัด (มหาชน) จานวน 98,983,125 หุน้ ในราคาหุ้นละ 27.40 บาท คิดเป็ นจานวนเงินทัง้ สิน้ 2,712,137,625
บาท ให้กบั บริษัท ราชกรุ๊ป จากัด (มหาชน) ตามสัญญาซื้อขายหุน้ เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ทาให้หลังการทารายการ
โอนหุน้ บริษทั จะยังคงถือหุน้ ใน บริษทั บริการเชือ้ เพลิงการบินกรุงเทพ จากัด (มหาชน) คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 7.06 ของ
หุน้ ทีช่ าระแล้วทัง้ หมด จากเดิมทีบ่ ริษทั ถืออยู่คดิ เป็ นสัดส่วนร้อยละ 22.59
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5. สรุปอัตราส่วนทางการเงิ นที่สาคัญ
ม.ค.-ธ.ค.
งบการเงิ นรวม
2563

งบการเงิ นเฉพาะกิจการ

2562

2563

2562

อัตราส่ วนทางการเงิ น (Liquidity Ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง

เท่า

0.07

0.81

0.08

0.91

อัตราส่วนสภาพคล่อง (รวมวงเงินกู้หมุนเวียน)

เท่า

0.07

1.05

0.08

1.16

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

ร้ อยละ

(99.36)

(6.74)

(95.38)

(6.81)

อัตรากาไร(ขาดทุน)สุทธิ

ร้ อยละ

(291.51)

(6.52)

(317.60)

(6.65)

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ ื อหุ ้น

ร้ อยละ

(241.54)

(74.59)

(272.36)

(50.67)

ร้ อยละ

(55.18)

(2.52)

(57.16)

(2.42)

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

เท่า

(1.82)

12.52

(1.84)

7.69

อัตราส่วนหนี้ สินรวมต่อส่วนของผูถ้ ื อหุ ้น

เท่า

(2.62)

20.66

(2.65)

12.57

อัตราส่วนความสามารถในการชาระดอกเบี้ ย

เท่า

(0.93)

2.10

(0.75)

2.16

อัตราส่วนหนี้ สินสุทธิต่อ EBITDA

เท่า

(29.05)

23.69

(36.67)

22.99

อัตราส่วนความสามารถชาระภาระผูกพัน

เท่า

(0.49)

0.71

(0.29)

0.76

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 (ไม่รวม
รายรับด้านการขนส่งทีย่ งั ไม่ถอื เป็ นรายได้)
อัตรากาไร (ขาดทุน) จากการดาเนิ นงาน (Operating Profit (Loss) Margin)
= กาไร (ขาดทุน) จากการดาเนินงาน / รายได้รวม (ไม่รวมอัตราแลกเปลีย่ น กาไรจากการเปลีย่ นแปลงสัดส่วน
เงินลงทุน)
อัตรากาไร (ขาดทุน) สุทธิ (Net Profit (Loss) Margin)
= กาไร (ขาดทุน) สุทธิ / รายได้รวม (ไม่รวมอัตราแลกเปลีย่ น กาไรจากการเปลีย่ นแปลงสัดส่วนเงินลงทุน)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ ือหุ้น (Return on Equity)
= กาไร (ขาดทุน) สุทธิ / ส่วนของผูถ้ อื หุน้ เฉลีย่
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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 ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่ าย ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเครื่องบิน
และสินทรัพย์สทิ ธิการใช้และอุปกรณ์ การบินหมุนเวียน ประมาณการเงินตอบแทนความชอบในการทางาน
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็ นไปตาม TFRS 9 กาไรจากการเปลีย่ นแปลงสัดส่วนเงินลงทุน ผลขาดทุน
สาหรับการป้ องกันความเสีย่ งของกลุ่มรายการของฐานะสุทธิ และกาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตรา
ต่างประเทศ (EBITDA) / ดอกเบีย้ จ่าย
อัตราส่วนหนี้ สินสุทธิ ต่อ EBITDA (Net Debt to EBITDA)
= (หนี้สนิ รวม – เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด) / EBITDA
อัตราส่วนความสามารถชาระภาระผูกพัน (Debt Service Coverage Ratio)
= EBITDAR / (การชาระคืนหนี้สนิ ระยะยาวและหนี้สนิ ตามสัญญาเช่า + ดอกเบีย้ จ่าย + ค่าเช่าเครื่องบินและ
อะไหล่)
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เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุมและเลขานุการบริษัทฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ ง(1)
/วันที่ได้รบั แต่งตัง้
1. พลอำกำศเอก ชัยพฤกษ์ ดิ ษยะศริ น
ได้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการ
วันที่ 16 ต.ค. 2562 - ปั จจุบนั
ได้รบั แต่งตัง้ เป็ นรองประธานกรรมการ
วันที่ 16 ต.ค. 2562
ได้รบั แต่งตัง้ เป็ นรักษาการประธานกรรมการ
วันที่ 11 พ.ย. 2562
ได้รบั แต่งตัง้ เป็ นประธานกรรมการ
วันที่ 16 ม.ค. 2563
ตาแหน่งในบริษทั ฯ
- กรรมการอิสระ

อำยุ
(ปี )
61

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
/ประวัติอบรม

• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
โรงเรียนนายเรืออากาศ
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทัวไป)
่
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
• การอบรมหลักสูตรทีจ่ ดั โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษทั ไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุน่ ที่ 289/2563
• การอบรมหลักสูตรอื่นๆ
• หลักสูตรศิษย์การบิน รุน่ ที่ 72 โรงเรียนการบิน
• หลักสูตรการป้ องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุน่ ที่ 53
วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร
• หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน รุน่ ที่ 12 (วพน. 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) ระบุเฉพาะตาแหน่งในคณะกรรมการบริษทั ฯ และตาแหน่งคณะกรรมการชุดย่อย

ร้อยละ
กำรถือ
หุ้น
ไม่ม ี

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว
ระหว่ำงผู้บริ หำร
ไม่ม ี

ช่วงเวลำ

ประวัติกำรทำงำน
ตำแหน่ งที่สำคัญอื่นๆ ในปัจจุบนั

ชื่อหน่ วยงำน/บริ ษทั /ประเภทธุรกิ จ

1. บริ ษทั จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
ไม่ม ี
2. บริ ษทั หรือหน่ วยงำนอื่นๆ
ข้าราชการบานาญ
ปั จจุบนั
กระทรวงกลาโหม
ประสบกำรณ์ ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
1 ต.ค. 2561-30 ก.ย. 2562 ผูบ้ ญ
ั ชาการทหารอากาศ
กองทัพอากาศ
ผูช้ ว่ ยผูบ้ ญ
ั ชาการทหารอากาศ ยุทธบริการ
2560
กองทัพอากาศ
ผูช้ ว่ ยผูบ้ ญ
ั ชาการทหารอากาศ กิจการพิเศษ
1 ต.ค. 2559
กองทัพอากาศ
รองเสนาธิการทหารอากาศ
1 ต.ค. 2558
กองทัพอากาศ

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ ง(1)
/วันที่ได้รบั แต่งตัง้
2. พลอำกำศเอก ชำญยุทธ ศิ ริธรรมกุล
ได้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการ
วันที่ 28 มิ.ย. 2562 - ปั จจุบนั
ตาแหน่งในบริษทั ฯ
- กรรมการอิสระ

อำยุ
(ปี )
60

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
/ประวัติอบรม
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต
โรงเรียนนายเรืออากาศ

ร้อยละ
กำรถือ
หุ้น
ไม่ม ี

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว
ระหว่ำงผู้บริ หำร
ไม่ม ี

ประวัติกำรทำงำน
ช่วงเวลำ

ปั จจุบนั
2562
2562
2562
2562
2562
2562
2562
2562
2561
2560
2559
2558

หมายเหตุ : (1) ระบุเฉพาะตาแหน่งในคณะกรรมการบริษทั ฯ และตาแหน่งประธานคณะกรรมการชุดย่อย

ตำแหน่ งที่สำคัญอื่นๆ ในปัจจุบนั

ชื่อหน่ วยงำน/บริ ษทั /ประเภทธุรกิ จ

1. บริ ษทั จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
ไม่ม ี
2. บริ ษทั หรือหน่ วยงำนอื่นๆ
ข้าราชการบานาญ
กระทรวงกลาโหม
ประสบกำรณ์ ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
สมาชิกสภากลาโหม
กระทรวงกลาโหม
ประธานกรรมการกากับติดตามการปฏิบตั งิ าน
บริษทั อุตสาหกรรมการบิน จากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์กองทัพอากาศ
ประธานกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
ประธานกรรมการหารายได้สนับสนุนมูลนิธคิ มุ้ เกล้าฯ
มูลนิธคิ มุ้ เกล้าฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
หัวหน้าคณะเจ้าหน้าทีเ่ ร่งรัดการซ่อมบารุงอากาศยาน
กองทัพอากาศ
และยุทโธปกรณ์
กรรมการ
บริษทั อุตสาหกรรมการบิน จากัด
กรรมการสภาทหารผ่านศึก
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
ผูช้ ว่ ยผูบ้ ญ
ั ชาการทหารอากาศ (สายยุทธบริการ)
กองทัพอากาศ
ผูท้ รงคุณวุฒพิ เิ ศษกองทัพอากาศ
กองทัพอากาศ
รองเสนาธิการทหารอากาศ
กองทัพอากาศ
เจ้ากรม กรมส่งกาลังบารุงทหารอากาศ
กองทัพอากาศ
รองเจ้ากรม กรมส่งกาลังบารุงทหารอากาศ
กองทัพอากาศ

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ ง(1)
/วันที่ได้รบั แต่งตัง้
3. นำย จักรกฤศฏิ์ พำรำพันธกุล
ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ
วันที่ 16 ม.ค. 2563 - ปั จจุบนั

อำยุ
(ปี )
61

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
/ประวัติอบรม

• ปริญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยแองเกอโลสเตท รัฐเทกซัส
สหรัฐอเมริกา
• การอบรมหลักสูตรทีจ่ ดั โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษทั ไทย (IOD)
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) รุน่ ที่ 8/2545
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Audit Committee Program
(ACP) รุน่ ที่ 5/2548
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Ethical Leadership Program
(ELP) รุน่ ที่ 9/2560
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Board Matters and Trends
(BMT) รุน่ ที่ 4/2560
• การอบรมหลักสูตรอื่นๆ
• หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง รุน่ ที่ 11 (วตท. 11)
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• หลักสูตรป้ องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน
รุน่ ที่ 5 (วปอ.) วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร
• หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุน่ ที่ 9
(วพน. 9) สถาบันวิทยาการพลังงาน
• หลักสูตรผูบ้ ริหารกระบวนการยุตธิ รรมระดับสูง รุน่ ทื่ 19 (บยส. 19)
สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ ายตุลาการศาลยุตธิ รรม
• หลักสูตรนักบริหารการยุตธิ รรมทางปกครองระดับสูง รุน่ ที่ 5
(บยป. 5) สานักงานศาลปกครอง
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุน่ ที่ 46
สานักงาน ก.พ.
หมายเหตุ : (1) ระบุเฉพาะตาแหน่งในคณะกรรมการบริษทั ฯ และตาแหน่งประธานคณะกรรมการชุดย่อย

ร้อยละ
กำรถือ
หุ้น
ไม่ม ี

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว
ระหว่ำงผู้บริ หำร
ไม่ม ี

ประวัติกำรทำงำน
ช่วงเวลำ

ปั จจุบนั

2561-2563
2560-2563
2560-2563
2560-2563
2559-2563
2559-2561
2546-2561
2558-2560
2558-2560
2554-2559

ตำแหน่ งที่สำคัญอื่นๆ ในปัจจุบนั

ชื่อหน่ วยงำน/บริ ษทั /ประเภทธุรกิ จ

1. บริ ษทั จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษทั ปิ่ นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จากัด (มหาชน)
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
บริษทั อาร์เอส จากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษทั ซินเน็ค (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
2. บริ ษทั หรือหน่ วยงำนอื่นๆ
ประธานกรรมการ
บริษทั เอ็นบีดี เฮลท์แคร์ จากัด
ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษทั สบาย เทคโนโลยี จากัด
ประสบกำรณ์ ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ประธานกรรมการ
บริษทั อาเซียนโปแตชชัยภูม ิ จากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ
บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
นายก
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
รองปลัดกระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง
กรรมการ กรรมการบริหารและกรรมการสรรหาค่าตอบแทน
บรรษัทภิบาล ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
กรรมการ
มูลนิธสิ ยามกัมมาจล
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษทั เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั ่น จากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ
บริษทั ธนารักษ์พฒ
ั นาสินทรัพย์ จากัด
อธิบดีกรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
กรรมการ
บริษทั ปตท. สารวจและผลิตปิ โตรเลียม จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ ง(1)
/วันที่ได้รบั แต่งตัง้
4. นำย ชำญศิ ลป์ ตรีนุชกร
ได้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการ
วันที่ 4 มิ.ย. 2563 - ปั จจุบนั
ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ น
รักษาการกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
วันที่ 2 ก.ค. 2563 - ปั จจุบนั
รักษาการรองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
สายทรัพยากรบุคคล และรักษาการ
รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่สายบริหาร
งานกฏหมายและบริหารทั ่วไป
ได้รบั แต่งตัง้ วันที่ 20 ก.ค. 2563

อำยุ
(ปี )

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
/ประวัติอบรม

• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ ์
สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• การอบรมหลักสูตรทีจ่ ดั โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษทั ไทย (IOD)
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุน่ ที่ 85/2550
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Financial Statements for Directors
(FSD) รุน่ ที่ 12/2554
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) รุน่ ที่ 93/2554
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Charted Director Class
(CDC) รุน่ ที่ 11/2558
• การอบรมหลักสูตรอื่นๆ
• หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผูบ้ ริหาร รุน่ ที่ 1
กรมกิจการพลเรือนทหารบก
• หลักสูตรวิทยาลัยการทัพอากาศ (วทอ.) รุน่ ที่ 35 ปี 2549
• หลักสูตร Senior Executive Program (SEP) รุน่ ที่ 20
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตร PTT Executive Leadership, General Electric, GE,
New York, USA
• หลักสูตร Advance Senior Executive Program (ASEP-5)
รุน่ ที่ 5/2553 KELLOGG & SASIN, Chicago, USA
• หลักสูตรประกาศนียบัตรชันสู
้ งการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ
สาหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.) รุน่ ที่ 10 สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตร Leadership Excellence through Awareness and
Practice (LEAP) สถาบัน INSEAD ประเทศสิงคโปร์และประเทศฝรังเศส
่
• หลักสูตร Leadership Development Program III
(LDP 3) รุน่ ที่ 1/2557 สถาบัน PLLI บริษทั ปตท. จากัด (มหาชน)
• หลักสูตรการป้ องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) รุน่ ที่ 57/2557
วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้ องกันประเทศ
• สัมมนา Briefing on International Anti-Corruption. International
cases and practices สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
• หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุน่ 7 (วพน.7)
หมายเหตุ : (1) ระบุเฉพาะตาแหน่งในคณะกรรมการบริษทั ฯ และตาแหน่งประธานคณะกรรมการชุดย่อย
60

ร้อยละ
กำรถือ
หุ้น
ไม่ม ี

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว
ระหว่ำงผู้บริ หำร
ไม่ม ี

ประวัติกำรทำงำน
ช่วงเวลำ

ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
2558-2560
2558-2560
2559-2560
เม.ย. 2560 - ธ.ค. 2560
ต.ค. 2560 - ธ.ค. 2560
2558 - ส.ค. 2561
2560 - ส.ค. 2561
2560 - ส.ค. 2561
ม.ค. - ส.ค. 2561
ส.ค. 2561 - พ.ค. 2563

ตำแหน่ งที่สำคัญอื่นๆ ในปัจจุบนั

ชื่อหน่ วยงำน/บริ ษทั /ประเภทธุรกิ จ

1. บริ ษทั จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
ประธานกรรมการ
บริษทั ไออาร์พซี ี จากัด (มหาชน)
กรรมการ
บริษทั ปตท. สารวจและผลิตปิ โตรเลียม จากัด (มหาชน)
2. บริ ษทั หรือหน่ วยงำนอื่นๆ
นายกสมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กรรมการ
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ประสบกำรณ์ ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ประธานกรรมการ
บริษทั พีทที ี โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จากัด
ประธานกรรมการ
บริษทั พีทที ี โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติง้ จากัด
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิ โตรเลียม
บริษทั ปตท. จากัด (มหาชน)
ชัน้ ปลาย
ประธานกรรมการ
บริษทั พีทที ี อาซาฮีเคมิคอล จากัด
ประธานเจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั กิ ารกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพืน้ ฐานและ
บริษทั ปตท. จากัด (มหาชน)
บริหาร ความยั ่งยืน
กรรมการ และกรรมการบริหารความเสีย่ ง
บริษทั ไออาร์พซี ี จากัด (มหาชน)
กรรมการ และกรรมการบริหารความเสีย่ ง
บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จากัด (มหาชน)
และกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการ
บริษทั พีทที ี ดิจติ อล โซลูชนั ่ จากัด
ประธานเจ้าหน้าทีเ่ ทคโนโลยีและวิศวกรรม
บริษทั ปตท. จากัด (มหาชน)
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
บริษทั ปตท. จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ ง(1)
/วันที่ได้รบั แต่งตัง้
5. พลอำกำศเอก อำนำจ จีระมณี มยั
ได้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการ
วาระที่ 1
23 พ.ย. 2558-26 เม.ย. 2561
วาระที่ 2
26 เม.ย. 2561 - ปั จจุบนั
ตาแหน่งในบริษทั ฯ
- กรรมการอิสระ

อำยุ
(ปี )
57

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
/ประวัติอบรม
ั ฑิต
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บณ
สาขาวิศวกรรมเครือ่ งกล โรงเรียนนายเรืออากาศ

ร้อยละ
กำรถือ
หุ้น
ไม่ม ี

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว
ระหว่ำงผู้บริ หำร
ไม่ม ี

ประวัติกำรทำงำน
ช่วงเวลำ

ปั จจุบนั

2559-2563

2553

หมายเหตุ : (1) ระบุเฉพาะตาแหน่งในคณะกรรมการบริษทั ฯ และตาแหน่งประธานคณะกรรมการชุดย่อย

ตำแหน่ งที่สำคัญอื่นๆ ในปัจจุบนั

ชื่อหน่ วยงำน/บริ ษทั /ประเภทธุรกิ จ

1. บริ ษทั จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
ไม่ม ี
2. บริ ษทั หรือหน่ วยงำนอื่นๆ
รองเลขาธิการพระราชวังฝ่ ายปฏิบตั กิ าร ระดับ 11
หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์
อธิบดีกรมมหาดเล็ก 904
ประสบกำรณ์ ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
รองผูบ้ ญ
ั ชาการ
หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์
หัวหน้าสานักงานนายทหารปฏิบตั กิ ารพิเศษ
หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์
สานักผูบ้ ญ
ั ชาการทหารสูงสุด
รองหัวหน้าสานักงานฝ่ ายเสนาธิการในพระองค์
หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ ง(1)
/วันที่ได้รบั แต่งตัง้
6. นำย พีระพันธุ์ สำลีรฐั วิ ภำค
ได้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการ
วันที่ 25 พ.ค. 2563 - ปั จจุบนั
ตาแหน่งในบริษทั ฯ
- กรรมการอิสระ

อำยุ
(ปี )
61

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
/ประวัติอบรม
ั ฑิต
• ปริญญาตรี นิตศิ าสตร์บณ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ประกาศนียบัตรอบรมกฎหมาย สานักศึกษาอบรมกฎหมาย
แห่งเนติบณ
ั ฑิตยสภา รุน่ ที่ 34
• ปริญญาโท กฎหมายอเมริกนั ทั ่วไป (LLM)
มหาวิทยาลัยทูเลน สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาโท กฎหมายเปรียบเทียบ (MCL)
มหาวิทยาลัยทูเลน สหรัฐอเมริกา
หมายเหตุ : (1) ระบุเฉพาะตาแหน่งในคณะกรรมการบริษทั ฯ และตาแหน่งคณะกรรมการชุดย่อย

ร้อยละ
กำรถือ
หุ้น
ไม่ม ี

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว
ระหว่ำงผู้บริ หำร
ไม่ม ี

ประวัติกำรทำงำน
ช่วงเวลำ

ตำแหน่ งที่สำคัญอื่นๆ ในปัจจุบนั

1. บริ ษทั จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
ไม่ม ี
2. บริ ษทั หรือหน่ วยงำนอื่นๆ
ปั จจุบนั
ทีป่ รึกษานายกรัฐมนตรี
ประสบกำรณ์ ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
24 มี.ค. 2557 - 9 ธ.ค. 2562 สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
2557 - 2562
ทีป่ รึกษากฎหมายอิสระ

ชื่อหน่ วยงำน/บริ ษทั /ประเภทธุรกิ จ

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ ง(1)
/วันที่ได้รบั แต่งตัง้
7. นำย บุญทักษ์ หวังเจริ ญ
ได้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการ
วันที่ 25 พ.ค. 2563 - ปั จจุบนั
ตาแหน่งในบริษทั ฯ
- กรรมการอิสระ

อำยุ
(ปี )
63

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
/ประวัติอบรม
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
New York University ประเทศสหรัฐอเมริกา
• การอบรมหลักสูตรทีจ่ ดั โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษทั ไทย (IOD)
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) รุน่ ที่ 75/2551

ร้อยละ
กำรถือ
หุ้น
ไม่ม ี

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว
ระหว่ำงผู้บริ หำร
ไม่ม ี

ประวัติกำรทำงำน
ช่วงเวลำ

2562
2562
2561
2561
2561 - 2562
2551 - 2560
2557 - 2559
2557 - 2559
2562
2562
2561
2561
2561 - 2562
2551 - 2560

หมายเหตุ : (1) ระบุเฉพาะตาแหน่งในคณะกรรมการบริษทั ฯ และตาแหน่งคณะกรรมการชุดย่อย

ตำแหน่ งที่สำคัญอื่นๆ ในปัจจุบนั

ชื่อหน่ วยงำน/บริ ษทั /ประเภทธุรกิ จ

1. บริ ษทั จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
กรรมการอิสระ
บริษทั ซินเน็ค (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ
บริษทั เกียรติธนาขนส่ง จากัด (มหาชน)
รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหา
บริษทั แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จากัด (มหาชน)
และกาหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการ
บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร กรรมการกากับความเสีย่ ง
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
กรรมการเทคโนโลยี
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
2. บริ ษทั หรือหน่ วยงำนอื่นๆ
สมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ
สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ
ประธาน
สมาคมธนาคารไทย
ประสบกำรณ์ ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
กรรมการอิสระ
บริษทั ซินเน็ค (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ
บริษทั เกียรติธนาขนส่ง จากัด (มหาชน)
รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหา
บริษทั แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จากัด (มหาชน)
และกาหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการ
บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร กรรมการกากับความเสีย่ ง
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
กรรมการเทคโนโลยี
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ ง(1)
/วันที่ได้รบั แต่งตัง้
8. นำย ปิ ยสวัสดิ์ อัมระนันท์
ได้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการ
วันที่ 25 พ.ค. 2563 - ปั จจุบนั
ตาแหน่งในบริษทั ฯ
- กรรมการอิสระ

อำยุ
(ปี )
67

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
/ประวัติอบรม

• ปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ (เกียรตินยิ มอันดับ 1)
มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด ประเทศอังกฤษ
• ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยลอนดอน (LSE) ประเทศอังกฤษ
• ปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยลอนดอน (LSE) ประเทศอังกฤษ
• การอบรมหลักสูตรอื่นๆ
• หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุน่ ที่ 6
สถาบันวิทยาการพลังงาน
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
หมายเหตุ : (1) ระบุเฉพาะตาแหน่งในคณะกรรมการบริษทั ฯ และตาแหน่งคณะกรรมการชุดย่อย

ร้อยละ
กำรถือ
หุ้น
ไม่ม ี

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว
ระหว่ำงผู้บริ หำร
ไม่ม ี

ประวัติกำรทำงำน
ช่วงเวลำ

2561 - ปั จจุบนั

2557 - 2561

ตำแหน่ งที่สำคัญอื่นๆ ในปัจจุบนั

ชื่อหน่ วยงำน/บริ ษทั /ประเภทธุรกิ จ

1. บริ ษทั จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
บริษทั พีทที ี โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ
บริษทั พฤกษา โฮลดิง้ จากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
2. บริ ษทั หรือหน่ วยงำนอื่นๆ
กรรมการ
บริษทั Kiroro Resort Holdings Company Limited
ประสบกำรณ์ ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
บริษทั ปตท. จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ ง(1)
/วันที่ได้รบั แต่งตัง้
9. นำย วัชรำ ตันตริ ยำนนท์
ได้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการ
วันที่ 21 เม.ย. 2560 - ปั จจุบนั
ตาแหน่งในบริษทั ฯ
- กรรมการอิสระ

อำยุ
(ปี )
62

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
/ประวัติอบรม

• ปริญญาโท Science in Management Administration
Northrop University รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
• การอบรมหลักสูตรทีจ่ ดั โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษทั ไทย (IOD)
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุน่ 94/2550
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Audit Committee and Continuing
Development Program (ACP) รุน่ 41/2555
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management
(MFM) รุน่ 8/2555
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Monitoring the Quality of Financial
Report (MFR) รุน่ 16/2555
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Monitoring the Internal Audit
Function (MIA) รุน่ 13/2555
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Monitoring the System of Internal
Control and Risk Management (MIR) รุน่ 13/2555
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Corporate Governance for
Capital Market Intermediaries (CGI) รุน่ 6/2558
หมายเหตุ : (1) ระบุเฉพาะตาแหน่งในคณะกรรมการบริษทั ฯ และตาแหน่งคณะกรรมการชุดย่อย

ร้อยละ
กำรถือ
หุ้น
ไม่ม ี

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว
ระหว่ำงผู้บริ หำร
ไม่ม ี

ประวัติกำรทำงำน
ช่วงเวลำ

2559 - ปั จจุบนั
2556 - ปั จจุบนั
2561 - ปั จจุบนั
2557 - ปั จจุบนั
2560 - พย.2563
2561 - เม.ย. 2562
2556 - พ.ย. 2560
2556 - มิ.ย. 2560
2556 - 2559
2552 - 2558

ตำแหน่ งที่สำคัญอื่นๆ ในปัจจุบนั

ชื่อหน่ วยงำน/บริ ษทั /ประเภทธุรกิ จ

1. บริ ษทั จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
กรรมการ
บริษทั เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จากัด (มหาชน)
กรรมการ และประธานกรรมการ
บริษทั อีสเทิรน์ โพลีเมอร์ กรุป๊ จากัด (มหาชน)
กรรมการ
บริษทั แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จากัด (มหาชน)
2. บริ ษทั หรือหน่ วยงำนอื่นๆ
กรรมการ และประธานกรรมการ
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงไทย จากัด (มหาชน)
ประสบกำรณ์ ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒ ิ ด้านการเงิน
สานักงานคณะกรรมการและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
กรรมการ
บริษทั ไฮโครควิพ จากัด
กรรมการ
บริษทั บิก๊ ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)
กรรมการ
บริษทั อินเตอร์เนชั ่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
กรรมการ
บริษทั ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จากัด
กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
ธนาคารออมสิน

(1)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ ง
/วันที่ได้รบั แต่งตัง้

10. นำย ชำญศิ ลป์ ตรีนุชกร
ได้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการ
วันที่ 4 มิ.ย. 2563 - ปั จจุบนั
ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ น
รักษาการกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
วันที่ 2 ก.ค. 2563 - ปั จจุบนั
รักษาการรองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
สายทรัพยากรบุคคล และรักษาการ
รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่สายบริหาร
งานกฏหมายและบริหารทั ่วไป
ได้รบั แต่งตัง้ วันที่ 20 ก.ค. 2563

อำยุ
(ปี )

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
/ประวัติอบรม

• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ ์
สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• การอบรมหลักสูตรทีจ่ ดั โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษทั ไทย (IOD)
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุน่ ที่ 85/2550
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Financial Statements for Directors
(FSD) รุน่ ที่ 12/2554
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) รุน่ ที่ 93/2554
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Charted Director Class
(CDC) รุน่ ที่ 11/2558
• การอบรมหลักสูตรอื่นๆ
• หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผูบ้ ริหาร รุน่ ที่ 1
กรมกิจการพลเรือนทหารบก
• หลักสูตรวิทยาลัยการทัพอากาศ (วทอ.) รุน่ ที่ 35 ปี 2549
• หลักสูตร Senior Executive Program (SEP) รุน่ ที่ 20
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตร PTT Executive Leadership, General Electric, GE,
New York, USA
• หลักสูตร Advance Senior Executive Program (ASEP-5)
รุน่ ที่ 5/2553 KELLOGG & SASIN, Chicago, USA
• หลักสูตรประกาศนียบัตรชันสู
้ งการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ
สาหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.) รุน่ ที่ 10 สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตร Leadership Excellence through Awareness and
Practice (LEAP) สถาบัน INSEAD ประเทศสิงคโปร์และประเทศฝรังเศส
่
• หลักสูตร Leadership Development Program III
(LDP 3) รุน่ ที่ 1/2557 สถาบัน PLLI บริษทั ปตท. จากัด (มหาชน)
• หลักสูตรการป้ องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) รุน่ ที่ 57/2557
วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้ องกันประเทศ
• สัมมนา Briefing on International Anti-Corruption. International
cases and practices สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
• หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุน่ 7 (วพน.7)
หมายเหตุ : (1) ระบุเฉพาะตาแหน่งในคณะกรรมการบริษทั ฯ และตาแหน่งคณะกรรมการชุดย่อย
60

ร้อยละ
กำรถือ
หุ้น
ไม่ม ี

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว
ระหว่ำงผู้บริ หำร
ไม่ม ี

ประวัติกำรทำงำน
ช่วงเวลำ

ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
2558-2560
2558-2560
2559-2560
เม.ย. 2560 - ธ.ค. 2560
ต.ค. 2560 - ธ.ค. 2560
2558 - ส.ค. 2561
2560 - ส.ค. 2561
2560 - ส.ค. 2561
ม.ค. - ส.ค. 2561
ส.ค. 2561 - พ.ค. 2563

ตำแหน่ งที่สำคัญอื่นๆ ในปัจจุบนั

ชื่อหน่ วยงำน/บริ ษทั /ประเภทธุรกิ จ

1. บริ ษทั จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
ประธานกรรมการ
บริษทั ไออาร์พซี ี จากัด (มหาชน)
กรรมการ
บริษทั ปตท. สารวจและผลิตปิ โตรเลียม จากัด (มหาชน)
2. บริ ษทั หรือหน่ วยงำนอื่นๆ
นายกสมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กรรมการ
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ประสบกำรณ์ ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ประธานกรรมการ
บริษทั พีทที ี โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จากัด
ประธานกรรมการ
บริษทั พีทที ี โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติง้ จากัด
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิ โตรเลียม
บริษทั ปตท. จากัด (มหาชน)
ชัน้ ปลาย
ประธานกรรมการ
บริษทั พีทที ี อาซาฮีเคมิคอล จากัด
ประธานเจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั กิ ารกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพืน้ ฐานและ
บริษทั ปตท. จากัด (มหาชน)
บริหาร ความยั ่งยืน
กรรมการ และกรรมการบริหารความเสีย่ ง
บริษทั ไออาร์พซี ี จากัด (มหาชน)
กรรมการ และกรรมการบริหารความเสีย่ ง
บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จากัด (มหาชน)
และกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการ
บริษทั พีทที ี ดิจติ อล โซลูชนั ่ จากัด
ประธานเจ้าหน้าทีเ่ ทคโนโลยีและวิศวกรรม
บริษทั ปตท. จากัด (มหาชน)
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
บริษทั ปตท. จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ ง(1)
/วันที่ได้รบั แต่งตัง้

อำยุ
(ปี )

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
/ประวัติอบรม

11. นำวำอำกำศตรี อนิ รุต แสงฤทธิ์
59 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต
ได้รบั แต่งตัง้ วันที่ 1 ต.ค. 2563
The University of Melbourne Australia
ตาแหน่งในบริษทั ฯ
- ผูอ้ านวยการใหญ่สานักงานกรรมการ
ผูอ้ านวยการใหญ่
- ปฏิบตั หิ น้าทีผ่ อู้ านวยการ ศูนย์สนับสนุน
การถวายบิน 904 เฉพาะกิจ การบินไทย
- รักษาการรองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
สายปฏิบตั กิ าร
หมายเหตุ : (1) ระบุเฉพาะตาแหน่งในคณะกรรมการบริษทั ฯ และตาแหน่งประธานคณะกรรมการชุดย่อย

ร้อยละ
กำรถือ
หุ้น
ไม่ม ี

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว
ระหว่ำงผู้บริ หำร
ไม่ม ี

ประวัติกำรทำงำน
ช่วงเวลำ

14 ก.พ. 2563 - 30 ก.ย. 2563
1 พ.ย. 2560 - 13 ก.พ. 2563
1 ธ.ค. 2559 - 31 ต.ค. 2560
23 ก.พ.2558 - 30 พ.ย. 2559

ตำแหน่ งที่สำคัญอื่นๆ ในปัจจุบนั

ชื่อหน่ วยงำน/บริ ษทั /ประเภทธุรกิ จ

1. บริ ษทั จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
ไม่ม ี
2. บริ ษทั หรือหน่ วยงำนอื่นๆ
ไม่ม ี
ประสบกำรณ์ ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ผูอ้ านวยการใหญ่ฝ่ายปฏิบตั กิ ารบิน
บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
ผูอ้ านวยการภารกิจพิเศษฝ่ ายปฏิบตั กิ ารบิน
บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
ผูอ้ านวยการฝ่ ายควบคุมและวางแผนการปฏิบตั กิ าร
บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
ผูอ้ านวยการฝ่ ายประสานอานวยการบิน
บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ ง(1)
/วันที่ได้รบั แต่งตัง้
12. นำย นนท์ กลิ นทะ
ได้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการ
8 ก.ค. 2563
ตาแหน่งในบริษทั ฯ
รักษาการ รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่สาย
กลยุทธ์องค์กรและพัฒนาอย่างยั ่งยืน

อำยุ
(ปี )
58

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
/ประวัติอบรม
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต
การบริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
• Master of Science
Business Administration
Strayer College

หมายเหตุ : (1) ระบุเฉพาะตาแหน่งในคณะกรรมการบริษทั ฯ และตาแหน่งคณะกรรมการชุดย่อย

ร้อยละ
กำรถือ
หุ้น
ไม่ม ี

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว
ระหว่ำงผู้บริ หำร
ไม่ม ี

ประวัติกำรทำงำน
ช่วงเวลำ

29 ต.ค. 2563 - 7 ม.ค. 2564
8 ก.ค 2563 - 7 ม.ค. 2564
15 พ.ค. 2563 - 28 ต.ค. 2563
15 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2563
15 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2563
1 ต.ค. 2560 - 15 พ.ค. 2561
1 ต.ค. 2560 - 27 ต.ค. 2560
1 ต.ค. 2558 - 30 ก.ย. 2560
1 ต.ค. 2557 - 30 ก.ย. 2558

ตำแหน่ งที่สำคัญอื่นๆ ในปัจจุบนั

ชื่อหน่ วยงำน/บริ ษทั /ประเภทธุรกิ จ

1. บริ ษทั จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
ไม่ม ี
2. บริ ษทั หรือหน่ วยงำนอื่นๆ
ไม่ม ี
ประสบกำรณ์ ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ผูอ้ านวยการใหญ่ สานักงานกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
รักษาการ รองกรรมการผูอ้ านวยใหญ่สายกลยุทธ์องค์กรและพัฒนาอย่างยับริ
่งยืษนทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
ผูอ้ านวยการใหญ่ ฝ่ ายบริหารพัทธมิตรการบินและกลยุทธ์การพาณิชย์ บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
รักษาการ ผูอ้ านวยการใหญ่ ฝ่ ายขาย-ญี่ปุ่น เกาหลี และอเมริกา
บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
ผูอ้ านวยการใหญ่ฝ่ายขาย
บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
ผูอ้ านวยการ ฝ่ ายขาย-ญี่ปุ่น เกาหลี และอเมริกา
บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
Director ฝ่ ายขาย-ญี่ปุ่น เกาหลี และอเมริกา
บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
Director ฝ่ ายขาย-ญี่ปุ่น เกาหลี และอเมริกา
บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
Director ฝ่ ายบริหารเส้นทางบิน - ญี่ปุ่น เกาหลีและอเมริกาเหนือ
บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ ง(1)
/วันที่ได้รบั แต่งตัง้
13. นำย วิ วฒ
ั น์ ปิ ยะวิ โรจน์
ได้รบั แต่งตัง้ วันที่ 1 มิ.ย. 2561
ตาแหน่งในบริษทั ฯ
รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่สายการพาณิชย์
ลาออกมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 31 ธ.ค 2563

อำยุ
(ปี )
54

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
/ประวัติอบรม
•ปริปริ
ญญาตรี
ญญาตรี
คณะนิ
คณะนิ
ตศิ าสตร์
ตศิ าตร์
มหาวิ
มหาวิ
ทยาลั
ทยาลั
ยธรรมศาสตร์
ย ธรรมศาสตร์
•ปริปริ
ญญาโท
ญญาโท
Master
Master
of of
Science
Science
Management
Management
Southern Nazarene University, USA

หมายเหตุ : (1) ระบุเฉพาะตาแหน่งในคณะกรรมการบริษทั ฯ และตาแหน่งคณะกรรมการชุดย่อย

ร้อยละ
กำรถือ
หุ้น
ไม่ม ี

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว
ระหว่ำงผู้บริ หำร
ไม่ม ี

ประวัติกำรทำงำน
ช่วงเวลำ

15 พ.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2563
1 ต.ค. 2561 - 21 ก.ย. 2563
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

ตำแหน่ งที่สำคัญอื่นๆ ในปัจจุบนั

ชื่อหน่ วยงำน/บริ ษทั /ประเภทธุรกิ จ

1. บริ ษทั จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
ไม่ม ี
2. บริ ษทั หรือหน่ วยงำนอื่นๆ
ไม่ม ี
ประสบกำรณ์ ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
รักษาการผูอ้ านวยการใหญ่ฝ่ายขาย (SS)
บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
รักษาการรองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ หน่วยธุรกิจบริการการบิน
ผูช้ ว่ ยรองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่สายการพาณิชย์
บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
รักษาการผูอ้ านวยการใหญ่ฝ่ายขาย (SS)
บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
ผูอ้ านวยการใหญ่ฝ่ายขาย ประเทศไทยและอินโดจีน
บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
ผูอ้ านวยการ ฝ่ ายภาคพืน้ เอเชีย
ตะวันออก อเมริกา และสาธารณรัฐฟิ ลปิ ปิ นส์

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ ง(1)
/วันที่ได้รบั แต่งตัง้
14. นำย ชำย เอี่ยมศิ ริ
ได้รบั แต่งตัง้ วันที่ 19 พ.ย. 2563
ตาแหน่งในบริษทั ฯ

อำยุ
(ปี )
59

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
/ประวัติอบรม
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- ผูอ้ านวยการใหญ่สานักงานกรรมการ
ผูอ้ านวยการใหญ่
- รักษาการรองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
สายการเงินและการบัญชี
ได้รบั แต่งตัง้ วันที่ 20 ก.ค. 2563
หมายเหตุ : (1) ระบุเฉพาะตาแหน่งในคณะกรรมการบริษทั ฯ และตาแหน่งคณะกรรมการชุดย่อย

ร้อยละ
กำรถือ
หุ้น
ไม่ม ี

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว
ระหว่ำงผู้บริ หำร
ไม่ม ี

ประวัติกำรทำงำน
ช่วงเวลำ

ตำแหน่ งที่สำคัญอื่นๆ ในปัจจุบนั

ชื่อหน่ วยงำน/บริ ษทั /ประเภทธุรกิ จ

1. บริ ษทั จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
ไม่ม ี
2. บริ ษทั หรือหน่ วยงำนอื่นๆ
ไม่ม ี
ประสบกำรณ์ ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
1 ต.ค. 2557 - 18 พ.ย. 2563 ผูอ้ านวยการใหญ่ฝ่ายธุรกิจปิ โตรเลียม ประกันภัย
บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
และสิง่ แวดล้อมการบิน

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ ง(1)
/วันที่ได้รบั แต่งตัง้

อำยุ
(ปี )

15. นำย เชิ ดพันธ์ โชติ คณ
ุ
ได้รบั แต่งตัง้ วันที่ 22 ม.ค. 2563
ตาแหน่งในบริษทั ฯ
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- รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ฝ่ายช่าง
ผูอ้ านวยการใหญ่สานักเลขานุการบริษทั ฯ

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
/ประวัติอบรม
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วิศวกรรมการผลิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
• วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
วิศวกรรมอุตสาหการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ร้อยละ
กำรถือ
หุ้น
ไม่ม ี

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว
ระหว่ำงผู้บริ หำร
ไม่ม ี

ประวัติกำรทำงำน
ช่วงเวลำ

มี.ค. 2563 - ปั จจุบนั

5 มี.ค. 2561 - 24 ธ.ค. 2561
1 ส.ค. 2559 - 21 ม.ค. 2563
1 ต.ค. 2557 - 31 ก.ค. 2559
29 มิ.ย. 2553 - 30 ก.ค. 2557

หมายเหตุ : (1) ระบุเฉพาะตาแหน่งในคณะกรรมการบริษทั ฯ และตาแหน่งคณะกรรมการชุดย่อย

ตำแหน่ งที่สำคัญอื่นๆ ในปัจจุบนั

ชื่อหน่ วยงำน/บริ ษทั /ประเภทธุรกิ จ

1. บริ ษทั จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
กรรมการ
บริษทั บริการเชือ้ เพลิงการบินกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
2. บริ ษทั หรือหน่ วยงำนอื่นๆ
ไม่ม ี
ประสบกำรณ์ ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
รักษาการผูอ้ านวยการฝ่ ายกลยุทธ์และพัฒนาระบบงาน
บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
ทรัพยากรบุคคล
ผูอ้ านวยการใหญ่ฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร
บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
ผูอ้ านวยการฝ่ ายตรวจสอบ 4
บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
ผูอ้ านวยการฝ่ ายตรวจสอบหน่วยธุรกิจย่อย
บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ ง(1)
/วันที่ได้รบั แต่งตัง้

อำยุ
(ปี )

16. นำย สุวรรธนะ สีบญ
ุ เรือง
ได้รบั แต่งตัง้ วันที่ 22 ก.ย. 2563
ตาแหน่งในบริษทั ฯ

60

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
/ประวัติอบรม
• Bachelor of Science in General Studies
City University At Bellevue, USA

- รักษาการ
รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
หน่วยธุรกิจบริการการบิน

หมายเหตุ : (1) ระบุเฉพาะตาแหน่งในคณะกรรมการบริษทั ฯ และตาแหน่งคณะกรรมการชุดย่อย

ร้อยละ
กำรถือ
หุ้น
ไม่ม ี

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว
ระหว่ำงผู้บริ หำร
ไม่ม ี

ประวัติกำรทำงำน
ช่วงเวลำ

09 มี.ค. 2563 - 21 ก.ย. 2560
20 พ.ย. 2561 - 31 มี.ค 2562
9 ต.ค. 2560 - 21 ก.ย. 2563
1 ต.ค. 2558 - 8 ต.ค. 2560
1 ต.ค. 2557 - 8 ก.ย. 2558

ตำแหน่ งที่สำคัญอื่นๆ ในปัจจุบนั

ชื่อหน่ วยงำน/บริ ษทั /ประเภทธุรกิ จ

1. บริ ษทั จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
ไม่ม ี
2. บริ ษทั หรือหน่ วยงำนอื่นๆ
ไม่ม ี
ประสบกำรณ์ ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
รักษาการกรรมการผูจ้ ดั การ ฝ่ ายการพาณิชย์สนิ ค้า
บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
และไปรษณียภัณฑ์
รักษาการผูอ้ านวยการฝ่ ายการตลาดการบริการธุรกิจการบิน
บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
ผูอ้ านวยการใหญ่ฝ่ายสนับสนุนการบริการธุรกิจการบิน
บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
ผูอ้ านวยการฝ่ ายสือ่ สารการตลาดและสร้างตราผลิตภัณฑ์
บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
ผูอ้ านวยการฝ่ ายพัฒนาการตลาดและสือ่ สารการพาณิชย์
บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ ง(1)
/วันที่ได้รบั แต่งตัง้
17.นำงสำว ปิ ยำณี สังข์ทอง
ได้รบั แต่งตัง้ วันที่ 1 ม.ค. 2559
ตาแหน่งในบริษทั ฯ
- ผูอ้ านวยการใหญ่
ฝ่ ายบัญชีบริหารและข้อมูล

อำยุ
(ปี )
58

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
/ประวัติอบรม
• บริหารธุรกิจบัณฑิต การบัญชี
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกริก

ร้อยละ
กำรถือ
หุ้น
ไม่ม ี

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว
ระหว่ำงผู้บริ หำร
ไม่ม ี

ประวัติกำรทำงำน
ช่วงเวลำ

4 เม.ย. 2559 - ปั จจุบนั
11 พ.ค. 2559 - ปั จจุบนั
13 ธ.ค. 2561 - ปั จจุบนั
1 ธ.ค. 2559 - 31 ก.ค. 2560
1 ต.ค. 2558 - 31 ธ.ค. 2558
1 ต.ค. 2558 - 30 พ.ย. 2558
27 ม.ค. 2552 - 30 ก.ย. 2558

หมายเหตุ : (1) ระบุเฉพาะตาแหน่งในคณะกรรมการบริษทั ฯ และตาแหน่งคณะกรรมการชุดย่อย

ตำแหน่ งที่สำคัญอื่นๆ ในปัจจุบนั

ชื่อหน่ วยงำน/บริ ษทั /ประเภทธุรกิ จ

1. บริ ษทั จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
ไม่ม ี
2. บริ ษทั หรือหน่ วยงำนอื่นๆ
กรรมการ
บริษทั โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ จากัด
รองประธานกรรมการ
บริษทั วิงสแปน เซอร์วสิ เซส จากัด
ประธานกรรมการ
บริษทั ทัวร์เอื้องหลวง จากัด
ประสบกำรณ์ ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
รักษาการผูอ้ านวยการฝ่ ายงบประมาณ
บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
ผูอ้ านวยการฝ่ ายข้อมูลบริหาร
บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
รักษาการผูอ้ านวยการใหญ่ฝ่ายการบัญชี
บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชีบริหาร
บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ ง(1)
/วันที่ได้รบั แต่งตัง้
18.นำย กฤษณะ แจ่มกระจ่ำง
ได้รบั แต่งตัง้ วันที่ 9 ธ.ค. 2563
ตาแหน่งในบริษทั ฯ

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
/ประวัติอบรม

อำยุ
(ปี )
59

• บัญชีบณ
ั ฑิต การบัญชี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

- ผูอ้ านวยการสายการเงินและการบัญชี
- รักษาการผูอ้ านวยการใหญ่ฝ่ายการบัญชี

หมายเหตุ : (1) ระบุเฉพาะตาแหน่งในคณะกรรมการบริษทั ฯ และตาแหน่งคณะกรรมการชุดย่อย

ร้อยละ
กำรถือ
หุ้น
ไม่ม ี

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว
ระหว่ำงผู้บริ หำร
ไม่ม ี

ประวัติกำรทำงำน
ช่วงเวลำ

ตำแหน่ งที่สำคัญอื่นๆ ในปัจจุบนั

ชื่อหน่ วยงำน/บริ ษทั /ประเภทธุรกิ จ

1. บริ ษทั จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
ไม่ม ี
2. บริ ษทั หรือหน่ วยงำนอื่นๆ
ไม่ม ี
ประสบกำรณ์ ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
11 ธ.ค. 2561 - 8 ธ.ค 2563 ผูอ้ านวยการฝ่ ายบริหารจัดการกระบวนการทางบัญชี
บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
และการควบคุม
1 ต.ค. 2557 - 10 ธ.ค. 2561 Accounting Manager
บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
สาธารณรัฐอิตาลีและแอฟริกาตอนเหนือและตะวันตก

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ ง(1)
/วันที่ได้รบั แต่งตัง้
19. นำง เฉิ ดโฉม เทอดสถีรศักดิ์
ตำแหน่งในบริ ษัทฯ
- ผูอ้ านวยการใหญ่ฝ่ายการเงินองค์กร
ได้รบั แต่งตัง้ วันที่ 4 พ.ย. 2563

อำยุ
(ปี )
46

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
/ประวัติอบรม
• ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การเงินและเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หมายเหตุ : (1) ระบุเฉพาะตาแหน่งในคณะกรรมการบริษทั ฯ และตาแหน่งประธานคณะกรรมการชุดย่อย

ร้อยละ
กำรถือ
หุ้น
ไม่ม ี

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว
ระหว่ำงผู้บริ หำร
ไม่ม ี

ประวัติกำรทำงำน
ช่วงเวลำ

28 ก.พ. 2562 - 3 พ.ย. 2563
1 ส.ค. 2560 - 3 พ.ย. 2563
1 พ.ย. 2558 - 31 ก.ค. 2560
1 ก.ย. 2554 - 31 ก.ค. 2560

ตำแหน่ งที่สำคัญอื่นๆ ในปัจจุบนั

ชื่อหน่ วยงำน/บริ ษทั /ประเภทธุรกิ จ

1. บริ ษทั จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
ไม่ม ี
2. บริ ษทั หรือหน่ วยงำนอื่นๆ
ไม่ม ี
ประสบกำรณ์ ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
รักษาการผูอ้ านวยการใหญ่ฝ่ายการเงินองค์กร
บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
ผูอ้ านวยการฝ่ ายเงินทุน
บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
รักษาการผูอ้ านวยการฝ่ ายเงินทุน
บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
ผูจ้ ดั การกอง กองบริหารเงินทุน
บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ ง(1)
/วันที่ได้รบั แต่งตัง้
20. นำง จิ ลลดำ ณ เชียงใหม่
ได้รบั แต่งตัง้ วันที่ 2 ต.ค. 2563
ตาแหน่งในบริษทั ฯ

อำยุ
(ปี )
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คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
/ประวัติอบรม

• ปริญญาตรีศลิ ปศาสตร (มานุษยวิทยา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
• ปริญญาโท
- รักษาการ
Master of Public Administration
ผูอ้ านวยการใหญ่สานักเลขานุการบริษทั ฯ
City University of Seattle, USA
• การอบรมหลักสูตรทีจ่ ดั โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
- ผูอ้ านวยการ
สานักงานกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
บริษทั ไทย (IOD)
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Company Secretary Program (CSP)
รุน่ ที่ 110/2563
หมายเหตุ : (1) ระบุเฉพาะตาแหน่งในคณะกรรมการบริษทั ฯ และตาแหน่งคณะกรรมการชุดย่อย

ร้อยละ
กำรถือ
หุ้น
ไม่ม ี

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว
ระหว่ำงผู้บริ หำร
ไม่ม ี

ประวัติกำรทำงำน
ช่วงเวลำ

ตำแหน่ งที่สำคัญอื่นๆ ในปัจจุบนั

ชื่อหน่ วยงำน/บริ ษทั /ประเภทธุรกิ จ

1. บริ ษทั จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
ไม่ม ี
2. บริ ษทั หรือหน่ วยงำนอื่นๆ
ไม่ม ี
ประสบกำรณ์ ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2 พ.ค. 2560 - 1 ต.ค. 2563 ผูอ้ านวยการสานักบริหารงานกรรมการและสารบรรณบริษทั ฯ
บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
14 พ.ย. 2552 - 1 พ.ค. 2560 ผูจ้ ดั การกอง กองบริหารงานเอกสารทั ่วไป
บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
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
24

นายชาญศิลป์
นายนนท์
นายสุวรรธนะ
นายชาย
นายอนิรตุ
นายสรเดช
นายโอม
นายจิราวุฒ ิ
นางมนัสนันท์
นายกรกฏ
เรืออากาศเอกพีรศักดิ ์
เรืออากาศเอกชาตรี
นางปรียาศิริ
นางกุลกานดา
นายพิทกั ษ์
นางสาวจันทนา
นายวิโรจน์
นางสาวเกตสุดา
นายรณวีระ
นายวิจติ ร
นายคงฤทธิ ์
นายพิพฒ
ั น์
นางปิ ยะมาน
นางแพตริเซีย

หมายเหตุ

รายชื่อกรรมการ

บริษทั ไทยสมายล์
แอร์เวย์ จากัด

ตรีนุชกร
กลินทะ
สีบุญเรือง
เอีย่ มศิริ
แสงฤทธิ ์
นามเรืองศรี
พลาณิชย์
วินยั พานิช
สิทธิจริ สิน
ชาตะสิงห์
นพอนันต์ชยั
พงษ์ศกั ดิ ์
เชือ้ เทศ
โพธิ ์เกษม
นาคพัฒน์
เตชะศิรนิ ุกูล
โตเจริญวาณิช
สุประดิษฐ์
สัจจมหิทธินนั ท์
ณ ระนอง
บูรกิจบารุง
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

นาย ชาย เอีย่ มศิริ
รักษาการ รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ สายการเงินและการบัญชี

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ การจัดการมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประวัติการทางาน







รักษาการ รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ สายการเงินและการบัญชี
ผูอ้ านวยการใหญ่ ฝ่ ายธุรกิจปิ โตรเลียม ประกันภัย และสิง่ แวดล้อมการบิน
ผูอ้ านวยการ ฝ่ ายการปิ โตรเลียม เชือ้ เพลิง และสิง่ แวดล้อมการบิน
ผูอ้ านวยการฝ่ ายการปิ โตรเลียม และเชือ้ เพลิง
ผูอ้ านวยการฝ่ ายประกันภัย
ผูจ้ ดั การกองเชือ้ เพลิง

ประวัติการอบรม
 Director Accreditation Program ( DAP) Class 174/2020 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย ( Thai Institute of Directors – IOD )
 E-Learning CFO’s Orientation Course โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
( The Stock Exchange of Thailand - SET )
 หลักสูตร การบินไทยคุณธรรมรวมพลังพลิกฟื้ นองค์กร
 หลักสูตร โครงการการบินไทยคุณธรรมการพัฒนาองค์กรและปั จจัยสูค่ วามสาเร็จ
 หลักสูตร สถาบันพระมหากษัตริยก์ บั ประเทศไทย
 หลักสูตร Engagement and Action Learning Assessment
 หลักสูตร Leadership Succession Program ( IRDP )
 หลักสูตร Safety Management System
 หลักสูตร Aviation Security Awareness
 หลักสูตร On Thin ICE Team Success Under Pressure
 หลักสูตร Professional Presentation Skills
 หลักสูตร ข้อกาหนดบริษทั ฯการพัสดุปี พ.ศ. 2555 ของธุรกิจการบิน
 หลักสูตร Coaching Workshop
 หลักสูตรความสาคัญของการบริหารความเสีย่ ง

ส่วนที่ 3-A3 หน้าที่ 1

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

หน้ าที่ความรับผิดชอบ
วางแผน กากับดูแล กาหนดนโยบายและกลยุทธ์ของการบริหารงานด้านการเงิน การบัญชี บัญชีบริหาร การลงทุน
สัมพันธ์ และการจัดทางบประมาณของบริษทั ฯ ซึง่ รวมถึงเรื่องของการรักษาโครงสร้างทางการเงินของบริษทั ฯ ให้มเี สถียรภาพ
มันคง
่ และแข็งแกร่ง การจัดหาเงินทุน ทีเ่ หมาะสมด้วยต้นทุนทางการเงินทีต่ ่า การควบคุมการลงทุนอย่างเหมาะสมและคุม้ ค่า
การบริหารความเสีย่ งทางการเงิน ทัง้ อัตราแลกเปลีย่ น อัตราดอกเบีย้ และราคาน้ามัน เพื่อควบคุมป้ องกันการสูญเสียที่
หลีกเลีย่ งได้ การพัฒนาระบบข้อมูลทางการเงินการบัญชีเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์และตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพและการ
เปิ ดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล มาตรฐานการบัญชี หลักการ กฎระเบียบ กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง และ
ตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ทด่ี รี ะหว่างบริษทั ฯ กับผูถ้ อื หุน้
ผูถ้ อื หลักทรัพย์อ่นื ๆ นักลงทุน นักวิเคราะห์และสถาบันต่างๆ ทัง้ ในและต่างประเทศ เพื่อก่อให้เกิดความเชื่อมันและภาพพจน์
่
ทีด่ ขี องบริษทั ฯ อย่างต่อเนื่อง และการกากับดูแลการบริหารงานด้านการเงินของกิจการในกลุ่มสนับสนุนธุรกิจการบิน (Business
Units) โดยมุ่งให้การดาเนินงานต่างๆเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้การควบคุมทีด่ ี เพื่อให้การดาเนินงานของบริษทั ฯ
เป็ นไปตามขัน้ ตอนโดยถูกต้องต่อเนื่อง และการเพิม่ มูลค่ารวมทางเศรษฐกิจของบริษทั ฯ
รายละเอียดเกี่ยวกับสมุหบ์ ญ
ั ชีของบริษทั ฯ
ชื่อ
ตาแหน่ ง

นายกฤษณะ แจ่มกระจ่าง
ผูอ้ านวยการ สังกัดสานักงานรองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่สายการเงินและการบัญชี และ
รักษาการ ผูอ้ านวยการใหญ่ฝ่ายการบัญชี

ประวัติการศึกษา

บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประวัติการทางาน
-

ผูอ้ านวยการฝ่ ายบริหารจัดการกระบวนการทางบัญชีและการควบคุม
ผูจ้ ดั การบัญชีประจาสาธารณรัฐอิตาลี และแอฟริกาตอนเหนือ และตะวันตก
ผูจ้ ดั การบัญชีประจาประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง
ผูจ้ ดั การบัญชีประจากรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ
ผูจ้ ดั การบัญชีประจากรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม
งานด้านภาษีอากร
งานด้านงบประมาณและควบคุมค่าใช้จ่าย

-

หลักสูตร Personal Information Protection (พ.ร.บ.)
หลักสูตร โครงการการบินไทยคุณธรรมการพัฒนาองค์กร และปั จจัยสูค่ วามสาเร็จ
หลักสูตร Proactive Management
หลักสูตร Middle Management Seminar
หลักสูตร Modern Business Strategies
หลักสูตร Management Psychology
หลักสูตร Dynamic Team Leaders

ประวัติการอบรม

ส่วนที่ 3-A3 หน้าที่ 2

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

หน้ าที่ความรับผิดชอบ
- วางแผน กาหนดกลยุทธ์และนโยบาย ควบคุม กากับ ดูแล อานวยการ และรับผิดชอบในการบริหารและปฏิบตั กิ าร
ทัง้ ปวงของฝ่ ายการบัญชี ทัง้ ด้านการพัฒนา การวางระบบงานการบริหารความเสีย่ ง การควบคุมภายใน การอนุ มตั กิ ารเงิน
ให้เป็ นไปตามระเบียบบริษทั ฯ ว่าด้วยอานาจหน้าทีท่ างการเงิน และระเบียบบริษทั ที่เกีย่ วข้อง การเป็ นผูแ้ ทนบริษทั ฯ หรือ
หน่ วยงานเข้าร่วมการประชุมที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ ปฏิบตั ิงานร่วมกับหน่ วยงานอื่นทัง้ ภายในและภายนอกบริษัท ฯ
และปฏิบตั งิ านอื่น ๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย เพื่อให้สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ วัตถุประสงค์และเป้ าหมายของบริษทั ฯ
- วางแผน กาหนดนโยบาย และบริหารงานบัญชีการเงินให้เป็ นไปตามกฎ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และกฎหมายที่
เกีย่ วข้องตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี (Good Corporate Governance)
- จัดทาบัญชี รายงานทางการเงินและงบการเงินของบริษทั กองทุนบาเหน็จ บริษทั ย่อยและ หน่วยธุรกิจประจางวดให้
มีความถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว และเป็ นไปตามมาตรฐานบัญชีทร่ี บั รองทัวไปภายในระยะเวลาที
่
ก่ าหนด
- ควบคุม และตรวจสอบรายได้และรายจ่ายของบริษทั ฯ ให้เป็ นไปโดยถูกต้อง
- ควบคุม และตรวจสอบทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ ให้ถูกต้องอยู่เสมอ
- ควบคุม และบริหารการรับจ่ายเงินของบริษทั ฯ ให้เป็ นไปอย่างถูกต้อง
- บริหารจัดการด้านสินเชื่อให้เป็ นไปตามกฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้อง
- บริหารด้านการภาษี และการวางแผนภาษีของบริษทั ให้เป็ นไปโดยถูกต้องเหมาะสม ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่
เกีย่ วข้อง
- อนุมตั กิ ารตรวจรับรองการจ่าย และการสังจ่
่ ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารของบริษทั ฯ ในวงเงิน ทีก่ าหนดในระเบียบ
บริษทั ฯ ว่าด้วยอานาจหน้าทีท่ างการเงิน
- บริหารจัดการความเสีย่ งและการควบคุมภายในด้านบัญชีการเงินอย่างมีประสิทธิผล
- พัฒนาและปรับปรุ งระบบงานบัญชีการเงินและบุคลากรให้การดาเนินงานด้านการบัญชี การเงินเป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง
- บริหารและกากับ ดูแลการปฏิบตั ิงานของผู้ใต้บงั คับบัญชา รวมทัง้ ประเมินผลให้เป็ นไปตามกฎ ระเบียบ และ
หลักเกณฑ์ทก่ี าหนด
- บริหารและกากับ ดูแลงบประมาณของหน่วยงานในสังกัดให้เป็ นไปตามกฎ ระเบียบและหลักเกณฑ์ทก่ี าหนด
- ประสานและรายงานข้อมูลทางบัญชีแก่หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ภายในและภายนอกบริษทั ฯ
- การกากับดูแล และประเมินผลการดาเนินงานของหน่ วยงานในบังคับบัญ ชาเพื่อให้การดาเนินภารกิจในความ
รับผิดชอบบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายของบริษทั ฯ ตลอดจนสอดคล้องกับระเบียบและหลักเกณฑ์ของบริษัท ฯ และผู้มี
อานาจหน้าทีท่ เ่ี กีย่ วข้องกาหนด
- ควบคุมดูแลการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานในบังคับบัญชา ตลอดจนปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ่นื ตามทีผ่ บู้ งั คับบัญชามอบหมาย

ส่วนที่ 3-A3 หน้าที่ 3

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
ชื่อ
ตาแหน่ ง
ประวัติการศึกษา

นาย พนัส วังน้อย
รักษาการผูอ้ านวยการใหญ่สานักงานการตรวจสอบภายใน
บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ประวัติการทางาน
 ผูอ้ านวยการสังกัดกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ และรักษาการผูอ้ านวยการใหญ่
สานักงานการตรวจสอบภายใน
 ผูอ้ านวยการฝ่ ายตรวจสอบ 1 สานักงานการตรวจสอบภายใน
 ผูอ้ านวยการฝ่ ายตรวจสอบการเงิน สานักงานการตรวจสอบภายใน
 ผูจ้ ดั การตรวจสอบอาวุโส สังกัดฝ่ ายตรวจสอบหน่วยสนับสนุนธุรกิจ สานักงานการ
ตรวจสอบภายใน
 ผูจ้ ดั การตรวจสอบ สังกัดฝ่ ายตรวจสอบหน่วยสนับสนุนธุรกิจ สานักงานการตรวจสอบ
ภายใน
ประวัติการอบรม
 หลักสูตร การจัดทากระดาษทาการ เพื่อมาตรการต่อต้านการคอร์รปั ชันในองค์
่
กร
โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
 หลักสูตรในโครงการจัดการพนักงานผูม้ ศี กั ยภาพสูงสาหรับผูบ้ ริหารระดับ 10-13 โดย
บริษทั เอสอีเอเชีย ลีดาเวชัน่ เซ็นเตอร์ จากัด (SEAC Center)
 หลักสูตร ผูบ้ ริหารระดับกลาง โดยคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 หลักสูตร Smart Disclosure Program โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 หลักสูตร มาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS 9 โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระ
บรมราชูปถัมภ์)
 หลักสูตร ประเด็นสาคัญของ TFRS 15 โดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ส่วนที่ 3-A3 หน้าที่ 4

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานกากับดูแลการปฏิ บตั ิ งานของบริษทั ฯ
ชื่อ
ตาแหน่ ง

นางจิลลดา ณ เชียงใหม่
เลขานุการบริษทั ฯ และรักษาการ ผูอ้ านวยการใหญ่สานักเลขานุการบริษทั ฯ

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรีศลิ ปศาสตรบัณฑิต (มานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาโท Master of Public Administration, City University of Seattle, USA

ประวัติการทางาน
 ผูอ้ านวยการสานักบริหารงานกรรมการและสารบรรณบริษทั ฯ
 ผูจ้ ดั การกอง กองบริหารงานเอกสารทัวไป
่
ประวัติการอบรม
 หลักสูตร Company Secretary Program (CSP)
รุ่นที่ 110/2563 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษทั ไทย (IOD)
หน้ าที่ความรับผิดชอบ
บริหารและกากับดูแลการปฏิบตั ิงานโดยมีหน้าที่รบั ผิดชอบในการเป็ นศูนย์กลางรวบรวมกฎหมาย กฎระเบียบ
นโยบาย ข้อบังคับ และข้อก าหนดต่ างๆ ที่เกี่ยวข้อ งกับการดาเนิ น กิจการของบริษัท ฯ ทัง้ ภายในและภายนอก รวมถึง
ข้อบังคับต่างๆ ที่เกีย่ วข้องกับธุรกิจการบินของบริษัทฯ พร้อมทัง้ สอบทานข้อมูลให้เป็ นปั จจุบนั และเป็ นศูนย์กลางในการ
กากับดูแลให้หน่วยงานต่างๆ ในบริษทั ฯ ดาเนินกิจกรรมให้เป็ นไปตามกฎระเบียบต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ทัง้ นี้ นอกจากการที่บริษัทฯ 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

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

เอกสารแนบ 4
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจาปี 2563
บริ ษทั ฯ ได้เข้าสู่แผนฟื้ นฟูกิจการบริ ษทั ฯ
คณะผูท้ ำแผนฟื้ นฟูกจิ กำรบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 9/2563 วันที่ 11 พฤศจิกำยน 2563 มีมติมอบหมำยให้ นำยจักรกฤศฏิ ์
พำรำพันธกุล ผูท้ ำแผน และบริษทั อีวำย คอร์ปอเรท เซอร์วสิ เซส จำกัด (โดยนำงสำวชุตมิ ำ ปั ญจโภคำกิจ) ผูท้ ำแผน
เป็ นผูก้ ำกับดูแลงำนในขอบเขตของคณะกรรมกำรตรวจสอบเดิม

ส่วนที่ 3-A4 หน้าที่ 1

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

เอกสารแนบ 5
รายงานของคณะกรรมการกากับดูแลด้านสิ่ งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิ บาล ประจาปี 2563

บริ ษทั ฯ ได้เข้าสู่แผนฟื้ นฟูกิจการบริ ษทั ฯ
ในเดือนพฤษภาคม 2563 บริษทั ฯ ได้ย่นื คาร้องขอฟื้ นฟูกจิ การ โดยศาลล้มละลายกลางได้มคี าสังให้
่
บริษัทฯ ดาเนินการฟื้ นฟู กจิ การและตัง้ คณะผู้ทาแผนตามที่บริษัทฯ เสนอ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 บทบาทของ
คณะกรรมการกากับดูแลด้านสิง่ แวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล จึงได้ยุตลิ งนับแต่นนั ้

ส่วนที่ 3-A5 หน้าที่ 1

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

เอกสารแนบ 6
รายงานของคณะกรรมการบริ หาร ประจาปี 2563

บริ ษทั ฯ ได้เข้าสู่แผนฟื้ นฟูกิจการบริ ษทั ฯ
ในเดือนพฤษภาคม 2563 บริษทั ฯ ได้ย่นื คาร้องขอฟื้ นฟูกจิ การ โดยศาลล้มละลายกลางได้มคี าสังให้
่ บริษทั ฯ
ดาเนิ น การฟื้ นฟู กิจ การและตัง้ คณะผู้ท าแผนตามที่บ ริษัท ฯ เสนอ เมื่อ วัน ที่ 14 กัน ยายน 2563 บทบาทของคณะ
กรรมการบริหาร จึงได้ยุตลิ งนับแต่นนั ้

ส่วนที่ 3-A6 หน้าที่ 1

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

บริ ษทั ฯ ได้เข้าสู่แผนฟื้ นฟูกิจการบริ ษทั ฯ
เอกสารแนบ 7
รายงานผลการดาเนิ นงานของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ปี 2563
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 2563 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 2563 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน มีการประชุมทัง้ สิน้ 10 ครัง้ ซึง่ สรุปสาระสาคัญของการ
ประชุมได้ดงั ต่อไปนี้
1. สรรหาบุคคลทีค่ ุณสมบัตเิ หมาะสมตาม Skill Matrix เพื่อเสนอชื่อเป็ นกรรมการบริษทั ฯ เมื่อมีตาแหน่งว่างลง หรือ
ครบวาระให้เข้ามาเป็ นกรรมการบริษัทฯ โดยพิจารณาถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯทีส่ าคัญ เช่น
คุณสมบัตติ ามทีก่ ฎหมายกาหนด ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ทเ่ี ป็ นประโยชน์ต่อบริษทั ฯ (Skill Matrix)
จานวนบริษทั ฯ ทีบ่ ุคคลนัน้ ดารงตาแหน่ งกรรมการ และการมีผลประโยชน์ขดั แย้งกัน (Conflict of Interest) ฯลฯ
และนาเสนอคณะกรรมการบริษทั ฯ และ/หรือ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
2. พิจารณาทบทวนการกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั ฯ คณะกรรมการชุดย่อย และคณะทางาน
เฉพาะกิจต่างๆ ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 ให้มคี วามเหมาะสมและนาเสนอ
คณะกรรมการบริษทั ฯ เพื่อพิจารณา ก่อนนาเสนอทีป่ ระชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563 เพื่ออนุมตั ิ
3. พิจารณาประเมินผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ และนาเสนอคณะกรรมการบริษทั ฯ พิจารณา
และประเมินผลการปฏิบตั งิ านรองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ (EVP)
4. พิจารณากาหนดค่าตอบแทนผูด้ ารงตาแหน่งรักษาการกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
5. พิจารณากาหนดคุณสมบัตหิ ลักเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกผู้ทม่ี คี ุณสมบัตเิ หมาะสมเข้าดารงตาแหน่ งผูบ้ ริหาร
ระดับสูงระดับรองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ ทดแทนทีล่ าออก เกษียณอายุและดาเนินการสรรหาเพื่อให้เข้ามา
ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามโครงสร้างการบริหารทีก่ าหนดไว้ เช่น การสรรหาผูด้ ารงตาแหน่ งรองกรรมการผูอ้ านวยการ
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บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

ใหญ่ สายกลยุทธ์องค์กรและพัฒนาอย่างยังยื
่ น (DY)
และตาแหน่ งรองกรรมการผู้อานวยการใหญ่ สาย
ปฏิบตั กิ าร (DO) เพื่อให้คณะกรรมการบริษทั ฯ อนุมตั ิ
6. พิจารณาเรื่องการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร โดยได้พจิ ารณาการปรับปรุงโครงสร้างสายปฏิบตั กิ าร (DO) และ
สายการพาณิชย์ (DN) รวมถึงการพิจารณาปรับกาลังพลทีเ่ หมาะสมในภาพรวม
7. พิจารณาทบทวนตาแหน่ งผูป้ ฏิบตั หิ น้าทีค่ วบคู่ (Dual Duty) และพิจารณาค่าตอบแทนของพนักงานในสังกัด
สายปฏิบตั กิ าร (DO)
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างเต็มความสามารถด้วยความรอบคอบและ
อิสระเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ ายอย่างเหมาะสม และได้รายงานผลการปฏิบตั งิ านให้คณะกรรมการ
บริษทั ฯ ทราบเป็ นประจาอย่างต่อเนื่องจนถึงเดือนกันยายน 2563
อนึ่ง เนื่องจากปี 2563 ได้เกิดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัส COVID-19 และสถานการณ์ได้
กระจายอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการดาเนินงานของบริษทั ฯ ทาให้บริษทั ฯ อยู่ในภาวะวิกฤติและขาดสภาพ
คล่องทางการเงิน
ในเดือนพฤษภาคม 2563 บริษทั ฯ ได้ย่นื ขอฟื้ นฟูกจิ การต่อศาลล้มละลายกลาง และศาลล้มละลายกลางได้
มีคาสังให้
่ บริษทั ฯ ให้ฟ้ื นฟูกจิ การบริษทั ฯ ในเดือนกันยายน 2563 บทบาทของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
จึงได้ยุตลิ งนับแต่นนั ้
พลอากาศเอก
(ชาญยุทธ ศิรธิ รรมกุล)
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
วันที่ มกราคม 2564
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รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์ สนิ

(ไม่ มี)

