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บริษัท การบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

Enjoy special moments 
on a journey with Bangkok Airways
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บริษัท การบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

สารจากประธานกรรมการบริษัทฯ

ในคืนวันที่ 13 ตุลาคม พุทธศักราช 2559

ประเทศไทยได้เผชิญกับความสูญเสียครั้งใหญ่ของแผ่นดิน

ด้วยทราบข่าวจากแถลงการณ์สำานักพระราชวังความว่า

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรคต

เมื่อเวลา 15.52 น. นำามาซึ่งความเศร้าโศกเสียใจของประชาชนชาวไทยทั้งแผ่นดิน

เราชาวไทยทุกคนต่างระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระองค์ท่าน

ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยมาตลอด 70 ปี ที่พระองค์ทรงครองราชย์ 

บริษัท การบินกรุงเทพ จำากัด (มหาชน) 

ขอน้อมถวายความจงรักภักดีด้วยการน้อมนำาเอาพระบรมราโชวาท และพระราชดำารัส

ที่พระองค์ได้พระราชทานในโอกาสต่างๆ มาเป็นแนวทางปฏิบัติในการทำาธุรกิจต่อๆ ไปในอนาคต

เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่พระองค์ท่าน “พระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ของปวงชนชาวไทย”

ขณะนี้แผ่นดินสยามของเราได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10

ที่ได้ทรงโปรดเกล้าเป็นพระมหากษัตริย์องค์ใหม่ของแผ่นดิน

ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
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พลอากาศเอก เกษตร โรจนนิล
ประธานกรรมการบริษัท

ในปัจจุบันน้ีธุรกิจขนส่งทางอากาศมีการเติบโตสูงขึ้น  

มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการอย่างต่อเนื่อง  

ผู้โดยสารจึงมีทางเลือกในการเดินทางมากขึ้น ด้วยปัจจัย

เหล่านี ้บรษิทั การบนิกรงุเทพ จ�ากดั (มหาชน) “บรษิทัฯ” 

ตระหนักถึงการแข่งขันท่ีสูงขึ้นในธุรกิจการบิน จึงยัง 

คงมุ่งมั่นพัฒนาในทุกๆ ด้านเพื่อที่จะเป็นผู้น�าในระดับ

ภูมิภาค อย่างไรก็ตาม สิ่งที่บริษัทฯ ให้ความส�าคัญที่สุด 

ในการให้บริการยังคงเป็นเรื่องของความปลอดภัยสูงสุด 

ของผูโ้ดยสาร ซ่ึงในเดอืนกนัยายน 2559 บรษิทัฯ ผ่านการ

ตรวจสอบและได้รับการต่อใบรับรองมาตรฐานความ

ปลอดภัยในการปฏิบัติการบิน (IATA Operational 

Safety Audit หรอื IOSA) จากสมาพนัธ์ผูข้นส่งทางอากาศ

นานาชาติ (IATA) ซ่ึงจะมีผลการรับรอง 7 พฤศจิกายน 

2561 ซึ่งสายการบินที่ได้ผ่านการรับรองจาก IOSA ถือว่า

มรีะบบการบรหิารและจดัการ ตลอดจนการปฏิบตักิารบนิ

ทีม่มีาตรฐานความปลอดภยัในระดบัสงูและเป็นทีย่อมรบั

ของสายการบินต่างๆ ทั่วโลก 

ผมพร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกท่านมีความ 

ภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่จะเรียนให้ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนร่วม

ทางธรุกจิทกุท่านทราบว่า ด้วยความมุง่มัน่ตัง้ใจและความ

ทุ่มเทของทีมบริหารและพนักงานทุกคน ในการเตรียม

พร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ต่างๆ จะท�าให้บริษัทฯ 

สามารถด�าเนินงานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างส�าเร็จ

ลุล่วงอย่างแน่นอน

สุดท้ายนี้ ผมในนามคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารและ

พนักงานทุกคน ขอขอบคุณลูกค้า ผู้มีอุปการคุณทุกท่าน 

ผู้ถือหุ้นและพันธมิตรทางธุรกิจ ที่ให้ความเชื่อมั่นในการ

ด�าเนินงานของบริษัทฯ มาโดยตลอด ทั้งนี้ขอให้ทุกท่าน

วางใจได้ว่า เราจะมุ่งมั่นท�างานอย่างเต็มก�าลังภายใต ้

หลักธรรมาภิบาล เพื่อให้บริษัทฯ เติบโตต่อไปอย่างยั่งยืน 

และมั่นคง
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บริษัท การบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

ในวันที่ 13 ตุลาคม พุทธศักราช 2559 เป็นวันที่โศกสลดเป็นอย่างยิ่งของแผ่นดินและประชาชนชาวไทย

เหตุการณ์ที่เป็นเรื่องยากที่ใครจะทำาใจได้ สิ่งสำาคัญในช่วงเวลานี้คือ การที่เราจะยังดำารงชีวิต

ด้วยความเข้าใจในความเป็นไปต่างๆ และน้อมนำาพระบรมราโชวาทของพระองค์ท่าน มาเป็นหลักในการปฏิบัติ

เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาในทุกๆ ด้าน ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์กับเศรษฐกิจ สังคม ประเทศชาติ

และปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายความจงรักภักดีและรำาลึกใน

พระมหากรุณาธิคุณแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

“ในการดำาเนินชีวิตและการประกอบกิจการงาน ย่อมจะต้องมีปัญหาต่างๆ เป็นอุปสรรค

ขัดขวางความสำาเร็จอยู่เสมอ ยากที่ผู้ใดหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะหลีกเลี่ยงพ้นได้

คนก็มีปัญหาของคน สังคมก็มีปัญหาของสังคม ประเทศก็มีปัญหาของประเทศ

แม้กระทั่งโลกก็มีปัญหาของโลก ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตและกิจการงาน

จึงเป็นเรื่องธรรมดา ข้อสำาคัญเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น จะต้องแก้ไขให้ลุล่วงไปโดยไม่ชักช้า

ผู้ใดมีสติปัญญาคิดได้ดี ปฏิบัติได้ถูก ผู้นั้นก็มีหวังบรรลุถึงเป้าหมาย มีความสำาเร็จสูง

ถ้าเป็นตรงกันข้าม ก็ยากที่จะประสบความสำาเร็จสมหวังได้”

พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2539

สารจากประธานคณะผู้บริหาร

ในปี 2559 จ�านวนนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยมีอัตราเติบโต

ร้อยละ 9.0 โดยนักท่องเท่ียวจากภูมิภาคอเมริกา และตะวันออกกลาง มีอัตราการเติบโต

สูงสุดถึงกว่าร้อยละ 14 ในระหว่างปีบริษัทได้เปิดให้บริการเส้นทางบินใหม่ 3 เส้นทางคือ 

เส้นทางเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน กรุงเทพ-ดานัง และ สมุย-เฉิงตู รวมทั้งการเพิ่มความถี่ใน 

เส้นทางการบินเดิม ซ่ึงเป็นการเพิ่มศักยภาพในการรองรับปริมาณนักท่องเที่ยวที่เดินทาง 

เข้ามาเพิ่มขึ้นในภูมิภาคนี้

ผลประกอบการปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้รวม 26,765 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,862 ล้านบาท

จากงวดเดียวกันของปีก่อนหรือคิดเป็นร้อยละ 7.48 มีก�าไรก่อนหักภาษีเงินได้ 2,776  

ล้านบาท ซ่ึงบริษัทฯ ได้จ่ายเงินภาษีเงินได้ส่วนเพิ่มตามประกาศกระทรวงการคลังอีก 

จ�านวน 506.1 ล้านบาท ท�าให้บริษัทฯ มีผลก�าไรสุทธิ 1,837 ล้านบาทลดลงจากปี 2558  

จ�านวน 12 ล้านบาท
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นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ 

ประธานคณะผู้บริหาร

ในปีนีบ้รษิทัฯ ได้เข้าร่วมท�าสญัญาความตกลงเทีย่วบนิร่วม 

(Codeshare Agreement) กับสายการบินออสเตรียน 

แอร์ไลน์ เพื่อศักยภาพในการเชื่อมต่อระหว่างภูมิภาค 

ยโุรปและประเทศไทยได้ดยีิง่ขึน้ ท�าให้บรษิทัฯ มข้ีอตกลง 

เที่ยวบินร่วมกับสายการบินพันธมิตรรวมทั้งสิ้น 22  

สายการบิน ซึ่งถือเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้โดยสาร 

และเพิ่มศักยภาพทางการบินของทั้งบริษัทฯ และสาย 

การบินร่วม 

ผมขอเรียนให้ทุกท่านทราบว่า ในปี 2559 บริษัทฯ ได้รับ

รางวัลสายการบินระดับภูมิภาคยอดเยี่ยมของโลกและ

รางวัลสายการบินระดับภูมิภาคยอดเยี่ยมของเอเชีย  

จากการประกาศรางวัลการส�ารวจสายการบินระดับโลก

ประจ�าปี 2559 ของสกายแทรก็ซ์อกีครัง้ ซึง่สะท้อนให้เหน็

ถงึมาตรฐานการบรกิารของสายการบนิบางกอกแอร์เวย์ส 

ความส�าเร็จน้ีเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเรายังคงมุ่งม่ันที่จะให้

บริการอย่างดีเลิศ ความประทับใจและความเช่ือมั่นของ 

ผู้โดยสารยังเป็นแรงขับเคลื่อนให้เรารักษาคุณภาพและ

มาตรฐานของการให้บริการไว้ตลอดไป

ผมในนามของคณะผู ้บริหารและพนักงานทุกคนขอ 

ขอบคณุลูกค้า พนัธมติรทางธรุกจิ และผู้ถอืหุน้ทีส่นบัสนนุ

การด�าเนนิงานของบรษิทัด้วยดตีลอดมา รวมทัง้ขอขอบคณุ 

ผู้บริหารและพนักงานทุกคนที่มุ่งมั่นทุ่มอย่างเต็มความ

สามารถเพื่อขับเคลื่อนให้ธุรกิจของบริษัทฯ ประสบความ

ส�าเร็จตามเป้าหมายภายใต้การก�ากับดูแลกิจการท่ีดี 

และสร้างประโยชน์ให้สังคมอย่างมีคุณค่า
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บริษัท การบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

Care and Attention Throughout
Your Boutique Journey
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ข้อมูลทั่วไป

ประเภทธุรกิจ
ธุรกิจสายการบิน และกิจการสนามบิน

และธุรกิจทีี่เกี่ยวข้องกับสนามบิน

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่
เลขที่ 99 หมู่ที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

เลขทะเบียนบริษัท
0107556000183

ทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกช�าระแล้ว
หุ้นสามัญจำานวน 2,100,000,000 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

รวมมูลค่า 2,100,000,000 บาท

ชื่อบริษัท
บริษัท การบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) (ชื่อย่อ“BA”)

นายทะเบียนหลักทรัพย์
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด 

93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์
(66) 2 009 9000

โทรสาร
(66) 2 009 9991

เว็บไซต์
http://www.set.or.th/tsd

โทรศัพท์
(66) 2 265 5678

โทรสาร
(66) 2 265 5775

เว็บไซต์
www.bangkokair.com

ผู้สอบบัญชี
บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด

ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์
(66) 2 264 9090

โทรสาร
(66) 2 264 0789-90

เว็บไซต์
www.ey.com



10

บริษัท การบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

หน่วย : ล้านบาท

รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์รวม

หนี้สินรวม

ส่วนของผู้ถือหุ้น

60,289

28,300

31,989

57,013

25,917

31,096

48,579

23,147

25,432

งบก�าไรขาดทุน

รายได้จากธุรกิจสายการบิน

รายได้จากการขายและบริการ

รายได้รวม

EBITDAR

ก�าไรสุทธิ

20,713

3,415

26,766

6,571

1,837

19,430

3,148

24,903

5,293

1,849

17,844

2,684

22,124

4,038

386

ส่วนของผู้ถือหุ้น

จ�านวนหุ้นที่ออกและเรียกช�าระแล้ว (ล้านหุ้น)

มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น (บาท)

ก�าไรต่อหุ้น (บาท)

2,100

15.2

0.8

2,100

14.8

0.9

2,100

12.1

0.2

อัตราส่วนสภาพคล่อง

และ

การบริหารเงิน

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)

ระยะเวลาช�าระหนี้ (วัน)

1.9

4.5

25.4

6.4

35.2

2.4

5.1

24.4

5.7

32.8

2.5

3.7

26.2 

5.1

33.4

อัตราส่วนแสดงความ

สามารถ

ในการท�าก�าไร

อัตราก�าไรขั้นต้น (ร้อยละ)

อัตราก�าไรจากการด�าเนินงาน (ร้อยละ)

อัตราก�าไร EBITDAR (ร้อยละ)

อัตราก�าไรสุทธิ (ร้อยละ)

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)

22.7

15.1

25.3

6.9

5.8

21.1

12.3

22.0

7.4

6.5

16.5

8.1

18.6

1.7

2.4

อัตราส่วนแสดง

ประสิทธิภาพ

ในการด�าเนินงาน

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (ร้อยละ)

อัตราหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)

3.1

26.0

0.5

3.5

32.3

0.5

1.0

15.4

0.6

อัตราส่วนวิเคราะห์

นโยบายทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

อัตราส่วนความสามารถช�าระดอกเบี้ย (เท่า)

0.9

2.7

0.8

2.3

0.9

1.4



11

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม และสัดส่วนการถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

บริษัท
การบินกรุงเทพ จ�ากัด

(มหาชน)

บริษัท

การบินกรุงเทพ

บริการภาคพื้น จ�ากัด 

(PGGS)

บริษัท

กูร์เมท์ พรีโม่ จ�ากัด

(GP)

บริษัท บีเอซี

กูร์เมท์ เฮ้าส์

จ�ากัด

(BACGH)

บริษัท ครัวการบิน

กรุงเทพภูเก็ต

จ�ากัด

(BACHKT)

บริษัท ครัวการบิน

กรุงเทพสมุย

จ�ากัด

(BACUSM)

บริษัท เอสเอ

เซอร์วิสเซส จ�ากัด

(SA)

บริษัท
บีเอฟเอส คาร์โก้
ดีเอ็มเค จ�ากัด

(BFS Cargo

DMK)

99.99%

99.99%

99.99%

99.99%

99.99%

51.00%

49.00%

99.99%

99.99%

98.88%
90.00%

49.00%

31.62%

บริษัท

บางกอกแอร์เวยส์

โฮลดิ้ง จ�ากัด

(BAH)

บริษัท

บริการภาคพื้นกรุงเทพ

เวิลดิ์ ไวด์ไฟลท์เซอร์วิส

จ�ากัด

(BFS Ground)

บริษัท

ครัวการบินกรุงเทพ

(BAC)

กองทุนรวม
สิทธิการเช่า

อสังหาริมทรัพย์
สนามบินสมุย

(SPF)

บริษัท

ดับบลิวเอฟเอส

พีจีคาร์โก้ จ�ากัด

(BFS Cargo)
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บริษัท การบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

บริษัทย่อย และ บริษัทร่วม
บริษัทฯ มีการถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังต่อไปนี้

บริษัท ธุรกิจหลัก ทุนช�าระแล้ว
(ล้านบาท)

สัดส่วนการ
ถือหุ้น (ร้อยละ)

(1)

บริษัทย่อย

1. บริษัท บางกอกแอร์เวย์ส โฮลดิ้ง จ�ากัด

 (BAH) 

บริษัทโฮลดิ้ง (holding company) 1,001.0 99.99

2. บรษิทั บรกิารภาคพืน้การบนิกรงุเทพเวลิด์ไวด์ 

 ไฟลท์เซอร์วสิ จ�ากดั (BFS Ground)

ให้บรกิารภาคพืน้ดนิในลานจอดและ

อปุกรณ์ภาคพืน้ ณ สนามบนิสวุรรณภมูิ

670.0 98.88

3. บริษัท การบินกรุงเทพบริการภาคพื้น จ�ากัด  

 (PGGS)

ให้บริการภาคพื้นดินบริการในลานจอด 

และอุปกรณ์ภาคพื้น ณ สนามบินสมุย

0.25 99.99

4. บริษัท เอสเอ เซอร์วิสเซส จ�ากัด (SA)(2) ให้บริการภาคพื้นดินในลานจอดและ

อุปกรณ์ภาคพื้น ณ สนามบินดอนเมือง

1.0 99.99

5. บริษัท บีเอฟเอส คาร์โก้ ดีเอ็มเค จ�ากัด
 (BFS Cargo DMK)(2)

ให้บริการคลังสินค้า

ณ สนามบินดอนเมือง

25.0 51.00

6. บรษิทั ครวัการบนิกรงุเทพ จ�ากดั (BAC) ให้บริการด้านครัวการบิน

ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

500.0 90.00

7. บรษิทั บเีอซ ีกร์ูเมท์ เฮ้าส์ จ�ากดั (BACGH)(3) ธุรกิจร้านอาหาร 150.0 99.99

8. บรษิทั ครวัการบนิกรงุเทพ ภเูกต็ จ�ากดั
 (BACHKT)(3)

ให้บริการด้านครัวการบิน

ณ สนามบินภูเก็ต

100.0 99.99

9. บรษิทั ครวัการบนิกรงุเทพ สมยุ จ�ากดั 

 (BACUSM)

ให้บริการด้านครัวการบิน ณ สนามบินสมุย 20.0 99.99

10. บรษิทั กรเูมท์ พรโีม่ (GP)(4) ผลิตและแปรรูปอาหาร 75.0 99.99

บริษัทร่วม

1. บริษัท ดับบลิวเอฟเอสพีจี คาร์โก้ จ�ากัด  

 (BFS Cargo)

ให้บริการคลังสินค้าณ สนามบินสุวรรณภูมิ 300.0 49.00

2. กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 

 สนามบินสมุย

ลงทุนในสิทธิการเช่าสนามบนิสมยุ

เป็นระยะเวลา 30 ปี 

9,208.1 31.62

หมายเหต ุ: (1) สดัส่วนการถือหุน้แสดงตามบญัชรีายชือ่ผูถื้อหุน้ ของแต่ละบริษัท
 (2) ถือหุ้นโดย บริษัท บริการภาคพื้นกรุงเทพเวิล์ดไวด์ไฟลท์เซอร์วิส จ�ากัด

 (3) ถือหุ้นโดย บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จ�ากัด

 (4) ถือหุ้นโดย บริษัท บางกอกแอร์เวย์ส โฮลดิ้ง จ�ากัด
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2 7 41310

11 5 6 8 912 คณะกรรมการ
บริษัท การบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

01
พลอากาศเอก เกษตร โรจนนิล

02
นายปราเสริฐ ปราสาทองโอสถ

03
นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ

04
พลตำารวจโท วิสนุ ปราสาททองโอสถ

05
นายศรีภพ สารสาส

06
นายประดิษฐ์ ทีฆกุล

07
พลเอก วิชิต ยาทิพย์

08
นายสหรัตน์ เพ็ญกุล

09
นางนฤมล น้อยอ่ำา

10
นายอนวัช ลีละวัฒน์วัฒนา

11
นางอาริญา ปราสาททองโอสถ

12
นายสมบูรณ์ กิติญาณทรัพย์
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บริษัท การบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบ 01
นายศรีภพ สารสาส

02
พลเอก วิชิต ยาทิพย์

03
นายสหรัตน์ เพ็ญกุล

คณะกรรมการบริหาร 01
นายปราเสริฐ ปราสาทองโอสถ

02
นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ

03
นายประดิษฐ์ ทีฆกุล

04
นายอนวัช ลีละวัฒน์วัฒนา

321

4213
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คณะกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน

01
พลเอก วิชิต ยาทิพย์

02
นายสมบูรณ์ กิติญาณทรัพย์

03
นายศรีภพ สารสาส

คณะกรรมการ
ก�ากับดูแลกิจการ

01
นายสมบูรณ์ กิติญาณทรัพย์

02
นายสหรัตน์ เพ็ญกุล

03
นางอาริญา ปราสาททองโอสถ

213

312
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บริษัท การบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

ประวัติคณะกรรมการ

นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ

กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ 
บริษัท การบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

คุณวุฒิทางการศึกษา :

• บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อายุ : 52 ปี

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/อื่นในปัจจุบัน :

• กรรมการ บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จ�ากัด

• กรรมการ บริษัท การบินกรุงเทพบริการภาคพื้น จ�ากัด 

• กรรมการ บริษัท ครัวการบินกรุงเทพภูเก็ต จ�ากัด

• กรรมการ บริษัท บีเอซี กูร์เมท์ เฮ้าส์ จ�ากัด

• กรรมการ บริษัท ครัวการบินกรุงเทพสมุย จ�ากัด

• กรรมการ บริษัท สินสหกล จ�ากัด

• กรรมการ บริษัท กูร์เมท์ พรีโม่ จ�ากัด

• กรรมการ บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จ�ากัด

• กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอฟเอส  พีจีคาร์โก้ จ�ากัด

• กรรมการ บริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพเวิล์ดไวด์ 
  ไฟลท์เซอร์วิส จ�ากัด

• กรรมการ บริษัท ขนส่งน�้ามันทางท่อ จ�ากัด

• กรรมการ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ากัด

ประวัติการอบรม -ไม่มี-

การถือครองหลักทรัพย์ : 523,642,700 หุ้น

นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ

รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / 
ประธานคณะผู้บริหาร
บริษัท การบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

คุณวุฒิทางการศึกษา :

• แพทยศาสตรบัณฑิตศิริราชพยาบาล
 มหาวิทยาลัยมหิดล 

อายุ : 84 ปี

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/อื่นในปัจจุบัน :

• ประธานกรรมการบริหาร / ประธานคณะผู้บริหาร / 
 กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่

 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน)

• กรรมการ บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์  
 บรอดคาสติ้ง จ�ากัด

• กรรมการ บริษัท สินสหกล จ�ากัด

• กรรมการ บริษัท สหแพทย์เภสัช จ�ากัด

• กรรมการ บริษัท ปราสาททองโอสถ จ�ากัด

ประวัติการอบรม

• Director Accreditation Program (DAP) / 2548

การถือครองหลักทรัพย์ : 223,027,500 หุ้น

พลอากาศเอก เกษตร โรจนนิล

กรรมการ / ประธานกรรมการ บริษัท การบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

คุณวุฒิทางการศึกษา : วิทยาศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายเรืออากาศ

อายุ : 83 ปี

ประวัติการอบรม : - ไม่มี -

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/อื่นในปัจจุบัน : - ไม่มี -

การถือครองหลักทรัพย์ :  700,000 หุ้น
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นายศรีภพ สารสาส

กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / 

กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

บริษัท การบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

คุณวุฒิทางการศึกษา :

• MBA, University of Southern California, USA

อายุ : 59 ปี

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/อื่นในปัจจุบัน

• กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาฯ

 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน)

 บริษัท แอ๊ดวานซ์ อินฟอเมชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)

• ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

 บริษัท สุธากัญจน์ จ�ากัด (มหาชน)

 บริษัท เกียรติธนาขนส่ง จ�ากัด (มหาชน)

• กรรมการ บริษัท ปรุส (2008) จ�ากัด

• กรรมการ บริษัท ขันธ์ จ�ากัด

ประวัติการอบรม

• Directors Certification Program (DCP) / 2545

• Director Examination / 2545

• Audit Committee Program (ACP) / 2547

การถือครองหลักทรัพย์ : - ไม่มี-

พลต�ารวจโท วิสนุ ปราสาททองโอสถ

กรรมการ บริษัท การบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

คุณวุฒิทางการศึกษา :

• รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัย

 ธรรมาธิราช

• MBA, University of San Francisco, USA

อายุ : 54 ปี

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/อื่นในปัจจุบัน

• ผู้บัญชาการส�านักงานก�าลังพล ส�านักงานต�ารวจ

 แห่งชาติ

• ประธานกรรมการตรวจสอบ

 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซียไซรัส จ�ากัด

• กรรมการ บริษัท กรุงเทพธนาคม จ�ากัด

• กรรมการ บริษัท ไทยโคโพลีอุตสาหกรรม

 พลาสติก จ�ากัด

• กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย

 ออนไลน์ จ�ากัด

ประวัติการอบรม

• Director Accreditation Program (DAP) / 2547

• Finance for Non-Finance Director (FN) / 2548

• Audit Committee and Continuing

 Development Program / 2548

การถือครองหลักทรัพย์ : 300,000 หุ้น
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บริษัท การบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

นายประดิษฐ์ ทีฆกุล

กรรมการ / กรรมการบริหาร /กรรมการรองกรรมการ
ผู้อ�านวยการใหญ่ ฝ่ายบริหารกลาง
บริษัท การบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

คุณวุฒิทางการศึกษา : 

• นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ศิลปศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์)
 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

อายุ : 58 ปี

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/อื่นในปัจจุบัน :

• กรรมการที่ปรึกษาประธานคณะผู้บริหาร 
 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน)

• กรรมการ บริษัท สมิติเวช จ�ากัด (มหาชน)

• กรรมการ บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ 
  บรอดคาสติ้ง จ�ากัด

• กรรมการ บริษัท ครัวการบินกรุงเทพภูเก็ต จ�ากัด

• กรรมการ บริษัท ครัวการบินกรุงเทพสมุย จ�ากัด

• กรรมการ บริษัท บีเอซี กูร์เมท์ เฮ้าส์ จ�ากัด

• กรรมการ บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จ�ากัด

• กรรมการ บริษัท เปาโลเมดิค จ�ากัด

• กรรมการ บริษัท บางกอกแอร์เวย์สโฮลดิ้ง จ�ากัด

• กรรมการ บริษัท เซาท์ อีสท์ แอร์ จ�ากัด

• กรรมการ บริษัท บางกอกแอร์ทัวร์ (1998) จ�ากัด

• กรรมการ บริษัท ไทยปิโตรเลียมเซอร์วิส จ�ากัด

• กรรมการ บรษิทั ศนูย์การแพทย์ไทย จ�ากดั (มหาชน)

• กรรมการ บริษัท บางกอก โกลเด้นไลฟ์ จ�ากัด

• กรรมการ บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จ�ากัด (มหาชน)

• กรรมการ บริษัท พาราไดซ์ ช้อปปิ้ง จ�ากัด

• กรรมการ บรษิทั โรงพยาบาลกรงุเทพเชียงใหม่ จ�ากดั

• กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอฟเอสทีพีจีคาร์โก้ จ�ากัด

• กรรมการ บริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพ 
 เวิล์ดไวด์ ไฟลท์เซอร์วิส จ�ากัด

ประวัติการอบรม

• Directors Certification Program (DCP) / 2546

การถือครองหลักทรัพย์ : 10,000,000 หุ้น

พลเอก วิชิต ยาทิพย์

กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /

ประธานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

บริษัท การบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

คุณวุฒิทางการศึกษา :

• วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

• รัฐปศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ-ธนบุรี

อายุ : 70 ปี

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/อื่นในปัจจุบัน

• ที่ปรึกษา บริษัท ทิปโก้แอสฟัลด์ จ�ากัด (มหาชน)

• กรรมการ บริษัท นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

• กรรมการ บริษัท ทรีซิกตี้ไฟว์ จ�ากัด (มหาชน)

• กรรมการ บริษัท วนชัย กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

• กรรมการ บริษัท ซินเสียนเยอะเป้า จ�ากัด

• กรรมการ บริษัท แม๊คกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

ประวัติการอบรม

• Directors Certification Program (DCP) / 2551

• The Role of Chairman (RCM) / 2551

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน 

 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / 2551

การถือครองหลักทรัพย์ : 300,000 หุ้น
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นายอนวัช ลีละวัฒน์วัฒนา(1)

กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้อ�านวย

การใหญ่อาวุโส ฝ่ายการเงินและบัญชี

บริษัท การบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

คุณวุฒิทางการศึกษา :

• MBA Cleveland State University, USA

อายุ : 50 ปี

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/อื่นในปัจจุบัน

• กรรมการ บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ 

 บรอดคาสติ้ง จ�ากัด

• กรรมการ บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จ�ากัด

• กรรมการ บริษัท ครัวการบินกรุงเทพภูเก็ต จ�ากัด

• กรรมการ บริษัท ครัวการบินกรุงเทพสมุย จ�ากัด

• กรรมการ บริษัท บีเอซี กูร์เมท์ เฮ้าส์ จ�ากัด

• กรรมการ บริษัท กูร์เมท์ พรีโม่ จ�ากัด

• กรรมการ บริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพ

 เวิล์ดไวด์ ไฟลท์เซอร์วิส จ�ากัด

ประวัติการอบรม

• Directors Certification Program (DCP) / 2547

การถือครองหลักทรัพย์ : 122,000 หุ้น

(1) ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการของบริษัทฯ ตามมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้  
 ประจ�าปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 และ 
 ได้รับการจดทะเบียนเข้าเป็นกรรมการกับกระทรวงพาณิชย ์
 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559

นายสหรัตน์ เพ็ญกุล

กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 

กรรมการก�ากับดูแลกิจการ

บริษัท การบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

คุณวุฒิทางการศึกษา : 

• MBA Texas A&M Internationnal University, USA

อายุ : 52 ปี

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/อื่นในปัจจุบัน :

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท บริหารสินทรัพย ์

 สุขุมวิท จ�ากัด

ประวัติการอบรม

• Director Accreditation Program (DAP) / 2548 

• Directors Certification Program (DCP) / 2553

การถือครองหลักทรัพย์ : -ไม่มี-
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บริษัท การบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/อื่นในปัจจุบัน

• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน

 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน)

• กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จ�ากัด

• กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จ�ากัด

• กรรมการ บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จ�ากัด (มหาชน)

• กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จ�ากัด

• กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จ�ากัด

• กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จ�ากัด

• กรรมการ บรษิทั โรงพยาบาลศรรีาชานคร จ�ากดั (มหาชน)

• กรรมการ บริษัท เปาโลเมดิค จ�ากัด

• กรรมการ บริษัท เปาโล สมุทรปราการ จ�ากัด

• กรรมการ บริษัท การแพทย์สยาม จ�ากัด

• กรรมการ บริษัท ศูนย์การแพทย์ไทย จ�ากัด (มหาชน)

• กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ จ�ากัด

• กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตอินเตอร์ 

 เนชั่นแนล จ�ากัด

• กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย จ�ากัด

• กรรมการ Phnom Penh Medical Services Co., Ltd.

• ประธานกรรมการ บริษัท บีดีเอ็มเอส แอคเคาท์ติ้ง จ�ากัด

• ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จ�ากัด  

 (มหาชน)

• กรรมการ บริษัท เนชั่นแนล เฮ็ลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จ�ากัด

• กรรมการ บริษัท กรีนไลน์ ซินเนอร์จี้ จ�ากัด

ประวัติการอบรม

• Directors Certification Program (DCP) / 2551 

• Sucessful Formulation & Execution of 

 Strategy / 2553

• หลักสูตร “นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจ

 อุตสาหกรรมและการลงทุน” (วธอ.) รุ่นที่ 3 

 สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม

• ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 15  

 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพย์ 

 แห่งประเทศไทย

• TLCA Leadership Development Program  

 “Enhancing Competitiveness” จัดโดย 

 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมกับสถาบัน IMD

• หลกัสตูรการเมอืงการปกครองในระบอบประชาธปิไตย  

 ส�าหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 13 

 สถาบันพระปกเกล้า (ปปร.13)

• Financial Executive Development Program  

 รุ่นที่ 12 จัดโดย The Thai Institute of Banking 

 and Finance for Executives from Financial  

 Institutions

• Applied International Management Program,  

 Sweden จัดโดยรัฐบาลสวีเดน

การถือครองหลักทรัพย์ : 416,400 หุ้น

นางนฤมล น้อยอ�่า

กรรมการ บริษัท การบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

คุณวุฒิทางการศึกษา : 

• MBA, North Texas State University, USA

• เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) การเงินและการคลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อายุ : 59 ปี
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นางอาริญา ปราสาททองโอสถ(2)

กรรมการ 

บริษัท การบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

คุณวุฒิทางการศึกษา : 

• Bachelors of Management Major, Assumption 

 Business Administration College

• Master of Marketing Major,

 National University USA

อายุ : 50 ปี

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/อื่นในปัจจุบัน

• กรรมการ บริษัท สินสหกล จ�ากัด

• กรรมการ บริษัท บางกอกแอร์ทัวร์ (1998) จ�ากัด

• กรรมการ บริษัท บางกอกแทร์เวลคลับ จ�ากัด

• กรรมการ บริษัท สมุยปาล์มบีชรีสอร์ท จ�ากัด

• กรรมการ บริษัท สมุยแอคคอม จ�ากัด

• กรรมการ บริษัท ฟ้าไทยฮอลิเดย์ส จ�ากัด

ประวัติการอบรม

• Directors Certification Program (DCP) / 2557

การถือครองหลักทรัพย์ : 265,088,100 หุ้น

(2) ได้รบัแต่งต้ังเป็นกรรมการของบรษิทัฯ ตามมติทีป่ระชมุผูถื้อหุน้  
 ประจ�าปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 และ 
 ได้รับการจดทะเบียนเข้าเป็นกรรมการกับกระทรวงพาณิชย ์
 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559

นายสมบูรณ์ กิติญาณทรัพย์(3)

กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและ

ก�าหนดค่าตอบแทน / ประธานคณะกรรมการก�ากับ 

ดูแลกิจการ

บริษัท การบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

คุณวุฒิทางการศึกษา : 

• นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• Master of Comparative Laws, The University

 of lowa, USA

อายุ : 58 ปี

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/อื่นในปัจจุบัน : 

• กรรมการ บริษัท นอร์ตัน โรส ฟุลไบรท์  

 (ประเทศไทย) จ�ากัด

• กรรมการ บริษัท แอดโวเคท โฮลดิ้ง จ�ากัด

• กรรมการ Plenty Gourmets Holding Pty Ltd.

ประวัติการอบรม

• Director Accreditation Progrom (DAP) / 2559

การถือครองหลักทรัพย์ : -ไม่มี-

(3) ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการของบริษัทฯ ตามมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้  
 ประจ�าปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 และ 
 ได้รับการจดทะเบียนเข้าเป็นกรรมการกับกระทรวงพาณิชย ์
 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559
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บริษัท การบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

Happiness Throughout
the Journey
Enjoy happiness at every point  of the journey
with Bangkok Airways.
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

01 
ปฏิบัติตามและรักษามาตรฐาน

ความปลอดภัยระดับสากลในการปฏิบัติการ

ทั้งภาคอากาศและภาคพื้นดิน

02
บริหารจัดการทรัพยากรของบริษัทฯ

อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้าง

ความเชื่อมั่นและประโยชน์สูงสุดต่อ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

03
สร้างสรรค์และส่งมอบผลิตภัณฑ์และ

การบริการที่เป็นเลิศ เพื่อประโยชน์ต่อ

ผู้โดยสารและการเจริญเติบโต

อย่างต่อเนื่องของบริษัทฯ

04
ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการเรียนรู้

การทำางานของพนักงานด้วยระบบ

การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่ดีที่สุด 

เพื่อให้เกิดการเรียนรู้การทำางาน

อย่างมืออาชีพ เพราะบริษัทฯ เห็นคุณค่า

และให้ความสำาคัญกับพนักงานทุกคน

05
ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไป

ตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี

06
ให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วม

ในการให้บริการและบำาเพ็ญประโยชน์

ต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง

พันธกิจ 
บริษัทฯ มุ่งมั่นเป็นสายการบินที่ดีที่สุดของเอเชีย โดยมีพันธกิจในการด�าเนินงานดังนี้

01 ด้านการจัดการองค์กร
มีระบบบริหารจัดการที่ดี การดำาเนินงานต้องมี

ประสิทธิภาพ โดยมีการกำาหนดแผนพัฒนา

และส่งเสริมนโยบายด้านความปลอดภัย

ด้านคุณภาพและความมั่นคง

02 ด้านบุคลากร
ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ในด้าน

การทำางาน โดยมุ่งเน้นพัฒนาและบริหารจัดการ

โครงสร้างองค์กร ปรับปรุงกระบวนการทำางาน

และเพิ่มขีดความสามารถในการทำางาน

03 ด้านการแข่งขัน
สร้างความแตกต่างในสินค้าและบริการ โดยเน้นการสร้าง

ความพึงพอใจให้กับลูกค้า สร้างความแข็งแกร่งด้านเครือข่าย

เส้นทางบินและขยายพันธมิตร มีประสิทธิภาพในการจัดการและ

บริหารต้นทุน โดยพัฒนาทบทวนและปรับปรุงคุณภาพสินค้า

และการบริการอย่างต่อเนื่อง

04 ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ให้การสนันสนุนและมีส่วนร่วมในการบริการ

และบำาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง

แผนกลยุทธ์องค์กร

สร้างสรรค์ความเป็นเลิศเพื่อเป็นสายการบินที่ดีที่สุดในเอเชีย

วิสัยทัศน์
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ความเป็นมาของบริษัทฯ

นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ

ได้ก่อตั้งธุรกิจสายการบินขึ้นในปี 2511 โดยจัดตั้ง

เป็นแผนกการบินของ บริษัท กรุงเทพสหกล จ�ากัด

ซึ่งนายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ 

เป็นเจ้าของ หลังจากนั้นในปี 2527 จึงได้ก่อตั้ง

บริษัท สหกลแอร์ จ�ากัด ขึ้น เพื่อรับโอนกิจการต่างๆ

ซึ่งรวมถึงแผนกการบินจาก บริษัท กรุงเทพสหกล จ�ากัด 

และในภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็น 

“ บริษัท การบินกรุงเทพ จ�ากัด ”
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 บริษัทฯ ได้เริ่มให้บริการเที่ยวบินแบบประจ�า

อย่างเป็นทางการ ภายใต้ช่ือปัจจุบันคือ “สายการบิน 

บางกอกแอร์เวย์ส” นับตั้งแต่ปี 2529 เป็นต้นมา และใน 

ปี 2532 บริษัทฯ ได้สร้างสนามบินแห่งแรกที่เกาะสมุย  

ซึง่ในขณะนัน้เป็นช่วงเริม่ต้นของการพฒันาเกาะสมยุให้เป็น

แหล่งท่องเที่ยวนานาชาติ โดยบริษัทฯ ได้เริ่มด�าเนินงาน 

ในสนามบนิสมยุ และได้รบัอนญุาตให้ท�าการบนิในเส้นทาง 

การบินแรกคือ กรุงเทพฯ - เกาะสมุย พร้อมกับได้รับ 

รหัสการบินจาก IATA คือรหัสการบิน “PG” ต่อมาในปี 

2537 จึงได้เข้าร่วมในส�านักหักบัญชีของ IATA (IATA 

Clearing House) และได้เริ่มน�าเครื่องบินแบบเอทีอาร์ 72 

จ�านวน 2 ล�า มาใช้ในฝูงบิน

 

 ในปี 2541 บรษิทัฯ ได้เริม่ด�าเนนิการในสนามบนิ

แห่งที่สอง คือ สนามบินสุโขทัย และในปี 2543 ได้เริ่ม 

การบินด้วยเครื่องบินไอพ่นซ่ึงมีความรวดเร็วและมีจ�านวน

ที่นั่งมากขึ้นเพื่อเพิ่มความจุผู้โดยสารและลดความถี่ของ

เที่ยวบินลง โดยน�าเครื่องบินแบบโบอิ้ง 717-200 ล�าแรก 

มาใช้ในการด�าเนินงาน ซึ่งช่วยเพิ่มความสามารถในการ

ปฏิบัติการการบินของบริษัทฯ และลดความถี่ของเที่ยวบิน

ในเส้นทางกรงุเทพ-สมยุลง พร้อมกนันีบ้รษิทัฯ เริม่ด�าเนนิงาน 

ในส่วนของโรงซ่อมอากาศยานที่สนามบินดอนเมืองและ 

เข้าเป็นสมาชิกของ IATA Billing and Settlement Plan 

(“BSP”) ซึง่ท�าให้บรษิทัฯ เพิม่ฐานการขาย และยงัสามารถ

รับช�าระราคาบัตรโดยสารที่จ�าหน่ายผ่านผู้แทนจ�าหน่าย

บัตรโดยสารที่ได้รับอนุญาตจาก IATA ผ่านระบบช�าระเงิน

ของธนาคารที่บริหารจัดการโดย IATA ได้ จนกระท่ังในปี 

2545 จึงได้เข้าเป็นสมาชิกสามัญของ IATA ซึ่งหมายถึง 

การเข้าสู่มาตรฐานความปลอดภัยในการบินพาณิชย์สากล

นานาชาติภายใต้ IATA Operational Safety Audit 

(“IOSA”) และการมีสิทธิออกเสียงเรื่องอัตราค่าโดยสาร 

และในปี 2549 บริษัทฯ ได้เริ่มด�าเนินกิจการสนามบิน 

แห่งที่สามคือสนามบินตราด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจ�านวน 2,100,000,000 บาท

แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ�านวน 2,100,000,000 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และมีทุนช�าระแล้ว

จ�านวน 2,100,000,000 บาท 
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การเปลี่ยนแปลงพัฒนาการที่ส�าคัญและรางวัลเกียรติคุณของบริษัทฯ
ในช่วงปี 2556 จนถึงปีปัจจุบัน

2556 2557

01 เป็นปีที่ธุรกิจสายการบินก่อตั้งมาครบรอบ 45 ปี

02 บริษัทฯ แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ�ากัด และได้ 

 เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,250,000,000 บาท เป็น  

 2,100,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

 จ�านวน 850,000,000 หุ้น มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 

 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมจ�านวนไม่เกิน  

 300,000,000 หุน้ เสนอขายต่อพนกังานและกรรมการ 

 หุ้นละ 10 บาท จ�านวนไม่เกิน 30,000,000 หุ้น  

 และเสนอขายต่อประชาชนท่ัวไปอีกจ�านวนไม่เกิน  

 520,000,000 หุ้น รวมทั้งอนุมัติให้น�าหุ้นสามัญของ 

 บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

03 บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับ 2 ส�าหรับ 

 รางวัล “Asia’s Best Regional Airline” ในการ 

 ประกาศรางวัล The World Airline Awards  

 จาก Skytrax

04  BFS Ground และ BFS Cargo ได้รับรางวัล “ผู้ให้ 

 บริการในท่าอากาศยานยอดเยี่ยมแห่งปี 2556”  

 (2013 Frost & Sullivan Thailand Aviation  

 Support Services Provider of the Year) ที่จัดขึ้น 

 โดย Frost and Sullivan ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาทาง 

 ธุรกิจและวิจัย

01 ในระหว่างปี 2557 บริษัทฯ ได้เข้าท�าสัญญาซื้อขาย 

 เครือ่งบนิส�าหรบัเครือ่งบนิแบบเอทอีาร์ 72-600 ใหม่ 

 จ�านวน 9 ล�า ก�าหนดส่งมอบเครื่องบิน ตั้งแต่ไตรมาส 

 ที่ 4 ของปี 2557 ถึงไตรมาสที่ 1 ของปี 2560  

 ซึ่งบริษัทฯ ได้ขอรับการส่งเสริมการลงทุนเพื่อน�าเข้า 

 เครือ่งบินทัง้หมดไว้แล้ว โดยในเดอืนพฤศจกิายน 2557 

 บริษัทฯ ได้รับมอบเครื่องบินล�าแรกเข้าประจ�าฝูงบิน 

 ของบริษัทฯ 

02 บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง 

 ประเทศไทย เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 ในหมวด 

 ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ

03 บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับ 1 ส�าหรับ 

 รางวัล “World’s Best Regional Airline” และ 

 “Best Regional Airline in Asia” จาก Skytrax



27

25592558

01 บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับ 1 ส�าหรับ 

 รางวัล “World’s Best Regional Airline” และ  

 “Best Regional Airline in Asia” จาก Skytrax

02 บริษัทฯ ได้ถูกจัดล�าดับให้เป็น 1 ใน 10 สายการบินที่ 

 ดีที่สุดของโลก (Top Ten Airline Overall- 

 Worldwide) และอันดับที่ 4 สายการบินที่มีการ 

 บริการบนเครื่องยอดเยี่ยมของโลก (Best in Cabin  

 Service – Worldwide) จากสมาร์ททราเวลเอเชีย  

 ดอท คอม (SmartTravelAsia.com) เวบ็ไซต์ท่องเทีย่ว 

 ชั้นน�าของเอเชีย ที่มีการท�าส�ารวจความคิดเห็นของ 

 นักท่องเที่ยวกว่าหลายล้านคนทั่วโลกในหัวข้อ  

 “สุดยอดแบรนด์ท่องเที่ยวประจ�าปี 2559” (Best  

 in Travel 2016) ในหมวดธุรกิจการท่องเที่ยวและ 

 บริการ

01 บริษัทฯ ได้รับรางวัลสายการบินระดับภูมิภาคเอเชีย 

 แปซิฟิกยอดเยี่ยมประจ�าปี 2558 (Asia Pacific  

 Regional Airline of the Year) จาก CAPA (Center  

 for Asia Pacific Aviation) ซึง่เป็นรางวลัท่ีมอบให้แก่ 

 สายการบินที่ประสบความส�าเร็จ และถือว่าเป็นผู้น�า 

 ในอุตสาหกรรมการบินที่สามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ ์

 ทางธุรกิจได้อย่างสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ 

 ปัจจัยภายนอกได้อย่างดี

02 บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับ 2 ส�าหรับ 

 รางวัล “World’s Best Regional Airline” และ 

 “Best Regional Airline in Asia”จาก Skytrax

03 บริษัทฯ ได้ถูกจัดล�าดับให้เป็น 1 ใน 10 สายการบิน 

 ที่ดีที่สุดของโลก (Top Ten Airline - Worldwide)  

 และอันดับที่ 5 สายการบินท่ีมีการบริการบนเครื่อง 

 ยอดเยี่ยมของโลก (Best in Cabin Service –  

 Worldwide) จากสมาร์ททราเวลเอเชีย ดอท คอม  

 (SmartTravelAsia.com) เว็บไซต์ท่องเที่ยวชั้นน�า 

 ของเอเชีย ที่มีการท�าส�ารวจความคิดเห็นของนัก 

 ท่องเทีย่วกว่าหลายล้านคนทัว่โลกในหวัข้อ “สุดยอด 

 แบรนด์ท่องเที่ยวประจ�าปี 2558 (Best in Travel  

 2015)”

04 บริษัทฯ ถูกจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 50 สายการบิน 

 ที่มีผลการด�าเนินการท่ีดีท่ีสุดในโลก โดยอยู่ที่อันดับ 

 ที่ 24 ซึ่งจัดอันดับโดยนิตยสารแอร์ไฟแนนซ์ เจอนัล 

 (Airfinance Journal) ของประเทศอังกฤษ
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ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ ให้บริการ

เที่ยวบินแบบประจ�าในเส้นทางบินภายในประเทศ 16  

เส้นทาง โดยครอบคลุมเส้นทางไปยังจุดหมายปลายทางที่

เป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนและแหล่งวัฒนธรรมที่ส�าคัญ

ในประเทศไทย ในจังหวัดต่างๆ เช่น ภูเก็ต เชียงใหม่ กระบี่ 

และเกาะสมุย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ให้บริการเที่ยวบิน 

แบบประจ�าในเส้นทางการบนิระหว่างประเทศอกี 17 เส้นทาง 

ในประเทศต่างๆ เช่น เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา มาเลเซีย 

สิงคโปร์ อินเดีย บังกลาเทศ มัลดีฟส์ เวียดนาม และจีน 

เป็นต้น ทัง้นีบ้รษิทัฯ ยงัได้ขยายการให้บรกิารให้ครอบคลมุ

ไปยังกลุ่มลูกค้าในยุโรป เอเชียใต้ ตะวันออกกลาง รวมทั้ง

ประเทศญีปุ่น่ โดยการประสานความร่วมมอืกบัสายการบนิ 

อืน่ๆ โดยผ่านการท�าความตกลงเทีย่วบนิร่วม (Code Sharing) 

และความตกลงร่วมอื่นๆ
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 บรษิทัฯ ให้บรกิารเทีย่วบนิไปยงัจดุหมายปลายทาง 

ที่ใช้เวลาเดินทางต่อเที่ยวบินไม่เกิน 5 ช่ัวโมงจากศูนย์ 

ปฏิบัติการการบินแต่ละแห่งของบริษัทฯ ซึ่งท�าให้บริษัทฯ 

สามารถเข้าถึงผู้โดยสาร ทั้งในภูมิภาคเอเชียตะวันออก 

เฉียงใต้ เอเชียใต้ และอินเดีย บริษัทฯ เชื่อว่าประเทศไทย 

เป็นตลาดการท่องเที่ยวที่ส�าคัญและจะท�าให้บริษัทฯ ม ี

จ�านวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้น โดยมีจ�านวนผู้โดยสารคนไทยท่ี 

เพิ่มมากขึ้นเน่ืองจากสามารถเข้าถึงการเดินทางโดย 

เครื่องบินได้มากขึ้น และบริษัทฯ ยังเชื่อว่าการที่บริษัทฯ 

ให้ความส�าคัญกับการให้บริการที่มีคุณภาพสูง ความใส่ใจ

ในการบริการ และการมีเส้นทางบินสู่จุดหมายปลายทาง 

หรือประเทศที่มีวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะนั้นท�าให้

บริษัทฯ มีความแตกต่างจากสายการบินคู่แข่ง 

บริษัทฯ ด�าเนินงานผ่านศูนย์ปฏิบัติการการบินหลัก

3 แห่ง คือ สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินสมุย

ซึ่งเป็นสนามบินที่บริษัทฯ เป็นเจ้าของและ

ด�าเนินการเอง และสนามบินเชียงใหม่ 
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บริษัท การบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

เครือข่ายการบิน

 บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาตลาดและ

การขยายเครือข่ายเส้นทางบิน ทั้งนี้บริษัทฯ ยังคงด�าเนิน

นโยบายโดยการเพิ่มเที่ยวบินในจุดหมายปลายทางที่เป็น

ความต้องการของนักท่องเท่ียว ในขณะเดียวกันยังคง 

ด�าเนนิการอย่างต่อเนือ่งเพือ่เพิม่พนัธมติรทางธรุกจิ โดยการ 

ท�าความตกลงเที่ยวบินร่วม (code share) กับสายการบิน 

ต่างๆ ทั้งนี้เพื่อให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายและเพื่อ 

รกัษาต�าแหน่งทางการตลาดและเสรมิสร้างเครอืข่ายเส้นทาง

ของบริษัทฯ

 ในปีนี้ บริษัทฯ ได้เพิ่มปริมาณการผลิตผู้โดยสาร 

ทั้งนี้เพื่อรองรับเครือข่ายเส้นทางบินท่ีเพิ่มข้ึนในภูมิภาค  

และตอบสนองความต้องการของผู้โดยสารในเส้นทางนั้นๆ

ตารางแสดงจ�านวนเครื่องบิน
ณ 31 ธันวาคม 2558 และ 2559

ประเภทเครื่องบิน ณ 31 ธันวาคม 2559 ณ 31 ธันวาคม 2558

แอร์บัส เอ 319

แอร์บัส เอ 320

เอทีอาร์ 72-500

เอทีอาร์ 72-600

12

9

6

7

11

8

8

4

รวมทั้งหมด 34 31

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้ด�าเนินธุรกิจตามกลยุทธ์

ซึ่งประสบความส�าเร็จในหลายด้าน สรุปได้ดังนี้ 
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การเปิดเส้นทางบินและการเพิ่มความถี่เที่ยวบิน

 ในระหว่างปี 2559 บริษัทฯ ได้ขยายเครือข่ายเส้นทางบิน โดยการเปิดเส้นทาง 

การบินใหม่ และการเพิ่มความถี่เที่ยวบินจากเส้นทางบินเดิมที่ท�าการปฎิบัติการบินอยู่  

ซึ่งนอกจากเป็นการเพิ่มผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ แล้ว ยังเป็นการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่ให้ 

เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีการเปิดเส้นทางบินเพิ่มเติมและการเพิ่มความถี่เที่ยวบิน ดังนี้ 

เส้นทางบิน
จ�านวนเที่ยวบิน

ต่อสัปดาห์

วันที่เริ่ม

ท�าการบิน

การเปิดเส้นทางบิน 

กรุงเทพฯ - ดานัง

เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน

สมุย - เฉิงตู

4

10

4

พฤษภาคม 2559

เมษายน 2559

กรกฏาคม 2559

การเพิ่มความถี่เที่ยวบิน

เกาะสมุย - สิงคโปร์

กรุงเทพฯ - เนปิดอร์

กรุงเทพฯ - พนมเปญ

กรุงเทพฯ - สุโขทัย

ภูเก็ต - หาดใหญ่

กรุงเทพฯ - หลวงพระบาง

กรุงเทพฯ - เชียงราย

เชียงใหม่ - สมุย

14

6

42

21

14

14

21

14

มีนาคม 2559

มีนาคม 2559

มกราคม 2559

กรกฏาคม 2559

ตุลาคม 2559

มีนาคม 2559

ตุลาคม 2559

ธันวาคม 2559
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บริษัท การบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการ 

  • ห้องรับรองผู้โดยสารที่สนามบิน

บรษัิทฯ มบีรกิารห้องรบัรองผูโ้ดยสารทีบ่รเิวณอาคารผูโ้ดยสารขาออกภายในประเทศและต่างประเทศหลายแห่ง

เช่น สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินสมุย สนามบินภูเก็ต สนามบินกระบี่ สนามบินเชียงใหม่ สนามบินเชียงราย 

สนามบินหลวงพระบางและสนามบินพนมเปญ เป็นต้น ในระหว่างปี 2559 บริษัทฯ ได้ท�าการปรับปรุงด้าน 

การบริการและเมนูอาหาร รวมทั้งให้บริการอุปกรณ์อ�านวยความสะดวกสบายเพิ่มขึ้น เพื่อให้มีความทันสมัย 

สะดวกสบายและประทับใจต่อผู้โดยสารเพิ่มมากขึ้น

“Tastes of Asia”
“Asia’s Boutique Airline”
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  • ปรับโฉมเมนูอาหารทั้งบนเครื่องและห้องรับรองผู้โดยสาร

บรษิทัฯ มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่ บนเครือ่งบนิและในห้องรบัรองผูโ้ดยสาร โดยน�าเสนอรายการอาหารใหม่ 

ในทุก 10 วัน ภายใต้แนวคิด ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากสโลแกน “Asia’s Boutique Airline” ของบริษัทฯ 

ซ่ึงเชิดชูความเป็นไทยและกลิ่นอายของความเป็นเอเชีย ในเที่ยวบินภายในประเทศและระหว่างประเทศของ 

บริษัทฯ ที่เดินทางออกจากสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินสมุยทุกเที่ยวบิน นอกจากน้ันบริษัทฯ ยังมีให ้

บรกิารของว่างตามเทศกาลส�าคญั เช่น วนัวาเลนไทน์ วนัตรษุจนี วนัสงกรานต์ วนัแม่ และวนัส�าคญัต่างๆ เป็นต้น 
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บริษัท การบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

ความร่วมมือจากสายการบินพันธมิตร 

ในปี 2559 บริษัทฯ มีสายการบินที่เข้าท�าความตกลงเที่ยวบินร่วม

แบบ Code Share Agreement รวม 21 สายการบิน ได้แก่

สายการบิน
(เที่ยวบินร่วม)

Code Sharing

ทั้งนี้การเข้าท�าความตกลงเที่ยวบินร่วมแบบ Code Share Agreement

เป็นการเพิ่มปริมาณผู้โดยสารในเครือข่ายเส้นทางการบินของบริษัทฯ และช่วยขยายเครือข่ายเส้นทางการบิน

ให้ครอบคลุมจุดหมายปลายทางต่างๆ ทั้งทวีปยุโรป ทวีปเอเชีย และทวีปออสเตรเลีย เป็นต้น

การบินไทย 

สายการบินกาตาร์แอร์เวย์

สายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์

สายการบินแอร์เบอร์ลิน

สายการบินบริติชแอร์เวย์
สายการบินเอทิฮัดแอร์เวย์ส

สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค
สายการบินอีวีเอแอร์

สายการบินแควนตัส แอร์เวย์

สายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์
สายการบินแอโรฟลอต

สายการบินซิลค์แอร์
สายการบินการูด้า อินโดนีเซีย

สายการบินเจแปนแอร์ไลน์
สายการบินไชน่าแอร์ไลน์

สายการบินฟินแอร์ 
สายการบินเจ็ท แอร์เวย์ 

สายการบินแอร์ฟรานซ์
สายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์

สายการบินเคแอลเอ็มรอยัลดัชท์แอร์ไลน์
สายการบินแอร์ แอสตานา
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Fly Boutique.
 Feel Unique.
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บริษัท การบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ข้อมูลงานธุรกิจหลัก
ปี 2559 ปี 2558

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

รายได้จากธุรกิจสายการบิน

 ค่าโดยสาร

  • เส้นทางบินภายในประเทศ 13,307.3 49.7 12,617.6 50.7

  • เส้นทางบินระหว่างประเทศ 6,929.3 25.9 6,469.8 25.9

 ค่าระวางขนส่ง 282.0 1.1 325.6 1.3

 บริการเที่ยวบินแบบเช่าเหมาล�า 194.4 0.7 16.6 0.1

 รวมรายได้จากธุรกิจสายการบิน 20,713.0 77.4 19,429.6 78.0

รายได้จากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสนามบิน

 บริการภาคพื้น (BFS Ground) 1,925.5 7.2 1,694.0 6.8

 บริการภาคพื้น (PGGS) 396.2 1.5 322.9 1.3

 บริการครัวการบิน (BAC) 972.1 3.6 1,020.8 4.1

 อื่นๆ 121.1 0.5 110.6 0.4

 รวมรายได้จากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสนามบิน 3,414.9 12.8 3,148.3 12.6

รายได้ธุรกิจสนามบิน

 ค่าธรรมเนียมผู้โดยสาร 564.0 2.1 535.3 2.2

 รวมรายได้จากธุรกิจสนามบิน 564.0 2.1 535.3 2.2

รายได้อื่น

 รายได้จากเงินปันผล 442.2 1.7 280.4 1.1

 ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 179.4 0.7 322.9 1.3

 ดอกเบี้ยรับ 171.1 0.6 255.8 1.1

 รายได้อื่นๆ 1,281.2 4.8 930.6 3.7

 รวมรายได้อื่น 2,073.9 7.7 1,789.7 7.2

 รวมรายได้ 26,765.8 100.0 24,902.9 100.0
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ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

ผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทฯ สามารถแบ่งออกเป็นธุรกิจหลักและกลุ่มธุรกิจ ดังนี้

1. ธุรกิจสายการบิน

 • การให้บริการเที่ยวบินแบบประจ�า

บรษิทัฯ ให้บรกิารเทีย่วบนิแบบประจ�าโดยเป็นการให้บรกิารแบบเตม็รปูแบบ โดยมุง่เน้น

การให้บริการระดับพรีเมี่ยมแก่กลุ่มผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินเพื่อการท่องเท่ียว

และเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ

 • เครือข่ายเส้นทางการบิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เครือข่ายเส้นทางการบินของบริษัทฯ ครอบคลุมจุดหมาย

ปลายทาง 26 แห่ง (ไม่รวมถึงกรุงเทพมหานคร) ใน 12 ประเทศ (รวมถึงประเทศไทย) 

นอกจากนี้ ด้วยความตกลงเที่ยวบินร่วม (Code Share Agreement) ท�าให้ ณ วันที่ 31 

ธนัวาคม 2559 เครอืข่ายเส้นทางการบนิของบรษิทัฯ ได้ขยายออกไปครอบคลุมจดุหมาย

ปลายทางในต่างประเทศอีก 22 แห่ง ใน 11 ประเทศ (ไม่รวมถึงประเทศไทย) 

บรษิทัฯ เน้นให้บรกิารเส้นทางการบนิระยะใกล้ไปยงัสนามบนิทีอ่ยูใ่กล้เคยีงกบับรเิวณท่ี

เป็นจดุหมายปลายทางของแหล่งท่องเทีย่วและแหล่งวฒันธรรมทีส่�าคญั อย่างไรกด็ ีด้วย

ความตกลงเที่ยวบินร่วม (Code Share Agreement) และความร่วมมือกับสายการบิน

อื่น ส่งผลให้ บริษัทฯ สามารถเข้าถึงผู้โดยสารจากจุดหมายปลายทางอื่นๆ ทั้งในทวีป

ยุโรป ทวีปเอเชีย และทวีปออสเตรเลีย 
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บริษัท การบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

เครือข่ายเส้นทางการบินของบริษัทฯ ทั้งในประเทศ และระหว่างประเทศ

แผนที่ดังต่อไปนี้ แสดงถึงเครือข่ายเส้นทางการบินของบริษัทฯ

ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
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เครือข่ายเส้นทางการบินส่วนขยายของบริษัทฯ ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ

แผนที่ดังต่อไปนี้ แสดงถึงเครือข่ายเส้นทางการบินของบริษัทฯ ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ที่ขยายครอบคลุมออกไป อันเป็นผลมาจากการเข้าท�าความตกลงเที่ยวบินร่วม (Code Share Agreement) 
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บริษัท การบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

 • ความร่วมมือกับสายการบินอื่น

ความร่วมมอืระหว่างสายการบนิอาจแบ่งได้เป็น การท�าความตกลง

รับขนผู้โดยสารระหว่างสายการบินแบบ Interline Cooperation 

Agreement และการท�าความตกลงเที่ยวบินร่วมแบบ Code 

Share Agreement 

ความตกลงรับขนผู้โดยสารระหว่างสายการบินแบบ Interline 

Cooperation Agreement และการท�าความตกลงเที่ยวบินร่วม

แบบ Code Share Agreement ท�าให้บริษัทฯ สามารถขยาย

การบริการไปยังตลาดระหว่างประเทศและให้บริการผู้โดยสาร

ระหว่างประเทศได้มากขึน้โดยไม่ต้องท�าการบนิในเทีย่วบนิระหว่าง

ประเทศและลงทนุในเส้นทางการบนิระยะไกล และบรษิทัฯ เชือ่ว่า 

การท�าความตกลงในลักษณะดังกล่าวเป็นวิธีการที่ช่วยให้บริษัทฯ 

สามารถบริหารต้นทุนได้ดีขึ้นในการที่จะขยายขอบเขตการให้

บริการขนส่งผู้โดยสารและสร้างภาพลักษณ์ของบริษัทฯ ในตลาด

ระหว่างประเทศให้ดีขึ้น และยังช่วยให้บริษัทฯ สามารถให้บริการ

ในจุดหมายปลายทางท่ีส�าคัญอื่นๆ ท่ีไม่คุ้มค่ากับการที่บริษัทฯ  

จะให้บรกิารเทีย่วบนิเองเนือ่งจากมปีรมิาณผูโ้ดยสารใช้บรกิารน้อย

ทั้งนี้ เน่ืองจากบริษัทฯ มีศูนย์ปฏิบัติการการบิน ที่สนามบิน

สุวรรณภูมิซึ่งเป็นสนามบินนานาชาติหลักของประเทศไทยและ 

เป็นจุดเปลี่ยนถ่ายผู ้โดยสารของสายการบินระหว่างประเทศ  

และสนามบนิสมยุ บรษิทัฯ จงึสามารถให้บรกิารในการเปลีย่นถ่าย

ผูโ้ดยสารจากสายการบนิอืน่ทีม่คีวามตกลงรบัขนผูโ้ดยสารระหว่าง

สายการบินแบบ Interline Cooperation Agreement และ 

การท�าความตกลงเท่ียวบินร่วมแบบ Code Share Agreement 

และให้บรกิารเชือ่มต่อเทีย่วบนิแก่ผูโ้ดยสารเหล่านัน้ไปยงัจดุหมาย

ปลายทางภายในประเทศและในภมูภิาค ซึง่อยูใ่นเครอืข่ายเส้นทาง 

การบินของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสะดวกกว่าการ

ใช้บริการของสายการบินของประเทศไทยอื่นๆ ซ่ึงมีศูนย์ปฏิบัติ

การการบินอยู่ท่ีสนามบินนานาชาติดอนเมือง เนื่องจากผู้โดยสาร

ไม่ต้องเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิไปยังสนามบินนานาชาติ

ดอนเมืองเพื่อเปลี่ยนเที่ยวบิน
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บริษัทฯ ประสบความส�าเร็จในการเข้าท�าความตกลงเที่ยวบินร่วมแบบ  

CodeShare Agreement กบัสายการบนิอืน่ รวม 21 สายการบนิ ประกอบด้วย 

การบินไทย สายการบินเอทิฮัดแอร์เวย์ส สายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ 

สายการบินฟินแอร์ สายการบินเคแอลเอ็มรอยัลดัชท์แอร์ไลน์ สายการบิน 

แอร์ฟรานซ์ สายการบินซิลค์แอร์ สายการบินอีวีเอแอร์ สายการบินแอร์

เบอร์ลิน สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ สายการบินกาตาร์แอร์เวย์ สายการบิน 

แควนตัสแอร์เวย์ สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค สายการบินบริติชแอร์เวย์  

สายการบินการูด้า อินโดนีเซีย สายการบินแอโรฟลอต สายการบินไชน่าแอร์

ไลน์ สายการบินเจ็ท แอร์เวย์ สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ สายการบินแอร์ 

แอสตานา และสายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์

โดยปกติ บริษัทฯ จะท�าความตกลงเที่ยวบินร่วมแบบ Code Share 

Agreement กับสายการบินอื่น ซึ่งจะช่วยเพิ่มปริมาณผู้โดยสารในเครือข่าย 

เส้นทางการบินของบริษัทฯ และช่วยขยายเครือข่ายเส้นทางการบินให้

ครอบคลุมจุดหมายปลายทางที่บริษัทฯ ต้องการ ทั้งนี้การเข้าท�าความตกลง

เที่ยวบินร่วมแบบ Code Share Agreement ช่วยให้บริษัทฯ สามารถเข้าถึง 

และเช่ือมต่อผู้โดยสารที่เดินทางโดยสายการบินอื่นจากจุดหมายปลายทาง

นานาชาติทั้งในทวีปยุโรป ทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลียและภูมิภาคอื่นๆ
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บริษัท การบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

 • การด�าเนินงานของสายการบิน
 

  1. เครื่องบิน และการใช้เครื่องบิน

   วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีเครื่องบินที่น�ามาให้บริการขนส่งผู้โดยสารรวมทั้งสิ้น 34 ล�า

   โดยมีรายละเอียดดังนี้

แบบเครื่องบิน
จ�านวนเครื่องบิน 

(ล�า)
ภายใต้สัญญาเช่า
ทางการเงิน (ล�า)

ภายใต้สัญญาเช่า
ด�าเนินงาน (ล�า)

กรรมสิทธิ์ของ
บริษัทฯ (ล�า)

แอร์บัส เอ 320 9 - 9 -

แอร์บัส เอ 319 12 - 12 -

เอทีอาร์ 72-500 6 - - 6

เอทีอาร์ 72-600 7 7 - -

รวมทั้งสิ้น 34 7 21 6

ในปี 2559 บริษัทฯ ใช้เครื่องบินในการด�าเนินงานโดยเฉลี่ยประมาณ 9.03 ชั่วโมงปฏิบัติการบินต่อหนึ่งวัน 

การใช้งาน (block hour per day utilization) ซึ่งเป็นระดับปกติเช่นเดียวกับสายการบินอื่นๆ ในภูมิภาค 

ที่ให้บริการแบบเต็มรูปแบบ บริษัทฯ ใช้เครื่องบินแบบแอร์บัส เอ 320 โดยเฉลี่ยประมาณ 10.11 ชั่วโมง 

ปฏิบัติการบินต่อหนึ่งวันการใช้งาน เครื่องบินแบบแอร์บัส เอ 319 โดยเฉล่ียประมาณ 9.56 ช่ัวโมง  

ปฏิบัติการบินต่อหนึ่งวันการใช้งาน และเครื่องบินแบบเอทีอาร์ 72 โดยเฉลี่ยประมาณ 7.43 ชั่วโมงปฏิบัติ

การบินต่อหนึ่งวันการใช้งาน
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  2. การวางแผนเส้นทางการบิน

บรษิทัฯ เน้นให้บรกิารเส้นทางการบนิระยะใกล้ไปยงัสนามบนิทีอ่ยูใ่นและใกล้เคยีงกบับรเิวณทีเ่ป็นจดุหมาย

ปลายทางของแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งวัฒนธรรมที่ส�าคัญ ซ่ึงโดยปกติอยู่ในรัศมีไม่เกิน 3,120 กิโลเมตร 

และระยะเวลาของเที่ยวบินไม่เกิน 5 ชั่วโมงจากศูนย์ปฏิบัติการการบินของบริษัทฯ ในสนามบินสุวรรณภูมิ 

สนามบินสมุย และสนามบินเชียงใหม่ 

บรษิทัฯ ได้ประสานงานกบัส�านกังานการบนิพลเรอืนแห่งประเทศไทย ในการยืน่ขอสทิธกิารบนิเพิม่เตมิภาย

ใต้ความตกลงว่าด้วยการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศฉบับที่มีผลใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันและฉบับใหม่  

ทั้งนี้ ความสามารถของบริษัทฯ ที่จะขยายเครือข่ายเส้นทางการบิน เพิ่มจ�านวนเที่ยวบินและจ�านวนท่ีนั่ง

โดยสารขึ้นอยู่กับการท่ีบริษัทฯ จะสามารถขอรับสิทธิการบินและได้รับจัดสรรเวลาการใช้สนามบิน (Slot) 

ไปยังจุดหมายปลายทางเหล่านี้อย่างเพียงพอ

ปัจจยัหลกัทีน่�ามาพจิารณาในการเพิม่เส้นทางการบนิใหม่เข้ากบัเครอืข่ายเส้นทางการบนิทีม่อียูข่องบรษิทัฯ 

หรือในการเพิ่มจ�านวนเที่ยวบินในเส้นทางการบินเดิม ได้แก่ ความพร้อมของเครื่องบินและประมาณการ 

อตัราการขนส่งผูโ้ดยสาร และพสัดภุณัฑ์ ความสามารถในการสร้างรายได้ของเส้นทางการบนิ และการส่งเสรมิ 

ปริมาณการขนส่งในเส้นทางการบินอื่นๆ

ทัง้นี ้ตามยทุธศาสตร์เครอืข่ายเส้นทางการบนิปัจจบุนัของบรษิทัฯ บรษิทัฯ จะให้ความส�าคญักบัการเชือ่มต่อ 

เครอืข่ายผ่านศนูย์ปฏบิตักิารการบนิของบรษิทัฯ ในกรงุเทพฯ และสนามบนิของบรษิทัฯ มากขึน้ โดยเฉพาะ

สนามบินสมุย บริษัทฯ ได้ให้บริการการบินโดยการเช่ือมต่อนักท่องเที่ยวผ่านเส้นทางจากจังหวัดเชียงใหม่ 

ซึง่เปรยีบเสมอืนประตสููภ่าคเหนอืของประเทศไทย บรษิทัฯ ได้เข้าท�าความตกลงเทีย่วบนิร่วม (Code Share 

Agreement) และความร่วมมือกับสายการบินอื่นๆ ยังเป็นกลยุทธ์ที่ส�าคัญที่ท�าให้บริษัทฯ สามารถขยาย

เครือข่ายเส้นทางการบินและเพิ่มอัตราผู้โดยสาร โดยผู้โดยสารสามารถเชื่อมต่อเที่ยวบินของบริษัทฯ จาก

สถานที่ต่างๆ ทั่วโลกทั้งในทวีปยุโรป ทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และภูมิภาคอื่นๆ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยัง

สามารถเข้าถึงผู้โดยสารในประเทศจีนโดยการให้บริการเที่ยวบินแบบเช่าเหมาล�า ในการนี้บริษัทฯ จะตรวจ

สอบให้แน่ใจอย่างสม�่าเสมอว่าเที่ยวบินในเครือข่ายส่วนขยายมีตารางเวลาในการบินสอดคล้องกับเที่ยวบิน

ในเครอืข่ายเส้นทางการบนิของบรษิทัฯ เพือ่ทีจ่ะท�าให้มจี�านวนเทีย่วบนิทีจ่ะเชือ่มต่อกบัเทีย่วบนิของบรษิทัฯ 

ให้ได้มากทีส่ดุ และบรษิทัฯ ยงัต้องตดิตามตรวจสอบปรมิาณการขนส่งผู้โดยสารในเส้นทางการบนิทัง้ภายใน

ประเทศและระหว่างประเทศเป็นระยะๆ เพื่อปรับเปลี่ยนจ�านวนเที่ยวบินและจ�านวนที่นั่งโดยสารตาม 

ความต้องการของตลาดในช่วงทีม่ผีูโ้ดยสารเดนิทางมากและสอดคล้องกบัความผนัผวนในอปุสงค์ของตลาด

ในเส้นทางการบินเหล่านี้
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บริษัท การบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

  3. ตารางการบิน

ฝ่ายจดัการด้านเครอืข่ายเส้นทางการบนิของบรษิทัฯ จะจดัท�าตารางการบนิให้มคีวามสอดคล้องกบัอปุสงค์

ของตลาดในเส้นทางการบนิต่างๆ และตามแนวปฏบิตัขิอง IATA ทัง้นี ้บรษิทัฯ ได้จดัท�าตารางการบนิเป็น 

2 ฤด ูอนัประกอบด้วย ตารางการบนิในภาคฤดหูนาวและตารางการบนิในภาคฤดรู้อน โดยตารางการบนิ

ในภาคฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนตุลาคมของปีก่อนหน้าถึงวันเสาร์สุดท้ายของเดือน

มีนาคม ส่วนตารางการบินในภาคฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาคมถึงวันเสาร์สุดท้าย

ของเดอืนตลุาคมของแต่ละปี ทัง้นีบ้รษิทัฯ อาจเปล่ียนแปลงอตัราความถีข่องเทีย่วบนิและแบบของเครือ่ง

บินที่ใช้ในเส้นทางการบินแบบประจ�าในบางเส้นทางได้ตามความเหมาะสมในแต่ละช่วงฤดูกาล

  4. การปฏิบัติการการบิน

บริษัทฯ ก�ากับดูแลและควบคุมเที่ยวบินต่างๆ ของบริษัทฯ โดยผ่านศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการการบิน 

ซึง่ตัง้อยูน่อกบรเิวณสนามบนิสวุรรณภมู ิเพือ่ให้การปฏบิตักิารการบนิเป็นไปตามตารางการบนิ กฎหมาย

และข้อบังคับต่างๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการการบินจะเก็บรวบรวมและ

วเิคราะห์ข้อมลูทีเ่กีย่วกบัน�า้หนกัทีเ่ครือ่งบนิสามารถบรรทกุได้ สภาพอากาศ สภาพสนามบนิ และสถานะ

ของเครื่องบิน อนุมัติการอ�านวยการบิน และประสานงานกับการบริการอุปกรณ์ภาคพื้นและบริการการ

ซ่อมบ�ารุงที่จ�าเป็นแก่เครื่องบินของบริษัทฯ ศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการการบินจะควบคุมติดตามเที่ยว

บินโดยการใช้ระบบแสดงผลเรดาร์ภาคพื้นอากาศและภาคพื้นดิน การส่ือสารทางระบบวิทยุ ระบบการ

สื่อสารและรายงานทางอากาศ (Air Communication Addressing and Reporting System) และ

ระบบการสื่อสารแบบเชื่อมโยงข้อมูลจากภาคพื้นอากาศสู่ภาคพื้นดิน (Air-to-Ground Data Link 

Communications) ซึ่งถ้าหากเกิดเหตุการณ์ผิดปกติศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการการบินอาจปรับเปลี่ยน

ตารางเที่ยวบิน รวมเที่ยวบิน และยกเลิกเที่ยวบินในกรณีจ�าเป็น
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  5. ศูนย์ปฏิบัติการการบิน

   • ศูนย์ปฏิบัติการการบินในกรุงเทพฯ และสิ่งอ�านวยความสะดวก

บริษัทฯ เชื่อว่ากรุงเทพฯ มีข้อได้เปรียบและเป็นศูนย์กลางการบินในภูมิภาค ข้อได้เปรียบเช่นว่านี้

ได้แก่การที่กรุงเทพมหานครเป็นประตูสู่ภูมิภาคอินโดจีน ภูมิภาคลุ่มแม่น�า้โขง ภูมิภาคเอเชียใต้และ

ประเทศจีนตอนใต้ อีกทั้งกรุงเทพฯ ยังตั้งอยู่ในต�าแหน่งที่เหมาะสมเป็นจุดแวะพักส�าหรับเส้นทาง

เชื่อมต่อระหว่างทวีปยุโรปกับทวีปเอเชียตอนเหนือ และทั้งทวีปยุโรปและเอเชียตอนเหนือกับจุดบิน

ต่างๆ ในประเทศออสเตรเลียและประเทศนิวซีแลนด์ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ศูนย์ปฏิบัติการการบินหลักของบริษัทฯ อยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นสนามบินนานาชาติหลัก 

และเป็นสนามบินในประเทศที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยทั้งในด้านของปริมาณเครื่องบินที่ขึ้นลง 

และจ�านวนผู้โดยสาร ทั้งนี้ตามข้อมูลของบริษัทท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย จ�ากัด (มหาชน)  

จ�านวนผูโ้ดยสารโดยประมาณทีเ่ดนิทาง เข้า ออกสนามบนิสวุรรณภมู ิในปี 2559 เท่ากบั 55.89 ล้านคน 

โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 ซึ่งประกอบด้วย ผู้โดยสารระหว่างประเทศ 

เป็นจ�านวน 46.05 ล้านคน และผู้โดยสารภายในประเทศเป็นจ�านวน 9.84 ล้านคน และการท่า 

อากาศยานแห่งประเทศไทย (ทอท.) มีระบบตรวจสอบและคัดกรองผู้โดยสารล่วงหน้า หรือ APPS 

(Advance Passenger Processing System) มาใช้ในสนามบนิในการตรวจสอบผู้โดยสาร เพือ่ป้องกนั 

การก่อการร้ายข้ามชาติ และเพิ่มความปลอดภัยในท่าอากาศยาน สอดรับกับมาตรการรักษาความ

ปลอดภัยที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ให้ความส�าคัญ

 

ภายหลังจากบริษัทฯ ได้เริ่มด�าเนินงานในสนามบินสุวรรณภูมิ บริษัทฯ ได้โอนย้ายการด�าเนินงาน 

ส่วนใหญ่ซึง่เคยอยูท่ีส่นามบนิดอนเมอืงมายงัสนามบนิสวุรรณภมู ิยกเว้นในส่วนบรกิารการซ่อมบ�ารงุ

เครื่องบิน ทั้งนี้ บริษัทฯ ต้องช�าระค่าเช่า ค่าธรรมเนียมการบิน และค่าบริการหลายรายการให้แก่ 

บมจ. ท่าอากาศยานไทย (ทอท) ซึง่เป็นผูด้�าเนนิการสนามบนิสวุรรณภมู ิซึง่รวมถงึค่าธรรมเนยีมการ

ลงจอดและการจอดเครื่องบิน ค่าเช่าพื้นที่และค่าธรรมเนียมอื่นๆ และบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมขอ

งบรษิทัฯ ต้องจ่ายค่าสมัปทานส�าหรบัธรุกจิทีไ่ด้รบัสมัปทานให้ด�าเนนิการทีท่่าอากาศยานสวุรรณภมูิ 

นอกจากนีบ้รษิทัฯ ได้เช่าทีด่นิในสนามบนิดอนเมอืงเพือ่ใช้ในกจิการซ่อมบ�ารงุอากาศยาน ซึง่ประกอบ

ไปด้วยโรงซ่อมบ�ารุงอากาศยาน ศูนย์ซ่อมบ�ารุงใหญ่ขั้น C-Check รวมทั้งยังมีพื้นที่อยู่ในบริเวณ 

ตดิกนัส�าหรบัการซ่อมอปุกรณ์ต่างๆ ส่วนประกอบของเครือ่งบนิ หรอืวสัดสุ�าหรบัห้องโดยสารภายใน

เครื่องบินด้วย 
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บริษัท การบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

   • ศูนย์ปฏิบัติการการบินในเกาะสมุย และสิ่งอ�านวยความสะดวก

บริษัทฯ ได้ก่อสร้างและพัฒนา สนามบินสมุย และเปิดให้บริการในปี 2532 

ด้วยเงินลงทุนประมาณ 800 ล้านบาท สนามบินเปิดอย่างเป็นทางการ 

เมือ่วนัที ่25 เมษายน 2532 สนามบนิให้บรกิารการเดนิทางในประเทศทีม่กีาร

ไปและกลับจากกรุงเทพฯ ด้วยพื้นที่ทางวิ่ง (Runway) 1,800 เมตร

ในปี 2540 สนามบินสมุยได้มีการพัฒนาเพื่อรองรับเที่ยวบินต่างประเทศ  

โดยเพ่ิมศลุกากรและหน่วยงานตรวจคนเข้าเมอืง พร้อมกบัอาคารพกัผู้โดยสาร

แห่งใหม่ เพื่อรองรับเท่ียวบินเส้นทางใหม่มายังสนามบินรวมถึงการให้บริการ 

ที่มีจุดหมายปลายทางยังต่างประเทศ

ในปี 2547 สนามบินได้เริ่มด�าเนินการโครงการขยายอาคารรองรับผู้โดยสาร

อีก 6 อาคาร โดย 4 อาคารส�าหรับเส้นทางบินในประเทศ และอีก 2 อาคาร

ส�าหรบัเส้นทางการบนิระหว่างประเทศ ด้วยเงนิลงทนุ 500 ล้านบาท นอกจาก

นี้ยังขยายพื้นที่ทางว่ิงให้มีความยาวถึง 2,100 เมตร บนพื้นที่ที่กองทุนรวมมี

สิทธิการเช่าระยะยาวโดยมีการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี 2550 สามารถรองรับ

ผู้โดยสารได้ถึง 16,000 คนต่อวัน และสามารถเพิ่มจ�านวนผู้โดยสารต่อปีจาก 

1.3 ล้านคนเป็น 6.0 ล้านคน มรีะบบตรวจสอบและคดักรองผูโ้ดยสารล่วงหน้า 

หรือ APPS (Advance Passenger Processing System) มาใช้ในสนามบิน

ในการตรวจสอบผู้โดยสาร เพื่อป้องกันการก่อการร้ายข้ามชาติ และเพิ่มความ

ปลอดภยั สอดรบักบัมาตรการรกัษาความปลอดภยัที ่องค์การการบนิพลเรอืน

ระหว่างประเทศ (ICAO) ให้ความส�าคัญ

การเติบโตของสนามบินสมุยท�าให้ท่องเท่ียวเกาะสมุยเติบโตขึ้นด้วย ปัจจุบัน

เกาะสมุยเป็นจุดหมายปลายทางท่ีได้รับความนิยมจากชาวยุโรป เอเชีย และ

จากภูมิภาคอื่นๆ 

ด้วยขนาดของพื้นที่ทางวิ่ง 2,100 เมตร บริษัทฯ สามารถเพิ่มขนาดของ 

เครือ่งบนิทีใ่ห้บรกิารมายงัสนามบนิ โดยปัจจบุนัมกีารให้บรกิารด้วยเครือ่งบนิ

แบบ แอร์บัส เอ 319 และ เครื่องบินแบบเอทีอาร์ 72 สนามบินสมุยยังได้เปิด

ให้บริการแก่สายการบินอื่นด้วย เช่น สายการบินไทย สายการบินซิลค์แอร์  

สายการบนิฟายเออร์ฟลาย

สนามบินสมุยได้รับหลายรางวัลในด้านการออกแบบและสถาปัตยกรรม  

ประกอบด้วยรางวัลด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สนามบินได้น�าต้นมะพร้าว 

มาใช้ในการตกแต่ง และการใช้อากาศจากธรรมชาติในระบบการท�าความเย็น

แบบเปิดในอาคารรับรองผู้โดยสาร
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   • ศูนย์ปฏิบัติการการบินเชียงใหม่ และสิ่งอ�านวยความสะดวก

บริษัทฯ ได้ก�าหนดให้สนามบินเชียงใหม่เป็นศูนย์ปฏิบัติการการบินในพื้นที่เขตภาคเหนือ ซึ่งปัจจุบัน

จงัหวดัเชยีงใหม่ได้รบัความนยิมจากนกัท่องเทีย่วและนกัธรุกจิเพิม่มากขึน้เป็นล�าดบั และมสีายการบนิ

นานาชาตหิลายสายทีไ่ด้ท�าการบนิโดยตรงไปยงัสนามบนิเชยีงใหม่ บรษิทัฯ ได้เลง็เหน็ศกัยภาพของการ

พัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน และการเชื่อมต่อเครือข่ายการบินในภูมิภาคนี้ บริษัทฯ 

จึงได้พัฒนาเส้นทางการบินโดยมีจังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลาง เช่น เชียงใหม่-สมุย เชียงใหม่-ภูเก็ต 

เชียงใหม่-มัณฑะเลย์และเชียงใหม่-ย่างกุ้ง เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของผู้โดยสารที่เป็นนักท่องเที่ยว

ในเชิงวัฒนธรรมและนักธุรกิจ ทั้งที่เดินทางโดยสายการบินพันธมิตร และสายการบินอื่นๆ
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บริษัท การบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

  6.  การให้บริการเที่ยวบินแบบเช่าเหมาล�า 

การให้บริการเที่ยวบินแบบเช่าเหมาล�าน้ัน เป็นการช่วยเสริมอัตราการ 

ใช้เครื่องบินและเพิ่มรายได้ของบริษัทฯ อย่างไรก็ดี ในการให้บริการ 

เที่ยวบินแบบเช่าเหมาล�านั้น บริษัทฯ จะค�านึงถึงจ�านวนเครื่องบินที่

สามารถน�ามาให้บริการได้ โดยจะให้ความส�าคัญกับการให้บริการขนส่ง

ผู้โดยสารแบบประจ�าก่อน 

  7. การซ่อมบ�ารุงอากาศยาน

การซ่อมบ�ารุงเครื่องบิน ซ่อมแซม และซ่อมบ�ารุงใหญ่ (Maintenance 

Repair and Overhaul (MRO)) เป็นสิง่ส�าคญัส�าหรบัความปลอดภยัของ 

ผูโ้ดยสาร ความมปีระสิทธภิาพในการใช้งาน การดแูลรกัษาเครือ่งบนิของ 

บรษิทัฯ และการใช้ประโยชน์ในเครือ่งบนิของบรษิทัฯ ได้อย่างเหมาะสม 

ที่สุด โดยตารางในการซ่อมบ�ารุงเครื่องบินของบริษัทฯ อาจแตกต่างกัน

ออกไปขึ้นอยู่กับปัจจัยบางประการ ซ่ึงรวมถึง อายุ และประเภทของ 

เครื่องบิน และคุณลักษณะที่ก�าหนดโดยผู้ผลิต บริษัทฯ ด�าเนินการ 

ซ่อมบ�ารงุเครือ่งบนิตามหลกัเกณฑ์ในการซ่อมบ�ารงุทีก่�าหนดโดยองค์กร

ความปลอดภัยด้านการบินแห่งสหภาพยุโรป (EASA) องค์กรตรวจสอบ

ความปลอดภัยของ IATA (IATA Operational Safety Audit (IOSA)) 

และ ICAO นอกจากนี้ การซ่อมบ�ารุงเครื่องบินของบริษัทฯ ได้ผ่าน 

การรับรองโดยองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน (ISO) และ

ได้รับการรับรองมาตรฐานการซ่อมบ�ารุงจากส�านักงานการบินพลเรือน 

แห่งประเทศไทย

การซ่อมบ�ารุงอากาศยาน โดยปกติมีการก�าหนดให้มีการซ่อมบ�ารุงย่อย

และซ่อมบ�ารุงใหญ่ในแต่ละช่วงเวลา หรือแต่ละรอบการบิน หรือแต่ละ

ช่วงของชั่วโมงบินโดยผู้ผลิตเครื่องบิน ซึ่งขึ้นอยู่กับแต่ละประเภทของ

เครือ่งบนิ โดยภาพรวมสามารถแบ่งออกตามลักษณะการซ่อมบ�ารงุอย่าง 

กว้างๆ ได้ดังนี้

1. การซ่อมบ�ารุงย่อย เป็นการซ่อมบ�ารุงอากาศยานขั้น A Check 

 และ B Check 

2. การซ่อมบ�ารุงใหญ่ ประกอบด้วยการซ่อมบ�ารุงอากาศยานขั้น  

 C Check และ D Check



49

 การซ่อมบ�ารุงอากาศยานรายวัน (Daily Check) ซึ่งเป็นการตรวจสภาพเครื่องบินก่อนและหลังการให้บริการการบิน

ตามตารางที่ก�าหนด เพื่อให้เครื่องบินอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน อาทิเช่น การตรวจสอบด้วยสายตา การตรวจสอบอุปกรณ์และ

ความสะอาด การตรวจสอบระดับน�้ามัน การตรวจสอบการท�างานของอุปกรณ์ฉุกเฉินต่างๆ เป็นต้นแล้ว ยังมีการก�าหนดการ

ซ่อมบ�ารุงอีก 3 ขั้นคือ A Check B Check และ C Check ดังนี้

การซ่อมบ�ารุงย่อย
ขั้น A Check / B Check

การซ่อมบ�ารุงใหญ่
ขั้น C Check

ก�าหนดเวลาในการ 

ตรวจสอบเครื่องบินแบบ 

เอทีอาร์ 72-500

ทุกๆ 500 ชั่วโมง ทุกๆ 5,000 ชั่วโมง

ก�าหนดเวลาในการ 

ตรวจสอบเครื่องบินแบบ

แอร์บสั เอ 319 และ เอ 320

ทุกๆ 4 เดอืน หรือ 750 ชัว่โมงบนิ (Flight Hour) 

หรือ 750 รอบการบิน (Cycles) แล้วแต่ว่า 

รอบเวลาใดจะถึงก่อน

ทุกๆ 24 เดือน หรือ 7,500 ชั่วโมงบิน 

(Flight Hour) หรือ 5,000 รอบการบิน 

(Cycles) แล้วแต่ว่ารอบเวลาใดจะถึงก่อน

สถานที่ตรวจสอบ หลุมจอดหรือจุดจอดเครื่องบิน โรงซ่อมบ�ารุงอากาศยาน

ขอบเขต การตรวจสอบระดับ A Check จะรวมการซ่อม

บ�ารุงขั้นที่ต�่ากว่า คือการซ่อมบ�ารุงอากาศยาน

รายวัน (Daily Check ) เข้าไปด้วย 

ส�าหรบัการซ่อมบ�ารุงย่อยข้ัน B Check เป็นการ

ซ่อมบ�ารงุส่วนประกอบและระบบของอากาศยาน

ที่มีรายละเอียดมากขึ้น ซึ่งอาจต้องใช้อุปกรณ์

และการทดสอบพิเศษ ทัง้นี ้การตรวจสอบระดบั 

B Check นี้จะรวมการซ่อมบ�ารุงขั้นที่ต�า่กว่า 

คือ การซ่อมบ�ารุงอากาศยานรายวัน (Daily 

Check) และ A Check เข้าไปด้วย

การตรวจสอบระดับนี้ จะรวมการซ่อมบ�ารุงขั้นที่

ต�่ากว่าคือการซ่อมบ�ารุงอากาศยานรายวัน (Daily 

Check ) A Check และ B Check เข้าไปด้วย

ตัวอย่าง
การซ่อมบ�ารุงตามตาราง

ที่ผู้ผลิตก�าหนด

• ตรวจสอบโครงสร้างของเครื่องบิน ไม่ช�ารุด 

 ผุกร่อน หรือได้รับความเสียหาย

• ตรวจสอบการท�างานของอุปกรณ์ต่างๆ เช่น 

  เปิด-ปิดปุ่มควบคุม

• ตรวจสอบการท�างานของระบบอ๊อกซิเจน

• ตรวจสอบระบบไฟฉุกเฉินภายในเครื่องบิน

• ตรวจสอบระบบไฮโดรลิคต่างๆ

• ตรวจสอบโครงสร้างภายในเครื่องบิน

 สายไฟฟ้าต่างๆ ด้วยการรื้อเก้าอี้เพื่อเปิด 

 ผนังเครื่องบินออก

• ตรวจสอบระบบความปลอดภัยทางออกและ 

 ทางออกฉุกเฉิน

• ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงโดยการ 

 ทดสอบรอยรั่วของประตูเครื่องบิน

• ตรวจสอบระบบความดันภายในเครื่องบิน 

 ทดสอบระบบการจ่ายไฟฟ้าส�ารอง ระบบ 

 ไฟฟ้ากระแสตรง

• ตรวจสอบช่องประตรัูบลม (Ramp air turbine)  

 ซึ่งจะเข้าไปหล่อเลี้ยงในระบบไฮโดรลิค

• ตรวจสอบระบบต้าน/ปะทะของลม (Flap) 

• ตรวจสอบกลไกและระบบควบคมุการบนิต่างๆ
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บริษัท การบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

การซ่อมบ�ารุงอากาศยาน ขั้น D Check เป็นการซ่อมบ�ารุงใหญ่ โดยเป็นการตรวจซ่อมบ�ารุงรักษา

โครงสร้างของอากาศยานอย่างละเอยีดว่ามคีวามบกพร่องเกดิขึน้ในช้ินส่วน ส่วนประกอบ หรอืโครงสร้าง

ของอากาศยานหรอืไม่ (non-destructive test) โดยรวมไปถงึการตรวจหาถงึร่องรอยการผกุร่อน ความ

ผดิปกตขิองโครงสร้างอากาศยาน การแตกหกั หรอืร่องรอยความเสียหายอืน่ซึง่มคีวามจ�าเป็นทีจ่ะต้องมี

การแยกส่วนประกอบของอากาศยานเพือ่ท�าการตรวจซ่อมบ�ารงุ โดยจะต้องใช้อปุกรณ์พเิศษและกระท�า

โดยผู้มีความรู้ความช�านาญทางเทคนิคขั้นพิเศษ ซึ่งบริษัทฯ ไม่มีการให้บริการการซ่อมบ�ารุงใหญ่ขั้น D 

Check กรณีที่เครื่องบินของบริษัทฯ ต้องการการซ่อมในลักษณะนี้ บริษัทฯ จะส่งเครื่องบินไปยังผู้ซ่อม

เครื่องบินรายอื่น

ส�าหรบัการซ่อมบ�ารงุอืน่ๆ อนัได้แก่ การซ่อมบ�ารงุส่วนประกอบเครือ่งบนิ การซ่อมบ�ารงุเครือ่งยนต์ และ

การให้บรกิารสอบเทยีบมาตรฐาน (Calibration) บรษิทัฯ ได้ว่าจ้างให้ผูใ้ห้บรกิารซึง่เป็นบคุคลภายนอก

เป็นผู้ด�าเนินการ

นอกจากนี้ ภายใต้สัญญาเช่าเครื่องบินของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ จะได้รับประโยชน์จากการรับประกัน

และความช่วยเหลือจากผู้ผลิตเครื่องบินผ่านทางผู้ให้เช่าเครื่องบิน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เก็บชิ้นส่วนอะไหล่คงคลังที่ใช้แล้วหมดไปและที่สามารถใช้หมุนเวียนสับเปล่ียนได้ ณ 

โรงซ่อมบ�ารุงอากาศยานที่สนามบินดอนเมืองและสนามบินสมุย
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  8.  สิทธิและประโยชน์จากการได้รับการส่งเสริมการลงทุน

   • กิจการสายการบิน

บริษัทฯ ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 และที่แก้ไข 

เพิ่มเติม ส�าหรับกิจการสายการบิน โดยได้รับสิทธิประโยชน์ที่ส�าคัญซึ่งรวมถึงการได้รับยกเว้นภาษ ี

เงินได้นิติบุคคลส�าหรับก�าไรสุทธิมีก�าหนดเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ

ส�าหรับแต่ละโครงการ ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส�าหรับเครื่องจักร ได้รับยกเว้นไม่ต้องน�าเงินปันผล 

ทีไ่ด้รบัจากแต่ละโครงการ ไปรวมค�านวณเพือ่เสยีภาษเีงนิได้ ตลอดระยะเวลาทีบ่รษิทัฯ ได้รบัยกเว้นภาษี

เงินได้นิติบุคคลส�าหรับโครงการนั้นๆ และในกรณีที่ประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างระยะเวลาได้รับ

ยกเว้นภาษเีงนิได้นติบิคุคล บรษิทัฯ จะได้รบัอนญุาตให้น�าผลขาดทนุประจ�าปีทีเ่กดิขึน้ในระหว่างเวลา

นัน้ไปหกัออกจากก�าไรสทุธทิีเ่กดิขึน้ภายหลงัระยะเวลาทีไ่ด้รบัการยกเว้นภาษเีงนิได้นติบิคุคลมกี�าหนด

เวลาไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันพ้นก�าหนดเวลานั้น โดยจะเลือกหักจากก�าไรสุทธิของปีใดปีหนึ่งหรือหลายปี

ก็ได้ ตลอดจนได้รับสิทธิในการน�าคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ช�านาญการเข้ามาในราชอาณาจักร

ตามจ�านวนและก�าหนดระยะเวลาเท่าที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเห็นสมควร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุน รวมจ�านวน 6 บัตร ซึ่งยังคงได้รับ

สทิธปิระโยชน์ในการยกเว้นภาษเีงนิได้นติบิคุคล โดยได้มกีารใช้สทิธปิระโยชน์ส�าหรบัเครือ่งบินไปแล้ว

จ�านวน 27 ล�า จากทั้งหมด 47 ล�า คงเหลือจ�านวนเครื่องบินที่สามารถน�าเข้าภายใต้สิทธิประโยชน์ดัง

กล่าว อีก 20 ล�า
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 2. ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสนามบิน 

นอกเหนือจากธุรกิจสายการบินแล้ว บริษัทฯ ยังประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสนามบินได้แก่ การให้บริการ

ลกูค้าภาคพืน้ และการให้บรกิารในลานจอดและอปุกรณ์ภาคพืน้ การให้บรกิารครวัการบนิ และ การให้บรกิารคลัง

สนิค้าระหว่างประเทศ ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยผ่านบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมของบรษิทัฯ โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

บริษัท สัดส่วนหุ้น (ร้อยละ) ลักษณะ ประกอบธุรกิจ

BFS Ground 98.88 บริษัทย่อย
การให้บริการลูกค้าภาคพื้น และการให้บริการ
ในลานจอดและอุปกรณ์ภาคพื้น

BAC 90.0 บริษัทย่อย การให้บริการครัวการบิน

BFS Cargo 49.0 บริษัทร่วม การให้บริการคลังสินค้าระหว่างประเทศ

 

 • การให้บริการลูกค้าภาคพื้น และการให้บริการในลานจอดและอุปกรณ์ภาคพื้น 

BFS Ground ให้บริการลูกค้าภาคพื้น และให้บริการในลานจอดและอุปกรณ์ภาคพื้นแก่เที่ยวบินภายในและ

ระหว่างประเทศแบบประจ�าและเที่ยวบินเช่าเหมาล�าของบริษัทฯ และเที่ยวบินของสายการบินอื่น ณ สนามบิน

สุวรรณภูมิ โดยในการด�าเนินกิจการ BFS Ground ได้ว่าจ้างให้ Worldwide Flight Services Holding S.A. 

“(WFS)” ให้บรกิารสนบัสนนุการด�าเนนิกจิการตามสัญญาสนบัสนนุการบรหิารการให้บรกิารกจิการภาคพืน้ โดย 

WFS จะให้บริการเกี่ยวกับการควบคุมและประเมินผลคุณภาพการด�าเนินงานบริการ การตลาด และสิ่งอ�านวย

ความสะดวกของ BFS Ground การพัฒนาการควบคุมและวิธีการด�าเนินงานที่ดีที่สุดเพื่อลดต้นทุนการด�าเนิน

งาน การบริหารจัดการให้ BFS Ground ด�าเนินการตามสัญญาต่างๆ โดยรวมไปถึงสัญญาโครงการอุปกรณ์

บริการภาคพื้นและสิ่งอ�านวยความสะดวกด้านการซ่อมบ�ารุง และการให้ความช่วยเหลือในการจัดหาใบรับรอง

ในการประกอบอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง 

BFS Ground ได้รับสัมปทานจาก ทอท. ตามสัญญาโครงการอุปกรณ์บริการภาคพื้นและสิ่งอ�านวยความสะดวก

ด้านการซ่อมบ�ารุง ซ่ึงอนุญาตให้ BFS Ground ด�าเนินงานและให้บริการตามโครงการอุปกรณ์บริการภาคพื้น

และสิ่งอ�านวยความสะดวกด้านการซ่อมบ�ารุง โดยสัญญานี้มีอายุใช้บังคับเป็นระยะเวลา 20 ปี นับตั้งแต่วันที่ 

28 กันยายน 2549

ทั้งนี้ BFS Ground เป็นผู้ให้บริการลูกค้าภาคพื้น และการให้บริการในลานจอดและอุปกรณ์ภาคพื้นหนึ่งในสอง

ราย ณ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยผู้ประกอบการอีกราย คือ บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) 
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  1. การให้บริการลูกค้าภาคพื้น

BFS Ground ให้บริการต่างๆ แก่ผู้โดยสารส�าหรับเที่ยวบินแบบประจ�าของสายการบินอื่น เที่ยวบินแบบ

เช่าเหมาล�า และเครื่องบินส่วนตัว ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งการบริการเหล่านี้ประกอบไปด้วย การบริการ

เชค็อนิ การบรกิารออกบตัรโดยสาร การบรกิารตดิตามกระเป๋าและสมัภาระ และการบรกิารตดิตามกระเป๋า

และสัมภาระระหว่างสายการบิน

BFS Ground ให้บริการผู้โดยสารในเที่ยวบินต่างๆ มากกว่า 50 สายการบิน ที่สนามบินสุวรรณภูมิ และมี 

ทั้งนี้ โดยทั่วไปแล้ว สัญญาการให้บริการลูกค้าภาคพื้น จะมีระยะเวลา 2 ถึง 3 ปี และก�าหนดค่าบริการเป็น

สกุลเงินบาท

  2. การให้บริการในลานจอดและอุปกรณ์ภาคพื้น

BFS Ground ให้บริการในลานจอดและอุปกรณ์ภาคพื้นแก่สายการบินต่างๆ เที่ยวบินเช่าเหมาล�า และ

เครื่องบินส่วนตัว ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งการบริการเหล่านี้ประกอบด้วย การขนถ่ายและล�าเลียงสินค้า

สัมภาระเข้าออกจากเครื่องบิน บริการลากจูงเครื่องบิน รถบันไดบริการผู้โดยสารขึ้นลงเครื่องบิน บริการ

ท�าความสะอาดภายในเครื่องบิน บริการเครื่องท�าความเย็น บริการน�า้ดื่ม บริการอุปกรณ์ซ่อมบ�ารุงภาคพื้น 

บริการรับส่งลูกเรือ และการให้ความช่วยเหลือในการด�าเนินการการบิน

BFS Ground ให้บริการในลานจอดและอุปกรณ์ภาคพื้นแก่สายการบินต่างๆ กว่า 60 สายการบินในสนาม

บินสุวรรณภูมิ ทั้งนี้ โดยทั่วไปแล้ว สัญญาการให้บริการในลานจอดและอุปกรณ์ภาคพื้น จะมีระยะเวลา 2 

ถึง 3 ปี และก�าหนดค่าบริการเป็นสกุลเงินบาท

BFS Ground เป็นผูด้�าเนนิการทีไ่ด้รบัการรบัรองมาตรฐานการตรวจสอบความปลอดภยัของการปฏบิตักิาร

ภาคพื้นจาก IATA (International Air Transport Association Safety Audit for Ground Operations: 

ISAGO)

นอกจากนีบ้รษิทัฯ ได้ให้บรกิารลกูค้าภาคพืน้ และให้บรกิารในลานจอดและอปุกรณ์ภาคพืน้ทีส่นามบนิสมยุ

ผ่าน PGGS ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ส�าหรับสนามบินในต่างประเทศ 

ผูใ้ห้บรกิารภาคพืน้ส�าหรบัเทีย่วบนิของบรษิทัฯ เป็นผู้ให้บรกิารทีไ่ด้รบัอนญุาตให้ด�าเนนิการในสนามบนินัน้ๆ 

และมีการก�าหนดเงื่อนไขการบริการตั้งอยู่บนพื้นฐานของค่าบริการตามสัญญาที่ได้มีการก�าหนดล่วงหน้า
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 • การให้บริการครัวการบิน

BAC ผลติอาหารเพือ่ให้บรกิารแก่ผูโ้ดยสารในเทีย่วบนิของบรษิทัฯ และผู้โดยสารของสายการบนิอืน่ๆ ณ สนามบนิ

สุวรรณภูมิ โดย BAC เป็นผู้ให้บริการด้านครัวการบินหนึ่งในสามราย ณ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยได้รับสัมปทาน

จาก ทอท. ตามสญัญาโครงการครวัการบนิ ซึง่อนญุาตให้ BAC ด�าเนนิงานและให้บรกิารตามโครงการครวัการบนิ 

ณ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสัญญานี้มีอายุใช้บังคับเป็นระยะเวลา 20 ปี นับตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2549 

โรงครัวของ BAC ตั้งอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยมีพื้นที่ประมาณ 20,000 ตารางเมตร แบ่งเป็นพื้นที่ส�าหรับ

การเตรียมอาหารโคเชอร์ (Kosher meals) 2,000 ตารางเมตร การเตรียมอาหารธรรมดา 6,000 ตารางเมตร 

และอีก 5,000 ตารางเมตรส�าหรับการเตรียมอาหารฮาลาล (Halal meals) BAC สามารถผลิตอาหารส�าหรับ

เที่ยวบินของบริษัทฯ และสายการบินอื่น นอกจากนี้ BAC ยังให้บริการผลิตอาหารส�าหรับเที่ยวบินเช่าเหมาล�า 

โดยมีรายละเอียดดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ปี2559 ปี 2558

จ�านวนอาหารที่ผลิตส�าหรับเที่ยวบินของบริษัทฯ (ล้านที่) 4.5 4.2

จ�านวนอาหารที่ผลิตส�าหรับเที่ยวบินของสายการบินอื่น (ล้านที่) 5.6 5.7

จ�านวนอาหารที่ผลิตต่อวันโดยเฉลี่ย (ที่) 27,773 27,071

อาหารทุกที่ผลิตโดยผ่านมาตรฐานสากล ได้แก่ ระบบวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (Good Manufacturing 

Practice (GMP)) และระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤติ (Hazard Analysis and Critical Control 

Points : HACCP) อีกทั้งการผลิตอาหารฮาลาล (Halal meals) ได้รับการรับรอง จากส�านักคณะกรรมการกลาง

อิสลามแห่งประเทศไทย และการผลิตอาหารอาหารโคเชอร์ (Kosher meals) ได้รับการรับรองจากจากบริษัท 

ไทยคาชรุธเซอร์วิสเซส จ�ากัด

นอกจากบริษัทฯ แล้ว BAC มี สายการบินที่เป็นจ�านวนลูกค้า 23 ราย โดยสัญญาของธุรกิจครัวการบินโดยทั่วไป

จะมีระยะเวลา 1 ถึง 3 ปี และจะก�าหนดราคาเป็นสกุลเงินบาท 

ทั้งนี้ BAC เป็นผู้ให้บริการครัวการบินหนึ่งในสามราย ณ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยผู้ประกอบการรายอื่นคือ 

บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) และบริษัท แอลเอสจี สกายเชฟส์ จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มบริษัทสายการ

บินลุฟท์ฮันซ่า
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ในปี 2559 บริษัทย่อยของ BAC ได้เปิดให้บริการครัวการบิน ณ สนามบินสมุย และคาดว่าจะเปิดให้บริการ 

ครวัการบนิ ณ สนามบนิภเูกต็ประมาณกลางปี 2560 เพือ่รองรบัการขยายตวัของจ�านวนผู้โดยสารและเพิม่จ�านวน

ลูกค้า บริการที่นอกเหนือจากสนามบินสุวรรณภูมิ

นอกจากน้ี BAC ยังให้บริการอาหารส�าหรับห้องพักรับรองผู้โดยสารชั้นธุรกิจและชั้นประหยัดของบริษัทฯ  

และห้องพักรับรองผู้โดยสารชั้นธุรกิจของสายการบิน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ และให้บริการอาหารนอกสถานที่ 

ในเขตกรุงเทพฯ โดยผ่านทางบริษัท บีเอซี กูร์เมท์ เฮ้าส์ จ�ากัด (BACGH) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ BAC ที่ด�าเนิน

กิจการร้านอาหาร 

 • การให้บริการคลังสินค้า

BFS Cargo ให้บริการคลังสินค้าที่สนามบินสุวรรณภูมิ ทั้งนี้ ในการด�าเนินกิจการ BFS Cargo ได้ว่าจ้างให้ WFS 

ซึง่เป็นผูใ้ห้บรกิารคลงัสนิค้าแก่สายการบนิทัว่โลกในการบรหิารจดัการตามสัญญาสนบัสนนุการบรหิารคลงัสนิค้า 

โดย WFS จะให้บรกิารการควบคมุและประเมนิผลคณุภาพการด�าเนนิงานบรกิาร การตลาด และสิง่อ�านวยความ

สะดวกของ BFS Cargo การพฒันาการควบคมุและวธิดี�าเนนิงานทีด่ทีีส่ดุเพือ่ลดต้นทนุการด�าเนนิงาน การบรหิาร

จัดการให้ BFS Cargo ปฏิบัติตามสัญญาต่างๆ โดยรวมไปถึงสัญญาโครงการคลังสินค้า และการให้ความช่วย

เหลือในการจัดหาใบรับรองในการประกอบอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง BFS Cargo ได้รับสัมปทานจาก ทอท. ตาม

สัญญาโครงการคลังสินค้า โดยสัญญาโครงการคลังสินค้านี้มีอายุใช้บังคับเป็นระยะเวลา 20 ปี นับตั้งแต่วันที่ 28 

กันยายน 2549 ซึ่งเป็นวันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ ซึ่งอนุญาตให้ BFS Cargo 

เข้าด�าเนินงานและให้บริการตามสัญญาโครงการคลังสินค้าโดยครอบคลุมการด�าเนินการและข้อก�าหนดของการ

ให้บริการคลังสินค้า ส�าหรับสินค้าที่มีการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศในสนามบินสุวรรณภูมิ 

ทัง้นี ้BFS Cargo มอีาคารคลงัสนิค้าทีส่ามารถเกบ็รกัษาและดแูลสนิค้าชนดิพเิศษ รวมถงึสนิค้าสด สิง่มชีวีติ และ

สินค้ามีมูลค่าสูง เนื่องจากสินค้าประเภทดังกล่าวสามารถสร้างผลตอบแทนได้มากกว่า ทั้งนี้ BFS Cargo ได้ให้

ความส�าคัญในเรื่องความปลอดภัยในอาคารคลังสินค้า โดยได้ท�าการติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิดจ�านวน 186 เครื่อง

ครอบคลมุทัง้อาคารคลงัสนิค้า โดยเฉพาะในบรเิวณทีม่กีารเกบ็รกัษาสนิค้าทีม่มีลูค่าสงูจะมกีารตดิตัง้กล้องประจ�า

พื้นที่อีกด้วย นอกจากนี้ยังมีเครื่องเอ็กซเรย์เพื่อที่จะตรวจสอบวัตถุระเบิด และมีการว่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความ

ปลอดภัยที่ได้รับการฝึกอบรมในด้านการเดินอากาศ และพนักงานรักษาความปลอดภัย 
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BFS Cargo ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัย (Security Standard) จาก 

Transported Asset Protection Association (TAPA) มาตรฐานด้านคุณภาพ ISO 9001 

เป็นผู้ให้บริการที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการตรวจสอบด้านความปลอดภัยจากสมาคม

ขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ International Air Transport Association (IATA)  

Safety Audit for Ground Operations ( ISAGO) และมาตรฐานระบบการบริหาร 

ทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS 18001:2007) อีกทั้งยังเป็นตัวแทน 

ควบคุม 3 (Regulated Agent 3) คือ ผู้ให้บริการด้านสินค้าที่อยู่ในประเทศที่ 3 และได้รับ 

การตรวจสอบและอนุมัติตามมาตรฐานการบินของกลุ่มประเทศยุโรป (EU) คลังสินค้าของ 

BFS Cargo ตั้งอยู่ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ พื้นที่ทั้งหมด 55,370 ตารางเมตร เป็นพื้นที่

ส�าหรับคลงัสนิค้า 39,744 ตารางเมตร และพืน้ทีส่่วนด�าเนนิงานและส�านกังาน 15,626 ตร.ม.  

ในส่วนคลงัสนิค้ายงัประกอบด้วย ห้องเยน็ 2,500 ตารางเมตร พืน้ทีเ่กบ็รกัษาสนิค้าทีต้่องการ

ความปลอดภัยที่ควบคุมการเข้าออกพิเศษ ส�าหรับสินค้ามีค่า พื้นที่ระบายอากาศส�าหรับ 

สินค้ามีชีวิต และมีพื้นที่ส�าหรับเก็บสินค้าอันตราย ทั้งนี้ อาคารคลังสินค้าของ BFS Cargo 

สามารถรองรับปริมาณสินค้าได้ 450,000 ตันต่อปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ปี 2559 ปี 2558

น�้าหนักของสินค้าที่ให้บริการ (ตัน) 378,026 375,301

ปริมาณการรองรับสินค้า (ตันต่อปี) 450,000 450,000

การใช้งาน (Utilization) (ร้อยละ) 84.0 83.4

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 BFS Cargo มีจ�านวนลูกค้ามากกว่า 60 ราย สัญญาการให้ 

บริการคลังสินค้าจะมีระยะเวลา 2 ถึง 3 ปีและก�าหนดค่าบริการเป็นสกุลเงินบาท 

ทั้งนี้ BFS Cargo เป็นผู้ให้บริการคลังสินค้าระหว่างประเทศหนึ่งในสองราย ณ สนามบิน

สุวรรณภูมิ โดยผู้ให้บริการอีกราย คือ บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน)
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 3. ธุรกิจสนามบิน

  บริษัทฯ เป็นเจ้าของและผู้ด�าเนินกิจการสนามบินจ�านวน 3 สนามบิน คือสนามบินสมุย สนามบินตราด และ 

  สนามบินสุโขทัย

  • สนามบินสมุย 

สนามบินสมุยนับเป็นสนามบินที่มีความส�าคัญต่อบริษัทฯ ทั้งในเรื่องจ�านวนผู้โดยสารและรายได้ บริษัทฯ 

เริม่ด�าเนนิกจิการสนามบนิสมยุเมือ่ปี 2532 ในฐานะสนามบนิสาธารณะในประเทศไทยทีเ่อกชนเป็นเจ้าของ  

โดยด�าเนินกิจการสนามบินสมุยภายใต้ใบอนุญาตจัดตั้งสนามบินสมุย 

ในปี 2548 บริษัทฯ ได้ด�าเนินการขยายสนามบินสมุย เพื่อให้มีขีดความสามารถที่จะรองรับการบริการ 

ผู้โดยสาร ในปี 2559 สนามบินสมุยให้บริการผู้โดยสารเข้าและออกกว่า 2.5 ล้านคน และจ�านวนกว่า 

29,000 เที่ยวบิน
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ตารางแสดง เที่ยวบินที่เข้าและออกจากสนามบินสมุยในแต่ละวัน

ณ เดือนธันวาคม 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

สายการบิน เที่ยวบินต่อวัน

บริษัทฯ 36

การบินไทย 2

ซิลค์แอร์ 10(1)

ฟายเออร์ฟลาย 1(2)

หมายเหตุ (1) เที่ยวบินต่อสัปดาห์
 (2) ยกเลิกเที่ยวบินเดือนพฤศจิกายน

สนามบนิสมยุเปิดด�าเนนิการเป็นเวลา 16 ชัว่โมงต่อวนั โดยมพีืน้ทีท่ัง้หมดประมาณ 

600 ไร่ ประกอบด้วยทางวิ่ง 1 ทางวิ่ง ซึ่งมีระยะทาง 2,060 เมตร มีทางขับจ�านวน 

4 ทางขับ และมีลานจอดอากาศยานคิดเป็นพื้นที่ประมาณ 28,000 ตารางเมตร

สนามบินสมุยสามารถรองรับเครื่องบินแบบเอทีอาร์ 72-500/72-600 เครื่องบิน

แบบแอร์บัส เอ 319 และเครื่องบินแบบโบอิ้ง 737-400 รวมทั้งเครื่องบินไอพ่น 

ที่ใช้ในเที่ยวบินธุรกิจและเที่ยวบินส่วนบุคคล 

สนามบินสมุยมีอาคารผู้โดยสารจ�านวน 6 อาคารซ่ึงครอบคลุมพื้นที่ 12,113  

ตารางเมตร โดยเป็นพื้นที่ในเชิงพาณิชย์ 1,939 ตารางเมตร ทั้งนี้ ภายในอาคาร 

ผู้โดยสารยังประกอบด้วย เคาน์เตอร์ตรวจคนเข้าเมืองจ�านวน 8 เคาน์เตอร์ โดย

เปิดด�าเนินการเป็นเวลา 16 ชั่วโมงต่อวัน สนามบินยังเพิ่มความสะดวกในการให้

บรกิารผูโ้ดยสารในการตรวจรบับตัรโดยสาร โดยมตีูต้รวจรบับตัรโดยสารอตัโนมตัิ

ให้บริการด้วยตนเอง ตั้งอยู่บริเวณอาคารผู้โดยสารขาออกจ�านวน 10 เครื่อง 

ในเดือนพฤศจิกายน 2549 บริษัทฯ ให้เช่าทรัพย์สินในส่วนของสนามบินสมุยแก่

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย “กองทุนรวม” เป็นเวลา 

30 ปี ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2549 ภายใต้สัญญาเช่าระยะยาวโดยบริษัทฯ 

ตกลงที่จะเป็นผู้รับผิดชอบในบรรดาค่าใช้จ่ายส�าหรับการรักษาสภาพแวดล้อม 

โดยรวมของทรัพย์สินท่ีเช่าและสนามบินสมุยให้อยู่ในสภาพที่ดี และรับผิดชอบ 

ในการจัดให้มีกิจกรรมด้านการตลาดที่จ�าเป็น 
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บรษิทัฯ ได้น�าสนามบนิสมยุกลบัมาบรหิารกจิการต่อภายใต้สญัญา

เช่าช่วงและสัญญาให้บริการ ซึ่งบริษัทฯ เข้าท�ากับกองทุนรวม 

ในวนัเดยีวกนักบัทีม่กีารเข้าท�าสญัญาเช่าระยะยาว โดยกองทุนรวม

ได้ให้บริษัทฯ เช่าช่วงสนามบินสมุยกลับภายใต้สัญญาเช่าช่วง  

เป็นระยะเวลา 3 ปีโดยจะมีการต่ออายุสัญญาได้ 9 ครั้ง ครั้งละ  

3 ปี โดยระยะเวลาเช่าช่วงรวมทั้งหมดไม่เกิน 30 ปี นอกจากนี้ 

ภายใต้สัญญาให้บริการ บริษัทฯ ตกลงให้บริการด้านส่ิงอ�านวย

ความสะดวก เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ เช่น อุปกรณ์ซ่อมบ�ารุง

ทางวิ่ง ระบบสื่อสาร และระบบอื่นๆ แก่กองทุนรวม เพื่อน�าไปใช้

ในการด�าเนินกิจการสนามบินสมุย ทั้งนี้ สัญญาให้บริการดังกล่าว 

มีก�าหนดระยะเวลา 30 ปี โดยภายใต้สัญญาเช่าช่วงและสัญญา 

ให้บริการ บริษัทฯ ตกลงที่จะช�าระค่าเช่าช่วงแก่กองทุนรวม 

เป็นจ�านวน 26.1 ล้านบาทต่อเดือน และค่าบริการซึ่งแบ่งออกเป็น

ค่าบริการคงที่เป็นจ�านวนเดือนละ 21.4 ล้านบาท และค่าบริการ

ผันแปรโดยค�านวณตามสูตรที่ก�าหนดไว้ในสัญญาให้บริการ ซึ่งมี

ฐานการค�านวณจากจ�านวนผู้โดยสารและเครื่องบินที่มาใช้บริการ

สนามบินสมุย (รวมถึงเครื่องบินของบริษัทฯ) ทั้งน้ี โดยไม่รวมถึง 

ค่าเช่าที่ได้รับจากการให้เช่าพื้นที่ในเชิงพาณิชย์ในสนามบินสมุย

รายได้หลักที่ได ้รับจากการด�าเนินงานสนามบินสมุยมาจาก 

ค่าบริการผู ้โดยสารขาออกที่เรียกเก็บจากผู ้โดยสารขาออก  

ค่าบริการในการลงจอดอากาศยาน ค่าบริการที่จอดอากาศยาน 

และค่าบริการภาคพื้นดิน ที่เรียกเก็บจากสายการบินอื่นๆ ที่เข้ามา

ใช้บริการสนามบินสมุย รวมถึงรายได้จากการให้เช่าพื้นที่ใน 

เชิงพาณิชย์ในสนามบินสมุย 

บริษัทฯ ได้ให้สิทธิในการให้บริการภาคพื้นดินแก่ PGGS เพื่อให้

บริการภาคพื้นดินแก่สายการบินอื่น ที่เข้ามาใช้บริการในสนามบิน

สมุย ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่มีรายได้จากการให้บริการภาคพื้นดิน 

ให้แก่สายการบินอื่นโดยตรง แต่จะได้รับรายได้จากการให้สิทธิ 

ในการบริการภาคพื้นดินจาก PGGS ซึ่งเงินจากรายได้หลักที่ได้รับ

จากการด�าเนนิงานสนามบนิสมยุดงักล่าวส่วนใหญ่ จะถกูจ่ายต่อไป

ยงักองทนุรวมในรปูของค่าเช่า ค่าบรกิารคงที ่และค่าบรกิารผนัแปร 

บริษัทฯ จะได้รับรายได้กลับคืนมาในรูปแบบของเงินปันผลจาก 

การถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมตามสัดส่วนที่ถืออยู่ 
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บริษัท การบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

 • สนามบินตราด

บรษิทัฯ ได้เริม่ด�าเนนิกจิการสนามบนิตราดเมือ่ปี 2549 โดยด�าเนนิกจิการภายใต้ใบอนญุาตจดัตัง้สนามบนิตราด

ซ่ึงมีผลบังคับใช้จนถึงวันท่ี 14 มีนาคม 2569 สนามบินตราดอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ไปทางทิศตะวันออกเป็น 

ระยะทาง 387 กโิลเมตร และจงัหวดัตราดเป็นเมอืงทีอ่ยูใ่กล้พรมแดนประเทศกมัพชูา โดยบรษิทัฯ เป็นสายการบนิ

เพียงแห่งเดียวท่ีมีการบินไปยังจังหวัดตราด สนามบินมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 1,300 ไร่ ประกอบด้วยทางวิ่ง  

1 ทางว่ิง มีระยะทาง 1,800 เมตร ในปี 2559 สนามบินตราดด�าเนินการรองรับผู้โดยสารขาเข้าและขาออก 

ประมาณ 90,000 คน กว่า 2,200 เที่ยวบิน

สนามบินตราดเป็นสนามบินหนึ่งในสามแห่งที่เป็นเจ้าของโดยบริษัท การบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) โดยเปิด 

ให้บริการแก่ทั้งสายการบินและการบินทั่วไป โดยมี ICAO Airport Reference Code เป็น 4C ทางว่ิง 

เป็นทางวิ่งแบบ Asphaltic Concrete ความยาว 1,800 เมตร ความกว้าง 45 เมตร และมีพื้นที่เขตทางวิ่ง 

ตามมาตรฐานขององค์การการบนิพลเรอืนระหว่างประเทศ สนามบนิตราดเปิดให้บรกิารตัง้แต่เวลา 06:00 น. ถงึ 

19:00 น. ตามเวลาท้องถิ่น ปัจจุบันสนามบินตราดมีการให้บริการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร สนามบินตราด

มีการเก็บค่าบริการลงจอด ตามท่ีส�านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยประกาศ สนามบินตราดมีบริการ 

การจราจรทางอากาศให้บริการตลอดเวลาที่เปิดท�าการ
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 • สนามบินสุโขทัย
 

บริษัทฯ ได้เริ่มด�าเนินกิจการสนามบินสุโขทัยเมื่อปี 2541 สนามบินสุโขทัยตั้งอยู่ในจังหวัดสุโขทัยซึ่งห่างจาก

กรุงเทพฯ ไปทางทิศเหนือเป็นระยะทาง 440 กิโลเมตร มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 600,000 คน ทั้งนี้  

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยซ่ึงตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ทางทิศตะวันตกเป็นระยะทาง 12 กิโลเมตร ได้รับการ 

ประกาศให้เป็นแหล่งมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกตั้งแต่ปี 2534 ทั้งนี้ ในปี 2559 บริษัทฯ ได้ด�าเนินการรองรับ 

ผู้โดยสารขาเข้าและขาออกจากสนามบินสุโขทัยประมาณ 74,000 คน กว่า 1,800 เที่ยวบิน และบริษัทฯ  

เป็นสายการบินเพียงแห่งเดียวที่มีการบินไปยังจังหวัดสุโขทัย

สนามบินสุโขทัยเปิดด�าเนินการเป็นเวลา 12 ชั่วโมงต่อวัน โดยมีพื้นที่ทั้งหมดของสนามบินที่ได้รับอนุญาต 

ประมาณ 1,018 ไร่ ประกอบด้วยทางวิ่ง 1 ทางวิ่ง มีระยะทาง 2,100 เมตร และมีทางขับจ�านวน 1 ทางขับ  

ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 3,870 ตารางเมตร และมีจ�านวน 2 ลานจอดอากาศยานที่พร้อมใช้งาน คิดเป็นพื้นที่ประมาณ 

9,975 ตารางเมตร สนามบินสุโขทัยมีอาคารผู้โดยสารจ�านวน 2 อาคาร ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 1,026 ตารางเมตร 

โดยเป็นพื้นที่ในเชิงพาณิชย์ 784 ตารางเมตร 
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บริษัท การบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

การตลาดและภาวะการแข่งขัน

1. นโยบายการตลาด

 • การยกระดับประสบการณ์การใช้บริการของผู้โดยสาร

บรษัิทฯ มุง่มัน่ทีจ่ะยกระดบัประสบการณ์การใช้บรกิารของผู้โดยสาร ด้วยการให้บรกิาร

ระดับพรีเมี่ยมและมีคุณภาพ รวมถึงการให้บริการห้องพักรับรองผู้โดยสารที่สนามบิน

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย การให้บริการด้วยความเป็นมิตร และการให้บริการที่เน้นความ 

ใส่ใจในผูโ้ดยสาร การใช้เครือ่งบนิทีม่อีายกุารใช้งานต�า่ และการให้บรกิารในจดุหมาย 

ปลายทางอันเป็นแหล่งวัฒนธรรม และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

บริษัทฯ สร้างความแตกต่างให้ประสบการณ์การใช้บริการของผู้โดยสาร ด้วยการ 

ให้บรกิารห้องพกัรบัรองผูโ้ดยสารโดยไม่มค่ีาใช้จ่าย โดยห้องพกัรบัรองส�าหรบัผูโ้ดยสาร

ชั้นประหยัด บริษัทฯ ได้ให้บริการอาหารว่าง เครื่องดื่ม และการให้บริการอินเทอร์เน็ต

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ส�าหรับการให้บริการห้องพักรับรองผู้โดยสารช้ันธุรกิจหรือ  

“Blue Ribbon” นั้นจะแยกออกจากการให้บริการแก่ผู ้โดยสารช้ันประหยัด  

โดยห้องพกัรบัรองผูโ้ดยสารช้ันธรุกจิจะให้บรกิาร อาหารจานร้อน ห้องอาบน�า้ ห้องสมดุ 

และการให้บริการอินเทอร์เน็ต

ในการให้บริการด้วยคุณภาพระดับท่ีดีท่ีสุดแก่ผู้โดยสาร บริษัทฯ มีพนักงานที่มีความ

สามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และมีความเป็นมืออาชีพ 

ทัง้นี ้การรบัพนกังานจะต้องผ่านขัน้ตอนทีเ่ข้มงวด และจะมกีารฝึกอบรมอย่างต่อเนือ่ง

และเข้มข้น และมีกิจกรรมการเสริมสร้างสมรรถภาพในการท�างาน ทั้งนี้ บริษัทฯ  

ได้จัดสรรงบประมาณส�าหรับการฝึกอบรมพนักงานที่ให้บริการผู้โดยสารทุกปี เพื่อให้

แน่ใจได้ว่าพนกังานได้รบัการเตรยีมความพร้อมมาเป็นอย่างดใีนการให้ความช่วยเหลอื

แก่ผู้โดยสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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 • การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย

บริษัทฯ เชื่อว่าการที่ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม บริษัทฯ มีนโยบายทางการตลาด 

โดยให้ความส�าคัญกับวัฒนธรรมไทยอันเป็นเอกลักษณ์ที่ดึงดูดใจ รวมถึงการต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างมีไมตรี

ด้วยมนุษยสัมพันธ์อันดีของคนไทย โดยบริษัทฯ มีความมุ่งหมายที่จะเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้ดีขึ้นและ 

สร้างชื่อเสียงที่โดดเด่นในด้านคุณภาพการให้บริการแก่ผู้โดยสาร 

ค่าใช้จ่ายทางด้านการตลาดของบริษัทฯ เป็นค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ทางสือ่ต่างๆ รวมทัง้

การสนบัสนนุกจิกรรมของบรษิทัท่องเทีย่วและตัวแทนการท่องเที่ยวเป็นหลัก โดยส่วนใหญ่บริษัทฯ จะโฆษณา

ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ สื่อสังคมออนไลน์ งานแสดงสินค้าทั้งภายในประเทศและ

ระหว่างประเทศ แผ่นป้ายโฆษณากลางแจ้ง หนังสือพิมพ์ และโทรทัศน์ และ การโฆษณาทางวิทยุ 

แม้ว่าบริษัทฯ จะท�าการตลาดโดยเน้นจุดหมายปลายทางภายในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออก- 

เฉยีงใต้ บรษิทัฯ กย็งัคงสามารถรองรบัผู้โดยสารระหว่างประเทศทีต้่องการเช่ือมต่อกบัเส้นทางการบนิทีบ่รษิทัฯ 

ให้บริการอยู่ ด้วยการเข้าท�าความความตกลงเที่ยวบินร่วม (Code Share Agreement) และข้อตกลงระหว่าง

สายการบินอื่นๆ และการมีผู้แทนจ�าหน่ายบัตรโดยสารและส�านักงานด้านการตลาดของบริษัทฯ ตั้งอยู่ใน 

หลายพื้นที่ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก



64

บริษัท การบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

 • การก�าหนดราคาและการบริหารจัดการรายได้

จ�านวนผู้โดยสารท่ีใช้บริการและค่าบัตรโดยสารที่เรียกเก็บมีผลต่อธุรกิจ 

ของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้ติดตั้งระบบการบริหารจัดการรายได้เพื่อเพิ่มรายได้

ในแต่ละเที่ยวบินให้เหมาะสม ท้ังน้ี การบริหารจัดการรายได้เป็นกระบวน

การที่ใช้ในการค�านวณราคาบัตรโดยสารและจ�านวนที่น่ังผู้โดยสารที่มีอยู่

ส�าหรับผู้โดยสารชั้นธุรกิจและผู้โดยสารชั้นประหยัด เพื่อเพิ่มรายได้จาก 

การขายบัตรโดยสารให้สูงท่ีสุด บนพื้นฐานของพฤติกรรมทางด้านอุปสงค์ 

ที่คาดการณ์ไว้ในแต่ละตลาด 

จากการใช้ระบบการบริหารจัดการรายได้ในปัจจุบัน บริษัทฯ พยายามที่จะ

เพิ่มรายได้ให้ได้ในแต่ละเท่ียวบิน โดยการจัดสรรที่นั่งผู ้โดยสารที่มีอยู ่ 

ตามราคาค่าโดยสารในแต่ละชั้นเพื่อให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์สูงสุด

บริษัทฯ มีโครงสร้างราคาค่าบัตรโดยสารที่หลากหลายเพื่อที่จะตอบรับ 

ความต้องการในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ที่นั่งผู้โดยสารบนเครื่องบินได้ถูกแบ่ง

ออกเป็นชั้นธุรกิจและชั้นประหยัด โดยบริษัทฯ จะก�าหนดจ�านวนที่น่ังใน

แต่ละราคาผ่านกระบวนการวิเคราะห์การแข่งขันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นหนึ่ง 

ในกระบวนการในการบริหารจัดการรายได้ การคาดการณ์ล่วงหน้า และ 

การก�าหนดราคาที่เหมาะสมที่สุด ทั้งนี้ บริษัทฯ ใช้การคาดการณ์ซึ่งอ้างอิง

จากข้อมูลการส�ารองท่ีน่ังในอดีต รวมเข้ากับการส�ารองที่นั่งในปัจจุบัน 

ประกอบกับงานหรือเหตุการณ์ (event) ที่ก�าลังจะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึง

แรงกดดันจากภาวะการแข่งขัน และปัจจัยอื่นๆ ในการก�าหนดโครงสร้าง 

ราคาค่าบัตรโดยสารเพื่อเพิ่มรายได้สูงสุด

บริษัทฯ ใช้ระบบการบริหารจัดการรายได้ท่ีพัฒนาขึ้นโดยระบบดังกล่าวนี้ 

ได้ใช้แบบจ�าลองในการคาดคะเนและก�าหนดราคาที่เหมาะสมเพื่อที่จะ

วิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเศรษฐศาสตร์ เพื่อการก�าหนดจ�านวนที่นั่งใน 

แต่ละราคา ซึ่งท�าให้บริษัทฯ สามารถเพิ่มรายได้บนขีดความสามารถที่มีอยู่ 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ใช้ระบบดังกล่าวทั้งในเส้นทางการบินระหว่างประเทศ และ

เส้นทางการบินภายในประเทศมาตั้งแต่ปี 2551
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 บริษัทฯ ใช้นโยบายการตลาดและการขายเพื่อเป็นการเพิ่ม 

 รายได้ในการขนส่งผู้โดยสารสูงสุดดังนี้

1. ก�าหนดโครงสร้างราคาที่ไม่ซับซ้อนและน�าเสนอนโยบายด้าน 

 ราคาในแต่ละจุดขายเพื่อเพิ่มรายได้ให้สัมพันธ์กับลักษณะ 

 ของแต่ละจุดขายและช่องทางการจัดน�าหน่าย เพื่อให้บริษัทฯ 

  มีผลตอบแทนสูงสุดและลดการสูญเสียรายได้

2. ใช้ระบบบัตรโดยสารอัตโนมัติเพื่อป้องกันการสูญเสียรายได ้

 เน่ืองจากความผิดพลาดจากตัวบุคคลและเพิ่มรายได้จาก 

 ค่าบริการเสริมได้แก่ ค่าธรรมเนียมจากสัมภาระส่วนเกิน

3. ใช ้แผนการตลาดส่งเสริมการขายในเส้นทางบินที่ให ้ผล 

 ตอบแทนสูง เช่น สมุย และเสียมราฐ

4. จัดสรรที่นั่งส�าหรับบัตรโดยสารในแต่ละระดับราคาให้เกิด 

 ประโยชน์สูงสุด ตามอุปสงค์ที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งพิจารณาจาก 

 ข้อมูลที่ผ่านมาของแต่ละเส้นทางการบิน 

5. จัดล�าดับการจัดสรรที่น่ังให้แก่ผู้โดยสารให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

 ตามอุปสงค์ที่คาดการณ์ไว ้เพื่อที่จะเพิ่มรายได้ให ้แก่ทั้ง 

 เครือข่ายการบิน ไม่เพียงแต่เพิ่มรายได้เฉพาะในบางเส้นทาง 

 การบินเท่านั้น

เช่นเดียวกับสายการบินส่วนใหญ่ บริษัทฯ รับส�ารองท่ีน่ัง

มากกว่าจ�านวนทีน่ัง่โดยสารในบางเทีย่วบนิเพือ่ทดแทนในกรณี

ที่ผู้โดยสารได้ส�ารองที่นั่งแล้วแต่ไม่ได้เดินทาง โดยอัตราส่วน

ของการส�ารองที่นั่งในลักษณะดังกล่าว แตกต่างกันไปในแต่ละ

เส้นทางการบินและขึ้นอยู่กับอัตราส่วนในอดีตของปริมาณ 

ผู้โดยสารทีส่�ารองทีน่ัง่แต่มไิด้เดนิทาง และกรณกีารยกเลกิบตัร

โดยสารล่าช้า 
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บริษัท การบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

 • การรักษาลูกค้าประจ�าโดยโปรแกรม FlyerBonus

ตั้งแต่มีการจัดตั้งโปรแกรมสะสมไมล์ (Frequent Flyer Program) ของบริษัทฯ ในชื่อ 

“FlyerBonus” ในปี 2548 โปรแกรมดงักล่าว กม็บีทบาทส�าคญัในการด�าเนนิกลยทุธ์

ทางการตลาดของบริษัทฯ และเป็นหนึ่งในวิธีการพื้นฐานในการสร้างและรักษาลูกค้า

ของบริษัทฯ โปรแกรม FlyerBonus ของบริษัทฯ ประกอบด้วยสมาชิกสองระดับ อัน

ได้แก่ สมาชกิระดบัธรรมดา และสมาชกิระดบัพเิศษ โดยสมาชกิระดบัพเิศษเป็นสมาชกิ

ทีม่าจากการเรียนเชญิของบรษิทัฯ เทา่นัน้ ทัง้นี ้โปรแกรมสะสมไมล์จะสนบัสนนุความ

ยึดมั่นให้แก่ลูกค้าในการใช้บริการของบริษัทฯ การแลกบัตรโดยสารจะช่วยส่งเสริมให้

ลูกค้าใช้บริการของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ สมาชิกสามารถสะสมไมล์ได้จากเที่ยว

บนิของบรษิทัฯ และจากเทีย่วบนิของสายการบนิภายใต้ความตกลงเทีย่วบนิร่วม (Code 

Share Agreement) ในกิจกรรมส่งเสริมการขายของโปรแกรม FlyerBonus บริษัทฯ 

จะเพิม่คะแนนสะสมให้สองหรอืสามเท่าในบางครัง้ เพือ่ส่งเสรมิเส้นทางการบนิใหม่ขอ

งบริษัทฯ คะแนนสะสมไมล์สามารถแลกเพื่อรับบัตรโดยสารโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หรือ

แลกเป็นส่วนลด หรือยกระดับชั้นโดยสารในเที่ยวบินของบริษัทฯ หรือแลกเป็นสินค้า

ที่ขายบนเท่ียวบิน ท้ังน้ี โปรแกรม FlyerBonus มีพันธมิตรผู้ประกอบธุรกิจเดินทาง

มากกว่า 30 ราย ซึ่งรวมถึงสายการบินทั้งหมดตามความตกลงเที่ยวบินร่วม (Code 

Share Agreement) สถาบันการเงิน บริษัทให้เช่ารถยนต์ และโรงแรมทั้งในท้องถิ่น

และระหว่างประเทศ ท�าให้สมาชิกสามารถท�าการสะสมไมล์ได้ทุกวันผ่านการจับจ่าย

ใช้สอยประจ�า การเช่ารถยนต์และการเข้าพักในโรงแรม

โปรแกรม FlyerBonus ช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่บริษัทฯ โดยเพิ่มยอดขายบัตรโดยสารใน

เที่ยวบินของบริษัทฯ และกระตุ้นยอดขายบัตรโดยสารของสายการบินพันธมิตรตาม

ความตกลงรบัขนผูโ้ดยสารระหว่างสายการบนิ (Interline) ซึง่สมาชกิสามารถได้รบัไมล์

สะสมจากรายการสะสมไมล์อื่นๆ ของสายการบินพันธมิตรตามความตกลงรับขนผู้

โดยสารระหว่างสายการบิน (Interline) นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีรายได้เพิ่มจากการ

แลกรับรางวัลบัตรโดยสารโดยสายการบินพันธมิตร เมื่อสมาชิกรายการสะสมไมล์เดิน

ทางของสายการบนิดงักล่าวขอแลกรบัรางวลัเป็นบตัรโดยสารของบรษิทัฯ อย่างไรกต็าม 

จ�านวนที่นั่งโดยสารที่จัดให้ส�าหรับการแลกรับรางวัลด้วยไมล์สะสมของสมาชิก

โปรแกรม FlyerBonus จะถูกจ�ากัดในแต่ละเที่ยวบิน และชั้นโดยสาร ซึ่งถือเป็นส่วน

หนึง่ในความพยายามของบรษิทัฯ ทีจ่ะเพิม่รายได้สงูสดุให้แก่บรษิทัฯ นอกจากนี ้จ�านวน

ไมล์สะสมอาจหมดอายุ หากสมาชิกไม่น�าไมล์สะสมมาแลกรับรางวัลภายใน 3 ปี
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 • กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทฯ ในปัจจุบัน คือ กลุ่มนักท่องเที่ยวเป็นหลัก เนื่องจาก

ประเทศไทยยังคงมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว ประกอบกับการให้บริการห้องพัก 

รับรองผู้โดยสารโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ถือเป็นจุดเด่นของบริษัทฯ เมื่อเปรียบเทียบกับ

สายการบินอื่นๆ โดยในอดีตที่ผ่านมา ผู้โดยสารของบริษัทฯ เป็นผู้โดยสารจาก 

ต่างประเทศเป็นหลัก และยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส�าหรับผู้โดยสารภายในประเทศ

เองมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมีศักยภาพที่ดีขึ้น บริษัทฯ จึงได้ด�าเนินการ 

ขยายตลาดผูโ้ดยสารภายในประเทศควบคูก่นัไปเช่นกนั ทัง้นี ้เพือ่เป็นการใช้ทรพัยากร

ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นการลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้โดยสารจาก 

ต่างประเทศ

 • การจ�าหน่ายและช่องทางการจ�าหน่าย

บริษัทฯ มีช่องทางการจัดจ�าหน่ายหลัก 2 ช่องทาง ได้แก่ การขายทางตรง โดยผ่าน

ส�านักงานขายของบริษัทฯ ศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ และเว็บไซต์ และการ 

ขายทางอ้อม

  1. การขายทางตรง

บรษิทัฯ ขายบตัรโดยสารทางตรงผ่านช่องทางต่างๆ รวมถงึส�านกังานขาย เคาน์เตอร์ 

ขายบัตรโดยสาร เคาน์เตอร์ขายบัตรโดยสารประจ�าสนามบิน ศูนย์บริการลูกค้า

ทางโทรศัพท์ และผ่านช่องทางบนหน้าเว็บไซต์ 

 

   ส�านักงานขาย เคาน์เตอร์ขายบัตรโดยสาร และเคาน์เตอร์ขายบัตรโดยสาร
   ประจ�าสนามบิน 

บรษิทัฯ มสี�านกังานขายบตัรโดยสาร ซึง่ด�าเนนิการโดยบรษิทัฯ และผ่านทางตวัแทน 

จ�าหน่ายในทวีปยุโรป เช่น ประเทศแคนาดา ออสเตรเลีย และในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ประเทศไทย สิงคโปร์ กัมพูชา ลาว และเมียนมาร์  

และฮ่องกง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังขายบัตรโดยสารที่เคาน์เตอร์ขายบัตรโดยสาร 

ซึ่งตั้งอยู่ในสนามบินที่บริษัทฯ ให้บริการอยู่ ซึ่งส�านักงานขาย เคาน์เตอร์ขาย 

บัตรโดยสาร และเคาน์เตอร์ขายบัตรโดยสารประจ�าสนามบินเหล่านี้ ได้อ�านวย

ความสะดวกให้แก่ลูกค้าที่ต้องการเข้ามาส�ารองที่น่ังหรือเปล่ียนแปลงการส�ารอง

ที่น่ังด้วยตนเอง โดยสามารถช�าระค่าบัตรโดยสารด้วยเงินสด บัตรเครดิต หรือ 

บัตรเดบิต
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ศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ (Call Center) 

ผู้โดยสารสามารถส�ารองที่นั่งบนเที่ยวบินของบริษัทฯ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านทางศูนย์บริการลูกค้า

ทางโทรศัพท์หมายเลข 1771 และสามารถช�าระเงินจากการส�ารองที่นั่งผ่านศูนย์บริการลูกค้าทาง

โทรศัพท์ผ่านบัตรเครดิต หรือช�าระเงินผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือผ่านทางช่องทางอื่นๆ รวมถึง

ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศ

การขายทางอินเทอร์เน็ต 

บริษัทฯ ขายบัตรโดยสารทางอินเทอร์เน็ต ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.bangkokair.com  

โดยในการส�ารองที่นั่งทางออนไลน์นั้น ผู้โดยสารจะต้องช�าระเงินผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต  

ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงด้านเครดิตและกระบวนการทางบัญชี และยังช่วยปรับปรุงกระแสเงินสดในการ

ด�าเนินงานของบริษัทฯ เน่ืองจากธนาคารผู้ให้บริการของบริษัทฯ จะเป็นผู้รับรายได้ทั้งหมดจากการ

ขายทางอินเทอร์เน็ต และน�าเข้าบัญชีบริษัทฯ โดยตรง ทั้งนี้ในปี 2553 บริษัทฯ ได้พัฒนาเว็บไซต์ของ 

บริษัทฯ เพื่อจะเพิ่มการขายผ่านทางอินเทอร์เน็ต และลดค่าคอมมิชชั่นจากตัวแทนจ�าหน่าย และยัง

ปรับปรุงแผนผังเว็บไซต์เพื่อให้การแสดงค่าโดยสารและสิทธิพิเศษให้เห็นเด่นชัดขึ้น ทั้งน้ี การขาย 

บัตรโดยสารทางอินเตอร์เน็ตมีสัดส่วนท่ีเพิ่มสูงขึ้นมาโดยตลอด และบริษัทฯคาดว่าแนวโน้มดังกล่าว

จะคงด�าเนินไปอย่างต่อเนื่องในอนาคต ทั้งนี้ การขายทางอินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางการจัดจ�าหน่าย 

ที่มีต้นทุนการด�าเนินงานต�่าที่สุดของบริษัทฯ 
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  2. การขายทางอ้อม

โดยทั่วไปบริษัทฯ จะแต่งตั้งตัวแทนจ�าหน่ายบัตรโดยสารของบริษัทฯ ท้ังใน

ประเทศไทยและต่างประเทศเพือ่ทีจ่ะขยายเครอืข่ายการให้บรกิารและฐานลกูค้า 

บริษัทฯ มีตัวแทนจ�าหน่ายบัตรโดยสารในหลากหลายพื้นที่ รวมถึงประเทศ

สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย และทวีปยุโรป โดยตัวแทนจ�าหน่าย 

บัตรโดยสารจะท�าหน้าที่คล้ายกับส�านักงานขายของบริษัทฯ ซ่ึงรวมถึงงานด้าน

การตลาด การส่งเสริมการขาย และการจ�าหน่ายบัตรโดยสาร ทั้งนี้ ตัวแทน

จ�าหน่ายมีความส�าคัญส�าหรับการขายบัตรโดยสารในเที่ยวบินตามความตกลง 

เที่ยวบินร่วม (Code Share Agreement) ซึ่งเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศ 

ที่เชื่อมต่อไปยังเที่ยวบินภายในประเทศและภายในภูมิภาคของบริษัทฯ 

ตัวแทนจ�าหน่ายบัตรโดยสารที่ได้รับอนุญาตจาก IATA อาจเป็นผู ้จ�าหน่าย 

บัตรโดยสารเที่ยวบินของบริษัทฯ บริษัทฯ มีผู้แทนจ�าหน่ายบัตรโดยสารที่ได ้

รับอนุญาตจาก IATA ในกว่า 40 ประเทศทั่วโลกเนื่องจากบริษัทฯ เองได้เข้าร่วม

เป็นสมาชิกของ IATA BSP ตั้งแต่ปี 2543 ท�าให้การช�าระราคาบัตรโดยสาร 

ที่จ�าหน่ายผ่านผู้แทนจ�าหน่ายบัตรโดยสารที่ได้รับอนุญาตจากสมาคมขนส่ง 

ทางอากาศระหว่างประเทศมีการช�าระผ่านระบบช�าระเงิน ผ่านทางธนาคารที่ให้

บริการบริหารจัดการแก่สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ ทั้งนี้ การให้

บริการโดยบริษัทตัวแทนการท่องเที่ยวเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่นักท่องเที่ยว 

ทีไ่ม่สามารถเข้าถงึอนิเทอร์เนต็ และ/หรอืไม่สะดวกทีจ่ะใช้บตัรเครดติ โดยเฉพาะ

ในบริเวณพื้นที่ที่ห่างไกลในประเทศไทยหรือประเทศก�าลังพัฒนาอื่นๆ 
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Enjoy happiness at every point
of the journey with Bangkok Airways.
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ปัจจัยความเสี่ยง

1. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

1.1 ธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการด�าเนินงาน และ 

 โอกาสทางธรุกจิของบรษิทัฯ อาจไดร้บัผลกระทบ 

 ในทางลบอย่างมีนัยส�าคัญจากค่าใช้จ่ายน้�ามัน 

 เชื้อเพลิงและปริมาณน้�ามันเช้ือเพลิงไม่เพียงพอ

ค่าใช้จ่ายน�้ามันเชื้อเพลิงส�าหรับเครื่องบินคิดเป็นสัดส่วน

ที่สูงที่สุดของต้นทุนขายและบริการของบริษัทฯ โดยตาม

งบการเงินรวม ค่าใช้จ่ายค่าน�้ามันเชื้อเพลิงคิดเป็นร้อยละ 

29.6 และร้อยละ 24.2 ของต้นทุนขายและบริการรวม 

ในปี 2558 และปี 2559 ตามล�าดับด้วยเหตุที่ค่าใช้จ่าย

น�้ามันเชื้อเพลิงถือเป็นรายการค่าใช้จ่ายในการด�าเนิน

กิจการของบริษัทฯ รายการหนึ่งที่มีนัยส�าคัญ การปรับ 

เพิ่มราคาน�้ามันเช้ือเพลิงข้ึนเพียงเล็กน้อยจะสามารถส่ง 

ผลกระทบในทางลบต่อค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานของ 

บริษัทฯ ได้ท้ังน้ี ราคาน�้ามันเช้ือเพลิงมีความผันผวน 

อย่างมากโดยในช่วงเวลา 5 ปีที่ผ่านมาราคาซื้อขายทันที 

(spot price) ของน�้ามันเช้ือเพลิงเคยมีราคาสูงสุดถึง 

140.99 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ในวันที่ 21 มกราคม 

2559 (และเคยลดต�า่ลงถงึ 32.3 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบาร์เรล 

ในวันที่ 31 ธันวาคม 2559) ทั้งนี้ ตามข้อมูลจาก MOPS 

ราคาซื้อขายทันที (spot price) ของน�้ามันเชื้อเพลิง  

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 อยู่ที่ 66.6 เหรียญสหรัฐฯ  

ต่อบาร์เรลในกรณีท่ีน�้ามันเช้ือเพลิงขาดแคลน ราคา

น�า้มนัเชือ้เพลงิอาจปรบัตวัสงูขึน้หรอืบรษิทัฯ อาจต้องลด 

เที่ยวบินแบบประจ�าลงทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ท�าสัญญาป้องกัน

ความเสี่ยงจากราคาน�้ามนัเชื้อเพลิงเพื่อบรหิารความเสีย่ง

ที่อาจเกิดขึ้นเมื่อราคาน�้ามันเชื้อเพลิงเปล่ียนแปลงใน

อนาคต ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ ได้เข้า

ท�าสญัญาป้องกนัความเสีย่งราคาน�า้มนัในสดัส่วนถวัเฉลีย่

ร้อยละ 52.0 ของความต้องการน�้ามันเชื้อเพลิง บริษัทฯ 

ยังมีภาระผูกพันจากการท�าประกันความเสี่ยงราคาน�า้มัน

ถึงธันวาคม 2560 อีกจ�านวน 600,000 บาร์เรล บริษัทฯ 

ไม่สามารถรับประกันได้ว่าการเข้าท�าสัญญาป้องกัน 

ความเสีย่งจากราคาน�า้มนัเชือ้เพลงิของบรษิทัฯ จะเพยีงพอ 

ที่จะช่วยป้องกันความเส่ียงของบริษัทฯ จากการปรับตัว

สูงขึน้ของราคาน�า้มนัเชือ้เพลิงได้ นอกจากนี ้บรษิทัฯ ยงัมี 

ความเส่ียงที่จะขาดทุนจากการป้องกันความเส่ียงต่างๆ 

อีกด้วย 

บริษัทฯ จัดหาน�้ามันเชื้อเพลิงส�าหรับเครื่องบินโดยการ 

ซื้อน�้ามันเชื้อเพลิงจากผู ้จัดจ�าหน่ายน�้ามันเช้ือเพลิง 

รายใหญ่ 2 ราย คือ ปตท. และ ซิสโก้ดีลเลอร์เป็นหลัก 

โดยในปี 2559 ปริมาณน�้ามันเชื้อเพลิงส�าหรับเครื่องบิน 

ของบริษัทฯ มาจากการซื้อน�้ามันเชื้อเพลิงจาก ปตท. ใน

สัดส่วนร้อยละ 70 และจากซิลโก้ดลีเลอร์ในสัดส่วนร้อยละ 

20 ทัง้นี ้หากเกดิภาวะขาดแคลนน�้ามนัเชือ้เพลงิและ/หรอื

หากราคาน�้ามันเช้ือเพลิงเพิ่มสูงขึ้น อาจส่งผลกระทบใน

ทางลบอย่างมนียัส�าคญัต่อต้นทนุ ธรุกจิ ฐานะทางการเงิน 

ผลการด�าเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ ได้
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บริษัทฯ ต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่จะขาดทุนอย่างมี 

นัยส�าคัญ ในกรณีที่เครื่องบินของบริษัทฯ เกิดสูญหาย

หรือประสบเหตุฉุกเฉิน เกิดอุบัติเหตุ เกิดการก่อการร้าย 

หรอืภยัพบิตัอิืน่ๆ และบรษิทัฯตอ้งแบกรบัตน้ทนุทีส่งูมาก 

จากการเรียกร้องค่าเสียหายของผู้โดยสาร การซ่อมแซม

หรือการเปลี่ยนทดแทนเครื่องบินที่ได้รับความเสียหาย 

และจากการที่บริษัทฯ ต้องระงับการให้บริการเครื่องบิน

ดังกล่าวเป็นการชั่วคราวหรือถาวร

บริษัทฯ ไม่สามารถรับประกันได้ว่าบริษัทฯ จะไม่ประสบ

เหตุการณ์ที่คล้ายคลึงกัน หรือเหตุการณ์ท่ีร้ายแรงกว่า

เหตุการณ์ดังกล่าวซึ่งรวมถึงเหตุการณ์ที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 

หรือเสียชีวิตที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต ท้ังน้ี บริษัทฯ 

ไม่สามารถรับประกันได้ว่าการคุ้มครองตามกรมธรรม์

ประกันภัยของบริษัทฯ จะครอบคลุมความสูญเสียหรือ

ความเสียหายจากอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ใดๆ ในอนาคต

ได้อย่างเพียงพอ

1.2 ธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการด�าเนินงาน และ 

 โอกาสทางธุรกิจในอดีตรวมทั้งในอนาคตของ 

 บริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบในทางลบอย่างมี 

 นยัส�าคญั ในกรณทีีเ่กดิเหตฉุกุเฉนิ อบุตัเิหต ุหรอื 

 เหตุการณ์ที่เกี่ยวกับเครื่องบิน

1.3  การเปลี่ยนแปลงของความตกลงเที่ยวบินร่วม  

 (Code Share Agreement) กับสายการบินอื่น 

 อาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส�าคัญ 

 ตอ่ธรุกจิ ฐานะทางการเงนิ ผลการด�าเนนิงาน และ 

 โอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ ได้ท�าความตกลง

เทีย่วบนิร่วม (Code Share Agreement) กบัสายการบนิ 

จ�านวน 21 สาย บริษัทฯ มีรายรับจากสายการบินอื่น 

ตามความตกลงเทีย่วบนิร่วม (Code Share Agreement) 

บริษัทฯ คาดการณ์ว่าบริษัทฯ ต้องพึ่งพาความตกลง 

เที่ยวบินร่วม (Code Share Agreement) มากขึ้น  

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ไม่สามารถรับประกันได้ว่าบริษัทฯ 

จะไม่ได้รับผลกระทบในทางลบจากการเปลี่ยนแปลงใดๆ 

ในอนาคตในความสัมพันธ์กับสายการบินที่บริษัทฯ ได้ท�า 

ความตกลงเที่ยวบินร่วม (Code Share Agreement)  

ด้วยนอกจากนี้ความตกลงเที่ยวบินร่วม (Code Share  

Agreement) บางฉบับอาจถูกบอกเลิกได้โดยไม่ต้องม ี

เหตแุห่งการเลกิสัญญาเกดิขึน้ หากคูสั่ญญาฝ่ายทีต้่องการ

เลกิสญัญาแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้แก่คูส่ญัญาอกีฝ่าย

หนึ่งทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน หรือสัญญาอาจถูก

บอกเลิกได้ทันทีหากเกิดเหตุแห่งการเลิกสัญญาขึ้น ทั้งนี้

การที่สัญญาสิ้นสุดลงโดยที่ไม่ได้มีการคาดการณ์มาก่อน

หรือการที่สัญญาสิ้นสุดลงก่อนก�าหนดระยะเวลาอาจก่อ

ให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน  

ผลการด�าเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
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บริษัทฯ ต้องประสบกับปัญหาการแข่งขันที่สูงท้ังใน 
เส้นทางการบินภายในประเทศและระหว่างประเทศ  
สายการบินต่างแข่งขันกันในเรื่องระดับราคาค่าบัตร
โดยสาร จ�านวนเที่ยวบิน ความน่าเชื่อถือของการบริการ 
ภาพลักษณ์ของสายการบิน ส่ิงอ�านวยความสะดวกแก่ 
ผู้โดยสาร โปรแกรมสะสมไมล์ (Frequent Flyer  
Program) ตลอดจนความพร้อมและความสะดวกสบาย
ของบริการอื่นๆ นอกจากนี้สายการบินบางแห่งที่เป็น 
คู่แข่งของบริษัทฯ นั้น มีขนาดใหญ่กว่าอาจมีชื่อเสียง 
และทรัพยากรทางการเงินมากกว่า และมีความสามารถ
ในการช่วงชิงส่วนแบ่งตลาดในตลาดส�าคัญซ่ึงรวมถึง 
เสน้ทางการบนิภายในประเทศไดด้กีวา่บรษิทัฯ สายการบนิ 
เหล่านั้นอาจมีความสามารถในการให้บริการในเส้นทาง 
การบนิบางเสน้ทางทีไ่มไ่ดก้�าไรเปน็เวลานานกวา่ทีบ่รษิทัฯ 
จะสามารถด�าเนินการได้ 

คู่แข่งของบริษัทฯ ส�าหรับการให้บริการขนส่งผู้โดยสาร
แบบประจ�านั้นรวมถึง ผู้ประกอบธุรกิจสายการบินแบบ
เตม็รปูแบบ สายการบนิต้นทนุต�า่ และผูป้ระกอบธรุกจิการ
คมนาคมขนส่งในรูปแบบอื่นๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ ต้องแข่งขัน
ในเส้นทางการบินหลักภายในประเทศของบริษัทฯ โดยมี
คู่แข่งที่ส�าคัญ เช่น การบินไทยสายการบินไทยแอร์เอเชีย 
สายการบนินกแอร์ สายการบนิไทยสมายล์ และสายการบนิ 
ไทยไลอ้อนแอร์นอกจากนี้ สายการบินอื่นๆ อาจแสดง
ความประสงค์ที่จะจัดให้มีเที่ยวบินเข้าและออกจาก 
สนามบินสมุยได้ในอนาคต ซึ่งอาจท�าให้การแข่งขันที่
บริษัทฯ ต้องเผชิญนั้นสูงขึ้น บริษัทฯ จึงไม่สามารถ 
รับประกันได้ว่าคู่แข่งจะไม่ใช้กลยุทธ์ในการตัดราคาหรือ
กิจกรรมอื่นๆ เพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งทางการตลาด ซึ่งอาจ 
ส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน  
ผลการด�าเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ

1.4 ภาวะการแข่งขันที่รุนแรงในอุตสาหกรรมการบิน 

 และการแข่งขันจากการคมนาคมขนส่งในรูปแบบอ่ืน  

 อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส�าคัญต่อ 

 ธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการด�าเนินงาน และ 

 โอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
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ธรุกจิสายการบนิคอืธรุกจิหลกัของบรษิทัฯ ซึง่สรา้งรายได ้

ให้แก่บริษัทฯ ในอัตราร้อยละ 77.4 ของรายได้รวม 

ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ในปี 2559 โดยธุรกิจ 

สายการบินของบริษัทฯ ประกอบด้วยการให้บริการการ

ขนส่งทางอากาศส�าหรับผู้โดยสารท้ังภายในประเทศ 

และระหว่างประเทศ แนวทางการสร้างความเติบโตของ 

บริษัทฯ ได้ด�าเนินการโดยมุ่งเน้นการเพิ่มเที่ยวบินภายใน

ประเทศและระหว่างประเทศไปยังและออกจากฐาน 

การปฏบิตังิานของบรษิทัฯ ทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิสนามบนิ 

สมุย และสนามบินเชียงใหม่ และจะยังคงด�าเนินการ 

ตามแนวทางดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้ ธุรกิจ ฐานะทางการเงิน  

ผลการด�าเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ  

จะไดร้บัผลกระทบในทางลบจากสถานการณใ์ดๆ ทีก่อ่ให ้

เกิดการลดลงของอุปสงค์ของการขนส่งทางอากาศใน

ประเทศไทย ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงในทางลบของ

สภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ ความน่าสนใจของ

ประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางของนักท่องเท่ียว 

ที่ลดลง หรือค่าโดยสารที่เพิ่มข้ึนอย่างมีนัยส�าคัญอันเป็น

ผลมาจากการเพิ่มขึ้นของภาระต้นทุนในการใช้สนามบิน

และค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้โดยสาร

1.5 ธุรกิจสายการบินและสนามบินของบริษัทฯ ต้อง 

 พ่ึงตลาดการท่องเที่ยวในประเทศไทย และตลาด 

 การท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

 โดยนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวจาก 

 ภูมิภาคนี้และทวีปยุโรปเป็นอย่างมากการลดลง 

 ของอุปสงค์ในการเดินทางทางอากาศในตลาด 

 เหล่าน้ีอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส�าคัญ 

 ตอ่ธรุกจิ ฐานะทางการเงนิ ผลการด�าเนนิงาน และ 

 โอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ

บริษัทฯ เชื่อว่า ผู้โดยสารส่วนใหญ่ที่ใช้บริการสายการบิน

ของบรษิทัฯ และผูใ้ชบ้รกิารสนามบนิของบรษิทัฯ ประกอบ

ไปด้วยนักท่องเที่ยวที่ประสงค์จะเข้ามาในประเทศไทย 

เพื่อเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ  

จงึตอ้งพึง่พาความเขม้แขง็ของอตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่ว

ในประเทศไทย ทีผ่่านมาบรษิทัฯ เคยประสบกบัเหตกุารณ์

ทีจ่�านวนผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศลดลงอยา่งมนียัส�าคญั 

การประทว้งทางการเมอืงในประเทศไทยหลายครัง้ รวมถงึ 

กรุงเทพฯ ซึ่งมีรายงานความรุนแรงเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ 

ของกรุงเทพฯ โดยธุรกิจของบริษัทฯ จะได้รับผลกระทบ 

ในทางลบจากสถานการณใ์ดๆ ทีท่�าใหป้ระเทศไทยในฐานะ 

ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวมีความน่าสนใจลดลง ทั้งนี้บริษัทฯ 

ไมส่ามารถรบัประกนัไดว้า่บรษิทัฯ จะสามารถใช้มาตรการ

ปอ้งกนัเพือ่ทีจ่ะบรรเทาผลกระทบในทางลบทีอ่าจเกดิขึน้

ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้ เนื่องจาก

นักท่องเที่ยวจากความตกลงรับขนผู้โดยสารระหว่าง 

สายการบิน (Interline) บางส่วนมาจากทวีปยุโรป ดังนั้น 

ปัจจัยภายนอกในทางลบต่างๆ ซึ่งมีผลกระทบต่อการ 

เดนิทางจากทวปียโุรปอาจส่งผลกระทบในทางลบตอ่ธรุกจิ 

ฐานะทางการเงนิ ผลการด�าเนนิงาน และโอกาสทางธรุกจิ

ของบริษัทฯ
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1.6  บริษัทย่อยและบริษัทร่วม ได้รับสัมปทานเพื่อให้ 

 บริการท่ีเก่ียวเน่ืองกับการบินท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ

1.7 การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบทางด้าน 

 สิ่งแวดล้อมอาจจะส่งผลกระทบการด�าเนินงาน 

 ทั้งในปัจจุบันและอนาคตของบริษัทฯ และท�าให้ 

 บริษัทฯ มีต้นทุนเพิ่มขึ้น

บริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้เข้าท�าสัญญากับทอท.  

เพื่อให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสนามบิน ณ สนามบิน 

สุวรรณภูมิ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการคลังสินค้าการให้

บริการภาคพื้นดินและการให้บริการครัวการบินโดย 

สัญญาสัมปทานมีก�าหนดระยะเวลา 20 ปี โดยจะสิ้นสุด

ในวันที่ 27 กันยายน 2569

ปี 2559 รายได้จาก BFS Ground และ BAC คิดเป็น 

ร้อยละ 7.2 และร้อยละ 3.6 ของรายรับรวมของบริษัทฯ  

ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่สามารถรับประกันได้ว่าสัญญาเหล่าน้ี

สัญญาใดสัญญาหน่ึง หรือหลายสัญญารวมกันจะไม่ถูก

ยกเลิกก่อนครบก�าหนดระยะเวลา และเมื่อครบก�าหนด

ระยะเวลาหรือเม่ือมีการเลิกสัญญาดังกล่าวแล้วหาก 

บริษัทย่อยและบริษัทร่วมไม่สามารถต่อหรือขยายอายุ

สัญญาได้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะไม่มีสิทธิในการ

ประกอบกจิการทีเ่กีย่วขอ้งภายใตส้ญัญาดงักลา่วได ้ซึง่จะ 

ท�าให้บริษัทฯ สูญเสียกระแสรายได้จากกิจการดังกล่าว 

และจะน�ามาซึ่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ฐานทาง 

การเงิน ผลการด�าเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษทัฯ

ธุรกิจสายการบินถูกก�ากับดูแลโดยกฎหมายและระเบียบ

ทางด้านส่ิงแวดล้อม ซึง่มแีนวโน้มว่าจะมคีวามเข้มงวดมาก

ขึ้นในอนาคต กฎหมายและระเบียบทางด้านสิ่งแวดล้อม

เข้ามาก�ากับดูแลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมลภาวะทางเสียง 

ที่เกิดจากเครื่องบิน การใช้และครอบครองวัตถุอันตราย 

การปล่อยก๊าซของเสีย การก�าจัดสิ่งเจือปนในสิ่งแวดล้อม 

และอื่นๆ โดยประเทศต่างๆ ได้ออกค�าส่ังที่เกี่ยวกับ 

สิ่งแวดล้อม และกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับมลภาวะ

ทางเสียงและการปล่อยก๊าซของเสียที่เกิดจากเครื่องบิน 

และอายุของเครื่องบิน กฎหมายสิ่งแวดล้อมเหล่านี ้

โดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับมลภาวะทางเสียงและ 

ทางอากาศ ได้พฒันาไปอย่างรวดเรว็และเป็นทีค่าดการณ์

ได้ว่าอาจพฒันาไปในแนวทางทีจ่ะก�าหนดให้ยกเลกิการใช้

เครื่องบินบางแบบหากเครื่องบินเหล่านั้นไม่มีคุณสมบัติ

เป็นไปตามทีก่ฎหมายสิง่แวดล้อมก�าหนด ข้อก�าหนดต่างๆ 

เหล่านี้อาจท�าให้บริษัทฯ มีภาระต้นทุนในการปฏิบัติตาม

หลักเกณฑ์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง และมีข้อจ�ากัดในการ

ประกอบกิจการสายการบิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหาก 

เครื่องบินแบบใหม่ที่น�ามาใช้ต้องเป็นไปตามข้อก�าหนด

ด้านสิง่แวดล้อมตลอดอายกุารใช้งาน การปฏบิตักิฎหมาย

และกฎระเบียบดังกล่าวอาจท�าให้ค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ 

เพิม่ขึน้ หรอืจ�ากดัความสามารถของบรษิทัฯ ในการขยาย

การด�าเนินงานของบริษัทฯ ต่อไป 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 อายุโดยเฉลี่ยของเครื่องบิน 

ของบริษัทฯ คือ 9.2 ปีโดยท่ัวไปค่าใช้จ่ายในการบ�ารุง

รักษาเครื่องบินที่มีอายุการใช้งานมานานจะสูงกว่า 

คา่ใชจ้า่ยในการบ�ารงุรกัษาเครือ่งบนิทีใ่หมก่วา่ ดงันัน้เมือ่

ฝูงบินของบริษัทฯ มีอายุการใช้งานมากข้ึนเรื่อยๆ ก็จะ

ตอ้งการการบ�ารงุรกัษามากขึน้ และคา่ใชจ้า่ยในการบ�ารงุ

รักษาเครื่องบินของบริษัทฯ ก็จะปรับสูงขึ้นตามไปด้วย 

เช่นกัน ทั้งในส่วนของปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร 

(ASK) และอัตราส่วนของค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานของ 

บริษัทฯ (ในกรณีที่ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานอื่นๆ ของ 

บริษัทฯ ยังคงที่) ค่าใช้จ่ายในการบ�ารุงรักษาที่เพิ่มขึ้น

อยา่งมนียัส�าคญัอาจมผีลกระทบในทางลบตอ่ธรุกจิ ฐานะ

ทางการเงิน ผลการด�าเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของ 

บริษัทฯ

โดยปกติ เครื่องบินล�าท่ีมีอายุการใช้งานมานาน จะมี

อปุกรณภ์ายในหอ้งโดยสารทีม่อีายกุารใชง้าน จะตอ้งการ

การบ�ารุงรักษาบ่อยขึ้นด้วยเช่นกัน ซึ่งอาจส่งผลกระทบ 

ต่อตารางการบิน และความพึงพอใจของลูกค้า รวมท้ัง

ทัศนะที่ลูกค้ามีต่อสายการบินของบริษัทฯ ซึ่งแต่ละกรณี

ขา้งตน้อาจจะลดความสามารถในการแขง่ขนัของบรษิทัฯ 

ลงได้

ที่ผ่านมา บริษัทฯ เช่าเครื่องบินส่วนใหญ่ตามสัญญาเช่า

ด�าเนินงาน (Operating Lease) อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ 

อาจพิจารณาซื้อเครื่องบินที่จ�าเป็นส่วนหนึ่งในอนาคต 

บริษัทฯ ได้เข้าท�าสัญญาซื้อขายเครื่องบินแบบเอทีอาร์ 

72-600 ใหม่จ�านวน 9 ล�า และก�าหนดส่งมอบเครื่องบิน 

แล้วจ�านวน 7 ล�า ซึ่งหากบริษัทฯ ตัดสินใจซื้อเครื่องบิน 

บริษัทฯ อาจต้องระดมเงินทุนและก่อหนี้เพิ่มขึ้น หาก 

บริษัทฯ ไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้ตามที่คาดการณ์ไว้ 

บรษิทัฯ ยงัคงมหีน้าทีท่ีจ่ะต้องรบัมอบเครือ่งบนิทัง้ 9 ล�า 

บริษัทฯ อาจจะต้องจัดหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนอื่น  

หรืออาจจะต้องเจรจาสัญญากับผู้ขายใหม่ หรืออาจจะ 

ถือว่าบริษัทฯ ผิดสัญญาภายใต้สัญญาซื้อขายเครื่องบิน 

ดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจต้องกู้ยืมเงินเพื่อใช้ใน

การด�าเนินกิจการ โดยหากบริษัทฯ ไม่สามารถระดมทุน

เพือ่ซือ้เครือ่งบนิใหม่บนข้อก�าหนดและเงือ่นไขทีเ่หมาะสม  

อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการท�าก�าไรของ 

บรษิทัฯ และอาจท�าให้แผนการขยายฝูงบนิล่าช้า นอกจาก

นี้ สัญญาสินเชื่อในอนาคตของบริษัทฯ อาจมีข้อก�าหนด 

ที่จ�ากัดกิจกรรมการด�าเนินงานและกิจกรรมทางการเงิน

ของบริษัทฯ และอาจก�าหนดให้บริษัทฯ ต้องน�าทรัพย์สิน

ไปวางเป็นหลกัประกนั ทัง้นี ้ความสามารถในการช�าระหนี้ 

และจัดหาเงินทุนส�าหรับการลงทุนที่ตามแผนการของ 

บรษิทัฯ จะขึน้อยูก่บัความส�าเรจ็ในการด�าเนนิกลยทุธ์ทาง 

ธุรกิจ และความสามารถในการสร้างรายได้อย่างเพียงพอ 

เพื่อช�าระหนี้ ซึ่งมีความไม่แน่นอนและอยู่นอกเหนือการ

ควบคุมของบริษัทฯ

1.8  ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ�ารุงของบริษัทฯ จะเพ่ิมข้ึน 

 ตามอายุของฝูงบิน

1.9 บริษัทฯ อาจก่อหน้ีอย่างมีนัยส�าคัญในอนาคต 

 เพ่ือระดมทุนในการจัดหาเคร่ืองบิน เพ่ือใช้เป็น 

 การลงทุนหรือใช้ในแผนขยายธุรกิจ 
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กลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ ประกอบไปด้วยการเพิ่ม

จ�านวนเครื่องบิน การเพิ่มจ�านวนเท่ียวบินในเส้นทาง 

การบนิเดมิทีบ่รษิทัฯ ให้บรกิาร การเปิดเส้นทางการบนิใหม่

ทั้งที่บริษัทฯ ให้บริการเองและที่ เป ็นส่วนหน่ึงของ 

เครือข่ายเส้นทางการบินที่ขยายออกไปตามความตกลง

เที่ยวบินร่วม (Code Share Agreement) และกระตุ้น

การเติบโตในตลาดที่บริษัทฯ ให้บริการอยู ่เดิม ทั้งนี้  

ความส�าเร็จในกลยุทธ์ทางธุรกิจน้ัน มีความส�าคัญต่อ 

ความส�าเร็จของบริษัทฯ

การเพิ่มจ�านวนเส้นทางการบินที่บริษัทฯ ให้บริการอยู่  

ขึ้นอยู่กับการได้รับการจัดสรรเวลาเข้าออกของเครื่องบิน 

(Slot) ที่เหมาะสมในสนามบินที่ตั้งอยู่ในตลาดเป้าหมาย

ในลักษณะที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการบริหารต้นทุน 

ของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯจ�าเป็นต้องได้รับสิทธิการบิน 

และการจัดสรรเวลาเข้าออกของเครื่องบิน (Slot) ใน 

สนามบนิใดๆ ก่อนทีจ่ะเริม่ให้บรกิารเส้นทางการบนิใหม่ได้ 

การเพิ่มจ�านวนเส้นทางการบิน การเพิ่มจ�านวนเที่ยวบิน

ในเส้นทางการบินที่บริษัทฯ ให้บริการอยู่ยังขึ้นอยู่กับ 

ความสามารถของบริษัทฯ ท่ีจะได้รับการจัดสรรเวลา 

ขึ้นและลงจอด (Slot) เพิ่มเติมในสนามบินของเส้นทาง 

การบนิดังกล่าว ซ่ึงรวมถงึสนามบนิสวุรรณภมิู สนามบนิสมยุ 

สนามบินเชียงใหม่ และสนามบินท่ีบริษัทฯ มีเส้นทาง 

การบนิทกุแห่ง ทัง้นี ้การไม่ได้รบัสทิธกิารบนิ การไม่ได้รบั

การจดัสรรช่วงเวลาการน�าเครือ่งบนิขึน้และลงจอด (Slot) 

ในสนามบินใดๆ การไม่ได้รับอนุญาตต่างๆ หรือการ 

ไม่สามารถเข้าท�าความตกลงเที่ยวบินร่วม (Code Share 

Agreement) เพิ่มเติม หรือการไม่สามารถขอเพิ่มช่วง 

เวลาการน�าเครื่องบินขึ้นและลงจอดในสนามบินใดๆ  

เพิ่มเติมดังกล่าวข้างต้นอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อ

ธรุกจิ ฐานะทางการเงนิ ผลการด�าเนนิงาน และโอกาสทาง

ธุรกิจของบริษัทฯ

1.10 บริษัทฯ อาจไม่ประสบความส�าเร็จในการปรับใช้ 

 กลยุทธ์ทางธุรกิจ

บริษัทฯ คาดหมายว่าเส้นทางการบินหลายเส้นทางที่

บรษิทัฯ วางแผนเปิดให้บรกิารในอนาคต การให้บริการใน

เส้นทางการบินใหม่อาจท�าให้บริษัทฯ ต้องใช้เงินลงทุน

จ�านวนมาก ตัง้แต่ก่อนทีจ่ะเริม่ให้บรกิารทัง้นี ้ในระยะแรก 

บริษัทฯ อาจมีอัตราส่วนการขนส่งผู ้โดยสาร (Load  

Factor) ต�่า และอาจจ�าเป็นต้องเสนอค่าโดยสารราคา

พเิศษในเส้นทางการบนิใหม่ ซึง่จะส่งผลกระทบในทางลบ

ต่อความสามารถในการท�าก�าไรจากเสน้ทางการบินใหม่นี้ 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังวางแผนที่จะขยายฝูงบินให ้

กลายเป็น 43 ล�า ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 หาก 

บริษัทฯ ไม่ประสบความส�าเร็จในการปรับใช้กลยุทธ์ทาง

ธุรกิจได้ บริษัทฯ อาจต้องเล่ือนก�าหนดเวลาหรือยกเลิก

การรับมอบเครื่องบินเหล่านี้และอาจต้องจ่ายค่าชดเชย

ความเสียหายซ่ึงอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ 

ฐานะทางการเงนิ ผลการด�าเนนิงาน และโอกาสทางธรุกจิ

ของบริษัทฯ
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บริษัท การบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

ปัจจัยอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึง

• สภาวะทางเศรษฐกิจโดยทั่วไปของประเทศไทย ภูมิภาคเอเชีย และภูมิภาค 

 อื่นทั่วโลก รวมทั้งสภาวะตลาดทุนของประเทศต่างๆ ทั่วโลก 

• อุปสงค์ของการคมนาคมขนส่งทางอากาศในภูมิภาค

• อุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดการบินในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวัน- 

 ออกเฉียงใต้

• ความสามารถของบริษัทฯ ในการควบคุมต้นทุนการด�าเนินงานและบริหาร 

 กิจการขนาดใหญ่กว่าเดิมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

• การได้รบัใบอนญุาตสทิธกิารบนิเพิม่เตมิส�าหรบัตลาดทีบ่รษิทัฯ วางเป้าหมาย 

 ในทางภูมิศาสตร์เพื่อการขยายเส้นทางการบิน

• ความสามารถของบริษัทฯ ในการว่าจ้าง ฝึกอบรม และรักษาจ�านวนของ 

 นักบิน พนักงานต้อนรับ และวิศวกรประจ�าเครื่องบินของ บริษัทฯ อย่าง 

 เพียงพอ

• ความสามารถของบริษัทฯ ในการจัดหาและรับมอบเครื่องบินในเวลา 

 อันสมควร และ

• ความสามารถของบริษัทฯในการระดมเงินทุนท่ีจ�าเป็นเพื่อใช้ในการขยาย 

 ธุรกิจภายใต้ต้นทุนทางการเงินที่เหมาะสม

ปัจจัยดังกล่าวข้างต้นหลายปัจจัยน้ันอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ 

ดังน้ันบริษัทฯ จึงไม่สามารถรับประกันได้ว่าบริษัทฯ จะสามารถขยายธุรกิจ 

ในตลาดท่ีให้บริการอยู่ได้ส�าเร็จ หรือสามารถสร้างตลาดใหม่ข้ึนมาได้  

ซ่ึงความล้มเหลวในการปรับใช้กลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ

อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส�าคัญต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน

ผลการด�าเนินงาน และ โอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
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ในฐานะบริษัทสายการบิน บริษัทฯ อยู่ภายใต้การก�ากับ 

ดูแลโดยรัฐบาลผ่านส�านักงานการบินพลเรือนแห่ง

ประเทศไทยและหน่วยงานอื่นๆ ซึ่งส�านักงานการบิน

พลเรือนแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานก�ากับดูแล 

ที่มีหน้าที่ก�ากับดูแลภาคการบินของประเทศไทย โดย 

เป็นผู้ออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่จ�าเป็นในการให้

บรกิารเทีย่วบนิของบรษิทัฯ และเป็นผูก้�าหนดอตัราขัน้สูง

ส�าหรับค่าโดยสารเส้นทางการบนิภายในประเทศทีข่ายใน

ประเทศไทย ก�ากับดูแลค่าธรรมเนียมน�้ามันเชื้อเพลิง

ส�าหรับบริการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าภายในประเทศ

แบบประจ�า รวมถึงเป็นผู้ท�าความตกลงว่าด้วยการขนส่ง

ทางอากาศแบบทวิภาคีระหว่างประเทศกับประเทศอื่นๆ 

ทัง้นี ้ค่าโดยสารภายในประเทศของบรษิทัฯ จะต้องไม่เกนิ

อัตราค่าโดยสารที่ก�าหนดโดยส�านักงานการบินพลเรือน

แห่งประเทศไทย อนึ่งการเปลี่ยนแปลงในทางลบใดๆ ใน

นโยบายเหล่าน้ี นอกเหนือจากกฎระเบียบและนโยบาย

อื่นๆ ที่ใช้ก�ากับดูแลการด�าเนินการสายการบิน อาจส่งผล 

กระทบในทางลบต่อธรุกจิ ฐานะทางการเงนิ ผลการด�าเนนิ

งาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ

เนื่องจากบริษัทฯ มีการท�าธุรกิจในหลายประเทศ จึงมี 

รายได้และค่าใช้จ่ายเป็นสกุลเงินหลายสกุล ที่ส�าคัญคือ 

สกุลเงินบาทและเหรียญสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม สัญญา 

ซ่อมบ�ารุง สัญญาเช่าเครื่องบิน สัญญาการจัดหาน�้ามัน 

เช้ือเพลิงส�าหรับเครื่องบิน สัญญาการประกันภัยโดย 

ส่วนใหญ่ รวมทัง้สัญญาจดัหาอะไหล่เครือ่งบนิเกอืบทัง้หมด 

ของบริษัทฯ เป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ทั้งน้ีค่าเงินของ

สกุลเงินหลายสกุล มีความผันผวนอย่างมีนัยส�าคัญ ซึ่ง

อาจเกดิผลกระทบต่อบรษิทัฯ โดยขึน้อยูก่บัสถานะเงินตรา 

ต่างประเทศของบริษัทฯ ทั้งด้านรายได้และค่าใช้จ่าย

บรษิทัฯ ไม่สามารถรบัประกนัได้ว่า บรษิทัฯ จะจดัให้มกีาร 

ป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวได้ หรือการป้องกันความเสี่ยง

ดังกล่าวจะสามารถจัดท�าได้ภายใต้ต้นทุนที่เหมาะสม 

ในเชิงพาณิชย์ หรือสามารถป้องกันความเส่ียงจากอัตรา

แลกเปลี่ยนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บรษิทัฯ อาจมภีาระทางการเงนิเพิม่ในสกลุเหรยีญสหรฐัฯ 

ในอนาคต ซ่ึงอาจรวมถึงการกู้ยืมเพื่อซ้ือเครื่องบินใน

อนาคต ด้วยเหตุนี้ การอ่อนค่าลงของสกุลเงินบาทเมื่อ

เทยีบกบัสกลุเงนิต่างประเทศเหล่านีอ้าจท�าให้ภาระหนีส้นิ 

ของบรษิทัฯ เพิม่ขึน้ ซึง่บรษิทัฯ ไม่สามารถรบัประกนัได้ว่า  

บริษัทฯ จะสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นอย่างเพียงพอ 

ทีจ่ะชดเชยภาระหนีท้ีเ่พิม่ขึน้ดงักล่าว ดงันัน้ ความผนัผวน

ของค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับสกุลเงินต่างประเทศจึงอาจ 

ส่งผลกระทบในทางลบต่อธรุกจิ ฐานะทางการเงนิ ผลการ

ด�าเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ

1.11  ความสามารถในการก�าหนดค่าโดยสารของบริษัทฯ 

 ถูกจ�ากัดอัตราค่าโดยสารข้ันสูงท่ีก�าหนดโดยรัฐบาล

1.12 ความผันผวนจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา 

 ต่างประเทศอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ  

 ฐานะทางการเงิน ผลการด�าเนินงาน และโอกาสทาง 

 ธุรกิจของบริษัทฯ
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การประกันภัยเป็นพื้นฐานส�าคัญของการด�าเนินธุรกิจ 

สายการบินและสนามบิน ท้ังน้ี การก่อการร้าย หรือ

เหตุการณ์ที่มีผลกระทบในระดับโลกอื่นๆ อาจมีผลท�าให้ 

บริษัทฯ ไม่สามารถท�าประกันภัยเก่ียวกับการบินใน 

ความเสีย่งบางประเภท หรอือาจท�าประกนัภยัได้ในวงเงนิ

ประกันภัยที่ลดลง ซึ่งไม่เพียงพอกับจ�านวนท่ีก�าหนดโดย

ผู้ให้เช่าเครื่องบินของบริษัทฯ หรือตามกฎระเบียบของ

รัฐบาล การที่บริษัทฯ ไม่สามารถท�ากรมธรรม์ประกันภัย

ในการประกอบธรุกจิโดยทัว่ไป หรอืในสนิทรพัย์บางอย่าง

ของบริษัทฯ ภายใต้เงื่อนไขและข้อก�าหนดที่ยอมรับได ้

ในเชิงพาณิชย์ หรือไม่สามารถท�ากรมธรรม์ประกันภัย 

ได้เลยอาจส่งผลกระทบต่อธรุกิจ ฐานะทางการเงนิ ผลการ

ด�าเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ 

บริษัทฯ ไม่สามารถรับประกันได้ว่า ความคุ้มครองภายใต้ 

กรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทฯ จะเพียงพอกับความ 

เสียหายที่เกิดขึ้นจริง ในกรณีท่ีความเสียหายท่ีแท้จริงสูง

กว่าจ�านวนเงนิทีท่�าประกนัภยัไว้ บรษิทัฯ อาจต้องรบัภาระ 

ความเสียหายจ�านวนมาก ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ 

ฐานะทางการเงนิ ผลการด�าเนนิงาน และโอกาสทางธรุกจิ 

ของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ได้ท�าประกันภัยความเสี่ยง

บางประเภท ซึ่งรวมถึงการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก  

และการสูญเสียก�าไรหรือรายได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทาง

ของสายการบินอื่นในอุตสาหกรรมซ่ึงมักจะไม่ได้ท�า

ประกันภัยในเรื่องดังกล่าวไว้เช่นกัน ในกรณีที่เกิดภัยท่ี 

ไม่ได้ท�าประกันภัยไว้ ธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการ

ด�าเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ อาจได้รับ

ผลกระทบในทางลบ

1.13 บริษัทฯ เผชิญกับความเส่ียงบางประการท่ีไม่ได้ 

 ท�าประกันภัยไว้ และอาจเผชิญกับอุปสรรคในการท�า 

 กรมธรรม์ประกันภัยท่ีมีเง่ือนไขท่ียอมรับได้ในเชิง 

 พาณิชย์ หรืออาจไม่สามารถจัดหาประกันภัยได้เลย
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ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกตกต�่าเป็นสิ่งที่คาดเดา 

ได้ยาก และเน่ืองจากอุตสาหกรรมการบินมีลักษณะ 

เฉพาะตัวคือมีอัตราก�าไรต�่าและมีต้นทุนคงที่สูง ซึ่งค่า 

ใช้จ่ายส่วนใหญ่ซ่ึงรวมถึงค่าเส่ือมราคา ค่าใช้จ่ายในการ

ซ่อมบ�ารุงเครื่องบิน ค่าบริหารจัดการเครื่องบินและค่า

ธรรมเนียมการเดินอากาศ ต้นทุนทางการเงิน ค่าเช่า

ด�าเนินงานเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน

ส�าหรับนักบิน ลูกเรือ และบุคคลากรที่ท�างานระดับ

ภาคพื้นดิน ไม่ได้เปลี่ยนแปลงตามอัตราส่วนการขนส่ง

ผู้โดยสาร (Load Factor) ในขณะที่รายได้ที่เกิดจาก

เที่ยวบินหนึ่งจะสัมพันธ์โดยตรงกับจ�านวนผู้โดยสารหรือ

สินค้าที่รับขน และโครงสร้างค่าโดยสาร ดังนั้นหากมีการ

เปล่ียนแปลงด้านจ�านวนผู้โดยสารในตลาดที่เกี่ยวข้อง  

หรอืมกีารเปล่ียนแปลงด้านราคา ด้านอตัราส่วนการขนส่ง

ผู้โดยสาร (Load Factor) หรือการเดินทางรูปแบบอื่นๆ 

ที่เชื่อมต่อกัน (Traffic Mix) อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ

ธรุกจิ ฐานะทางการเงนิ ผลการด�าเนนิงาน และโอกาสทาง

ธรุกจิของบรษิทัฯ นอกจากนี ้ผลขาดทนุเลก็น้อยในระดบั

รายได้ที่คาดการณ์ไว้สามารถส่งผลกระทบในทางลบต่อ 

ผลการด�าเนินงานทางการเงินของบริษัทฯ

2.1 ในช่วงภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว อุตสาหกรรมการบิน 

 มีแนวโน้มท่ีจะมีผลประกอบการถดถอย

2.  ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ 
 อุตสาหกรรมการบิน
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ถึงแม้ว่าโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานของการบิน

เชิงพาณิชย์ในประเทศไทยจะมีการพัฒนาข้ึนอย่างมาก  

โดยมีการเปิดใช้สนามบินสุวรรณภูมิในเดือนกันยายน 

2549 และเปิดใช้สนามบินดอนเมืองอีกครั้งส�าหรับ 

เที่ยวบินภายในประเทศในเดือนมีนาคม 2550 แต ่

ทรัพยากรในหลายภาคส่วนของอุตสาหกรรมการบิน 

เชงิพาณชิย์ ซึง่รวมถงึสิง่อ�านวยความสะดวกของสนามบนิ 

และระบบควบคุมการจราจรทางอากาศยังไม่เพียงพอ 

ในการรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศท่ีเพิ่มขึ้น 

อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ ความสามารถของบริษัทฯ ในการเพิ่ม

อัตราการใช้เครื่องบินต่อล�าต่อวัน การปรับปรุงความ 

ตรงต่อเวลาของเที่ยวบิน และการให้บริการขนส่งทาง

อากาศอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในอนาคต 

ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของ 

บริษัทฯ ได้แก่

2.2 ข้อจ�ากัดของสนามบินในกรุงเทพฯ และสนามบินอ่ืนๆ ในประเทศไทย อาจท�าให้บริษัทฯ ไม่สามารถเพ่ิมอัตราการใช้ 

 เคร่ืองบินต่อล�าต่อวัน ปรับปรุงการตรงต่อเวลาของเท่ียวบิน และให้บริการขนส่งทางอากาศอย่างปลอดภัยและ 

 มีประสิทธิภาพได้

• จ�านวนเครือ่งบนิทีส่ามารถลงจอดได้ ความจผุูโ้ดยสาร 

 ในอาคารผู้โดยสาร และความหนาแน่นของการจราจร 

 ทางอากาศในสนามบินที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการการบิน 

 ทีบ่รษิทัฯให้บรกิารอยูโ่ดยเฉพาะสนามบนิสุวรรณภูมิ  

 และสนามบินภูเก็ต

• คุณภาพของการบริหารจัดการของสนามบินใน 

 ประเทศไทยโดยผู้ประกอบกิจการที่เกี่ยวข้อง

• คุณภาพของการควบคุมการจราจรทางอากาศของ 

 ประเทศ

• คุณภาพของระบบน�าร่องและการด�าเนนิการควบคมุ 

 ภาคพื้นดินในสนามบินในประเทศไทย

• ข้อจ�ากัดว่าด้วยความยาว และ/หรือความแข็งแรง 

 ของทางวิ่ง (runway) ซึ่งจ�ากัดน�้าหนักบรรทุกสูงสุด 

 ของเครื่องบินของบริษัทฯ

• คุณภาพของสาธารณปูโภคพืน้ฐานในสนามบนิระดบั 

 ภูมิภาคที่บริษัทฯ ให้บริการเที่ยวบินอยู่

• การเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัย

หากปัจจัยที่กล่าวไปแล้วข้างต้นไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพในการขยายเครือข่าย 

เส้นทางการบินหรือการเพิ่มจ�านวนเที่ยวบินของบริษัทฯ 

การปรับปรุงเที่ยวบินให้ตรงต่อเวลา และการให้บริการ

ขนส่งทางอากาศอย่างปลอดภัย นอกจากนี้ ธุรกิจ ฐานะ

ทางการเงิน ผลการด�าเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของ 

บริษัทฯอาจได้รับผลกระทบในทางลบ
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การก่อการร้ายส่งผลกระทบในทางลบต่ออุตสาหกรรม

การบิน โดยผลกระทบที่เกิดขึ้น รวมถึงการที่ต้นทุน 

ด้านการรกัษาความปลอดภยัและการประกนัภัยทีเ่พิม่ขึน้ 

ความวติกกงัวลเกีย่วกบัการก่อการร้ายในอนาคตทีเ่พิม่ขึน้ 

การปิดสนามบิน การยกเลิกเที่ยวบินและความล่าช้าของ 

เที่ยวบินอันเน่ืองมาจากการละเมิดมาตรการรักษา 

ความปลอดภัยและความเสี่ยงด้านความปลอดภัย และ 

การลดลงของจ�านวนผู้โดยสารและผลตอบแทน อันเนื่อง

มาจากอุปสงค์ของการเดินทางทางอากาศทั่วโลกลดลง 

ทั้งนี้ การก่อการร้าย หรือความหวาดกลัวว่าจะเกิดการ

ก่อการร้าย หรือเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบในระดับโลก

อื่นๆ อาจท�าให้อัตราส่วนการขนส่งผู ้โดยสาร (Load 

Factor) และผลตอบแทนลดลง และอาจท�าให้ต้นทุน

ของอุตสาหกรรมการบินรวมถึง บริษัทฯ เพิ่มขึ้น ซึ่งถ้า

เหตกุารณ์หรอืสถานการณ์ทีค่ล้ายคลงึกนัเกดิขึน้ในอนาคต 

ธรุกจิ ฐานะทางการเงนิ ผลการด�าเนนิงาน และโอกาสทาง

ธุรกิจของบริษัทฯ จะได้รับผลกระทบในทางลบ

การระบาดของโรคติดต่อประเทศท่ีได้รับผลกระทบ 

จากการระบาดรับมือกับความเสี่ยงท่ีจะเกิดโรคระบาด 

อาจท�าให้การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ติดขัดซึ่งอาจส่ง

ผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการ

ด�าเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ

2.3 อุตสาหกรรมการบินเผชิญความเ ส่ียงจาก 

 เหตุการณ์ท่ีเกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น การ 

 ก่อการร้าย การระบาดของโรคติดต่อ และภาวะ 

 อากาศเลวร้าย

ภาวะอากาศในช่วงฤดูมรสุมหรือช่วงที่เกิดสภาวะอากาศ

แปรปรวนในประเทศไทยหรอืประเทศอืน่ๆ เทีย่วบนิต่างๆ 

อาจถูกยกเลิกหรือต้องเลื่อนเวลาจากก�าหนดการเดิม 

ทั้งนี้ ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ประสบภัยพิบัติ

ทางธรรมชาติหลายครั้งในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งรวม

ถึงสึนามิและอุทกภัยในกรณีที่บริษัทฯ ยกเลิกเที่ยวบิน 

หรอืเลือ่นเวลาจากก�าหนดการเดมิเนือ่งจากสภาพอากาศ 

ที่แปรปรวนนั้น รายได้และผลก�าไรของบริษัทฯ จะลดลง 

และถงึแม้ว่าเหตกุารณ์เหล่านีจ้ะอยูน่อกเหนอืการควบคมุ

ของบริษัทฯ แต่ผู้โดยสารอาจเห็นว่าบริษัทฯ ต้องรับผิด 

ในความล่าช้าและการยกเลกิเทีย่วบนิทีเ่กดิขึน้ ซึง่บรษิทัฯ

อาจเสื่อมเสียชื่อเสียงซึ่งส่งผลให้เสียลูกค้า และส่งผล 

กระทบต่อธรุกจิ ฐานะทางการเงนิ ผลการด�าเนนิงาน และ 

โอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้ สภาพอากาศ

แปรปรวนในประเทศต่างๆหรอืในภมูภิาคอืน่ๆ ซึง่ผูโ้ดยสาร 

ที่มาใช้บริการในเส้นทางการบินของบริษัทฯ มาจาก

ประเทศหรือภูมิภาคดังกล่าวอาจส่งผลกระทบในทางลบ

ต่อจ�านวนผู้โดยสารบนเที่ยวบินของบริษัทฯ 
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บริษัท การบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

อุตสาหกรรมการบิน อยู ่ภายใต้การก�ากับดูแลความ

ปลอดภัยและมาตรฐานการบินในระดับสากล ซึ่งมี

หน่วยงานต่างๆ ในระดับสากลเป็นผู ้ตรวจสอบและ

ก�ากับดูแล หากพบว่ามีข้อบกพร่องท่ีมีนัยส�าคัญต่อ 

ความปลอดภัย (Significant Safety Concerns) จะถูก 

ปรับลดสถานะความปลอดภัย ซึ่งจะส่งผลกระทบทั้ง 

ทางตรงและทางอ้อมกับประเทศ หน่วยงานท่ีก�ากับดูแล

กจิการด้านการบนิ รวมทัง้สายการบนิด้วย เช่น การถกูระงบั 

การเพิ่มเส้นทางการบิน การจ�ากัดจ�านวนเท่ียวบิน การ

จ�ากัดตารางการบิน ซึ่งจะส่งผลต่อความสามารถในการ

แข่งขัน และท�าให้ต้นทุนในการด�าเนินงานเพิ่มสูงข้ึน 

นอกจากนัน้ยงัจ�ากดัโอกาสในการขยายธรุกจิ การท�าก�าไร

ของธรุกจิ อตัราค่าเช่าเครือ่งบนิและเบีย้ประกนั ตลอดจน

เงื่อนไขการซ่อมบ�ารุงจะมีความเข้มงวดมากขึ้นอีกด้วย 

และส่งผลกระทบต่อความเชือ่มัน่ของผูใ้ช้บรกิาร เนือ่งจาก

ความปลอดภัยเป็นปัจจัยท่ีส�าคัญท่ีลูกค้าพิจารณาเลือก

ใช้บริการ

2.4 อุตสาหกรรมการบินอยู่ภายใต้การก�ากับดูแล 

 ความปลอดภัยและมาตรฐานการบินในระดับสากล
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บริษัท การบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)
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โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการของบริษัทฯ

คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการจ�านวน 5 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัทฯ  

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน  

และคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

• คณะกรรมการบริษัทฯ

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการจ�านวน 12 ท่านดังนี้

ชื่อ ต�าแหน่ง

 1. พลอากาศเอก เกษตร โรจนนิล ประธานกรรมการ

 2. นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ รองประธานกรรมการ

 3. นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการ

 4. พลต�ารวจโท วิสนุ ปราสาททองโอสถ กรรมการ

 5. นายประดิษฐ์ ทีฆกุล กรรมการ

 6. นายศรีภพ สารสาส กรรมการ

 7. พลเอก วิชิต ยาทิพย์ กรรมการ

 8. นายสหรัตน์ เพ็ญกุล กรรมการ

 9. นางนฤมล น้อยอ�า่ กรรมการ

 10. นางอาริญา ปราสาททองโอสถ (1) กรรมการ

 11. นายอนวัช ลีละวัฒน์วัฒนา (1) กรรมการ

 12. นายสมบูรณ์ กิติญาณทรัพย์ (1) กรรมการ

หมายเหตุ (1) ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการของบริษัทฯ ตามมตทิีป่ระชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ�าปี 2559 ซึง่ประชมุ 

   เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 และได้รับการจดทะเบียนเข้าเป็นกรรมการกับกระทรวงพาณิชย์ 

  เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559
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บริษัท การบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

 ด้านนโยบาย และการก�ากับดูแล

 1. คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ความรู้ความสามารถให้เป็นประโยชน์ต่อ 
  การด�าเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามมติของที่ประชุม 
  ผูถ้อืหุน้ และมอี�านาจกระท�าการใดๆ ตามทีร่ะบไุว้ในหนงัสือบรคิณห์สนธ ิและพระราชบญัญตัิ 
  บริษัทมหาชนจ�ากัด หรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่างๆ

 2. ปฏบิตัติามข้อก�าหนดและข้อพงึปฏบิตัทิีด่สี�าหรบักรรมการบรษิทัจดทะเบยีน ตามหลกัเกณฑ์ 
  ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

 3. ก�าหนดนโยบาย และให้ความเหน็ชอบในเรือ่งทีเ่กีย่วกบัการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ ในภาพรวม 
  เช่น วสิยัทศัน์ ทศิทางการด�าเนนิธรุกจิ กลยทุธ์ รวมถงึอนมุตัแิผนธรุกจิ งบประมาณประจ�าปี  
  แผนการลงทุน และการตัดสินใจทางการเงิน เป็นต้น 

 4. ติดตามผลการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ เพือ่ให้มัน่ใจว่าการด�าเนนิกจิการเป็นไปตามเป้าหมาย 
  และแผนงานที่ก�าหนดไว้ 

 5. จัดให้มนีโยบายการก�ากบัดแูลกจิการของบรษิทัฯ เป็นลายลักษณ์อกัษร และให้ความเหน็ชอบ 
  นโยบายดงักล่าว คณะกรรมการฯ ควรทบทวนนโยบายและการปฏบิตัติามนโยบายดงักล่าว 
  เป็นประจ�า อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

 6. ส่งเสริมให้มกีารก�าหนดจรรยาบรรณธรุกจิทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษร เพือ่ให้กรรมการ ผูบ้รหิาร 
  และพนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทฯ ใช้ในการด�าเนินธุรกิจ และ 
  ติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างจริงจัง

 ด้านการเงิน

 1. จัดให้มีระบบการรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ 

 2. จดัให้มกีารท�างบดลุ และบญัชกี�าไรขาดทนุ ณ วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบรษิทัฯ เสนอต่อ 
  ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในการประชมุสามญัประจ�าปีเพือ่พจิารณาอนมุตั ิทัง้นีค้ณะกรรมการบรษิทัฯ  
  ต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีก�าไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนน�าเสนอต่อ 
  ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

 ด้านการควบคุม และการตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง

 1. จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal  
  Audit) ที่เหมาะสม โดยจัดให้มีบุคคลหรือหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่
  เป็นผูรั้บผดิชอบในการตรวจสอบระบบดงักล่าว และทบทวนระบบการควบคุมภายในอย่างน้อย 
  ปีละหนึ่งครั้ง

 2. จัดให้มีนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) การจัดการและ 
  ควบคุมความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร

 3. ทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในและการจัดการ 
  ความเสี่ยงอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
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 ด้านทรัพยากรบุคคล

 • เกี่ยวกับกรรมการบริษัทฯ

  1. กลัน่กรองรายชือ่ผูส้มควรได้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิทัฯ เพือ่เสนอให้ทีป่ระชมุ 

   ผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง

  2. กลั่นกรองรูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ และ 

   กรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ความเห็นชอบ

 • เกี่ยวกับประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ 

  1. ให้ความเหน็ชอบคณุสมบตัทิีเ่หมาะสม วธิกีารสรรหา หลกัเกณฑ์ในการสรรหา ตลอดจน 

   รูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของประธานคณะผู้บริหารและกรรมการ 

   ผู้อ�านวยการใหญ่ 

  2. ให้ความเหน็ชอบหลักเกณฑ์ วธิกีารประเมนิผลการปฏิบตัหิน้าที ่และผลการประเมนิการ 

   ปฏิบัติหน้าที่ของประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่

  3. ให้ความเหน็ชอบการพจิารณาก�าหนดค่าตอบแทนประจ�าปีส�าหรบัประธานคณะผูบ้รหิาร 

   และกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ 

 • เกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร หลักเกณฑ์การปรับเงินเดือน และแผนการสืบทอด
  ต�าแหน่งผู้บริหาร

  1. ให้ความเหน็ชอบรปูแบบโครงสร้างองค์กรระดบับน ตลอดจนขอบเขตอ�านาจ หน้าที ่และ 

   ความรับผิดชอบส�าหรับผู้บริหารของระดับดังกล่าว

  2. ให้ความเหน็ชอบโครงสร้างเงนิเดอืนและหลักเกณฑ์การปรบัเงนิเดอืนประจ�าปีของบรษิทัฯ

  3. ให้ความเหน็ชอบแผนการสบืทอดต�าแหน่งผูบ้รหิาร (Succession plan) ส�าหรบัต�าแหน่ง 

    ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ 
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 ด้านการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 1. ก�ากบัดแูลให้มกีารปฏบิตัติามกฎหมายและข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ฯ เกีย่วกบัขัน้ตอน 
  การด�าเนินการ และการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ 
  ให้ถูกต้องครบถ้วน

 2. รายงานให้บรษิทัฯ ทราบถึงการมส่ีวนได้เสยีของตนหรอืของบคุคลทีม่คีวามเกีย่วข้อง ซึง่เป็น 
  ส่วนได้เสียทีเ่ก่ียวข้องกบัการบรหิารจดัการกิจการของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย ทัง้นี ้เพือ่เป็น 
  การแสดงความโปร่งใส จึงให้มีการรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้งที่มี 
  การเปลี่ยนแปลงข้อมูล

 3. กรรมการอิสระควรส่งหนังสือยืนยันให้กับบริษัทฯ เพื่อรับรองความเป็นอิสระของตนตาม 
  ค�าจ�ากัดความของบริษัทฯ ในวันท่ีกรรมการอิสระยอมรับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งและ 
  ทุกๆ ปีหลังจากนั้น

 ด้านการติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

 1. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม สม�่าเสมอ และจัดให้มีการเปิดเผย 
  ข้อมูลอย่างเป็นมาตรฐานและโปร่งใส

 ด้านการลงทุน

 1. มีอ�านาจในการพิจารณาอนุมัติเกี่ยวกับการลงทุนในทุกกรณี โดยอยู่ในระดับความเส่ียง 
  ที่บริษัทฯ ยอมรับได้

 2. มอบอ�านาจให้คณะกรรมการบริหารมีอ�านาจในการพิจารณาอนุมัติเกี่ยวกับการลงทุน  
  ในวงเงนิไม่เกนิ 500 ล้านบาทต่อครัง้ และให้คณะกรรมการบรหิารของบรษิทัฯ จดัท�ารายงาน 
  การอนุมัติการลงทุนให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ เมื่อมีการประชุมคณะกรรมการ 
  บริษัทฯ ในกรณีที่เป็นการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยง 
  กับบริษัทฯ ผู้บริหาร หรือกรรมการของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ  
  น�าเรื่องเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติเกี่ยวกับการลงทุนดังกล่าว  
  โดยกรรมการทีม่ส่ีวนเก่ียวข้องหรอืมส่ีวนได้เสยีจะไม่เข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
  ในการประชุมเรื่องดังกล่าว
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 ด้านอื่น ๆ

 1. แต่งตั้งเลขานุการบริษัทฯ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

 2. จัดให้มีกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ตลอดจนให้ความ 
  เห็นชอบข้อเสนอของกรรมการชุดย่อยในการปรับเปล่ียนเนื้อหาในกฎบัตรให้มีความเป็น 
  ปัจจุบัน และเหมาะสมกับระเบียบ ข้อบังคับ และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

 3. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ืน่ๆ ตามทีก่�าหนดไว้ในประกาศ ข้อก�าหนด พระราชบญัญตั ิหรอืกฎหมายอืน่ใด 

  ที่ก�ากับดูแลบริษัทฯ

ท้ังน้ี อ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถใช้กับบุคคลที่อาจมีความ 

ขัดแย้งมีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ 

หรอืบรษิทัย่อย และไม่รวมถงึการด�าเนนิการเกีย่วกบัรายการเกีย่วโยงกนั และรายการได้มา หรอื 

จ�าหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สินที่ส�าคัญของบริษัทจดทะเบียนตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ  

หรอืประกาศอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้อง และบรษิทัฯ จะต้องปฏบิตัใิห้เป็นไปตามกฎระเบยีบ และข้อบงัคบั

ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ นอกจากนี้ อ�านาจ หน้าที่ และ

ความรับผิดชอบดังกล่าวข้างต้นไม่รวมถึงเรื่องอื่นๆ ที่ข้อบังคับบริษัทฯ ก�าหนดให้ต้องขออนุมัติ

จากมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้รับมอบอ�านาจจากคณะกรรมการ 

บรษิทัฯ ไม่สามารถอนมุตัริายการทีต่นหรอืบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง (ตามทีน่ยิามไว้ในประกาศ

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้

รบัประโยชน์ในลกัษณะใดๆ หรอือาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์อืน่ใดกบับรษิทัฯ หรอืบรษิทั

ย่อยของบริษัทฯ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ท่ีประชุม 

ผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัติไว้
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• คณะกรรมการบริหาร

เพื่อให้การด�าเนินงานของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพทันกับสภาวการณ์ เกิดประโยชน์สูงสุดกับ

บริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 4 

ท่านและก�าหนดวาระในการด�ารงต�าแหน่งคณะกรรมการบริหารเป็นระยะเวลา 3 ปีรายชื่อคณะ

กรรมการบริหารมีดังนี้

ชื่อ ต�าแหน่ง

 1. นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ประธานกรรมการบริหาร

 2. นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการบริหาร

 3. นายประดิษฐ์ ทีฆกุล กรรมการบริหาร

 4. นายอนวัช ลีละวัฒน์วัฒนา กรรมการบริหาร

ขอบเขตและอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

  ด้านนโยบาย และการก�ากับดูแล

  1. ก�าหนดวิสัยทัศน์ ทิศทางการด�าเนินธุรกิจ นโยบาย กลยุทธ์ของบริษัทฯ เพื่อน�าเสนอ 

   ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ

  2. ทบทวนแผนธุรกิจ แผนงบประมาณ รายจ่ายประจ�าปี แผนการลงทุน และแผนงาน 

   ด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององค์กร (Corporate Social Responsibility (CSR))  

   ของบรษิทัฯ ให้สอดคล้องกบันโยบายและกลยทุธ์ทีว่างไว้และน�าเสนอขอความเหน็ชอบ 

   จากคณะกรรมการบริษัทฯ

  3. ก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแผนงานต่างๆ ที่วางไว้ รวมทั้งให้ 

   เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อก�าหนดของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

   ตลอดจนกฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ

  4. พจิารณารายงานสรปุผลการปฏบิตังิานของบรษิทัฯ และเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ  

   เพื่อทราบทุกไตรมาส
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  ด้านการเงิน

  1. อนุมัติรายจ่ายเพื่อการลงทุนและค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน ตลอดจนค่าใช้จ่ายเพื่อ 

   ประโยชน์สาธารณะหรือเพื่อการกุศล ซึ่งอยู่นอกงบประมาณประจ�าปี ในวงเงินไม่เกิน 

   100 ล้านบาท ยกเว้น รายจ่ายลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ประเภทที่ดินและ/หรือ 

   สิง่ปลกูสร้าง รวมจนถึงสิทธิการเช่าในที่ดินและ/หรืออาคาร ซึ่งต้องจดทะเบียนสิทธ ิ

   การเช่ากับส�านักงานที่ดินจะต้องได้รับอนุมัติการลงทุนจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

   ในทุกกรณี

ทั้งน้ี เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้แก้ไข 

ขอบเขตอ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร โดยให้เพิ่มเติม

การอนมุตักิารลงทนุและค่าใช้จ่ายในกรณจี�าเป็นเร่งด่วน เพือ่ให้การบรหิารกจิการของ 

บรษิทัฯ เป็นไปด้วยด ีกรรมการผูอ้�านวยการใหญ่สามารถอนมุตัริายจ่ายเพือ่การลงทุน

และค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิงาน ตลอดจนค่าใช้จ่ายเพือ่ประโยชน์สาธารณะหรอืเพือ่การ

กุศล ซึ่งอยู่นอกงบประมาณประจ�าปีในวงเงินที่กล่าวข้างต้นไปก่อนได้ และให้น�าเสนอ

ต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อให้สัตยาบันในภายหลัง

  2. อนุมัติหรือทบทวนวงเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย ในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท โดย 

   บริษัทย่อยดังกล่าวจะต้องไม่มีบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทแม่ถือหุ้นเกินร้อยละ 5  

   ของจ�านวนหุ้นที่ออกและเรียกช�าระแล้วในบริษัทย่อยดังกล่าว และให้รายงานให ้

   คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบในการประชุมครั้งถัดไป

  ด้านการควบคมุ และการตรวจสอบภายใน และการบรหิารความเสีย่ง

  1. ก�ากบัดแูลให้บรษิทัฯมรีะบบปฏิบตักิารควบคุมภายใน และระบบการจดัการและควบคมุ 

   ความเสี่ยงที่เหมาะสมรัดกุม และเป็นไปตามข้อเสนอและท้วงติงของคณะกรรมการ 

   ตรวจสอบ
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  ด้านทรัพยากรบุคคล

1. กลัน่กรองและทบทวนรปูแบบโครงสร้างองค์กร และขอบเขตอ�านาจ หน้าที ่ความรบัผดิชอบ 

 ระดบับน (ระดบัผูอ้�านวยการใหญ่) เพือ่เสนอคณะกรรมการบรษิทัฯ พจิารณาให้ความ 

 เห็นชอบ 

2. ให้ความเห็นชอบแผนการสืบทอดต�าแหน่งผู้บริหาร (Succession plan) 

3. ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้ง โยกย้าย หรือปลดผู้บริหารตั้งแต่ต�าแหน่งระดับรอง 

 ผู้อ�านวยการใหญ่ ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาก�าหนดรายช่ือกรรมการ 

 บรษิทัย่อย และกรรมการผูจ้ดัการของบรษิทัย่อย เพือ่เป็นแนวทางการด�าเนนิงานของ 

 บรษัิทย่อยในการน�ารายชือ่ดงักล่าวผ่านขัน้ตอนอนมุตัติามกฎหมาย หรอืตามกฎระเบยีบ 

 และข้อบังคับของแต่ละบริษัทต่อไป

4. กลั่นกรองและทบทวนโครงสร้างเงินเดือน (Pay Scale) และหลักการการปรับ 

 เงินเดือนประจ�าปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ทั้งน้ีไม่รวมต�าแหน่งประธานคณะ 

 ผู้บริหารและกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่) เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 

 พิจารณาให้ความเห็นชอบ

  ด้านการลงทุน

1. มอี�านาจในการพจิารณาอนมุตัเิกีย่วกบัการลงทนุ ในวงเงนิไม่เกนิ 500 ล้านบาทต่อครัง้ 

2. ในกรณีที่เป็นการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่มีความเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยง 

 กับบริษัทฯ ผู้บริหาร หรือกรรมการของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการบริหารน�าเรื่องเสนอ 

 ต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ เพือ่พจิารณาอนมุตัเิกีย่วกบัการลงทนุดงักล่าว โดยกรรมการ 

 ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 ในการประชุมเรื่องดังกล่าว
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  ด้านอื่นๆ

1. แต่งตั้งคณะท�างาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย 

 ของบริษัทฯ

2. สอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารเป็นประจ�าทุกปี ในกรณีที่คณะกรรมการ 

 บริหารเห็นว่ามีความจ�าเป็นต้องปรับเปลี่ยนเนื้อความในกฎบัตรดังกล่าวให้เหมาะสม 

 กับระเบียบ ข้อบังคับ และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ให้คณะกรรมการบริหาร 

 เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ให้มีการพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

ทั้งนี้ อ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถใช้กับบุคคลท่ีอาจม ี

ความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด 

กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย และไม่รวมถึงการด�าเนินการเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงกัน  

และรายการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่ส�าคัญของบริษัทจดทะเบียน ตามกฎเกณฑ์

ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไป

ตามกฎระเบยีบ และข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรพัย์ฯ หรอืประกาศอืน่ๆ ทีเ่กีย่วกบัเรือ่งนัน้ๆ 

นอกจากนี ้อ�านาจ หน้าที ่และความรบัผดิชอบดงักล่าวข้างต้นไม่รวมถงึเรือ่งอืน่ๆ ทีข้่อบงัคบั 

  บริษัทฯ ก�าหนดให้ต้องขออนุมัติจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการบริหาร หรือ

ผูร้บัมอบอ�านาจจากคณะกรรมการบรหิารไม่สามารถอนมุตัริายการทีต่นหรอืบคุคลท่ีอาจมี

ความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ

ก�ากับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความ

ขดัแย้งทางผลประโยชน์อืน่ใดกบับรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ ยกเว้นเป็นการอนมุตัิ

รายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทฯ 

ได้พิจารณาอนุมัติไว้
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• คณะกรรมการตรวจสอบ
 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�านวน 3 ท่าน และมี 

คุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีก�าหนดโดยประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน และตลาด 

หลักทรัพย์ฯ โดย ณ วันที่31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วย

กรรมการบริษัทฯ ที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารบริษัทฯ ซึ่งมีรายชื่อ ดังนี้ 

ชื่อ ต�าแหน่ง

 1. นายศรีภพ สารสาส ประธานกรรมการตรวจสอบ

 2. พลเอกวิชิต ยาทิพย์ กรรมการตรวจสอบ

 3. นายสหรัตน์ เพ็ญกุล กรรมการตรวจสอบ

นายศรภีพ สารสาส เป็นประธานกรรมการตรวจสอบทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์เพยีงพอในการ

สอบทานความน่าเชื่อของงบการเงินของบริษัทฯ โดยมีนายวิโรจน์ สติธโรปกรณ์ เป็นเลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

  ด้านนโยบาย และการก�ากับดูแล

1. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

 ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

  ด้านการเงิน

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของ 

 บรษัิทฯ ให้มคีวามถกูต้องครบถ้วนเป็นทีเ่ชือ่ถอืได้ โดยการประสานงานกบัผู้ตรวจสอบ 

 บญัชภีายนอกและผูบ้รหิารทีร่บัผดิชอบจดัท�ารายงานทางการเงนิตามกรอบระยะเวลา 

 ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานราชการก�าหนด

2. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท�าหน้าที่เป็นผู้สอบ 

 บัญชีของบริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับ 

 ผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

3. จัดให้มีกระบวนการรับแจ้งเบาะแสจากพนักงานเกี่ยวกับรายการในงบการเงินที่ 

 ไม่เหมาะสมหรือประเด็นอื่นๆ โดยต้องท�าให้ผู้แจ้งเบาะแสมั่นใจได้ว่ามีกระบวนการ 

 สอบสวนที่เป็นอิสระ และมีการด�าเนินการในการติดตามที่เหมาะสม 
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  ด้านการควบคมุ และการตรวจสอบภายใน และการบรหิารความเสีย่ง

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการ 

 ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยสอบทาน 

 ร่วมกับผู้ตรวจสอบอิสระภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน ทั้งน้ี คณะกรรมการ 

 ตรวจสอบควรพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

2. สอบทานหลักฐานการไต่สวนภายในเม่ือมีข้อสงสัยหรือสันนิษฐานว่าอาจมีการทุจริต 

 หรือมีส่ิงผิดปกติหรือความบกพร่องส�าคัญในระบบการควบคุมภายใน และน�าเสนอ 

 คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาต่อไป

3. สั่งการและสอบทานหลักฐานหากมีข้อสงสัยว่าอาจมีการฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อ 

 ก�าหนดใดๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งมีหรืออาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและ 

 ผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยส�าคัญ 

4. ว่าจ้างหรอืน�าผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะด้านมาสนบัสนนุงานตรวจสอบและสอบสวน โดยปฏิบตั ิ

 ตามระเบียบของบริษัทฯ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสัยว่า 

 มีรายการหรือการกระท�าซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อฐานะการเงินและ 

 ผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

5. ในกรณทีีบ่รษิทัฯ มหีน่วยงานตรวจสอบภายในของบรษิทัฯ เอง คณะกรรมการตรวจสอบ 

 มีอ�านาจในการให้ความเห็นชอบการแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้างานตรวจสอบ 

 ภายใน และประเมนิผลการปฏบิตัหิน้าทีข่องผูท้ีด่�ารงต�าแหน่งหวัหน้าหน่วยตรวจสอบ 

 ภายใน แต่ในกรณีที่บริษัทฯ ใช้บริการหน่วยงานภายนอกเป็นผู้ให้บริการด้านการ 

 ตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบมีอ�านาจให้ความเห็นชอบการว่าจ้างและ 

 ก�าหนดค่าธรรมเนียมตอบแทนการว่าจ้างดังกล่าว

6. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่เหมาะสม ครอบคลุม 

 ทั้งองค์กร และเสนอแนะแนวทางในการบริหารความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวกับการด�าเนิน 

 ธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

7. สอบทานการรายงานการบรหิารความเสีย่ง และตดิตามความเสีย่งทีส่�าคญั และน�าเสนอ 

 รายงานความเห็นที่เกี่ยวกับความพอเพียงของระบบ และการควบคุมความเสี่ยงต่อ 

 คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา

  ด้านการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์

1. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  

 ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า 

 รายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ 
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  ด้านอื่น ๆ

1. จดัท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบรษิทัฯ  

 ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องมีรายละเอียดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ และระเบียบอื่น 

 ที่เกี่ยวข้อง

2. สอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ�าทุกปี โดยกฎบัตรดังกล่าว 

 ควรมีรายละเอียดเก่ียวกับขอบเขตของการด�าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 อย่างน้อยตามที่ก�าหนดไว้ในข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าด้วยคุณสมบัต ิ

 และขอบเขตการด�าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีข้อก�าหนดที่รองรับ 

 การท�าหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเพียงพอ เช่น การจ้างผู้เชี่ยวชาญ 

 ให้ความเหน็ในเรือ่งทีต้่องใช้ความช�านาญเฉพาะด้าน โดยบรษิทัฯ รบัผดิชอบค่าใช้จ่าย  

 เป็นต้น ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ามีความจ�าเป็นต้องปรับเปล่ียน 

 เนื้อความในกฎบัตรดังกล่าวให้เหมาะสมกับระเบียบ ข้อบังคับ และสถานการณ์ที ่

 เปลี่ยนแปลงไป ให้คณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ให้มีการ 

 พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมาย

ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบขึน้ตรงต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ โดยประธานกรรมการตรวจ

สอบและกรรมการตรวจสอบมีวาระในการด�ารงต�าแหน่ง 3 ปี
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• คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ  

ที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 3 ท่าน โดยส่วนใหญ่ต้องเป็นกรรมการอิสระ และประธานคณะ

กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2559 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ

จ�านวน 3 ท่าน ซึ่งมีรายชื่อ ดังนี้

 

ชื่อ ต�าแหน่ง

 1. พลเอก วิชิต ยาทิพย์ ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 

 2. นายศรีภพ สารสาส กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

 3. นายสมบูรณ์ กิติญาณทรัพย์ (1) กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

หมายเหตุ (1) ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2559  

   ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 และได้รับการจดทะเบียนเข้าเป็นกรรมการ 

   กับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559

พลเอก วิชิต ยาทิพย์ เป็นประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนที่มีความรู้และ

ประสบการณ์เพียงพอในการด�ารงต�าแหน่งดงักล่าว โดยมนีางสาวตรศีรณัย์ สตีกะลนิ เลขานกุาร 

บริษัทฯ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
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บริษัท การบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน

ด้านทรัพยากรบุคคล

 • เกี่ยวกับกรรมการบริษัทฯ

1. ก�าหนดคณุสมบตัทิีเ่หมาะสมของกรรมการบรษิทัฯ วธิกีารสรรหา และหลกัเกณฑ์ 

 ในการสรรหากรรมการบริษัทฯ รวมทั้งด�าเนินการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติ 

 เหมาะสมส�าหรับการเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการและน�าเสนอต่อคณะกรรมการ 

 บริษัทฯ พิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งต่อไป

2. พิจารณารูปแบบ หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน และก�าหนดค่าตอบแทนของ 

 กรรมการบริษัทฯ กรรมการชุดย่อย เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 

 ก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา โดยรูปแบบ หลักเกณฑ์ และอัตรา 

 ค่าตอบแทนเหล่านั้น ต้องมีความชัดเจน โปร่งใส เป็นธรรม และสอดคล้องกับ 

 ความรับผิดชอบ และผลการด�าเนินงาน ในลักษณะที่สามารถจูงใจและรักษา 

 กรรมการที่มีคุณภาพและศักยภาพไว้ได้

 • เกี่ยวกับประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ 

1. ก�าหนดคณุสมบตัทิีเ่หมาะสม วธิกีารสรรหา และหลกัเกณฑ์ในการสรรหาต�าแหน่ง 

 ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ รวมทั้งด�าเนินการสรรหา 

 บุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมส�าหรับการเข้าด�ารงต�าแหน่งน�าเสนอต่อคณะ 

 กรรมการบริษัทฯ พิจารณาเพื่อให้ความเห็นชอบ

2. พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของประธานคณะผู้บริหาร 

 และกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา 

 เพื่อให้ความเห็นชอบ โดยรูปแบบและหลักเกณฑ์เหล่านั้น ต้องมีความชัดเจน  

 โปร่งใส เป็นธรรม และสอดคล้องกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติ 

 หน้าที่

3. จัดท�าหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของประธานคณะ 

 ผู้บริหารและกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาให ้

 ความเห็นชอบ 
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 • เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การปรับเงินเดือน และแผนการสืบทอดต�าแหน่งผู้บริหาร

1. ประเมนิการผลปฏิบตัหิน้าทีข่องประธานคณะผู้บรหิารและกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ 

 ตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ และพิจารณา 

 ก�าหนดค่าตอบแทนประจ�าปี โดยพิจารณาจากผลการประเมิน และเสนอให้คณะ 

 กรรมการบริษัทฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ

2. จดัท�าแผนการสืบทอดต�าแหน่งผู้บรหิาร (Succession planning) ส�าหรบัต�าแหน่ง 

 ประธานคณะผูบ้รหิารและกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ และเสนอให้คณะกรรมการ 

 บริษัทฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ

ด้านอื่น ๆ

1. จัดท�ารายงานของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนโดยเปิดเผยไว้ใน 

 รายงานประจ�าปีของบริษัทฯ 

2. สอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนเป็นประจ�าทุกปี  

 ในกรณทีีเ่หน็ว่ามคีวามจ�าเป็นต้องปรบัเปลีย่นเนือ้ความในกฎบตัรดงักล่าวให้เหมาะสม 

 กับระเบียบ ข้อบังคับ และสถานการณ์ที่เปล่ียนแปลงไปให้คณะกรรมการสรรหา 

 และก�าหนดค่าตอบแทนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 

3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมาย

ทั้งน้ี คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนขึ้นตรงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 

โดยประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนและกรรมการสรรหาและก�าหนด 

ค่าตอบแทน มีวาระในการด�ารงต�าแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการบริษัทฯ
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บริษัท การบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

• คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการของบรษิทัฯ ประกอบด้วยกรรมการบรษิทัฯ ทีไ่ม่ได้เป็นผูบ้รหิาร
อย่างน้อยสาม (3) คน โดยส่วนใหญ่ต้องเป็นกรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการก�ากับ
ดูแลกิจการต้องเป็นกรรมการอิสระโดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการก�ากับดูแล
กิจการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�านวน 2 ท่าน และกรรมการบริษัทฯ ที่ไม่ได้
เป็นผู้บริหารอีก 1 ท่าน รวมเป็น 3 ท่านซึ่งมีรายชื่อ ดังนี้

ชื่อ ต�าแหน่ง

 1. นายสมบูรณ์ กิติญาณทรัพย์ (1) ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการ

 2. นางอาริญา ปราสาททองโอสถ (1) กรรมการก�ากับดูแลกิจการ

 3. นายสหรัตน์ เพ็ญกุล กรรมการก�ากับดูแลกิจการ

หมายเหตุ (1) ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2559 

   ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 และได้รับการจดทะเบียนเข้าเป็นกรรมการ 

   กับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559

นายสมบรูณ์ กติญิาณทรพัย์ เป็นประธานกรรมการก�ากบัดแูลกจิการทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์
เพยีงพอในการด�ารงต�าแหน่งดงักล่าว โดยมนีายดนสุรณ์ ชเูชดิวฒันศกัดิ ์ผู้ช่วยเลขานกุารบรษิทัฯ 
เป็นเลขานุการคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ก�ากับดูแลกิจการ

ด้านนโยบาย และการก�ากับดูแล

1. ก�าหนดนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการ รวมทัง้แนวปฏิบตั ิและข้อก�าหนดด้านจรยิธรรม 
 และจรรยาบรรณทางธุรกจิให้สอดคล้องและเป็นไปตามกรอบของกฎหมาย หลกัเกณฑ์  
 ระเบียบ แนวทาง มาตรฐานและข้อก�าหนดที่เป็นปัจจุบันของหน่วยงานที่ท�าหน้าที่ 
 ก�ากับดูแลบริษัทจดทะเบียน ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�านักงาน 
 คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และของสถาบันหรือองค์กร 
 ที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทางด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดีในระดับประเทศและใน 
 ระดับสากล เพื่อสนับสนุนการด�าเนินธุรกิจ กลยุทธการด�าเนินกิจการและเป้าหมาย 
 ความส�าเร็จทางการค้าและทางสังคมอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ รวมทั้งการพิจารณา 
 ทบทวนนโยบาย แนวปฏบิตัแิละข้อก�าหนดดงักล่าวให้มคีวามทนัสมยัและเป็นปัจจบุนั 
 สามารถน�ามาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. ก�ากับดูแล ติดตามและประเมินผล เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ และบุคคลกร รวมทั้ง 
 ผู้มส่ีวนได้เสยีได้ปฏบิตัหิรอืด�าเนนิการตามนโยบายและแนวปฏิบตัหิรอืข้อก�าหนดต่างๆ  
 รวมท้ังให้ค�าแนะน�า หรือข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงหรือยกระดับการปฏิบัติงานตาม 
 แนวทางการก�ากับดูแลกิจการ
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ด้านทรัพยากรบุคคล

1. พจิารณาและให้ความเหน็ชอบ และเสนอความเหน็หรอืข้อแนะน�าเกีย่วกบัการประเมนิ 
 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ประธานคณะผู้บริหาร และกรรมการ 
 ผู้อ�านวยการใหญ่ทางด้านการก�ากับดูแลกิจการ

ด้านอื่น ๆ

1. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ความรู้ สร้างความเข้าใจ และความเชื่อมั่นใน 
 ระบบการก�ากับดูแลกิกจารให้แก่บุคคลกรในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ

2. สนบัสนนุ ให้ค�าปรกึษาและข้อแนะน�าแก่บรษิทัฯ ในการเตรยีมความพร้อมเพือ่เข้าร่วม 
 รับการประเมินหรือการจัดอันดับด้านการก�ากับดูแลกิจการ

3. จัดท�ารายงานของคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปี 
 ของบริษัทฯ 

4. สอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาก�ากับดูแลกิจการเป็นประจ�าทุกปี ในกรณ ี
 ที่เห็นว่ามีความจ�าเป็นต้องปรับเปล่ียนเนื้อความในกฎบัตรดังกล่าวให้เหมาะสมกับ 
 ระเบยีบ ข้อบงัคับ และสถานการณ์ทีเ่ปล่ียนแปลงไปให้คณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการ 
 เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 

5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมาย

ทัง้นี ้คณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการขึน้ตรงต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ โดยประธานกรรมการ
ก�ากบัดแูลกจิการและกรรมการก�ากบัดแูลกจิการ มวีาระในการด�ารงต�าแหน่งตามวาระของ
การเป็นกรรมการบริษัทฯ
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บริษัท การบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

• คณะผู้บริหาร

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะผู้บริหารประกอบด้วยผู้บริหารจ�านวน 19 ท่าน ดังนี้

ชื่อ ต�าแหน่ง

นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ประธานคณะผู้บริหาร

นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่/กรรมการรองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่

ฝ่ายปฏิบัติการ/รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่อาวุโส ฝ่ายการพาณิชย์/

รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

นายประดิษฐ์ ทีฆกุล กรรมการรองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ ฝ่ายบริหารกลาง/

ผู้อ�านวยการอาวุโสส�านักประธานคณะผู้บริหาร

นายอนวัช ลีละวัฒน์วัฒนา รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่อาวุโส ฝ่ายการเงินและบัญชี/

รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ ส่วนการเงิน

นายคริสทอป คลาเรนซ์ รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่อาวุโส ฝ่ายซ่อมบ�ารุงอากาศยาน

นายณรงค์ชัย ถนัดช่างแสง รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ ฝ่ายสนามบิน

นายวิโรจน์ สติธโรปกรณ์ รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ ฝ่ายตรวจสอบภายใน

พลอากาศโท เดชิศร์ เจริญวงศ์ รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ ส่วนปฏิบัติการบิน

นายพรต เสตสุวรรณ รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ ส่วนการตลาด

นางสาวอณิญญา เนตรประไพ รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ ส่วนบริหารทั่วไป

นายจิระพล หิรัญรัตน์ รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ ส่วนบริหารเครือข่ายการบิน

นางจันทร์ทิพย์ ทองกันยา รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ ส�านักผู้อ�านวยการใหญ่

นายวรงค์ อิศรเสนา ณ อยุธยา รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ ส่วนขาย

นายนิจพัฒน์ ปิยะพันธ์ รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ ส่วนปฏิบัติการภาคพื้น

นางสาวสุมาลี ใช้เทียนทอง รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ ส่วนรายได้เสริมองค์กร

นางสาวพูลสุข ธีรวาณิชย์ผล รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ ส่วนบัญชี

นายทองสุข ชมพูนุช รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ ส่วนช่างซ่อมบ�ารุง

นางสาวตรีศรัณย์ สีตกะลิน รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ ฝ่ายเลขานุการบริษัท

นางนฤมล ใจหนักแน่น เลขานุการ ส�านักประธานคณะผู้บริหาร (ระดับรองผู้อ�านวยการใหญ่)
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ขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานคณะผู้บริหาร
(Chief Executive Officer)

ขอบเขตอ�านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของประธานคณะผูบ้รหิาร (Chief Executive Officer) 

มีดังต่อไปนี้

ด้านนโยบายและการก�ากับดูแล

1. ร่วมกับคณะกรรมการบริหารในการดูแลให้มีการก�าหนดวิสัยทัศน์ ทิศทางการด�าเนิน 

 ธุรกิจ นโยบาย กลยุทธ์ของบริษัทฯ

2. สื่อสารวิสัยทัศน์ ทิศทางการด�าเนินธุรกิจ นโยบาย กลยุทธ์ของบริษัทฯ ที่ได้รับการ 

 อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ใช้เป็นกรอบในการ 

 จัดท�าแผนงานและบริหารจัดการธุรกิจของแต่ละหน่วยงาน

3. ดูแลให้บริษัทฯ มีการจัดท�าแผนธุรกิจ แผนงบประมาณ แผนการลงทุน และแผนงาน 

 ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (Corporate Social Responsibility: CSR)  

 ให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่วางไว้ ตลอดจนกล่ันกรองแผนดังกล่าว และ 

 เสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณา

4. ดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแผนงานต่างๆ ที่วางไว้ รวมทั้งให้เป็นไป 

 ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อก�าหนดของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน 

 กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ และน�ามาซึ่งผลประกอบการที่ได้ตั้งเป้าหมาย  

 ทั้งในส่วนที่เป็นเป้าหมายทางการเงิน และมิใช่การเงิน

5. ดูแลให้การบริหารจัดการของบริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใส

ด้านการเงิน

อนมุตัริายจ่ายต่างๆ ตามแผนงานทีไ่ด้รบัการอนมุตัโิดยคณะกรรมการบรษิทัฯ คณะกรรมการ

บริหารและตามอ�านาจที่ได้รับมอบหมาย

ด้านการควบคุม การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง

1. ดูแลให้บริษัทฯ มีระบบปฏิบัติการควบคุมภายในที่เหมาะสมตามแนวทางที่ได้รับ 

 มอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ

2. ดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่เหมาะสม และเป็นไปตาม 

 แนวทางทีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรหิาร และ/หรอืคณะกรรมการตรวจสอบ
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บริษัท การบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

ด้านทรัพยากรบุคคล

1. ดูแลเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ ในภาพรวม

ด้านการติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

1. เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในการติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

2. สนับสนุนคณะกรรมการบริษัทฯ ในการจัดให้มีช่องทางในการส่ือสารกับผู้ถือหุ้น 

 อย่างเหมาะสม สม�า่เสมอ และจดัให้มกีารเปิดเผยข้อมลูอย่างเป็นมาตรฐานและโปร่งใส

ด้านสัมพันธ์ภาพกับบุคคลภายนอก

1. เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในการประชาสัมพันธ์องค์กรต่อสาธารณะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

 ในส่วนของการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์และภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรในระดับ 

 ประเทศและระดับสากล

ด้านอื่น ๆ

1. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร

ทั้งนี้ประธานคณะผู้บริหารหรือผู้รับมอบอ�านาจจากประธานคณะผู้บริหารไม่สามารถ

อนุมัติรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศ 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย

หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด 

กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตาม

นโยบายและหลักเกณฑ์ท่ีท่ีประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณา

อนุมัติไว้
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ขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ
กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ (President)

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ (President)

มีดังต่อไปนี้ 

1. ก�าหนดวสิยัทศัน์ (Vision)/พนัธกจิ (Mission)/วตัถปุระสงค์ (Objective)/เป้าหมาย (Goal)  

 ของบริษทัฯ ในการก�าหนดทศิทางการด�าเนนิธรุกจิขององค์กร เพือ่สร้างกรอบการด�าเนนิงาน 

 ที่ชัดเจนให้ทุกคนในองค์กรด�าเนินการตามอย่างเป็นระบบ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

2.  ก�ากับดูแลการด�าเนินธุรกิจด้วยความถูกต้องบนพื้นฐานของระเบียบข้อบังคับ กฎเกณฑ์  

 กฎหมาย ฯลฯ ด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ มคีวามเป็นธรรมต่อผูถ้อืหุน้ พนกังาน  

 ลูกค้า และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

3.  ก�ากบัดแูลผลการด�าเนนิการ ผลประกอบการทางธรุกจิ และรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ  

 และผู้ถือหุ้น เพื่อคาดคะเนแนวโน้ม และก�าหนดทิศทางการด�าเนินงานทางธุรกิจ 

4.  ก�าหนดนโยบายเพือ่สร้างขดีความสามารถทางการบรหิารของผูบ้รหิารในการเตรยีมความพร้อม 

 การพฒันาบคุลากรภายในองค์กร เพือ่ความอยูร่อดขององค์กร และการเจรญิเตบิโตของธรุกจิ 

 อย่างยั่งยืน 

5.  ก�าหนดแนวทางการเจริญเติบโตในระยะยาว เพื่อเตรียมความพร้อมต่อการเปล่ียนแปลง 

 ที่จะเกิดขึ้นของสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจ และคู่แข่งทางธุรกิจในการสร้างประสิทธิภาพและ 

 ศักยภาพทางการแข่งขัน

6.  บริหาร สั่งการ ควบคุม และติดตามการด�าเนินงานของผู้ใต้บังคับบัญชา

7. ก�ากบัดแูลการด�าเนนิธรุกจิภายใต้หลกัจรยิธรรมและการจดัการทีด่ ีโดยรบัผดิชอบต่อสงัคม  

 และสิ่งแวดล้อมทั้งในระยะสั้นและระยะยาวอันน�าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

ทัง้นี ้กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ หรอืผู้รบัมอบอ�านาจจากกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ ไม่สามารถ

อนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์

ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของ 

บริษัทฯ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

หรือคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัติไว้
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บริษัท การบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

 • อ�านาจอนุมัติ

คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้ก�าหนดให้รายการต่อไปนี ้คอื งบลงทนุประจ�าปี การเสนองบประมาณ 

ค่าใช้จ่ายประจ�าปีการอนุมัติโครงการหรือสินทรัพย์ที่มีความต้องการอย่างเร่งด่วน 

ระหว่างปีท่ีมูลค่าเกินกว่า 100.0 ล้านบาท การอนุมัติค่าใช้จ่ายนอกงบประมาณที่มีมูลค่า

เกินกว่า 100.0 ล้านบาท การจัดหา จัดซื้อ และการเช่าระยะยาวเครื่องบิน การท�ารายการ

ระหว่างกันกรณีที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป การลงทุนใน 

ธุรกิจและหลักทรัพย์ที่มีมูลค่ามากกว่า 500.0 ล้านบาท จะต้องได้ผ่านการอนุมัติจากคณะ

กรรมการบริษัทฯ

ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่มีความเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยง

กับบริษัทฯผู้บริหาร หรือกรรมการของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการบริหาร น�าเรื่องเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติเกี่ยวกับการลงทุนดังกล่าว โดยกรรมการที่มี

ส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสีย จะไม่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการ

ประชุมเรื่องดังกล่าว

• การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

 1. กรรมการอิสระ 

คณุสมบตัขิองกรรมการอสิระ เป็นไปตามนยิามทีก่�าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก�ากบั

ตลาดทุนที่เกี่ยวข้องซึ่งสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ�านวนหุ ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ  

 บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้งของบรษิทัฯ ทัง้นี้ 

  ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย (ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

  หมายถึง บุคคลตามมาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้ 

 เงินเดือนประจ�า หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วมบริษัทย่อย 

 ล�าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได ้

 พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว 

 ไม่รวมถงึกรณทีีก่รรมการอสิระเคยเป็นข้าราชการ หรอืทีป่รกึษาของส่วนราชการซึง่เป็น 

 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย 

 ในลักษณะท่ีเป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของ  

 ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็น 

 ผู้บริหารหรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
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4. ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธรุกจิกบับรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม  

 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการ 

 ขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้น 

 ที่มีนัย หรือผู ้มีอ�านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ  

 บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของ 

 บริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  

 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย  

 ผู้มอี�านาจควบคุม หรอืหุน้ส่วนของส�านกังานสอบบญัชี ซึง่มผู้ีสอบบญัชีของบรษิทัฯ 

 บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของ 

 บริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 

 สองปี

6. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้ห้บรกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึง่ได้รบัค่าบรกิารเกนิกว่าสองล้าน 

 บาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ 

 ผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือ 

 หุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ 

 ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ  

 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการ 

 ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการ ลูกจ้าง พนักงาน  

 ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหน่ึงของจ�านวนหุ้นท่ีมีสิทธ ิ

 ออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซ่ึงประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและ 

 เป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการ 

 ด�าเนินงานของบริษัทฯ
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  2.  กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน (Nominating & Remuneration  

Committee) จะเป็นผู้ก�าหนดหลักเกณฑ์ในการด�าเนินการสรรหากรรมการและ 

ผู ้บริหารของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ตามที่ตลาด 

หลักทรัพย์ฯ ก�าหนด ด้วยความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล

เมือ่กรรมการทีด่�ารงต�าแหน่งครบวาระ หรอืมเีหตจุ�าเป็นทีจ่ะต้องแต่งตัง้กรรมการเพิม่ 

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนจะหารือร่วมกันเพื่อพิจารณาคัดเลือก

กรรมการเพื่อขอมติแต่งตั้งต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการ

สรรหา โดยพจิารณาถงึความรูค้วามสามารถ รวมถงึประสบการณ์การท�างาน ประกอบ 

การพิจารณาเพื่อก�าหนดตัวบุคคลท่ีมีความเหมาะสมทั้งด้านประสบการณ์ ความรู้  

ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เข้ามาเป็นกรรมการ ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับ 

การแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม 

มาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการ 

แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม  

พ.ร.บ. หลักทรัพย์ กฎหมายอื่น และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยภายหลังจากที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติแต่งตั้งแล้ว จะเสนอรายชื่อกรรมการดังกล่าวต่อที่ประชุม

ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป (ตามแต่ละกรณี)
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องค์ประกอบและการแต่งตั้ง การถอดถอน หรือการพ้นจากต�าแหน่งกรรมการของ 

บริษัทฯนั้น จะมีก�าหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งสามารถสรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้

1. คณะกรรมการของบริษทัฯ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการ 

 ไม่น้อยกว่ากึง่หนึง่ของจ�านวนกรรมการทัง้หมดนัน้ จะต้องมถีิน่ทีอ่ยูใ่นประเทศไทย

2. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และ 

 วิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง โดย 

 ผู ้ถือหุ้นจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู ่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลเดียวหรือ 

 หลายคนเป็นกรรมการ แต่จะแบ่งคะแนนเสยีงให้ผูใ้ดมากน้อยเพยีงใดไม่ได้

2. ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

3. บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�าดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็น 

 กรรมการเท่าจ�านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งน้ัน  

 ในกรณทีีบ่คุคลซึง่ได้รบัการเลอืกตัง้ในล�าดบัถดัลงมามคีะแนนเสยีงเท่ากนั 

 เกินจ�านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งน้ันให้ประธาน 

 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3. ในการประชมุผูถ้อืหุน้สามญัประจ�าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต�าแหน่งจ�านวน 

 หนึง่ในสาม ถ้าจ�านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ กใ็ห้ออกโดย 

 จ�านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากต�าแหน่งในปีแรก 

 และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให ้

 กรรมการคนที่อยู่ในต�าแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากต�าแหน่งกรรมการที่ออก 

 ตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาด�ารงต�าแหน่งอีกได้

4. กรรมการคนใดจะลาออกจากต�าแหน่งให้ยืน่ใบลาออกต่อบรษิทัฯ โดยการลาออกนัน้ 

 จะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกถึงบริษัทฯ

5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต�าแหน่งก่อนถึงคราวออก 

 ตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี ของจ�านวนผู้ถอืหุน้ซึง่มาประชมุ 

 และมสีทิธอิอกเสยีง และมหีุน้นบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่ากึง่หนึง่ของจ�านวนหุน้ทีถ่อื 

 โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
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  3. กรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 ท่าน โดยแต่งตั้ง

จากกรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน 

รวมถึงประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไป

ตามข้อก�าหนดที่คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนก�าหนด ซึ่งรวมถึงคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการ 

 ด�าเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับ 

 เดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

2. ไม่เป็นกรรมการของบรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย หรอืบรษิทัย่อยล�าดับเดยีวกนัเฉพาะที่ 

 เป็นบริษัทจดทะเบียน

3. มีความรูแ้ละประสบการณ์และสามารถอทุศิเวลาได้อย่างเพยีงพอทีจ่ะสามารถท�า 

 หน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ 

4. ต้องไม่เป็นกรรมการตรวจสอบของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ซึง่อยูใ่น 

 ธรุกจิหรอือตุสาหกรรมเดยีวกนั และไม่เป็นกรรมการตรวจสอบของบรษิทัจดทะเบยีน 

 ในตลาดหลักทรัพย์ฯ อื่นเกินกว่า 5 บริษัท เนื่องจากอาจมีผลให้การปฏิบัติหน้าที่ 

 ในบริษัทใดบริษัทหนึ่งท�าได้ไม่เต็มที่

ทัง้นี ้กรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึง่คน ต้องเป็นผูท้ีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์เพยีง

พอที่จะสามารถท�าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
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  • การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ จะด�าเนินการก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดังนี้

(1) ส่งกรรมการของบรษิทัฯ หรอืผูบ้รหิารทีม่คีณุสมบตัแิละประสบการณ์ทีเ่หมาะสม 

 กับการด�าเนินธุรกิจที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเป็น 

 กรรมการตวัแทนในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม ทัง้นี ้เพือ่ท�าหน้าทีก่�าหนดนโยบาย 

 ที่ส�าคัญในการบริหารงานและควบคุมการด�าเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและ 

 บริษัทร่วมดังกล่าวตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

(2) ด�าเนินการให้บริษัทย่อยก�าหนดนโยบายการเข้าท�ารายการของบริษัทย่อย  

 กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน และรายการได้มาจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินโดยให้นโยบาย 

 ดงักล่าวสอดคล้องและเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ประกาศ ระเบยีบ ข้อก�าหนด 

 และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องที่ประกาศโดยส�านักงาน ก.ล.ต.

(3) ด�าเนินการให้บริษัทย่อย จัดท�ารายงานทางการเงิน เพื่อให้แสดงถึงสถานะทาง 

 การเงินและผลการประกอบการของบรษิทัฯ โดยอยูบ่นพืน้ฐานของข้อมลูทางบญัชี 

 ทีถ่กูต้อง ครบถ้วน และเพยีงพอตามมาตรฐานการบญัชซีึง่เป็นทีย่อมรบัโดยทัว่ไป  

 และรายงานการท�ารายการระหว่างบรษิทัย่อยดงักล่าวกบับคุคลทีอ่าจมส่ีวนได้เสยี  

 หรอืมคีวามขดัแย้งกนัในทางผลประโยชน์ รวมถงึรายการการได้มาหรอืจ�าหน่ายไป 

 ซึง่สินทรพัย์ของบรษิทัย่อยดงักล่าว โดยให้มกีารน�าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ  

 เพื่อทราบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง

(4) ด�าเนินการให้บริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักจัดให้มีหน่วยงาน 

 ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) หรือผู้ตรวจสอบภายในจากภายนอก เข้ามา 

 จัดท�าแผนงานการตรวจสอบภายในประจ�าปีของบริษัทดังกล่าว และจัดให้ม ี

 การตรวจสอบตามแผนงานตรวจสอบภายในประจ�าปีที่ได้รับความเห็นชอบจาก 

 คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัฯ รวมถงึจดัให้มรีายงานผลการตรวจสอบและ 

 ข้อเสนอแนะเก่ียวกับระบบการควบคุมภายใน ว่าระบบการควบคุมภายในของ 

 บรษิทัดงักล่าว มคีวามรดักมุเพยีงพอหรอืไม่ และพนกังาน ผูบ้รหิาร และกรรมการ 

 ของบริษัทดังกล่าว ได้มีการปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายการควบคุมภายใน 

 มากน้อยเพียงใด เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการของบริษัทย่อยภายในระยะเวลา 

 ที่เหมาะสมอย่างสม�า่เสมอ
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บริษัท การบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

 • การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บรษัิทฯ มนีโยบายและวธิกีารดแูลกรรมการ และผู้บรหิารในการน�าข้อมลูภายในของบรษิทัฯ 
ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนดังนี้

1. ให้ความรูแ้ก่กรรมการและผูบ้รหิาร เก่ียวกับหน้าทีใ่นการรายงานการถอืครองหลักทรพัย์ 
 ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 ตามมาตรา 59 และบทก�าหนดโทษตามมาตรา 275 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ รวมทั้ง 
 การรายงานการได้มาหรือจ�าหน่ายหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุ 
 นิติภาวะต่อส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 246 และบทก�าหนดโทษ  
 ตามมาตรา 298 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์

2. ให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  
 จัดท�าและเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์และรายงานการเปล่ียนแปลง 
 การถอืครองหลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ ต่อส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59  
 และบทก�าหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่ง พ.ร.บ. หลกัทรพัย์ และจดัส่งส�าเนารายงานนี ้
 ให้แก่บริษัทฯ ในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

3. กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังานและลกูจ้างของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ทีไ่ด้รบัทราบข้อมลู 
 ภายในท่ีเป็นสาระส�าคัญซึ่งมีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลักทรัพย์ต้องใช้ความ 
 ระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 30 วันก่อนที่งบการเงินหรือ 
 ข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชนและในช่วงระยะเวลา 24 ช่ัวโมงภายหลัง 
 จากที่ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว ผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล 
 ภายในต้องไม่เปิดเผยข้อมูลน้ันให้ผู้อื่นทราบจนกว่าจะได้มีการแจ้งข้อมูลนั้นให้แก่ 
 ตลาดหลักทรัพย์ฯ 

4. ห้ามมใิห้กรรมการผูบ้รหิารพนกังานและลกูจ้างของบรษิทัฯ ใช้ข้อมลูภายในของบรษิทัฯ  
 ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซ่ึงยัง 
 มิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนซึ่งตนได้ล่วงรู้มาในต�าแหน่งหรือฐานะเช่นนั้น มาใช้เพื่อ 
 การซื้อหรือขายหรือเสนอซื้อหรือเสนอขายหรือชักชวนให้บุคคลอื่นซ้ือหรือขายหรือ 
 เสนอซื้อ หรือเสนอขายซึ่งหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี) ของบริษัทฯ ไม่ว่าทั้งทางตรง 
 หรือทางอ้อมในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือ 
 ทางอ้อมและไม่ว่าการกระท�าดังกล่าวจะท�าเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่นหรือน�า 
 ข้อเท็จจริงเช่นน้ันออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระท�าดังกล่าวโดยตนได้รับผลประโยชน ์
 ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

 • ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ในรอบบญัช ีสิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผูส้อบบญัชี
คือ นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ จากบริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด ส�าหรับการสอบบัญชี 

งบการเงินเท่ากับ 5.1 ล้านบาท
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การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

• การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

ในปี 2559 บริษัทฯ มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จ�านวน 13 ครั้ง

โดยมีรายละเอียดการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

ชื่อ
จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/
การประชุมทั้งหมดในปี 2559

 1. พลอากาศเอก เกษตร โรจนนิล

 2. นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ

 3. นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ

 4. พลต�ารวจโท วิสนุ ปราสาททองโอสถ

 5. นายประดิษฐ์ ทีฆกุล

 6. นายศรีภพ สารสาส

 7. พลเอก วิชิต ยาทิพย์

 8. นายสหรัตน์ เพ็ญกุล

 9. นางนฤมล น้อยอ�า่

 10. นางอาริญา ปราสาททองโอสถ (1)

 11. นายอนวัช ลีละวัฒน์วัฒนา (1)

 12. นายสมบูรณ์ กิติญาณทรัพย์ (1)

12/13

13/13

13/13

11/13

13/13

13/13

10/13

12/13

10/13

8/13

9/13

9/13

หมายเหตุ (1) ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2559 

   ซึง่ประชมุเมือ่วนัที ่12 เมษายน 2559 และได้รับการจดทะเบยีนเข้าเป็นกรรมการกบักระทรวง 

   พาณิชย์เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559

• การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2559 บรษิทัฯ มกีารจดัประชมุคณะกรรมการตรวจสอบจ�านวน 7 ครัง้ โดยมรีายละเอียดการ 

เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้ 

ชื่อ
จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/
การประชุมทั้งหมดในปี 2559

 1. นายศรีภพ สารสาส

 2. พลเอก วิชิต ยาทิพย์

 3. นายสหรัตน์ เพ็ญกุล

7/7

6/7

6/7
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บริษัท การบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

• เลขานุการบริษัทฯ

คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้แต่งตัง้ นางสาวตรศีรณัย์ สีตกะลิน เป็นเลขานกุารบรษิทัฯ นบัตัง้แต่ 

วนัที ่28 มกราคม 2559 โดยมหีน้าทีแ่ละความรับผิดชอบตามทีก่�าหนดไว้ในพระราชบญัญตัิ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

   
• ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 

  (ก) ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการจ�านวน 12 ราย เป็นจ�านวน 

ทัง้สิน้ 40.80 ล้านบาท โดยค่าตอบแทนดงักล่าวเป็นค่าตอบแทนในรปูแบบค่าบ�าเหนจ็ 

และค่าเบี้ยประชุมในฐานะกรรมการเท่านั้น ทั้งนี้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 ค่าเบี้ยประชุม

รายชื่อ
คณะกรรมการบริษัท ต�าแหน่ง บ�าเหน็จ

กรรมการ
คณะกรรมการ

บริษัท
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ
คณะกรรมการ

บริหาร 
คณะกรรมการ

ก�ากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนรวม
ในฐานะกรรมการ

ปี 2559 
(ล้านบาท)

 1. พล.อ.อ. เกษตร โรจนนิล ประธานกรรมการ 5,500,000 720,000 6.22 

 2. นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ รองประธานกรรมการ 4,583,333 390,000 1,200,000 6.17 

 3. นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการ 4,583,333 390,000 600,000 5.57 

 4. พล.ต.ต. วิสนุ ปราสาททองโอสถ กรรมการ 3,666,667 330,000 4.00 

 5. นายประดิษฐ์ ทีฆกุล กรรมการ 3,666,667 390,000 600,000 4.66 

 6. นายศรีภพ สารสาส ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ

3,666,667 390,000 210,000 20,000 4.29 

 7. พล.อ. วิชิต ยาทิพย์ ประธานกรรมการ

สรรหาและพจิารณา

ค่าตอบแทน

3,666,667 300,000 60,000 60,000 4.09 

 8. นางนฤมล น้อยอ�่า กรรมการ 3,666,667 300,000 3.97 

 9. นายสหรัตน์ เพ็ญกุล กรรมการ - 330,000 60,000 10,000 0.40 

 10. นายสมบูรณ์ กิติญาณทรัพย์(1) ประธานกรรมการ

ก�ากับดูแลกิจการ

- 270,000 30,000 20,000 0.32 

11. นายอนวัช ลีละวัฒน์วัฒนา(1) กรรมการ - 270,000 600,000 0.87 

 12. นางอาริญา ปราสาททองโอสถ(1) กรรมการ  - 240,000 10,000 0.25 

รวม 33,000,000 4,320,000 330,000  3,000,000 50,000 100,000 40.80 

หมายเหตุ : (1) ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่  

   12 เมษายน 2559 และได้รับการจดทะเบียนเข้าเป็นกรรมการกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559
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  (ข) ค่าตอบแทนของผู้บริหารบริษัทฯ 

ในปี 2559 บรษิทัฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ประธานคณะผูบ้รหิาร กรรมการผู้อ�านวย

การใหญ่ และผู้บรหิาร รวม 19 ราย เป็นจ�านวนเงนิทัง้สิน้ประมาณ 254.3 ล้านบาท โดย

ค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่นๆ 

  ค่าตอบแทนอื่น

สิทธิประโยชน์อื่นๆ ส�าหรับกรรมการบริษัทฯ มีรายละเอียดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข

ดังต่อไปนี้

1. ให้กรรมการได้รับสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล โดยส�าหรับกรรมการ 

 แต่ละท่านในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท) ต่อปี และรวมกัน 

 ในระหว่างวาระการด�ารงต�าแหน่ง ไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาท) 

2. ให้กรรมการได้รับสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับบัตรโดยสารเครื่องบินของบริษัทฯ  

 โดยส�าหรับกรรมการแต่ละท่านและผู้ติดตาม 1 ท่าน ไม่เกิน 24 ครั้งต่อปี

3. ให้กรรมการได้รับสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับการใช้เครื่องบินของบริษัทฯ (เมื่อตาราง 

 การบินว่าง) ส�าหรับกิจการของบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการ และ/หรือ 

 กรรมการ และกจิกรรมดงักล่าวเป็นกจิกรรมทีม่ปีระโยชน์ หรอืส่งเสรมิภาพลกัษณ์ 

 ของบริษทัฯ หรอืของธรุกจิของบรษิทัฯ สาธารณประโยชน์ กจิกรรมความรบัผดิชอบ 

 ต่อสังคมขององค์กร และภารกิจพิเศษอื่นๆ ไม่เกิน 100 ชั่วโมงต่อปี

4. ให้บริษัทฯ จัดให้มีการท�าประกันภัยความรับผิดของกรรมการและผู้บริหาร 

 (Directors and Officers Liabilities Insurance) ให้เป็นสิทธิประโยชน์แก่ 

 กรรมการและผู้บริหาร
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บริษัท การบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

• บุคลากรและการฝึกอบรม

 ข้อมูลทั่วไป

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีพนักงานรวมทั้งสิ้นจ�านวน 2,796 คน

 โดยแบ่งตามหน้าที่ได้ดังนี้

จ�านวนบุคคลากร  ณ 31 ธันวาคม 2559

ลูกเรือบนเที่ยวบิน:

นักบิน

พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

370

678

พนักงานภาคพื้นดิน:

ฝ่ายบริการลูกค้าภาคพื้น

ฝ่ายช่าง

390

283

หน้าที่อื่นๆ :

ฝ่ายการตลาด การส�ารองที่นั่ง 

อื่นๆ

142

933

รวมทั้งสิ้น 2,796

บริษัทฯ ก�าหนดให้มีการว่าจ้างนักบิน วิศวกร และบุคคลากรอื่นๆ ที่มีความสามารถและความ 

ทุ่มเท และมีประสิทธิภาพในการท�างาน ทั้งนี้ จากแผนการเติบโตของบริษัทฯ ท�าให้บริษัทฯ  

ต้องว่าจ้าง ฝึกอบรม พนกังานใหม่เป็นจ�านวนมากในอนาคต บรษิทัฯ ได้ตระหนกัถงึความจ�าเป็นใน

การคงความต่อเนือ่งในการบรหิารจดัการของบรษิทัฯ เพือ่รกัษาข้อได้เปรยีบของบรษิทัฯ ให้เหนอื 

คูแ่ข่ง ทัง้นี ้กรรมการของบรษิทัฯ เชือ่ว่าความส�าเรจ็อย่างต่อเนือ่งของบรษิทัฯ นัน้ขึน้อยูก่บัปัจจยั

หลายอย่างซึ่งรวมถึงการสนับสนุนและความทุ่มเทของผู้บริหารของบริษัทฯ ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ 

ได้ปรบัใช้กลยทุธ์ด้านทรพัยากรบคุคลซ่ึงรวมถงึค่าตอบแทนทีส่ามารถแข่งขนัได้ การสรรหาบคุคล

ที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ และแผนการสืบทอดงาน

บริษัทฯ ว่าจ้างนักบินท่ีมีประสบการณ์และได้รับใบอนุญาตทั้งจากภาคการทหารหรือจาก 

สายการบินอื่น อีกท้ัง บริษัทฯ ยังได้ว่าจ้างนักบินพาณิชย์ที่ไม่มีการบันทึกศักยภาพการบิน 

เฉพาะแบบที่มีคุณสมบัติครบถ้วน โดยนักบินดังกล่าวต้องมีช่ัวโมงบิน 250 ช่ัวโมงก่อนได้รับ 

ใบอนญุาตนกับนิ นอกจากนี ้บรษิทัฯ ได้สรรหาและตัง้ใจจะสรรหาบคุลากรนกัศกึษาทีจ่บการศกึษา 

จากมหาวิทยาลัยโดยตรง โดยบริษัทฯ รับประกันว่าจะให้เข้าท�างานกับบริษัทฯ ภายหลังจากจบ

การศึกษาจากโรงเรียนการบิน (ด้วยค่าใช้จ่ายตนเอง)
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บรษิทัฯ พยายามสร้างแรงจงูใจเพือ่รกัษาพนกังานของบรษิทัฯ โดยให้ผลตอบแทนตามการปฏบิตังิาน 

พร้อมทั้งยกระดับและทักษะความสามารถของพนักงานด้วยการฝึกอบรม ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้พนักงาน

ของบริษัทฯ เข้าร่วมการประชุมและเข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานได้รับและ

พฒันาทกัษะและความสามารถทีเ่กีย่วข้อง นอกจากนี ้การฝึกอบรมขณะปฏบิตังิานเป็นแนวทางส�าคญั 

อีกประการหนึ่งในการถ่ายทอดความรู้จากผู้เช่ียวชาญไปยังพนักงานใหม่หรือพนักงานระดับล่าง  

การลงทนุในทรพัยากรมนษุย์ช่วยเพิม่ขดีความสามารถของพนกังาน นอกจากนี ้ด้านการพฒันาทกัษะ

เหล่านี้ยังช่วยเตรียมความพร้อมให้แก่พนักงานระดับล่างและระดับกลาง เพื่อรับผิดชอบงานของ 

ผู้บริหารระดับสูงต่อไป

กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 
 

บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนส�ารองเล้ียงชีพ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2542 กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการ

กองทุน ไทยพาณิชย์ จ�ากัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออมของพนักงานในระยะยาว  

สร้างหลักประกันให้กับพนักงานและครอบครัวในกรณีที่ออกจากงาน เกษียณอายุ หรือเสียชีวิต  

นอกจากนี ้กองทนุส�ารองเล้ียงชีพยงัเป็นแรงจงูใจท�าให้พนกังานท�างานกบับรษิทัฯ เป็นระยะเวลานาน  

ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ซ่ึงช่วยให้ประสิทธิภาพในการท�างานดีขึ้น  

ต่อมาเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2543 บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ กองทุนรวม จ�ากัด (มหาชน) 

ภายหลังได้เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น “บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ากัด (มหาชน)”  

เป็นบริษัทจัดการกองทุนรวมส�ารองเลี้ยงชีพ โดยบริษัทฯ สมทบเงินร้อยละ 3-8 ของเงินเดือนของ

พนักงานเข้ากองทุนส�ารองเล้ียงชีพ และพนักงานจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 3-8  

ของเงินเดือนของพนักงานแต่ละราย 
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บริษัท การบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

• นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

การฝึกอบรมผู้บริหารและพนักงาน

บริษัทฯ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน

อย่างต่อเนื่อง จัดให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาท้ังภายในและ

ภายนอกองค์กรให้กับผู ้บริหารและพนักงานแต่ละระดับ ตาม

แนวทางในการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรที่บริษัทฯ จัดท�าขึ้น 

(Training Development Framework) เป็นไปตามค่านิยมหลัก

ขององค์กร (Core Values), สมรรถนะหลกั (Core Competency), 

สมรรถนะด้านบริหารจัดการ (Managerial Competency), 

สมรรถนะตามสายงาน (Functional Competency) ที่บริษัทฯ 

ก�าหนด ทั้งยังสนับสนุนการขับเคลื่อนทางธุรกิจขององค์กร โดย

บริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับบุคลากรใน

แต่ละระดับ/สายอาชีพ ซ่ึงบริษัทฯ ได้รับความร่วมมือกับสถาบัน

การอบรมชั้นน�าและ/หรือมหาวิทยาลัยในประเทศในการพัฒนา

หลักสูตรทั้งระยะสั้นและระยะยาว เช่น หลักสูตรภาคบังคับส�าหรับ

พนักงาน (Fundamental Development Program), หลักสูตร 

พื้นฐานและการบริหารจัดการธุรกิจสายการบิน, หลักสูตรพัฒนา 

ความรู้ทางธรุกจิและการบรหิารจดัการส�าหรบัผูบ้รหิาร (Leadership 

Development Program), หลักสูตรพัฒนาทักษะหัวหน้างาน  

(Supervisory Skills) เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดให้มีการ 

ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถท่ัวไป (General 

Training) หรือสาขาวิชาอื่นๆ เพิ่มเติม อาทิ หลักสูตรภาคบังคับ

ส�าหรบัวทิยากรภายในของบรษิทัฯ ผูท้�าหน้าทีส่อนพนกังานภายใน 

บริษัทฯ (Internal Trainer), หลักสูตรการพัฒนาการสื่อสาร, 

หลักสูตรการพัฒนาทักษะทางความคิด, หลักสูตรการบริหาร

โครงการ (Project Management) เป็นต้น เพื่อสนับสนุนกลยุทธ์

ขององค์กรในแต่ละปีอีกด้วย จะเห็นได้ว่าบริษัทฯ ให้ความส�าคัญ

ของการพัฒนาศักยภาพพนักงานทุกระดับซึ่งครอบคลุมตั้งแต่

พนักงานใหม่จนถึงพนักงานในปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ม่ันใจ

ได้ว่าบุคลากรขององค์กรมีความพร้อมทางด้านความรู้ ทักษะ และ

ความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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การฝึกอบรมนักบิน

บริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ความสามารถของนักบินอย่างต่อเนื่อง  

ทั้งการฝึกอบรมภาคพื้น (Ground Training Course) และการฝึกปฏิบัติจริงผ่านหลักสูตร

ต่างๆ ซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานของส�านกังานการบนิพลเรอืนแห่งประเทศไทย องค์กรการบนิ

พลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) รวมทั้ง 

สายการบินพันธมิตรชั้นน�า โดยเป็นการฝึกอบรมให้นักบินมีความรู้และความเข้าใจใน

อากาศยานทีท่�าการบนิ (Aircraft System) และการฝึกอบรมเพือ่ทบทวนการปฏบิตัใินขณะ

เกดิเหตฉุกุเฉนิ (Emergency Procedure) ในเครือ่งฝึกบนิจ�าลอง (Simulator) เป็นประจ�า

ทุก 6 เดือน ทั้งนี้ยังมีการฝึกอบรมภาควิชาการในรอบ 12 เดือนในหลักสูตรที่ส�าคัญ คือ

 

• หลักสูตรการบริหารทรัพยากรการบิน (Crew Resource Management) 

• หลักสูตรการดับเพลิง (Fire Fighting)

• หลักสูตรการขนส่งสินค้าอันตรายทางอากาศ (Dangerous Goods)

• หลักสูตรความมั่นคงการบิน (Aviation Security)

• หลักสูตรการอพยพผู้โดยสารออกจากอากาศยานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินทั้งบนพื้นดิน 

 และพื้นน�า้ (Slide and Wet Drill) และด้านนิรภัยการบิน (Flight Safety) 

• การฝึกปฏิบัติการบินในทัศนวิสัยจ�ากัด (Low Visibility Operation) 

ท้ังน้ี เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่านักบินของบริษัทฯ จะสามารถท�าการบินได้อย่างถูกต้อง 

ปลอดภัยและมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในขณะปฏิบัติการบินได้

อย่างมปีระสทิธภิาพ นอกจากนี ้เพือ่ให้หลกัสตูรการฝึกอบรมนกับนิมคีวามทนัสมยัสอดคล้อง

กบัสถานการณ์ทีม่กีารเปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็ บรษิทัฯ มกีารส่งเสรมิให้ครกูารบนิและ

นักบินเข้ารับการอบรมและสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศเพื่อ

กลับมาพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วย
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บริษัท การบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

การฝึกอบรมพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

บริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ความสามารถตลอดจนทัศนคติของพนักงานต้อนรับ 

บนเครื่องบินอย่างต่อเนื่องทั้งในการอบรมภาคพื้น (Ground Training Course) และการฝึกปฏิบัติ

จรงิผ่านหลกัสตูรต่างๆ ซึง่เป็นไปตามมาตรฐานของส�านกังานการบนิพลเรอืนแห่งประเทศไทย องค์กร

การบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) รวมทั้ง 

สายการบินพันธมิตรชั้นน�า โดยเป็นการฝึกอบรมในด้านการให้ความช่วยเหลือผู้โดยสารในกรณีปกต ิ

และฉุกเฉินเป็นหลัก รวมถึงงานด้านการบริการผู้โดยสาร นอกจากนี้ ยังให้การฝึกอบรมตามหลักสูตร

ต่างๆ ตามรอบ 12 เดอืนเช่นเดยีวกบันกับนิทัง้หมด และรวมถงึการฝึกปฐมพยาบาลเบือ้งต้น (First Aid)  

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของบริษัทฯ จะสามารถดูแลผู้โดยสารได้ 

เป็นอย่างดีทั้งในด้านการบริการและการให้ความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน นอกจากนี้ เพื่อให้เกิดการ 

พัฒนาด้านการบริการบนเครื่องบินและสามารถตอบสนองความต้องการตามประเภทและกลุ่ม 

ผูโ้ดยสาร บรษิทัฯ มกีารส่งเสรมิให้ผูฝึ้กอบรม (Cabin crew instructor) เข้ารบัการอบรมและสมัมนา

ในหลกัสตูรต่างๆ ทัง้ภายในและภายนอกประเทศเพือ่กลบัมาพฒันารปูแบบการฝึกอบรมและงานด้าน

การบริการให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 

นอกจากหลักสูตรภาคบังคับดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ จัดให้มีโครงการพัฒนาความก้าวหน้าเติบโต 

ในสายอาชีพ (Career Development Program) ตามแผนการพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคลของ

พนักงาน (Individual Development Plan-IDP) เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงาน ได้รับประสบการณ์

การเรยีนรูจ้รงิในหน่วยงาน ผ่านการเรยีนรูด้้วยวธิหีมนุเปล่ียนเรยีนงานภายในองค์กร (Job Rotation)  

เพือ่พฒันาศกัยภาพ ทกัษะ ความรู ้และประสบการณ์ในการท�างานทีก่ว้างหรอืสงูขึน้ได้อย่างสอดคล้อง

ตามแผนความก้าวหน้าเติบโตในสายอาชีพของพนักงาน โดยภายหลังจากจบการพัฒนาตามแผน 

พัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคลในแต่ละปี พนักงานจะได้รับการประเมินการเรียนรู้ หรือ Feedback  

จากผูส้อนงานหรอืผูท้ีเ่กีย่วข้อง เพือ่ให้พนกังานร่วมกบัผูบ้งัคบับญัชาสามารถน�าไปใช้เป็นข้อมลูส�าคญั

ในการวางแผนการพัฒนารายบุคคลของตนในปีถัดไป สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงการให้ความส�าคัญ 

ของบริษัทฯ ทีมุ่ง่เน้นการพฒันาให้บคุลากรปฏบิตังิานอย่างมอือาชพีสร้างสรรค์ความเป็นเลศิ เพือ่เป็น

สายการบนิทีด่ทีีส่ดุในภมูภิาคเอเชยี ทัง้ยงัเป็นการสนบัสนนุให้เกดิบรรยากาศของการเรยีนรู ้และสร้าง

วัฒนธรรมการเรียนรู้ในองค์กรอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

สรุปข้อมูลการพัฒนาบุคลากร (ในภาพรวม)
หน่วย: ชั่วโมงต่อคนต่อปี

จ�านวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยต่อคนต่อปี ปี 2558 ปี 2559

ผู้บริหารและพนักงาน 44.62 58.67
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รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์กรรมการและผู้บริหาร 4 ล�าดับแรกในรอบปี

รายชื่อ
จ�านวนหุ้นที่ถือ

ณ วันที่ 9/10/2558
จ�านวนหุ้นที่ถือ

ณ วันที่ 9/9/2559
จ�านวนหุ้น

ที่เปลี่ยนแปลง

 1. พลอากาศเอก เกษตร โรจนนิล 700,000 700,000 -

 2. นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ 482,899,100 223,027,500 ลดลง 259,871,600

 3. นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ 333,502,900 523,642,700 เพิ่มขึ้น 190,139,800

 4. พลต�ารวจโท วสิน ุปราสาททองโอสถ 300,000 300,000 -

 5. นายศรีภพ สารสาส - - -

 6. พลเอก วิชิต ยาทิพย์ 300,000 300,000

 7. นางนฤมล น้อยอ�า่ 416,400 416,400 -

 8. นายประดิษฐ์ ทีฆกุล 10,000,000 10,000,000 -

 9. นายอนวัช ลีละวัฒน์วัฒนา 26,000 122,000 เพิ่มขึ้น 96,000

 10. นายสหรัตน์ เพ็ญกุล - - -

 11. นางอาริญา ปราสาททองโอสถ 155,073,000 265,088,100 เพิ่มขึ้น 110,015,100

 12. นายสมบูรณ์ กิติญาณทรัพย์ - - -

 13. นางนฤมล ใจหนักแน่น 8,528,180 6,000,000 ลดลง 2,528,180

 14. พล.อ.ท. เดชิศร์ เจริญวงศ์ - - -

 15. นายวิโรจน์ สติธโรปกรณ์ 38,000 38,000 -

 16. Mr. Christophe Clarenc 36,900 36,900 -

 17. นายพรต เสตสุวรรณ 28,000 28,000 -

 18. นางสาวอณิญญา เนตรประไพ 4,200 4,200 -

 19. นายณรงค์ชัย ถนัดช่างแสง - - -

 20. นายจิระพล หิรัญรัตน์ - - -

 21. นายนิจพัฒน์ ปิยะพันธ์ - 25,000 -

 22. นางสาวตรีศรัณย์ สีตกะลิน - 31,500 -

 23. นางสาวสุมาลี ใช้เทียนทอง - 4,200 -

 24. นางจันทร์ทิพย์ ทองกันยา - - -

 25. นายวรงค์ อิศรเสนา ณ อยุธยา - - -

26.  นางสาวพูลสุข ธีรวาณิชย์ผล - 40,200 -

27.  นายทองสุข ชมพูนุช - 15,000 -

หมายเหตุ เป็นการใช้ข้อมูลจ�านวนหุ้นเปรียบเทียบ ณ วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อจัดท�ารายงาน 

   ประจ�าปีของปี 2558 และ 2559
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โครงสร้างเงินลงทุน

ผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 9 กันยายน 2559 บริษัทมีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 9 กันยายน 2559

จ�านวนหุ้น ร้อยละ

 1. นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ 523,387,900 24.92

 2. นางอาริญา ปราสาททองโอสถ 265,088,100 12.62

 3. นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ 222,777,500 10.61

 4. นางสาวปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ 171,799,400 8.18

 5. ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) 105,000,000 5.00

 6. นางสาวสมฤทัย ปราสาททองโอสถ 77,542,900 3.69

 7. บริษัท สินสหกล จ�ากัด(1) 63,934,400 3.04

 8. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 41,654,700 1.98

 9. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด 33,592,274 1.60

 10. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 26,046,500 1.24

หมายเหตุ (1) บริษัท สินสหกล จ�ากัด ถือหุ้นใหญ่ โดย 
  ครอบครัว ปราสาททองโอสถ ร้อยละ 100.0
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นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามนโยบาย

ดังต่อไปนี้ 

1. นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต�่ากว่าร้อยละ 50 ของก�าไรสุทธิ จาก 

งบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักส�ารองต่างๆ ทุกประเภท 

ตามที่กฎหมายก�าหนดและตามที่ก�าหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การจ่าย

เงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับการขยายธุรกิจและความต้องการ 

ใช้เงินทุนของบริษัทฯ ในแต่ละปี หรือขึ้นอยู่กับความจ�าเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร ทั้งนี้ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นการ

จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ อาจอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่าง 

กาลได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีก�าไรสมควรพอที่จะท�าเช่นนั้นได้

2. นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยแต่ละบริษัท จะอยู่ภายใต้การอนุมัติของ 

ที่ประชุมผู ้ถือหุ ้นของบริษัทดังกล่าว ตามข้อเสนอของคณะกรรมการของบริษัทย่อย 

แต่ละบริษัท โดยจะค�านึงถึงผลการด�าเนินงาน สภาพคล่อง กระแสเงินสด และสถานะ

ทางการเงินของบริษัทย่อยแต่ละบริษัท เงื่อนไขและข้อจ�ากัดในการจ่ายเงินปันผลตาม 

ที่ก�าหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ หุ้นกู้ หรือสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องที่ก�าหนดให้บริษัทย่อย 

แต่ละบริษัทต้องปฏิบัติตาม แผนธุรกิจในอนาคต และความจ�าเป็นในการใช้เงินลงทุน  

รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการของบริษัทย่อยแต่ละบริษัทเห็นสมควร



126

บริษัท การบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)



127

การก�ากับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้ยึดถือและปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีในการด�าเนินกิจการผ่านทางกรรมการ 

ผู้บริหาร และพนักงาน และถือว่าหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีนั้นเป็นปัจจัยส�าคัญในการส่งเสริม 

ความส�าเรจ็ในภาพรวมของบรษิทัฯ ในฐานะทีเ่ป็นองค์กรหนึง่ทีม่คีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมโดยนโยบาย

การก�ากบัดแูลกจิการของบรษิทัฯ เป็นไปตามแนวทางการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีซึง่เป็นไปตามหลกัการ

ก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก�าหนด 

 โดยนโยบายในการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้

นโยบายเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
(Good Corporate Governance)

นโยบายด้านการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นไปตามแนวทางหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

ส�าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 (The Principles of Good Corporate Governance For Listed 

Companies, 2012) ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ได้ก�าหนดให้น�ามาใช้

เป็นแนวทางในการจัดท�านโยบายด้านการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน และสอดคล้องกับ

หลักการก�ากับดูแลของ The Organization for Economic Co-operation and Development 

(OECD) และ ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) ประกอบด้วย

หลักการและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการใน 5 หมวด ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

หมวดที่ 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

หลักการ:  ผู้ถอืหุน้มสีทิธใินความเป็นเจ้าของบรษิทัฯ บรษิทัฯ จงึควรส่งเสรมิให้ผูถ้อืหุน้ได้ใช้ 

  สิทธิของตน 

แนวปฏิบัติที่ดี: บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�าคัญของการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น และจะไม่กระท�า 

  การใดๆ อันเป็นการละเมิด จ�ากัด หรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ  

  จะสนับสนุน ส่งเสริม และอ�านวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มเข้าร่วมประชุม 

  ผู้ถือหุ้นและใช้สิทธิของตนในเรื่องต่างๆ เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น 

  อย่างสม�า่เสมอ

สิทธิของผู้ถือหุ้นนั้น รวมถึงแต่ไม่จ�ากัดอยู่เพียง สิทธิในการซื้อขาย หรือจ�าหน่าย 

จ่าย โอนหุน้ สทิธใินเงนิปันผล สทิธใินการได้รบัข้อมลูข่าวสารทีส่�าคญัของกจิการ 

หรอืมผีลกระทบกบักจิการ สทิธใินการเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนใน

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องต่างๆ 
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หมวดที่ 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

หลักการ : ผู้ถือหุ้นทุกรายควรได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและเป็นธรรม 

แนวปฏิบัติที่ดี : บริษัทฯ จะก�ากับดูแลให้มีการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้น 
  ทุกกลุ่ม ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อย โดยก�าหนดแนวทางและวิธีการเปิดเผย 
  และเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยหรือส่วนน้อย 
  เข้ามีส่วนร่วมในการเสนอหรือพิจารณาเรื่องต่างๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น ผู้ถือ 
  รายย่อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าเป็นกรรมการได้โดยเสนอช่ือล่วงหน้าใน 
  เวลาอนัสมควร หรอืผูถ้อืหุน้รายย่อยสามารถร่วมกนัขอให้เพิม่วาระการประชมุได้  
  รวมทั้งก�าหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ 
  ตนเอง หรือผู้อื่นในทางมิชอบ (Abusive Self-dealing) ซึ่งถือเป็นการเอาเปรียบ 
  หรอือาจก่อให้เกดิความเสยีหายแก่ผูถ้อืหุน้โดยรวมได้ เช่น การซือ้ขายหลกัทรพัย์ 
  โดยใช้ข้อมูลภายใน (Insider Trading) อีกทั้ง ก�าหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูล 
  เกี่ยวกับส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องเพื่อขจัดความขัดแย้ง 
  ของผลประโยชน์ โดยก�าหนดไม่ให้กรรมการและ/หรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสีย 
  มส่ีวนร่วมในการพจิารณา หรอืให้ความเหน็ หรอืการตดัสินใจท�าธรุกรรมทีม่คีวาม 
  ขดัแย้งของผลประโยชน์ อกีทัง้ บรษิทัฯ จะจดักจิกรรมเพือ่เสรมิสร้างความสัมพนัธ์ 
  อันดีระหว่างผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นกับบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

หมวดที่ 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

หลักการ :  ผูม้ส่ีวนได้เสยีควรได้รบัการดแูลจากบรษิทัฯ ตามสทิธทิีม่ตีามกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
  และบริษัทฯ ควรจัดให้มีกลไกหรือกระบวนการเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง 
  บริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสีย 

แนวปฏิบัติที่ดี : บริษัทฯ ก�าหนดนโยบายให้มีการปฏิบัติอย่างดีและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
  แต่ละกลุ่ม โดยค�านึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมาย หรือตามข้อตกลง 
  ทางการค้าหรือพันธะกิจที่มีกับบริษัทฯ เป็นหลัก ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพัฒนากลไก 
  การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วน 
  ได้เสียแต่ละกลุ่มเพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งจะสร้างความมั่งคั่ง 
  และมั่นคงอย่างยั่งยืนให้แก่กิจการ 

  นอกจากนี ้บรษิทัฯ ได้ก�าหนดนโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคม โดยค�านงึถงึปัจจยั 
  ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมซึ่งมีความเกี่ยวพันโดยตรงกับการประกอบกิจการของ 
  บริษัทฯ เป็นหลัก
 
  เพื่อวัตถุประสงค์ของแนวปฏิบัตินี้ ผู้มีส่วนได้เสียที่ส�าคัญ ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า  
  พนกังาน ผูถ้อืหุน้ นกัลงทนุ เจ้าหนี ้ชมุชน หน่วยสงัคม หน่วยงานภาครฐั คูแ่ข่งขนั 
  ทางการค้า เป็นต้น
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หมวดที่ 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

หลักการ : บริษัทฯ ควรก�ากับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทอย่าง 

  ถกูต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางทีเ่ข้าถงึได้ง่าย มคีวามเท่าเทยีมกนั 

  และเชื่อถือได้

แนวปฏิบัติที่ดี :  บรษิทัฯ ตระหนกัและให้ความส�าคญักบัคณุภาพของข้อมลู และการเปิดเผยข้อมลู 

  อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและ 

  น่าเชื่อถือ โดยได้ก�าหนดนโยบายและก�ากับดูแลให้มีการจัดท�าและการเปิดเผย 

  ข้อมูล ทั้งที่เป็นข้อมูลทางการเงิน และที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างเพียงพอ  

  เชือ่ถอืได้ ตรงเวลาและเป็นปัจจบุนั โดยข้อมลูทีเ่ปิดเผยจะจดัท�าขึน้อย่างรอบคอบ  

  มีความชัดเจน ถูกต้อง และตรวจสอบได้ ใช้ภาษาที่กระชับ เข้าใจง่าย ท้ังนี้  

  การเปิดเผยสารสนเทศที่ส�าคัญให้กระท�าอย่างสม�า่เสมอ โดยเสนอข้อสารสนเทศ 

  ทั้งด้านบวกและด้านลบ โดยจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อก�าหนด กฎหมาย  

  ระเบียบของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับบริษัทฯ
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หมวดที่ 5  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

หลักการ:  คณะกรรมการมีบทบาทส�าคัญในการก�ากับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของ 

  บริษัทฯ คณะกรรมการมีความรับผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นและเป็น 

  อิสระจากฝ่ายบริหาร

แนวปฏิบัติที่ดี: คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติด้านประสบการณ์การท�างาน 

  ทีห่ลากหลาย มทีกัษะและความช�านาญเฉพาะด้านทีเ่ป็นประโยชน์กบัการด�าเนนิ 

  กิจการของบริษัทฯ

  กรรมการจะปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ด้วยความระมัดระวังและ 

  ความรอบคอบ โดยค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม  

  กรรมการทุกคนพร้อมท่ีจะอุทิศเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบอย่าง 

  เต็มท่ี และเป็นหน้าท่ีของกรรมการที่จะต้องเข้าประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง  

  เว้นแต่ กรณีที่มีความจ�าเป็นหรือเหตุผลพิเศษ 

  คณะกรรมการจะก�าหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง และกลยุทธ์การด�าเนินงานของ 

  คณะกรรมการท่ีชดัเจนและถือปฏบิตัไิด้ พร้อมทัง้กระบวนการก�ากบัดแูล ตดิตาม  

  และประเมินการบริหารงานของฝ่ายบริหารที่มีประสิทธิภาพ กรรมการทุกคนม ี

  ความเข้าใจหน้าท่ีความรับผิดชอบของกรรมการและลักษณะการด�าเนินธุรกิจ 

  ของบรษิทัฯ เป็นอย่างด ีพร้อมทีจ่ะแสดงความคดิเหน็ของตนอย่างเป็นอสิระและ 

  ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา 

  คณะกรรมการจะจัดให้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่าง 

  คณะกรรมการและฝ่ายบริหารที่ชัดเจน และก�ากับดูแลให้บริษัทฯ มีระบบงาน 

  ที่เชื่อมั่นได้ว่า จะสามารถด�าเนินการไปโดยถูกต้องตามกฎหมายและไม่ขัดกับ 

  จริยธรรมทางธุรกิจ 

  บริษัทฯ มีกระบวนการสรรหาผู้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

  พิจารณาแต่งตั้งซึ่งมีความโปร่งใสและปราศ จากการครอบง�าของผู้ถือหุ้นที่มี 

  อ�านาจควบคมุหรอืฝ่ายบรหิาร กรรมการไม่สามารถพจิารณาก�าหนดค่าตอบแทน 

  ซึ่งเป็นผลประโยชน์โดยตรงของตนเอง และต้องจัดให้มีกระบวนการก�าหนด 

  ค่าตอบแทนที่โปร่งใสและปราศจากการครอบง�าใดๆ
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Love Earth
Save Earth
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ความรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบายภาพรวม

บริษัทฯ การบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และ บริษัทย่อย ด�าเนินธุรกิจอยู่ภายใต้กรอบ 

ของความมจีรยิธรรมและธรรมาภบิาลทีด่ ีมคีวามโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ เพือ่ให้เป็นองค์กร

ที่สามารถพัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ และ

บริษัทย่อย มีนโยบายที่ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social 

Responsibility - CSR) ไม่ว่าจะเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การส่งเสริมด้านกีฬา ด้านวัฒนธรรม

ประเพณแีละการส่งเสรมิพระพทุธศาสนา อนัเป็นรากฐานส�าคัญในการสร้างความแขง็แกร่งให้กบัสังคม

และชุมชนอย่างยั่งยืน 

1. การด�าเนินงานและการจัดท�ารายงาน

 บรษิทัฯ ได้ตระหนกัถงึความรบัผดิชอบต่อสงัคม ได้มกีารก�าหนด นโยบายเกีย่วกบัความ 

 รับผิดชอบต่อสังคม ด้านต่างๆ ดังนี้

1. ให้ความส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจอย่างถูกต้องและตามกฏหมายและกฏระเบียบที่ 

 เกี่ยวข้อง มีความโปร่งใส เปิดเผยข้อมูลที่ส�าคัญ สามารถตรวจสอบได้ และยึดมั่นใน 

 การดูแลและแบ่งปันผลประโยชน์ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง เหมาะสมและ 

 เป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ชุมชนและสังคม รวมทั้งมีการ 

 เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส ด้วยตระหนักในความส�าคัญของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี  

 (Good Corporate Governance)

2. ด�าเนินธุรกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณธุรกิจ และปฏิบัติตามกฏหมาย  

 โดยบริษัทฯ ตระหนักถึงความส�าคัญในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นการ 

 ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติงานในต�าแหน่งหน้าที่ หรือใช้อ�านาจหน้าที่โดยมิชอบ  

 การฝ่าฝืนหลักกฏหมาย หลักจริยธรรม ระเบียบข้อบังคับหรือนโยบายของบริษัทฯ  

 เพ่ือแสวงหาประโยชน์อันมิควรได้ในรูปแบบต่างๆ เช่น การเรียก รับ เสนอ หรือ 

 ให้ทรัพย์สิน รวมถึงประโยชน์อื่นใดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลอื่นใดที่ท�าธุรกิจ 

 กับบริษัทฯ เป็นต้น
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3. ให้ความส�าคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคลในทุกขั้นตอน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ 

 สูงสุด ตั้งแต่การสรรหาบุคคลากร การพัฒนาบุคคลากร มีการจัดอบรมให้แก่พนักงาน 

 อย่างต่อเน่ือง การก�าหนดผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม การจดัสวสัดกิารอย่างเหมาะสม 

 การส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีโอกาสที่จะก้าวหน้าในอาชีพ รวมถึงการสร้าง 

 สภาพแวดล้อมในการท�างานที่เหมาะสม

4. สนับสนุนนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยในอดีตบริษัทฯ มีการ 

 บรหิารจดัการสนามบนิให้เป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อมอย่างต่อเนือ่ง เช่น ท�าการส�ารวจและ 

 ท�ารายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมก่อนการก่อสร้างวางผังและระเบียบในการใช้งาน  

 ไม่ให้สร้างผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและชมุชนโดยรอบ นอกจากนีย้งัเข้าร่วมกจิกรรม 

 สร้างสรรค์แนวคดิรกัษ์โลกตระหนกัถงึการช่วยกนัลดสภาวะโลกร้อน ลดการใช้พลงังาน 

 ให้พนักงานมีส่วนร่วมด้วยช่วยประหยัดไฟฟ้า กระดาษ การใช้ลิฟท์โดยสาร เป็นต้น 

5. มีนโยบายส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมในด้านต่างๆ เช่น ด้านกีฬา วัฒนธรรมประเพณี  

 การส่งเสริมพุทธศาสนา  การพัฒนาเยาวชน โดยมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็น 

 ประจ�าทกุปี ทัง้ในส่วนของส�านกังานใหญ่ และสนามบนิต่างๆ เช่น โครงการบรจิาคโลหติ 

 ช่วยชวีติเพือ่น โครงการค่ายศลิปะเดก็ และการจดังานหรอืกจิกรรมต่างๆ เพือ่หารายได้ 

 มอบให้มูลนิธิต่างๆ เป็นต้น
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กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้จัดกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อ

สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเน่ือง อาทิ กิจกรรม Love Earth 

Save Earth: Marine and Coastal Restoration, 

กจิกรรม Love Earth Save Earth: Save the Coconut 

Trees เป็นต้น และในปีน้ีทางบริษัทฯ ได้ท�าโครงการ 

Carbon Footprint สนามบินสมุย ได้รับการรับรอง

เครื่องหมายคาร์บอนฟุตพรินท์ขององค์กร เป็นสนามบิน

แห่งแรกของประเทศไทย จากองค์การบริหารจัดการ 

ก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ในรอบการพิจารณา 

เมื่อวันพุธที่ 7 กันยายน ที่ผ่านมา ซึ่งสัญญาการอนุญาต

ให้ใช้เครื่องหมายคาร์บอนฟุตพรินท์ขององค์กรครั้งนี ้

มอีาย ุ1 ปี คอืระหว่างวนัที ่7 กนัยายน 2559 - 6 กนัยายน 

2560 การได้รับการรบัรองเครือ่งหมายคาร์บอนฟตุพรนิท์

ขององค์กร เป็นผลจากการรวบรวมข้อมูลจากส่วนงาน

ต่างๆ ทั้งส่วนสนามบิน (Airport) และสายการบิน  

(Airline) ในสนามบินสมุย เพื่อน�ามาค�านวณปริมาณก๊าซ

เรือนกระจก หรือ Greenhouse Gases - GHGs ที่ปล่อย

ออกมาจากกจิกรรมต่างๆ (หน่วยเป็นคาร์บอนไดออกไซด์

เทียบเท่า) ใน 3 ขอบเขต ประกอบด้วย ขอบเขตท่ี 1:  

การปล่อย GHGs โดยตรง เช่น การเผาไหม้เชื้อเพลิง 

ขอบเขตที ่2: การปล่อย GHGs ทางอ้อม เช่น การใช้ไฟฟ้า

ส�านกังาน และขอบเขตที ่3: การปล่อย GHGs ทางอ้อมอืน่ๆ 

เช่น การใช้กระดาษ 

ทั้งนี้ ประโยชน์ของการท�าคาร์บอนฟุตพรินท์ขององค์กร

คือ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงของการด�าเนินธุรกิจ 

อย่างยั่งยืน เตรียมพร้อมมาตรการภาษีคาร์บอน รวมถึง 

ได้ข้อมูลสนับสนุนการหามาตรการและตั้งเป้าลดปริมาณ 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก แสดงถึงความรับผิดชอบต่อ

สังคมและสิ่งแวดล้อม

อีกทั้งบริษัทฯยังความส�าคัญกับการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ 

ที่ค�านึงถึงส่วนรวมเป็นหลักในส่วนบริการในห้องโดยสาร

บนเครื่องบิน (In-flight Services) เนื่องจากปริมาณ

ผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการผู ้โดยสารบนเครื่องในแต่ละวัน 

มีเป็นจ�านวนมาก ท�าให้เราต้องตระหนักถึงผลกระทบที่ 

อาจเกิดขึ้นต่อส่วนรวมในด้านต่างๆ การคัดเลือกใช้

ผลิตภัณฑ์จึงมีขึ้นภายใต้หลักเกณฑ์การด�าเนินกิจกรรม

ของบรษิทัทีส่ร้างผลประโยชน์ต่อสงัคมส่วนรวม ดงัตวัอย่าง

ผลิตภัณฑ์ที่เราเลือกใช้ส�าหรับบริการผู้โดยสารบนเครื่อง 

อาทิ เช่น

ก. ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและมีกรรมวิธี 

 ในการผลิตที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อส่วนรวม 

ข. สนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดย 

 การผลิตอปุกรณ์ต่างๆ ซึง่เน้นวตัถดุบิทีท่�าจากกระดาษ 

 แทนการใช้พลาสติก เช่น ปากกากระดาษ Recycle  

 ซึ่งตัวด้ามท�ามาจากกระดาษรีไซเคิลอัดแน่น และ 

 กล่องอาหารและแก้วกระดาษขนาดต่างๆ ที่ให ้

 บริการบนเครื่อง ซึ่งในแต่ละวันใช้ในปริมาณมาก  

 นับว่าช่วยลดปริมาณการใช้พลาสติกซึ่งเป็นหนึ่งใน 

 สาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อนได้มาก เป็นต้น
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นิทรรศการ Share Your Magic Moment
รายได้จากการประมูลทั้งหมด (ไม่หักค่าใช้จ่าย) มอบให้แก่มูลนิธิคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

กิจกรรม Meet in the Village to the world
เพื่อโปรโมท การท่องเที่ยว “ชุมชนเมืองเก่า จ.สุโขทัย”

สร้างรายได้แก่ชุมชน เติบโตได้อย่างยั่งยืน
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บริษัท การบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

กิจกรรม Art Camp
“สืบสานงานศิลป์ รักษ์ถิ่นบ้านเกิด”

จังหวัดตราด จังหวัดสุโขทัย และ

จังหวัดสมุทรปราการ
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กิจกรรม จิตอาสา ตามรอยพ่อ
เกาะสมุย กรุงเทพ

และจังหวัดแม่ฮ่องสอน
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บริษัท การบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

บรษัิทฯ ด�าเนนิธรุกจิโดยยดึหลกัธรรมาภบิาล จรรยาบรรณธรุกจิ และปฏบิตัติามกฏหมาย มาโดยตลอด 

และบริษัทฯ ได้มีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ไม่ให้มีการเรียกรับหรือ 

ยินยอมที่จะรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์ใดๆ รวมทั้งไม่ด�าเนินการ หรือกระท�าการใดๆ ที่เข้าข่าย

ดังกล่าว เพื่อประโยชน์ท้ังต่อบริษัทฯ ต่อตนเองหรือผู้อื่น ซึ่งได้ก�าหนดไว้ในจรรยาบรรณการปฏิบัติ

หน้าที่ทางธุรกิจของบริษัทฯ (Code of Conduct) เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติขั้นพื้นฐานแก่พนักงาน 

บริษัทฯ ยังตระหนักถึงความส�าคัญในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน ได้มีการก�าหนดนโยบาย

ต่อต้านคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption Policy) เพื่อแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันและต่อต้านปัญหา

ทุจริตคอร์รัปชั่น ของบริษัทฯ ให้ชัดเจนย่ิงข้ึน โดยก�าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ภายใน

บริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการที่บริษัทฯมีอ�านาจควบคุม จะต้องไม่กระท�าหรือสนับสนุนการกระท�า

ดังกล่าวไม่ว่ากรณีใดๆ และจะปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติในนโยบายต่อต้านคอร์รัปช่ันอย่าง

เคร่งครัด รวมถึงให้ความร่วมมือในกระบวนการตรวจสอบภายใน เพื่อป้องกันและร่วมแก้ไขปัญหา 

การทุจริตคอร์รัปชั่นที่อาจจะเกิดขึ้นภายในองค์กร 

โดยบริษัทฯ ได้วางแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันและต่อต้านปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น ดังนี้

1. ก�าหนดหลักการส�าหรับการให้ หรือรับของขวัญ หรือการบันเทิง ไว้เป็นส่วนหนึ่งของ 

 จรรยาบรรณการปฏิบัติหน้าที่ทางธุรกิจของบริษัทฯ กล่าวคือ พนักงานต้องไม่เสนอ 

 เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับเงิน สิ่งของ การเลี้ยงอาหารและความบันเทิงต่างๆ หรือ 

 ประโยชน์อื่นใด ท่ีอาจมีผลให้เกิดข้อสงสัยในพฤติกรรมการให้สินบน และการทุจริต 

 หากเป็นการรับของขวัญ ควรเป็นสิ่งท่ีมีมูลค่าไม่มากนัก และไม่ควรเป็นเงินสดหรือ 

 เทียบเท่าเงินสด และต้องตระหนักอยู่เสมอว่าการกระท�าหรือไม่กระท�าใดๆ ต้องอยู่ 

 ภายใต้เงื่อนไขที่โปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้

2. ก�าหนดระเบยีบจดัซ้ือจดัจ้าง วตัถุประสงค์ในการท�ารายการ การเข้าท�าสัญญา การเบกิ 

 จ่ายเงิน โดยในแต่ละข้ันตอนจะต้องมีเอกสารประกอบอย่างชัดเจน นอกจากน้ันยังมี 

 การก�าหนดวงเงินพร้อมอ�านาจอนุมัติในแต่ละระดับด้วย

3. จดัให้มรีะบบการตรวจสอบภายใน ครอบคลมุทัง้ด้านการเงนิ การบญัช ีการเกบ็บนัทกึ 

 ข้อมูล และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านบัญชีและการเงิน เพื่อให้มั่นใจว่าธุรกรรม 

 ทางการเงินดังกล่าวเป็นไปเพื่อวัตุประสงค์ที่ได้รับอนุมัติและเพื่อการด�าเนินธุรกิจ 

 ที่โปร่งใส
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4. ท�าการสื่อสารนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) 

 รวมถึงนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน (Anti-Corruption Policy) ไปยัง 

 หน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการที่บริษัทฯมีอ�านาจควบคุม  

 ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ การอบรมพนักงาน ระบบการสื่อสารภายในของบริษัทฯ เช่น  

 เวบ็ไซต์ หรอื อนิเตอร์เนต็ เป็นต้น ทัง้นีเ้พือ่ให้ผู้เกีย่วข้องทราบและน�านโยบายดังกล่าว 

 ไปถือปฏิบัติ

5. คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ท�าหน้าที่ในการตรวจสอบและสอบทานให ้

 บรษิทัฯ มกีารก�ากบัดแูลกจิการทีด่อีย่างเพยีงพอสอดคล้องกบันโยบายและข้อก�าหนด 

 ที่เก่ียวข้อง ทั้งนี้ หากคณะกรรมการตรวจสอบได้พบหรือหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการ 

 หรือการกระท�าที่อาจส่งผลระทบต่อความโปร่งใสในการด�าเนินงานของบริษัทฯ  

 คณะกรรมการตรวจสอบมีอิสระในการรายงานสิ่งที่พบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ  

 และเพื่อให้มีการด�าเนินการแก้ไข (แล้วแต่กรณีตามความเหมาะสม) หรือกรรมการ 

 ผู้อ�านวยการใหญ่/ละเหมาะสมปัญหาดังกล่าวได้อย่างทันเวลา

6. ก�าหนดช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนมายังคณะกรรมการตรวจสอบของ 

 บริษัทฯ ในกรณีพบเหตุการณ์การกระท�าที่ส่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของ 

 บุคคลรวมถึงบริษัทฯ โดยผู้แจ้งเบาะแสสามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนพร้อมส่ง 

 รายละเอียดหลักฐานต่างๆ ทางไปรษณีย์มายัง บริษัท การบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)  

 เลขที ่99 หมูท่ี ่14 ถนนวภิาวดรีงัสติ แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรงุเทพมหานคร 10900  

 ตามประเภทของเรื่องต่างๆ ดังนี้

ประเภทของเรื่องแจ้งเบาะแส ผู้รับข้อมูล

เรื่องการกระท�าความผิดกฏหมาย ทุจริต
ระเบียบบรษิทัและจรรยาบรรณการปฏบิตัิ
หน้าทีท่างธรุกจิของบริษัทฯ

กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ หรือ
ผู้ด�ารงต�าแหน่งบริหารสูงสุดของ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

เรื่องที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงและภาพพจน์ 
ของบริษัทฯ

กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่

เรื่องการกระท�าความผิดจรรยาบรรณของ
กรรมการ

ประธานกรรมการบริษัท หรือ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ 

เลขานุการบริษัท

เรื่องความผิดปกติของรายงานทางการเงิน ประธานกรรมการตรวจสอบ

7. เพือ่ป้องกนัผลกระทบทีอ่าจจะเกดิขึน้กบัผู้แจ้งเบาะแส บรษิทัฯ มกีลไกในการคุม้ครอง 

 ผู้แจ้งเบาะแส โดยให้ถือเป็นนโยบายในการเก็บความลับข้อมูล (ช่ือ-สกุล) ของผู้แจ้ง 

 เบาะแส ดังนั้นกรณีที่ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสถูกเปิดเผย ผู้ที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ 

 ข้อมลูดงักล่าว จะต้องถกูด�าเนนิการลงโทษทางวนิยัตามข้อบงัคบัการท�างานของบรษิทัฯ
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1. การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเข้าใจและตระหนักอยู่เสมอว่าองค์กรจะประสบความส�าเร็จ 

ในการบรหิารจดัการหรอืไม่ ขึน้อยูก่บัองค์ประกอบพืน้ฐานทีม่ส่ีวนส�าคญัในการบรหิารงาน 

3 ประการ คอื การควบคมุภายใน การบรหิารความเส่ียง และการตรวจสอบภายใน โดยบรษิทัฯ

เห็นความส�าคัญของระบบควบคุมภายในเน่ืองจากเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการก�ากับ 

ดูแลกิจการที่ดี ซึ่งในรอบระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มุ่งม่ันพัฒนาระบบควมคุมภายใน 

ให้เป็นไปตามแนวทางของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations  

of the Treadway Commission) โดยครอบคลุมด้านการควบคุมภายในองค์กร (Control  

Environment) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) การควบคุมการปฏิบัติงาน 

(Control Activities) ระบบสารสนเทศ และการส่ือสารข้อมูล (Information and  

Communication) ตลอดจนการติดตามประเมินผล (Monitoring Activities)

การควบคุมภายใน
และการบริหารจัดการความเสี่ยง
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มีความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสม

ของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยสรุปการ

ประเมินระบบควบคุมภายในได้ ดังนี้

สภาพแวดล้อมการควบคุม

บรษิทัฯ เหน็ความส�าคญัของการมสีภาพแวดล้อมของการ

ควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการก�ากับดูแล

กิจการที่ดีอันเป็นพื้นฐานที่จะช่วยท�าให้การบริหารงาน 

ของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลซึ่งเป็นปัจจัย

ของการด�าเนนิธรุกจิอย่างยัง่ยนื และยงัเป็นรากฐานส�าคญั

ในการสร้างเสรมิวฒันธรรมองค์กรทีด่แีละมคีวามเข้มแขง็

เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

บริษัทฯ ได้มีการจัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้

ความรู้เกี่ยวกับนโยบายต่างๆ ที่ส่งเสริมสภาพแวดล้อม 

การควบคมุทีด่ ีรวมถงึแนวปฏบิตัใินการต่อต้านการทจุรติ

และคอร์รัปชั่น ทั้งยังมีกระบวนการในการจัดการกับเรื่อง

ที่มีผู้ร้องเรียนว่าอาจเป็นการกระท�าผิดเพื่อให้เกิดความ

โปร่งใสและเป็นธรรมแก่ทกุฝ่าย และเป็นการสร้างทศันคติ

ที่ดีต่อการตรวจสอบ

ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มีการจัดท�าแบบส�ารวจเพื่อ

ประเมินความเข้าใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการปฏิบัติ

หน้าที่ทางธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งยังเป็นการท�าให้พนักงาน

ได้ทบทวนข้อปฏบิตัดิงักล่าว บรษิทัฯ ยงัจดัให้มมีาตรการ

ในการแจ้งเบาะแสหรอืข้อร้องเรยีนการกระท�าผดิกฎหมาย

จรรยาบรรณหรือพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริตหรือ

ประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กรทั้งจากพนักงานและ 

ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีอืน่ รวมถงึรายงานทางการเงนิทีไ่ม่ถกูต้อง

หรือระบบการควบคุมภายในที่บกพร่องเพื่อให้ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียช่วยสอดส่องดูแล
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การบริหารความเสี่ยง 

บริษัทฯ ได้มีการก�าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงไว้

อย่างชดัเจน โดยมกีารก�าหนดวตัถปุระสงค์ทางธรุกจิและ

เผยแพร่ให้พนักงานและบุคคลทั่วไปได้รับทราบตาม 

ช่องทาง www.bangkokair.com เพื่อให้ม่ันใจว่า

วัตถุประสงค์ที่ก�าหนดนั้นมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย

เชิงกลยุทธ์ และความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ โดยใน

ระหว่างปีมีกระบวนการทบทวน วิเคราะห์ ติดตาม และ

ก�าหนดมาตรการในการบรหิารความเสีย่งอย่างบรูณาการ 

และมุ่งสร้างทัศนคติและความเข้าใจที่ดีให้แก่พนักงาน 

ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในเรื่องการบริหารความเสี่ยง  

ให้กบับคุลากรทกุระดบั และสามารถน�านโยบายไปปฏบิตัิ

ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการ 

เตรียมพร้อมต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพ

เศรษฐกิจการเมืองกฎหมาย และข้อก�าหนดด้านความ

ปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการบริหารความ 

ต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) จึงได้พัฒนาระบบเตรียม 

ความพร้อม และทบทวนแผน ในการรับมือกับความเสี่ยง

และภาวะวิกฤติที่อาจเกิดขึ้นให้มีประสิทธิผลมากขึ้น  

เพื่อให้บริษัทฯ สามารถด�าเนินธุรกิจต่อไปได้ในภาวะ 

ฉุกเฉินไม่หยุดชะงัก และลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

ส�าหรับรายละเอียดด้านการบริหารความเสี่ยง ได้ระบุไว้

ในหัวข้อ “การบริหารความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง”
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กิจกรรมการควบคุม

บริษัทฯ มีหน่วยงานตรวจสอบภายในท�าหน้าที่ตรวจประเมินระบบ 

การควบคุมภายในโดยมีการประเมินความเสี่ยงในทุกด้านของ

กระบวนการทีเ่ข้าตรวจสอบ มกีารจดัท�าแผนการตรวจสอบประจ�าปี 

ซึ่งผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยจัดท�าแผนตาม

หลกัการ Risk-Based Approach ตามมาตรฐานสากล โดยค�านงึถึง

ผลกระทบจากความเสี่ยง และโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง มีการ

ก�าหนดระดบัความสาคญัของความเสีย่ง และจดัล�าดบั รวมทัง้ศกึษา

และท�าความเข้าใจการควบคุมภายในของกิจการที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

ประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในขั้นต้นและทดสอบการ

ควบคุม เพื่อจัดสรรทรัพยากร ทั้งในแง่ของบุคลากร และเวลา 

ในแผนการเข้าตรวจสอบได้อย่างเหมาะสม มั่นใจได้ว่าจะบรรลุตาม

เป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กรและของหน่วยงานที่ก�าหนด

ไว้ ที่จะท�าให้งานตรวจสอบสามารถ สร้างคุณค่าเพิ่มให้องค์กร

ทั้งยังมีการจัดอบรมให้ความรู ้เกี่ยวกับการควบคุมภายในและ 

ความเสีย่ง และเปิดโอกาสให้มกีารสอบถามกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง

เพือ่ท�าความเข้าใจแก่พนกังานให้สามารถด�าเนนิกจิกรรมการควบคมุ

ในกระบวนการต่างๆ ของบรษิทัฯ เพือ่ลดความเสีย่งต่อการไม่บรรลุ

วัตถุประสงค์ที่ได้ก�าหนดไว้ โดยมีการเลือกและพัฒนากิจกรรม 

การควบคุมโดยพิจารณาจากความคุ้มค่าและความเป็นไปได้ของ

กิจกรรมการควบคุมและมีการบูรณาการร่วมกับการประเมิน 

ความเส่ียงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้วางไว้ 

การออกแบบกิจกรรมควบคุมภายในของบริษัทมีการค�านึงถึง 

การแบ่งแยกหน้าที่งานอย่างสมเหตุสมผลระหว่างบุคคลและ

กระบวนการ โดยในปีนีไ้ด้มกีารทบทวนและก�าหนดขอบเขตอ�านาจ

หน้าทีแ่ละวงเงนิอ�านาจอนมุตัใินแต่ละระดบัใหม่เพือ่ความเหมาะสม

ต่อการด�าเนินธุรกิจทั้งยังมีการสอบทานและติดตามผลการปฏิบัติ

ตามระบบการควบคุมภายในที่ได้วางไว้ ทั้งน้ีผู้บริหารมีหน้าที่และ

ความรับผิดชอบในการดูแลและตรวจสอบระบบการท�างานภายใน

ส่วนงานของตนให้มีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามระเบียบการ

ปฏิบตังิาน โดยสอบทานการปฏิบตังิานตามระบบการควบคุมภายใน

ที่มีอยู่ ตลอดจนปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีความรัดกุม รวมทั้ง

ปลูกฝังให้ผู้ใต้บงัคบับญัชามวีนิยั และจติส�านกึทีด่ใีนเรือ่งการควบคมุ

ภายใน



144

บริษัท การบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)



145

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บรษิทัฯ มกีารจดัการเกีย่วกบัการพฒันาระบบและแผนการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ รวมถงึ

การจัดการทรัพยากรในการจัดการระบบสารสนเทศ และการควบคุมความมั่นคงปลอดภัย

ของระบบสารสนเทศ ที่ผ่านมาบริษัทได้มุ่งพัฒนาระบบการส่ือสารภายในที่มีประสิทธิผล  

มีการใช้ระบบบัญชี SAP Enterprise Resource Planning (ERP) ซึ่งทันสมัยและ 

ทดัเทยีมสากล และมกีารปรบัปรงุเพือ่ให้ระบบดงักล่าวมคีวามสอดคล้องกบัระบบปฏบิตักิาร 

อื่นๆ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถใช้ข้อมูลต่างๆ อย่างทั่วถึงทั้งองค์กร ในเชิงวิเคราะห์และ 

การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วยเล็งเห็นความส�าคัญของการมีระบบสารสนเทศและการสื่อสารที่ดีและรวดเร็ว  

จะช่วยสนับสนุนการท�างานขององค์ประกอบการควบคุมภายในอื่นๆ ท�าให้ระบบการ 

ควบคมุภายในและข้อมลูทีจ่�าเป็นถกูระบ ุรวบรวม น�าไปใช้ และเผยแพร่ในรปูแบบทีส่ามารถ

เข้าถึงทุกคนในองค์กรตามกรอบเวลาที่เหมาะสมและทันต่อการใช้งาน ซึ่งท�าให้บุคลากร

สามารถด�าเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ตนรับผิดชอบได้

การติดตามประเมินผล

บริษัทฯ มีการติดตามดูแลระบบการควมคุมภายใน เพื่อประเมินคุณภาพผลการด�าเนินงาน

ของระบบในช่วงเวลาที่ผ่านไป โดยมีการติดตามการปฏิบัติให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ 

ก�าหนดไว้ โดยสายงานตรวจสอบ รับผิดชอบโดยตรงในเรื่องการประเมินความเพียงพอและ

ประสิทธิผลของการควบคุมภายใน รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบ เพื่อน�าไปสู่การ

ปรบัปรงุมาตรการการควบคมุให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ สิง่แวดล้อม และปัจจยัความเสีย่ง

ท่ีเปลี่ยนแปลงไปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด�าเนินงานของบริษัทฯ  

การสอบทานระบบการควบคุมภายในนั้นเป็นไปอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขให้

สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป หากมีประเด็นใดที่ไม่ถูกแก้ไขหรือปรับปรุง  

ทางส่วนงานตรวจสอบภายในจะมกีารรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ทุกไตรมาสเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบเพื่อพิจารณาให้เกิดการแก้ไขในระยะ

เวลาอันควร ถือเป็นการปฏิบัติตามกลไกและกระบวนการที่จะต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

สามารถวดัผลได้ สอดคล้องกบันโยบายและแผนงานของบรษิทัฯ เพือ่มัน่ใจได้ว่าการบรหิาร

และการก�ากับองค์กรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้นว่า 

ผลประโยชน์ของผู้ถอืหุน้ได้รบัการดแูลอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม เพิม่คุณค่าเกดิผลประโยชน์ 

ระยะยาวแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่าง

ยั่งยืน
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2. หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างาน
 ก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

ปัจจบุนั นายวโิรจน์ สตธิโรปกรณ์ เป็นหวัหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยมพีนกังาน

ทัง้หมด 8 ท่าน (รวมหวัหน้างานตรวจสอบภายใน) โดยแบ่งออกเป็น 2 หน่วยงาน

ได้แก่ 

1. Internal audit ซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบและประเมินความเพียงพอและ 

 ให้ความเชื่อมั่นต่อระบบควบคุมภายในรวมถึงการบริหารจัดการขององค์กร 

 เพื่อน�าไปสู่การบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร

2. Risk and compliance ซ่ึงเป็นผู้ระบุ จัดล�าดับ และดูแลการบริหาร 

 ความเสี่ยง เพื่อให้แน่ใจว่าการด�าเนินการต่างๆ จะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

 ที่องค์กรวางไว้
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บริษัท การบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

 คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท การบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ

จ�านวน 3 ท่าน โดยได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายตาม 

กฎบัตร คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย ์

แห่งประเทศไทย มีอ�านาจและมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบไปด้วย นายศรีภพ สารสาส  

ด�ารงต�าแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบอกี 2 ท่าน ได้แก่ พล.อ. วชิติ ยาทพิย์ 

และนายสหรัตน์ เพ็ญกุล 

 ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 7 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าประชุม 

ของกรรมการแต่ละท่านดังต่อไปนี้ 

 1) นายศรีภพ สารสาส เข้าร่วมประชุม 7 ครั้ง

 2) พล.อ. วิชิต ยาทิพย ์ เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง

 3) นายสหรัตน์ เพ็ญกุล เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง

 การประชุมดังกล่าวเป็นไปเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ระบุไว้ตามกฎบัตร 

คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบโดยส�านักงาน 

คณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ทัง้ยงัได้มกีารหารอืร่วมกบัฝ่ายบรหิาร 

ฝ่ายตรวจสอบภายในและความเสีย่งและก�ากบัดแูลการปฏบิตัติามกฎ รวมถงึผูส้อบบญัช ีสรปุสาระส�าคญัได้ดงันี้

พิจารณางบการเงินและรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�าปี 2559 ของบริษัท  

การบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่มีความส�าคัญของบริษัทฯ โดยได้ประชุมร่วมกับ 

ผู้สอบบัญชีภายนอกและฝ่ายบริหารของบริษัท ก่อนที่จะเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

และบุคคลทั่วไป ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินดังกล่าว 

มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

พิจารณาทบทวนรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และให้ความเห็นต่อรายการ 

ที่เกี่ยวโยงกัน

โดยได้ประชุมร่วมกับผู ้สอบบัญชีซึ่งมีความเห็นว่า รายการค้ากับบริษัทที่เก่ียวข้องกันที่มีสาระส�าคัญ 

ได้เปิดเผยและแสดงรายการในงบการเงนิ และหมายเหตปุระกอบงบการเงนิแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบ 

มีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชี รวมทั้งมีความเห็นว่า  รายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล  

มีความเพียงพอและโปร่งใสต่อการเปิดเผยข้อมูลของรายการดังกล่าวและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการด�าเนิน

ธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วน ตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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นายศรีภพ สารสาส

ประธานกรรมการตรวจสอบ

พิจารณาความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณานโยบายการบริหารความเสี่ยง แผนงาน และแนวทางการบริหารจัดการ

ความเสีย่งตามรายการความเสีย่งระดบัองค์กร (Corporate Risk profile) และรบัทราบผลการตรวจสอบและ

ประเด็นจุดอ่อนของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จากส่วนงานตรวจสอบภายใน 

อย่างสม�่าเสมอ โดยได้ก�าชับให้หน่วยงานตรวจสอบภายในคอยติดตามในเรื่องที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้มั่นใจ

ได้ว่า ฝ่ายจดัการได้แก้ไขหรอืปรบัปรงุตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตามระยะเวลาทีก่�าหนด 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าในปี 2559 บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและสอดคล้อง

กับแบบประเมินการควบคุมภายในของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

รวมทั้งมีการจัดการความเสี่ยงที่ส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจ

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเป็นอิสระ ผลงาน ประสบการณ์ คุณสมบัติของผู้สอบบัญชี  

ตลอดจนความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี โดยมีความเห็นชอบให้บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด เป็นผู้สอบ

บัญชีของบริษัท การบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) ประจ�าปี 2560 โดยได้จัดท�าความเห็นและข้อเสนอแนะ  

และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อน�าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

โดยสรปุ ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้มกีารปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎบตัร โดยได้สอบทานประเดน็ต่างๆ 

กบัฝ่ายบรหิาร ผูส้อบบญัช ีและหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยประเดน็เหล่านัน้ได้แก่ ผลการด�าเนนิงานของ

บรษิทั และบรษิทัย่อยในการด�าเนนิธรุกจิ การรายงานทางการเงนิ ระบบควบคมุภายใน การบรหิารความเสีย่ง 

การถอืปฏบิตัติามกฎหมาย ทัง้นี ้เพือ่ให้มัน่ใจได้ว่า ธรุกจิของบรษิทั และบรษิทัย่อยเป็นไปโดยมรีะบบควบคมุ

ภายในเพียงพอ มีการบริหารความเสี่ยง และมีรายงานทางการเงินที่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง

ทั่วไป และกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
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รายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

( วิชิต ยาทิพย์ )

ประธานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

บริษัท การบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

 บริษัท การบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความส�าคัญของกระบวนการสรรหาบุคลากร

ที่มีคุณวุฒิ คุณสมบัติ ประสบการณ์การท�างาน และความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

การบนิพาณชิย์และกจิการทีเ่กีย่วข้องของบรษิทัฯ เพือ่เสนอให้ได้รบัการแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งและท�าหน้าที่

กรรมการบริษัทฯ รวมทั้งการก�าหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของ

กรรมการต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ซึ่งจะช่วยรักษาและสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ  

และเพื่อให้เกิดกระบวนการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนที่มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วยสร้าง

ความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือ 

เพ่ือเพิ่มมูลค่า และส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท การบินกรุงเทพ จ�ากัด 

(มหาชน) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 จึงได้อนุมัติ 

แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�านวน 3 ท่าน คือ  

พล.อ. วชิติ ยาทพิย์ ด�ารงต�าแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา

และก�าหนดค่าตอบแทนอีก 2 ท่านได้แก่ นายศรีภพ สารสาส และนายสมบูรณ์ กิติญาณทรัพย์

หลงัจากได้รบัการแต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนมกีารประชมุรวม 2 ครัง้ เพือ่พจิารณา

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน เสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติและ 

มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 และเพ่ือพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของประธาน 

เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนมุง่มัน่ทีจ่ะปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีไ่ด้รบัมอบหมายด้วยความรอบคอบ 

ระมัดระวัง เพื่อท�าการสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ และมีคุณสมบัติเหมาะสมส�าหรับการเข้าด�ารงต�าแหน่ง

กรรมการ รวมถึงการก�าหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรม และสมเหตุสมผล ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญในการเชิญชวน

และรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้เข้าร่วมและอุทิศเวลาท�างานกับบริษัทฯ และจะเปิดโอกาส 

ให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้

สอดคล้องตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนด้วย

พลเอก
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รายงานของคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ

(นายสมบูรณ์ กิติญาณทรัพย์)
ประธานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ
บริษัท การบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท การบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 10/2559 เม่ือวันที่ 22 กันยายน 2559  
คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการขึ้นเพื่อท�าหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของ 
คณะกรรมการบริษัทฯ ในการก�าหนดนโยบายด้านการก�ากับดูแลกิจการ และแนวปฏิบัติในด้านต่างๆ ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับ 
หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล  คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการประกอบด้วยกรรมการอิสระ จ�านวน 2 ท่าน ได้แก่ 
นายสมบูรณ์ กิติญาณทรัพย์ เป็นกรรมการก�ากับดูแลกิจการและประธานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ นายสหรัตน์ เพ็ญกุล เป็น
กรรมการก�ากบัดแูลกจิการ และกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารอกี 1 ท่านคอื นางอารญิา ปราสาททองโอสถ เป็นกรรมการก�ากบัดแูลกจิการ 

 หลังจากได้รับการแต่งตั้ง คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
โดยได้จดัท�ากฎบตัรคณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการ และพจิารณาปรบัปรงุนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีให้ทนัสมยัและสอดคล้อง
กับแนวปฏิบัติสากลของ The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) และหลักเกณฑ์ของ 
ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) รวมทัง้หลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่สี�าหรบับรษิทัจดทะเบยีน
ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติและมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันท่ี  
25 พฤศจิกายน 2559 โดยนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีฉบับปรับปรุงประกอบด้วยหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการก�ากับ
ดูแลกิจการใน 5 หมวดหลัก ดังต่อไปนี้  

 หมวดที่ 1  สิทธิของผู้ถือหุ้น
 หมวดที่ 2  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
 หมวดที่ 3  บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
 หมวดที่ 4  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
 หมวดที่ 5  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

 โดยในแต่ละหมวดหลัก จะแบ่งเป็น 2 ส่วน กล่าวคือ

 ส่วนที่ 1  หลักการ ซึ่งจะระบุหลักการส�าคัญส�าหรับการก�ากับดูแลในแต่ละหมวด และ
 ส่วนที่ 2  แนวปฏิบัติที่ดี ซ่ึงจะระบุรายละเอียดหรือวิธีการด�าเนินการเพิ่มเติมเพื่อให้บริษัทฯ สามารถปฏิบัติตาม 
    หลักการในส่วนแรกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 ทัง้นี ้คณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการจะพจิารณาจดัท�าแผนงานเพือ่ปรบัปรงุแนวปฏบิตัใินด้านต่างๆของบรษิทัฯ ให้สอดคล้อง
กบันโยบายการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ข้ีางต้น จดัให้มกีจิกรรมส่งเสรมิและสนบัสนนุให้บรษิทัฯ และบคุลากรของบรษิทัฯ ยดึมัน่และปฏบิตัิ
ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งจัดให้มีการตรวจสอบ ก�ากับดูแล และประเมินผลอย่างเป็นระบบ และสอดคล้องกับแนวทาง
การประเมินผลหรือคุณภาพการก�ากับดูแลที่ดีของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และรายงานผลการปฏิบัติงานดังกล่าวให้คณะกรรมการและ 
ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทราบตามขั้นตอนต่อไป 
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รายการระหว่างกัน

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

1. รายการระหว่างกันกับบริษัท การบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) (บริษัทฯ)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ ปี 2559 (บาท) เหตุผลและความจำาเป็น

1 บริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอร์ 

 เซอร์วิสเซส จ�ากัด

 ความสัมพันธ์

 • บริษัทย่อยของ

  บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ

 • มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วม

ลูกหนี้การค้า

รายได้รับค่าบริการ

547,840

3,560,960

บริษัทฯ ได้ให้บริการด้านการบริหารจัดการ

และซ่อมบ�ารุงเฮลิคอปเตอร์ 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

รายการบริหารจัดการ มีความสมเหตุสมผล 

และจะมีการทบทวนเงื่อนไขในสัญญาทุก 3 ปี

2 บริษัท พาราไดซ์ช้อปปิ้ง จ�ากัด

 ความสัมพันธ์

 • มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วม

ลูกหนี้ค่าระวางสินค้า

รายได้ค่าระวางสินค้า

1,328

21,466

บริษัท พาราไดซ์ช้อปป้ิง จ�ากดั ใช้บริการขนส่ง

สนิค้าเพ่ือน�าสนิค้ามาจ�าหน่ายทีส่นามบนิสมยุ 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงือ่นการค้า

ปกติที่มีความสมเหตุสมผล

เจ้าหนี้การค้า

ค่าใช้จ่าย

120,470

803,146

บริษัทฯ ซื้อสินค้าที่ระลึก 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเง่ือนการค้า

ปกติที่มีความสมเหตุสมผล

ลูกหนี้ค่าเช่า

รายได้ค่าเช่าพื้นที่

(สนามบินสมุย)

322,445

3,256,667

บริษัท พาราไดซ์ช้อปปิ้ง จ�ากัด เช่าพื้นที่ที่

สนามบินสมุย

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล อัตรา

ค่าเช่าและค่าบริการเป็นไปตามเงื่อนไขการค้า

ปกติ โดยจะต้องทบทวนสัญญาเช่าทุกปีและ

ให้เรียกเก็บค่าเช่าและค่าบริการให้ครบถ้วน

ตามสัญญา

3 บริษัท ปราสาททองโอสถ จ�ากัด

 ความสัมพันธ์

 • มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วม

ค่าใช้จ่าย 8,205 บริษัทฯ ซื้อเวชภัณฑ์ เช่น ยาหอม ยาดม 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเง่ือนการค้า

ปกติที่มีความสมเหตุสมผล
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ ปี 2559 (บาท) เหตุผลและความจำาเป็น

4 บริษัท สมุยแอคคอม จ�ากัด

 ความสัมพันธ์

 • บริษัทย่อยของ

  บริษัท กรุงเทพสหกล จ�ากัด

 • บริษัทร่วมของ

  บริษัท สินสหกล จ�ากัด

 • มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วม

ค่าใช้จ่ายค่าบริการ 105,460 บรษิทัฯ ใช้บรกิารรถขนส่งผูโ้ดยสารและสมัภาระ 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเง่ือนการค้า

ปกติที่มีความสมเหตุสมผล

ลูกหนี้ค่าเช่า

รายได้อื่น

เงินมัดจ�าค่าเช่าพื้นที่

3,290,221

5,064,994

252,000

บรษิทั สมยุแอคคอม จ�ากดั ได้เช่าพืน้ทีบ่ธูและ

ลานจอดรถลีมูซีนที่สนามบินสมุย

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล อัตรา

ค่าเช่าและค่าบริการเป็นไปตามเงื่อนไขการ

ค้าปกติ 

5 บริษัท ธรรมชาตินาไทย จ�ากัด

 ความสัมพันธ์

 • มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วม

ค่าใช้จ่าย 47,000 บริษัทฯ ซื้อข้าวออแกนนิค 

ลูกหนี้การค้า

รายได้ค่าระวางสินค้า

11,825

51,645

บริษัท ธรรมชาตินาไทย จ�ากัด ใช้บริการขนส่ง

สินค้าทางอากาศ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้ง 2 รายการข้างต้น เป็นไปตามราคาตลาด

และเงื่อนการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล

6 บริษัท บางกอกแทรเวล คลับ จ�ากัด

  ความสัมพันธ์

 • บริษัทร่วมของ

  บริษัท สินสหกล จ�ากัด

 • มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วม

เจ้าหนี้การค้า

ค่าใช้จ่าย

ลูกหนี้การค้า

เงินมัดจ�า

รายได้อื่น

211,646

1,437,456

127,095

346,400

879,970

บริษัทฯ ว่าจ้างให้ด�าเนนิการจดัหาทีพ่กั จดัท�า

วีซ่าและอื่นๆ ให้กับพนักงาน ผู้บริหาร 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงือ่นการค้า

ปกติที่มีความสมเหตุสมผล

7 บริษัท บางกอกแอร์ทัวร์ (1988) 

 จ�ากัด

  ความสัมพันธ์

 • บริษัทร่วมของ

  บริษัท สินสหกล จ�ากัด

 • มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วม

ลูกหนี้การค้า

รายได้ค่าบัตรโดยสาร

รายได้ค่าระวางขนส่ง

2,087,725

20,660,944

11,054,435

บริษัท บางกอกแอร์ทัวร์ (1988) จ�ากัด เป็น

บริษัทตัวแทนจ�าหน่ายตั๋วโดยสาร ซึ่งมีการ

ก�าหนดราคาซื้อขาย อัตราส่วนลดต่อยอดขาย 

เครดติทางการค้าและเง่ือนไขอ่ืนๆ เป็นไปตาม

เงื่อนไขการค้าทั่วไป

เจ้าหนี้การค้า

ค่าใช้จ่ายค่าบัตรโดยสาร

1,162,270

92,796,587

บริษัทฯ ว่าจ้างให้จัดหาตั๋วเครื่องบินและค่า

บริการเช่าเหมาล�าในเส้นทางที่บริษัทฯ ไม่ได้

ให้บรกิาร จดัท�าวซ่ีา การท�าประกนัค่าเดนิทาง

และอื่นๆ ให้กับพนักงาน ผู้บริหาร 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ท้ัง 2 รายการข้างต้นเป็นไปตามราคาตลาด

และเงื่อนการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล
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8 บริษัท สินทรัพย์สุโขทัย จ�ากัด

  ความสัมพันธ์

 • บริษัทย่อยของ

  บริษัท สินสหกล จ�ากัด

 • มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วม

เจ้าหนี้การค้า

ค่าใช้จ่าย

138,067

317,548

บริษัทฯ ใช้บริการโรงแรมส�าหรับเจ้าหน้าที่ที่

เดินทางไปปฏิบัติงาน

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเง่ือนการค้า

ปกติที่มีความสมเหตุสมผล

9 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด 

 (มหาชน) - BDMS

  ความสัมพันธ์

 • มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วม

ลูกหนี้การค้า 21,281,897 BDMS ซื้อตั๋วโดยสารของบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงือ่นการค้า

ปกติที่มีความสมเหตุสมผล

รายได้ค่าเช่าเหมาล�า 77,965,277 BDMS ใช้บริการเช่าเหมาล�าเคร่ืองบินของ 

บริษัทฯ 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

การก�าหนดราคาควรมีการพิจารณาต้นทุน

และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและก�าหนดอัตรา

ค่าบริการด้วยวิธีต้นทุนบวกอัตราก�าไรไม่น้อย

กว่าร้อยละ 15.0

เงินลงทุน

รายได้เงินปันผล

23,193,629,870

363,030,728

บริษัทฯ มีการลงทุนในหลักทรัพย์ของ BDMS 

โดยจัดเป็นหลักทรัพย์ประเภทเผื่อขาย 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

รายการดงักล่าว มคีวามสมเหตสุมผล บริษัทฯ 

และบริษัทย่อย จะต้องด�าเนินการภายใต้

นโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์

เจ้าหนี้การค้า

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

99,373

1,869,212

76,000

บริษัทฯ ใช้บริการตรวจสุขภาพกับ BDMS 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเง่ือนการค้า

ปกติที่มีความสมเหตุสมผล

รายได้อื่น

รายได้ค่าบริการ

1,001,655

6,006

บริษัทฯ ได้รับเงินสนับสนุนกิจกรรมรายการ 

Queen's Cup Bangkok Airways และ

รายการ Samui Blue Paradise Fest ซึ่งเป็น

เง่ือนไขท่ัวไปท่ีให้กับผู้สนับสนุนรายอ่ืนและมี

รายได้ค่าบริการเป็นรายได้การท�าบัตรเพ่ือขอ

เข้าปฎิบัติงานในการท่าอากาศยาน

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเง่ือนการค้า

ปกติที่มีความสมเหตุสมผล
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10 บรษิทั สมยุปาล์มบชีรสีอร์ท จ�ากดั - SPB

 ความสัมพันธ์

  •  บริษัทย่อยของ

  บริษัท สินสหกล จ�ากัด

 • มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วม

เจ้าหนี้การค้า

ค่าใช้จ่าย

233,347

470,346

บริษัทฯ ใช้บริการโรงแรมส�าหรับเจ้าหน้าที่ที่

เดินทางไปปฏิบัติงาน 

ลูกหนี้การค้า

รายได้ค่าระวางสินค้า

4,240

4,240

SPB ใช้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ท้ัง 2 รายการข้างต้นเป็นไปตามราคาตลาด

และเงื่อนการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล

11 บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย 

 จ�ากัด - AEROTHAI

 ความสัมพันธ์

 • หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัด 

  กระทรวงคมนาคมมีหน้าที่รับผิดชอบ 

  ด้านงานควบคุมจราจรทางอากาศ 

  การบรหิารระบบสือ่สาร ระบบช่วยการ 

  เดินอากาศและติดตามอากาศยาน  

  โดยมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือ 

  หุ้นใหญ่

 • มีกรรมการร่วม

เงินลงทุน 5,569,700 บริษัทฯ ถือหุ้นใน AEROTHAI ตั้งแต่ปี 2546

เจ้าหนี้การค้า

ค่าใช้จ่าย

เงินมัดจ�า

49,089,522

505,242,065

72,000

บริษัทฯ ใช้บริการต่างๆ เช่น ค่าบ�ารุงรักษา

วิทยุสื่อสารค่าบริการข้อมูลเรดาร์และได้วาง

เงนิมดัจ�าส�าหรบัการเช่าใช้บรกิารระบบ Radar 

Display

รายได้ค่าบริการไฟฟ้า-

หอบังคับการบินสมุย

321,714 ค่าบริการไฟฟ้าหอบังคับการบินสมุย บริษัทฯ 

เรียกเก็บตามจ�านวนการใช้งาน

ลูกหนี้การค้า

รายได้ค่าบัตรโดยสาร

รายได้ค่าระวางสินค้า

341,612

3,474,360

16,708

AEROTHAI ซื้อตั๋วโดยสารเพื่อการเดินทาง

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ท้ัง 4 รายการข้างต้นเป็นไปตามราคาตลาด

และเงื่อนการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล

12 บริษัท ข้าวธรรมชาติ จ�ากัด

 ความสัมพันธ์

 • มีผู้ถือหุ้นร่วม

ค่าใช้จ่าย

เจ้าหนี้การค้า

1,727,701

337,603

บริษัทฯ ซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ขนมและชุด

ของขวัญ 

รายได้ค่าระวางสินค้า

ลูกหนี้ค่าระวางสินค้า

77,753

5,365

บริษัท ข้าวธรรมชาติ จ�ากัด ใช้บริการขนส่ง

สินค้าทางอากาศ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ท้ัง 2 รายการข้างต้นเป็นไปตามราคาตลาด

และเงื่อนการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล

13 บริษัท สมิติเวช จ�ากัด (มหาชน) - SVH

 ความสัมพันธ์

 • บริษัทย่อยของ

  บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ

 • มีกรรมการร่วม

ลูกหนี้การค้า

รายได้ค่าบัตรโดยสาร

เจ้าหนี้การค้า

ค่าใช้จ่าย

765,800

2,051,700

6,647

9,922

SVH ให้คูปองส่วนลดค่าโดยสารของสาย

การบิน บางกอกแอร์เวยส์แก่ผู้มาใช้บริการโรง

พยาบาล โดยบริษัทฯ จะเรียกเก็บค่าโดยสาร

จาก SVH เมื่อมีผู้โดยสารน�าคูปองส่วนลดมา

รับบริการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเง่ือนการค้า

ปกติที่มีความสมเหตุสมผล
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14 บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอด- 

 คาสติ้ง จ�ากัด – PPTV

 ความสัมพันธ์

 • มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วม

ค่าใช้จ่ายค่าโฆษณา 7,070,000 บริษัทฯ ได้ว่าจ้างให้ PPTV จัดท�าภาพยนต์

โฆษณาให้บริษัทฯ 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงือ่นการค้า

ปกติที่มีความสมเหตุสมผล

15 บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ 

 จ�ากัด – N Health

 ความสัมพันธ์

  • บริษัทย่อยของ

  บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ 

 • มีกรรมการร่วม

ลูกหนี้การค้า

รายได้ค่าระวางสินค้า

90,311

575,574

N Health ใช้บรกิารขนส่งทางวสัดแุละอปุกรณ์

การแพทย์ที่สนามบินสมุยและสนามบินภูเก็ต 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเง่ือนการค้า

ปกติที่มีความสมเหตุสมผล

16 บริษัท ทีเอชเอ็น เน็ตเวิร์ค จ�ากัด

 ความสัมพันธ์

 • มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วม

ลูกหนี้การค้า

รายได้อื่น

173,340

2,080,080

บริษัทฯ ว่าจ้างให้จัดท�าภาพยนต์โฆษณา

ประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ โดยแลกปลี่ยนกับ

บัตรโดยสาร

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงือ่นการค้า

ปกติที่มีความสมเหตุสมผล

17 บริษัท ร้านอาหารสนามบิน จ�ากัด

 ความสัมพันธ์

 • มีผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นกรรมการ

เจ้าหนี้การค้า

ค่าใช้จ่าย

22,327

1,401,459

บริษัทฯ ซื้ออาหารในรูปของคูปองอาหาร

ส�าหรับเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการที่เข้ามา

ปฎิบัติหน้าที่ภายในสนามบินสมุย และผู ้

โดยสารกรณียกเลิกเที่ยวบิน 

ลูกหนี้การค้า

รายได้อื่น

7,560

255,838

บริษัท ร้านอาหารสนามบิน จ�ากัด จ่ายช�าระ

ค่าประกอบกิจการในสนามบินให้แก่บริษัทฯ 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้ง 2 รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อน

การค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล

18 บริษัท ขนส่งน�้ามันทางท่อ - FPT

 ความสัมพันธ์

 • มีกรรมการร่วม

เงินลงทุน

เงินปันผล

529,947,690

4,561,683

บริษัทฯ ถือหุ้นใน FPT ปี 2559

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

รายการดงักล่าว มคีวามสมเหตสุมผล บริษัทฯ 

และบริษัทย่อย จะต้องด�าเนินการภายใต้

นโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์



157

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ ปี 2559 (บาท) เหตุผลและความจำาเป็น

19 บริษัท กรุงเทพลิมูซีน จ�ากัด

 ความสัมพันธ์

 • มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วม

ค่าใช้จ่าย

เจ้าหนี้การค้า

เงินมัดจ�า

รายได้อื่น

ลูกหนี้การค้า

714,110

133,800

63,000

326,823

7,782

บริษัทฯ ได้ว่าจ้างให้ท�าการขนส่งผูโ้ดยสารและ
สัมภาระที่สนามบินตราด 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเง่ือนการค้า
ปกติที่มีความสมเหตุสมผล

20 บริษัท ท่องเที่ยวธรรมชาติ จ�ากัด 

 ความสัมพันธ์

 • ญาติสนิทของกรรมการเป็นผู้ถือหุ้น  
  และกรรมการ

เจ้าหนี้การค้า

ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรม

28,873

130,850

บริษัทว่าจ้างให้จัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์
ส�าหรับพนกังานของบริษัทฯ ทีส่นามบนิสโุขทยั

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเง่ือนการค้า
ปกติที่มีความสมเหตุสมผล

21 ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด ร้านกินดีอยู่ดี

 ความสัมพันธ์

 • ญาติสนิทของกรรมการเป็นผู้ถือหุ้น  
  และกรรมการ

เจ้าหนี้การค้า

ค่าใช้จ่าย

62,237

62,237

บริษัทฯ ซื้อชุดกระเช้าของที่ระลึก

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงือ่นการค้า
ปกติที่มีความสมเหตุสมผล

22 บริษัท เซฟดรัก เซ็นเตอร์ จ�ากัด
 Save Drug

 ความสัมพันธ์

 • มีกรรมการร่วม

เจ้าหนี้การค้า

ค่าใช้จ่าย

1,196,138

1,196,138

บริษัทฯ ซื้อยาและเวชภัณฑ์ส�าหรับเด็ก 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเง่ือนการค้า
ปกติที่มีความสมเหตุสมผล

23 นายประดิษฐ์ ทีฆกุล

 ความสัมพันธ์

 • ผู้ถือหุ้นและกรรมการของบริษัทฯ

การค�้าประกัน 3,800,000 บริษัทฯ ขายสินค้าทัณฑ์บนให้กับบริษัท มอร์-
แดน ฟรี จ�ากัด ซึ่งบริษัท มอร์แดนฟรี จ�ากัด
จะต้องน�าหนังสือค�้าประกันในการขออนุญาต
จดัตัง้คลงัสนิค้าทณัฑ์บนประเภทร้านค้าปลอด
อากรไปวางให้แก่กรมศลุกากร ทดแทนหนงัสือ
ค�้าประกันฉบับเดิมท่ีออกในนามของบริษัทฯ 
ปัจจบุนัอยูร่ะหว่างการด�าเนินการเร่ืองหนงัสือ
ค�้าประกัน ดังน้ันนายประดิษฐ์ ทีฆกุล จึงได้
มอบหนังสือค�้าประกันและหลักประกันมูลค่า 
18,150,000 บาท เพ่ือเป็นค�้าประกันแก่
บริษัทฯ ในกรณีที่อาจมีความเสียหายเกิดขึ้น 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
นายประดิษฐ์ ทีฆกุล มีความสัมพันธ์เครือ
ญาติกับผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท มอร์แดน ฟรี 
จ�ากัด จึงได้ให้ความช่วยเหลือในการวางหลัก
ประกันและค�้าประกันเต็มจ�านวนในช่วงที่มี
การด�าเนินการเจรจากับกรมศุลกากร ส�าหรับ
การค�้าประกันดังกล่าว เป็นการครอบคลุม
ความสี่ยงให้แก่บริษัทฯ ในกรณีที่อาจมีความ
เสียหายเกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว
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24 บริษัท กรุงเทพบริการการบิน จ�ากัด - 

 BASE

 ความสัมพันธ์

 • บุคคลที่เสมือนมีความขัดแย้ง

เจ้าหนี้ค่าบริการ

ค่าใช้จ่ายในการรับบริการ

รายได้อื่น

เงินมัดจ�าอื่นๆ

เงินมัดจ�ารับ(เงินประกัน)

ลูกหนี้การค้า

15,897,267

138,210,453

716,005

543,120

78,305

1,109,657

บรษิทัฯ ว่าจ้างให้บรกิารท�าความสะอาด รกัษา

ความปลอดภัย บริการผู้โดยสารในสนามบิน

ต่างๆ 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงือ่นการค้า

ปกติท่ีมีความสมเหตุสมผลอย่างไรก็ตามควร

มีการทบทวนและเปรียบเทียบราคาในการต่อ

อายุสัญญาทุกครั้ง

เจ้าหนี้การค้าค่าเช่าอาคาร

ค่าใช้จ่ายค่าเช่าอาคาร

560,000

960,000

บริษัทฯ ได้เช่าอาคารจาก BASE เพื่อใช้เป็น

ส�านักงานขาย

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเง่ือนการค้า

ปกติที่มีความสมเหตุสมผล

25 บริษัท มอร์แดน ฟรี จ�ากัด

 ความสัมพันธ์ 

 • บุคคลที่เสมือนมีความขัดแย้ง

ลูกหนี้การค้าค่าเช่า

รายได้ค่าเช่า

รายได้อื่น

เงินมัดจ�า

79,230

1,532,160

2,855,878

40,000

บริษัท มอร์แดน ฟรี จ�ากัด เช่าพื้นที่ในสนาม

บินสมุย เพื่อท�าร้านค้าปลอดภาษี

ค่าใช้จ่ายซื้อสินค้า

เจ้าหนี้การค้า

1,485,840

74,880

บรษิทัฯ ซือ้สนิค้าเพือ่ไว้ให้บรกิารบนเครือ่งบนิ

รายได้ค่าระวาง 208,614 บริษัท มอร์แดน ฟรี จ�ากัด ใช้บริการขนส่ง

สนิค้าเพ่ือน�าสนิค้ามาจ�าหน่ายทีส่นามบนิสมยุ 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ท้ัง 3 รายการข้างต้นเป็นไปตามราคาตลาด

และเงื่อนการค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผล

26 บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงเทพ 

 บีเอสเอส จ�ากัด – BSS

 ความสัมพันธ์

 • บุคคลที่เสมือนมีความขัดแย้ง

เจ้าหนี้ค่าบริการ

ค่าใช้จ่ายในการรับบริการ

รายได้

เงินมัดจ�าอื่นๆ

เงินมัดจ�ารับ (เงินประกัน)

ลูกหนี้การค้า

3,213,920

65,056,856

71,493

347,200

45,540

148,313

บริษัทฯ ว่าจ้างให้บริการท�าความสะอาด และ

รักษาความปลอดภัย ในอาคารส�านักงานใหญ่ 

สนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินสมุยค่า

บรกิารจะขึน้อยูก่บัจ�านวนพนกังานทีใ่ห้บรกิาร 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเง่ือนการค้า

ปกติท่ีมีความสมเหตุสมผลอย่างไรก็ตามควร

มีการทบทวนและเปรียบเทียบราคาในการต่อ

อายุสัญญาทุกครั้ง
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ ปี 2559 (บาท) เหตุผลและความจำาเป็น

27 บริษัท แบ๊กส์บริการภาคพื้น 

 จ�ากัด –BAGS

 ความสัมพันธ์

 • บุคคลที่เสมือนมีความขัดแย้ง

เจ้าหนี้การค้า

ค่าใช้จ่าย

เงินมัดจ�ารับ

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

82,507,444

563,547,221

1,082,080

47,074,761

บริษัทฯ ว่าจ้างให้บริการภาคพื้นในสนามบิน

ในประเทศทกุแห่ง ยกเว้นสนามบนิสวุรรณภมูิ 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเง่ือนการค้า

ปกติที่มีความสมเหตุสมผล อย่างไรก็ตามควร

มีการทบทวนและเปรียบเทียบราคาในการต่อ

อายุสัญญาทุกครั้ง

ลูกหนี้การค้า

รายได้ค่าขายตั๋วโดยสาร

รายได้ค่าระวาง

1,588,259

1,409,475

152,452

บริษัทฯ จ�าหน่ายตัว๋โดยสารและให้บริการขนส่ง

สัมภาระส�าหรับเจ้าหน้าที่ที่ไปปฏิบัติหน้าที่

ที่สนามบิน 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเง่ือนการค้า

ปกติที่มีความสมเหตุสมผล

รายได้ค่าเช่าพื้นที่ 3,831,570 BAGS เช่าพื้นที่เช่าที่สนามบินภูเก็ตและสนาม

บินสมุย เพื่อด�าเนินธุรกิจ 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเง่ือนการค้า

ปกติที่มีความสมเหตุสมผล

รายได้อื่นๆ 2,419,712 รายได้อืน่ๆ เช่น รายได้ค่าสาธารณปูโภค ค่าเช่า

วิทยุสื่อสาร และค่าบัตรรักษาความปลอดภัย 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเง่ือนการค้า

ปกติที่มีความสมเหตุสมผล
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(2) รายการระหว่างกันกับบริษัท บางกอกแอร์เวย์สโฮลดิ้ง จ�ากัด (BAH)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ ปี 2559 (บาท) เหตุผลและความจำาเป็น

1. บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด 
 (มหาชน) - BDMS

 ความสัมพันธ์
 • มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วม

เงินลงทุน
รายได้เงินปันผล

4,715,000,000
73,800,000

บริษัทฯ มีการลงทุนในหลักทรัพย์ของ BDMS  
โดยจัดเป็นหลักทรัพย์ประเภทเผื่อขาย 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดงักล่าว มคีวามสมเหตสุมผล บริษัทฯ 
และบริษัทย่อย จะต้องด�าเนินการภายใต้
นโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์

(3)  รายการระหว่างกันกับบริษัท กูร์เมท์ พรีโม่ จ�ากัด (GP)

 - ไม่มีรายการ

(4) รายการระหว่างกันกับบริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพเวิลด์ไวด์ไฟลท์เซอร์วิส จ�ากัด

 (BFS Ground)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ ปี 2559 (บาท) เหตุผลและความจำาเป็น

1 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด 
 (มหาชน) -BDMS

 ความสัมพันธ์

 • มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วม 

ลูกหนี้การค้า

รายได้ค่าบริการ

425,485

2,750,700

BFS Ground ให้บริการอ�านวยความสะดวก
ที่สนามบินสุวรรณภูมิ (Meet and Assist 
Service) แก่ BDMS 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงือ่นการค้า
ปกติที่มีความสมเหตุสมผล

2 บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย 
  จ�ากัด - AEROTHAI

 ความสัมพันธ์

 • หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัด 
  กระทรวงคมนาคมมีหน้าที่รับผิดชอบ 
  ด้านงานควบคุมจราจรทางอากาศ 
   การบริหารระบบสื่อสาร ระบบช่วย 
  การเดนิอากาศและติดตามอากาศยาน 
  โดยมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือ 
  หุ้นใหญ่

 • มีกรรมการร่วม

เจ้าหนี้การค้า

ค่าเช่าวิทยุสื่อสาร

ค่าใช้จ่าย 

13,800

20,047,535

187,594

BFS Ground เช่าวิทยุสื่อสารจาก AEROTHAI 
เพ่ือใช้ติดต่อภายในสนามบินสุวรรณภูมิ และ
บริการภาคพื้น

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงือ่นการค้า
ปกติที่มีความสมเหตุสมผล

3 บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จ�ากัด –  
 PYT 2

 ความสัมพันธ์

 • บริษัทย่อยของ
  บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ

 • มีกรรมการร่วม

ลูกหนี้การค้า

รายได้ค่าบริการ

19,420

274,500

BFS Ground ให้บริการอ�านวยความสะดวก
ที่สนามบินสุวรรณภูมิ (Meet and Assist 
Service) 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงือ่นการค้า
ปกติที่มีความสมเหตุสมผล
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(5)  รายการระหว่างกันกับบริษัท เอสเอ เซอร์วิสเซส จ�ากัด (SA)

 - ไม่มีรายการ

 

(6)  รายการระหว่างกันกับบริษัท บีเอฟเอส คาร์โก้ ดีเอ็มเค จ�ากัด (BFS Cargo DMK)

 - ไม่มีรายการ 

(7)  รายการระหว่างกันกับบริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จ�ากัด (BAC)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ ปี 2559 (บาท) เหตุผลและความจำาเป็น

1. บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย 
 จ�ากัด - AEROTHAI

 ความสัมพันธ์ 
 • หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัด 
  กระทรวงคมนาคมมีหน้าที่รับผิดชอบ 
  ด้านงานควบคุมจราจรทางอากาศ  
  การบริหารระบบสื่อสาร ระบบช่วย 
  การเดินอากาศและติดตามอากาศยาน  
  โดยมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือ 
  หุ้นใหญ่

 • มีกรรมการร่วม

เจ้าหนี้การค้า
ค่าเช่าวิทยุสื่อสาร

ค่าติดตั้ง

140,950
1,683,300

7,020

BAC เช่าวิทยุสื่อสารจาก AEROTHAI เพื่อใช้
ติดต่อภายในสนามบินสุวรรณภูมิ และบริการ
ภาคพื้น

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงือ่นการค้า
ปกติที่มีความสมเหตุสมผล

2 บริษัท ธรรมชาตินาไทย จ�ากัด

 ความสัมพันธ์

 • มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วม

เจ้าหนี้การค้า
ค่าใช้จ่าย

172,640

1,589,250

BAC ซื้อข้าวหอมสุโขทัย 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเง่ือนการค้า
ปกติที่มีความสมเหตุสมผล

3 บริษัท พาราไดซ์ช้อปปิ้ง จ�ากัด

 ความสัมพันธ์

 • มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วม

ลูกหนี้การค้า
รายได้รับค่าเช่า

80,375

399,539

BAC ให้บริการเช่าพ้ืนที่จัดเก็บสินค้าและให้
บริการการจัดเรียงสินค้าของที่ระลึกให้แก่
บริษัท พาราไดซ์ ช้อปปิ้ง จ�ากัด

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

รายการเช่าพืน้ทีเ่กบ็สนิค้ามคีวามสมเหตสุมผล 
มกีารก�าหนดราคาตามเงือ่นไขการค้าปกต ิตาม
อัตราที่เทียบเท่ากับที่ให้กับผู้เช่าที่เป็นบุคคล
ภายนอกรายอ่ืน ส�าหรับการจดัเรียงสนิค้า เป็น
รายการที่มีความสมเหตุสมผล โดยค่าบริการ
ดงักล่าวมกีารมกีารอ้างอิงจากต้นทุนและก�าไร
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ ปี 2559 (บาท) เหตุผลและความจำาเป็น

4 บริษัท บางกอกแอร์ทัวร์ (1988) จ�ากัด

 ความสัมพันธ์

 • บริษัทร่วมของบริษัท สินสหกล จ�ากัด

 • มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วม

ค่าใช้จ่ายค่าบัตรโดยสาร 859,535 BAC ซ้ือบัตรโดยสารเคร่ืองบินผ่านบริษัท 
บางกอกแอร์ทัวร์ (1988) จ�ากัด 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงือ่นการค้า
ปกติที่มีความสมเหตุสมผลและ BAC สามารถ
ใช้บริการกับตัวแทนจ�าหน่ายอ่ืนได้ โดยไม่ถือ
เป็นการผูกขาด

5 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด 
 (มหาชน) - BDMS

 ความสัมพันธ์

 • มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วม

เจ้าหนี้การค้า

ค่าพยาบาลประจ�าคลินิค

169,900

1,868,900

BAC ว่าจ้างแพทย์และพยาบาลมาประจ�าใน 
คลินิคตลอด 24 ชั่วโมง

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเง่ือนการค้า
ปกตทิีม่คีวามสมเหตสุมผล อย่างไรกต็ามควรมี
การทบทวนและเปรยีบเทยีบราคาและเงือ่นไข
ทางการค้าเป็นประจ�าทุกปี

6 บริษัท มอร์แดนฟรี จ�ากัด

 ความสัมพันธ์

 • บุคคลที่เสมือนมีความขัดแย้ง

ลูกหนี้การค้า

รายได้ค่าเช่าตู้เก็บของ

90,980

445,218

บริษัท มอร์แดนฟรี จ�ากัด ใช้บริการเช่าพื้นที่

จัดเก็บสินค้า

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเง่ือนการค้า

ปกตทิีม่คีวามสมเหตสุมผลอย่างไรกต็ามควรมี

การทบทวนและเปรยีบเทยีบราคาและเงือ่นไข

ทางการค้าเป็นประจ�าทุกปี

7 บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ.พี เซริฟ
 จ�ากัด

 ความสัมพันธ์

 • บุคคลที่เสมือนมีความขัดแย้ง

เจ้าหนี้การค้า

ค่าใช้จ่าย 

67,624

757,031

BAC ว่าจ้างให้บรกิารรกัษาความสะอาดภายใน

อาคารส�านักงานที่สนามบินสุวรรณภูมิ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเง่ือนการค้า

ปกตทิีม่คีวามสมเหตสุมผลอย่างไรกต็ามควรมี

การทบทวนและเปรยีบเทยีบราคาและเงือ่นไข

ทางการค้าเป็นประจ�าทุกปี
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(8)  รายการระหว่างกันกับบริษัท บีเอซี กูร์เมท์ เฮ้าส์ จ�ากัด (BACGH)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ ปี 2559 (บาท) เหตุผลและความจำาเป็น

1 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด 
  (มหาชน) - BDMS

 ความสัมพันธ์

 • มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วม

ลูกหนี้การค้า

รายได้ค่าอาหาร

15,120

1,489,105

BACGH ให้บริการด้านอาหารและการจดัเล้ียง

แก่ทาง BDMS

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเง่ือนการ

ค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผลอย่างไรก็ตาม

ควรมีการทบทวนและเปรียบเทียบราคาอยู่

อย่างสม�่าเสมอ

เจ้าหนี้การค้า

ค่าเช่าพื้นที่

ค่าน�า้ ค่าไฟ 

เงินมัดจ�า

114,162

3,319,998

1,467,345

643,840

BACGH ได้เช่าพื้นที่เพ่ือประกอบกิจการร้าน

อาหาร Alsaray อาหารอินเดียน-เลบานิส

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงือ่นการค้า

ปกติท่ีมีความสมเหตุสมผลอย่างไรก็ตามควร

มีการทบทวนและเปรียบเทียบราคาในการต่อ

อายุสัญญาทุกครั้ง

2 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่  

 จ�ากัด - BCM

 ความสัมพันธ์

 • บริษัทย่อยของ

  บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ

 • มีกรรมการร่วม

ลูกหนี้การค้า

รายได้ค่าอาหาร

2,475,059

9,220,061

BCM ซื้ออาหารจาก BACGH 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเง่ือนการ

ค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผลอย่างไรก็ตาม

ควรมีการทบทวนและเปรียบเทียบราคาอยู่

อย่างสม�่าเสมอ

ค่าตรวจสุขภาพประจ�าปี 60,200 BACGH ใช้บริการตรวจสุขภาพประจ�าปีกับ 

BCM

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเง่ือนการค้า

ปกตทิีม่คีวามสมเหตสุมผล อย่างไรกต็ามควรมี

การทบทวนและเปรยีบเทยีบราคาและเงือ่นไข

ทางการค้าเป็นประจ�าทุกปี

3 Phnom Penh Medical Services 

 Co., Ltd. - RPH

 ความสัมพันธ์

 • มีกรรมการร่วม

ลูกหนี้การค้า

รายได้ค่าอาหาร

958,397

7,722,330

RPH ซื้ออาหารจาก BACGH 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเง่ือนการ

ค้าปกติที่มีความสมเหตุสมผลอย่างไรก็ตาม

ควรมีการทบทวนและเปรียบเทียบราคาอยู่

อย่างสม�่าเสมอ
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ ปี 2559 (บาท) เหตุผลและความจำาเป็น

ค่าตรวจสุขภาพประจ�าปี 114,987 BACGH ใช้บริการตรวจสขุภาพประจ�าปีกบั RPH

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเง่ือนการค้า

ปกตทิีม่คีวามสมเหตสุมผล อย่างไรกต็ามควรมี

การทบทวนและเปรยีบเทยีบราคาและเงือ่นไข

ทางการค้าเป็นประจ�าทุกปี

4 บริษัท บางกอกแอร์ทัวร์ (1988) จ�ากัด 

 ความสัมพันธ์

 • บริษัทร่วมของบริษัท สินสหกล จ�ากัด

 • มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วม

ค่าใช้จ่าย 21,150 BACGH ซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินผ่านบริษัท 

บางกอกแอร์ทัวร์ (1988) จ�ากัด 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนการ

ค้าปกติท่ีมีความสมเหตุสมผลและ BACGH 

สามารถใช้บริการกับตัวแทนจ�าหน่ายอื่นได้ 

โดยไม่ถือเป็นการผูกขาด

 (9)  รายการระหว่างกันกับบริษัท ครัวการบินกรุงเทพสมุย จ�ากัด (BACUSM)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ ปี 2559 (บาท) เหตุผลและความจำาเป็น

1 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จ�ากัด - 

 BSH

 ความสัมพันธ์

 • บริษัทย่อยของ

  บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ

 • มีกรรมการร่วม

ลูกหนี้การค้า

รายได้ค่าอาหาร

1,216,165

11,716,200

BSH ซื้ออาหารจาก BACUSM 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงือ่นการค้า

ปกติที่มีความสมเหตุสมผล

ค่าตรวจสุขภาพประจ�าปี 135,940 BACUSM ใช้บริการตรวจสุขภาพประจ�าปี

กับ BSH

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเงือ่นการค้า

ปกตทิีม่คีวามสมเหตสุมผล อย่างไรกต็ามควรมี

การทบทวนและเปรยีบเทยีบราคาและเงือ่นไข

ทางการค้าเป็นประจ�าทุกปี

2 บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงเทพ 

 บีเอสเอส จ�ากัด - BSS

 ความสัมพันธ์

 • บุคคลที่เสมือนมีความขัดแย้ง

เจ้าหนี้การค้า

ค่าใช้จ่าย

289,970

3,252,000

BACUSM ใช้บริการท�าความสะอาดและ

พนักงานรักษาความปลอดภัย

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเง่ือนการค้า

ปกติที่มีความสมเหตุสมผล
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(10)  รายการระหว่างกันกับบริษัท ครัวการบินกรุงเทพภูเก็ต จ�ากัด (BACHKT) 

 - ไม่มีรายการ 

 (11)  รายการระหว่างกันกับบริษัท การบินกรุงเทพบริการภาคพื้น จ�ากัด (PGGS)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ ปี 2559 (บาท) เหตุผลและความจำาเป็น

1 บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย 

 จ�ากัด - AEROTHAI

 ความสัมพันธ์

 • หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด 

  กระทรวงคมนาคมมีหน้าที่รับผิดชอบ 

  ด้านงานควบคุมจราจรทางอากาศ 

  การบริหารระบบสื่อสาร ระบบช่วย 

  การเดนิอากาศและติดตามอากาศยาน  

  โดยมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือ 

  หุ้นใหญ่

 • มีกรรมการร่วม

เจ้าหนี้การค้า

เงินทดรองจ่าย-จ่ายช�าระ

แทน ลูกค้า

456,516

8,336,794

PGGS จ่ายค่าวิทยุการบินแทนลูกค้าสาย

การบิน Lucky Air และมีการเรียกเก็บลูกค้า

ในภายหลัง 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเง่ือนการค้า

ปกติที่มีความสมเหตุสมผล

2 บริษัท กรุงเทพบริการการบิน จ�ากัด - 

 BASE

 ความสัมพันธ์

 • บุคคลที่เสมือนมีความขัดแย้ง

เจ้าหนี้การค้า

ค่าใช้จ่ายค่าบริการ

243,532

1,790,000

PGGS ว่าจ้างในการให้บริการผูโ้ดยสารประจ�า

ห้องรับรองสนามบินสมุย จ่ายช�าระค่าบริการ

เป็นรายเดือน

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเง่ือนการค้า

ปกติที่มีความสมเหตุสมผล

3 บริษัท แบ๊กส์บริการภาคพื้น จ�ากัด - 

 BAGS

 ความสัมพันธ์

 • บุคคลที่เสมือนมีความขัดแย้ง

เจ้าหนี้การค้า

ค่าใช้จ่าย

เงินมัดจ�า

4,501,244

53,770,185

1,500,000

PGGS ว่าจ้างในการให้บริการภาคพ้ืนในสนาม

บินสมุย

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

รายการเป็นไปตามราคาตลาดและเง่ือนการค้า

ปกติที่มีความสมเหตุสมผล อย่างไรก็ตามควร

มีการทบทวนและเปรียบเทียบราคาในการต่อ

อายุสัญญาทุกครั้ง
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ส�าหรับผลประกอบการปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ของบริษัท การบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

คำาอธบิายผลการดำาเนนิงานและการวเิคราะห์ฐานะทางการเงนิ

บทสรุปผู้บริหาร

ภาพรวมของอุตสาหกรรมการบินตลอดปี 2559 มีอัตราการเติบโตของปริมาณการขนส่งผู้โดยสาร 

(RPK) ของทุกภูมิภาคทั่วโลกอยู่ที่ร้อยละ 6.3 ซึ่ง สายการบินในภูมิภาคตะวันออกกลางมีอัตราการ

เตบิโตสงูสดุอยูท่ีร้่อยละ 11.2 รองลงมาคอืสายการบนิในภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิคและแอฟรกิา ซึง่เตบิโต

อยู่ที่ร้อยละ 9.2 และ 6.5 ตามล�าดับ ส�าหรับปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร (ASK) ของทุกภูมิภาค 

มีอัตราการเติบโตร้อยละ 6.2 ซึ่งสายการบินในภูมิภาคตะวันออกกลางมีอัตราการเติบโตของปริมาณ

การผลิตด้านผู้โดยสารสูงสุดอยู่ท่ีร้อยละ13.5 สายการบินภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคและแอฟริกาที่ม ี

อัตราการเติบโตอยู่ท่ีร้อยละ 8.1 และ 6.3 ตามล�าดับ ถึงแม้ในช่วงครึ่งปีแรกจะมีสถานการณ์ใน 

หลายประเทศ และมีปัจจัยสนับสนุนจากแนวโน้มของราคาขาย (Yield) ที่ลดลงอย่างต่อเนื่องใน 

ช่วงครึ่งปีหลัง เป็นผลให้มีปริมาณการเดินทางที่เติบโตข้ึน (ที่มา: สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่าง

ประเทศ)

ส�าหรับภาคการท่องเที่ยวของประเทศไทยจ�านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในปี 2559 เติบโตร้อยละ 9.0 

ซึ่งนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคอเมริกาและตะวันออกกลางมีการเติบโตสูงที่สุด หรือร้อยละ 14.0  

ในขณะที่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากภูมิภาคเอเชียมีอัตราการเติบโตร้อยละ 10.0 ซึ่งเป็นอัตรา 

การเติบโตที่ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2558 เนื่องจากผลกระทบจากการจัดระเบียบทัวร์ศูนย์เหรียญ  

ที่ส่งผลให้จ�านวนนักท่องเท่ียวชาวจีนซ่ึงเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มหลักในภูมิภาคเอเชียที่เดินทางเข้า
ประเทศไทยลดลงร้อยละ 21.0 ในไตรมาส 4 และภาพรวมทั้งปี 2559 มีการเติบโตเพียงร้อยละ 10.0 

สภาวะเศรษฐกิจประเทศไทยในปี 2559 ยังคงเผชิญกับภาวะการส่งออกที่หดตัว

จากการฟื้นตัวที่ไม่สม่�าเสมอของประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของโลก ส�าหรับการลงทุน

ภาคเอกชนเร่งตัวขึ้นตามการขยายตัวของการลงทุนภาครัฐประกอบกับมีการอนุมัติส่งเสริม

การลงทุนในช่วง 9 เดือนแรก ซึ่งมูลค่าเงินลงทุนเติบโตขึ้นร้อยละ 2.0 เมื่อเปรียบเทียบกับ

ช่วงเดียวกันในปีก่อนหน้า (ที่มา:สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) และมีแรงสนับสนุนจาก

นโยบายภาครัฐ จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ที่ทยอยด�าเนินการมา

ตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายน 2558 เป็นต้นมา
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แต่อย่างไรก็ตามประเทศไทยยังเป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับ 1 ของนักท่องเที่ยว
ชาวจีน เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นในภูมิภาคเอเชีย (ที่มา: ศูนย์วิจัยกสิกร) ส�าหรับแนวโน้ม 
ภาคการท่องเที่ยวของประเทศไทยในปี 2560 น้ัน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเน้นพัฒนา 
การท่องเท่ียวท่ีมีคุณภาพ กระจายรายได้สู่ท้องถิ่น ต้องดูแลส่ิงแวดล้อม และยกระดับภาพลักษณ์
ประเทศไทย ซ่ึงได้ประมาณการจ�านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเติบโตร้อยละ5.5 ในขณะท่ีตลาด 
นักท่องเที่ยวในประเทศจะเติบโตประมาณร้อยละ 6.2 

ปี 2559 บรษิทัฯ ได้เปิดให้บรกิารเส้นทางบนิใหม่ 3 เส้นทางบนิ คอื เชยีงใหม่ - แม่ฮ่องสอน กรงุเทพ - 
ดานัง และสมุย - เฉิงตู รวมถึงได้เพิ่มจ�านวนเที่ยวบินในเส้นทางบินปัจจุบันที่มีอุปสงค์สูง และเพือ่เพิม่ 
ประสทิธภิาพทางการแข่งขนั อาทเิช่น กรงุเทพ - สโุขทยั กรงุเทพ - พนมเปญ กรงุเทพ - เนปิดอว์ 
กรุงเทพ - หลวงพระบาง และสมุย - สิงคโปร์ ส่งผลให้บริษัทฯ มีอัตราการเติบโตของปริมาณการ 
ขนส่งผู้โดยสาร (RPK) ร้อยละ 8.7 ในขณะที่ปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร (ASK) มีอัตราการเติบโต
ร้อยละ 5.0 เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2558 

ภาพรวมผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ของปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้รวม 26,765.8 ล้านบาท  
เพิ่มข้ึนร้อยละ 7.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้เป็นผลมาจากการเติบโตของธุรกิจ 
สายการบินร้อยละ 6.6 และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสนามบินยกเว้นธุรกิจให้บริการคลังสินค้า 
ร้อยละ 8.5 

ธรุกจิสายการบนิมผีลประกอบการทีด่ขีึน้เป็นผลมาจากจ�านวนผู้โดยสารเพิม่ขึน้ร้อยละ 9.5 และมอีตัรา
บรรทุกผู้โดยสารเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 69.2 ประกอบกับราคาน�้ามันเชื้อเพลิงที่ลดลงเป็นหลัก ทั้งนี้แม้ว่า
รายได้จากธุรกิจสายการบินจะเติบโตขึ้นจากปี 2558 แต่รายได้จากการขนส่งผู้โดยสารต่อหน่วย  
(Passenger Yield) ลดลงจาก 4.99 บาทต่อคน-กม. เป็น 4.88 บาทต่อคน-กม. หรือร้อยละ 2.2  
อันเป็นผลมาจากการแข่งขันที่รุนแรงของธุรกิจ
 
ส�าหรับผลด�าเนินงานของธุรกิจครัวการบิน มีอัตราการเติบโตลดลงเล็กน้อย ทั้งนี้เป็นผลมาจากภาวะ
การแข่งขันทางธุรกิจที่มีความรุนแรงมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ธุรกิจครัวการบินได้เข้าท�าสัญญากับ 
สายการบินลูกค้าใหม่จ�านวน 4 สายการบินในไตรมาสที่ 4 ของปี 2559 ส่งผลให้ ณ สิ้นปี 2559  
มีจ�านวนลูกค้ารวมทั้งหมด 23 สายการบิน ส�าหรับผลการด�าเนินงานของธุรกิจบริการภาคพื้นและ 
การให้บริการในลานจอดและอุปกรณ์ภาคพื้นมีอัตราการเติบโตเพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้เป็นผลมาจากการ 
เพิ่มข้ึนของจ�านวนเที่ยวบินที่สนามบินสุวรรณภูมิ และจ�านวนสายการบินลูกค้า ในส่วนของธุรกิจ 
การให้บริการคลังสินค้ามีอัตราการเติบโตที่ดีขึ้นเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2558 อันเป็นผล 
มาจากการปรับค่าธรรมเนียมเรียกเก็บสูงขึ้น และปริมาณการขนส่งสินค้าที่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะ 
ในไตรมาสที่ 4 ของปี

ปี 2559 บริษัทฯ มีก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางภาษีเท่ากับ 2,776.4 ล้านบาท ซึ่งในปี 2559 นี้ บริษัทฯ 
ได้ช�าระภาษีเงินได้ส่วนเพิ่มตามประกาศกระทรวงการคลังเป็นจ�านวน 506.1 ล้านบาท ท�าให้มีก�าไร
สุทธิเท่ากับ 1,837.0 ล้านบาท โดยเป็นก�าไรสุทธิที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เท่ากับ 1,768.4  

ล้านบาท และก�าไร 0.84 บาทต่อหุ้น 
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คำาอธิบายผลการดำาเนินงานและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน 

บริษัทฯ เป็นสายการบินที่ให้บริการเต็มรูปแบบ โดยมุ่งเน้นบริการระดับพรีเม่ียมให้แก่ผู้โดยสาร 

บรษัิทฯ เป็นเจ้าของและด�าเนนิการกจิการสนามบนิ 3 สนามบนิ ได้แก่ สนามบนิสมยุ สนามบนิสุโขทยั 

และสนามบินตราด นอกจากจากธุรกิจสายการบินและธุรกิจสนามบินแล้ว บริษัทฯ ยังประกอบธุรกิจ

ทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกจิสนามบนิ ได้แก่ การให้บรกิารกจิการภาคพื้นดนิ การให้บรกิารอาหารบนเทีย่วบนิ 

และการให้บริการคลังสินค้าระหว่างประเทศ ให้กับสายการบินตนเองและสายการบินอื่นๆ 

งบการเงนิรวมของบรษิทัฯ ประกอบด้วยงบการเงนิเฉพาะกจิการ และงบการเงนิของบรษิทัย่อยจ�านวน 

10 บริษัท ได้แก่ 1) บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จ�ากัด (BAC) 2) บริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพ

เวิลด์ไวด์ไฟลท์เซอร์วิส จ�ากัด (BFS Ground) 3) บริษัท การบินกรุงเทพบริการภาคพื้น จ�ากัด (PGGS) 

4) บริษัท บางกอกแอร์เวย์ส โฮลดิ้ง จ�ากัด (BAH) 5) บริษัท เอสเอ เซอร์วิสเซส จ�ากัด (SA)  

6) บริษัท บีเอฟเอส คาร์โก้ ดีเอ็มเค จ�ากัด (BFS Cargo DMK) 7) บริษัท บีเอซี กูร์เมท์ เฮ้าส์ จ�ากัด 

(BACGH) 8) บริษัท ครัวการบินกรุงเทพภูเก็ต จ�ากัด (BACHKT) 9) บริษัท กูร์เมท์ พรีโม่ จ�ากัด (GP) 

และ 10) บริษัท ครัวการบินกรุงเทพสมุย จ�ากัด (BACUSM)

ข้อมูลธุรกิจสายการบิน
มกราคม-ธันวาคม

 ข้อมูลธุรกิจสายการบิน หน่วย ปี 2559 ปี 2558

รายได้จากการขนส่งผู้โดยสารแบบประจ�า (1) 
 เส้นทางการบินภายในประเทศ 
 เส้นทางการบินระหว่างประเทศ 

ล้านบาท
 

20,760.6
12,680.9
 8,079.7

19,517.1
11,886.1
7,631.0

ปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร (ASK) (2) 
 เส้นทางการบินภายในประเทศ 
 เส้นทางการบินระหว่างประเทศ 

ล้านที่นั่ง-กม.
 

6,148.6
3,413.9
2,734.7

5,853.6
3,365.4
2,488.2

ปริมาณการขนส่งผู้โดยสาร (RPK) (2) 
 เส้นทางการบินภายในประเทศ 
 เส้นทางการบินระหว่างประเทศ 

ล้านที่นั่ง-กม.
 
 

4,252.6
2,515.2
1,737.4

3,911.5
2,350.0
1,561.5

อัตราส่วนการขนส่งผู้โดยสาร (Load Factor)
 เส้นทางการบินภายในประเทศ 
 เส้นทางการบินระหว่างประเทศ

ร้อยละ
 

69.2
73.7
63.5

66.8
69.8
62.8

จ�านวนผู้โดยสารที่ขนส่ง (2) 
 เส้นทางการบินภายในประเทศ 
 เส้นทางการบินระหว่างประเทศ 

พันคน
 
 

5,640.6
4,044.3
1,596.3

5,149.5
3,719.6
1,429.9

จ�านวนเที่ยวบิน 
 เส้นทางการบินภายในประเทศ 
 เส้นทางการบินระหว่างประเทศ 

 เที่ยวบิน
 
 

67,453
45,856
21,597

63,180
43,876
19,304



169

มกราคม-ธันวาคม

 ข้อมูลธุรกิจสายการบิน หน่วย ปี 2559 ปี 2558

จ�านวนที่นั่งทั้งหมด
 เส้นทางการบินภายในประเทศ 
 เส้นทางการบินระหว่างประเทศ 

พันที่นั่ง
 

8,103.7
5,469.1
2,634.6

7,653.4
5,290.4
2,363.0

อัตราการใช้เครื่องบิน
 แอร์บัส เอ320 
 แอร์บัส เอ319 
 เอทีอาร์72-500 และ เอทีอาร์72-600

ชั่วโมงต่อวันต่อล�า
 
 
 

9.03
10.11
9.56
7.43

9.02
9.63
9.32
8.10

จ�านวนเครื่องบิน ณ วันที่สิ้นสุดไตรมาส
 แอร์บัส เอ320 
 แอร์บัส เอ319 
 เอทีอาร์72-500 
  เอทีอาร์72-600

ล�า 34
9

12
6
7

31
8

11
8
4

ระยะทางบินโดยเฉลี่ย กิโลเมตร 753.9 759.6

ระยะทางบิน (2) ล้านกิโลเมตร 48.3 45.8

รายได้จากการขนส่งผู้โดยสารต่อหน่วย
(Passenger Yield) (3)

บาทต่อคน-กม. 4.88 4.99

รายได้ปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร (RASK)

ต้นทุนต่อปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร (CASK)

ต้นทุนต่อปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสารไม่รวม
ค่าน�้ามันเชื้อเพลิง (CASK - Fuel)

RASK – CASK

บาท 3.65

3.33

2.82
0.33

3.60

3.30

2.55
0.30

หมายเหต ุ: (1) ตวัเลขเหล่านีจ้ะแตกต่างจากตวัเลขท่ีแสดงในงบการเงินรวมเนือ่งจากเป็นตวัเลขท่ีรวมรายได้จากเทีย่วบนิ 

  แบบประจ�าและเท่ียวบินเช่าเหมาล�าแบบประจ�า รายได้สุทธิจากการแลกเปล่ียนการรับขนส่งผู้โดยสาร 

  สุทธิจากเที่ยวบินที่ด�าเนินการโดยสายการบินอื่นและขายโดยบริษัทฯ ตามความตกลงเที่ยวบินร่วม  

  (codeshare) รายได้จากการขายท่ีนั่งโดยสารบนเท่ียวบินของสายการบินอื่นซึ่งไม่ได้เป็นเท่ียวบินร่วม  

  (Interline) รายได้ค่าธรรมเนียมชดเชยค่าน�้ามันและเงินค่าประกันภัยเรียกเก็บจากผู้โดยสาร แต่ไม่รวม 

  รายได้จากการให้บริการคลังสินค้า การให้บริการเท่ียวบินเช่าเหมาล�าอื่นๆ และยังไม่ได้หักส่วนลดและ 

  ค่าคอมมิชชั่น

 (2) ไม่รวมเที่ยวบินที่ด�าเนินการโดยสายการบินอื่นและขายโดยบริษัทฯ แต่รวมเที่ยวบินที่ด�าเนินการโดย 

  บริษัทฯ และขายโดยสายการบินอื่น 
 (3) รายได้จากผู้โดยสารรวมรายได้ค่าธรรมเนยีมชดเชยค่าน�า้มนัและเงินค่าประกันภยัเรยีกเก็บจากผูโ้ดยสาร 

  และไม่รวมรายได้ ค่าสัมภาระน�้าหนักเกิน หารด้วยปริมาณการขนส่งผู้โดยสาร (RPK)
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ผลการดำาเนินงานสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2559

ประกอบด้วยงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินของบริษัทย่อยรวม 10 บริษัท

หน่วย : ล้านบาท

มกราคม - ธันวาคม

เปลี่ยนแปลง

2559 2558 จ�านวน %

ก�าไรส�าหรับปี/งวด 1,837.0 1,849.1 (12.1) (0.7)

บวก:

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ถาวร

1,753.6

 939.4 (1)

-

1,606.4

250.0

1.0

147.1

689.4

(1.0)

9.2

275.7

(100.0)

หัก:

รายได้เงินปันผล

ดอกเบี้ยรับ

ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

รายได้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงาน(2)

442.2

171.1

179.4

7.5

280.4

255.8

322.9

9.2

161.8

(84.7)

(143.5)

(1.7)

57.7

(33.1)

(44.4)

(18.5)

EBIT(3) 3,729.8 2,838.2 891.6 31.4

บวก:

ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจ�าหน่าย 1,068.3 834.0 234.8 28.2

EBITDA(3) 4,798.0 3,672.2 1,126.4 30.7

บวก:

ค่าเช่าเครื่องบิน 1,772.4 1,621.7 150.7 9.3

EBITDAR(3) 6,570.4 5,293.3 1,277.1 24.1

รายได้รวม

รายได้จากการด�าเนินงาน (4)

ก�าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท

26,765.8

25,965.7

1,768.4

24,902.9

24,034.6

1,796.9

1,863.0

1,931.1

(28.5)

7.5

8.0

(1.6)

EBIT Ratio (ร้อยละ) 14.4 11.8 2.6

EBITDA Ratio (ร้อยละ) 18.5 15.3 3.2

EBITDAR Ratio (ร้อยละ) 25.3 22.0 3.3

หมายเหตุ
(1) บริษัทฯ ยื่นช�าระภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติมจ�านวน 506.1 ล้านบาท อันเป็นผลมาจากการปรับเกณฑ์การค�านวณภาษีเงินได้นิติบุคคล 
 ของบริษัทฯ ซ่ึงได้รับการส่งเสริมการลงทุนให้เป็นไปตามเกณ์ค�านวณภาษีของกรมสรรพากร ตามประกาศของกระทรวงการคลังฉบับลง 
 วันที่ 16 มิถุนายน 2559 ทั้งนี้ ได้ยื่นแบบแสดงรายการเพิ่มเติมเพื่อช�าระภาษีในวันที่ 29 กรกฎาคม 2559
(2) ก�าไรจากการขายเงินลงทุน ก�าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย ก�าไรจากการขายสินทรัพย์
(3) ส�าหรับการค�านวณ EBIT EBITDA และ EBITDAR ต่อรายได้จากการด�าเนินงาน เป็นการค�านวณเพิ่มเติมซึ่งผู้ลงทุนไม่ควรพิจารณาเป็นการ 
 แสดงผลการด�าเนินงานหรือสภาพคล่อง หรือใช้ทดแทนก�าไรส�าหรับปี/งวด หรือกระแสเงินสดจากการด�าเนินงาน ซึ่งถูกแสดงในงบการเงิน 
 ของบริษัทฯ ท่ีจัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการบญัช ีทัง้นี ้เนือ่งจากมวีธิกีารค�านวณ EBIT EBITDA และ EBITDAR หลายวธิ ีEBIT EBITDA และ 
 EBITDAR ตามทีป่รากฏในเอกสารฉบบันี ้อาจไม่สามารถน�าไปเปรียบเทียบกับมาตรวัดที่มีชื่อเรียกอย่างเดียวกันที่ใช้โดยบริษัทอื่น
(4) รายได้รวมหักรายได้เงินปันผล ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ดอกเบี้ยรับ และรายได้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงาน
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กำาไรจากการดำาเนินงานและกำาไรสุทธิ

บรษิทัฯ มรีายได้จากการด�าเนนิงานในปี 2558 และปี 2559 เท่ากบั 24,034.6 ล้านบาทและ 25,965.7 

ล้านบาทตามล�าดับ ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.0 ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการเพิ่มขึ้นจาก 21,692.8 

ล้านบาท เป็น 22,919.4 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 5.7 ส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของ

ค่าซ่อมบ�ารุงเครื่องบิน เงินเดือนและผลประโยชน์พนักงานค่าบริการผู้โดยสาร และค่าเสื่อมราคา

บริษัทฯ มีก�าไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้ บวกด้วยค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจ�าหน่าย และค่าเช่า

เครื่องบิน (EBITDAR) ค�านวณจากรายได้รวม (ไม่รวมรายได้เงินปันผล ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 

ดอกเบี้ยรับ และรายได้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงาน) หักด้วยค่าใช้จ่ายรวม บวกกลับด้วยค่าเสื่อม

ราคา ค่าตัดจ�าหน่าย และค่าเช่าเครื่องบิน เท่ากับ 5,293.3 ล้านบาท และ 6,570.4 ล้านบาท หรือคิด

เป็นร้อยละ 22.0 และร้อยละ 25.3 ของรายได้จากการด�าเนนิงานของปี 2558 และปี 2559 ตามล�าดบั

ปี 2559 บรษิทัฯ มกี�าไรก่อนหกัภาษเีงนิได้จ�านวน 2,776.4 ล้านบาท มค่ีาใช้จ่ายภาษเีงนิได้รวม 939.4 

ล้านบาท ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับปี 2559 จ�านวน 369.7 ล้านบาท และรายการ

ปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปีก่อนจ�านวน 506.1 ล้านบาท ส่งผลให้ปี 2559 บริษัทฯ มี

ก�าไรสุทธิ 1,837.0 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 จ�านวน 12.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.7 ทั้งนี้เป็นก�าไร

สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เท่ากับ 1,768.4 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 96.3 ของก�าไร

ส�าหรับงวด

รายได้

รายได้รวมของบริษัทฯ (โดยไม่รวมรายได้ระหว่างสายธุรกิจ)

สามารถแบ่งตามสายธุรกิจออกเป็น 4 ประเภทดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

มกราคม – ธันวาคม

เปลี่ยนแปลง

2559 % 2558 % ล้านบาท %

ธุรกิจสายการบิน 20,713.0 77.4 19,429.6  78.0 1,283.4 6.6

ธุรกิจสนามบิน  564.0  2.1  535.3  2.2 28.7 5.4

ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสนามบิน 3,414.9 12.8 3,148.3 12.6 266.6 8.5

รายได้ที่ไม่ได้แบ่งตามสายธุรกิจ 2,073.9 7.7 1,789.7  7.2 284.2 15.9

รวมรายได้ 26,765.8 100.0 24,902.9 100.0 1,862.9 7.5
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รายได้จากธุรกิจสายการบิน

รายได้ค่าโดยสารประกอบด้วยรายได้จากการให้บรกิารเทีย่วบนิแบบประจ�าและรายได้จากการให้บรกิาร

เที่ยวบินแบบเช่าเหมาล�าโดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

มกราคม-ธันวาคม

เปลี่ยนแปลง

2559 2558 ล้านบาท %

รายได้สุทธิจากการขนส่งผู้โดยสารแบบประจ�า 20,236.6 19,087.4 1,149.2 6.0

รายได้จากการให้บริการเที่ยวบินแบบเช่าเหมาล�า 194.4 16.6 177.8 1,071.1

รวมรายได้ค่าโดยสาร 20,431.0 19,104.0 1,327.0 6.9

ค่าระวางขนส่ง 282.0 325.6 (43.6) (13.4)

รวมรายได้ธุรกิจสายการบิน 20,713.0 19,429.6 1,283.4 6.6

ในปี 2559 รายได้จากการให้บริการเที่ยวบินทั้งแบบประจ�าเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.0 เมื่อเทียบกับปี 2558 

ทั้งนี้เป็นผลมาจากจ�านวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้นอันเป็นผลมาจากการเพิ่มความถี่ของเส้นทางบินปัจจุบันที่

มอีปุสงค์สงู และการเปิดให้บรกิารเส้นทางบนิใหม่ในเส้นทางเชยีงใหม่ - แม่ฮ่องสอน จ�านวน 10 เทีย่ว

บินต่อสัปดาห์ และเส้นทางกรุงเทพ - ดานัง จ�านวน 4 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ในขณะที่รายได้จากการ

ให้บริการเที่ยวบินแบบเช่าเหมาล�าส�าหรับปี 2559 เท่ากับ 194.4 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 1,071.1 

ทั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเปิดให้บริการเส้นทางบิน สมุย - เฉิงตู ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2559

รายได้จากธุรกิจสนามบิน

ปี 2558 และปี 2559 รายได้จากธุรกิจสนามบินคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.2 และ 2.1 ของรายได้รวม

ของบริษัทฯ ตามล�าดับ รายได้จากธุรกิจสนามบินเกิดจากรายได้ค่าบริการผู้โดยสารซึ่งได้รับจากผู้

โดยสารขาออก ซึ่งมาจากสนามบินสมุย เป็นหลัก โดยในปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจสนามบิน

เป็น 564.1 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.4 เทียบกับปี 2558 ซึ่งเป็นผลมาจากจ�านวนผู้โดยสารขา

ออกจากสนามบินสมุยเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.5

ส�าหรับปี 2559 จ�านวนผู้โดยสารขาออกจากสนามบินสมุยที่ปฏิบัติการบินโดยสายการบินบางกอก

แอร์เวย์ส มีจ�านวน 1.1 ล้านคน เพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 11.8 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน
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รายได้จากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสนามบิน

ข้อมูลการด�าเนินการและข้อมูลทางการเงินของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทฯ ในการบริการท่ี

เกี่ยวข้องกับสนามบิน

หน่วย : ล้านบาท

มกราคม-ธันวาคม

ปี 2559 ปี 2558

ข้อมูลการบริการครัวการบิน:

 รายได้(1)

 EBITDA

 ก�าไรสุทธิ

 จ�านวนที่อาหารที่ผลิตและให้บริการ (ล้านที่)

1,456.4

 419.3

 275.8

10.2

1,456.0

431.6

284.5

9.9

ข้อมูลการบริการภาคพื้นดิน:

 รายได้(1)

 EBITDA

 ก�าไรสุทธิ

 จ�านวนเที่ยวบินที่ให้บริการ

2,382.9

 404.6

 255.5

63,226

2,130.1

 304.8

 146.1

58,074

ข้อมูลการบริการคลังสินค้าระหว่างประเทศ:

 รายได้(1)

 EBITDA

 ก�าไรสุทธิ

 น�้าหนักของสินค้าที่ให้บริการ(ตัน)

 ปริมาณการรองรับสินค้า (ตันต่อปี) 

 การใช้งาน (Utilization) (ร้อยละ)

1,702.0

773.2

526.8

378,026

450,000

84.0

1,567.9

672.2

443.6

375,301

450,000

83.4

 หมายเหต ุ: (1) รายได้ของบริษทัย่อยและบรษิทัร่วม เป็นรายได้ทีแ่สดงยอดรวมโดยไม่หกัรายการทีม่รีะหว่างกัน 

     กับบริษัทใหญ่
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รายได้จากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสนามบิน แสดงเฉพาะส่วนที่ให้บริการให้แก่สายการบินอื่นดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

มกราคม - ธันวาคม

เปลี่ยนแปลง

2559 2558 ล้านบาท %

บจ.ครัวการบินกรุงเทพ 972.1 1,020.8 (48.7) (4.8)

บจ.บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพเวิลด์ไวด์ไฟล์ทเซอร์วิส 1,925.5 1,694.0 231.5 13.7

บจ.การบินกรุงเทพบริการภาคพื้น 396.2 322.9 73.3 22.7

รายได้อื่นๆ (1) 121.1 110.6 10.5 9.5

รวมรายได้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสนามบิน 3,414.9 3,148.3 266.6 8.5

หมายเหตุ  (1) รายได้อื่นๆ คือรายได้จาก บจ. บีเอซี กูร์เม่ท์ เฮาส์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บจ. ครัวการบินกรุงเทพ 

  ประกอบธุรกิจร้านอาหารในย่านธุรกิจและแหล่งท่องเที่ยว ชั้นน�าในกรุงเทพฯ

บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จำากัด (BAC)

ปี 2559 รายได้ของ บจ. ครัวการบินกรุงเทพ (BAC) เท่ากับ 972.1 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกัน

ของปี 2558 ร้อยละ 4.8 อันเนือ่งมาจากภาวะการแข่งขนัทางธรุกจิที่มคีวามรนุแรงมากขึ้นทีส่นามบนิ

สุวรรณภูมิ ส่งผลให้ต้องสูญเสียลูกค้าบางรายและต้องปรับราคาลง 

ปี 2559 ปริมาณอาหารที่ผลิตโดย BAC เพิ่มขึ้นโดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.9 เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของ

ปีก่อนหน้า โดยมีสัดส่วนอาหารส�าหรับชั้นหนึ่งและชั้นธุรกิจเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.5 และร้อยละ 11.6 

ตามล�าดับ ทั้งนี้ในช่วงไตรมาส 4 ของปี 2559 BAC ได้เข้าท�าสัญญากับสายการบินลูกค้าเพิ่มขึ้นอีก 4 

สายการบิน ส่งผลให้ ณ ธันวาคม 2559 BAC มีจ�านวนสายการบินลูกค้า 23 สายการบิน

บริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพเวิลด์ ไวด์ ไฟล์ทเซอร์วิส จำากัด
(BFS Ground)

ปี 2558 และ 2559 รายได้ของ บจ. บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพเวิลด์ไวด์ไฟล์ทเซอร์วิส (BFS 

Ground) ในส่วนที่ให้บริการสายการบินอื่นเท่ากับ 1,694.0 ล้านบาท และ 1,925.5 ล้านบาทตาม

ล�าดับ เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.7

รายได้ที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากจ�านวนเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้น โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.9 รวมถึงจ�านวนสายการ

บินลูกค้าที่เพิ่มขึ้นอีก 3 สายการบิน ส่งผลให้ ณ ธันวาคม 2559 BFS Ground มีจ�านวนสายการบิน

ลูกค้า 70 สายการบิน
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บริษัท การบินกรุงเทพบริการภาคพื้น จำากัด (PGGS)

ปี 2559 รายได้ของ PGGS เท่ากับ 396.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.7 เทียบกับช่วงเดียวกันของ 

ปี 2558 การเพิ่มขึ้นของรายได้ดังกล่าวเกิดจากการปรับอัตราค่าบริการต่อเที่ยวบินเพิ่มขึ้นตั้งแต่ 

ต้นปี 2559 ทั้งนี้ในปี 2559 PGGS มีจ�านวนเที่ยวบินที่ให้บริการเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.0

รายได้ที่ไม่ได้แบ่งตามสายธุรกิจ

บรษิทัฯ มรีายได้อืน่ๆ ที่ไม่เกีย่วข้องกบัธรุกจิสายการบนิ ธรุกจิสนามบนิ และธรุกจิทีเ่กีย่วข้องกบัธุรกจิ

สนามบิน โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

มกราคม - ธันวาคม

เปลี่ยนแปลง

2559 2558 ล้านบาท %

เงินปันผลรับ 442.2 280.4 161.8 57.7

ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 179.4 322.9 (143.5) (44.4)

ดอกเบี้ยรับ 171.1 255.8 (84.7) (33.1)

รายได้อื่นๆ (1) 1,281.2 930.6 350.6 37.7

รวมรายได้ที่ไม่ได้แบ่งตามสายธุรกิจ 2,073.9 1,789.7 284.2 15.9

หมายเหต ุ (1) รายได้อ่ืนๆ มีองค์ประกอบหลัก คือ รายได้ค่าธรรมเนียมบัตรโดยสาร ค่าสัมภาระส่วนเกิน และ 

  รายได้บตัรโดยสารหมดอายุ เป็นต้น

ผลการด�าเนนิงาน ปี 2558 และ 2559 บรษิทัฯ มรีายได้ทีไ่ม่ได้แบ่งตามสายธรุกจิเท่ากบั 1,789.7 ล้าน

บาท และ 2,073.9 ล้านบาท ตามล�าดบั รายได้ทีไ่ม่ได้แบ่งตามสายธรุกจิ ทีเ่พิม่ขึน้ส่วนใหญ่คอืเงนิปันผล

รับ และรายได้อื่นๆ ซึ่งส่วนใหญ่แปรผันตามจ�านวนผู้โดยสารที่เพิ่มสูงขึ้น อันได้แก่ ค่าธรรมเนียมบัตร

โดยสาร ค่าสัมภาระส่วนเกิน
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ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ผลการด�าเนนิงาน ปี 2559 บรษิทัฯ มส่ีวนแบ่งก�าไรจากเงนิลงทนุในบรษิทัร่วมเท่ากบั 685.5 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 36.0 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2558 ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนส่วนใหญ่มาจาก

ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัท ดับบลิวเอฟเอสพีจี คาร์โก้ จ�ากัด และกองทุนรวมสิทธิการเช่า

อสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย (SPF) การเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากผลการด�าเนินงานของกองทุน SPF 

ที่ดีขึ้น และการเพิ่มข้ึนในส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนของกองทุน SPF ทั้งนี้เป็นผลมาจากที่บริษัทฯ 

เพิ่มสัดส่วนการลงทุนใน SPF จากร้อยละ 30.0 ในปี 2558 เป็นร้อยละ 31.6 ในปี 2559

หน่วย : ล้านบาท

มกราคม - ธันวาคม เปลี่ยนแปลง

2559 2558 ล้านบาท %

บริษัท ดับบลิวเอฟเอสพีจี คาร์โก้ จ�ากัด 260.7 217.4 43.3 19.9

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย 424.8 286.8 138.0 48.1

ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 685.5 504.2 181.3 36.0

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายประกอบด้วยต้นทุนขายและบริการ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเป็นหลัก

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

มกราคม–ธันวาคม

เปลี่ยนแปลง

2559 % 2558 % ล้านบาท %

ต้นทุนขายและบริการ 19,082.9 83.3 18,228.3 84.0 854.6 4.7

ค่าใช้จ่ายในการขาย 1,980.5 8.6 1,748.1 8.1 232.4 13.3

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 1,856.0 8.1 1,716.3 7.9 139.7 8.1

ค่าใช้จ่ายอื่น 2.0 0.0 8.8 0.0 (6.8) (77.3)

ค่าใช้จ่ายรวม 22,921.4 100.0 21,701.5 100.0 1,219.9 5.6
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ต้นทุนขายและบริการ

ต้นทุนขายและบริการมีองค์ประกอบหลัก คือค่าน�า้มันเชื้อเพลิง ค่าบริการผู้โดยสาร เงินเดือนค่าแรง

และผลประโยชน์อื่นๆ ของพนักงาน ค่าซ่อมแซมเครื่องบิน และค่าเช่าเครื่องบิน เป็นต้น

ส�าหรับ ปี 2558 และ 2559 ต้นทุนขายและบริการเป็นค่าใช้จ่ายหลักของบริษัทฯ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 

84.0 และร้อยละ 83.3 ของค่าใช้จ่ายรวมตามล�าดับ การเพิ่มขึ้นของต้นทุนขายและบริการเป็นผลมา

จากการเพิ่มขึ้นของค่าซ่อมเครื่องบิน เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อื่นๆ ของพนักงาน ค่าบริการ

ผู้โดยสาร และค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย

ค่าน�้ามันเชื้อเพลิง : 

ต้นทนุค่าน�า้มนัเชือ้เพลิงเป็นต้นทนุผันแปรตามจ�านวนช่ัวโมงปฏิบตักิารบนิ ส�าหรบั ปี 2558 และ 2559 

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายน�้ามันเชื้อเพลิง 4,401.3 ล้านบาท และ 3,093.9 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 24.1 

และ 16.2 ของต้นทุนขายและบริการตามล�าดับ ต้นทุนค่าน�้ามันเชื้อเพลิงที่ลดลงเป็นผลมาจากราคา

น�้ามันเชื้อเพลิงเฉลี่ยที่ปรับตัวลดลงบริษัทฯ ได้ประกันความเสี่ยงด้านราคาน�า้มัน โดยสัดส่วนถัวเฉลี่ย

ร้อยละ 52.0 ของปริมาณการใช้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ค่าบริการผู้โดยสาร :

ปี 2559 บริษัทฯ มีค่าบริการผู้โดยสารจ�านวน 3,244.6 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.6 เทียบกับ

ช่วงเวลาเดียวกันของปี 2558 การเพิ่มขึ้นของค่าบริการผู้โดยสารเป็นผลจากจ�านวนของผู้โดยสาร 

ที่เพิ่มขึ้น และจ�านวนเที่ยวบินที่ให้บริการสูงขึ้น ปี 2559 บริษัทฯ มีจ�านวนผู้โดยสาร และจ�านวน 

เที่ยวบินเติบโตร้อยละ 9.5 และ ร้อยละ 6.8 ตามล�าดับ เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2558

 

เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อื่นๆ ของพนักงาน : 

ปี 2558 และ 2559 บริษัทฯ มีเงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อื่นๆ ของพนักงานจ�านวน 2,753.4 

ล้านบาท และจ�านวน 3,227.2 ล้านบาท ตามล�าดบั การเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน ค่าแรงและผลประโยชน์

อื่นๆ พนักงานโดยหลักเกิดจากจ�านวนนักบิน และลูกเรือที่มีจ�านวนเพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้ในปี 2559  

บริษัทฯ มีจ�านวนนักบินและลูกเรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.3 เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า  

รวมถึงการปรับเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเดือน และโบนัสที่จ่ายให้แก่พนักงาน
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ค่าซ่อมแซมเครื่องบิน :

ปี 2558 และ 2559 บริษัทฯ มีค่าซ่อมแซมเครื่องบินจ�านวน 2,218.7 ล้านบาท และ 2,977.1  

ล้านบาท ตามล�าดบั ค่าซอ่มแซมเครือ่งบินทีเ่พิม่สูงขึ้นเกิดจากเครือ่งบินทีม่ีอายุมากขึน้ และค่าใชจ่้าย

ส�ารองค่าซ่อมบ�ารุงเครื่องบิน (Maintenance Reserve Fund) ส�าหรับเครื่องบินที่บริษัทฯ รับมอบ

มาเพิ่มเติมตามเงื่อนไขของสัญญาเช่าเครื่องบิน 

ค่าเช่าเครื่องบิน :

บริษัทฯ มีต้นทุนค่าเช่าเครื่องบินเพิ่มขึ้นจาก 1,621.7 ล้านบาท เป็น 1,772.4 ล้านบาท ในปี 2559 

หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.3 ของต้นทุนขายและบริการ การเพิ่มขึ้นของค่าเช่าเครื่องบินเป็นผล 

มาจากจ�านวนเครื่องบินที่รับเข้ามาระหว่างปีภายใต้สัญญาเช่าด�าเนินงานจ�านวน 2 ล�า

ค่าใช้จ่ายในการขาย

ส�าหรับ ปี 2558 และ 2559 ค่าใช้จ่ายในการขายคิดเป็นร้อยละ 8.1 และร้อยละ 8.6 ของค่า 

ใช้จ่ายรวม ตามล�าดับ ซ่ึงค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มขึ้นเกิดจากค่าส�ารองที่นั่งผ่านตัวแทนจ�าหน่ายบัตรโดยสาร  

และระบบอื่นที่สนับสนุนการขายเป็นหลัก ทั้งนี้การเพิ่มขึ้นของค่าส�ารองที่น่ังบัตรโดยสารและระบบ

อื่นที่สนับสนุนการขายเกิดจากการปรับอัตราค่าใช้บริการระบบและจ�านวนผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้น 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ส�าหรับปี 2558 และ 2559 ค่าใช้จ่ายในการบริหารคิดเป็นร้อยละ 7.9 และร้อยละ 8.1 ของค่าใช้จ่าย

รวม ตามล�าดับ ค่าใช้จ่ายในการบริหารประกอบด้วย เงินเดือน และเบี้ยเลี้ยงพนักงาน ค่าตอบแทน 

ผู้บริหาร ค่าเทคโนโลยีสารสนเทศ และค่าเสื่อมราคาเป็นหลัก 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

ค่าใช้จ่ายทางการเงินมีองค์ประกอบหลักคือ ค่าเช่าตามสัญญาเช่าช่วงจากกองทุนรวมสิทธิการเช่า

อสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย ทั้งในส่วนของค่าเช่าตามสัญญาเช่าช่วง และส่วนที่ผันแปรตามจ�านวน

ผู้โดยสารขาออกและเที่ยวบินขาเข้าในการค�านวณอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ในปี 2556 บริษัทฯ  

ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการบันทึกบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องในส่วนของสัญญาเช่าช่วง

จากกองทุนรวม เพื่อให้รวมถึงประมาณการค่าบริการผันแปร (นอกเหนือจากค่าเช่าคงที่) มารวม 

ค�านวณเพื่อหาอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง การเปลี่ยนวิธีการค�านวณท�าให้มูลค่าทางบัญชีของเงินกู้ยืม 

ระยะยาวดังกล่าวเพ่ิมสูงข้ึนเน่ืองจากเป็นการน�าประมาณการหนี้สินที่มีในอนาคตตลอดทั้งสัญญา 

มาบันทึกในงบการเงิน 
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นอกจากนีค่้าใช้จ่ายทางการเงนิ ยงัรวมถงึ ดอกเบีย้จ่ายสถาบนัการเงนิ และดอกเบีย้ภายใต้สญัญาเช่า

เช่าทางการเงิน (Finance Lease) ในรูปแบบสัญญาซ้ือขายแบบมีเงื่อนไข (Conditional Sale  

Agreement)

หน่วย : ล้านบาท

มกราคม - ธันวาคม

เปลี่ยนแปลง

2559 2558 ล้านบาท %

ดอกเบี้ยจ่ายกองทุนรวม 1,457.9 1,351.4 106.5 7.9

ดอกเบี้ยจ่าย (1) 295.7 255.0 40.7 16.0

รวมค่าใช้จ่ายทางการเงิน 1,753.6 1,606.4 147.2 9.2

หมายเหตุ (1) ค่าธรรมเนยีม ดอกเบีย้จ่ายสถาบนัการเงนิและหนีส้นิภายใต้สญัญาเช่าทางการเงนิ (Finance Lease)

 

ปี 2559 บริษัทฯ มีดอกเบี้ยจ่ายกองทุนรวมจ�านวน 1,457.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.9 เทียบกับ

ช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า ซึ่งเป็นผลมาจากจ�านวนผู้โดยสารที่เดินทางออกจากสนามบินสมุย

เติบโตร้อยละ 14.5 และจ�านวนเที่ยวบินที่เข้าออกสนามบินสมุยเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.3 รวมถึงการเพิ่ม

ขึ้นของอัตราค่าบริการผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศที่เดินทางออกจากสนามบินสมุยในอัตราใหม่ 

ส�าหรับดอกเบ้ียจ่ายสถาบันการเงินและหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน (Finance Lease) เพิ่ม

ขึ้นจาก 255.0 ล้านบาท เป็น 295.7 ล้านบาท ในปี 2559 ดอกเบี้ยจ่ายที่เพิ่มขึ้นเกิดจากการเข้าท�า

สัญญาเช่าทางการเงินจากการรับมอบเครื่องบินประเภท ATR 72-600 โดย ณ 31 ธันวาคม 2559 

บริษัทฯ มีเครื่องบินภายใต้เงื่อนไขสัญญาเช่าทางการเงินจ�านวน 7 ล�า



180

สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 60,288.7 ล้านบาท

เพิ่มขึ้นจากวันที่ 31 ธันวาคม 2558 จ�านวน 3,276.1 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เปลี่ยนแปลง

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

และ เงินลงทุนชั่วคราว
10,669.9 13,243.5 (2,573.6)

ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 338.1 193.1 145.0

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 850.0 256.3 593.7

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 14,192.2 15,846.3 (1,654.1)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 2,862.1 2,450.3 411.8

เงินลงทุนระยะยาวอื่น 28,506.3 27,003.2 1,503.1

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 12,793.4 9,559.0 3,234.4

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 46,096.5 41,166.3 4,930.2

รวมสินทรัพย์ 60,288.7 57,012.6 3,276.1

สินทรัพย์หมุนเวียน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียน จ�านวน 14,192.2 ล้านบาท ลดลงจาก

วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จ�านวน 1,654.1 ล้านบาท โดยมีรายการหลักที่เปลี่ยนแปลงได้แก่ 

• เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุนชั่วคราว ลดลงจ�านวน 2,573.6 ล้านบาท  

 ซึ่งเป็นผลมาจากการใช้เงินเพื่อจัดซื้อเครื่องบินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงินและการจัดซื้อ 

 อะไหล่เครื่องบิน ตามวัตถุประสงค์การใช้เงินจากการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ 

• คา่ใชจ้่ายลว่งหน้า เพิ่มขึ้นจ�านวน 145.0 ล้านบาท ทั้งนี้เป็นผลมาจากการช�าระค่าเช่าเครื่องบิน 

 ล่วงหน้าของเครื่องบินแอร์บัส เอ319 และ เอ320 ซึ่งน�าเข้ามาใหม่ในปี 2559 จ�านวนรวม 2 ล�า 

 ภายใต้สัญญาเช่าด�าเนินงาน

• สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้นจ�านวน 593.7 ล้านบาท ทั้งนี้เป็นผลมาจากจ�านวนเงินที่บริษัทฯ 

 ยังไม่ได้รับคืนจากการช�าระค่าซ่อมบ�ารุงเครื่องบินล่วงหน้า
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สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน 

บริษัทฯ มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนมีจ�านวน 46,096.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากวันที่ 31 ธันวาคม 2558 

จ�านวน 4,930.2 ล้านบาท โดยมีรายการหลักที่เปลี่ยนแปลงได้แก่

• เงนิลงทนุในบรษัิทร่วม เพิม่ขึน้จ�านวน 411.8 ล้านบาท ซึง่เกดิจากการลงทนุเพิม่ในหน่วยลงทนุ 

 กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย โดยมีสัดส่วนเงินลงทุนเพิ่มขึ้นจาก 

 ร้อยละ 30.0 เป็นร้อยละ 31.6

• เงินลงทุนระยะยาวอื่น เพิ่มขึ้นจ�านวน 1,503.1 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากการการปรับมูลค่า 

 เงินลงทุนระยะยาวในหลักทรัพย์เผื่อขาย ตามมูลค่าตลาด 

• ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ เพิม่ขึน้จ�านวน 3,234.4 ล้านบาท ซึง่เป็นผลจากการรบัมอบเครือ่งบนิ 

 ตามสัญญาการสั่งซื้อเครื่องบินประเภท ATR72-600 ในเดือนมกราคม เดือนเมษายน และเดือน 

 สิงหาคม 2559 รวมถึงการลงทุนซื้ออะไหล่เครื่องบินและอุปกรณ์บริการภาคพื้น

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อย มีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 28,300.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก

วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จ�านวน 2,383.2 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เปลี่ยนแปลง

หนี้สินหมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยาวและหนี้สินภายใต้สัญญา

เช่าทางการเงินส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระ

ภายในหนึ่งปี

465.3 500.0 (34.7)

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 1,765.5 1,405.8 359.7

รวมหนี้สินหมุนเวียน 7,327.6 6,525.1 802.5

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาวและหนี้สินภายใต้

สัญญาเช่าทางการเงิน - สุทธิจากส่วนที่

ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี

3,685.3 2,503.8 1,181.5

ภาระหนี้สินตามสัญญาเช่ากับกิจการ

ที่เกี่ยวข้องกัน

11,374.4 11,354.1 20.3

หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 5,295.5 5,040.3 255.2

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 20,972.5 19,391.8 1,580.7

รวมหนี้สิน 28,300.1 25,916.9 2,383.2
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หนี้สินหมุนเวียน

บริษัทฯ มีหนี้สินหมุนเวียน จ�านวน 7,327.6 ล้านบาท ลดลงจากวันที่ 31 ธันวาคม 2559 จ�านวน  

802.5 ล้านบาท โดยมีรายการหลักที่เปลี่ยนแปลงได้แก่

• เงินกู้ยืมระยะยาวท่ีถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี และหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน 
 เครื่องบินที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหน่ึงปี เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 
 จ�านวน 82.5 ล้านบาท ลดลงจากวันที่ 31 ธันวาคม 2558 จ�านวน 159.5 ล้านบาทซึ่งเป็นไปตาม 
 เงื่อนไขที่ก�าหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงิน ในขณะท่ีหน้ีสินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงินเครื่องบินที ่
 ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปีมีจ�านวน 312.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากวันที่ 31 ธันวาคม 2558 
 จ�านวน 120.2 ล้านบาท เป็นผลมาจากการรับเครื่อง ATR 72-600 เพิ่มเติมระหว่างปีภายใต้ 
 สัญญาเช่าทางการเงิน

• หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้นจ�านวน 359.7 ล้านบาท จากวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งเป็นผล 
 มาจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายส�ารองค่าซ่อมบ�ารุงเครื่องบิน (Maintenance Reserve Fund)  
 ส�าหรับเครื่องบินที่บริษัทฯ รับมอบเครื่องบิน ATR 72-600 จ�านวน 3 ล�า

หนี้สินไม่หมุนเวียน

บริษัทฯ มีหนี้สินไม่หมุนเวียน มีจ�านวน 20,972.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากวันที่ 31 ธันวาคม 2558  

จ�านวน 1,580.7 ล้านบาท โดยมีรายการรายการหลักที่เปลี่ยนแปลงได้แก่

• หนีส้นิภายใต้สญัญาเช่าทางการเงนิเครือ่งบนิ เพิม่ขึน้จ�านวน 1,396.0 ล้านบาท ซึง่เป็นผลจาก 
 การเข้าท�าสัญญาเช่าทางการเงินจากการรับมอบเครื่องบิน ATR72-600

• หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เพิ่มขึ้นจ�านวน 255.2 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากผลการปรับมูลค่า 
 ตามราคาตลาดของหลักทรัพย์เผื่อขายที่เพิ่มขึ้น
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ส่วนของผู้ถือหุ้น

หน่วย : ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เปลี่ยนแปลง

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนออกจ�าหน่ายและช�าระแล้ว 2,100.0 2,100.0 -

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญและ

ส่วนเกินทุนจากการใช้หุ้นเป็น

เกณฑ์ 9,319.5 9,319.5 -

ก�าไรสะสม 663.7 430.9 232.8

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 31,988.5 31,095.7 892.8

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อย มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 31,988.5 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้นจากวันที่ 31 ธันวาคม 2558 จ�านวน 892.8 ล้านบาท บริษัทฯ มีก�าไรสะสมจ�านวน 663.7  

ล้านบาท เพิ่มขึ้น 232.8 ล้านบาท

งบกระแสเงินสด
หน่วย : ล้านบาท

มกราคม - ธันวาคม

2559 2558

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมการด�าเนินงาน 3,494.6 3,900.7

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมการลงทุน (675.3) 2,225.3

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (4,396.0) (3,673.1)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 3,051.4 4,628.0
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อย มีก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนการ

เปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหน้ีสินด�าเนินงาน จ�านวน 4,399.8 ล้านบาท และมีเงินสด 

จากกิจกรรมด�าเนินงาน จ�านวน 3,494.6 ล้านบาท ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงโดยหลักเป็นผล

มาจากจ�านวนเงินที่บริษัทฯ ช�าระค่าซ่อมบ�ารุงเครื่องบิน (Maintenance Reserve Fund)  

ล่วงหน้ารอรับคืน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อย มีกระแสเงินสดที่ใช้ในกิจกรรมการลงทุน 

จ�านวน 675.3 ล้านบาท ซ่ึงเป็นผลมาจากเงินปันผลรับจากบมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ 

และกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุยจ�านวนรวม 1,182.5 ล้านบาท  

ในขณะเดียวกันระหว่างปี 2559 บริษัทฯ ได้ลงทุนในการจัดซ้ือเครื่องบินประเภท  

Business Jet ทัง้นีม้วีตัถุประสงค์เพือ่ใช้ประโยชน์ในกิจการและเพิม่กลุม่การให้บรกิารลกูค้า 

รวมถึงการเพิ่มเงินลงทุนเพื่อการด�ารงสัดส่วนการถือหุ้นในหุ้นของ บริษัท ขนส่งน�้ามัน 

ทางท่อ จ�ากัด (“FPT”) และการเพิ่มเงินลงทุนในกองทุนรวมสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์

สนามบินสมุย

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อย มีกระแสเงินสดที่ใช้ในกิจกรรม 

การจัดหาเงินจ�านวน 4,396.0 ล้านบาทส่วนใหญ่เป็นการช�าระคืนเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่า

ทางการเงินและดอกเบี้ยจ่ายรวมจ�านวน 2,513.3 และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู ้ถือหุ ้น 

รวมจ�านวน 1,470.0 ล้านบาท
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อัตราส่วนทางการเงินที่สำาคัญ

มกราคม- ธันวาคม

ปี 2559 ปี 2558

อัตราส่วน

สภาพคล่องและ

การบริหารเงิน

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)

ระยะเวลาช�าระหนี้ (วัน)

1.9

4.5

25.4

6.4

35.2

2.4

5.1

24.4

5.7

32.8

อัตราส่วน

แสดงความสามารถ

ในการท�าก�าไร

อัตราก�าไรขั้นต้น (ร้อยละ)

อัตราก�าไรจากการด�าเนินงาน (ร้อยละ)

อัตราก�าไร EBITDAR (ร้อยละ)

อัตราก�าไรสุทธิ (ร้อยละ)

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)

22.7

15.1

25.3

6.9

5.8

21.1

12.3

22.0

7.4

6.5

อัตราส่วน

แสดงประสิทธิภาพ

ในการด�าเนินงาน

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (ร้อยละ)

อัตราหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)

3.1

26.0

0.5

3.5

32.3

0.5

อัตราส่วน

วิเคราะห์นโยบาย

ทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

อัตราส่วนความสามารถช�าระดอกเบี้ย (เท่า)

0.9

2.7

0.8

2.3
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อัตราส่วนการขนส่งผู้โดยสาร
(Load Factor)

จ�านวนบรรทุกผู้โดยสารเทียบเป็นสัดส่วน

ต่อจ�านวนที่นั่งผู้โดยสารทั้งหมด

ปริมาณการขนส่งด้านผู้โดยสาร

(Revenue Passenger-Kilometer: RPK)

จ�านวนผู้โดยสารของเที่ยวบินแบบประจ�า

คูณระยะทางบินเป็นกิโลเมตร

ปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร 

(Available Seat-Kilometer: ASK)

จ�านวนที่นั่งผู้โดยสารคูณระยะทางบินเป็นกิโลเมตร

รายได้ต่อหน่วยจากการผลิตด้านผู้โดยสาร

(Revenue per ASK: RASK)

รายได้จากการขายและให้บริการของบมจ. การบินกรุงเทพ 

(หมายถงึ รายได้รวมจากงบการเงนิเฉพาะกจิการสทุธกิบั ก�าไร

จากการขายเงินลงทุน โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนใน

บริษัทย่อย เงินปันผลรับ และ เงินชดเชยจากการเลิกสัญญา) 

หารด้วยปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร (ASK)

ต้นทุนต่อหน่วยจากการผลิตด้านผู้โดยสาร
(Cost per ASK: CASK)

ผลรวมของต้นทุนจากการด�าเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการขาย 

ค่าใช้จ่ายในการบรหิาร และค่าตอบแทนผูบ้รหิารของ บมจ. 

การบนิกรงุเทพ (แต่ไม่รวมต้นทนุทางการเงนิ) (หมายถงึ ค่า

ใช้จ่ายรวมจากงบการเงนิเฉพาะกจิการสทุธกิบั ขาดทนุจาก

การขายเงินลงทุน และขาดทุนจากการขายสิทธิการเช่า) 

หารด้วยปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร (ASK)

ต้นทุนต่อปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร
ไม่รวมต้นทุนนำ้ามันเชื้อเพลิง
(CASK - Fuel) 

ผลรวมของต้นทุนจากการด�าเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการขาย 

ค่าใช้จ่ายในการบรหิาร และค่าตอบแทนผูบ้รหิารของ บมจ. 

การบินกรุงเทพ (แต่ไม่รวมต้นทุนทางการเงินและต้นทุน

ค่าน�้ามัน) (หมายถึง ค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินเฉพาะ

กิจการสุทธิกับ ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน ขาดทุนจาก

การขายสิทธิการเช่า และ ค่าน�า้มัน) หารด้วยปริมาณการ

ผลิตด้านผู้โดยสาร (ASK)

นิยามศัพท์
ด้านการบิน
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท การบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท การบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่ม

บริษทั) ซึง่ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 งบก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็

รวม งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผูถ้อืหุน้รวมและงบกระแสเงนิสดรวม ส�าหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั 

และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ และได้ตรวจ

สอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท การบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผลการด�าเนินงาน

และกระแสเงินสด ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท การบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัท

ย่อย และเฉพาะของบริษัท การบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรบัผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ใน

ส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้า

มคีวามเป็นอสิระจากกลุม่บรษิทัตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชทีีก่�าหนดโดย

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้า

ได้ปฏบิตัติามข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณอืน่ๆ ตามทีร่ะบใุนข้อก�าหนดนัน้ด้วย ข้าพเจ้าเชือ่ว่าหลกัฐาน

การสอบบญัชทีีข้่าพเจ้าได้รบัเพยีงพอและเหมาะสมเพือ่ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า
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เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยส�าคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของ

ข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงนิส�าหรบังวดปัจจบุนั ข้าพเจ้าได้น�าเรือ่งเหล่านีม้าพจิารณาในบรบิท

ของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดง

ความเห็น แยกต่างหากส�าหรับเรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อ

การตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซ่ึงได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย 

การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความ

เสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบ

ของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบส�าหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม 

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบส�าหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้ค่าโดยสาร

บรษัิทฯ รบัรูร้ายได้ค่าโดยสารตามนโยบายการบญัชทีีเ่ปิดเผยในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิข้อ 4.1 

เนื่องจากบริษัทฯ มีจ�านวนรายการขายเป็นจ�านวนมาก ประกอบกับรายได้ค่าโดยสารของบริษัทฯ  

มผีลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์การแข่งขันทางการตลาด ราคาน�า้มนั สภาวะทางเศรษฐกจิ ปัจจยั

ภายนอกอื่นๆ ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงพิจารณาการรับรู้รายได้ค่าโดยสารเป็นเรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ 

โดยให้ความส�าคัญกับการเกิดขึ้นจริงของรายได้และระยะเวลาในการรับรู้รายได้

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของบริษัทฯ โดยการ

• ประเมินและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับ 

 ระบบรายได้ ค่าโดยสาร โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ ท�าความเข้าใจ และเลือกตัวอย่างมา 

 สุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่บริษัทฯ ออกแบบไว้

• สุม่ตวัอย่างรายได้ค่าโดยสารเพือ่ตรวจสอบการรบัรูร้ายได้ว่าเป็นไปตามเงือ่นไขและสอดคล้องกบั 

 นโยบายการรับรู้รายได้ของบริษัทฯ

• สุม่ตรวจสอบเอกสารประกอบรายการรายได้ค่าโดยสารทีเ่กดิขึน้ในระหว่างปีและช่วงใกล้ส้ินรอบ 

 ระยะเวลาบัญชี

• สอบทานการบนัทกึบญัชสี�าหรบัการออกใบลดหนีท้ีบ่รษิทัฯ ออกภายหลังวนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี 

• วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อย (Disaggregated data) เพื่อตรวจสอบ 

 ความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี โดยเฉพาะรายการบัญชี 

 ที่ท�าผ่านใบส�าคัญทั่วไป 
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การด้อยค่าของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

ตามท่ีกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 15 บริษัทฯ บันทึกที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  

โดยสุทธิจาก ค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สิน การพิจารณาค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดิน อาคาร และ

อุปกรณ์ ดังกล่าวต้องใช้ดุลยพินิจที่ส�าคัญของฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์  

ผลการด�าเนินงานในอนาคต การประมาณผลเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้นกับทรัพย์สิน ซึ่งท�าให้เกิดความ

เสีย่งในการรบัรูค่้าเผือ่การด้อยค่าทีไ่ม่เพยีงพอและท�าให้บรษิทัฯ แสดงมลูค่าทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์

ในจ�านวนที่สูงเกินไป

ข้าพเจ้าได้ท�าความเข้าใจและประเมินวิธีการ และข้อสมมติที่ฝ่ายบริหารใช้ในการพิจารณาค่าเผื่อการ

ด้อยค่า ของทรัพย์สินซึ่งรวมถึง

• พิจารณาว่าฝ่ายบริหารได้ค�านึงถึงข้อมูลทั้งจากแหล่งข้อมูลภายนอกและภายในของบริษัทฯ  

 ตลอดจนแนวโน้มผลการด�าเนินงานในอนาคต อายุการให้ประโยชน์ของทรัพย์สินเพื่อระบุถึง 

 ข้อบ่งชี้ที่อาจแสดงว่าทรัพย์สินเกิดการด้อยค่า

• สอบทานวธิกีารทีฝ่่ายบรหิารประเมนิสถานการณ์ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ทัง้โอกาสทีจ่ะเกดิขึน้และจ�านวน 

 ผลเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับทรัพย์สิน

• ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องและพิจารณาลักษณะ และรูปแบบการให้ประโยชน์ของทรัพย์สิน 

 เพื่อประเมินความเหมาะสมของอายุการให้ประโยชน์ที่เหลืออยู่และวิธีการบันทึกค่าเส่ือมราคา 

 ซึ่งจัดท�าโดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจ�าปีของกลุ่มบริษัทฯ 

(แต่ไม่รวมถึงงบการเงนิและรายงานของผูส้อบบญัชทีีแ่สดงอยูใ่นรายงานนัน้) ซึง่คาดว่าจะถกูจดัเตรยีม

ให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะ

การให้ ความเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรบัผดิชอบของข้าพเจ้าทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการตรวจสอบงบการเงนิคือ การอ่านและพจิารณาว่าข้อมลู

อืน่นัน้มคีวามขดัแย้งทีม่สีาระส�าคญักบังบการเงนิหรอืกบัความรูท้ีไ่ด้รบัจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า

หรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่ 

เม่ือข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�าปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่ามีการ

แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ ข้าพเจ้าจะส่ือสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการ

ก�ากับดูแลทราบเพื่อให้มีการด�าเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�าและน�าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกต้องตามที่ควรตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่า

จ�าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�า งบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระ

ส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดท�างบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการด�าเนิน

งานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการด�าเนินงานต่อเน่ืองในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้

เกณฑ์การบญัชสี�าหรบักจิการทีด่�าเนนิงานต่อเนือ่งเว้นแต่ผูบ้รหิารมคีวามตัง้ใจทีจ่ะเลกิกลุม่บรษิทัหรอื

หยุดด�าเนินงานหรือไม่สามารถด�าเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท�ารายงานทางการเงิน

ของกลุ่มบริษัท 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงิน 

โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจาก 

การทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย  

ความเชือ่มัน่อย่างสมเหตสุมผลคอืความเชือ่มัน่ในระดบัสงูแต่ไม่ได้เป็นการรบัประกนัว่าการปฏบิตังิาน

ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญั

ที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระ

ส�าคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการ

รวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบญัชี ข้าพเจ้าใช้ดลุยพนิจิและการสงัเกตและสงสยั

เยี่ยง ผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

• ระบุและประเมินความเสี่ยงท่ีอาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ 

 ในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการ 

 ตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่าน้ัน และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและ 

 เหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเส่ียงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อ 

 ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงที่เกิดจากข้อ 

 ผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน  

 การต้ังใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซง 

 การควบคุมภายใน
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 • ท�าความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบ 

  วธิกีารตรวจสอบให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือ่วตัถปุระสงค์ในการแสดงความเห็น 

  ต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท

 • ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู ้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของ 

  ประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดท�า

 • สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับกิจการที่ด�าเนินงานต่อเน่ือง 

  ของผูบ้รหิาร และสรปุจากหลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ด้รบัว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระส�าคญั 

  ที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส�าคัญต่อ 

  ความสามารถของกลุ่มบริษัทในการด�าเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่าม ี

  ความไม่แน่นอนทีม่สีาระส�าคญั ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบญัชขีอง 

  ข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าว 

  ไม่เพยีงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเหน็ทีเ่ปล่ียนแปลงไป ข้อสรปุของข้าพเจ้าขึน้อยูก่บัหลกัฐาน 

  การสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม  

  เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการด�าเนินงาน 

  ต่อเนื่องได้

 • ประเมินการน�าเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูล 

  ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้อง 

  ตามที่ควรหรือไม่ 

 • รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงิน 

  ของกิจการหรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงิน 

  รวม ข้าพเจ้ารบัผิดชอบต่อการก�าหนดแนวทาง การควบคุมดแูล และการปฏิบตังิานตรวจสอบ 

  กลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
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ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าท่ีในการก�ากับดูแลเก่ียวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตาม

ที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส�าคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส�าคัญในระบบ

การควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้ค�ารับรองแก่ผู้มีหน้าท่ีในการก�ากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณ

ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ ์

ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อ 

ความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยส�าคัญ

ที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและก�าหนดเป็นเรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้า

ได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผย 

เรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสาร 

เรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท�าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุ 

สมผลว่าจะมผีลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ทีผู่ม้ส่ีวนได้เสยีสาธารณะจะได้จากการสือ่สาร

ดังกล่าว

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน�าเสนอรายงานฉบับนี้คือ นาย โสภณ เพิ่มศิริวัลลภ

โสภณ เพิ่มศิริวัลลภ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3182

บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด

กรุงเทพฯ: 23 กุมภาพันธ์ 2560
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บริษัท การบินกรุงเทพ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7  3,051,364,289  4,627,981,380  2,657,268,382  4,094,772,694 

เงินลงทุนชั่วคราว 8  7,618,489,033  8,615,491,000  7,600,000,000  8,600,000,000 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 6, 9  1,965,553,316  1,847,143,846  1,771,254,325  1,819,068,433 

ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า  338,084,943  193,072,945  253,275,667  178,913,042 

สินค้าคงเหลือ 10  368,691,255  306,327,560  258,528,466  193,669,855 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  849,972,107  256,272,198  770,871,618  202,963,312 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  14,192,154,943  15,846,288,929  13,311,198,458  15,089,387,336 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้าประกัน  4,577,633  26,816,301  2,077,633  2,081,230 

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 12  2,862,118,780  2,450,269,091  3,650,092,755  3,278,980,520 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 11  -  -  2,320,642,421  2,184,233,179 

เงินลงทุนระยะยาวอื่น 14  28,506,328,135  27,003,240,693  23,791,328,135  22,452,240,693 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับ

 กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 6  -  -  100,715,582  45,000,000 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 13  319,214,503  253,991,442  518,629,125  253,991,442 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 15  12,793,449,257  9,559,003,031  11,690,608,405  8,779,415,541 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 16  663,269,382  711,521,944  200,317,105  211,961,612 

สิทธิการเช่า  45,080,431  47,110,861  45,080,431  47,110,861 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 26.1  32,067,723  28,906,083  -  - 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 6, 17  870,416,241  1,085,409,827  857,200,445  1,062,856,525 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  46,096,522,085  41,166,269,273  43,176,692,037  38,317,871,603 

รวมสินทรัพย์  60,288,677,028  57,012,558,202  56,487,890,495  53,407,258,939 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท การบินกรุงเทพ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 6, 18  2,687,290,197  2,260,578,287  2,530,700,263  2,133,680,054

เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก�าหนดช�าระ

ภายในหนึ่งปี

19  82,520,000  242,020,000  57,520,000  233,520,000

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย  40,709,025  30,605,635  -  -

หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินเครื่องบิน 20  312,492,883  192,340,194  312,492,883  192,340,194

ที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

ที่ถึงก�าหนดช�าระ

 ภายในหนึ่งปี 21  70,255,646  65,675,444  43,266,586  44,976,814

รายได้รับล่วงหน้า  2,368,833,591  2,328,068,959  2,360,874,259  2,325,477,705

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 6  1,765,524,407  1,405,771,427  1,354,644,639  1,009,769,372

รวมหนี้สินหมุนเวียน  7,327,625,749  6,525,059,946  6,659,498,630  5,939,764,139

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่

 ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 19  37,640,000  229,160,000  25,140,000  206,660,000

หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินเครื่องบิน - 20  3,584,313,633  2,188,318,860  3,584,313,633  2,188,318,860

 สุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วน 21  63,305,394  86,367,821  34,189,854 46,077,411

 ที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี

หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาวจากกิจการที่

เกี่ยวข้องกัน -

 สุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 22  11,374,384,255  11,354,130,416  11,374,384,255  11,354,130,416

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 23  560,379,628  421,346,250  468,321,042  346,412,673

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 26.1  5,295,454,537  5,040,278,491  4,548,604,537  4,326,228,491

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  57,024,062  72,233,933  -  -

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  20,972,501,509  19,391,835,771  20,034,953,321  18,467,827,851

รวมหนี้สิน  28,300,127,258  25,916,895,717  26,694,451,951  24,407,591,990

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



195

บริษัท การบินกรุงเทพ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

 ทุนจดทะเบียน

  หุ้นสามัญ 2,100,000,000 หุ้น

  มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
 2,100,000,000  2,100,000,000  2,100,000,000  2,100,000,000

 ทุนออกจ�าหน่ายและช�าระแล้ว

 หุ้นสามัญ 2,100,000,000 หุ้น 

 มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

 2,100,000,000  2,100,000,000  2,100,000,000  2,100,000,000

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ  9,319,481,872  9,319,481,872  9,319,481,872  9,319,481,872

ก�าไรสะสม

 จัดสรรแล้ว - ส�ารองตามกฎหมาย 24  210,000,000  120,000,000  210,000,000  120,000,000

 ยังไม่ได้จัดสรร  453,658,211  310,901,680  1,378,080,323  1,322,799,890

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น  19,829,508,265  19,106,097,950  16,785,876,349  16,137,385,187

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  31,912,648,348  30,956,481,502  29,793,438,544  28,999,666,949

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม 

 ของบริษัทย่อย
 75,901,422  139,180,983  -  -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  31,988,549,770  31,095,662,485  29,793,438,544  28,999,666,949

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  60,288,677,028  57,012,558,202  56,487,890,495  53,407,258,939

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท การบินกรุงเทพ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส�าหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

ก�าไรหรือขาดทุน:

รายได้

ค่าโดยสาร 6  20,430,957,393  19,104,043,011  20,431,746,657  19,104,566,841

รายได้จากการขายและบริการ 6  3,414,883,561  3,148,283,228  -  -

ค่าระวางขนส่ง 6  282,043,570  325,584,106  282,043,570  325,584,106

ค่าบริการผู้โดยสาร  564,053,442  535,282,928  564,053,442  535,282,928

เงินปันผลรับ 6  442,207,036  280,425,674  1,560,593,363  1,266,485,450

ดอกเบี้ยรับ 6  171,075,394  255,792,326  164,129,781  251,521,200

ก�าไรจากการขายเงินลงทุน  1,608,500  83,500  -  -

ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน  179,423,986  322,935,508  160,302,135  311,054,266

รายได้อื่น 6  1,279,596,782  930,474,036  1,480,459,466  1,096,506,728

รวมรายได้  26,765,849,664  24,902,904,317  24,643,328,414  22,891,001,519

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขายและบริการ 6  19,082,943,344  18,228,330,068  17,153,193,111  16,337,742,010

ค่าใช้จ่ายในการขาย 6  1,980,452,837  1,748,057,987  1,960,255,824  1,730,971,699

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 6  1,855,973,056  1,716,347,041  1,331,469,527  1,251,627,426

ค่าใช้จ่ายอื่น  2,016,785  8,813,243  -  658,000

รวมค่าใช้จ่าย  22,921,386,022  21,701,548,339  20,444,918,462  19,320,999,135

ก�าไรก่อนส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

 ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และค่าใช้จ่าย

 ภาษีเงินได้

 3,844,463,642  3,201,355,978  4,198,409,952  3,570,002,384

ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 12.2  685,475,442  504,159,540  - -

ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่าย  

 ภาษีเงินได้

 4,529,939,084  3,705,515,518  4,198,409,952  3,570,002,384

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน  (1,753,576,478)  (1,606,448,252)  (1,737,016,128)  (1,589,427,715)

ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  2,776,362,606  2,099,067,266  2,461,393,824  1,980,574,669

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 26.2  (939,353,665)  (250,000,195)  (780,462,209)  (120,269,191)

ก�าไรส�าหรับปี  1,837,008,941  1,849,067,071  1,680,931,615  1,860,305,478

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท การบินกรุงเทพ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
ส�าหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :

รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลก�าไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย  974,613,951  6,067,486,825  810,613,952  5,042,486,824

หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 26.3  (194,922,790)  (1,213,497,365)  (162,122,790)  (1,008,497,365)

รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

  - สุทธิจากภาษีเงินได้  779,691,161  4,853,989,460  648,491,162  4,033,989,459

รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก�าไรหรือ

ขาดทุนในภายหลัง

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก

คณิตศาสตร์ประกันภัย

23  (72,140,985)  (63,380,335)  (72,140,985)  (63,380,335)

หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 26.3  6,489,803  5,091,976  6,489,803  5,091,976

รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

 - สุทธิจากภาษีเงินได้  (65,651,182)  (58,288,359)  (65,651,182)  (58,288,359)

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี  714,039,979  4,795,701,101  582,839,980  3,975,701,100

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี  2,551,048,920  6,644,768,172  2,263,771,595  5,836,006,578

การแบ่งปันก�าไร

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  1,768,407,713  1,796,862,996  1,680,931,615  1,860,305,478

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม

 ของบริษัทย่อย  68,601,228  52,204,075

 1,837,008,941  1,849,067,071

การแบ่งปันก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  2,482,447,614  6,592,563,606  2,263,771,595  5,836,006,578

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม

 ของบริษัทย่อย  68,601,306  52,204,566

 2,551,048,920  6,644,768,172

ก�าไรต่อหุ้น 28

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

 ก�าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  0.84  0.86  0.80  0.89

จ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�า้หนัก

 มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท  2,100,000,000  2,100,000,000  2,100,000,000  2,100,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท การบินกรุงเทพ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด
ส�าหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2559 2558 2559 2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน

ก�าไรก่อนภาษี  2,776,362,606  2,099,067,266  2,461,393,824  1,980,574,669 

รายการปรับกระทบยอดก�าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

 จากกิจกรรมด�าเนินงาน

 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย  1,068,261,448  834,030,351  833,432,956  606,462,079 

 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  4,083,541  7,540,733  5,257,792  6,623,304 

 การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)  1,196,306  (1,945,517)  (103,694)  (2,215,517)

 ก�าไรจากการจ�าหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  (5,864,561)  (9,089,082)  (5,965,136)  (9,015,235)

 ก�าไรจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น  (1,608,500)  (83,500)  -  - 

 ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนระยะสั้น  -  5,412,200  -  - 

 ตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ถาวร  -  960,303  -  960,303 

 ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม  (685,475,442)  (504,159,540)  -  - 

 ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  84,872,651  70,583,157  63,372,612  52,600,197 

 ขาดทุนจากบริษัทร่วมเลิกกิจการ  -  482,725  -  658,000 

 ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง  17,664,855  94,412,177  17,785,903  93,642,172 

 เงินปันผลรับ  (442,207,036)  (280,425,674)  (1,560,593,363)  (1,266,485,450)

 ดอกเบี้ยรับ  (171,075,394)  (255,792,326)  (164,129,781)  (251,521,200)

 ค่าใช้จ่ายทางการเงิน  1,753,576,478  1,606,448,252  1,737,016,128  1,589,427,715 

ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์

 และหนี้สินด�าเนินงาน  4,399,786,952  3,667,441,525  3,387,467,241  2,801,711,037 

สินทรัพย์ด�าเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น  (221,835,468)  (150,523,529)  (129,860,913)  (125,268,572)

 สินค้าคงเหลือ  (63,560,001)  (32,496,370)  (64,754,917)  (13,774,150)

 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  (744,570,889)  399,716,754  (653,466,384)  372,727,245 

 สินทรัพย์อื่น  123,468,889  (225,838,976)  128,262,820  (226,238,820)

หนี้สินด�าเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น  402,050,868  (184,538,730)  397,734,054  (182,116,514)

 หนี้สินหมุนเวียนอื่น  414,095,128  594,850,207  374,686,293  540,045,279 

 จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน  (17,980,258)  (41,170,115)  (13,605,228)  (39,960,987)

 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  (15,209,870)  (1,237,139)  -  - 

เงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน  4,276,245,351  4,026,203,627  3,426,462,966  3,127,124,518 

 จ่ายภาษีเงินได้  (781,628,722)  (125,470,295)  (637,972,065)  (12,726,025)

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงาน  3,494,616,629  3,900,733,332  2,788,490,901  3,114,398,493 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท การบินกรุงเทพ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส�าหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2559 2558 2559 2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้าประกันลดลง 22,238,668 164,962,841 3,597 165,593,790 

เงินลงทุนชั่วคราวลดลง 981,510,967 2,900,000,000 1,000,000,000 2,900,000,000 

ซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น (529,947,690) - (529,947,690)  - 

ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (1,912,369,725)  (1,104,809,454)  (1,434,930,878) (976,623,850)

ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (83,381,158) -  (282,795,780)  - 

ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (23,855,139)  (62,418,189)  (22,490,567)  (60,762,665)

ดอกเบี้ยรับ 169,632,683  291,949,364  161,465,500  287,676,928 

เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง) -  -  (55,000,000)  18,283,576 

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย  -  -  621,072,994  266,839,144 

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม  740,287,947  597,112,888  740,287,947  597,112,888 

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาว  442,207,036  280,425,674  367,859,536  232,080,674 

เงินสดรับจากการจ�าหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  16,214,229  11,000,000  12,296,968  9,125,622 

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น  17,099,500  4,321,800  -  - 

เงินสดรับจากบริษัทร่วมเลิกกิจการ  -  2,342,000  -  2,342,000 

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว  1,474,200  441,900  1,474,200  441,900 

เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มเติม  (136,409,242)  (35,720)  (136,409,242)  - 

เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม  (379,954,787)  (860,027,342)  (379,954,787)  (860,027,342)

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน  (675,252,511)  2,225,265,762  62,931,798  2,582,082,665 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น  -  3,540,476  -  - 

ช�าระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น  -  (3,540,476)  -  - 

เงินสดจ่ายช�าระเจ้าหนี้สัญญาเช่าทางการเงิน  (775,077,565)  (584,576,066)  (748,999,035)  (567,947,939)

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว  80,000,000  35,000,000  -  - 

ช�าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว  (431,020,000)  (631,073,148)  (357,520,000)  (457,473,148)

จ่ายดอกเบี้ย  (1,738,208,409)  (1,524,493,227)  (1,712,407,976)  (1,508,546,074)

จ่ายเงินปันผล  (1,470,000,000)  (945,000,000)  (1,470,000,000)  (945,000,000)

เงินปันผลจ่ายส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอ�านาจควบคุมของบริษัทย่อย  (61,675,297)  (23,000,656)  -  - 

เงินสดรับค่าหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอ�านาจควบคุมในบริษัทย่อย  62  15  -  - 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (4,395,981,209) (3,673,143,082)  (4,288,927,011)  (3,478,967,161)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (1,576,617,091) 2,452,856,012  (1,437,504,312)  2,217,513,997 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี  4,627,981,380  2,175,125,368  4,094,772,694  1,877,258,697 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)  3,051,364,289  4,627,981,380  2,657,268,382  4,094,772,694 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท การบินกรุงเทพ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส�าหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2559 2558 2559 2558

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รายการที่ไม่ใช่เงินสดประกอบด้วย

 เงินปันผลค้างรับเพิ่มขึ้น (ลดลง)  (95,549,955)  -  (168,627,114)  170,452,745

 เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)  (9,922,842)  13,047,255  -  -

 เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น (ลดลง)  (8,842,552)  16,382,271  (8,842,552)  16,382,271

 เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)  35,265,265  (19,073,934)  9,771,139  (5,735,695)

 ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน  3,252,113,528  1,903,029,423  3,230,919,438  1,855,451,078

 ผลก�าไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - สุทธิ  779,691,161  4,853,089,460  648,491,162  4,033,989,459

  จากภาษีเงินได้

 ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์

 ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้  (65,651,182)  (58,288,359)  (65,651,182)  (58,288,359)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัท การบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซ่ึงจัดตั้งและ 

มีภูมิล�าเนาในประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือการให้บริการขนส่งทางอากาศและ 

การบริการสนามบิน โดยมีที่อยู่ตามที่จดทะเบียนคือเลขที่ 99 หมู่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต 

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

2. เกณฑ์ในการจัดทำางบการเงิน

2.1  งบการเงินนี้จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ก�าหนดในพระราช 

  บญัญตัวิิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อก�าหนด 

  ในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 28 กันยายน 2554 ออกตามความ 

  ในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงนิฉบบัทีบ่รษิทัฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย 

 งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

  งบการเงนินีไ้ด้จดัท�าขึน้โดยใช้เกณฑ์ราคาทนุเดมิเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอืน่ 

  ในนโยบายการบัญชี

บริษัท การบินกรุงเทพ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
ส�าหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559
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 2.2 เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงินรวม

  ก) งบการเงินรวมนี้ได้จัดท�าขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท การบินกรุงเทพ จ�ากัด 

   (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า  

   “บริษัทย่อย”) ดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ
จัดตั้งขึ้น

ในประเทศ

อัตราร้อยละ

ของการถือหุ้น

2559 2558

ร้อยละ ร้อยละ

ถือหุ้นโดยบริษัทฯ

บริษัท บางกอกแอร์เวย์ส โฮลดิ้ง จ�ากัด ลงทุนในหลักทรัพย์ ไทย 99.99 99.99

บริษัท การบินกรุงเทพบริการภาคพื้น จ�ากัด การบริการภาคพื้น ไทย 99.99 99.99

บริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพ 

 เวิลด์ไวด์ ไฟลท์เซอร์วิส จ�ากัด
การบริการภาคพื้น ไทย 98.88 90.00

บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จ�ากัด บริการอาหารบนเครื่องบิน ไทย 90.00 90.00

ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยของบริษัทฯ

บริษัท กูร์เมท์ พรีโม่ จ�ากัด

(ถือหุ้นโดยบริษัท บางกอกแอร์เวย์ส โฮลดิ้ง จ�ากัด 

ร้อยละ 99.99)

ผลิตและแปรรูปอาหาร

ส�าหรับจัดจ�าหน่าย
ไทย 99.98 99.98

บริษัท เอสเอ เซอร์วิสเซส จ�ากัด

(ถือหุ้นโดย บริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพ 

เวิลด์ไวด์ ไฟลท์เซอร์วิส จ�ากัด ร้อยละ 99.99)

การบริการ

ภาคพื้น
ไทย 98.87 89.99

บริษัท บีเอฟเอส คาร์โก้ ดีเอ็มเค จ�ากัด

(ถือหุ้นโดยบริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพ 

เวิลด์ไวด์ ไฟลท์เซอร์วิส จ�ากัด ร้อยละ 51.00)

บริการ

คลังสินค้า
ไทย 50.43 45.90

บริษัท บีเอซี กูร์เมท์ เฮ้าส์ จ�ากัด

(ถือหุ้นโดยบริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จ�ากัด

ร้อยละ 99.99)

ร้านอาหาร ไทย 89.99 89.99

บริษัท ครัวการบินกรุงเทพภูเก็ต จ�ากัด

(ถือหุ้นโดยบริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จ�ากัด

ร้อยละ 99.99)

บริการอาหาร

บนเครื่องบิน
ไทย 89.99 89.99

บริษัท ครัวการบินกรุงเทพสมุย จ�ากัด

(ถือหุ้นโดยบริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จ�ากัด

ร้อยละ 99.99)

บริการอาหาร

บนเครื่องบิน
ไทย 89.99 89.99
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ข) บรษิทัฯ จะถอืว่ามกีารควบคุมกจิการทีเ่ข้าไปลงทนุหรอืบรษิทัย่อยได้ หากบรษิทัฯ  

 มสีทิธไิด้รบัหรอืมส่ีวนได้เสยีในผลตอบแทนของกจิการทีเ่ข้าไปลงทนุ และสามารถ 

 ใช้อ�านาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อจ�านวนเงิน 

 ผลตอบแทนนั้นได้ 

ค) บรษิทัฯ น�างบการเงนิของบรษิทัย่อยมารวมในการจดัท�างบการเงนิรวมตัง้แต่วนัที่ 

 บริษัทฯ มีอ�านาจในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯ สิ้นสุดการควบคุม 

 บริษัทย่อยนั้น 

ง) งบการเงนิของบรษิทัย่อยได้จดัท�าขึน้โดยใช้นโยบายการบญัชทีีส่�าคญัเช่นเดยีวกนั 

 กับของบริษัทฯ

จ) ยอดคงค้างระหว่างบริษทัฯ และบรษิทัย่อย รายการค้าระหว่างกนัทีม่สีาระส�าคญั 

 ได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว 

ฉ) ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม คือ จ�านวนก�าไรหรือขาดทุนและ 

 สินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็นของบริษัทฯ และแสดงเป็นรายการ 

 แยกต่างหากในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดง 

 ฐานะการเงินรวม

 2.3  บริษัทฯ จัดท�างบการเงินเฉพาะกิจการโดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยและ 

   บริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

 ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

ในระหว่างปี บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้น�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ

ปรับปรุง (ปรับปรุง 2558) และฉบับใหม่รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชี ที่ออกโดย 

สภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันท่ี 

1 มกราคม 2559 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการ 

ปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทาง 

การเงนิระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรบัปรงุถ้อยค�าและค�าศัพท์ การตคีวาม

และการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน การน�ามาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงิน

ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 



206

 ข.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต

ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

และ การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัปรบัปรงุ (ปรบัปรงุ 2559) รวมถงึ 

แนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับใหม่จ�านวนหลายฉบับ ซ่ึงมีผลบังคับใช้ส�าหรับงบการเงิน 

ที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับ

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรบัปรงุถ้อยค�า 

และค�าศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน 

 

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง และแนวปฏิบัติทางบัญชี

ฉบับใหม่จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงินเมื่อน�ามาถือปฏิบัติ 

อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการส�าคัญ 

สรุปได้ดังต่อไปนี้

 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

มาตรฐานฉบับปรบัปรงุนีก้�าหนดทางเลอืกเพิม่เตมิส�าหรบัการบนัทกึบญัชเีงนิลงทนุใน 

บริษัทย่อย เงินลงทุนในการร่วมค้า และเงินลงทุนในบริษัทร่วม ในงบการเงินเฉพาะ

กิจการ โดยเลือกบันทึกตามวิธีส่วนได้เสียได้ ตามที่อธิบายไว้ในมาตรฐานการบัญชี  

ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า ทั้งนี้ กิจการ

ต้องใช้วิธีการบันทึกบัญชีเดียวกันส�าหรับเงินลงทุนแต่ละประเภทและหากกิจการ 

เลือกบันทึกเงินลงทุนดังกล่าวตามวิธีส่วนได้เสียในงบการเงินเฉพาะกิจการ กิจการ 

ต้องปรับปรุงรายการดังกล่าวโดยวิธีปรับย้อนหลัง

 

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบ 

ที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่เริ่มน�ามาตรฐานดังกล่าวมาถือปฏิบัติ
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4. นโยบายการบัญชีที่สำาคัญ
 4.1  การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย
  

 • ค่าโดยสาร

 รายได้จากการจ�าหน่ายบัตรโดยสารรับรู้เป็นรายได้ในส่วนของก�าไรหรือ 
 ขาดทุนเมื่อมีผู้โดยสารน�าบัตรโดยสารมาใช้บริการกับสายการบิน

 • โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า

 บริษัทฯ ได้จัดให้มีโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า โดยจะให้คะแนนสะสมแก่ 
 ลูกค้าที่ซื้อบัตรโดยสารกับบริษัทฯ ซึ่งสามารถน�าไปแลกเป็นบัตรโดยสาร  
 ที่พัก หรือของรางวัลตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ของบริษัทฯ 

 บริษัทฯ ปันส่วนมูลค่าของบัตรโดยสารและต้นทุนในการแลกของรางวัล 
 ให้กบัคะแนนสะสมด้วยมลูค่ายตุธิรรมของคะแนนสะสมดงักล่าว และทยอย 
 รับรู้เป็นรายได้เมื่อลูกค้ามาใช้สิทธิและบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามสัญญาภาระ 
 ผูกพันที่จะจัดหารางวัลนั้น

 • ขายสินค้า

 รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้โอนความเสี่ยง 
 และผลตอบแทนท่ีมีนัยส�าคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าให้กับผู้ซื้อแล้ว  
 รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบก�ากับสินค้าโดยไม่รวมภาษี 
 มูลค่าเพิ่มส�าหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่วนลดแล้ว

 • การให้บริการ

 รายได้จากการให้บริการขนส่งผู้โดยสาร ค่าระวางและรายได้ค่าใช้บริการ 
 สนามบินรับรู้ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนเมื่อได้ให้บริการแล้ว

 • ค่าเช่าเครื่องบิน

 รายได้จากการให้เช่าเครือ่งบนิรบัรูใ้นส่วนของก�าไรหรอืขาดทนุตามระยะเวลา 
 ของการให้เช่า

 • ดอกเบี้ยรับ

  ดอกเบ้ียรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยค�านึงถึงอัตราผลตอบแทน 
  ที่แท้จริง

 • เงินปันผลรับ

  เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อมีสิทธิในการรับเงินปันผล

 • ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

  ค่าใช้จ่ายทางการเงินถือเป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง โดยค�านวณตามวิธ ี
  อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
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 4.2   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และ 
  เงนิลงทนุระยะสัน้ทีม่สีภาพคล่องสงู ซึง่ถงึก�าหนดจ่ายคนืภายในระยะเวลาไม่เกนิ  
  3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจ�ากัดในการเบิกใช้

 4.3   ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

  ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นแสดงมูลค่าตามจ�านวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯ 
  บนัทกึค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูส�าหรบัผลขาดทนุโดยประมาณทีอ่าจเกดิขึน้จากการ 
  เก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและ 
  การวิเคราะห์อายุหนี้ 

 4.4   สินค้าคงเหลือ
 

  สนิค้าคงเหลอืแสดงมลูค่าตามราคาทนุ (ตามวธิเีข้าก่อน-ออกก่อน) หรอืมลูค่าสทุธิ 
  ที่คาดว่าจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�่ากว่า

  อะไหล่เครื่องบิน วัสดุสิ้นเปลืองและตั๋วโดยสารแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธี 
  ถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่) และถือเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อมีการเบิกใช้

 4.5   เงินลงทุน

ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปล่ียนแปลงใน 
 มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์บันทึกในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน 

ข) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลง 
 ในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ดังกล่าวบันทึกในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  
 และจะบันทึกในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนเมื่อได้จ�าหน่ายหลักทรัพย์นั้น 
 ออกไป 

ค) เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะครบก�าหนดช�าระในหนึ่งปี รวมทั้งที่จะถือจน 
 ครบก�าหนดแสดงมลูค่าตามวธิรีาคาทนุตดัจ�าหน่าย บรษิทัฯ ตดับญัชส่ีวนเกนิ/ 
 รับรู้ส่วนต�่ากว่ามูลค่าตราสารหนี้ตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งจ�านวนที ่
 ตัดจ�าหน่าย/รับรู้นี้จะแสดงเป็นรายการปรับกับดอกเบี้ยรับ

ง) เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุน 
 ทั่วไป ซึ่งแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) 

จ) เงินลงทุนในบริษัทร่วมท่ีแสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วน 
 ได้เสีย 

ฉ) เงนิลงทนุในบรษิทัย่อย และบรษิทัร่วมทีแ่สดงอยูใ่นงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 แสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน
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 มลูค่ายตุธิรรมของหลกัทรพัย์ในความต้องการของตลาดค�านวณจากราคาเสนอซือ้ 
 หลงัสดุ ณ สิน้วนัท�าการสดุท้ายของปี มลูค่ายตุธิรรมของหน่วยลงทนุค�านวณจาก 
 มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน

 บริษัทฯ ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักในการค�านวณต้นทุนของเงินลงทุน เมื่อมีการ 
 จ�าหน่ายเงนิลงทนุ ผลต่างระหว่างสิง่ตอบแทนสทุธทิีไ่ด้รบักบัมลูค่าตามบญัชขีอง 
 เงินลงทุนจะถูกบันทึกในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน

 4.6   อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

 บริษัทฯ บันทึกมูลค่าเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในราคาทุนซึ่ง 
 รวมต้นทุนการท�ารายการ หลังจากนั้น บริษัทฯ จะบันทึกอสังหาริมทรัพย์เพื่อ 
 การลงทุนด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

 ค่าเส่ือมราคาของอสังหารมิทรพัย์เพือ่การลงทนุค�านวณจากราคาทนุโดยวธิเีส้นตรง 
 ตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 20 ปี ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์ 
 เพื่อการลงทุนรวมอยู่ในการค�านวณผลการด�าเนินงาน

บรษิทัฯ รบัรูผ้ลต่างระหว่างจ�านวนเงนิทีไ่ด้รบัสทุธจิากการจ�าหน่ายกบัมลูค่าตาม
บัญชีของสินทรัพย์ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนในปีที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี

 4.7   ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหัก 
ค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี) 

ค่าเสือ่มราคาของอาคารและอปุกรณ์ค�านวณจากราคาทนุโดยวธิเีส้นตรงตามอายุ
การให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้

อาคารและส่วนตกแต่ง - 3 - 20 ปี
สนามบินและส่วนปรับปรุง - 20 ปี
เครื่องบิน - 20 ปี
อะไหล่เครื่องบินและอุปกรณ์ภาคพื้น - 3 - 20 ปี
เฟอร์นิเจอร์และส่วนตกแต่ง - 3 - 10 ปี
ยานพาหนะ - 5 - 10 ปี

   
ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการค�านวณผลการด�าเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส�าหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง
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บริษัทฯ และบริษัทย่อยตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ออกจากบัญชี  

เมื่อจ�าหน่ายสินทรัพย์หรือ คาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจาก

การใช้หรือการจ�าหน่ายสินทรัพย์ รายการ ผลก�าไรหรือขาดทุนจากการจ�าหน่าย

สนิทรพัย์จะรบัรูใ้นส่วนของก�าไรหรอืขาดทนุเมือ่บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยตดัรายการ

สินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

 4.8  สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจ�าหน่ายสะสมและค่าเผ่ือ 

การด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น

บริษัทฯ และบริษัทย่อยตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์

จ�ากดัอย่างมรีะบบตลอดอายกุารให้ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิของสนิทรพัย์นัน้ และจะ

ประเมนิการด้อยค่าของสนิทรพัย์ดงักล่าวเมือ่มข้ีอบ่งช้ีว่าสินทรพัย์นัน้เกดิการด้อยค่า 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตดัจ�าหน่ายและวธิกีารตดัจ�าหน่าย

ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจ�าหน่ายรับรู้เป็น 

ค่าใช้จ่ายในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จ�ากัดมีดังนี้

อายุการให้ประโยชน์

สัมปทาน 20 ปี

ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 5 - 10 ปี

 4.9  รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอ�านาจ

ควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯ ควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือ

อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับ บริษัทฯ

 

นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคล 

หรือกิจการที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งท�าให้มีอิทธิพลอย่างเป็น

สาระส�าคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารส�าคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ และ

บริษัทย่อยท่ีมีอ�านาจในการวางแผนและควบคุมการด�าเนินงานของบริษัทฯ และ

บริษัทย่อย
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 4.10 สัญญาเช่าระยะยาว
 

สัญญาเช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็น

เจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงิน

จะบนัทกึเป็นรายจ่ายฝ่ายทนุด้วยมลูค่ายตุธิรรมของสินทรพัย์ทีเ่ช่าหรอืมลูค่าปัจจบุนั

สุทธิของจ�านวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต�า่กว่า ภาระผูกพัน

ตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ย

จ่ายจะบันทึกในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้

มาตามสญัญาเช่าการเงนิจะคดิค่าเสือ่มราคาตลอดอายกุารใช้งานของสินทรพัย์ทีเ่ช่า 

สัญญาเช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็น

เจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าด�าเนินงาน จ�านวนเงินที่

จ่ายตามสัญญาเช่าด�าเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนตามวิธี

เส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า

 4.11 เงินตราต่างประเทศ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็น 

สกุลเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

รายการต่าง ๆ ของแต่ละกิจการที่รวมอยู่ในงบการเงินวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินที่ใช้ใน

การด�าเนินงานของแต่ละกิจการนั้น

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน  

ณ วนัทีเ่กดิรายการ สนิทรพัย์และหนีส้นิทีเ่ป็นตวัเงนิซึง่อยูใ่นสกลุเงนิตราต่างประเทศ

ได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

ก�าไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงในอัตราแลกเปล่ียนได้รวมอยู่ในการ

ค�านวณผล การด�าเนินงาน

 4.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์

ทุกวันส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะท�าการประเมินการ

ด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่นของบริษัทฯ  

และบรษิทัย่อยหากมข้ีอบ่งชีว่้าสินทรพัย์ดงักล่าวอาจด้อยค่า บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 

รับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่า 

ต�่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน หมายถึง

มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้ว

แต่ราคาใดจะสงูกว่า บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะรบัรูร้ายการขาดทนุจากการด้อยค่า

ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน 
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 4.13 ผลประโยชน์ของพนักงาน
 

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกัน
สังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน

• โครงการสมทบเงิน
 

บริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ ซึ่ง
ประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่าย 
สมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนส�ารองเล้ียงชีพได้แยกออกจาก
สินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เงินที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายสมทบ
กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

• โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน 
 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภาระส�าหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงาน 
เมือ่ออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึง่บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ถอืว่าเงนิชดเชย
ดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานส�าหรับพนักงาน 
 
บริษัทฯ และบริษัทย่อยค�านวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจาก
งานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected  
Unit Credit Method) โดยผูเ้ชีย่วชาญอสิระได้ท�าการประเมนิภาระผกูพนัดงักล่าว 
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 
 
ผลก�าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 
ส�าหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในก�าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

 4.14 ประมาณการหนี้สิน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพัน 
ซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้าง
แน่นอนว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้อง
ภาระผูกพันน้ัน และบริษัทฯ และบริษัทย่อยสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพัน

นั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ 
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 4.15 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจ�านวนที่คาดว่าจะจ่าย 

ให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยค�านวณจากก�าไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ 

ที่ก�าหนดในกฎหมายภาษีอากร

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราว

ระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

กับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ 

ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู ้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่าง 

ชั่วคราวที่ต้องเสียภาษี ทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญช ี

ส�าหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ใน

จ�านวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯ จะมีก�าไรทางภาษีในอนาคต

เพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุน 

ทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอ 

การตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะท�าการปรับลดมูลค่าตามบัญช ี

ดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯและบริษัทย่อย จะไม่มีก�าไร

ทางภาษเีพยีงพอต่อการน�าสนิทรพัย์ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชทีัง้หมดหรอืบางส่วน

มาใช้ประโยชน์

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของ 

ผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของ 

ผู้ถือหุ้น
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 4.16  การวัดมูลค่ายุติธรรม
 

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็น 

ราคาทีจ่ะต้องจ่ายเพือ่โอนหนีส้นิให้ผูอ้ืน่โดยรายการดงักล่าวเป็นรายการทีเ่กดิขึน้

ในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า บริษัทฯ 

และบริษัทย่อยใช้ราคาเสนอซ้ือขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่า 

ยุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง

ก�าหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพ

คล่องส�าหรับสินทรัพย์หรือหน้ีสินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคา

เสนอซ้ือขายในตลาดทีม่สีภาพคล่องได้ บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะประมาณมลูค่า

ยุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และ

พยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหน้ีสินที่จะวัด

มูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด 

ล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์

และหนีส้นิใน งบการเงนิแบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของข้อมลูทีน่�ามาใช้

ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันใน 

  ตลาดที่มีสภาพคล่อง

ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็น 

  ข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม

ระดับ 3 ใช้ข้อมลูทีไ่ม่สามารถสงัเกตได้ เช่น ข้อมลูเกีย่วกบักระแสเงนิในอนาคต 

  ที่กิจการประมาณขึ้น 

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะประเมินความจ�าเป็น

ในการโอนรายการระหว่างล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมส�าหรับสินทรัพย์และ 

หนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิด

ขึ้นประจ�า
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5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำาคัญ
ในการจัดท�างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องใช้
ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจ�านวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่ 
แสดงในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอาจแตกต่างไปจากจ�านวนทีป่ระมาณ
การไว้ การใช้ดุลยพินิจและ การประมาณการที่ส�าคัญมีดังนี้

 สัญญาเช่า 

ในการพจิารณาประเภทของสญัญาเช่าว่าเป็นสญัญาเช่าด�าเนนิงานหรอืสญัญาเช่าทางการเงิน 
ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณา
ว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยได้โอนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่า
ดังกล่าวแล้วหรือไม่

 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการ
ประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยค�านึงถึงประสบการณ์
การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น
 

 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่เปิดเผยในหมายเหตุประกอบ 
งบการเงิน ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้ในตลาดซื้อขายคล่อง  
ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว 
โดยใช้เทคนิคและแบบจ�าลองการประเมินมูลค่า ซ่ึงตัวแปรที่ใช้ในแบบจ�าลองได้มาจาก 
การเทยีบเคยีงกบัตวัแปรทีม่อียูใ่นตลาด โดยค�านงึถงึความเสีย่งทางด้านเครดติ สภาพคล่อง 
ข้อมูลความสัมพันธ์ และการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของเครื่องมือทางการเงินในระยะยาว 
การเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ใช้ใน การค�านวณ อาจมีผลกระทบ
ต่อมูลค่ายุติธรรมที่เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และการเปิดเผยล�าดับชั้นของ
มูลค่ายุติธรรม

 ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายและ 
เงินลงทุนทั่วไปเม่ือมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระส�าคัญและ 
เป็นระยะเวลานานหรือเมื่อมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า การที่จะสรุปว่าเงินลงทุนดังกล่าว
ได้ลดลงอย่างมีสาระส�าคัญหรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่นั้นจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของ 
ฝ่ายบริหาร
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 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และค่าเสื่อมราคา

ในการค�านวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  
ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องท�าการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิก 
ใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และต้องทบทวนอาย ุ
การให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และ
อสงัหารมิทรพัย์เพือ่การลงทนุ ในแต่ละช่วงเวลาและบนัทกึขาดทนุจากการด้อยค่าหากคาด
ว่ามูลค่า ที่คาดว่าจะได้รับคืนต�่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์น้ัน ในการน้ีฝ่ายบริหาร
จ�าเป็นต้องใช้ ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยว
เนื่องกับสินทรัพย์นั้น

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส�าหรับผลแตกต่าง 
ช่ัวคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า 
บรษัิทฯ และบรษิทัย่อยจะมกี�าไรทางภาษใีนอนาคตเพยีงพอทีจ่ะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่าง 
ชัว่คราวและขาดทนุนัน้ ในการนีฝ่้ายบรหิารจ�าเป็นต้องประมาณการว่าบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 
ควรรบัรูจ้�านวนสนิทรพัย์ภาษเีงนิได้ รอการตดับญัชเีป็นจ�านวนเท่าใด โดยพจิารณาถงึจ�านวน
ก�าไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตใน แต่ละช่วงเวลา

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ 

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่างๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตรา
คิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�านวน
พนักงาน เป็นต้น

 คดีฟ้องร้อง

บรษัิทฯ และบรษิทัย่อยมหีนีส้นิทีอ่าจจะเกดิขึน้จากการถกูฟ้องร้องเรยีกค่าเสยีหาย ซึง่ฝ่าย

บริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีที่ถูกฟ้องร้องแล้ว บริษัทฯ และบริษัทย่อย

บันทึกประมาณการหนี้สินดังกล่าว ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 



217

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่ส�าคัญกับบุคคลหรือกิจการที่ 

เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกัน

ระหว่างบริษัทฯ และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดย

สามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558 นโยบายการก�าหนดราคา

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย

(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)

 รายได้ค่าโดยสาร - - 1 1 ราคาเป็นไปตามราคาที่อนุมัติ

โดยผู้มีอ�านาจของบริษัท

 รายได้ค่าอนญุาตประกอบกจิการในสนามบนิ - - 219 176 ราคาตามสัญญา

 รายได้ค่าบริการห้องรับรองในสนามบิน - - 14 18 ราคาตามสัญญา

 ค่าเช่ารับ - - 10 3 ราคาตามสัญญา

 เงินปันผลรับ - - 548 437 ตามที่ประกาศจ่าย

 รายได้ค่าสาธารณูปโภค - - 1 - ตามอัตราที่จ่ายจริง

 ดอกเบี้ยรับ - - 1 - MLR-1

 ค่าอาหารบริการผู้โดยสาร - - 601 424 ราคาตามสัญญา

 ค่าบริการภาคพื้น - - 484 460 ราคาตามสัญญา

 ค่าบริการขนถ่ายสินค้า - - 2 1 ราคาตามสัญญา

 ค่าอาหารและเครื่องดื่ม - - 1 2 ราคาตามที่ตกลงร่วมกัน

รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม

 รายได้ค่าบริการภาคพื้น 3 3 - - ราคาตามที่ตกลงร่วมกัน

 รายได้ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บเงิน 1 1 - - ราคาตามสัญญา

 รายได้จากการขายอาหาร - 1 - - ราคาตามสัญญา

 เงินปันผลรับ - - 645 597 ตามที่ประกาศจ่าย

 ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 1,458 1,351 1,458 1,351 ราคาตามสัญญา

 ค่าบริการขนถ่ายสินค้า 18 21 18 21 ตามอัตราที่จ่ายจริง

 ค่าเช่าจ่าย 1 1 - - ราคาตามสัญญา



218

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558 นโยบายการก�าหนดราคา

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

รายได้ค่าโดยสาร 39 46 39 46 ราคาเป็นไปตามราคาที่อนุมัติโดย

ผู้มีอ�านาจ ของบริษัท

รายได้ค่าอนุญาตประกอบกิจการในสนามบิน 5 2 5 2 ราคาตามสัญญา

รายได้จากการขายอาหาร 23 24 - - ราคาตามสัญญา

รายได้ค่าบริการภาคพื้น 3 3 - - ราคาตามที่ที่ตกลงร่วมกัน

ค่าเช่ารับ 13 12 13 12 ราคาตามสัญญา

รายได้ค่าเช่าเหมาล�า 78 31 78 31 ราคาตามสัญญา

รายได้ค่าระวาง 1 1 1 1 ตามอัตราที่จ่ายจริง

ค่าที่ปรึกษารับ 3 3 3 3 ราคาตามสัญญา 

รายได้ค่าโฆษณา 2 1 2 1 ราคาตามสัญญา

รายได้ค่าสนับสนุนการตลาด 1 1 1 1 ราคาตามสัญญา

รายได้ค่าสาธารณูปโภค 3 2 3 2 ตามอัตราที่จ่ายจริง

รายได้ค่าชดเชยรับ - 3 - 3 ราคาตามที่ตกลงร่วมกัน

รายได้จากการขายสินทรัพย์ 1 7 1 7 ราคาตามที่ตกลงร่วมกัน

เงินปันผลรับ 441 279 368 232 ตามที่ประกาศจ่าย

ค่าอาหารบริการผู้โดยสาร 2 4 2 4 ราคาตามสัญญา

ค่าบริการภาคพื้น 617 573 564 532 ราคาตามสัญญา

ค่าบริการจัดการ 143 171 143 171 ราคาตามสัญญา

ค่าบริการรักษาความปลอดภัย 66 73 65 72 ราคาตามสัญญา

ค่าเช่าจ่าย 16 3 12 - ราคาตามสัญญา

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน 11 4 9 4 ตามอัตราที่จ่ายจริง

ค่ารักษาพยาบาล 4 5 2 3 ราคาตลาด

ค่าโฆษณา 9 1 9 1 ราคาตามสัญญา

ค่าสาธารณูปโภค 1 1 - - ตามอัตราที่จ่ายจริง

ค่าวิทยุการบิน 522 503 500 484 ราคาตลาด

ค่าใช้จ่ายในการยกเลิกเที่ยวบินและชดเชย

ผู้โดยสาร

2 2 2 2 ตามอัตราที่จ่ายจริง

ค่าใช้บริการค่าเช่าเหมาล�า 91 - 91 - ราคาตามสัญญา

ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มเติม 136 - 136 - ราคาตามสัญญา
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รายชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จ�ากัด บริษัทย่อย 

บริษัท การบินกรุงเทพบริการภาคพื้น จ�ากัด บริษัทย่อย 

บรษิทั บรกิารภาคพืน้การบนิกรงุเทพเวิลด์ไวด์ไฟลท์เซอร์วสิ จ�ากดั บริษัทย่อย 

บริษัท บางกอกแอร์เวย์สโฮลดิ้ง จ�ากัด บริษัทย่อย 

บริษัท บีเอซี กูร์เมท์ เฮ้าส์ จ�ากัด บริษัทย่อย (ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย)

บริษัท ครัวการบินกรุงเทพภูเก็ต จ�ากัด
(เดิมชื่อ “บริษัท บางกอกแอร์เคเทอริ่งภูเก็ต จ�ากัด”)

บริษัทย่อย (ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย)

บริษัท ครัวการบินกรุงเทพสมุย จ�ากัด
(เดิมชื่อ “บริษัท บางกอกแอร์เคเทอริ่งสมุย จ�ากัด”)

บริษัทย่อย (ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย)

บริษัท เอสเอ เซอร์วิสเซส จ�ากัด บริษัทย่อย (ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย)

บริษัท บีเอฟเอส คาร์โก้ ดีเอ็มเค จ�ากัด บริษัทย่อย (ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย)

บริษัท กูร์เมท์ พรีโม่ จ�ากัด บริษัทย่อย (ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย)

บริษัท ดับบลิวเอฟเอสพีจีคาร์โก้ จ�ากัด บริษัทร่วม

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย บริษัทร่วม

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน) มีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการร่วมกัน

บริษัท เซาท์ อีสท์ แอร์ จ�ากัด มีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการร่วมกัน

บริษัท ไทยคาร์โกแอร์ไลน์ จ�ากัด มีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการร่วมกัน

บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จ�ากัด มีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการร่วมกัน

บริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอร์เซอร์วิสเซส จ�ากัด มีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการร่วมกัน

บริษัท ไทยปิโตรเลียมเซอร์วิส จ�ากัด มีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการร่วมกัน

บริษัท บางกอก โกลเด้นไลฟ์ จ�ากัด มีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการร่วมกัน

บริษัท ปราสาททองโอสถ จ�ากัด มีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการร่วมกัน

บริษัท พาราไดซ์ ช้อปปิ้ง จ�ากัด มีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการร่วมกัน

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ จ�ากัด มีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการร่วมกัน

บริษัท ศูนย์ฝึกการบินกรุงเทพ จ�ากัด มีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการร่วมกัน

บริษัท สมุยพาร์คอเวนิว จ�ากัด มีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการร่วมกัน

บริษัท สมิติเวช จ�ากัด (มหาชน) มีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการร่วมกัน

บริษัท สมุยแอคคอม จ�ากัด มีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการร่วมกัน

บริษัท สินทรัพย์สุโขทัย จ�ากัด มีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการร่วมกัน

บริษัท สินสหกล จ�ากัด มีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการร่วมกัน

บริษัท กรุงเทพ เซฟดรัก จ�ากัด มีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการร่วมกัน

บริษัท กรุงเทพธนาคม จ�ากัด มีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการร่วมกัน

ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแสดงได้ดังนี้
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รายชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จ�ากัด (มหาชน) มีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการร่วมกัน

บริษัท กรุงเทพพรีเมียร์ นายหน้าประกันชีวิต จ�ากัด มีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการร่วมกัน

บริษัท กรุงเทพสหกล จ�ากัด มีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการร่วมกัน

บริษัท การแพทย์สยาม จ�ากัด มีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการร่วมกัน

บริษัท เกียรติธนาขนส่ง จ�ากัด (มหาชน) มีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการร่วมกัน

บริษัท ขันธ์ จ�ากัด มีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการร่วมกัน

บริษัท ซิงเสียนเยอะเป้า จ�ากัด มีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการร่วมกัน

บริษัท เซฟดรัก เซ็นเตอร์ จ�ากัด มีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการร่วมกัน

บริษัท ทรีซิกตี้ไฟว์ จ�ากัด (มหาชน) มีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการร่วมกัน

บริษัท ไทยโคโพลีอุตสาหกรรมพลาสติก จ�ากัด มีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการร่วมกัน

บริษัท ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จ�ากัด (มหาชน) มีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการร่วมกัน

บริษัท ธรรมชาตินาไทย จ�ากัด มีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการร่วมกัน

บริษัท นิปปอน แพ็ค (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) มีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการร่วมกัน

บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จ�ากัด มีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการร่วมกัน

บริษัท บางกอก แทรเวล คลับ จ�ากัด มีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการร่วมกัน

บริษัท บางกอกริเวอร์เรส จ�ากัด มีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการร่วมกัน

บริษัท บีดีเอ็มเอส เทรนนิ่ง จ�ากัด มีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการร่วมกัน

บริษัท บีดีเอ็มเอส แอคเคาท์ติ้ง จ�ากัด มีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการร่วมกัน

บริษัท บางกอกแอร์ทัวร์ (1988) จ�ากัด มีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการร่วมกัน

บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จ�ากัด (มหาชน) มีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการร่วมกัน

บริษัท ปรุส (2008) จ�ากัด มีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการร่วมกัน

บริษัท เปาโลเมดิค จ�ากัด มีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการร่วมกัน

บริษัท เปาโล สมุทรปราการ จ�ากัด มีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการร่วมกัน

บริษัท พัทยา คันทรี่ คลับ จ�ากัด มีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการร่วมกัน

บริษัท พีระ พร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด มีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการร่วมกัน

บริษัท แม่อรุณ จ�ากัด มีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการร่วมกัน

บริษัท โมเดอร์นแมนู จ�ากัด มีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการร่วมกัน

บริษัท รอยัลบางกอก เฮ็ลธ์แคร์ จ�ากัด มีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการร่วมกัน

บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จ�ากัด มีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการร่วมกัน

บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จ�ากัด มีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการร่วมกัน

บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จ�ากัด มีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการร่วมกัน

ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
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รายชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

บริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จ�ากัด (มหาชน) มีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการร่วมกัน

บริษัท ลีกัล คอนเน็กท์ คอนเซาท์แทนท์ จ�ากัด มีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการร่วมกัน

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) มีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการร่วมกัน

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ากัด มีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการร่วมกัน

บริษัท วิสุนีย์ แลนด์ดิ้ง จ�ากัด มีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการร่วมกัน

บริษัท ศูนย์การแพทย์ไทย จ�ากัด (มหาชน) มีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการร่วมกัน

บริษัท สมุย คอนวีเนียนท์ สโตร์ จ�ากัด มีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการร่วมกัน

บริษัท สมุยปาล์มบีชรอยัลวิง จ�ากัด มีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการร่วมกัน

บริษัท สมุยแอร์พอร์ตช็อป จ�ากัด มีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการร่วมกัน

บริษัท สมุยปาล์มบีชรีสอร์ท จ�ากัด มีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการร่วมกัน

บริษัท สหแพทย์เภสัช จ�ากัด มีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการร่วมกัน

บริษัท สุธากัญจน์ จ�ากัด (มหาชน) มีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการร่วมกัน

บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ�ากัด (มหาชน) มีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการร่วมกัน

บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ (อ�านวยเภสัช) จ�ากัด มีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการร่วมกัน

บริษัท หลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จ�ากัด มีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการร่วมกัน

บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) มีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการร่วมกัน

บริษัท สบาย สบาย นิเวศน์ จ�ากัด มีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการร่วมกัน

บริษัท เขาค้อ วินด์ พาวเวอร์ จ�ากัด มีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการร่วมกัน

บริษัท ซัสเทนเอเบิล เอนเนอยี คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด มีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการร่วมกัน

บริษัท กรีนไลน์ ซินเนอร์จี้ จ�ากัด มีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการร่วมกัน

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จ�ากัด มีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการร่วมกัน

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จ�ากัด มีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการร่วมกัน

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด มีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการร่วมกัน

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ�ากัด (มหาชน) มีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการร่วมกัน

บริษัท แลนด์ แอนด์ เวจจี้ จ�ากัด มีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการร่วมกัน

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย จ�ากัด มีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการร่วมกัน

บริษัท รอยัล โอเรียนทัล เอ็นเนอร์จี จ�ากัด มีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการร่วมกัน

บริษัท กรุงเทพ สกาย เอสเตท จ�ากัด มีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการร่วมกัน

บริษัท โกร อัพ 2014 จ�ากัด มีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการร่วมกัน

บริษัท ขนส่งน�้ามันทางท่อ จ�ากัด มีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการร่วมกัน

บริษัท ประภรณ์นันท์ จ�ากัด มีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการร่วมกัน

ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
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รายชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

บริษัท พาสนุก จ�ากัด มีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการร่วมกัน

บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ�ากัด (มหาชน) มีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการร่วมกัน

ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด หรรษาพาสนุก มีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการร่วมกัน

บริษัท นอร์ตัน โรส ฟุลไบรท์ (ประเทศไทย) จ�ากัด มีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการร่วมกัน

บริษัท บีดีเอ็มเอส จัดการทรัพย์สิน จ�ากัด มีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการร่วมกัน

บริษัท กรุงเทพลิมูซีน จ�ากัด มีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการร่วมกัน

ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด เกาะช้างแอคคอม มีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการร่วมกัน

บริษัท สบาย สบาย สุโขทัย จ�ากัด มีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการร่วมกัน

บริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก จ�ากัด มีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการร่วมกัน

บริษัท สกาย รีสอร์ท จ�ากัด มีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการร่วมกัน

บริษัท แอดเลอร์ เรียลตี้ จ�ากัด มีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการร่วมกัน

บริษัท ริชเนส แอนด์ เวลตี้ จ�ากัด มีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการร่วมกัน

บริษัท แอดโวเคท โฮลดิ้ง จ�ากัด มีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการร่วมกัน

บริษัท ฮูมเม็กซ์ (ไทยแลนด์) จ�ากัด มีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการร่วมกัน

บริษัท บางกอก สมาร์ท มีเดีย จ�ากัด มีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการร่วมกัน

บริษัท PV Consulting จ�ากัด เสมือนเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท ฟู้ด แอนด์ สโตร์ จ�ากัด เสมือนเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท การบินกรุงเทพ (กัมพูชา) จ�ากัด เสมือนเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท มอร์แดนฟรี จ�ากัด เสมือนเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท ประนันท์ภรณ์ จ�ากัด เสมือนเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท ฬาเต้เย็น จ�ากัด เสมือนเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท ออเร้นจ์ ดิจิตอล มีเดีย จ�ากัด เสมือนเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท เอ.พี เชริฟ จ�ากัด เสมือนเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท กรุงเทพบริการการบิน จ�ากัด เสมือนเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท กรุงเทพบริการความปลอดภัย จ�ากัด เสมือนเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท แบ๊กส์บริการภาคพื้น จ�ากัด เสมือนเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท ข้าวธรรมชาติ จ�ากัด เสมือนเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท ร้านอาหารสนามบิน จ�ากัด เสมือนเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ห้างหุ้นส่วนสามัญ คาเฟ่ ดิ บางกอกแอร์ เสมือนเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท นาข้าวพัฒนา จ�ากัด เสมือนเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จ�ากัด เสมือนเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
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ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 9)

บริษัทย่อย

บริษัทร่วม

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการร่วมกัน)

-

104,337

37,247

-

199,312

14,314

390,439

102,900

34,141

415,711

198,450

10,095

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 141,584 213,626 527,480 624,256

เงินมัดจ�า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  (แสดงภายใต้สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น)

บริษัทร่วม

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการร่วมกัน)

47,500

3,106

47,500

3,200

47,500

962

47,500

962

รวมเงินมัดจ�า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 50,606 50,700 48,462 48,462

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 18)

บริษัทย่อย

บริษัทร่วม

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการร่วมกัน)

-

133,700

210,160

-

124,496

184,400

208,997

117,353

204,520

178,932

115,653

179,761

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 343,860 308,896 530,870 474,346

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

หนี้สินหมุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  (แสดงภายใต้หนี้สินหมุนเวียนอื่น)

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการร่วมกัน) 25,000 26,000 - -

รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 25,000 26,000 - -
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เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับระหว่างบริษัทฯ และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ ดังนี้ 

 (หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2558
เพิ่มขึ้นระหว่างปี ลดลงระหว่างปี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2559

บริษัทย่อย 45,000 100,716 (45,000) 100,716

รวม 45,000 100,716 (45,000) 100,716

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อย

มีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

 (หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

ผลประโยชน์ระยะสั้น 271 248 215 196

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 8 11 6 10

รวม 279 259 221 206

ภาระคำ้าประกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
 

บรษัิทฯ และบรษัิทย่อยมภีาระจากการค�า้ประกนัให้กบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนัตามทีก่ล่าวไว้ในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินข้อ 32.3 และ 32.4
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7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 (หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

เงินสด 67,935 125,052 65,321 122,387

เงินฝากธนาคาร 2,983,429 4,447,890 2,591,947 3,972,386

ตั๋วแลกเงิน - 55,039 - -

รวม 3,051,364 4,627,981 2,657,268 4,094,773

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากประจ�า และตั๋วแลกเงินมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.1 

ถึง 1.4 ต่อปี (2558: ร้อยละ 0.05 ถึง 2.75 ต่อปี) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: ร้อยละ 0.1 ถึง 1.1 ต่อปี (2558:  

ร้อยละ 0.05 ถึง 2.75 ต่อปี)) และเงินสดจ�านวน 15 ล้านบาท เป็นเงินสดในมือที่อยู่ใน สถานีต่างประเทศ (2558: 

55 ล้านบาท)

8. เงินลงทุนชั่วคราว
 (หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

เงินฝากประจ�าที่มีอายุเกินกว่า

3 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี 7,618,489 8,600,000 7,600,000 8,600,000

หลักทรัพย์เพื่อค้า - 15,491 - -

รวม 7,618,489 8,615,491 7,600,000 8,600,000

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เงินฝากประจ�ามีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 1.475 ถึง 1.7 ต่อปี (2558: ร้อยละ 0.9 

ถึง 1.9 ต่อปี)

ในระหว่างปีปัจจุบนั บรษิทัย่อยขายเงนิลงทนุในหลกัทรพัย์เพือ่ค้ามลูค่าตามบญัช ี15 ล้านบาท (2558: 4 ล้านบาท) 

และรับรู้ก�าไรจากการขายจ�านวน 1.6 ล้านบาท (2558: 0.1 ล้านบาท) ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน
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9. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก�าหนดช�าระ

ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ 29,702 9,848 69,896 23,834

ค้างช�าระ

 ไม่เกิน 3 เดือน 
 3 - 6 เดือน
 6 - 12 เดือน
 มากกว่า 12 เดือน

7,164
1,591

453
927

2,552
1,027
1,219

530

29,208
874
453
927

1,871
921

1,198
530

รวม 39,837 15,176 101,358 28,354

หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (1,153) - (1,153) -

รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ 38,684 15,176 100,205 28,354

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก�าหนดช�าระ

ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ 1,358,194 1,349,302 943,004 982,772

ค้างช�าระ

 ไม่เกิน 3 เดือน 
 3 - 6 เดือน
 6 - 12 เดือน
 มากกว่า 12 เดือน

262,197
150,407
59,065
27,538

259,646
7,219

14,526
80,856

135,764
125,959
44,965
27,328

189,363
6,736

13,318
79,453

รวม 1,857,401 1,711,549 1,277,020 1,271,642

หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (49,632) (92,377) (49,444) (91,003)

รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ 1,807,769 1,619,172 1,227,576 1,180,639

รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ 1,846,453 1,634,348 1,327,781 1,208,993

ลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 102,900 198,450 427,275 595,902

รวมลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ 102,900 198,450 427,275 595,902

ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 25,270 23,416 25,268 23,243

หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (9,070) (9,070) (9,070) (9,070)

รวมลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ 16,200 14,346 16,198 14,173

รวมลูกหนี้อื่น- สุทธิ 119,100 212,796 443,473 610,075

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ 1,965,553 1,847,144 1,771,254 1,819,068
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10. สินค้าคงเหลือ

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม

ราคาทุน

รายการปรับลดราคาทุน

ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

2559 2558 2559 2558 2559 2558

อะไหล่เครื่องบิน 269,815 200,388 (39,301) (39,405) 230,514 160,983

อาหารและอุปกรณ์ครัว 54,519 52,822 - - 54,519 52,822

ตั๋วโดยสาร 468 523 (409) (409) 59 114

อื่นๆ 85,299 92,809 (1,700) (400) 83,599 92,409

รวม 410,101 346,542 (41,410) (40,214) 368,691 306,328

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ราคาทุน

รายการปรับลดราคาทุน

ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

2559 2558 2559 2558 2559 2558

อะไหล่เครื่องบิน 269,815 200,388 (39,301) (39,405) 230,514 160,983

อาหารและอุปกรณ์ครัว 15,463 18,949 - - 15,463 18,949

ตั๋วโดยสาร 468 523 (409) (409) 59 114

อื่นๆ 12,492 13,624 - - 12,492 13,624

รวม 298,238 233,484 (39,710) (39,814) 258,528 193,670



228

11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 11.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
   มีรายละเอียดังต่อไปนี้

 (หน่วย: พันบาท)

ทุนเรียกชำาระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน เงินปันผลที่บริษัทฯ
รับระหว่างปี

บริษัท 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558

(ร้อยละ) (ร้อยละ)

บรษิทั บางกอกแอร์เวย์ส โฮลดิง้ จ�ากดั 1,001,000 1,001,000 99.99 99.99 1,000,999 1,000,999 48,248 39,840

บริษทั การบนิกรงุเทพบรกิารภาคพืน้ 

จ�ากดั

250 250 99.99 99.99 250 250 75,998 72,998

บรษิทั บรกิารภาคพืน้การบนิกรงุเทพ 

เวลิด์ไวด์ ไฟลท์เซอร์วสิ จ�ากดั

670,000 670,000 98.88 90.00 739,924 603,515 198,750 90,454

บรษิทั ครวัการบนิกรงุเทพ จ�ากดั 500,000 500,000 90.00 90.00 579,469 579,469 225,000 234,000

เงนิลงทนุในบรษิทัย่อย 2,320,642 2,184,233 547,996 437,292

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เงินลงทุนในบริษัทย่อยจ�านวน 594 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2559: ไม่มี) 

ได้ใช้เป็นหลักประกันส�าหรับวงเงินสินเชื่อของบริษัทย่อย 

 11.2 การเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญของเงินลงทุนในบริษัทย่อย

บริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพเวิลด์ไวด์ไฟลท์เซอร์วิส จ�ากัด

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 บริษัทฯ ได้เพิ่มสัดส่วนการลงทุนในบริษัท บริการ

ภาคพื้นการบินกรุงเทพเวิลด์ไวด์ไฟลท์เซอร์วิส จ�ากัด โดยการซื้อหุ้นสามัญของ

บริษัทย่อยดังกล่าวจากบริษัท PV Consulting จ�ากัด (กิจการที่เกี่ยวข้องกัน) 

จ�านวน 5,947,100 หุ้น ในราคาหุ้นละ 23 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 136 ล้าน

บาท หรือ 3,912,902 ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา ท�าให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ  

ในบริษัทย่อยดังกล่าวเพิ่มเป็นร้อยละ 98.88 
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บริษัท บางกอกแอร์เวย์ส โฮลดิ้ง จ�ากัด

ในเดือนตุลาคม 2559 บริษัท กูร์เมท์ พรีโม่ จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท  

บางกอกแอร์เวย์ส โฮลดิ้ง จ�ากัด ได้เรียกช�าระเงินค่าหุ้นส่วนที่เหลือเป็นจ�านวนเงิน 

25 ล้านบาท และได้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน 2,500,000 หุ้น เพื่อเสนอขาย 

ต่อผู้ถือหุ้นเดิมในราคาหุ้นละ 10 บาท โดยเรียกช�าระ ค่าหุ้นเต็มจ�านวน เป็นเงิน  

25 ล้านบาท บริษัทบางกอกแอร์เวย์ส โฮลดิ้ง จ�ากัด ได้ช�าระเงินค่าหุ้นส่วนที่เหลือ

และซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยดังกล่าวเป็นจ�านวนเงิน 50 ล้านบาท 

บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จ�ากัด

ในเดือนสิงหาคม 2559 บริษัท ครัวการบินกรุงเทพภูเก็ต จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย

ของบรษิทั ครวัการบนิกรงุเทพ จ�ากดั ได้เรยีกช�าระเงนิค่าหุน้ส่วนทีเ่หลอืจ�านวนเงิน 

ทั้งสิ้น 75 ล้านบาทหรือในราคาหุ้นละ 7.50 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ บริษัท ครัวการบิน

กรุงเทพ จ�ากดั ไดช้�าระเงนิค่าหุน้ดังกล่าวแล้วในวนัที่ 31 สงิหาคม 2559 เพือ่รักษา

สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99.96 ในบริษัทดังกล่าว

12. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

 12.1 รายละเอียดของบริษัทร่วม

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม

บริษัท ลักษณะธุรกิจ จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน มูลค่าตามบัญชี

ตามวิธีส่วนได้เสีย

2559
(ร้อยละ)

2558
(ร้อยละ)

2559 2558 2559 2558

บริษัท ดับบลิวเอฟเอส

พีจีคาร์โก้ จ�ากัด

บริการคลังสินค้า ไทย 49.00 49.00 147,000 147,000 197,721 164,855

กองทุนรวมสิทธิการเช่า

อสังหาริมทรัพย์

กองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์

ไทย 31.62 29.99 3,503,093 3,131,981 2,664,398 2,285,414

สนามบินสมุย

รวม 3,650,093 3,278,981 2,862,119 2,450,269
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(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ลักษณะธุรกิจ จัดตั้งขึ้นในประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน

2559
(ร้อยละ)

2558
(ร้อยละ)

2559 2558

บริษัท ดับบลิวเอฟเอสพีจี

คาร์โก้ จ�ากัด

บริการคลังสินค้า ไทย 49.00 49.00 147,000 147,000

กองทุนรวมสิทธิการเช่า

อสังหาริมทรัพย์ สนามบินสมุย

กองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์

ไทย 31.62 29.99 3,503,093 3,131,981

รวม 3,650,093 3,278,981

 
 12.2 ส่วนแบ่งกำาไร/ขาดทุนและเงินปันผลรับ

   ในระหว่างปีบริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งก�าไร/ขาดทุนจากการลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวม

   และรับรู้เงินปันผลรับจากบริษัทร่วมดังกล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุน
ในบริษัทร่วมระหว่างปี เงินปันผลรับระหว่างปี

2559 2558 2559 2558

บริษัท ดับบลิวเอฟเอสพีจีคาร์โก้ จ�ากัด 260,715 217,382 227,850 271,950

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย 424,760 286,763 416,888 325,163

บริษัท เอส อี เอ เอวิเอชั่น จ�ากัด - 15 - -

รวม 685,475 504,160 644,738 597,113

 
 12.3 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่เป็นบริษัทจดทะเบียนฯ

ส�าหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลค่ายุติธรรม

ของเงินลงทุนดังกล่าวมีดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม

บริษัท 2559 2558

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย 7,509 5,670

รวม 7,509 5,670
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12.4 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทร่วมที่มีสาระสำาคัญ
 

 สรุปรายการฐานะทางการเงิน 

(หน่วย: ล้านบาท)

บริษัท ดับบลิวเอฟเอส
พีจีคาร์โก้ จำากัด

กองทุนรวมสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย

2559 2558 2559 2558

สินทรัพย์หมุนเวียน 223 184 128 115

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 758 858 10,496 10,318

หนี้สินหมุนเวียน (540) (639) (15) (14)

หนี้สินไม่หมุนเวียน (30) (27) (48) (48)

สินทรัพย์ - สุทธิ 411 376 10,561 10,371

สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)  49.00  49.00  31.62  29.99

สัดส่วนตามส่วนได้เสียของกิจการในสินทรัพย์ - สุทธิ 201 184 3,339 3,110

การตัดรายการระหว่างกันและ

 รายการปรับปรุงอื่น (3) (19) (675) (825)

มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของกิจการในบริษัทร่วม 198 165 2,664 2,285

  สรุปรายการก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: ล้านบาท)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

บริษัท ดับบลิวเอฟเอส
พีจีคาร์โก้ จำากัด

กองทุนรวมสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย

2559 2558 2559 2558

รายได้ 1,678 1,569 1,443 1,288

ก�าไร 532 444 1,402 1,248

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 532 444 1,402 1,248
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13. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

 มูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ที่ดิน

รอการขาย

อาคารและ

ร้านค้าให้เช่า
รวม

ที่ดิน

รอการขาย

อาคารและ

ร้านค้าให้เช่า
รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559:

ราคาทุน 10,526 404,397 414,923 209,940 404,397 614,337

หัก: ค่าเสื่อมราคาสะสม - (95,708) (95,708) - (95,708) (95,708)

มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ 10,526 308,689 319,215 209,940 308,689 518,629

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ที่ดิน

รอการขาย

อาคารและ

ร้านค้าให้เช่า
รวม

ที่ดิน

รอการขาย

อาคารและ

ร้านค้าให้เช่า
รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558:

ราคาทุน 235,226 321,016 556,242 235,226 321,016 556,242

โอนจัดประเภททรัพย์สิน (224,700) - (224,700) (224,700) - (224,700)

หัก: ค่าเสื่อมราคาสะสม - (77,551) (77,551) - (77,551) (77,551)

มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ 10,526 243,465 253,991 10,526 243,465 253,991

 การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนส�าหรับปีแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

มูลค่าตามบัญชีต้นปี 253,991 494,742 253,991 494,742

เพิ่มขึ้นระหว่างปี 83,381 - 282,795 -

โอนจัดประเภททรัพย์สิน - มูลค่าสุทธิตามบัญชี - (224,700) - (224,700)

ค่าเสื่อมราคา (18,157) (16,051) (18,157) (16,051)

มูลค่าตามบัญชีปลายปี 319,215 253,991 518,629 253,991
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มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ของ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

ที่ดินรอการขาย 139,351 84,955 343,651 84,955

อาคารและร้านค้าให้เช่า 318,724 150,494 318,724 150,494

มูลค่ายุติธรรมของที่ดินและอาคารประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้เกณฑ์วิธีพิจารณาจาก 

รายได้ และเกณฑ์ราคาตลาดและส�าหรับที่ดินบางส่วนใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์จากกรมธนารักษ์ 

บริษัทฯ ได้น�าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนมูลค่าสุทธิตามบัญชี จ�านวนประมาณ 11 ล้านบาท 

(2558: 11 ล้านบาท) ไปค�้าประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากธนาคารพาณิชย์ 

14. เงินลงทุนระยะยาวอื่น

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

หลักทรัพย์เผื่อขาย

 ตราสารทุนในความต้องการของตลาด 2,869,965 2,869,965 2,223,465 2,223,465

 บวก: ก�าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่า 25,050,846 24,076,232 20,982,346 20,171,732

หลักทรัพย์เผื่อขาย - สุทธิ 27,920,811 26,946,197 23,205,811 22,395,197

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�าหนด 50,000 50,000 50,000 50,000

เงินลงทุนทั่วไป 535,517 7,044 535,517 7,044

รวม 28,506,328 27,003,241 23,791,328 22,452,241

หลักทรัพย์เผื่อขายส่วนหนึ่งซึ่งมีมูลค่าตลาด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จ�านวน 6,279 ล้านบาท 

(2558: 14,173 ล้านบาท) ได้ใช้เป็นหลักประกันเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวจากธนาคารและ 

หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

นโยบายการลงทุนของกลุ่มบริษัทจะให้ความส�าคัญกับการลงทุนในธุรกิจที่น่าสนใจและฝ่ายบริหาร

พจิารณาแล้วเหน็ว่าน่าจะมผีลตอบแทนทีเ่หมาะสม อย่างไรกต็าม มลูค่ายตุธิรรมของเงนิลงทนุข้างต้น 

อาจได้รับผลกระทบในทางลบจากสภาวะเศรษฐกิจหรือวิกฤตการณ์ทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นทั้ง 

ในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อราคาหุ้น
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของเครื่องบิน ยานพาหนะ 

และอุปกรณ์ซึ่งได้มาภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีเป็นจ�านวนเงิน 6,557  

ล้านบาท (2558: 4,696 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอาคารและอุปกรณ์จ�านวนหนึ่งซึ่งตัดค่า 

เสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าว 

มีจ�านวนเงินประมาณ 2,046 ล้านบาท (2558: 1,492 ล้านบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 1,422 

ล้านบาท (2558: 1,228 ล้านบาท))

สนามบินสมุยและสิ่งอ�านวยความสะดวกได้ใช้เป็นหลักประกันการปฏิบัติตามข้อก�าหนดและเงื่อนไข

ของสัญญาเช่าช่วงและสิ่งอ�านวยความสะดวกตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 22

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างส่วนใหญ่ของบริษัทฯ ได้ใช้เป็นหลักประกันหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว 

ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 22

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เครื่องบินของบริษัทฯจ�านวน 7 ล�า (2558: 4 ล�า) อยู่ภายใต้สัญญาซื้อขาย

แบบมีเงื่อนไข (Conditional Sale Agreement) บริษัทฯ รับรู้รูปแบบสัญญาซื้อขายแบบมีเงื่อนไข

นี้เป็นสัญญาเช่าทางการเงิน (Financial Lease) และรับรู้ผู้ขายตามสัญญาซื้อขายแบบมีเงื่อนไขนี ้

เป็นผูใ้ห้เช่าเครือ่งบนิ ทัง้นีผู้ใ้ห้เช่าเครือ่งบนิเหล่านีไ้ด้เช่าเครือ่งบนิจากเจ้าของเครือ่งบนิมาอกีทอดหนึง่ 

ตามสญัญาเช่าเคร่ืองบนิ (Aircraft Lease Agreement) ก�าหนดสิทธผู้ิให้เช่าเครือ่งบนิทีจ่ะซ้ือเครือ่งบนิ 

ดงักล่าวจากเจ้าของเครือ่งบนิ หากผูใ้ห้เช่าเครือ่งบนิไม่ปฏบิตัติามสัญญาเช่าเครือ่งบนิดงักล่าว เจ้าของ

เครื่องบินมีสิทธิที่จะกลับเข้าครอบครองเครื่องบินได้ อันอาจเป็นผลท�าให้บริษัทฯ ไม่สามารถใช้หรือ 

รบัมอบกรรมสทิธิใ์นเครือ่งบนิดงักล่าวได้ แม้จะได้จ่ายช�าระเงนิให้แก่ผู้ให้เช่าเครือ่งบนิแล้วตามสัญญา 

ทัง้นี ้ตามสญัญาเช่าเครือ่งบนิ (Aircraft Lease Agreement) กรรมสิทธิใ์นเครือ่งบนิจะเป็นของบรษิทัฯ 

เมื่อบริษัทฯ ช�าระเงินงวดสุดท้ายให้กับผู้ให้เช่าเครื่องบิน และผู้ให้เช่าเครื่องบินได้รับโอนกรรมสิทธิ ์

ในเครื่องบินจากเจ้าของเครื่องบินแล้ว
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16. สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน 

บริษัทย่อย 2 แห่งได้ท�าสัญญากับบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน) (“ทอท.”)  

(ผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการด�าเนินการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) เพื่อประกอบกิจการ

ตามโครงการต่างๆ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นเวลา 20 ปี นับแต่วันที่ท่าอากาศยาน

เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ (จากวันที่ 28 กันยายน 2549 ถึงวันที่ 27 กันยายน 2569) 

บริษัทย่อยต้องจ่ายช�าระค่าผลประโยชน์ตอบแทนรายปีให้แก่ ทอท. ในจ�านวนที่ไม่ต�่ากว่า

ค่าตอบแทนขั้นต�า่ของแต่ละปีตลอดระยะเวลาที่ได้รับสัมปทาน

บริษัท โครงการ ระยะเวลา

บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จ�ากัด ครัวการบิน 20 ปี

บริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพ

เวิลด์ไวด์ ไฟลท์เซอร์วิส จ�ากัด

อุปกรณ์ภาคพื้นและ

สิ่งอ�านวยความสะดวก

ด้านอุปกรณ์ซ่อมบ�ารุง

20 ปี

กรรมสิทธิ์ในอาคาร สิ่งปลูกสร้างและส่วนควบต่างๆ ของโครงการได้โอนเป็นกรรมสิทธิ์ของ

กระทรวงการคลัง

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2559 และ 2558 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สัมปทาน
ซอฟท์แวร์

คอมพิวเตอร์
รวม สัมปทาน

ซอฟท์แวร์

คอมพิวเตอร์
รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559:

ราคาทุน 930,755 399,041 1,329,796 - 374,807 374,807

หัก: ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม (473,204) (193,323) (666,527) - (174,490) (174,490)

มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ 457,551 205,718 663,269 - 200,317 200,317

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558:

ราคาทุน 920,732 375,186 1,295,918 - 352,316 352,316

หัก: ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม (426,299) (158,097) (584,396) - (140,354) (140,354)

มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ 494,433 217,089 711,522 - 211,962 211,962
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การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนส�าหรับปีแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

มูลค่าตามบัญชีต้นปี 711,522 779,828 211,962 234,794

ซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 23,855 61,021 22,490 59,366

จ�าหน่ายซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ - (40) - -

ค่าตัดจ�าหน่าย (82,131) (75,239) (34,135) (28,110)

ค่าตัดจ�าหน่ายส่วนที่จ�าหน่าย - 40 - -

โอนจัดประเภททรพัย์สนิ - มลูค่าสทุธติามบญัชี 10,023 (54,088) - (54,088)

มูลค่าตามบัญชีปลายปี 663,269 711,522 200,317 211,962

17.  สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื่น
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

เงินมัดจ�า 803,050 941,008 791,649 934,281

ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย 64,959 142,114 63,264 126,288

อื่นๆ 2,407 2,288 2,287 2,288

รวม 870,416 1,085,410 857,200 1,062,857

18. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 320,459 301,573 506,856 466,790

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 1,773,045 1,335,355 1,578,809 1,149,935

เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 23,401 7,323 24,014 7,556

เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 528,930 610,137 408,583 506,733

เจ้าหนี้ค่าซื้อซอฟท์แวร์และอุปกรณ์ 41,455 6,190 12,438 2,666

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 2,687,290 2,260,578 2,530,700 2,133,680
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19. เงินกู้ยืมระยะยาว
 

 บริษัทฯ
(หน่วย: พันบาท)

อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี) การชำาระคืน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินกู้ วงเงินกู้ ระยะเวลา (ปี) วันที่ทำาสัญญา 2559 2558

1 1,100 ปีที่ 1: MLR - 1.00

ปีที่ 2: MLR - 0.50

ปีที่ 3 เป็นต้นไป : MLR

7 20 สิงหาคม 2553 เป็นรายเดือน 6,400 312,800

2 300 5.50 7 24 มิถุนายน 2554 เป็นรายเดือน 62,400 105,600

3 53 6.00 7 24 มกราคม 2555 เป็นรายเดือน 13,860 21,780

รวม 82,660 440,180

หัก: ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี (57,520) (233,520)

 ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระเกินกว่าหนึ่งปี 25,140 206,660

 บริษัทย่อย
(หน่วย: พันบาท)

บริษัท วงเงินกู้ อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลา (ปี) วันที่ทำาสัญญา การชำาระคืน 2559 2558

(ร้อยละต่อปี)

บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จ�ากัด 

บริษัท บีเอซี กูร์เมท์ เฮ้าส์ จ�ากัด

บริษัท บีเอซี กูร์เมท์ เฮ้าส์ จ�ากัด

260 

50 

40 

MLR - 1.50

MLR

MLR

1 ปี 9 เดือน

5 ปี 9 เดือน

4

7 กันยายน 2559

6 พฤษภาคม 2558

24 เมษายน 2555

ทุก 6 เดือน

เป็นรายไตรมาส

เป็นรายไตรมาส

15,000

22,500

-

-

30,000

1,000

รวม 37,500 31,000

หัก: ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี (25,000) (8,500)

 ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระเกินกว่าหนึ่งปี 12,500 22,500

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

รวม 120,160 471,180 82,660 440,180

หัก: ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี (82,520) (242,020) (57,520) (233,520)

ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระเกินกว่าหนึ่งปี 37,640 229,160 25,140 206,660

เงินกู้ยืมดังกล่าวค�า้ประกันโดยการจ�าน�าเงินลงทุนระยะยาวของบริษัทฯ ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 14 
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ภายใต้สัญญาเงินกู้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการ

ตามทีร่ะบใุนสญัญา เช่น การด�ารงอตัราส่วนหนีส้นิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ และอตัราส่วนความ

สามารถในการช�าระหนี้ให้เป็นไปตามสัญญา เป็นต้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีวงเงินกู้ยืมระยะยาว

ตามสัญญาเงินกู้ที่ยังมิได้เบิกใช้

20. หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินเครื่องบิน

หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินเครื่องบิน อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงร้อยละ 1.46 ถึงร้อยละ 

2.90 (2558: ร้อยละ 1.00 ถึงร้อยละ 2.90) อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 

12 ปี ถึงก�าหนดช�าระดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

หนี้สินภายใต้

สัญญาเช่าการเงิน

ดอกเบี้ยจ่าย

รอตัดบัญชี
รวม

ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 383,195 (70,702) 312,493

ถึงก�าหนดช�าระหลังจากหนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี 1,573,710 (208,319) 1,365,391

ถึงก�าหนดช�าระเกินกว่าห้าปี 2,342,348 (123,425) 2,218,923

รวม 4,299,253 (402,446) 3,896,807

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

2558

หนี้สินภายใต้

สัญญาเช่าการเงิน

ดอกเบี้ยจ่าย

รอตัดบัญชี รวม

ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 225,856 (33,516) 192,340

ถึงก�าหนดช�าระหลังจากหนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี 900,618 (104,328) 796,290

ถึงก�าหนดช�าระเกินกว่าห้าปี 1,458,993 (66,964) 1,392,029

รวม 2,585,467 (204,808) 2,380,659
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21. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 140,283 162,095 80,931 95,925

หัก : ดอกเบี้ยรอการตัดจ�าหน่าย (6,722) (10,052) (3,474) (4,871)

รวม 133,561 152,043 77,457 91,054

หัก : ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี (70,256) (65,675) (43,267) (44,977)

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจาก

ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 63,305 86,368 34,190 46,077

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ท�าสัญญาเช่าการเงินกับบริษัทลีสซิ่งเพื่อเช่ายานพาหนะและอุปกรณ์ใช้ใน

การด�าเนินงานของกิจการโดยมีก�าหนดการช�าระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดย

เฉลี่ยประมาณ 3 ถึง 5 ปี 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต�่าตามสัญญาเช่าการเงินดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม

2559

ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม

ผลรวมของจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า 75,067 65,216 140,283

ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าซื้อ/เช่าการเงินรอการตัดบัญชี (4,811) (1,911) (6,722)

มูลค่าปัจจุบันของจ�านวนเงินขั้นต�า่ที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า 70,256 63,305 133,561

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม

2558

ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม

ผลรวมของจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า 71,757 90,338 162,095

ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าซื้อ/เช่าการเงินรอการตัดบัญชี (6,082) (3,970) (10,052)

มูลค่าปัจจุบันของจ�านวนเงินขั้นต�า่ที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า 65,675 86,368 152,043
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(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม

ผลรวมของจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า 45,760 35,171 80,931

ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าซื้อ/เช่าการเงินรอการตัดบัญชี (2,493) (981) (3,474)

มูลค่าปัจจุบันของจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า 43,267 34,190 77,457

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558

ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม

ผลรวมของจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า 48,234 47,691 95,925

ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าซื้อ/เช่าการเงินรอการตัดบัญชี (3,257) (1,614) (4,871)

มูลค่าปัจจุบันของจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า 44,977 46,077 91,054

22. หนีส้นิตามสญัญาเช่าระยะยาวจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั

  (หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 11,354,130

เพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยทบต้น 1,457,918

หัก: ส่วนที่จ่ายช�าระในปี (1,437,664)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 11,374,384

หัก: ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี -

หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ

 จากส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี
11,374,384
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เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2549 บริษัทฯ ได้ท�าสัญญาเช่าระยะยาวกับกองทุนรวมสิทธิการเช่า

อสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย (กองทุน) เพื่อให้เช่าสนามบินสมุยรวมส่ิงอ�านวยความสะดวกเป็น 

เวลา 30 ปี (ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2549 ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2579) เป็นจ�านวนเงิน  

9,300 ล้านบาท บริษัทฯ ได้จดจ�านองทรัพย์สินที่เช่าให้แก่กองทุนในวงเงิน 20,900 ล้านบาท  

เพื่อเป็นประกันการปฏิบัติตามสัญญาเช่าระยะยาวดังกล่าว ตามข้อก�าหนดของสัญญาเช่าระยะยาว 

บริษัท (บริษัท การบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) และ/หรือบริษัทในเครือ และ/หรือบริษัทย่อย)  

ต้องด�ารงสัดส่วนการถือเงินลงทุนในกองทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจ�านวนหน่วยลงทุนในกองทุน 

ทีอ่อกและเสนอขาย เป็นเวลา 20 ปี (ตัง้แต่วนัที ่24 พฤศจกิายน 2549 ถงึวนัที ่23 พฤศจกิายน 2569) 

ในวันเดียวกันบริษัทฯ ได้ท�าสัญญาเช่าช่วงสนามบินสมุยจากกองทุนเป็นระยะเวลา 3 ปี พร้อมค�ามั่น

ที่จะเช่าช่วงทรัพย์สินที่เช่าต่อไม่เกิน 9 ครั้ง ครั้งละ 3 ปี พร้อมกันนี้บริษัทฯ ได้ท�าสัญญาอีกฉบับ

หนึ่งเพื่อรับบริการระบบสิ่งอ�านวยความสะดวกที่สนามบินสมุยจากกองทุนเป็นระยะเวลา 30 ปี  

(ตัง้แต่วนัที ่24 พฤศจกิายน 2549 ถงึวนัที ่23 พฤศจกิายน 2579) ค่าตอบแทนตามสญัญาดงักล่าวมดีงันี้

ค่าเช่าช่วง - 26,125,000 บาทต่อเดือน

บริการระบบสิ่งอ�านวยความสะดวก

 - คงที่ - 21,375,000 บาทต่อเดือน

 - เพิ่มเติม - ผันแปรตามจ�านวนผู้โดยสารขาออกและเที่ยวบินขาเข้า

บรษิทัฯ ต้องจดัให้มหีลกัประกนัโดยการส่งมอบหนงัสอืค�า้ประกนัของธนาคารพาณชิย์ในประเทศไทย 

และ/หรือน�าเงินสดมาฝากไว้เพื่อเป็นประกันในบัญชีเงินฝากของกองทุน และ/หรือการจ�าน�าหุ้นท่ี 

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหลักทรัพย์อื่นๆ ซึ่งจะต้องมีจ�านวน อย่าง

น้อยเท่ากบัจ�านวนค่าเช่าช่วงตามทีร่ะบใุนสัญญาเช่าช่วงและค่าบรกิารคงทีต่ามทีร่ะบใุนสัญญาบรกิาร

ระบบจ�านวน 12 เดอืน ในกรณทีีเ่ป็นการจ�าน�าหุน้และ/หรอืหลกัทรพัย์อืน่ๆ มลูค่าหลกัประกนัต้องไม่

ต�่ากว่าร้อยละ 120 ของวงเงินที่จ�าน�าตลอดระยะเวลาที่มีการจ�าน�า

 

บรษิทัฯ ได้จ�าน�าหุน้สามญัของบรษิทั กรงุเทพดสิุตเวชการ จ�ากดั (มหาชน) จ�านวน 33 ล้านหุน้ (2558: 

45 ล้านหุ้น) โดยมีมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จ�านวน 759 ล้านบาท (2558: 999 ล้าน

บาท) เพื่อเป็นหลักประกันตามสัญญาเช่าช่วงและสัญญาบริการระบบข้างต้น
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23. สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 
 

 จ�านวนเงินส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงาน

 เมื่อออกจากงานแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 421,346 328,553 346,413 270,393

ส่วนที่รับรู้ในก�าไรขาดทุน:

 ต้นทุนบริการในปัจจุบัน 69,796 58,703 51,212 43,027

 ต้นทุนดอกเบี้ย 15,077 12,787 12,160 10,481

ปรับปรุง: ขายส่วนงานโรงครัวสมุย - (907) - (907)

ส่วนที่รับรู้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

(ก�าไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก 

  คณิตศาสตร์ประกันภัย

ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน 21,779 26,911 21,779 26,911

ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ 50,362 36,469 50,362 36,469

ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี (17,980) (41,170) (13,605) (39,961)

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 560,380 421,346 468,321 346,413

 

 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรวมอยู่ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนแสดง ได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

ต้นทุนขายและบริการ 58,666 48,050 43,482 36,009

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 26,207 22,533 19,890 16,592

รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน 84,873 70,583 63,372 52,601

บริษัทฯ และบริษัทย่อยคาดว่าจะจ่ายช�าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า เป็นจ�านวน

ประมาณ 11 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 7.7 ล้านบาท) (2558: จ�านวน 0.8 ล้านบาท งบการเงินเฉพาะ

กิจการ: ไม่มี)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักในการจ่ายช�าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประมาณ 9.74 – 11.79 ปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 11.79 ปี) (31 ธันวาคม 2558: 

9.74 - 12.02 ปี งบการเงินเฉพาะกิจการ: 12.02 ปี)
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สมมติฐานที่ส�าคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ร้อยละต่อปี)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

อัตราคิดลด 2.16-4.10 3.14 - 4.10 2.16 3.14

อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต 5.00-7.00 5.00 - 7.00 6.00 6.00

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�านวนพนักงาน

(ขึ้นกับช่วงอายุ) 0.00 - 33.00 0.00 - 33.00 5.00-9.00 5.00 - 9.00

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานที่ส�าคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน ์

ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

เพิ่มขึ้น 1% ลดลง 1% เพิ่มขึ้น 1% ลดลง 1%

อัตราคิดลด (53) 63 (46) 55

อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต 51 (44) 47 (40)

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�านวนพนักงาน

(ขึ้นกับช่วงอายุ) (58) 65 (49) 59

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

เพิ่มขึ้น 1% ลดลง 1% เพิ่มขึ้น 1% ลดลง 1%

อัตราคิดลด (36) 43 (30) 36

อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต 39 (34) 36 (31)

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�านวนพนักงาน

(ขึ้นกับช่วงอายุ) (40) 44 (33) 39
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24. สำารองตามกฎหมาย

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 

บริษัทฯ ต้องจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส�ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5  

ของก�าไรสทุธปิระจ�าปี หกัด้วยยอดขาดทนุสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกว่าทนุส�ารองนีจ้ะมจี�านวน

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทนุ จดทะเบยีน ส�ารองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถน�าไปจ่าย

เงินปันผลได้ ในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้จัดสรรส�ารองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว

25. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

 รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่ส�าคัญดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน 5,679,119 4,982,612 3,971,846 3,407,555

ค่าเสื่อมราคา 984,100 756,670 797,267 576,230

ค่าตัดจ�าหน่าย 84,161 77,361 36,166 30,232

ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าด�าเนินงาน 2,058,101 1,870,235 1,937,390 1,756,204

ค่าน�้ามันส�าหรับเครื่องบิน 3,093,932 4,401,314 3,093,932 4,401,314

ค่าซ่อมแซมและบ�ารุงรักษา 3,051,971 2,320,608 2,927,564 2,198,449

ค่าบริการภาคพื้น 1,303,214 1,181,356 1,787,235 1,640,871

ค่าอาหารและค่าบริการผู้โดยสาร 838,804 986,923 1,439,956 1,410,794

ค่าธรรมเนียมลงจอด 381,781 351,676 381,781 351,676

ค่าวิทยุการบิน 636,598 589,429 636,598 589,429

ค่าใช้จ่ายในการส�ารองที่นั่ง 1,451,702 1,269,258 1,451,702 1,269,258

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป 574,321 515,754 - -

ค่าน�า้มันส�าหรับอุปกรณ์ภาคพื้น 46,225 47,432 - -
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26. ภาษีเงินได้

 26.1  สินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
   

   ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้

   รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ 8,282 8,043 7,942 7,963

ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารและอุปกรณ์ 564 505 - -

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 15,507 15,146 1,717 1,685

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 60,381 42,691 42,130 27,831

ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ - 12,429 - 12,429

รวม 84,734 78,814 51,789 49,908

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ก�าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าหลักทรัพย์ 4,943,319 4,748,396 4,196,469 4,034,346

รายได้ค้างรับ 944 761 944 761

หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินเครื่องบิน 401,856 341,029 401,856 341,029

หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน 2,002 - 1,125 -

รวม 5,348,121 5,090,186 4,600,394 4,376,136

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 32,068 28,906 - -

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 5,295,455 5,040,278 4,548,605 4,326,228
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 26.2 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

   ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�าหรับปีสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:

ภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับปี 369,654 133,312 207,600 -

รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปีก่อน 506,118 255 506,118 -

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี: 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราว

และการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว 63,582 116,433 66,744 120,269

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 939,354 250,000 780,462 120,269

   รายการกระทบยอดระหว่างก�าไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

ก�าไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 2,776,363 2,099,067 2,461,394 1,980,575

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล 20% 20% 20% 20%

ก�าไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล คูณอัตราภาษี 555,273 419,813 492,279 396,115

รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปีก่อน 506,118 255 506,118 -

ผลกระทบทางภาษีส�าหรับ:

การส่งเสริมการลงทุน (หมายเหตุ 27) (101,511) (122,325) (101,511) (122,325)

รายได้ที่ไม่ถือเป็นรายได้ทางภาษี (220,933) (133,359) (314,745) (247,373)

ค่าใช้จ่ายต้องห้ามตามประมวลรัษฎากร 240,946 131,314 229,458 138,173

ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น (40,539) (45,698) (31,137) (44,321)

รวม (122,037) (170,068) (217,935) (275,846 )

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 939,354 250,000 780,462 120,269
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รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปีก่อนดังที่กล่าวข้างต้น

ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้อาศัยอ�านาจตามมาตรา 3 อัฏฐ วรรค 2 แห่งประมวล

รัษฎากรอนุมัติให้ขยายก�าหนดระยะเวลาการยื่นรายการช�าระภาษีเงินได้นิติบุคคลตามประมวล

รัษฎากรให้แก่ผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนที่มิได้น�ารายได้ และรายจ่ายของทุกโครงการที่ได้รับการ

ส่งเสรมิการลงทนุ ในรอบระยะเวลาบญัชีเดยีวกนัมาค�านวณ เพือ่ให้ได้ยอดก�าไรสุทธ ิหรอืขาดทนุสทุธิ

ของกิจการที่ได้รับการส่งเสริม อันเนื่องมาจากการปฏิบัติตามแนววินิจฉัยอันมีความคลาดเคลื่อนจาก

หน่วยราชการอืน่ โดยมไิด้มเีจตนาหลกีเลีย่งการเสยีภาษ ีโดยก�าหนดให้ต้องยืน่แบบแสดงรายการพร้อม

ทั้งช�าระค่าภาษีภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2559 โดยไม่ต้องเสียเบี้ยปรับและเงินเพิ่มรายละเอียดความ

แจ้งตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ขยายก�าหนดเวลาการยื่นรายการช�าระภาษีเงินได้นิติบุคคล

ตามประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2559 (“ประกาศกระทรวงการคลังฯ”) นั้น บริษัทฯ ได้

รบัผลกระทบตามนยัทีอ้่างถงึในประกาศกระทรวงการคลงัฯ และจ�าเป็นต้องด�าเนนิการให้บรษัิทฯ ได้

รับประโยชน์ตามประกาศกระทรวงการคลังฯ โดยยื่นแบบแสดงรายการเพิ่มเติมเพื่อเสียภาษีในวันที่ 

29 กรกฎาคม 2559 เป็นจ�านวนเงินประมาณ 447 ล้านบาท

26.3 ภาษเีงนิได้ส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำาไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่

 จ�านวนภาษเีงนิได้ทีเ่กีย่วข้องกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่ส�าหรบัปี  

 สรุปได้ดังนี้ 

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ

ก�าไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย 194,923 1,213,497 162,123 1,008,497

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (6,490) (5,092) (6,490) (5,092)

188,433 1,208,405 155,633 1,003,405
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27. สิทธิพิเศษจากการส่งเสริมการลงทุน
 

บริษทัฯ ได้รบัสทิธแิละประโยชน์จากการได้รบัการส่งเสรมิการลงทนุตามพระราชบญัญตั ิ

ส่งเสริมการลงทุนโดยได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับก�าไรสุทธิที่ได้จากการ

ประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมเป็นเวลาแปดปี ดังต่อไปนี้

บัตรส่งเสริมเลขที่ รายการ วันที่เริ่มมีรายได้
จากบัตรส่งเสริม วันสิ้นสุดสิทธิที่ได้รับ

กิจการขนส่งทางอากาศ

2072 (2) /2548 เครื่องบิน 6 ล�า ผู้โดยสาร 795 ที่นั่ง 1 กรกฎาคม 2550 30 มิถุนายน 2558

2199 (2) /2551 เครื่องบิน 3 ล�า ผู้โดยสาร 430 ที่นั่ง  30 มกราคม 2552 29 มกราคม 2560

1204 (2) /2555 เครื่องบิน 2 ล�า ผู้โดยสาร 306 ที่นั่ง  11 มีนาคม 2555 10 มีนาคม 2563

2019 (2) /2555 เครื่องบิน 1 ล�า ผู้โดยสาร 162 ที่นั่ง  30 พฤศจิกายน 2555 29 พฤศจิกายน 2563

1208 (2) /2556 เครื่องบิน 7 ล�า ผู้โดยสาร 976 ที่นั่ง  18 พฤษภาคม 2556 17 พฤษภาคม 2564

2604 (2) /2555 เครื่องบิน 8 ล�า ผู้โดยสาร 720 ที่นั่ง  17 กุมภาพันธ์ 2558 16 กุมภาพันธ์ 2566

กิจการสนามบิน

1352 (2) /2550 สนามบินสมุย 1 พฤษภาคม 2550 30 เมษายน 2558

ในฐานะที่เป็นบริษัทฯ ท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุน บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและ

ข้อก�าหนดต่างๆ ท่ีก�าหนดในบัตรส่งเสริมน้ีรายได้ของบริษัทฯส�าหรับปีจ�าแนกตามกิจการ

ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

กิจการที่ได้รับ การส่งเสริม กิจการที่ไม่ได้รับ การส่งเสริม รวม

2559 2558 2559 2558 2559 2558

รายได้

รายได้ค่าบัตรโดยสาร 13,148 12,833 7,284 6,271 20,432 19,104

อื่นๆ 421 870 3,790 2,917 4,211 3,787

รวมรายได้ 13,569 13,703 11,074 9,188 24,643 22,891
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28. กำาไรต่อหุ้น

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค�านวณโดยหารก�าไรส�าหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  

(ไม่รวมก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจ�านวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของหุ้นสามัญที ่

ออกอยู่ในระหว่างปี ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานแสดงการค�านวณได้ดังนี้

กำาไรสำาหรับปี
จำานวนหุ้นสามัญ

ถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนัก
กำาไรต่อหุ้น

2559 2558 2559 2558 2559 2558

(พันบาท) (พันบาท) (พันหุ้น) (พันหุ้น) (บาท) (บาท)

งบการเงินรวม 1,768,408 1,796,863 2,100,000 2,100,000 0.84 0.86

งบการเงินเฉพาะกิจการ 1,680,932 1,860,305 2,100,000 2,100,000 0.80 0.89

29. ข้อมูลทางการเงินจำาแนกตามส่วนงาน
ข้อมูลส่วนงานด�าเนินงานที่น�าเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯ ที่ผู้มีอ�านาจ
ตัดสินใจสูงสุดด้านการด�าเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม�่าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจ 
ในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการด�าเนินงานของส่วนงาน 

เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษัทฯ และบริษัทย่อยจัดโครงสร้างองค์กรเป็น 
หน่วยธุรกิจตามประเภทของบริการ บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น  
3 ส่วนงาน ดังนี้ 

• ส่วนงานสายการบิน เป็นส่วนงานที่จ�าหน่ายตั๋วโดยสารและให้บริการขนส่งผู้โดยสาร

• ส่วนงานสนามบนิ เป็นส่วนงานทีใ่ห้บรกิารสถานทีส่�าหรบัผู้โดยสารและสายการบนิต่างๆ 

• ส่วนงานสนับสนุนธุรกิจการบิน เป็นส่วนงานที่ให้บริการภาคพื้นดิน คลังสินค้าและ 
 บริการอาหารให้แก่สายการบินและบุคคลทั่วไป

ส่วนงานอื่น คือ ส่วนงานธุรกิจร้านอาหาร เนื่องจากส่วนงานด�าเนินงานดังกล่าวมีลักษณะ
เชงิปรมิาณทีไ่ม่เข้าเงือ่นไขทีต้่องแยกแสดงตามทีก่�าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ
ผู้มีอ�านาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการด�าเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกัน 
เพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการ 
ปฏิบัติงาน บริษัทฯ ประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากก�าไรหรือ
ขาดทุนจากการด�าเนินงานซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดก�าไรหรือขาดทุน 
จากการด�าเนินงานในงบการเงิน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ และบริษัทย่อยบริหารงานด้านการ 
จัดหาเงิน ซึ่งท�าให้เกิดค่าใช้จ่ายทางการเงิน และรายได้ทางการเงิน และภาษีเงินได้ของ 
ทั้งกลุ่ม ดังนั้น รายได้และค่าใช้จ่ายดังกล่าวจึงไม่มี การปันส่วนให้แต่ละส่วนงานด�าเนินงาน

ราคาโอนระหว่างส่วนงานด�าเนินงานถูกก�าหนดจากพื้นฐานของราคาที่ตกลงร่วมกัน

รายได้ระหว่างส่วนงานถูกตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว
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บริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้เกณฑ์ในการก�าหนดราคาระหว่างกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินข้อ 6

รายได้จากส่วนงานสายการบิน ส่วนงานสนามบนิและส่วนงานสนบัสนนุการบนิของบรษิทัฯ

และบริษัทย่อยที่เกิดในประเทศคิดเป็นร้อยละ 67 ของรายได้ส่วนงาน 

ในปี 2559 และ 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดที่มีมูลค่าเท่ากับ

หรือมากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ของกิจการ

30. กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ

บรษิทัฯ และพนกังานบรษิทัฯ ได้ร่วมกนัจดัตัง้กองทนุส�ารองเลีย้งชพีขึน้ตามพระราชบญัญตัิ

กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯ และพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็น 

รายเดือนในอัตรา ร้อยละ 3 ถึงร้อยละ 8 (2558: ร้อยละ 3 ถึงร้อยละ 8) ของเงินเดือน  

กองทนุส�ารองเล้ียงชีพนีบ้รหิารโดยบรษิทัหลักทรพัย์จดัการกองทนุ เอม็เอฟซี จ�ากดั (มหาชน)  

และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของ 

บริษัทฯ ในระหว่างปี 2559 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนเป็นจ�านวนเงิน 92 ล้านบาท 

(2558: 82 ล้านบาท)

บรษิทัย่อยและพนกังานบรษิทั ได้ร่วมกนัจดัตัง้กองทนุส�ารองเลีย้งชพีขึน้ตามพระราชบญัญตัิ 

กองทุนส�ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทย่อยและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุน 

เป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 ถึงร้อยละ 7 (2558: ร้อยละ 3 ถึงร้อยละ 7) ของเงินเดือน 

กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จ�ากัด (มหาชน) 

และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของ 

บริษัทย่อย ในระหว่างปี 2559 บริษัทย่อยได้จ่ายเงินสมทบกองทุนเป็นจ�านวนเงิน  

23 ล้านบาท (2558: 20 ล้านบาท)
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31. เงินปันผลจ่าย

อนุมัติโดย

จ�านวน

เงินปันผล

อัตราเงินปันผล 

ต่อหุ้น

(ล้านบาท) (บาท)

เงินปันผลจากการด�าเนินงาน ส�าหรับปี 2557
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558
420 0.20

เงินปันผลจากการด�าเนินงานส�าหรับครึ่งปี 2558
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558
525 0.25

945 0.45

เงินปันผลจากการด�าเนินงานส�าหรับปี 2558
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559
945 0.45

เงินปันผลจากการด�าเนินงานส�าหรับครึ่งปี 2559
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559
525 0.25

1,470 0.70

32. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
32.1  ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำาเนินงาน

บริษัทฯ ได้ท�าสัญญาเช่าท่ีเก่ียวข้องกับการเช่าเครื่องบินกับบริษัทในต่างประเทศ 

อุปกรณ์ส�านักงานและอุปกรณ์ภาคพื้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีจ�านวนเงินขั้นต�า่ที่ต้องจ่ายในอนาคตภายใต้

สัญญาเช่าเครื่องบินจ�านวนทั้งสิ้น 160 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา และ 2 ล้านยูโร 

(2558: 159 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา)

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมจี�านวนเงนิขัน้ต�า่ทีต้่องจ่ายในอนาคตทัง้ส้ินภายใต้สัมปทาน 

สัญญาเช่าท่ีดินสัญญาเช่าอาคารส�านักงานและสัญญาบริการทั้งในและต่างประเทศ

ที่บอกเลิกไม่ได้ ดังนี้
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(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

จ่ายช�าระ

ภายใน 1 ปี 1,159 771 252 268

มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 2,102 2,100 159 171

มากกว่า 5 ปี 2,779 3,238 108 78

32.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

32.2.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุนซึ่งส่วนใหญ่ 

  เกีย่วเนือ่งกบัส่วนปรบัปรงุอาคารจ�านวน 41 ล้านบาท (2558: 25 ล้านบาท) และ 

  การซ้ือโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส�านักงานเพื่อใช้ในการด�าเนินงาน 

  ของบริษัทฯ จ�านวน 32 ล้านบาท (2558: 34 ล้านบาท)

32.2.2 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัฯ มภีาระผกูพนัจากการลงนามในสญัญาซือ้ขาย 

  เครื่องบิน เอ ที อาร์ จ�านวน 2 ล�า (31 ธันวาคม 2558: 5 ล�า) กับ Avions de  

  Transport Regional G.I.E. โดยมกี�าหนดส่งมอบเครือ่งบนิระหว่างเดอืนมกราคม 

  2560 ถึง กุมภาพันธ์ 2560

32.3 หนังสือคำ้าประกัน

32.3.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ ค�้าประกันวงเงินกู้และวงเงินสินเชื่อให้แก่ 

  บรษิทัย่อยในวงเงนิ 562 ล้านบาท (2558: 570 ล้านบาท) และ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม  

  2558 บริษัทฯ ค�้าประกันวงเงินกู้และวงเงินสินเช่ือให้แก่บริษัทร่วมในวงเงิน  

  165 ล้านบาท (2559: ไม่มี)

32.3.2 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมหีนงัสอืค�า้ประกนั 

  ทีอ่อกโดยธนาคารในนามของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ซึง่เกีย่วเนือ่งกบัภาระผกูพนั 

  ทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยคงเหลือ ดังนี้
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

(ล้าน) (ล้าน) (ล้าน) (ล้าน)

หนังสือค�้าประกันการเช่าที่ดินและอาคาร

บาท 54.64 27.55 20.78 19.18

หนังสือค�า้ประกันการซื้อน�้ามันส�าหรับเครื่องบิน

บาท

เหรียญสหรัฐอเมริกา

20.05

-

20.05

0.03

20.05

-

20.05

0.03

หนังสือค�้าประกันการท�าสัญญาสัมปทาน

บาท 416.88 276.81 - -

หนังสือค�้าประกันการจ่ายช�าระเงินให้แก่เจ้าหนี้

บาท

เหรียญสหรัฐอเมริกา

ริงกิตมาเลเซีย

เหรียญสิงคโปร์

ตากา

รูปีอินเดีย

0.82

0.33

0.02

0.16

1.20

18.80

-

0.50

0.02

0.14

1.20

18.80

-

0.30

0.02

0.16

1.20

18.80

-

0.50

0.02

0.14

1.20

18.80

อื่นๆ

บาท

ยูโร

เหรียญสหรัฐอเมริกา

ริงกิตมาเลเซีย

39.90

0.01

0.24

1.00

50.61

0.01

0.37

-

21.75

0.01

0.14

1.00

35.95

0.01

0.34

-

32.4 การคำ้าประกัน
 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย

  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 บรษิทัย่อยมหีนีส้นิทีอ่าจเกดิขึน้จากภาระ

การค�้าประกันเงินกู้ยืมและวงเงินกู้เบิกเกินบัญชีดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

ผู้ค�้าประกัน ผู้ถูกค�้าประกัน 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558

บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จ�ากัด บริษัท บีเอซี กูร์เมท์ เฮ้าส์ จ�ากัด 87 125

บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จ�ากัด บริษัท ครัวการบินกรุงเทพสมุย จ�ากัด 46 -

133 125
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32.5 ภาระผูกพันอื่น
 

32.5.1 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 บรษิทัฯ ได้ท�าสญัญาจ้างบรกิารรกัษาความปลอดภัย 

  ด้านการบินกับบริษัทแห่งหนึ่ง ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาดังกล่าวบริษัทฯ มีภาระ 

  ผูกพนัทีจ่ะต้องจ่ายค่าบรกิารตามจ�านวนเทีย่วบนิทีเ่กดิขึน้จรงิ คดิเป็นจ�านวนเงนิ 

  ประมาณ 112 ล้านบาท  (2559: ไม่มี)

32.5.2 เมือ่วนัที ่30 ตลุาคม 2558 บรษิทัฯ ได้ท�าสัญญากบักจิการแห่งหนึง่ (“คูส่ญัญา”)  

  เพื่อแลกเปล่ียนผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์ (Swap Transaction)  

  โดยบรษิทัฯ ผกูพนัทีจ่ะจ่ายจ�านวนเงนิในอตัราคงทีเ่พือ่แลกเปลีย่นกบัผลตอบแทน 

  ทีไ่ด้รบัจากการลงทนุในหลักทรพัย์ของกจิการแห่งหนึง่ของคูส่ญัญา สญัญาดงักล่าว 

  มีก�าหนดระยะเวลา 3 ปี สิ้นสุดวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 โดย ณ วันสิ้นสุดของ 

  สัญญา คู่สัญญาเป็นผู้มีสิทธิเลือกที่จะด�าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามเงื่อนไข 

  ที่ระบุไว้ในสัญญา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯ มีจ�านวนเงินที่ต้องจ่าย 

ในอนาคตก่อนสุทธิจากผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนทั้งสิ้นภายใต้สัญญา

ดังกล่าวที่บอกเลิกไม่ได้ ดังนี้ 
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558

จ่ายช�าระ

ภายใน 1 ปี 95 95

มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 80 174

32.6 วงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิต
 

ณ วนัที ่27 สงิหาคม 2558 บรษิทัฯ ได้เข้าท�าสญัญาสนิเชือ่กบัสาขาของธนาคารต่างประเทศ

แห่งหน่ึง โดยมีวงเงินสินเชื่อระยะสั้น วงเงินสัญญาค�้าประกัน วงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิต  

รวมเป็นเงิน 3 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ซึ่งบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามข้อก�าหนดต่างๆ ที่ระบุ

ไว้ในสัญญา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีวงเงินคงเหลือที่ยังไม่ได้เบิกใช้จ�านวน  

0.71 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (2558: 1.87 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา)
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 32.7  สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
   (Interest Rate Swap Transaction agreements) 

  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยที่ยังคง 

 มผีลบงัคบัส�าหรบัเงนิต้นเป็นจ�านวนเงนิประมาณ 62.3 ล้านเหรยีญสหรฐัอเมรกิา  

 โดยมอีตัราดอกเบีย้รบัตามสญัญาแลกเปล่ียนเป็นอตัราดอกเบีย้ลอยตวั LIBOR-ICE 

 และอตัราดอกเบีย้จ่ายตามสญัญาแลกเปล่ียนเป็นอตัราดอกเบีย้คงทีร้่อยละ 2.35 -  

 2.38 โดยจะสิ้นสุดสัญญาในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2569 ถึงเดือนเมษายน 2571

33. คดีฟ้องร้อง
 

 บริษัทฯ

 33.1  บริษัทฯ ถูกฟ้องโดยอดีตพนักงานของบริษัทฯ จ�านวน 3 ราย เพื่อเรียกเงินโบนัส 

    ในปี 2550 จ�านวน 0.2 ล้านบาท แต่บริษัทฯ ต่อสู้ว่าพนักงานลาออกตั้งแต่เดือน 

    พฤษภาคม 2551 จึงไม่มีสิทธิได้รับเงินโบนัสของปีก่อนที่จ่ายในระหว่างปี 2551  

    ณ วันที่ 4 เมษายน 2559 และ 13 มิถุนายน 2559 ศาลได้พิพากษาให้ยกฟ้องคดี 

    ซึ่งมีทุนทรัพย์ฟ้องรวม 0.2 ล้านบาท โดยปัจจุบันคดีได้ถึงที่สุดแล้ว

 33.2  เทศบาลเมอืงเกาะสมยุได้ประเมนิภาษโีรงเรอืนและทีด่นิของสนามบนิสมยุระหว่าง 

    ปี 2550 ถึงปี 2553 เป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น 119 ล้านบาท และส�าหรับปี 2554  

    ถึง 2559 เป็นจ�านวนเงินปีละ 38.8 ล้านบาท บริษัทฯ ไม่เห็นด้วยกับการประเมิน 

    ภาษีดังกล่าว เนื่องจากการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลเมือง 

    เกาะสมุยไม่ชอบด้วยข้อกฎหมายและข้อเทจ็จรงิ จงึได้ร้องขอให้มกีารประเมนิใหม่ 

    ตามสิทธิที่มีอยู่ตามกฎหมาย แต่จ�าเป็นต้องช�าระเงินภาษีตามที่ถูกประเมินให้แก่ 

    เทศบาลเมืองเกาะ สมุยไปก่อน เนื่องจากตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและ 

    ที่ดิน พ.ศ. 2475 จะต้องมีการช�าระภาษีที่ถูกประเมินไปก่อนจึงจะสามารถน�าคดี 

    ขึ้นสู่การพิจารณาของศาลได้

 

  บริษัทฯ ได้ด�าเนินการฟ้องเทศบาลเมืองเกาะสมุยต่อศาลภาษีอากรกลางเพื่อ 

  เรยีกร้องให้เทศบาลเมืองเกาะสมยุคนืภาษทีีไ่ด้ช�าระไปแล้ว ทัง้นี ้ศาลภาษอีากรกลาง. 

  ได้ตัดสินให้บริษัทฯ ชนะคดีส�าหรับการประเมินภาษีปี 2550 ถึงปี 2553 และ 

  ส�าหรับการประเมินภาษีปี 2554 ถึงปี 2557 โดยได้พิพากษาให้เทศบาลเมือง 

  เกาะสมุยช�าระคนืเงนิภาษโีรงเรอืนส�าหรบัปี 2550 ถงึปี 2553 และส�าหรบัปี 2554  

  ถึงปี 2557 คืนให้แก่บริษัทฯ พร้อมทั้งดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี เมื่อวันที่  

  5 เมษายน 2559 นายกเทศมนตรีนครเกาะสมุยได้มีค�าสั่งให้ชะลอการพิจารณา 

  ชีข้าดค�าร้องขอให้พจิารณาการประเมนิภาษโีรงเรอืนส�าหรบัปี 2558 ไว้ก่อน จนกว่า 

  ศาลฎีกาในคดีก่อนจะมีค�าพิพากษาเป็นบรรทัดฐาน
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ต่อมาวันที่ 30 กันยายน 2559 และวันที่ 4 ตุลาคม 2559 ศาลฎีกาได้อ่าน 

ค�าพิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์ในคดีภาษีโรงเรือนและที่ดินของปีภาษี 2554 และ 

คดขีองปี 2550 ถงึ 2553 ตามล�าดบั ในส่วนของคดสี�าหรบัปีภาษ ี2555 ถงึ 2557 

ยังอยู่ในกระบวนการพิจารณาคดีของศาลฎีกา ต่อมาในวันที่ 17 ตุลาคม 2559 

บริษัทฯ ได้ยื่นหนังสือขอให้ชะลอการวินิจฉัยช้ีขาดขอให้พิจารณาการประเมิน

ภาษีโรงเรือนและที่ดินใหม่ส�าหรับปีภาษี 2558 และ 2559 ไว้จนกว่าคดีภาษี 

โรงเรือนและที่ดินส�าหรับปีภาษีก่อนหน้าซ่ึงยังค้างพิจารณาอยู่ในศาลถึงท่ีสุด 

โดยค�าพิพากษาศาลฎีกาทั้งหมดเสียก่อน ขณะนี้ค�าร้องขอดังกล่าวอยู่ในระหว่าง

การพิจารณาของนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเกาะสมุย

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยืนยันว่า การบันทึกรายการที่เกี่ยวข้องเพื่อวัตถุประสงค์ทางบัญชี 

จะไม่กระทบถึงและไม่ถือเป็นการสละสิทธิตามกฎหมายของบริษัทฯ ในการ 

เรียกร้องภาษีโรงเรือนที่ศาลได้มีค�าพิพากษาให้เทศบาลเมืองเกาะสมุยช�าระคืน 

ให้แก่บริษัทฯ แล้ว รวมถึงคดีอื่นๆ ที่บริษัทฯ ได้โต้แย้งและอยู่ในระหว่างการ

พิจารณาของศาล และการอุทธรณ์การประเมินภาษีของบริษัทฯ

33.3  บริษัทฯ ถูกฟ้องจากโจทก์ซึ่งเป็นบริษัทตัวแทนในการจ�าหน่ายบัตรโดยสารและ 

   บริการขนส่งสินค้าทางอากาศที่ด�าเนินการในประเทศบังกลาเทศ โดยโจทก์ได้ยื่น 

   ฟ้องบริษัทฯ เป็นคดีแพ่งต่อศาลชั้นต้นว่าบริษัทฯ กระท�าผิดสัญญาเนื่องจาก 

   การไม่ต่ออายุสัญญาแต่งตั้งบริษัทตัวแทนท�าให้ได้รับความเสียหายคิดเป็นเงิน 

   ประมาณ 807 ล้านตากา หรือประมาณ 308 ล้านบาท และขอให้ศาลมีค�าสั่ง 

   คุ้มครองชั่วคราวห้ามมิให้บริษัทฯ กระท�าธุรกรรมใดๆ กับบัญชีเงินฝากของ 

   บริษัทฯ ที่ ธนาคาร เอชเอสบีซี สาขา Banani ซึ่งศาลชั้นต้นได้รับค�าฟ้องไว ้

   แต่ให้ยกค�าขอคุ้มครองชั่วคราว โจทก์จึงได้อุทธรณ์คัดค้านค�าสั่งศาลชั้นต้น 

   ที่ให้ยกค�าร้องขอคุ้มครองชั่วคราวไปยังศาลฎีกาและศาลพิจารณาแล้วเห็นควร 

   อนุญาตให้คุ้มครองชั่วคราว โดยให้ศาลชั้นต้นจ�าหน่ายค�าขอคุ้มครองชั่วคราว 

   เมือ่พ้นก�าหนด 2 เดอืนนบัจากวนัทีไ่ด้รบัค�าสัง่ บรษิทัฯ ได้ว่าจ้างทนายความต่อสู ้

   ข้อกล่าวหาเนื่องจากการต่ออายุสัญญาแต่งตั้งบริษัทตัวแทนเป็นสิทธิของ 

   บริษัทฯ อีกทั้งสัญญาแต่งตั้งบริษัทตัวแทนไม่ได้ก�าหนดให้บริษัทฯ ต้องขอความ 

   ยินยอมจากบริษัทตัวแทนในเรื่องการต่ออายุสัญญาก่อนแต่อย่างใด 
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  ต่อมาบริษัทฯ และโจทก์มีความพยายามที่จะท�าสัญญาประนีประนอมยอมความ 
  โดยบริษัทฯ ต้องจ่ายชดเชยค่าเสียหายให้กับโจทก์เป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น 1.6 ล้าน 
  เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 52 ล้านบาท ซ่ึงบริษัทฯ ได้บันทึกภาระ 
  หนี้สินที่ต้องจ่ายให้กับโจทก์ไว้ครบถ้วนแล้ว ต่อมาเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2557  
  บริษัทฯ ได้ลงนามในข้อตกลงระงับข้อพิพาทโดยบริษัทฯ มีภาระที่ต้องจ่ายช�าระ 
  ค่าเสยีหายสทุธจิ�านวน 0.8 ล้านเหรยีญสหรฐัอเมรกิา หรอื เทยีบเท่า 64 ล้านตากา  
  คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 26 ล้านบาท โดยบริษัทฯ จะแบ่งจ่ายเงินค่าเสียหายเป็น 5 งวด  
  งวดละเท่าๆ กัน ต่อมาธนาคาร เอชเอสบีซี ได้ปรับสถานะบัญชีเงินฝากของ 
  บริษัทฯ เป็นปกติพร้อมทั้งโอนเงินจ�านวน 64 ล้านตากาไปยังบัญชีเงินฝากเพื่อ 
  ประโยชน์ของคู่สัญญาเพื่อเตรียมจ่ายให้กับโจทก์ เมื่อโจทก์ได้ปฎิบัติตามเงื่อนไข 
  ที่ระบุไว้ในข้อตกลงระงับข้อพิพาทและสัญญาแต่งตั้งตัวแทนช�าระเงินแล้ว 

  บริษัทฯ ได้จ่ายช�าระค่าเสียหายให้แก่โจทก์ ตามบันทึกข้อตกลงระงับข้อพิพาท 
  ครบทัง้จ�านวนแล้วในเดอืนมถินุายน 2559 และบรษิทัฯ ได้โอนเงนิรายได้จากการ 
  จ�าหน่ายบัตรโดยสารและบริการขนส่งสินค้าที่เกี่ยวกับข้อพิพาทกลับเข้าบัญชี 
  ธนาคารของบริษัทฯ ในประเทศไทยครบทั้งจ�านวนแล้ว

 33.4  ในเดอืนกมุภาพนัธ์ 2557 บรษิทัฯ ถกูฟ้องโดยอดตีพนกังานของบรษิทัฯ เพือ่เรยีก 
    ค่าเสยีหายจาก การละเมดิและผดิสญัญาจ้าง จ�านวน 91.4 ล้านบาท ต่อมาในเดอืน 
    เมษายน 2557 บรษิทัฯ ได้ยืน่ฟ้องโจทก์ในข้อหาผดิสญัญาการศกึษาและฝึกอบรม 
    จ�านวน 10.2 ล้านบาท ต่อมาในเดือนมีนาคม 2558 ศาลมีค�าพิพากษาให้ยกฟ้อง 
    โจทก์และให้โจทก์ชดใช้ค่าเสยีหายเป็นจ�านวนเงนิ 1.8 ล้านบาท พร้อมกบัดอกเบีย้ 
    ร้อยละ 7.5 ต่อปี โจทก์ได้ยืน่อทุธรณ์ต่อศาลฎกีา ขณะนีค้ดอียูร่ะหว่างการพจิารณา 
    ของศาลฎีกา

 33.5  ในเดอืนกรกฎาคม 2557 บรษิทัฯ ถกูฟ้องจากอดตีพนกังานของบรษิทัฯ เพือ่เรยีก 
    เงินชดเชยจาก การเลิกจ้างจ�านวน 34.6 ล้านบาท เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559  
    ศาลแรงงานได้มีค�าพิพากษายกฟ้องโจทก์ และในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559  
    โจทก์ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์โดยในปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของ 
    ศาลฎีกา

 33.6  ในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 บริษัทฯ ถูกฟ้องโดยบุคคลธรรมดาเพื่อเรียกค่าเสียหาย 
    เก่ียวกับกรณีท่ีโจทก์ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบส่ิงแวดล้อม และการ 
    ปิดก้ันถนนสาธารณะท่ีเก่ียวเน่ืองมาจากการด�าเนินการของสนามบินสมุย ซึ่งมี 
    ทุนทรัพย์ฟ้อง 2,130,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจาก 
    วันท่ีฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจ�าเลยและบริวารจะหยุดและ/หรือแก้ไขตามที่ 
    โจทก์ร้องขอ วนัที ่23 สงิหาคม 2559 ศาลนดัชีส้องสถาน แต่ทัง้สองฝ่ายไม่สามารถ 
    เจรจาตกลงกนัได้ ศาลจงึมคี�าสัง่ให้ด�าเนนิการตามกระบวนการพจิารณาคดต่ีอไป  
    โดยมีการนัดสืบพยานโจทก์และจ�าเลยในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 และวันที่  

    22 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2560 ตามล�าดับ
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33.7  ในเดอืนกรกฎาคม 2559 บรษิทัฯ ถกูฟ้องจากอดตีพนกังานของบรษิทัฯ จ�านวน  

   2 ราย เพือ่เรยีกเงนิชดเชยเมือ่สิน้สดุสญัญาจ้างจ�านวน 1.8 ล้านบาท พร้อมดอกเบีย้ 

   ในอัตราร้อยละ 15 ปัจจุบันคดีนี้อยู่ระหว่างศาลนัดสืบพยานจ�าเลย วันที่ 17 และ 

   24 พฤษภาคม 2560 และนดัสบืพยานโจทก์ ในวนัที ่18 และ 25 พฤษภาคม 2560

33.8  ในเดือนพฤษภาคม 2559 บริษัทฯ ถูกฟ้องจากสายการบินแห่งหนึ่งต่อศาลแพ่ง  

   โดยอ้างว่าบรษิทัฯ มไิด้จอดเครือ่งบนิไว้ในบรเิวณทีเ่หมาะสม เป็นเหตใุห้เครือ่งบนิ 

   ของสายการบินดงักล่าวเฉีย่วชนกบัเครือ่งบนิของบรษิทัฯ ในระหว่างทีว่ิง่ในทางขบั  

   ท�าให้เครื่องบินของสายการบินดังกล่าวได้รับ ความเสียหายที่ปลายปีกซ้ายและ 

   เที่ยวบินต้องล่าช้า โดยเหตุเกิดที่ท่าอากาศยานย่างกุ้ง ซึ่งสายการบินดังกล่าวได้ 

   เรยีกค่าเสียหายมาเป็นเงนิทัง้ส้ิน 180,000.14 เหรยีญสหรฐัฯ เนือ่งจากเหตกุารณ์ 

   ครัง้นีอ้ยูใ่นความคุม้ครองภายใต้กรมธรรม์ประกนัภยัการบนิ (Aviation Insurance  

   Policy) บริษัทฯ จึงได้แจ้งให้ผู้รับประกันภัยทราบตามเงื่อนไขของกรมธรรม์  

   โดยบรษิทัประกนัภยัได้มอบหมายให้ส�านกังานกฎหมายแห่งหนึง่ต่อสูค้ดนีีใ้นนาม 

   ของบริษัทฯ ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 บริษัทฯ ได้ยื่นแก้ค�าฟ้องว่า บริษัทฯ  

   มิได้กระท�าการจอดเครื่องบินไว้ในบริเวณที่ไม่เหมาะสม แต่ได้จอดตามค�าสั่งของ 

   เจ้าหน้าที่วิทยุการบินของท่าอากาศยานย่างกุ้ง พร้อมกับฟ้องแย้งเรียกร้องค่า 

   เสียหายจากโจทก์เป็นเงนิจ�านวน 5,382,320.27 เหรยีญสหรฐัฯ ศาลพจิารณาแล้ว 

   เหน็ว่าคูค่วามมแีนวโน้มทีจ่ะตกลงกนัได้ จงึนดัไกล่เกลีย่ในวนัที ่24 เมษายน 2560 

33.9  ในเดือนกรกฎาคม 2559 บริษัทฯ ถูกฟ้องจากบริษัทฯ คู่ค้าแห่งหนึ่งต่อศาลแพ่ง 

   ในมูลฐานความผิด เรื่องการผิดสัญญา กรณียกเลิกสัญญาตามหนังสือแต่งตั้ง 

   ตัวแทนให้ขายสื่อโฆษณาภายในสนามบิน และเรียกค่าเสียหาย เป็นจ�านวนเงิน  

   8,722,624 บาท ต่อมาในวันที่ 10 ตุลาคม 2559 บริษัทฯ ได้ต่อสู้คดี ว่าโจทก์เป็น 

   ฝ่ายผิดสัญญา และท�าให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย พร้อมทั้งยังค้างช�าระหน้ี 

   ค่าเช่าพื้นที่โฆษณา จ�านวนเงิน 4,415,461.76 บาท จึงฟ้องแย้งขอให้โจทก์ชดใช้ 

   ค่าเสียหาย ศาลได้นัดไกล่เกลี่ยในเดือนมีนาคม 2560

33.10 ในเดือนธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีกรณีพิพาทเกี่ยวกับการไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไข 

   ของสัญญาจ้างโฆษณากับเจ้าหนี้รายหนึ่ง เป็นจ�านวนเงิน 300,000 ปอนด์ โดย 

   ปัจจบุนับรษิทัฯ อยูร่ะหว่างการเจรจาเพือ่หาข้อยตุ ิทัง้นีบ้รษิทัฯ ได้บนัทกึประมาณ 

   การหนี้สินและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องไว้แล้ว
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บริษัทย่อย

33.11 ในระหว่างปี 2551 บริษัทย่อยได้ถูกฟ้องร้องในคดี เกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของ 

 สัญญาก่อสร้าง กับเจ้าหน้ีค่าก่อสร้างของบริษัทซึ่งมีทุนทรัพย์รวมเป็นจ�านวนเงินประมาณ  

 68.6 ล้านบาท เม่ือวันท่ี 31 มีนาคม 2553 ศาลชั้นต้นพิพากษาให้บริษัทย่อยช�าระเงิน 

 จ�านวน 25.4 ล้านบาท พร้อมดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีนบัตัง้แต่วนัที ่15 ตลุาคม 2550  

 เป็นต้นไปจนกว่าจะช�าระเสร็จแก่โจทก์ โดยในเดือนมีนาคม 2554 บริษัทย่อยได้จ่ายช�าระ 

 คืนในส่วนของเงินค่าประกันผลงานแก่โจทก์จ�านวน 10.4 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย 

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2553 บริษัทย่อยได้ยื่นค�าร้องขอทุเลาคดีแก่ศาลอุทธรณ์และบริษัท

ย่อยได้น�าเงินส่วนที่เหลือจากที่ศาลชั้นต้นพิพากษา จ�านวน 15 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย ไว้

เป็นประกันตามค�าสั่งของศาลอุทธรณ์ 

เม่ือวันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2554 ศาลอุทธรณ์มีค�าพิพากษาให้บริษัทย่อยช�าระเงินค่างาน 

เพิ่มเติมจากที่ศาลชั้นต้นตัดสิน เป็นจ�านวนเงินอีก 13.6 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตรา

ร้อยละ 7.5 ต่อปีนับตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2550 เป็นต้นไป จนกว่าจะช�าระเสร็จแก่โจทก์ 

โดยเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2554 บริษัทย่อยได้ยื่นฎีกาต่อศาลฎีกา 

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 ศาลฎีกาได้มีค�าพิพากษาให้บริษัทย่อยช�าระเงินค่างานทั้งหมด 

เป็นจ�านวนเงิน 30.6 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 % ต่อปีนับตั้งแต่วันที่  

15 ตุลาคม 2550 จนกว่าจะช�าระเสร็จแก่โจทก์ และค่าธรรมเนียมศาล รวมเป็นจ�านวนเงิน

ท้ังสิ้น 50.2 ล้านบาท ท้ังน้ี บริษัทย่อยดังกล่าวได้บันทึกค่าเผ่ือผลขาดทุนอันเกิดจากคดี 

ดอกเบี้ยจ่าย และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องไว้แล้ว โดยในวันที่ 29 เมษายน 2559 บริษัทย่อย 

ได้ช�าระเงินทั้งจ�านวน 50.2 ล้านบาท แก่โจทก์ตามค�าพิพากษาของศาลฎีกาแล้ว

33.12 ในระหว่างปี 2559 บริษัทย่อยถูกฟ้องจากอดีตพนักงานของบริษัท จ�านวน 2 ราย เพื่อเรียก 

 เงินชดเชยจากการเลิกจ้าง ค่าชดเชย และค่าเสียหายอื่นๆ อีกเป็นจ�านวนเงินรวม 34.3 

 ล้านบาท ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแรงงานกลาง อย่างไรก็ตามบรษิทัย่อย 

 เชื่อว่าจ�านวนเงินที่บันทึกไว้ในบัญชีแล้วน้ันเพียงพอส�าหรับค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจาก 

 คดีความดังกล่าว
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34. ลำาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์และหนี้สิน 

ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามล�าดับช้ันของ

มูลค่ายุติธรรม ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม

31 ธันวาคม 2559

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - ตราสารทุน 27,921 - - 27,921

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม

เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่เป็นบริษัทจดทะเบียนฯ

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

มูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปลี่ยนราคาน�า้มัน

มูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปลี่ยนตราสารทุน

มูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย

7,509

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

458

160

158

38

7,509

458

160

158

38

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม

31 ธันวาคม 2558

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า - ตราสารทุน

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - ตราสารทุน

15

26,946

-

-

-

-

15

26,946

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม

เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่เป็นบริษัทจดทะเบียนฯ

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

5,670

-

-

-

-

235

5,670

235

หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปลี่ยนราคาน�า้มัน

มูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปลี่ยนตราสารทุน

-

-

-

-

183

280

183

280
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(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 2559

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - ตราสารทุน 23,206 - - 23,206

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม

เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่เป็นบริษัทจดทะเบียนฯ

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

มูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปลี่ยนราคาน�า้มัน

มูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปลี่ยนตราสารทุน

มูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย

7,509

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

662

160

158

38

7,509

662

160

158

38

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 2558

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - ตราสารทุน 22,395 - - 22,395

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม

เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่เป็นบริษัทจดทะเบียนฯ

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

5,670

-

-

-

-

235

5,670

235

หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปลี่ยนราคาน�า้มัน

มูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปลี่ยนตราสารทุน

-

-

-

-

183

280

183

280
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35. เครื่องมือทางการเงิน

 35.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

เครื่องมือทางการเงินที่ส�าคัญของบริษัทฯ ตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญช ี

ฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลส�าหรับเครื่องมือทาง 

การเงนิ” ประกอบด้วย เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ลกูหนีก้ารค้า เงนิให้กูย้มื 

เงินลงทุน เงินกู้ยืมระยะสั้น และเงินกู้ยืมระยะยาว บริษัทฯ มีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

กับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

บริษัทฯ มีความเส่ียงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้า เงินให้กู้ยืม 

ลกูหนีอ้ืน่และตัว๋เงนิรบั ฝ่ายบรหิารควบคุมความเส่ียงนีโ้ดยการก�าหนดให้มนีโยบาย

และวิธีการในการควบคุมสินเช่ือที่เหมาะสม ดังน้ันบริษัทฯ จึงไม่คาดว่าจะได้รับ 

ความเสียหายที่เป็นสาระส�าคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของ 

บริษัทฯ ไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทฯ มีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและ 

มีอยู่จ�านวนมากราย จ�านวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯ อาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อ

คือ มูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้ เงินให้กู้ยืม และลูกหนี้อื่นที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะ

การเงิน

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทฯ มีความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียที่ส�าคัญอันเกี่ยวเน่ืองกับเงินฝากสถาบัน 

การเงิน เงินเบิกเกินบัญชี หุ้นกู้และเงินกู้ยืมระยะยาวที่มีดอกเบ้ีย อย่างไรก็ตาม 

เน่ืองจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลง 

ตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน  

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯ จึงอยู่ในระดับต�า่ 
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(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม

2559

อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย

ปรับขึ้นลง

ตามราคาตลาด

ไม่มี

อัตรา

ดอกเบี้ย

รวม

อัตรา

ดอกเบี้ย

ที่แท้จริงภายใน 1 ปี 1 ถึง 5 ปี มากกว่า 5 ปี

(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2 - - 603 2,446 3,051 0.1 - 1.4

เงินลงทุนชั่วคราว 7,618 - - - - 7,618 1.475 - 1.7

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - - - 1,966 1,966 -

เงินฝากประจ�าที่มีภาระค�้าประกัน 5 - - - - 5 0.9

เงินลงทุนระยะยาวอื่น - - 50 - 28,456 28,506 4.375

รวม 7,625 - 50 603 32,868 41,146

หนี้สินทางการเงิน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - - 2,687 2,687 -

เงินกู้ยืมระยะยาว 51 25 - 44 - 120 5.5 - 6.0 และ 

MLR - 1.5 ถึง 

MLR

หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าเครื่องบิน 312 1,366 2,219 - - 3,897 1.46 - 2.9

เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน 70 64 - - - 134 3.75 - 6.47

หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาวจาก 

 กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

- 231 11,143 - - 11,374 12.64

รวม 433 1,686 13,362 44 2,687 18,212

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่ส�าคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และส�าหรับสินทรัพย์

และหนีส้นิทางการเงนิทีม่อีตัราดอกเบีย้คงทีส่ามารถแยกตามวนัทีค่รบก�าหนด หรอืวนัทีม่กีารก�าหนด

อัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการก�าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้
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 (หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม

2558

อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย

ปรับขึ้นลง

ตามราคาตลาด

ไม่มี

อัตรา

ดอกเบี้ย

รวม

อัตรา

ดอกเบี้ย

ที่แท้จริงภายใน 1 ปี 1 ถึง 5 ปี มากกว่า 5 ปี

(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 - - 2,132 2,489 4,628 0.05 - 2.75

เงินลงทุนชั่วคราว 8,600 - - - 15 8,615 0.90 - 1.90

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - - - 1,847 1,847 -

เงินฝากประจ�าที่มีภาระค�า้ประกัน 27 - - - - 27 0.90 - 1.10

เงินลงทุนระยะยาวอื่น - - 50 - 26,953 27,003 4.375

รวม 8,634 - 50 2,132 31,304 42,120

หนี้สินทางการเงิน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - - 2,261 2,261 -

เงินกู้ยืมระยะยาว 51 76 - 344 - 471 5.5 - 6.0 และ 

MLR - 1.0 ถึง 

MLR

หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าเครื่องบิน 192 796 1,392 - - 2,380 1.00 - 2.90

เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน 66 86 - - - 152 4.00 - 6.25

หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว

 จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

- 102 11,252 - - 11,354 12.64

รวม 309 1,060 12,644 344 2,261 16,618
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(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย

ปรับขึ้นลง

ตามราคาตลาด

ไม่มี

อัตรา

ดอกเบี้ย

รวม

อัตรา

ดอกเบี้ย

ที่แท้จริงภายใน 1 ปี 1 ถึง 5 ปี มากกว่า 5 ปี

(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2 - - 230 2,425 2,657 0.1 – 1.1

เงินลงทุนชั่วคราว 7,600 - - - - 7,600 1.475 – 1.7

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - - - 1,771 1,771 - 

เงินฝากประจ�าที่มีภาระค�้าประกัน 2 - - - - 2 0.9

เงินลงทุนระยะยาวอื่น - - 50 - 23,741 23,791 4.375

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการ

 ที่เกี่ยวข้องกัน - - - 101 - 101 MLR - 1

รวม 7,604 - 50 331 27,937 35,922

หนี้สินทางการเงิน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - - 2,531 2,531 -

เงินกู้ยืมระยะยาว 51 25 - 7 - 83 5.5 - 6.0 และ 

MLR - 1.5 ถึง 

MLR

หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าเครื่องบิน 312 1,366 2,219 - - 3,897 1.46 – 2.9

เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน 43 34 - - - 77 3.75 – 5.5

หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาวจาก  

 กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

- 231 11,143 - - 11,374 12.64

รวม 406 1,656 13,362 7 2,531 17,962
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(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558

อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย

ปรับขึ้นลง

ตามราคาตลาด

ไม่มี

อัตรา

ดอกเบี้ย

รวม

อัตรา

ดอกเบี้ย

ที่แท้จริงภายใน 1 ปี 1 ถึง 5 ปี มากกว่า 5 ปี

(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2 - - 1,666 2,427 4,095 0.05 - 2.75

เงินลงทุนชั่วคราว 8,600 - - - - 8,600 0.90 - 1.90

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - - - 1,819 1,819 -

เงินฝากประจ�าที่มีภาระค�า้ประกัน 2 - - - - 2 0.90

เงินลงทุนระยะยาวอื่น - - 50 - 22,402 22,452 4.375

รวม 8,604 - 50 1,666 26,648 36,968

หนี้สินทางการเงิน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - - 2,134 2,134 -

เงินกู้ยืมระยะยาว 51 76 - 313 - 440 5.5 - 6.0 และ 

MLR - 1.0 ถึง 

MLR

หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าเครื่องบิน 192 796 1,392 - - 2,380 1.00 - 2.90

เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน 45 46 - - - 91 4.00 - 6.23

หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาวจาก

กิจการ ที่เกี่ยวข้องกัน

- 102 11,252 - - 11,354 12.64

รวม 288 1,020 12,644 313 2,134 16,399



270

 35.2  ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

   บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดคงเหลือที่มีสาระส�าคัญของสินทรัพย์และหนี้สิน 

   ทางการเงินที่เป็น สกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี้

สกุลเงิน 

งบการเงินรวม

สินทรัพย์ทางการเงิน หนี้สินทางการเงิน อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย 

2559 2558 2559 2558 2559 2558

(ล้าน) (ล้าน) (ล้าน) (ล้าน) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

เหรียญออสเตรเลีย 1 1 - - 25.94 26.28

ตากา 1,658 1,646 13 2 0.45 0.46

เรนมินบิ 68 17 2 1 5.15 5.55

ยูโร 6 6 2 - 37.76 39.44

ปอนด์สเตอร์ลิง 1 1 - - 44.04 53.50

เหรียญฮ่องกง 7 8 4 4 4.62 4.66

รูปีอินเดีย 134 155 27 22 0.53 0.54

เยน 14 20 1 1 0.31 0.30

รูเบิล 12 23 - - 0.59 0.50

เหรียญสิงคโปร์ 2 2 - - 24.80 25.52

เหรียญสหรัฐฯ 83 72 160 91 35.83 36.09

เหรียญไต้หวัน 3 4 - - 1.11 1.10

วอน 169 359 - - 0.03 0.03

ริงกิตมาเลเซีย - - 1 1 7.99 8.43

แรนด์แอฟริกาใต้ 1 1 - - 2.63 2.36

เปโซฟิลิปปินส์ - 1 - - 0.72 0.77

รูเปียอินโดนีเซีย 650 921 29 27 0.003 0.003
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สกุลเงิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย์ทางการเงิน หนี้สินทางการเงิน อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย 

2559 2558 2559 2558 2559 2558

(ล้าน) (ล้าน) (ล้าน) (ล้าน) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

เหรียญออสเตรเลีย 1 1 - - 25.94 26.28

ตากา 1,658 1,646 13 2 0.45 0.46

เรนมินบิ 68 17 2 1 5.15 5.55

ยูโร 6 6 - - 37.76 39.44

ปอนด์สเตอร์ลิง 1 - - - 44.04 53.50

เหรียญฮ่องกง 7 8 4 4 4.62 4.66

รูปีอินเดีย 134 155 27 22 0.53 0.54

เยน 14 20 1 1 0.31 0.30

รูเบิล 12 23 - - 0.59 0.50

เหรียญสิงคโปร์ 2 2 - - 24.80 25.52

เหรียญสหรัฐฯ 82 70 143 82 35.83 36.09

เหรียญไต้หวัน 3 4 - - 1.11 1.10

วอน 169 359 - - 0.03 0.03

ริงกิตมาเลเซีย - - 1 1 7.99 8.43

แรนด์แอฟริกาใต้ 1 1 - - 2.63 2.36

เปโซฟิลิปปินส์ - 1 - - 0.72 0.77

รูเปียอินโดนีเซีย 650 921 29 27 0.003 0.003



272

 35.3  ความเสี่ยงด้านราคานำ้ามัน

ความผันผวนของราคาน�้ามันจะขึ้นอยู่กับอุปสงค์และอุปทานของน�้ามันเช้ือเพลิง

ในตลาดโลก รวมทั้งผลกระทบจากสภาวการณ์ทางการเมืองระหว่างประเทศ ซึ่ง

ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลการด�าเนินงาน เนื่องจากน�้ามันเชื้อเพลิงเป็นวัตถุดิบ 

ที่ส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจขนส่งทางอากาศ 

บริษัทฯ ได้จัดท�าการประกันความเส่ียงราคาน�้ามันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลด 

ความผันผวนของต้นทุนด้านน�้ามันอากาศยาน และเพื่อให้ผลประกอบการของ 

บรษิทัฯ เป็นไปตามเป้าหมายและเป็นการปกป้องมลูค่าของบรษิทัฯ ให้แก่ผูถ้อืหุน้ 

และผู้ท่ีเก่ียวข้อง โดยมิใช่เป็นการแสวงหารายได้หรือหวังผลก�าไรเพิ่มเติมจาก 

การบริหารความเสี่ยงราคาน�้ามัน

บรษิทัฯ ได้มกีารบรหิารความเสีย่งราคาน�า้มนัอากาศยานอย่างต่อเนือ่งเป็นระบบ 

โดยได้ปรับนโยบายการบริหารความเส่ียงราคาน�้ามันฯ ให้สามารถจัดท�าประกัน

ความเสี่ยงราคาน�้ามันไม่ต�่ากว่าร้อยละ 50 และไม่เกินร้อยละ70 ของปริมาณ 

การใช้ในรอบหน่ึงปี และระยะเวลาประกันไม่เกิน 12 เดือน โดยวิธีการก�าหนด

ราคาน�้ามันฯ ขั้นต�่าและขั้นสูงไว้ซึ่งบริษัทฯ จะต้องรับภาระส่วนต่างหากราคา

น�า้มนัต�า่กว่าราคาขัน้ต�า่ ในทางกลบักนับรษิทัฯ จะได้รบัชดเชยส่วนต่างหากราคา 

น�า้มนัสงูกว่าราคาขัน้สงูโดยการรบัชดเชยหรอืจ่ายชดเชยส่วนต่างเป็นสกลุเหรยีญ

ดอลลาร์สหรัฐ

บริษัทฯ ได้ประกันความเสี่ยงราคาน�้ามันในสัดส่วนถัวเฉลี่ยร้อยละ 52.03  

(2558: ร้อยละ 48.67) ของปริมาณการใช้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ 

ยังมีภาระผูกพันจากการท�าประกันความเสี่ยงราคาน�า้มันถึงเดือนธันวาคม 2560 

อีกเป็นจ�านวน 600,000 บาร์เรล (2558: 345,000 บาร์เรล) โดยท�าสัญญา 

แลกเปลี่ยนราคาน�้ามันในราคาระหว่าง 48 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลถึง  

78 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล (2558: ราคาระหว่าง 56 เหรียญดอลลาร์

สหรัฐต่อบาร์เรลถึง 77 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล)

 35.4  มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนือ่งจากเครือ่งมอืทางการเงนิส่วนใหญ่ของบรษิทัฯ จดัอยูใ่นประเภทระยะสัน้ เงนิ

ให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯ 

จึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชี 

ที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ยกเว้น สัญญาแลกเปล่ียนราคาน�้ามัน สัญญา 

แลกเปลี่ยนตราสารทุน และสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
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 มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

มูลค่ายุติธรรม

ก�าไร (ขาดทุน)

2559 2558

ตราสารอนุพันธ์

 สัญญาแลกเปลี่ยนราคาน�้ามัน 160 (183)

 สัญญาแลกเปลี่ยนตราสารทุน 158 (280)

 สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย 38 -

 บริษัทฯ มีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดังนี้

 1) ตราสารอนุพันธ์

  

แสดงมูลค่ายุติธรรมซึ่งค�านวณโดยใช้เทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตและ

แบบจ�าลองตามทฤษฎีในการประเมนิมลูค่า ซึง่ข้อมลูทีน่�ามาใช้ในการประเมนิมลูค่า

ส่วนใหญ่เป็นข้อมลูทีส่ามารถสงัเกตได้ในตลาดทีเ่กีย่วข้อง เช่น อตัราแลกเปลีย่นทนัที 

อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าของเงินตราต่างประเทศ เส้นอัตราผลตอบแทนของอัตรา

ดอกเบี้ย และเส้นราคาล่วงหน้าของสินค้าโภคภัณฑ์ เป็นต้น 

ในระหว่างปีปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

36. การบริหารจัดการทุน 

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่ส�าคัญของบริษัทฯ คือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่

เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับ

ผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ0.89:1 

(2558: 0.83:1) และเฉพาะบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.90:1 (2558: 0.84:1)
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37. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

 บริษัทฯ

1) เมื่อวันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีข้อเสนอต่อที่ 

 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส�าหรับผลการด�าเนินงาน 

 ประจ�าปี 2559 ในอัตรา 0.50 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจ�านวนเงิน 1,050 ล้านบาท

 บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จำากัด

1) เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จ�ากัด  

 มมีตอินมุตักิารจดัตัง้บรษิทัย่อย บรษิทั ครวัการบนิกรงุเทพเชยีงใหม่ จ�ากดั เพือ่ประกอบ 

 กิจการตามโครงการครัวการบิน โดยบริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จ�ากัด ถือหุ้นในบริษัท 

 ดังกล่าวร้อยละ 99.99 บริษัท ครัวการบินกรุงเทพเชียงใหม่ จ�ากัด จัดตั้งขึ้นและ 

 จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีทุนจดทะเบียน 

 จ�านวน 1 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จ�ากัด ได้จ่ายช�าระเงินค่าหุ้นใน 

 บรษัิทดงักล่าวแล้วเป็นจ�านวนเงนิทัง้สิน้ 0.25 ล้านบาท เมือ่วนัที ่17 กมุภาพนัธ์ 2560   

2) เมือ่วนัที ่4 มกราคม 2560 บรษิทั ครวัการบนิกรงุเทพภเูกต็ จ�ากดั ได้ลงนามในสญัญา 

 กู้ยืมเงินระยะยาวกับธนาคารแห่งหนึ่งโดยมีวงเงินสินเชื่อจ�านวน 225 ล้านบาท อัตรา 

 ดอกเบีย้ร้อยละ 4 ต่อปี และวงเงนิสนิเชือ่จ�านวน 120 ล้านบาท อตัราดอกเบีย้ร้อยละ  

 MLR - 1.50  ต่อปี เพือ่น�าไปช�าระค่าก่อสร้างอาคาร และจดัซือ้สนิทรพัย์ถาวร  เงนิกูย้มื 

 ดังกล่าวมีก�าหนดช�าระดอกเบี้ยเป็นรายเดือน โดยจะช�าระงวดแรกในเดือนที่มีการเบิก 

 เงนิกูค้รัง้แรก ส่วนเงนิต้นมกี�าหนดช�าระคนืจ�านวน 10 งวดโดยช�าระงวดแรกในวนัสดุท้าย 

 ของเดอืนที ่24 นบัจากเดอืนทีเ่บกิเงนิกูค้รัง้แรก งวดต่อๆ ไป เมือ่ครบก�าหนดระยะเวลา 

 ทกุๆ 6 เดอืนและงวดสดุท้ายภายใน 78 เดือน นบัแต่วนัเบกิเงนิกูค้รัง้แรก วงเงนิสินเชือ่ 

 ดังกล่าวค�้าประกันโดยบริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จ�ากัด

 บริษัท บางกอกแอร์เวย์ส โฮลดิ้ง จำากัด

1) เมื่อวันท่ี 10 ตุลาคม 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท บางกอกแอร์เวย์ โฮลดิ้ง  

 จ�ากัด มีมติอนุมัติในหลักการในการจัดตั้งบริษัท แอร์ เสียมเรียบ จ�ากัด เพื่อประกอบ  

 ธรุกจิสายการบนิในประเทศกมัพชูา โดย บรษิทั บางกอกแอร์เวย์ โฮลดิง้ จ�ากดั จะถอืหุน้ 

 ในบริษัทดังกล่าวร้อยละ 49 โดยบริษัท แอร์ เสียมเรียบ จ�ากัด จัดตั้งและจดทะเบียน 

 ตามกฏหมายกัมพูชา เม่ือวันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีทุนจดทะเบียนจ�านวน  

 3.0 ล้านเหรียญสหรัฐ และเงินลงทุนดังกล่าวยังไม่เรียกช�าระค่าหุ้น
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38. ข้อมูลอื่น

บริษัทฯ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์และเปิดให้บริการสนามบินสมุยตั้งแต่ปีพ.ศ. 2532 โดยได้ 

ขออนุญาตและผ่านการตรวจสอบจากกรมการบินพาณิชย์ (ชื่อเรียกในขณะนั้น) และ 

หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ก่อนการด�าเนินการก่อสร้างสนามบิน 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2542 บริษัทฯ ได้เช่าที่ดินราชพัสดุจากกรมธนารักษ์ เป็นระยะเวลา 30 ปี  

เพื่อใช้เป็นพื้นที่เขตความปลอดภัยตาม พ.ร.บ. การเดินอากาศ พ.ศ.2497 เพิ่มเติมจาก 

เขตความปลอดภัยเดิมที่มีอยู่ ที่ดินแปลงดังกล่าวไม่มีทางวิ่งหรือสิ่งปลูกสร้างที่เกี่ยวข้องกับ

การปฏิบัติการบินของสนามบิน บริษัทฯ มีจ�านวนเงินที่ต้องช�าระตามเงื่อนไขในสัญญาเช่า

เป็นจ�านวนรวม 25.78 ล้านบาท 

กรณีท่ีส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) ชี้มูลว่า

มีการออกโฉนดที่ดินบริเวณพรุบางรักษ์คลาดเคลื่อนนั้น บริษัทฯ ยืนยันว่าการด�าเนินการ

ขอออกเป็นโฉนดที่ดินสนามบินสมุยได้ด�าเนินการถูกต้องตามระเบียบราชการ และพร้อม

ให้ความร่วมมอืกบัหน่วยงานราชการในการตรวจสอบ และปฏบิตัติามกฎหมายทกุประการ

39. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560
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01
Head Office
99 Mu 14, Vibhavadirangsit Rd.,

Chom Phon, Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand

Reservation Center: 1771

Tel : +66 (2) 270 6699

Fax : +66 (2) 265 5556

Sales Tel : +66 (2) 265 5678

Fax : +66 (2) 265 5522

Email : reservation@bangkokair.com 

02
Bangkok Airport Office
Suvarnabhumi International Airport 

Passenger Main Terminal, 6th Floor, Row F

999 Mu 10, Bangna-Trat Rd., RachaThewa, 

Bang-Phli Samutprakan 10540 Thailand

Tel : 1771

Fax : +66 (2) 134 3895

Email : reservation@bangkokair.com

Bangkok Airways
Offices

03
Chiang Mai Airport Office 
1st Floor, Chiang Mai International Airport, 

Chiang Mai 50000 Thailand

Tel : +66 (53) 281 519 ext 11/14 

Fax : +66 (53) 281 519 ext 18

Email: cnxrrpg@bangkokair.com

04 
Chiang Mai Town Office
Kantary Terrace, Room A & B

44/1 Nimmanhaemin Road, Soi12,

Suthep, Muang, Chiang Mai 50200 Thailand 

Tel: +66 (53) 289 338-9 

Fax: +66 (53) 289 340

Email: cnxtopg@bangkokair.com

05 
Chiang Rai Airport Office
Mae Fah Luang International Airport 

404 Ban Du Muang,

Chiang Rai 57100 Thailand 

Tel: +66 (53) 793 006

Fax: +66 (53) 789 266

Email: ceirrpg@bangkokair.com

06
Chiang Rai Town Office
897/9 Phahonyothin Rd., Wiang Muang, 

Chiang Rai 57000 Thailand 

Tel: +66 (53) 715 083 

Email: ceitopg@bangkokair.com
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07
Da Nang International Airport Office
2nd Floor, Passenger Terminal, 

Da Nang International Airport, 

Da Nang City, Vietnam

Mobile : +84 90 199 0666

Email : anusorndam@bangkokair.com,

 dadkkpg@bangkokair.com

11
Hong Kong Town Office
Suite 912, 9th Floor, Ocean Centre, Harbour City, 

Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong

Tel: +852 2899 2597, +852 2899 2634

Sales Tel: +852 2840 1248, +852 2899 2607

Fax: +852 2537 4567

Email: hkgrrpg@bangkokair.com

08
European Regional Office
Bethmannstrasse 58

D-60311, Frankfurt/Main, Germany

Tel: +49 (69) 133 77 565-6

Fax: +49 (69) 133 77 567

Email: info@bangkokairways.de

12
Krabi Airport Office 
Krabi International Airport Building 1, 3rd Floor,

133 Mu 5, Nuaklong, Krabi 81130 Thailand 

Tel: +66 (75) 701 608-9

Fax: +66 (75) 701 607 

Email: kbvrrpg@bangkokair.com

09 
Hat Yai Airport Offce
Hat Yai International Airport

99 Moo 3, Klong La, Klong Hue Kong

Songkha 90115 Thailand 

Tel : +66 (0) 7422 7427

Fax : +66 (0) 7422 7426

Email : hdykkpg@bangkokair.com

13
Krabi Town Office 
2 City Plaza, Maharaj Soi 10,

Paknam, Muang, Krabi 81000 Thailand 

Tel: +66 (75) 612 650-51

Fax: +66 (75) 612672 

Email: kbvtopg@bangkokair.com

10
Ho Chi Minh Town Office
Ho Chi Minh (GSA Office) 170-172 Nam Ky Khoi 

Kghis St., Dist.3, Ho Chi Minh City, Vietnam

Tel : +84 8 3930 6618

Fax : +84 8 3930 6089

Mobile : +84 90 267 0444

Email : dadsdpg@bangkokair.com

14
Lampang Airport Office
Lampang Airport

175 Sanarmbin 1 Rd.,Phrabaht, 

Lampang 52000 Thailand

Tel: +66 (54) 821-522

Fax: +66 (54) 821-521

Email: lptrrpg@bangkokair.com
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15
Luang Prabang Town Office
57/6 Srisawangwong Rd., 

District 3, Bann Xiengmuan, 

Luang Prabang, Lao PDR

Tel: +856 (71) 253 334

Fax: +856 (71) 253 335

Email: lpqrrpg@bangkokair.com

19
Mumbai Airport Office
Chatrapati Shivaji International Airport (CSIA)

Office No. W-83091, 3rd Floor Terminal 2

Tel: +91 22 6685 9034

Fax: +91 22 6685 0935

Email: bomkkpg@bangkokair.com

16
Luang Prabang Airport Office
Luang Prabang International Airport

(International Terminal)

Hat Hien, Ban Hat Hien

Luang Prabang, Lao PDR

Tel:  +856 (71) 253 253

Fax:  +856 (71) 253 253

20
Nay Pyi Taw Airport Office
Unit # I2 & I3, International Departure, 

Leway Township, Nay Pyi Taw, 

Republic of the Union of Myanmar

Tel: +95 67 8109054

Email: nytrrpg@bangkokair.com

17
Mandalay Airport Office
Mandalay International Airport (TaDaOo) 

Bangkok Airways PCL. Office 2nd Floor,

Departure Area Mandalay, 

Republic of the Union of Myanmar

Tel:  +95 2 27082

Fax:  +95 2 27083

21
Pattaya Airport Office 
U -Tapao International Airport

70 Mu 2, Pla, Banchang, Rayong 21130 Thailand

Tel: +66 (38) 245 599

Fax: +66 (38) 245 979

Email: utprrpg@bangkokair.com

18
Mandalay Town Office
Building no.14, 78 Street, 

Chanayetharz an Township, Mandalay, 

Republic of the Union of Myanmar

Tel: +95 2 36323, +95 2 69387

Email: mdlrrpg@bangkokair.com

22
Pattaya Town Office 
Fairtex Arcade Room A5

212/5 Mu 5, North Pattaya Rd., Naklua,

Banglamung, Chonburi 20260 Thailand

Tel: +66 (38) 412 382

Fax: +66 (38) 411 965

Email: pyxrrpg@bangkokair.com
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23
Phnom Penh Airport Office 
Confederation De La Russie St.110,

Phnom Penh International Airport, 

Phnom Penh, Cambodia

Tel: +855 (23) 890 103, +855 (23) 971 771

Fax: +855 (23) 890 518

Email: pnhrrpg@bangkokair.com

27
Samui Airport Office
99 Mu 4 , Bo Phud, Koh Samui, 

Suratthani 84320 Thailand

Operator Tel: +66 (77) 428 500

Ticketing Tel: +66 (77) 428 555 

Fax: +66 (77) 601 162

Email: usmrrpg@bangkokair.com

24
Phnom Penh Town Office 
No.61A, 214 Sangkat Beong Rang, 

Khan Don Penh, Phnom Penh, Cambodia

Tel: +855 (23) 971 771, +855 (23) 966 556-8

Fax: +855 (23) 966 554

Email: pnhrrpg@bangkokair.com

28 
Samui Chaweng Office
54/4 Mu 3, Bo Phud, Koh Samui,

Suratthani 84320 Thailand

Reservation Center: 

Tel: +66 (77) 601 300

Fax: + 66 (77) 422 235

Email: usmtopg@bangkokair.com

25
Phuket Airport Office
Phuket International Airport, 3rd Floor, 

Phuket 83000 Thailand

Tel: +66 (76) 205 400-2

Fax: +66 (76) 327 114

Email: hktrrpg@bangkokair.com

29 
Siem Reap Town Office
28,29 Eo, St. Sivutha, Phum Modol II, 

Sangkat Svay Dangkum, 

Srok/Khet, Siem Reap, Cambodia

Tel: +855 (23) 971 771, +855 (63) 965 422-3

Fax: +855 (63) 965 424

Email: reprrpg@bangkokair.com

26
Phuket Town Office
158/2-3 Yaowaraj Rd., 

Phuket 83000 Thailand

Tel: +66 (76) 225 033-5

Fax: +66 (76) 356 029

Email: hkttopg@bangkokair.com

30 
Singapore Airport Office
Bangkok Airways Public Company Limited 

Changi Airport Terminal 1

unit041-04F, Singapore 819142

Tel: +65 6545 8481

Fax: +65 6546 8982

Email: sinkkpg@bangkokair.com
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31 
Singapore Town Office
Bangkok Airways Public Co., Ltd. ( SG Branch )

111 Somerset Road, TripleOne Somerset, 

#11-06A,

Singapore 238164

Tel : +65 6738 0063

Fax : +65 6738 8867

Email: sinrrpg@bangkokair.com

35 
Vientiane Town Office
Lao Plaza Hotel

63 Samsenthai Road, Shop B, 

Xiengyeun village, Chanthabouly district,

Vientiane Lao PDR

Tel: +856 (21) 242 557 , +856 (21) 242 559

Fax: +856 (21) 242 818

32 
Sukhothai Airport Office
99 Mu 4, Klongkrajong, Sawankaloke, 

Sukhothai 64110 Thailand

Tel: +66 (55) 647 224 

Fax: +66 (55) 647 222

Email: thsrrpg@bangkokair.com

36 
Yangon Airport Office
Room No. 14/15 Departure Terminal,

Yangon International Airport,

Yangon, Republic of the Union of Myanmar

Tel & Fax: +95 (1) 533 194

33 
Trat Airport Office
99 Mu 3, Tasom, Khao Saming, 

Trat 23150 Thailand

Tel: +66 (39) 525 767-68 

Fax: +66 (39) 525 769

Email: tdxrrpg@bangkokair.com

37 
Yangon Town Office
0305 3rd Fl., Sakura Tower

339 Bogyoke Aung San Rd., Kyauktada Township, 

Yangon, Republic of the Union of Myanmar

Tel: +95 (1) 255 122, +95 (1) 255 265

Fax: +95 (1) 255 119

Email: rgnrrpg@bangkokair.com

34 
Trat (Koh Chang) Office
9/8/5 Mu 4, Koh Chang,

Trat 23170 Thailand

Tel: +66 (39) 551 654-5 

Fax: +66 (39) 551 656

Email: tdxtopg@bangkokair.com






