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สารจากประธาน
กรรมการ

ปี 2561 ที่ผ ่านมา ภาพรวมของตลาด
อุตสาหกรรมการบินในภูมิภาคเอเชีย 
ตะวันออกเฉียงใต ้ เติบโตอย ่างรวดเร็ว 
เน่ืองจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจของ
ภูมิภาค ส ่งผลให ้ ธุรกิจการบินภายใน
ประเทศไทยยังคงเติบโตและสามารถ
ขยายเส้นทางการบินไปยังภูมิภาคเอเชีย 
ตะวันออกเฉียงใต้ได้มากขึ้น ส่วนด้านการ
แข่งขนันัน้ ธุรกิจสายการบนิภายในประเทศ
ต้องแข่งขันกับสายการบินอื่นท่ีให้บริการ
เส้นทางเดียวกัน ทั้งสายการบินเต็มรูปแบบ 
(Full Service Airlines) และสายการบิน
ราคาประหยัด (Low - Cost Airlines) จาก
การแข่งขันท่ีทวีความรุนแรงขึ้นทำาให้เกิด
พัฒนาการการให้บริการรูปแบบใหม่ๆ เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของผู ้โดยสาร 
สายการบินราคาประหยัดได้มุ ่งเน้นการ 
ใช้กลยุทธ์ด้านราคา (Cost Leadership) 
เช่น ราคาบัตรโดยสารที่ไม่รวมสัมภาระ 
แพ็กเกจบัตรโดยสารร่วมกับโรงแรม หรือ 
รถเช่า เพื่อชิงส่วนแบ่งทางการตลาด

นอกจากนั้น  ในป ี  2561 ราคานำ้ ามัน
อากาศยานซ่ึงเป็นปัจจัยต้นทุนที่สำาคัญมี
ราคาเฉลี่ยอยู่ท่ี 85.77 ดอลลาร์สหรัฐต่อ
บาร์เรล เพิ่มขึ้นจาก 65.52 ดอลลาร์สหรัฐ
ต่อบาร์เรล ส่งผลให้บริษัทมีต้นทุนเชื้อเพลิง 
อยู่ที่ 4,884.33 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ  

19.96 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ส่ง 
ผลกระทบต่อการดำาเนินงานของบริษัท
ในภาพรวม (Consolidation) ทำาให้มีผล
ขาดทุนสุทธิรวม 2,786.76 ล้านบาท

แต่ทั้งนี้ คณะกรรมการมิได้น่ิงนอนใจและ
พยายามอย่างเต็มความสามารถ เพ่ือให้
บรษิทัดำาเนนิงานไปตามแผนฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ 
(Turnaround Plan) ซึง่แบ่งออกเป็น 3 ระยะ 
ได้แก่ 1. ลดการขาดทุน (Stop Bleeding) 
2. การรักษาความมั่นคงของบริษัทเพ่ือ
ก้าวต่อไปข้างหน้า (Stabilizing) 3. การหา
โอกาสเพ่ือสร้างความเติบโต (Expansion) 
โดยปัจจุบันบริษัทอยู่ในระหว่างขั้นตอน
ของการลดการขาดทุน ซึ่งคณะกรรมการ
ได้วางกลยุทธ์เพ่ือทำาให้ได้ผลดังกล่าว เช่น 
การจัดการฝูงบิน (Fleet Management) 
ให ้ เหมาะสมกับจำานวนผู ้ โดยสารและ 
เส้นทางการบิน เพ่ือเพ่ิมการใช้ประโยชน์
ของเครื่องบิน (Aircraft Utilization) รวมทั้ง 
ลดชนิดเครื่องบิน (Type of Aircraft) จาก 
3 ชนิดลดลงให้เหลือชนิดเดียวในท่ีสุด
เพ่ือลดต้นทุนในการดำาเนินการ และเพ่ิม 
เส้นทางการบินระหว่างประเทศ เช่น จีน 
อนิเดยี และญ่ีปุน่ เน่ืองจากเป็นตลาดทีส่ร้าง
รายได้และกำาไรได้ดีกว่าตลาดในประเทศ
และเป็นการใช้ประโยชน์ของเครื่องบินที่มี
อยู่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

นอกจากน้ัน บริษัทฯ ได้มีการสร้างความ
ร ่วมมือระหว ่างสายการบินไทย และ  
สายการบินไทยสมายล์ ซึ่งเป็นพันธมิตร 
ภายใต้ชื่อ “Thai Group” อีกทั้งการเข้าร่วม
เป็นพันธมิตรของสายการบินราคาประหยัด
ภายใต้ชื่อ “Value Alliance” ซึ่งประกอบไป
ด้วยสายการบนินานาชาต ิอาทิ สายการบนิ 
นกแอร์ Scoot, NokScoot, Cebu Pacific, 
JejuAir, Vanilla Air

สุดท้ายน้ี ในนามของคณะกรรมการบริษัท 
สายการบินนกแอร์ จำากัด (มหาชน) ผมขอ 
ขอบคุณผู ้ถือหุ ้น ผู ้มีส ่วนได้เสีย ลูกค้า  
คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงผู้ท่ีมีส่วน
สนับสนุนให้การดำาเนินการธุรกิจของบริษัท
สามารถบรรลุเป้าหมาย และขอให้มั่นใจ
ว่าคณะกรรมการจะบริหารงานโดยยึดมั่น
ในหลักบรรษัทภิบาลที่ดี มีการดำาเนินงานที่
โปร่งใส ควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม
และส่ิงแวดล้อม ซึ่งคือการดำาเนินกิจการ
ภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการท่ีดี 
อันนำาไปสู่การพัฒนาท่ีย่ังยืนเพ่ือประโยชน์
ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
ตลอดไป

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 
บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ากัด (มหาชน)

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์
ประธานกรรมการ
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สารจากประธาน 
เจ้าหน้าที่บริหาร

ปี ท่ีผ ่านมา ผมในฐานะของรักษาการ
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารมีความภาคภูมิใจ
กับสายการบินนกแอร์ท่ีได้ดำาเนินธุรกิจ 
ต่อเนื่องมาเป็นเวลา 14 ปี เรามีความภูมิใจ
ที่ได้เป็นสายการบินของคนไทยท่ีได้รับใช้ 
ผู ้โดยสารคนไทย และนักท่องเที่ยวจาก
ทั่วทุกมุมโลก กับการให้บริการด้วยใจที่
แตกต่างและโดดเด่นกว่าสายการบินราคา
ประหยัดอืน่อย่างชัดเจน ซึง่แม้ว่าในภาพรวม 
ของตลาดจะมีการแข่งขันที่สูง รวมถึงม ี
ผู้ให้บริการเป็นจำานวนมาก แต่ผู้โดยสาร
ยังมีความมั่นใจ และใช้บริการของนกแอร์ 
เพ่ิมข้ึน อนัจะเหน็ได้จากอตัราส่วนการบรรทุก
ผู้โดยสาร (Cabin Factor) ที่เพ่ิมมากขึ้น 
เป็นร้อยละ 88.65 จากร้อยละ 85.62 ใน
ปีที่แล้ว 

ทัง้น้ีเพ่ือให้เป็นไปตามแผนฟ้ืนฟูธุรกิจ คณะ 
ผู้บริหารและพนักงานของเราทุกคนมุ่งมั่น
ท่ีพร้อมจะเดินหน้า การบริการที่ใส่ใจใน
รายละเอียด ตั้งแต่การจองตั๋ว การเลือก 
ทีน่ั่งล่วงหน้า การเชค็อนิทีห่ลากหลายรปูแบบ 
เพ่ือให้ความประทับใจแก่ผูโ้ดยสาร อกีทัง้ยงั
มกีารปรบัเปลีย่นครัง้ใหญ่ ด้วยวัตถุประสงค์
ท่ีต้องการเปล่ียนจากสายการบินต้นทุนตำ่า 
(Low - cost Airlines) ไปสูก่ารเป็น Lifestyle 
Airlines ท่ีไม่เน้นแข่งขันด้านราคา แต่มุ่ง
นำาเสนอบัตรโดยสารและการให้บริการใน 
รูปแบบ segmentation by lifestyle ภายใต้ 
แนวคิดที่เรียกว่า “นกเลือกได้” (Choose 
Your NOK) เพ่ือให้ผู้โดยสารสามารถเลือก
สิ่งที่ตรงกับความต้องการ ตอบโจทย์การ 
เดินทางอย่างง่ายดายและสะดวกสบาย

โดยแนวทางหลังจากน้ีบริษัทยังคงทุ ่ม 
นำ้าหนักกับการบริหารจัดการเส้นทางบิน
ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด  
ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางการบินที่ครอบคลุมใน
ประเทศมากท่ีสุด โดยในปีที่ผ่านมาเราได้
เปิดเส้นทางใหม่ๆ เพ่ิมเติม อาทิ เส้นทาง 
อุดรธานี - อุบลราชธานี เพ่ือเพ่ิมความ
สะดวกสบายให ้ กับผู ้ โดยสารโดยเป ็น 
เส้นทางบินในประเทศโดยไม่ต้องเร่ิมต้น
ที่กรุงเทพฯ (Cross Country) เส้นทางบิน
ตรง กรุงเทพฯ - แม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นการ
ทำาการบินโดยการร่วมมือกันของ นกแอร์ 
สายการบินไทย และ ไทยสมายล์ ภายใต้
ชื่อ “ไทยกรุ๊ป” และอีกหน่ึงจุดเด่นท่ีทำาให้
เราครอบคลมุการเดนิทางในประเทศได้มาก
ท่ีสุดคือบริการต่อรถ ต่อเรือ Fly ‘n’ Ride 
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และ Fly ‘n’ Ferry ซ่ึงในปีที่ผ่านมาเราได ้
เพ่ิมเส้นทาง Fly ‘n’ Ride ใน 2 เส้นทางเมอืง
รองในภาคเหนือ คือ แม่สายและลำาพูน 
เพ่ือตอกยำ้าการให้บริการแก่ผู้โดยสารไปถึง 
จดุหมายปลายทางมากทีส่ดุในประเทศไทย 
ถึงแม้ว่าในเส้นทางเหล่าน้ันจะไม่มสีนามบนิ 
ก็ตาม ต ่อมาคือเรื่องของการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการทำากำาไรในแต่ละเส้น
ท า ง บิ น  ร ว ม ถึ ง ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร 
เครื่องบิน (Aircraft Utilization) ซึ่งในปีที่
ผ่านมานั้น เราได้เพ่ิมอัตราการใช้เครื่องบิน
ต่อลำา (Average Aircraft Utilization Hours) 
เป็น 9.36 ชั่วโมงบินต่อวัน ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ  
16.85 จากปีก่อนหน้า และได้ทำาการเพ่ิม
ยุทธศาสตร์การบินระหว่างประเทศกับ
สายการบินพันธมิตร โดยเฉพาะอย่างย่ิง
สายการบินนกสกู๊ต เน่ืองจากเป็นตลาดท่ี
สามารถเพ่ิมขยายศักยภาพที่มีอยู่และทำา
กำาไรได้ นอกจากน้ียังมีแผนธุรกิจเชิงรุกใน
การให้บริการขนส่งสินค้า (Cargo) รวมถึง 
การหารายได้เพ่ิมเติมนอกจากการขาย 
ตัว๋เครือ่งบนิ อาท ิการขายสนิค้าและบรกิาร
ทีเ่ก่ียวเนือ่งกับการบนิ และธุรกิจอคีอมเมร์ิช 
(E - Commerce)

ปีที่ผ ่านมา เรียกได้ว ่าเป็นปีรางวัลของ 
นกแอร์ โดยเริ่มต้นจากการได้รับการจัด
อันดับสายการบินนกแอร์เป็น “สายการบิน
ราคาประหยัดอันดับหนึ่งของประเทศไทย” 
จากสกายแทร็กซ์ เวิลด์ แอร์ไลน์ อวอร์ด 
ซึ่งเป็นรางวัลท่ีได้รับการยอมรับในระดับ
นานาชาติ และนอกจากน้ียังได ้รางวัล
สายการบินดี เด ่นที่ ให ้บริการในด ้าน
เว็บไซต์-ท่ัวไป-ท่องเที่ยว ประเภทสาขา
ท่องเที่ยว 2018 (Websites - General -
Travel / Tourism 2018)จากเวที The 
Communicator Awards 2018 ซึง่เป็นเวทีที่
ได้รับการยอมรบัในระดบันานาชาตทิางด้าน
การสื่อสารการตลาด ได้รับการรับรองโดย
องค์กร AIVA หรอื Academy of Interactive 
and Visual Arts โดยนกแอร์ได้รับการ 

คัดเลือกจาก 6,000 กว่ารายชื่อท่ีเข้าชิง ส่วนในแง่ของการลงทุน สายการบินนกแอร์ของ 
เราได้เข้าร่วมโครงการกำากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (CG Rating) โดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลอด 4 ปีที่ผ่านมา โดยในปีนี้ผลสำารวจดังกล่าว บริษัทฯ 
ได้รบัคะแนนสงูกว่า 80% หรอื “ดมีาก” ซึง่สะท้อนให้เห็นถึงการดำาเนนิกิจการทีม่รีะบบบรหิาร 
จัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีจริยธรรม ตรวจสอบได้ มุ ่งเพ่ิมคุณค่าให้ผู้ถือหุ้นใน 
ระยะยาว และคำานึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ

และถึงแม้ว่าสายการบินนกแอร์ต้องดำาเนินธุรกิจภายใต้แรงกดดันในตลาดธุรกิจการบินท่ี
มีการแข่งขันสูง แต่ในฐานะที่เป็นสายการบินของคนไทย นกแอร์ตระหนักถึงความสำาคัญ
ของการดำาเนินธุรกิจที่ต้องมีส่วนรับผิดชอบรวมถึงมีเจตนาอันดีในการร่วมเป็นส่วนหน่ึงของ
การพัฒนาชุมชนและสังคม โดยเฉพาะอย่างย่ิงในกลุ่มเยาวชน เนื่องจากบริษัทเล็งเห็นถึง 
ความสำาคัญของเยาวชนที่จะเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศ ในปี 2561 บริษัท 
ได้รเิริม่จดัทำากิจกรรมเพ่ือพัฒนาชมุชนและสงัคมอย่างเป็นรปูธรรม ซึง่ประกอบไปด้วย 3 หัวข้อ
หลักของกิจกรรม คือ นกแบ่งปัน นกเรียนรู้ และนกอิ่มใจ

1.  นกแบ่งปัน คือโครงการที่ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือผู้ท่ีขาดโอกาส หรือด้อยโอกาส
ทางสังคมในการเข้าถึงความเจริญเติบโตด้านต่างๆ เพ่ือสร้างเสริมให้มีคุณภาพชีวิต 
ที่ดีขึ้น หรือรวมถึงการช่วยต่อชีวิตให้กับผู้ด้อยโอกาส อาทิ โครงการ Nok Gives Life ซึ่ง
ปัจจุบันได้ดำาเนินงานต่อเน่ืองมาและเข้าสู่ปีที่ 13 จัดจำาหน่ายของที่ระลึกเพ่ือสมทบทุน 
มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา 
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เพ่ือช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กที่เป็นโรคหัวใจท่ีขาดแคลน 
ทุนทรัพย์ ซึ่งสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยให้ได้รับการผ่าตัดหัวใจไปแล้วกว่า 500 ราย 

2.  นกเรยีนรู ้คอืโครงการท่ีนกแอร์ร่วมมอืกับกระทรวงพัฒนาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ 
เพ่ือก่อตัง้โครงการ “เตมิฝันให้น้อง” โครงการสร้างเสรมิทักษะนอกห้องเรยีน ให้กับนกัเรยีน
ด้อยโอกาส ตลอดปี 2561 รวมนักเรียนทั้งสิ้นตลอดโครงการ 650 คน

3.  นกอิม่ใจ มจีดุประสงค์หลกัคอื การให้ ไม่ว่าจะเป็นการให้ในรปูแบบจบัต้องได้หรอืการให้
ทีม่ผีลต่อจติใจ อาทิ โครงการช่วยเหลอืเพ่ือนมนุษย์และสงัคม ร่วมกับสภากาชาดไทย เพ่ือ
การขนถ่ายอวัยวะ, เนือ้เย่ือและโลหิต โดยตลอด 8 ปีท่ีผ่านมา มผีูไ้ด้รบัการปลกูถ่ายอวัยวะ 
ตั้งแต่ พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2561 เป็นจำานวนทั้งสิ้น 2,093 คน การสนับสนุนกิจกรรมของ
หน่วยทันตกรรมเคลือ่นท่ีของสำานักงานมลูนิธิ พอ.สว. และโครงการ “1 มือ้คณุ = 1 อิม่น้อง”  
โดยการนำารายได้ส่วนหน่ึงจากการจำาหน่ายอาหารร้อนมอบให้แก่มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพ่ือ 
เด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

สุดท้ายน้ีผู้โดยสารนกแอร์ทุกท่านล้วนมีส่วนร่วมที่สำาคัญในทุกกิจกรรมพัฒนาสังคมและ
ชุมชนนี้ ในนามของคณะผู้บริหารและพนักงานสายการบินนกแอร์ เราให้คำามั่นว่าจะ “ทุ่มเท
อย่างสดุกำาลงั” ในการมุง่มัน่ท่ีจะพัฒนาสายการบนินกแอร์ให้เตบิโตอย่างย่ังยืนและเข้มแขง็ 
ภายใต้การกำากับดแูลกิจการทีด่ ี“ในฐานะสายการบนิของคนไทยทีน่ำาความภูมใิจมาสูค่นไทย
ทุกคน” นกแอร์ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้

นายประเวช องอาจสิทธิกุล
รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

03บริษัท สายการบินนกแอร ์  จ� ากัด (มหาชน)รายงานประจ�าป ี
2561



รายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

นางจิราพร เชมนะสิริ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ากัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ประกอบด้วย นางจิราพร เชมนะสิริ ประธานกรรมการตรวจสอบ  
นายวิสิฐ ตันติสุนทร นายอภิชาติ จีระพันธุ์ เป็นกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่ก�าหนดในประกาศของส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และได้ปฏิบัติหน้าท่ีและความรับผิดชอบครบถ้วนตามท่ีได้รับมอบหมายจาก 
คณะกรรมการของบริษัทฯ ตามท่ีได้ก�าหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และสอดคล้องกับของส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในรอบปีบญัชสีิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้มี
การประชุมกับฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีจำานวน 10 
ครั้ง โดยในการประชุมครั้งที่ 1 / 2561 วันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2561 จัดให้มี
วาระการประชมุโดยไม่มฝ่ีายบรหิารและฝ่ายจดัการเข้าร่วม โดยการประชมุ
ของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านจะปรากฏอยู่ในตารางแสดงจำานวนครัง้
การเข้าร่วมประชุมในส่วนการกำากับดูแลกิจการ

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบมีสาระสำาคัญ สรุปได้ดังนี้
1.  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาให้ความเห็นต่องบการเงิน 

รายไตรมาสและงบการเงินประจำาปี 2561 ร่วมกับผู้สอบบัญชีและ 
ผูบ้รหิาร โดยสอบถามประเดน็ทางบญัชทีีส่ำาคญัทีพ่บ และให้คำาแนะนำา
และข้อคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร เพ่ือให้มั่นใจว่าการจัดทำา 
งบการเงนิ มคีวามถูกต้อง ครบถ้วน เชือ่ถือได้ และเป็นไปตามมาตรฐาน
บญัชท่ีีรบัรองท่ัวไป รวมทัง้มกีารเปิดเผยข้อมลูทีเ่พียงพอ และเหมาะสม 

2.  พิจารณาถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบควบคุมภายใน 
การบริหารความเสี่ยง ระบบการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และ
ให้ความเห็นในการปรบัปรงุเพ่ือความเหมาะสมต่อธุรกจิ โดยพิจารณา
จากรายงานผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี ตลอดจนสอบทาน
มาตรการและแนวทางการป้องกันการทุจริตในสายงานต่างๆ ของ 
ฝ่ายบรหิาร ให้มคีวามเพียงพอและเหมาะสมกับสภาพการดำาเนนิธุรกิจ

3.  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเพียงพอและเหมาะสมของ
ระบบการควบคมุภายใน โดยแต่งตัง้บรษิทั พีแอนด์แอล อนิเทอร์นอล  
ออดิท จำากัด (P&L) ซึง่เป็นบรษิทัทีใ่ห้บรกิารด้านการตรวจสอบภายใน 
โดยที่ P & L ไม่มีส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท เป็นผู้ตรวจสอบภายใน
ของบริษัท เพ่ือตรวจสอบระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมี
ประสทิธิภาพประสทิธิผลและเป็นอสิระ คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็น
ผูพิ้จารณาแผนการตรวจสอบภายในประจำาปี รายงานผลการตรวจสอบ 
ภายใน และติดตามผลการตรวจสอบภายในกับฝ่ายบริหารอย่าง 
ต่อเน่ือง พร้อมท้ังให้คำาแนะนำาและแนวทางการตรวจสอบภายในให้
เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจบุนั ซึง่จากรายงานการตรวจสอบภายใน
ของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าระบบควบคุมภายในของ
บรษิทัมคีวามเหมาะสมและเพียงพอ

4.  พิจารณาและให้ความเหน็ต่อรายการทีเ่ก่ียวโยงหรอืรายการท่ีมคีวาม
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการเปิดเผยข้อมลูดงักล่าว โดยยึดหลกั 
ความระมัดระวัง ความสมเหตุสมผล และคำานึงถึงประโยชน์ของ
ผู้มีส่วนได้เสียเป็นหลัก ตามข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ 

5.  พิจารณาการปฏิบัติงานของผู ้สอบบัญชีและค่าตอบแทนของ 
ผู้สอบบัญชี บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำากัด โดย
มีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

 -  นายศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน 
เลขที่ 3356 และ/หรือ 

 -  นางสาววิมลพร บุณยัษเฐียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน 
เลขที่ 4067 หรือ 

 -  นายเกียรตินิยม คุณติสุข ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน 
เลขที่ 4800 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าในปี 2561 ที่ผ่านมา ผู้สอบบัญชีมี
ความเป็นอสิระ เชีย่วชาญในวิชาชพี มปีระสบการณ์ทีเ่หมาะสม ปฏิบตังิาน 
ได้ผลเป็นอย่างดี และยังให้คำาแนะนำาท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษัท อีกท้ัง 
ผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 
ข้อกำาหนดตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี และข้อกำาหนดเพ่ิมเติมตาม
กฎหมายหลักทรัพย์กำาหนด

จากการปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นโดย
สรุปว่าในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามที่ระบุไว้
ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบท่ีได้อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท  
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการบริหารและการดำาเนินงาน
ของบริษัท ปฏิบัติตามหลักจริยธรรมและดำาเนินงานด้วยความมุ่งมั่นใน
การปฏิบัติหน้าท่ีเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว้ โดยให้ความสำาคัญต่อ 
การดำาเนินงานท่ีมปีระสทิธิภาพและประสทิธิผล โปร่งใส ตรวจสอบได้ และ
การป้องกันการทุจรติในสายงานต่างๆ ภายในบรษิทั ตลอดจนมกีารจดัทำา
และเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทอย่างถูกต้องเพ่ือให้
สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มกีารตรวจสอบระบบการ
ควบคมุภายในในกระบวนการทำางานท่ีสำาคญัอย่างต่อเน่ือง เหมาะสมและ
เพียงพอ รวมทัง้บรษิทัได้ปฏิบตัติามกฎ ระเบยีบ ของหน่วยงานกำากบัดแูล 
ที่เกี่ยวข้องของธุรกิจอย่างครบถ้วน
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รายงานของคณะกรรมการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดี
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ากัด (มหาชน)

คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการผู้มีความรู้ ความสามารถและ
ประสบการณ์ ตลอดจนมีความเข้าใจในการด�าเนินธุรกิจ จ�านวน 3 ท่าน ได้แก่ พลเอกพรชัย กรานเลิศ เป็นประธานกรรมการก�ากับดูแล
กิจการท่ีดี นางแฮตเตอร์ แมรี่ สุขเกษม (OBE) เป็นกรรมการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี และนายนิวัตร์ บางเสงี่ยม เป็นกรรมการก�ากับดูแล
กิจการที่ดี โดยมีนายชัยรัตน์ แสงจันทร์ ประธานเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนท�าหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำาคัญในการดำาเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานของ
ความซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 
ทกุรปูแบบ จงึมุง่เน้นให้นกแอร์ยึดมัน่ในการดำาเนินงานตามหลกัการกำากับ
ดแูลกิจการทีด่ ีมาตรฐานจรยิธรรม และจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพ่ือพัฒนา
และยกระดับระบบการกำากบัดูแลกิจการทีด่ีของนกแอร์ให้มีประสิทธภิาพ 
อนัเป็นการสร้างความเชือ่มัน่แก่ผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่ ตลอดจนพัฒนาไป
สู่การเติบโตอย่างยั่งยืนของนกแอร์

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการท่ีดี  
ทำาหน้าท่ีเสนอแนวปฏิบัติด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการ
บริษัท กำากับดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการและฝ่ายจัดการให้เป็น
ไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดี และสอดคล้องกับหลักการกำากับ
ดูแลกิจการที่ดีของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อเสนอแนะจาก
รายงาน Corporate Governance Assessment Report ของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมทั้งหลักสากลของ The 
Organization for Economic Cooperation and Development, ASEAN 
CG Scorecard ท้ังนี้ หน้าที่ของคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการท่ีดียัง
ครอบคลุมการดำาเนินงานด้านการบริหารจัดการความย่ังยืนและการ 
วางกรอบแนวทางการกำากับดแูลการดำาเนนิงานทีเ่ก่ียวข้องกับการต่อต้าน 
ทุจริตคอร์รัปชันของนกแอร์

ในปี 2561 คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีมีการประชุม 5 ครั้ง เพ่ือ
กำากับดแูล ตดิตาม และประเมนิผลการดำาเนนิงานตามแผนงานการกำากับ
ดูแลกิจการท่ีดีและการต่อต้านคอร์รัปชัน แผนงานด้านการสื่อสารและ 
ภาพลกัษณ์องค์กร ความรบัผดิชอบต่อสงัคม ชมุชน และสิง่แวดล้อม และ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยสรุปสาระสำาคัญได้ดังนี้

1.  การทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อย โดยคณะกรรมการ
กำากับดูแลกิจการท่ีดีได้ดำาเนินการทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการ
กำากับดูแลกิจการที่ดี และประสานไปยังคณะกรรมการชุดย่อยอื่น
อีก 4 คณะ เพ่ือขอให้ดำาเนินการทบทวนกฎบัตรของคณะ ได้แก่  
คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง คณะกรรมการ

ตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน ซึง่ทกุคณะ 
ได้ดำาเนินการทบทวนกฎบตัรของตนครบทุกคณะ คณะกรรมการบรษิทั
ได้อนุมัติปรับปรุงกฎบัตรของ 3 คณะ เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับ 
หลกัการกำากับดแูลกจิการทีด่แีละสถานการณ์ปัจจบุนัตามทีเ่สนอ ได้แก่ 
กฎบัตรคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการท่ีดี กฎบัตรคณะกรรมการ 
บริหารความเสี่ยง และกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร

2.  การทบทวนนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี โดยนำาหลักการกำากับ
ดแูลกิจการท่ีดีสำาหรบับรษิทัจดทะเบยีนปี 2560 และข้อเสนอแนะจาก
รายงาน Corporate Governance Assessment Report ของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) มาพิจารณาปรับใช้อย่าง
เหมาะสมกับธุรกิจและดำาเนินการปรับปรุงนโยบายการกำากับดูแล
กิจการที่ดีของบริษัทเพ่ือนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
อนุมัติ

3.  การจัดบรรยายในหัวข้อ การส่งเสริมธรรมาภิบาลและกำากับดูแล
กิจการท่ีด ีโดยวทิยากรผูม้คีวามรู ้ความเชีย่วชาญ มผีูบ้รหิารระดบัสงู 
จากทุกฝ่ายเข้าร่วม วตัถุประสงค์เพ่ือส่งเสรมิความรู ้ความเข้าใจ และ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดีอันจะนำาไปสู่
การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง

คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการท่ีดีเชื่อมั่นว่า การดำาเนินงานบนพ้ืนฐาน 
ของการกำากับดูแลกิจการที่ดีจะส่งผลให้นกแอร์ประสบความสำาเร็จ 
อย่างย่ังยืน เพ่ือประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มและเป็นที่ยอมรับใน
ระดับประเทศ

พลเอกพรชัย กรานเลิศ
ประธานกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี

05รายงานประจ�าป ี
2561

บริษัท สายการบินนกแอร ์  จ� ากัด (มหาชน)



รายงานของคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ากัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการผู้มีความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ ตลอดจนมคีวามเข้าใจในการด�าเนินธรุกจิ จ�านวน 4 ท่าน ได้แก่ นายสรสทิธิ ์สนุทรเกศ เป็นประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง  
นายวิสิฐ ตันติสุนทร เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง นายนรหัช พลอยใหญ่ เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง และนายประเสริฐ  
อัครประถมพงศ์ เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีนายชัยรัตน์ แสงจันทร์ ประธานเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนท�าหน้าที่เลขานุการ 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้สนับสนุนการดำาเนินงานของ 
คณะกรรมการบริษัท ภายใต้หลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดี โดยมี
หน้าที่กำาหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง และกำากับ
ดูแลให้มีการดำาเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร เพื่อ
ลดผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ทั้งภายนอกและภายในองค์กร
ต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้อย่างเหมาะสม กำาหนดกรอบ
การบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีดี สามารถดำาเนินงานในเชิงกลยุทธ์
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เพ่ือเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมทั้ง 
ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

ในปี 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุม 6 ครั้ง และ
มีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ 1 ครั้ง โดยสรุปสาระ
สำาคัญได้ดังนี้

1.  การทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดย
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ดำาเนินการทบทวนกฎบัตร 
ของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการ 
กำากับดูแลกิจการที่ดีและเหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน 
โดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการปรับปรุงกฎบัตร 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561

2.  การทบทวนนโยบายบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงได้พิจารณาปรับปรุงนโยบายบริหารความเสี่ยง 
เพื่อให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน 

3.  การทบทวนความเสี่ยงระดับองค์กร (Corporate Risk) โดย
กำาหนดให้มีการดำาเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ผู้บริหาร
และพนักงานที่เก่ียวข้องทุกฝ่ายเพ่ือทบทวนความเส่ียงระดับ
องค์กร (Corporate Risk) รวมถึงการประชมุร่วมกับคณะกรรมการ 
ตรวจสอบเพ่ือร่วมให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะร่วมกันในเรื่อง 
ความเสี่ยงที่สำาคัญ รวมถึงแนวทางการควบคุมหรือจัดการ 
ความเสี่ยงสำาหรับปี 2562

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมุ่งมั่นที่จะนำาประสบการณ์การ
ทำางานมากำากับดูแลและติดตามการบริหารความเส่ียงของนกแอร์ 
เพ่ือนำาพาองค์กรเติบโตอย่างย่ังยืนและสร้างความมั่นใจให้กับ 
ผู้ถือหุ้น โดยผ่านกระบวนการบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพ  
รวมท้ังการสร้างจติสำานึกด้านการบรหิารความเสีย่งให้เป็นวฒันธรรม
องค์กรต่อไป

นายสรสิทธ์ิ สุนทรเกศ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
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รายงานของคณะกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ากัด (มหาชน)

ในปี 2561 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทด้วย 
ความรอบคอบ โปร่งใส ภายใต้ขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบที่ก�าหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและก�าหนด 
ค่าตอบแทนอย่างครบถ้วน และมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง เพื่อพิจารณาในเรื่องส�าคัญดังนี้ 

1.  พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ
บริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการชุดย่อย ทั้งที่ดำารงตำาแหน่ง
ครบตามวาระและกรรมการใหม่ของบริษัท รวมทั้งผู้บริหาร 
ระดับสูงของบริษัทตามกระบวนการสรรหา โดยพิจารณาบุคคล 
ทีม่คีณุสมบตัทิีเ่หมาะสม ครบถ้วนตามข้อกำาหนดของสำานกังาน
คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และไม่มลีกัษณะต้องห้ามตาม
กฎหมายกำาหนด โดยคำานึงถึงคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ 
ความสามารถทีจ่ะเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทั เพ่ือนำาเสนอต่อ
ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั และกรณีทีก่รรมการครบวาระการ
ดำารงตำาแหน่งกรรมการได้นำาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำาปี เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

2.  คณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถ
เสนอชือ่บคุคลท่ีเห็นว่าเหมาะสมเพ่ือคดัเลอืกเป็นกรรมการได้ ซึง่
ปรากฏว่าไม่มผีูถื้อหุน้เสนอชือ่บคุคลเพ่ือเข้ากระบวนการสรรหา
ของบริษัทเพื่อเสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2561

3.  พิจารณากลั่นกรองค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และ 
คณะกรรมการชดุย่อยต่างๆ ด้วยความรอบคอบ มกีารพิจารณาถึง 
ภาระหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของคณะกรรมการ กรรมการชดุย่อย

ต่างๆ และมีการเปรียบเทียบกับผลการสำารวจค่าตอบแทน 
คณะกรรมการของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย และ
บรษิทัท่ีอยู่ในธุรกิจเดียวกันมาประกอบการพิจารณาด้วย เพ่ือให้
ค่าตอบแทนกรรมการนัน้อยูใ่นอตัราทีเ่หมาะสม และดำาเนนิการ 
ตามมตท่ีิได้รบัอนมุตัจิากทีป่ระชมุสามญัผูถื้อหุ้นท่ีมอบอำานาจให้
คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนเป็นผู้จัดสรร 
เงินจำานวนให้แก่กรรมการแต่ละราย และกรรมการชุดย่อยอื่นๆ 
ภายใต้วงเงนิทีไ่ด้รบัอนมุตัจิากท่ีประชมุผูถ้อืหุน้สามญั

4.  ดำาเนินการเปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการ และกรรมการ 
ชุดย่อยต่างๆ รวมทั้งค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารระดับสูงไว้ใน
รายงานประจำาปีเพื่อความโปร่งใสในการตรวจสอบ

5.  พิจารณาทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำาหนด
ค่าตอบแทนให้มีความครบถ้วน เหมาะสม และสอดคล้องกับ 
หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความระมดัระวัง รอบคอบ โปร่งใส เท่ียงธรรม และเป็นอสิระ ตาม
หลกัการกำากับดแูลกจิการทีด่ ีโดยคำานงึถึงประโยชน์สงูสดุของบรษิทั
และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเหมาะสม

นายอภิชาติ จีระพันธุ์
ประธานคณะกรรมการสรรหา
และกำาหนดค่าตอบแทน 
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นางจิราพร เชมนะสิริ

นายประเวช องอาจสิทธิกุลนายประเสริฐ บุญสัมพันธ์

นางนลินี งามเศรษฐมาศ

กรรมการอิสระ / 
ประธานกรรมการตรวจสอบ / 

กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

กรรมการ / กรรมการบริหาร /  
รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายชวลิต อัตถศาสตร์
กรรมการ

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / 
ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการ / กรรมการบริหาร

คณะ
กรรมการ
บริษัท

นายรัฐพล ภักดีภูมิ
กรรมการ / กรรมการสรรหา

และกำาหนดค่าตอบแทน

นายสุเมธ ด�ารงชัยธรรม
กรรมการ

นายวิวัฒน์ ปิยะวิโรจน์
กรรมการ
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นางแฮตเตอร์ แมรี่  
สุขเกษม (OBE)

พลเอกพรชัย กรานเลิศ

นายวิสิฐ ตันติสุนทร

นายธีรพล โชติชนาภิบาล 

นายสรสิทธิ์ สุนทรเกศ

นายประเสริฐ อัครประถมพงศ์
กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายนิวัตร์ บางเสงี่ยม
กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการอิสระ /  
กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี

ที่ปรึกษาบริษัท / 
ประธานกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการบริหารความเสี่ยง

ที่ปรึกษาบริษัท / กรรมการบริหาร

ที่ปรึกษาบริษัท / 
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

ที่ปรึกษา
บริษัทและ
คณะ
กรรมการ
ชุดย่อย

นายอภิชาติ จีระพันธุ์
กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการ

สรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน / 
กรรมการตรวจสอบ
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นายทวีชัย อัจฉริยแพศว์กูล

นายประเวช องอาจสิทธิกุล

นายชัยรัตน์ แสงจันทร์
ประธานเจ้าหน้าที่สายการพาณิชย์

นายนรหัช พลอยใหญ่
ประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ

นางสาวภาวิณี ชยาวุฒิกุล
ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน

รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน

ผู้บรหิาร
บริษัท
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โครงสร้างองค์กร

หมายเหตุ : *  บคุคลท่ีเป็นผูบ้รหิารตามคำานยิามของ “ผูบ้รหิาร” ภายใต้ประกาศคณะกรรมการกำากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรัพย์ กจ. 17 / 2551 เร่ืองการกำาหนดบทนิยามในประกาศ

เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
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จุดเด่นด้านการด�าเนินงาน

จ�านวนผู้โดยสาร จ�านวนเที่ยวบิน01 02(ล้านคน) (เที่ยวบิน)

2559 2560 2561

2559 2560 2561 2559 2560 2561 2559 2560 2561

2559 2560 2561

8.56 63,915

8.78
67,8118.86

ปริมาณการผลิต 
ด้านผู้โดยสาร

อัตราส่วน
การบรรทุกผู้โดยสาร

ปริมาณการขนส่ง 
ด้านผู้โดยสาร

03 0504
(ล้านที่นั่ง - กม.) (ร้อยละ)(ล้านที่นั่ง - กม.)

6,264

6,822
6,912

85%
86%

89%

5,329

5,840

6,127

67,228

จุดเด่นด้านการด�าเนินงาน
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รายได้จาก
บริการเสริมอื่นๆ

ก�าไร (ขาดทุน) 
เบ็ดเสร็จรวม

ก�าไรก่อนหัก
ต้นทุนคงที่

03 0504
(ล้านบาท) (ล้านบาท)

446
430

372

(2,641)

(1,826)

(2,405)

(ล้านบาท)

2,739

3,765

2,814

จุดเด่นด้านการเงิน

รายได้จากการโดยสาร รายได้จากการให้บริการ01 02(ล้านบาท) (ล้านบาท)

11,620 820

12,868
1,258

12,014

1,477

2559 2560 2561 2559 2560 2561

2559 2560 2561 2559 2560 2561 2559 2560 2561
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ข้อมูลทางการเงิน
และการด�าเนินงาน
โดยสรุป

งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม

หน่วย 2559 2560 2561 2559 2560 2561

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายได้รวม ล้านบาท 13,120 14,787 13,884 16,938 20,377 19,740 

ค่าใช้จ่ายรวม ล้านบาท 15,746 16,612 16,289 20,194 22,268 23,710 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินทุนในการร่วมค้า ล้านบาท - - - (14) (8) (5)

กำาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ ล้านบาท (2,627) (1,826) (2,405) (3,270) (1,900) (3,975)

กำาไร (ขาดทุน) สุทธิ ล้านบาท (2,627) (1,826) (2,405) (3,270) (1,900) (3,975)

กำาไร (ขาดทุน) สุทธิ ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ ล้านบาท (2,627) (1,826) (2,405) (2,795) (1,854) (2,787)

งบแสดงฐานะทางการเงิน **

สินทรัพย์รวม ล้านบาท 10,052 11,544 10,820 12,416 14,523 14,074 

หนี้สินรวม ล้านบาท 9,277 9,664 11,345 12,756 13,832 17,106 

ส่วนของผู้ถือหุ้น ล้านบาท 775 1,880 (525) (340) 691 (3,032)

อัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญ

อัตราส่วนกำาไรจากการดำาเนินงาน ร้อยละ (20.0) (12.3) (17.3) (19.3) (9.3) (20.1)

อัตรากำาไรสุทธิ ร้อยละ (20.0) (12.3) (17.3) (19.3) (9.3) (20.1)

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ร้อยละ (125.3) (137.5) (355.0) (214.8) (1,081.6) (339.7)

หมายเหตุ : **  ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้มีการทบทวนนโยบายการบันทึกบัญชีรายการเงินสำารองบำารุงรักษาเครื่องบิน และประมาณการหนี้สิน 

ค่าซ่อมบำารงุเครือ่งบนิตามแผนจากเดมิท่ีแสดงรายการสทุธิระหว่างเงินสำารองบำารงุรักษาเครือ่งบนิและการประมาณการหน้ีสนิ ค่าซ่อมบำารงุเคร่ืองบนิตามแผน โดยเปลีย่น

มาเป็นแยกแสดงรายการดงักล่าวออกจากกัน เพ่ือให้งบการเงนิแสดงยอดคงเหลอืของรายการดงักล่าวในสนิทรพัย์และหนีส้นิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยอย่างเหมาะสม
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย 2559 2560 2561

สถิติการด�าเนินงานที่ส�าคัญ

จำานวนผู้โดยสาร ล้านคน 8.56 8.78 8.86

จำานวนเที่ยวบิน เที่ยวบิน 63,915 67,811 67,228

ปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร (ASK) ล้านที่นั่ง - กม. 6,264 6,822 6,912

ปริมาณการขนส่งด้านผู้โดยสาร (RPK) ล้านที่นั่ง - กม. 5,329 5,840 6,127

อัตราส่วนการบรรทุกผู้โดยสาร ร้อยละ 85% 86% 89%

ค่าโดยสารเฉลี่ย  
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีสนามบิน)

บาท/คน/เที่ยว 1,357 1,465 1,321

รายได้ผู้โดยสารต่อผู้โดยสารต่อกิโลเมตร บาท/คน - กม. 2.18 2.20 1.91

รายได้ต่อปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร (RASK) บาท/ที่นั่ง - กม. 2.02 2.06 1.93

ต้นทุนต่อปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร (CASK) บาท/ที่นั่ง - กม. 2.51 2.40 2.32

ระยะทางบินโดยเฉลี่ย กิโลเมตร 623 665 692

ประสิทธิภาพในการตรงต่อเวลา ร้อยละ 89.8 85.6 83.9

จ�านวนเครื่องบิน ณ สิ้นงวด 

- (ไอพ่น) Boeing 737 - 800 New Generation ลำา 22 20 15

- (ใบพัด) ATR 72 - 500 ลำา 2 2 2

- (ใบพัด) Q400 NextGen ลำา 8 8 8
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พัฒนาการ 
ทีส่�าคญัของบรษิทั 

•  เปิดตัวบัตรโดยสารรูปแบบใหม่ “นกเลือกได้” (Choose Your NOK) และมีการเพิ่มเติม
บริการอาหารร้อนบนเครื่องบิน 

•  นำาเครื่องบินออกจากฝูงบินตามแผนการฟื้นฟูธุรกิจของบริษัทจำานวนทั้งสิ้น 4 ลำา และ
มีการรับมอบเครื่องบินไอพ่นลำาใหม่ (Boeing 737 - 800 New Generation) อีกจำานวน  
2 ลำา ในเดือนมิถุนายน และกันยายน 2560 

•  เพ่ิมเส้นทางการบนิต่างประเทศสำาหรบัเทีย่วบนิเช่าเหมาลำาอกีจำานวนหลายเส้นทาง อาทิ 
ดอนเมือง - หนางหนิง, ดอนเมือง - หยานเฉิง, ดอนเมือง - หยินฉวน, ดอนเมือง - เจิ้งโจว
ซินเจิ้ง, อู่ตะเภา - ไหโข่ว, อู่ตะเภา - อี๋ชาง เป็นต้น 

•  เปิดให้บรกิารเส้นทางการบนิต่างประเทศแบบประจำาในเส้นทาง แม่สอด - ย่างกุ้ง อกีครัง้ 
เริ่มตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม จำานวน 3 เที่ยวบินต่อสัปดาห์

•  เพ่ิมเส้นทางการให้บริการรถรับ - ส่งสำาหรับผู้โดยสารท่ีต้องการเดินทางไปยังเส้นทาง 
ที่บริษัทไม่ได้ไห้บริการโดยตรง โดยเดินทางไปลงสนามบินและเดินทางต่อด้วย 
รถปรับอากาศไปยังจุดหมายปลายทางได้ (Fly ‘n’ Ride) ใน 5 เส้นทาง

•  เพ่ิมช่องทางรบัชำาระเงนิให้กับผูโ้ดยสารเพ่ิมเตมิทัง้หมดจำานวน 5 ช่องทาง ได้แก่ บรกิารหกั
บัญชีอัตโนมัติของธนาคารกรุงเทพ (BBL Direct Debit), ช่องทางชำาระเงินที่บิ๊กซี ซูเปอร์
เซ็นเตอร์ (Big C), บริการ แรบบิท ไลน์เพย์ (Rabbit LINE Pay), ช่องทาง แอปเปิ้ล เพย์  
(Apple Pay) และช่องทางชำาระเงินที่เทสโก้ โลตัส (TESCO Lotus) เพ่ือทำาให้เกิด 
ความสะดวกสบายแก่ผูโ้ดยสารในการซือ้ตัว๋โดยสารและการชำาระเงนิ และเพ่ือสนับสนุน
การขายของบริษัทต่อไป

•  บริษัทได้เพ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 2,499,249,882 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท รวม
ทั้งสิ้น 2,499,249,882 บาท โดยมีทุนจดทะเบียนที่ชำาระแล้วจำานวน 2,271,999,764 หุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมทั้งสิ้น 2,271,999,764 บาท

•  รับมอบเครื่องบินโบอิ้ง 737 - 800 เพ่ิมเติมจำานวน 3 ลำา ในเดือนมีนาคม สิงหาคม และ
พฤศจิกายน 2559 ตามลำาดับ และรับมอบเครื่องบินบอมบาร์ดิเอร์ Q400 (NextGen) 
จำานวน 2 ลำา ในเดือนกรกฎาคม 2559 

•  ร่วมมือกับสายการบินพันธมิตรในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ภายใต้ “Value Alliance” เพ่ือ
เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และสามารถตอบสนองความต้องการในการเลือกใช้บริการ
ในเส้นทางบินของกลุ่มพันธมิตร

•  ลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท Air Black Box Asia Pacific Pte. Ltd. ซึ่งมีทุนจดทะเบียน
เพ่ิมข้ึนเป็นจำานวน 5.6 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ จากเดมิ 4 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ ปัจจบุนัมผีูถื้อหุน้
ประกอบด้วย บริษัทสายการบินนกแอร์ จำากัด (มหาชน) มีอัตราส่วนการลงทุนร้อยละ 15  
(ลดลงจากเดิมท่ีร้อยละ 25) บริษัท Scoot Pte. Ltd. อัตราส่วนการลงทุนร้อยละ 15  
(ลดลงจากเดมิทีร้่อยละ 25) บรษิทั ANA Holdings, Inc. มอีตัราส่วนการลงทนุร้อยละ 15 
บริษทั Cebu Air, Inc. อตัราส่วนการลงทนุร้อยละ 15 และบรษิทั VaultPAD Ventures Ltd.  
(เดิมบริษัท TOD Holdings Co., Ltd.) อัตราส่วนการลงทุนร้อยละ 40

2559
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•  เพ่ิมเส้นทางการบินต่างประเทศสำาหรับเท่ียวบินเช่าเหมา
ลำาอีกจำานวนหลายเส้นทาง ได้แก่ ดอนเมือง - อิ๋นชวน,  
ดอนเมอืง - หนานทง, เชยีงใหม่ - หนานหนงิ, ภูเก็ต - หนานหนงิ, 
ภูเก็ต - เฉงิตู, ดอนเมอืง - เหยียนเฉงิ, ภเูก็ต - ซอีาน, ภเูก็ต - โหฮอต,  
ภูเก็ต - ฝู่โจว, ภูเก็ต - อี๋ชาง, ภูเก็ต - เฮอเฝย์, อู่ตะเภา - ฉางซา,  
อู่ตะเภา - หนานชาง, อู่ตะเภา - หลินหย้ี, อู่ตะเภา - ต้าถง,  
อู่ตะเภา - เปาโถว, อู่ตะเภา - หยินฉวน, อู่ตะเภา - เหมยเซียน, 
ดอนเมอืง - เพชรบรูณ์, ดอนเมอืง - อีช๋าง, ดอนเมอืง - เหมยเซยีน, 
ภูเก็ต - ฉางโจว, ภูเก็ต - เจิ้งโจว

•  เปิดให้บริการเส้นทางการบินภายในประเทศแบบประจำาใน 
เส้นทางบินตรง อุดรธานี - อุบลราชธานี ดอนเมือง - เพชรบูรณ์ 
และดอนเมือง - แม่ฮ่องสอน 

•  เพ่ิมเส้นทางการให้บริการรถรับ - ส่งสำาหรับผู้โดยสารที่ต้องการ
เดนิทางไปยังเส้นทางท่ีบรษิทัไม่ได้ไห้บรกิารโดยตรง โดยเดนิทาง
ไปลงสนามบนิและเดนิทางต่อด้วยรถปรบัอากาศไปยังจดุหมาย
ปลายทางได้ Fly ‘n’ Ride ใน 4 เส้นทาง คือ ศรีสะเกษ เพชรบูรณ์ 
(เขาค้อ) เชียงราย (แม่สาย) และลำาพูน Fly ‘n’ Ferry 7 เส้นทาง 
เกาะบุโหลน เกาะจัม เกาะลิบง เกาะไร่เลย์ เกาะเหลาเหลียง 
เกาะยาวน้อย เกาะยาวใหญ่

•  เพิ่มช่องทางรับชำาระเงินให้กับผู้โดยสาร ได้แก่ ช่องทางชำาระเงิน 
โดย Alipay, WeChat Pay, UnionPay บริการชำาระผ่าน  
QR Payment เจ้าแรกของประเทศไทย และช่องทาง 123Myanmar 
เพ่ือทำาให ้เกิดความสะดวกสบายแก่ผู ้ โดยสารในการซื้อ 
ตั๋วโดยสารและการชำาระเงิน และเพ่ือสนับสนุนการขายของ
บริษัทต่อไป 

•  ไทยกรุ๊ป “นกแอร์ - การบินไทย” ร่วมมือกันครั้งสำาคัญผ่าน
แคมเปญ “นกแอร์ เปลี่ยนรอยย้ิมให้เป็นไมล์” เมื่อซื้อต๋ัว
โดยสารแบบบินเพลิดเพลิน (Nok MAX) และตั๋วโดยสารแบบ
บินสบาย (Nok X- tra) สามารถสะสมไมล์ Royal Orchid Plus  
(รอยัล ออร์คิด พลสั : ROP) ไปพร้อมกับคะแนนสะสม Nok Point 
(นก พอยต์) เริ่ม 21 มิถุนายน 2561

•  ในเดือนกรกฎาคม 2561 นกแอร์ผนึกกำาลังกับนกสกู๊ต เชื่อมโยง
เส้นทางการบนิให้ไกลขึน้กว่าเดมิ ผูโ้ดยสารสามารถเดินทางจาก
เชียงใหม่และหาดใหญ่สู่กรุงเทพฯ และต่อเครื่องไปยังโตเกียว 
ประเทศญ่ีปุ่น หรือไทเป - ไต้หวัน ในการจองตั๋วเพียงครั้งเดียว
บนเว็บไซต์ของนกแอร์ โดยไม่ต้องกังวลเรื่องโหลดกระเป๋าใหม่ 
ด้วยบริการ check - through baggage

•  นกแอร์ได้รับรางวัล Best Low - Cost Airline in Thailand 2018 
จาก Skytrax เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561

•  ในเดอืนสงิหาคม 2561 นกแอร์ตดิ 1 ใน 5 ของสายการบนิทีม่กีาร
ตรงต่อเวลามากถึง 80% ในอาเซยีน จดัอนัดบัโดย OAG เว็บไซต์
ข้อมูลการบินที่ใหญ่ที่สุดในโลก

•  บรษิทัได้เพ่ิมทุนจดทะเบยีนเป็น 2,499,249,882 หุน้ มลูค่าทีต่ราไว้  
หุ ้นละ 1 บาท รวมท้ังสิ้น 2,499,249,882 บาท โดยมีทุน 
จดทะเบียนท่ีชำาระแล้วจำานวน 2,271,999,796 หุ้น จากการ 
ใช้สทิธิของใบสำาคญัแสดงสทิธิ (Nok - W1) มลูค่าท่ีตราไว้หุน้ละ 
1 บาท รวมทั้งสิ้น 2,271,999,796 บาท

2561
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การด�าเนินงาน 
ที่ส�าคัญ

2561

นกแอร์ได้รับรางวัล Best Low - Cost Airline in Thailand 2018 จาก 
Skytrax Awards 2018

02

นกแอร์ร่วมกับนกสกู๊ต เชื่อมโยงเส้นทาง 
การบินให้ไกลข้ึน พาคุณบินไกลไปญ่ีปุ่น
และไต้หวนั ในการจองตัว๋เพียงครัง้เดยีวบน
เว็บไซต์ของนกแอร์ พร้อมบริการส่งกระเป๋า
ถึงปลายทางด้วยบริการ Check - through 
baggage

03

สายการบนินกแอร์ ขอพระราชทานทลูเกล้าฯ 
ถวายบตัรโดยสารนกแอร์ โดยเสดจ็พระราชกุศล 
ในการจัดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว 
“สายนำ้าแห่งรัตนโกสินทร์” ระหว่างวันท่ี  
9 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 19 มกราคม 2562 
ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนาม
เสอืป่า โดยมพีลอากาศตร ีสพิุชยั สนุทรบรุะ  
รองเลขาธิการพระราชวัง ให้เกียรติเป็น 
ผู้แทนในการรับมอบ

01

การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.)  
พร้อมพันธมิตรรวมถึงนกแอร์ การบินไทย 
และไทยสมายล์ ภายใต้ความร่วมมือของ
ไทยกรุ ๊ป ร่วมเปิดตัวแคมเปญ “Take a 
Break”

05

นกแอร์ติดอันดับ 1 ใน 5 ของสายการบิน 
ที่มีการตรงต่อเวลามากถึง 80% ใน
อาเซียน จัดอันดับโดย OAG เว็บไซต์
ข้อมูลการบินที่ใหญ่ที่สุดในโลก

04

18



เป ิด เส ้นทางการบิน  อุดรธานี  - 
อุบลราชธานี อย่างเป็นทางการ โดย
ให้บริการ 3 เที่ยวบิน/สัปดาห์

07

เพ่ิมเส้นทาง Fly ‘n’ Ferry 7 เส้นทาง  
เกาะบุโหลน, เกาะจัม, เกาะลิบง, เกาะไร่เลย์,  
เกาะเหลาเหลียง, เกาะยาวน้อย, เกาะยาวใหญ่

เพ่ิมช่องทางการชำาระเงินให้แก่ผู้โดยสารผ่านช่องทาง 
Alipay, WeChat Pay, UnionPay บริการชำาระผ่าน  
QR Payment เจ้าแรกของประเทศไทย และช่องทาง 
123Myanmar

06

09

เพ่ิมเส้นทาง Fly ‘n’ Ride 4 เส้นทาง ศรีสะเกษ  
เพชรบูรณ์ (เขาค้อ) เชียงราย (แม่สาย) และ
ลำาพูน

08
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ข้อมูลของ
บคุคลอ้างองิ

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ บริษัท สายการบินนกแอร์ จำากัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ สายการบินราคาประหยัด

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ เลขที่ 3 อาคารรัจนาการ ชั้น 17 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

เลขทะเบียนบริษัท  0107556000094 

เว็บไซต์บริษัท  www.nokair.com

เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ www.nokair.com/investor_relations

โทรศัพท์ 0 2627 2000

โทรสาร 0 2285 6944

หุ้นสามัญของบริษัท   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีทุนจดทะเบียน และทุนชำาระแล้ว ดังนี้ 
ทุนจดทะเบียน 2,499,249,882 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท รวมมูลค่า 2,499,249,882 บาท
ทุนชำาระแล้ว 2,271,999,796 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท รวมมูลค่า 2,271,999,796 บาท

นายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด

 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0 2009 9000

โทรสาร 0 2009 9991

เว็บไซต์ www.set.or.th/tsd

ผู้สอบบัญชี บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ชัยยศ สอบบัญชี จำากัด

 อาคารเอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ ชั้น 23 - 27

 เลขที่ 11 / 1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ 0 2034 0000

โทรสาร 0 2034 0100

ข้อมูลทั่วไป
ของบริษัท
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ลักษณะการ
ประกอบธรุกจิ

การด�าเนินธุรกิจ

บริษัท สายการบินนกแอร์ จำากัด (มหาชน) หรือ “นกแอร์” จัดตั้งขึ้น 
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2547 ในชื่อบริษัท สกาย เอเชีย จำากัด 
และเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท สายการบินนกแอร์ จำากัด” เมื่อวันท่ี  
16 มกราคม 2549 ต่อมาเมื่อวันท่ี 18 มกราคม 2556 บริษัทได้ 
จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และหุ้นสามัญของบริษัท
ได้รับการจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยเริ่มเข้าทำาการ 
ซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เมือ่วันท่ี 20 มถุินายน 2556

ในปี 2557 บริษัทได้เล็งเห็นโอกาสในการขยายธุรกิจโดยการเปิด 
เส้นทางบนิระหว่างประเทศ จงึได้เข้าร่วมทุนกับสายการบนิสกู๊ต โดย
จัดตั้งสายการบินนกสกู๊ตขึ้นมา เพ่ือดำาเนินธุรกิจสายการบินราคา
ประหยัดระหว่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และเป้าหมายในการด�าเนินธุรกิจ 

วิสัยทัศน์ (VISION)
“มุ่งสู่การเป็นสายการบินแห่งนวัตกรรมที่ลำ้าสมัยที่สุด และเป็นผู้ให้
บริการด้านการเดินทางที่สะดวกสบายแก่ผู้โดยสารท่ัวโลก ในราคา 
ที่คุ้มค่าพร้อมกับตัวเลือกอันหลากหลาย และยังคงเปี่ยมไปด้วย
บริการที่สัมผัสได้ถึงความเป็นไทยอย่างแท้จริง”

พันธกิจ (MISSION)
“นกแอร์มุ ่งมั่นเพ่ือเป็นสายการบินราคาประหยัดอันดับหน่ึงใน
ประเทศไทย โดยนำาเสนอความพึงพอใจแก่ลูกค้าด้วยราคาท่ีคุ้มค่า
แต่คงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือ ความสะดวก ความคิดสร้างสรรค์ และ
การเอาใจใส่”

นกแอร์ยังคงเป็นสายการบินที่มีจุดหมายปลายทางครอบคลุม
เส้นทางบินภายในประเทศมากที่สุด โดยมุ่งเน้นการสร้างความ 
พึงพอใจให้แก่ลกูค้าผ่านการให้บรกิารทีม่คุีณภาพ และการเอาใจใส่ 
รวมทั้งความน่าเชื่อถือ และความปลอดภัยเป็นสำาคัญ ซึ่งสามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มเป้าหมาย

บริษัทมีนโยบายจัดสรรเครื่องบินให้เหมาะสมกับปริมาณความ
ต้องการบินในแต่ละเส้นทางการบิน ทั้งเส้นทางการบินสายหลัก  
สายรอง และสายย่อย โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บรษิทัมเีครือ่งบนิ 
ให้บริการขนส่งผู้โดยสารทั้งสิ้น 3 รุ่น ได้แก่ โบอิ้ง 737 - 800 จำานวน 
15 ลำา เครื่องบินบอมบาร์ดิเอร์ Q400 จำานวน 8 ลำา และเครื่องบิน  
เอทีอาร์ - 72 จำานวน 2 ลำา รวมทั้งสิ้น 25 ลำา พร้อมกันนี้บริษัทได้รับ 
การส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส ่งเสริมการลงทุน  
พ.ศ. 2560 (และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเตมิ) จากสำานักงานคณะกรรมการส่งเสรมิ 
การลงทุน (สกท.) : Board of Investment (BOI) ในประเภทกิจการ
ขนส่งมวลชนและสินค้าขนาดใหญ่ โดยมีรายละเอียดและสาระ
สำาคัญของสิทธิประโยชน์โดยทั่วไปคือ

1.  สทิธิในการยกเว้นภาษเีงนิได้นิตบิคุคลสำาหรบักำาไรสทุธิท่ีได้จาก
การประกอบกจิการทีไ่ด้รบัการส่งเสรมิรวมกนั ไม่เกินร้อยละ 100 
ของเงนิลงทุน ไม่รวมค่าทีด่นิและทนุหมนุเวียนมกีำาหนดเวลา 8 ปี  
นับตั้งแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ (มาตรา 31)

2.  สทิธิไม่ต้องนำาเงนิปันผลจากกิจการท่ีได้รบัการส่งเสรมิการลงทนุ
ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไปรวมคำานวณ เพ่ือเสีย
ภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาท่ีได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 
(มาตรา 34)

3.  สิทธิในการยกเว้นอากรขาเข้าสำาหรับเครื่องบินที่นำาเข้าจาก 
ต่างประเทศ (มาตรา 28)

4.   สิทธิในการนำาคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู ้ชำานาญการ  
คู่สมรส และบุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะของบุคคลทั้งสองประเภทนี้
เข้ามาในราชอาณาจกัร และได้รบัอนญุาตทำางานเฉพาะตำาแหน่ง
หน้าที ่ตามจำานวนและกำาหนดระยะเวลาให้อยู่ในราชอาณาจกัร
เท่าที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร (มาตรา 25 และ 26)

บรษิทัเป็นสายการบนิท่ีมคีวามโดดเด่นในด้านการให้บรกิารอสิระใน
การเลอืกซือ้ท่ีนัง่ล่วงหน้า มบีรกิารนำา้ดืม่ในเท่ียวบนิ รวมถึงให้บรกิาร
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในระหว่างเที่ยวบิน (ในเครื่องที่ได้รับการติดตั้ง
อุปกรณ์แล้ว) และบริการนำ้าหนักสัมภาระขั้นตำ่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
เพิ่มเติมจากค่าโดยสาร (Economy Class)
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เครือข่ายเส้นทางบิน

บริษัทให้บริการขนส่งทางอากาศภายในประเทศและต่างประเทศ
ภายใต้แบรนด์ “นกแอร์” ในลักษณะจุดต่อจุดโดยไม่มีบริการเชื่อม
ต่อ (Point - to-Point) เป็นผูใ้ห้บรกิารเท่ียวบนิทีค่รอบคลมุทุกภมูภิาค
ในประเทศไทย โดยในปัจจบุนัเป็นผูใ้ห้บรกิารเส้นทางการบนิภายใน
ประเทศมากที่สุด ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทให้บริการ
เที่ยวบินทั้งหมด 29 เส้นทางบิน ซึ่งประกอบด้วย 25 เส้นทางบิน
ภายในประเทศ และ 4 เส้นทางบินระหว่างประเทศ โดยบริษัทมี
จำานวนเที่ยวบินแบบประจำาไป - กลับต่อสัปดาห์ 673 เที่ยวบิน 

นอกจากนี ้เพ่ือขยายเครอืข่ายเส้นทางการบนิไปยังตลาดต่างประเทศ  
บริษัทได้ทำาข้อตกลงรับขนส่งผู้โดยสารระหว่างสายการบินแบบ 
Interline Cooperation Agreement กับสายการบินสกู๊ต โดยบริษัท
สามารถจำาหน่ายบัตรโดยสารจากจุดหมายการเดินทางภายใน
ประเทศ อาทิ เชียงใหม่ เชียงราย ภูเก็ต อุดรธานี อุบลราชธานี 
นครศรีธรรมราช ตรัง และหาดใหญ่ ไปยังประเทศสิงคโปร์ ข้อตกลง 
ดังกล่าวจะช่วยอำานวยความสะดวกให้ผู ้ โดยสารโดยการซื้อ 
บตัรโดยสารเพียงครัง้เดียวสำาหรบัการเดินทางไปยังจดุหมายปลายทาง 
ที่ต้องเดินทางโดยเที่ยวบินของสายการบินทั้ง 2 สายการบิน

โครงสร้างรายได้ของบริษัท

งบการเงินรวม

2559 2560 2561

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

รายได้จากการให้บริการขนส่ง

รวมรายได้จากการขนส่ง 14,762.41 87.15 17,385.99 85.32 16,699.71 84.60

รวมรายได้จากบริการเสริม 1 1,463.21 8.64 2,186.11 10.73 2,560.12 12.97

รายได้อ่ืน

ดอกเบี้ยรับ 36.61 0.22 23.91 0.12 25.46 0.13

อื่นๆ 676.09 3.99 780.69 3.83 454.93 2.30

รวมรายได้อ่ืน 712.70 4.21 804.60 3.95 480.39 2.43

รายได้รวมทั้งหมด 16,938.32 100.00 20,376.70 100.00 19,740.22 100.00

1  รายได้จากบริการเสริม อาทิ รายได้จากการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง รายได้ค่านำ้าหนักสัมภาระส่วนเกิน รายได้ค่าธรรมเนียมการจองตั๋วและชำาระเงิน และรายได้จากการจำาหน่าย

อาหารเครื่องดื่มและสินค้าที่ระลึก

บริษัทยังเข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับสายการบินราคาประหยัดชั้นนำา  
8 สายการบินของเอเชียภายใต้เครือ Value Alliance ซึ่งประกอบไป
ด้วยสายการบินนกแอร์ สายการบินนกสกู๊ต สายการบินสกู๊ต สาย 
การบนิเซบแูปซฟิิค (รวมถึงสายการบนิ Cebgo) สายการบนิเจจแูอร์ 
สายการบินไทเกอร์แอร์สิงคโปร์ สายการบินไทเกอร์แอร์ออสเตรเลีย 
และสายการบินวานิลลาร์แอร์ เพ่ือสร้างเครือข่ายเส้นทางการบิน
ภายในกลุ่มพันธมิตร และเพ่ิมทางเลือกในการเดินทางท่ีสามารถ
เชื่อมโยงเส้นทางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียเหนือ  
รวมไปถึงเชื่อมโยงเส้นทางไปยังทวีปออสเตรเลีย ทำาให้เกิดความ
สะดวกสบายแก่ผู้โดยสารมากขึ้น

บริษัทให้บริการเท่ียวบินจากฐานปฏิบัติการหลักท่ีท่าอากาศยาน
นานาชาติดอนเมือง โดยมุ่งเน้นให้บริการเที่ยวบินทั้งในเส้นทางท่ี
มีความต้องการอย่างหนาแน่นอย่างเส้นทางการบินสายหลัก และ
เส้นทางบินท่ีมีความต้องการบินไม่มากนักในปัจจุบันแต่คาดว่าจะ
มีความต้องการทางการบินสูงขึ้นในอนาคต อย่างเส้นทางการบิน 
สายรอง และเส้นทางการบินสายย่อย เพ่ือให้สอดคล้องกลยุทธ ์
การแข่งขันของบริษัท

ทั้งน้ี บริษัทยังให้บริการเท่ียวบินในแบบเหมาลำา (Charter Flight) 
กับผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะเดินทางเป็นหมู่คณะ หรือต้องการ
เดินทางไปยังจุดหมายปลายทางท่ีอยู่นอกเหนือจากตารางบินแบบ
ประจำาของบริษัท
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ตารางแสดงช่องการจัดจ�าหน่ายและ
ช่องทางการช�าระเงิน

ช่องทางการจัดจ�าหน่าย / 
ช่องทางการช�าระเงิน

เว็บไซต์ เว็บไซต์ 
บนมือถือ

ศูนย์บริการ
ลูกค้าทาง
โทรศัพท์

เคาน์เตอร์ 
ท่าอากาศยาน

ตัวแทน
จ�าหน่าย

เคาน์เตอร์
เซอร์วิส

1. เงินสด      

2. บัตรเครดิต      

3. ตู้เอทีเอ็ม      

4. เคาน์เตอร์เซอร์วิส      

5. ไดเร็กเดบิต      

6. เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย      

7. Alipay and WeChat Pay      

8. Line Pay      

9. Apple Pay      

10. QR Payment      

11. 123Myanmar      

บริษัทมีรายได้หลักจากการให้บริการขนส่งทางอากาศ ในปี 2561 
บริษัทมีรายได้จากค่าโดยสารจำานวน 16,699.71 ล้านบาท คิดเป็น 
ร้อยละ 84.60 โดยรายได้จากค่าโดยสารส่วนใหญ่มาจากการให้
บริการเท่ียวบินแบบประจำา ซึ่งเป็นการให้บริการขนส่งทางอากาศ
ภายในประเทศและต่างประเทศ นอกจากน้ี บริษัทและบริษัทย่อย
ยังมีรายได้จากการให้บริการแบบเช่าเหมาลำา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการ
เหมาลำาจากประเทศไทยไปไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งการให้
บรกิารดงักล่าวเป็นการให้บรกิารนอกเหนอืจากตารางบนิประจำา และ
เป็นการใช้เครื่องบินที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ในปี 2561 บริษัทมีรายได้จากการให้บริการเสริมจำานวน 2,560.12 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.97 ของรายได้รวม การที่บริษัทมีสัดส่วน
รายได้จากการให้บริการเสริมไม่สูงนัก เนื่องจากบริษัทมีนโยบาย
กำาหนดราคาบัตรโดยสารที่ครอบคลุมบริการหลัก อาทิ นำ้าหนัก 
สัมภาระและอาหารว่าง โดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมจาก 
ผู้โดยสารซึ่งถือเป็นกลยุทธ์การตลาดส่วนสำาคัญในการให้บริการท่ี
แตกต่างจากสายการบินราคาประหยัดอื่นๆ 

รายได้อื่นของบริษัทในปี 2561 อยู่ที่ 480.39 ล้านบาท คิดเป็น 
ร้อยละ 2.43 ของรายได้รวม รายได้อ่ืนประกอบด้วยรายได้จาก
ดอกเบี้ยรับ รายได้จากการรับรู้การคืนเงินประกันและการซ่อมบำารุง 
รกัษา รวมถึงกำาไรจากการขายและเช่ากลบัเครือ่งบนิภายใต้สญัญาเช่า 
ดำาเนินงาน (Sale and Lease Back) และอื่นๆ

ช่องทางการจัดจ�าหน่าย
และช่องทางการช�าระเงิน

บริษัทได้มุ่งมั่นในการพัฒนาช่องทางการสำารองที่นั่งและชำาระเงิน
ผ่านช่องทางต่างๆ เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง เพ่ือครอบคลุมทุกความ
ต้องการของกลุ่มลูกค้าของบริษัท โดยในปัจจุบันผู้โดยสารท่ัวไป
สามารถสำารองที่นั่งผ่านช่องทางต่างๆ ได้หลากหลายช่องทาง 
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การจ�าหน่ายผ่านทางเว็บไซต์ และช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
บริษัทจำาหน่ายบัตรโดยสารผ่านทางเว็บไซต์เป็นส่วนใหญ่ คิดเป็น 
ร้อยละ 57.6 ในปี 2561 โดยผูโ้ดยสารสามารถสำารองตัว๋โดยสารผ่าน
ทาง www.nokair.com หรือเว็บไซต์บนสมาร์ทโฟน ซึ่งการสำารอง
ที่นั่งผ่านทางเว็บไซต์เป็นช่องทางท่ีครบวงจรและสะดวกต่อการ 
ใช้งานมากทีส่ดุ โดยมกีารให้บรกิารต้ังแต่การตรวจสอบเส้นทางการบนิ  
ตารางการบิน การสำารองที่น่ัง การเช็คอิน การเลือกซื้อบริการเสริม 
นอกจากนี้ อีกช่องทางท่ีสำาคัญในการสำารองที่น่ังและเช็คอิน คือ 
แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน เพ่ือรองรับการใช้งานที่เติบโตขึ้น 
อย่างรวดเร็วของสมาร์ทโฟนซึ่งเป็นการเพ่ิมช่องทางการจัดจำาหน่าย
และอำานวยความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้า

การจ�าหน่ายผ่านศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์
สำาหรับลูกค้าทั่วไปและนกแฟนคลับ สามารถสำารองที่ น่ังผ่าน 
ศูนย์บรกิารลกูค้าของบรษิทัหมายเลข 1318 ได้ทกุวันต้ังแต่เวลา 6:00 น.  
ถึง 24:00 น. จัดเป็นอีกหน่ึงช่องทางที่สะดวกและรวดเร็ว โดยใน 
ปี 2561 บริษัทมีรายได้จากการจองซื้อผ่าน Call Center คิดเป็น 
ร้อยละ 2.8 ถึงแม้ว่าการขายผ่านทางศนูย์บรกิารลกูค้าจะยังมสีดัส่วน
ที่น้อย แต่ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางให้ลูกค้าสอบถามข้อมูล และส่งผ่าน
ข้อร้องเรียนมายังบริษัท ซ่ึงถือเป็นช่องทางสำาคัญในการติดต่อกับ
ลูกค้า

การจ�าหน่ายผ่านเคาน์เตอร์ท่าอากาศยาน
บริษัทให้บริการสำารองที่นั่งที่ท่าอากาศยานทุกแห่งที่ทำาการบิน และ
มีเคาน์เตอร์นอกท่าอากาศยาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัท
มีสำานักงานขายทั้งสิ้นมากกว่า 30 สาขา บริษัทมีรายได้จากการ 
จองซื้อผ่านช่องทางนี้คิดเป็นร้อยละ 6.4

การจ�าหน่ายผ่านตัวแทนจ�าหน่าย
ผู้โดยสารสามารถจองซื้อตั๋วโดยสารผ่านทางตัวแทนจำาหน่ายท่ี 
จดทะเบียนกับบริษัทได้ทั่วประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน 
ใกล้เคียง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 คิดเป็นร้อยละ 42.2 ของ 
ช่องทางท้ังหมด โดยการจองซื้อผ่านทางตัวแทนจำาหน่ายจะเหมาะ
สำาหรับกลุ่มลูกค้าที่ไม่สะดวกที่จะเข้าถึงการใช้งานทางอินเทอร์เน็ต 
และศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ อัตราค่าโดยสารสำาหรับลูกค้าที่
จองซื้อตั๋วโดยสารผ่านตัวแทนจำาหน่าย จะเป็นอัตราเดียวกันกับการ
จองซื้อผ่านช่องทางอื่นๆ โดยบริษัทมีนโยบายให้ส่วนแบ่งการขาย 
(Commission Fee) แก่ตัวแทนจำาหน่าย

การจ�าหน่ายผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส
ช่องทางการจำาหน่ายผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส รวมถึงร้านสะดวกซื้อ
เป็นอกีช่องทางหนึง่ท่ีช่วยเพ่ิมความสะดวกรวดเรว็ในการจองซือ้และ
ชำาระเงินให้กับผู้โดยสาร ผู้โดยสารสามารถจองซื้อผ่านเคาน์เตอร์
เซอร์วสิภายในร้านเซเว่นอเีลฟเว่น และเคาน์เตอร์เซอร์วิสทีเ่ป็นแบบ 
Stand Alone โดย ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561 มเีคาน์เตอร์เซอร์วสิท่ีให้

บริการจำาหน่ายตั๋วทั่วประเทศไทยทั้งสิ้นมากกว่า 10,000 สาขา การ
เปิดช่องทางการจำาหน่ายดงักล่าว ทำาให้บรษิทัมช่ีองทางการจำาหน่าย
บตัรโดยสารทีม่ากขึน้และครอบคลมุทกุกลุม่ลกูค้า คดิเป็นร้อยละ 0.7

การจ�าหน่ายผ่านช่องทางอื่นๆ
บริษัทมีช่องทางการจำาหน่ายตั๋วโดยสารผ่านช่องทางอื่นๆ ซึ่ง
มิใช่ช่องทางประจำา ได้แก่ การขายผ่านห้างสรรพสินค้า เป็นต้น  
โดยช่องทางการออกบูธตามการจัดแสดงงานต่างๆ อาทิ งานไทย
เที่ยวไทย เป็นต้น

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นมา นกแอร์เพ่ิมช่องทางรับชำาระเงิน 
ให้กับผู้โดยสารเพิ่มเติม ได้แก่ บริการหักบัญชีอัตโนมัติของธนาคาร
กรุงเทพ (BBL Direct Debit), ช่องทางชำาระเงินที่บ๊ิกซี ซูเปอร์
เซ็นเตอร์ (Big C), บริการ แรบบิท ไลน์เพย์ (Rabbit LINE Pay),  
ช่องทาง แอบเปิ้ล เพย์ (Apple Pay), ช่องทางชำาระเงินท่ีเทสโก้ 
โลตสั (TESCO Lotus), ช่องทางการชำาระเงนิผ่าน อาลเีพย์ (Alipay),  
ช่องทางการชำาระเงินผ่าน วีแชท เพย์ (WeChat Pay), ช่องทางการ
ชำาระเงนิผ่านบตัร Union Pay, บรกิารการผ่อนชำาระเงนิค่าตัว๋เครือ่งบนิ 
ผ่านบัตรเครดิต และช่องทางคิวอาร์โค้ด เพื่อทำาให้เกิดความสะดวก
สบายแก่ผู้โดยสาร 

การด�าเนินงานของบริษัท

ปัจจุบันบริษัทให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยมีฐานปฏิบัติการบินท่ี 
ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองซึ่งประกอบด้วยหน่วยงาน
หลัก ได้แก่ ศูนย์นักบินและลูกเรือ ฝ่ายปฏิบัติการบิน ฝ่ายซ่อม
บำารุงอากาศยาน ฝ่ายคุณภาพความปลอดภัยและความมั่นคง  
ฝ่ายบริการลูกค้า ส่วนการเติมนำ้ามันเชื้อเพลิง ส่วนใหญ่จะกระทำา
ที่ท่าอากาศยานดอนเมือง เนื่องจากมีต้นทุนนำ้ามันท่ีตำ่าท่ีสุด ส่วนที่ 
ท่าอากาศยานภูมภิาคจะเป็นการเตมินำา้มนัเพ่ิมเตมิเป็นบางครัง้ตาม
มาตรฐานความปลอดภัยเท่านั้น

การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

การจัดหาเครื่องบิน
บริษัทมีนโยบายจัดสรรเครื่องบินให้เหมาะสมกับปริมาณความ
ต้องการบินในแต่ละเส้นทางการบิน ท้ังเส้นทางการบินสายหลัก  
สายรอง และสายย่อย โดย ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 บรษิทัมเีครือ่งบนิ 
ให้บริการขนส่งผู ้โดยสารทั้งสิ้น 3 รุ ่น ได้แก่ โบอิ้ง 737 - 800  
เครื่องบินบอมบาร์ดิเอร์ Q400 และเครื่องบินเอทีอาร์ - 72 รวม
ทั้งส้ิน 25 ลำา ท้ังนี้ บริษัทจัดหาเครื่องบินทุกลำาด้วยวิธีการเช่าใน
ลกัษณะ Dry Lease หรอืเช่าเฉพาะเครือ่งบนิไม่รวมนักบนิและลกูเรอื  
โดยบริษัททำาสัญญาเช่าดำาเนินงาน (Operating Lease) ซึ่งปกติจะ
มีระยะเวลาเช่า 7 - 12 ปี
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ตารางแสดงข้อมูลเกี่ยวกับฝูงบินของสายการบินนกแอร์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประเภทเครื่องบิน จ�านวนเครื่องบิน (ล�า) ความจุผู้โดยสารต่อล�า (ที่น่ัง) อายุโดยเฉลี่ย (ปี)

โบอิ้ง 737 - 800 15 189 4.6

เอทีอาร์ 72 - 500 2 66 - 72 11.6

บอมบาร์ดิเอร์ Q400 8 86 3.5

รวม 25 - 4.8

เคร่ืองบินรุ่นโบอิง้ 737 - 800 เป็นเครือ่งบนิโดยสารท่ีมพิีสยับนิระยะปานกลาง ลำาตวัแคบ ใช้เครือ่งยนต์ไอพ่น ซึง่นำามาใช้สำาหรบัเส้นทางสายหลกั
และเส้นทางสายรอง สำาหรบัเครือ่งบนิบอมบาร์ดเิอร์ Q400 และเอทอีาร์ - 72 เป็นเครือ่งบนิโดยสารขนาดเลก็ ใช้เครือ่งยนต์ใบพัด (Turboprop) 
2 เครื่อง มีพิสัยบินระยะใกล้ ซึ่งบริษัทจะนำามาใช้บินในเส้นทางสายรองและสายย่อย เพื่อให้เหมาะสมกับอุปสงค์ของตลาด

อัตราการใช้เครื่องบินต่อล�า
บริษัทมุ่งเน้นการใช้เครื่องบินให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและคำานึงถึง
ความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นสำาคัญ ประกอบกับบริหารจัดการ
ให้เท่ียวบินของบริษัทไม่เกิดความล่าช้าที่จะส่งผลกระทบต่อตาราง 
การบินของบริษัทในภาพรวม โดยในปี 2561 บริษัทมีเครื่องบิน  
ณ สิน้ปีรวม 25 ลำา ซึง่บรษิทัมอีตัราการใช้เครือ่งบนิทุกประเภทเฉลีย่ 
สำาหรบัโบอิง้ 737 - 800 บอมบาร์ดเิอร์ Q400 และ เอทีอาร์ 72 - 500 ท่ี  
10.37, 8.15 และ 5.97 ชั่วโมงต่อวัน ตามลำาดับ ซึ่งอัตราใช ้
เครื่องบินต่อลำาไม่เป็นไปตามแผนทำาให้กระทบต่อรายได้และ 
ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยของบริษัทอย่างมีนัยสำาคัญ

การซ่อมบ�ารุงเครื่องบิน
บริษัทมีนโยบายมุ่งเน้นในเรื่องความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็น
สำาคัญ โดยเน้นยำ้าให้เครื่องบินอยู่ในสภาพท่ีสมบูรณ์พร้อมทำา 
การบินทุกครั้ง ภายใต้มาตรฐานการตรวจสอบและการซ่อมบำารุง
ซึ่งเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของสำานักงานการบินพลเรือน
แห่งประเทศไทย (CAAT) ซ่ึงเป็นไปในมาตรฐานเดียวกับองค์การ
ความปลอดภัยด้านการบินแห่งสหภาพยุโรป (EASA) และองค์การ
บรหิารการบนิแห่งสหรฐัอเมรกิา (FAA) การดูแลรกัษาและซ่อมบำารงุ 
เครื่องบินแบบครบวงจรเพ่ือให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยตามที่
กล่าวแล้วนัน้ ต้องใช้เงนิลงทุนสงูและต้องการผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะทาง 
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561 บรษิทัมใีบอนญุาตและสามารถซ่อมบำารงุ
ระดับทั่วไป (Transit Check และ Daily Check) และระดับซ่อมย่อย  
(A - Check หรือ Light Maintenance) ส่วนการซ่อมบำารุงระดับ 
ซ่อมใหญ่ (C - Check และ Heavy Maintenance) บริษัทไม่มี 
โรงซ่อมบำารุงเป็นของตนเอง แต่ได้ว่าจ้างบริษัทอื่นผู ้ให้บริการ
ภายนอกซ่ึงมคีวามชำานาญและความพร้อมในการซ่อมบำารงุเครือ่งบนิ  
โดยจะต้องได้รับการรับรองจาก CAAT และ FAA หรือ EASA

การจัดหาชิ้นส่วนและอะไหล่
การจัดหาอะไหล่เครื่องบินรวมทั้งอุปกรณ์ของนกแอร์นั้น บริษัทได้
ให้ผู้บริการหลักคือ Lufthansa Technik AG เป็นผู้ดำาเนินการ ทั้งน้ี
กระบวนการพจิารณาคดัเลอืกผูใ้ห้บริการนัน้ บรษิัทได้พจิารณาจาก
ความสามารถในการวางแผนซ่อมบำารงุอากาศยาน การจดัหาอะไหล่
และอุปกรณ์เครื่องบิน ค่าใช้จ่าย ตลอดจนประสบการณ์ที่ผ่านมาใน
ด้านธุรกิจการบิน เป็นต้น

นอกจากท่ีได้กล่าวมาแล้วข้างต้น บริษัทยังได้จัดหาอะไหล่และ
อุปกรณ์เครื่องบินเองท่ีนอกเหนือจากท่ี Lufthansa Technik AG 
จัดหามาให้ ทั้ง Routine และ Non Routine Job ทั้งน้ีเพ่ือเป็น 
การลดค่าใช้จ่ายของบรษิทั โดยจดัเก็บชิน้ส่วนอะไหล่และอปุกรณ์ไว้
ที่อาคารจัดเก็บคลังสินค้าท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง

การจัดหาน�้ามันเชื้อเพลิง
นำา้มนัเชือ้เพลงิเป็นต้นทุนหลกัของค่าใช้จ่ายของบรษิทั โดยในปี 2561 
บริษัทมีค่าใช้จ่ายนำ้ามันเชื้อเพลิงคิดเป็นร้อยละ 25 ของต้นทุนใน 
การดำาเนนิงานของบรษิทั โดยในอดตีบรษิทัซือ้นำา้มนัเชือ้เพลงิท้ังหมด
ผ่านการบินไทย ต่อมาในปี 2554 บริษัทได้เริ่มการจัดซื้อนำ้ามัน 
เชื้อเพลิงจากผู้ค้านำ้ามันโดยตรง ได้แก่ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย 
จำากัด และ บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) โดยในปี 2561 บริษัทได้
ร่วมจัดซื้อนำ้ามันร่วมกับการบินไทยตามนโยบาย Thai Group ทั้งนี้ 
บริษัทมีการส่ังซื้อนำ้ามันเชื้อเพลิงกับผู้จำาหน่ายโดยตรง และบริษัท
ส่ังซื้อจากผู้จำาหน่ายรายหนึ่งเกินกว่าร้อยละ 30 ของต้นทุนนำ้ามัน
เชื้อเพลิง เนื่องจากผู้จัดจำาหน่ายรายดังกล่าวให้ราคาและข้อเสนอ
ทางธุรกิจที่ดีกับบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทมิได้พึ่งพิงผู้จัดจำาหน่าย
นำา้มนัรายดงักล่าวเป็นพิเศษ และบรษิทัมไิด้มนีโยบายซือ้นำา้มนัจาก
บุคคลใดบุคคลหนึ่งอย่างต่อเน่ือง หากเงื่อนไขและราคามิได้ดีกว่า
บคุคลอืน่ เนือ่งจากบรษิทัสามารถจดัซือ้นำา้มนัจากผูจ้ดัจำาหน่ายราย 
อ่ืนๆ ได้ อย่างไรก็ตาม การจัดซื้อนำ้ามันเชื้อเพลิงจากผู้ค้านำ้ามัน 
รายใหญ่ระดับโลกจะทำาให้บริษัทสามารถจัดหานำ้ามันได้อย่าง 
เพียงพอในราคาที่เหมาะสม
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เน่ืองจากราคานำ้ามันมีความผันผวนสูง ในปี 2561 คณะกรรมการ
บริษทัจงึมนีโยบายอนมุตัใิห้บรษิทัเข้าทำาสญัญาใช้บรกิารการป้องกัน
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคานำ้ามันจากการบินไทย ซึ่งเป็น
ส่วนหน่ึงภายในนโยบาย Thai Group โดยบริษัทมีนโยบายป้องกัน
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคานำ้ามันในระยะเวลาไม่เกิน 24 
เดือน โดยกำาหนดให้มีสัดส่วนการป้องกันความเสี่ยงระหว่างร้อยละ  
20 - 50 ของปริมาณการใช้นำ้ามันต่อเดือนหรือประกันความเส่ียง
ไว้เพียงบางส่วน (Partial Hedge) โดยเป็นการทำาสัญญาป้องกัน 
ความเสี่ยงกับการบินไทย ซึ่งตามนโยบายการบริหารความเส่ียง
จากราคานำ้ามันของบริษัทดังกล่าว จะช่วยเพ่ิมความยืดหยุ่นให้กับ
บริษัทในการบริหารรายได้และต้นทุน ส่งผลให้บริษัทสามารถปรับ
ราคาการจำาหน่ายตั๋วโดยสารได้เฉพาะส่วนท่ียังไม่ได้มีการจำาหน่าย 
เพ่ือชดเชยผลกระทบจากราคานำ้ามันได้บางส่วน ซึ่งจะสอดคล้อง
กับกลยุทธ์การตั้งราคาแบบ Dynamic Pricing หรือ การกำาหนด 
ค่าตั๋วโดยสารหลายระดับราคา และระยะเวลาการเปิดจำาหน่าย 
ตั๋วโดยสารล่วงหน้าของบริษัท 

โดยทั่วไปบริษัทจะทำาการเติมนำ้ามันเชื้อเพลิงที่ท ่าอากาศยาน
นานาชาติดอนเมืองเป็นหลัก เนื่องจากมีผู้จำาหน่ายมากราย ทำาให้
บริษัทสามารถจัดหาราคานำ้ามันได้ในราคาถูกกว่าการจัดหาและ 
ส่งมอบนำ้ามันเชื้อเพลิงในจังหวัดอื่นๆ ซึ่งส่วนใหญ่มีผู ้จำาหน่าย
เพียงรายเดียว โดยผู้ค้านำ้ามันที่สามารถส่งมอบได้ท่ีท่าอากาศยาน
นานาชาติดอนเมืองจะใช้บริการจัดเก็บ จัดส่ง และเติมนำ้ามันของ
บริษัทบริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำากัด (มหาชน) (“BAFS”)  
ซึ่งเป็นบริษัทเพียงรายเดียวท่ีได้รับอนุญาตให้บริการเติมนำ้ามัน  
ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง 

ข้อมูลแสดงราคาน�้ามันดิบ BRENT SPOT PRICE ปี 2547 - 2561 (หน่วย : ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล)

ที่มา : Thomson Reuters, ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

การด�าเนินงานบริเวณท่าอากาศยาน

บริษัทดำาเนินการบริการภาคพ้ืนดินและบริการสนับสนุนภาคพ้ืนดิน
ต่อผู้โดยสารของบริษัทด้วยตนเอง โดยทำาการเช่าอุปกรณ์ท่ีสำาคัญ
จากท่าอากาศยานต่างๆ ในประเทศ เช่น เคาน์เตอร์เช็คอิน และ 
ทางเชื่อมต่อ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ว่าจ้างบุคคลภายนอกที่มีความ
เชีย่วชาญในการดำาเนนิงาน ให้ทำาการขนส่งสมัภาระลงทะเบยีนของ
ผู้โดยสารไปกลับระหว่างท่าอากาศยานและเครื่องบิน การจัดหารถ
ขนส่งผู้โดยสารระหว่างประตูทางขึ้นเครื่องบิน (Gate) กับเครื่องบิน 
บันไดขึ้นลงเครื่องบิน และการจัดการขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ 
(Cargo)

เครื่องดื่ม
บริษัทให้บริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มแก่ผู้โดยสาร โดยมีการ 
ปรับเปลี่ยนรูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ท้ังหมดตั้งแต่บรรจุภัณฑ์ โดย
คำานึงถึงมาตรฐานของคุณภาพสินค้า เพ่ือสร้างความพึงพอใจแก่ 
ผู้โดยสารเป็นสำาคัญ
-  อาหารร้อน บริษัทให้บริการจำาหน่ายอาหารร้อนบนเท่ียวบิน 

เพื่อให้ผู้โดยสารได้เลือกสรรเมนูและรสชาติที่หลากหลาย ทั้งใน
รูปแบบอาหารสไตล์ไทยหรือนานาชาติ เพ่ือความสะดวกสบาย
ในการเลือกใช้บริการ ผู้โดยสารสามารถดำาเนินการส่ังอาหาร 
ล่วงหน้าได้ 24 ชั่วโมงก่อนเดินทาง ในทุกช่องทางการขายของ
บริษัทสายการบินนกแอร์ อาหารร้อนจะสามารถให้บริการได้ใน
เที่ยวบินที่ทำาการบินด้วยเครื่อง 737 - 800 เท่านั้น 

-  น�้าดื่ม บริษัทคำานึงถึงความสะดวกสบายในการเดินทาง จึงได้ 
เพ่ิมปริมาณนำ้าดื่มจาก 100 มิลลิลิตร เป็นขนาด 150 มิลลิลิตร 
และเปลีย่นเป็นบรรจภุณัฑ์แบบขวดทีส่ะดวกต่อการบรโิภคและ
การพกพา
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การประกันภัย
บริษัทได้ทำาประกันภัยสำาหรับการบินตามแนวทางปฏิบัติของ
อุตสาหกรรมการบินนานาชาติ โดยทำาประกันภัยอากาศยานทุกลำา
ของนกแอร์กับบริษัทประกันภัยในประเทศไทย ซึ่งผู้รับประกันภัย
จะทำาประกันภัยต่อ (Reinsurance) ไปยังตลาดรับประกันภัยต่อ
ต่างประเทศตามมาตรฐานสากลของตลาดการประกันภัยเครื่องบิน

นโยบายคุณภาพ ความปลอดภัย และความมั่นคง
บริษัทให้ความสำาคัญต่อระบบบริหารคุณภาพ ความปลอดภัย และ
ความมั่นคง และเชื่อมั่นว่าเป็นองค์ประกอบสำาคัญในการดำาเนิน
ธุรกิจ ผูบ้ริหารและพนักงานทุกระดบัต้องปฏิบติัตามนโยบายคณุภาพ 
ความปลอดภัย และความมั่นคง อย่างเคร่งครัด รวมทั้งมีการบริหาร
ระบบบริหารคุณภาพ ความปลอดภัย และความมั่นคง โดยใช้แผน
บริหารจัดการเชิงรุกในการระบุอันตรายและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงการตรวจประเมินอย่างมีระบบ เพ่ือกำาจัดหรือลดระดับ 
ความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยทาง 
การบิน การบาดเจ็บของบุคคล การเสียหายของอุปกรณ์ หรือ 
สภาพแวดล้อม

ถึงแม้ว่าในปี 2558 องค์การการบนิพลเรอืนระหว่างประเทศ (ICAO) 
ได้เข้ามาตรวจการทำาหน้าที่กำากับดูแลมาตรฐานความปลอดภัย
ด้านการบินพลเรือนของประเทศไทย แล้วพบว่าในการกำากับดูแล
ความปลอดภัยด้านการบินพลเรือนของประเทศต้องเร่งทำาการแก้ไข
ข้อบกพร่องตามท่ี ICAO ให้คำาแนะนำาไว้ โดยปักธงแดงหน้าชื่อ
ประเทศไทยบนเว็บไซต์ของ ICAO ซ่ึงส่งผลให้ทุกสายการบินต้อง
ปรับปรุงการดำาเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำาหนดไว้ 

อย่างไรก็ตาม ในปี 2560 บริษัทได้ผ่านการตรวจสอบมาตรฐาน
และรับมอบใบรับรองผู ้ดำาเนินการเดินอากาศฉบับใหม่ (AOC  
Re - certification) ตามมาตรฐานองค์กรการบินพลเรือนระหว่าง
ประเทศ (ICAO) แล้ว

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรทรัพยากรท่ีเหมาะสมและเพียงพอ เพ่ือให้
สอดคล้องกับความต้องการของระบบบรหิารคณุภาพ ความปลอดภยั 
และความมัน่คง โดยผูบ้รหิารและหัวหน้างานทุกคนเป็นผูร้บัผดิชอบ
ในการขับเคลื่อนและพัฒนาปรับปรุงระบบบริหารดังกล่าวอย่าง 
ต่อเนือ่งและมปีระสทิธิภาพ รวมถึงการฝึกอบรมพนกังานเพ่ือเพ่ิมพูน
ทกัษะ พัฒนาความรู ้ความสามารถ การจดัสรรอปุกรณ์และเครือ่งมอื 
ทีจ่ำาเป็น สถานท่ีทำางาน ตลอดจนการสนบัสนนุความช่วยเหลอืด้านต่างๆ  
พนกังานจงึต้องให้ความสำาคญัและตระหนกัในกฎ ระเบยีบข้อบงัคบั 
และขั้นตอนการดำาเนินงานด้านการบริหารคุณภาพ ความปลอดภัย 
และความมั่นคง

พนักงานทุกคนต้องมีความพร้อมท้ังทางด้านร่างกายและจิตใจ 
ทุกครั้งที่ปฏิบัติหน้าที่ และมีจิตสำานึกในการให้บริการด้วยใจ พร้อม
ที่จะปรับปรุง แก้ไข พัฒนางานด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และ
ความมั่นคง ในสถานที่ปฏิบัติงานของตนเองอย่างสมำ่าเสมอ รวมทั้ง
มีหน้าที่รายงานอุบัติเหตุหรืออุบัติการณ์ การกระทำาหรือพฤติกรรมที่

ไม่ปลอดภัยให้ผูบ้งัคับบญัชาทราบ เพ่ือหาทางป้องกันมใิห้เหตกุารณ์
เหล่าน้ันเกิดขึ้นซำ้า ทั้งน้ีพนักงานต้องทราบว่าพฤติกรรมใดท่ีสมควร 
ได้รบัการยกเว้นจากการลงโทษ เช่น การปฏบิตังิานด้วยความผดิพลาด 
โดยมิได้ตั้งใจ และพฤติกรรมใดท่ีต้องได้รับการลงโทษทางวินัย  
เช่น การฝ่าฝืน ประมาทเลินเล่อ เป็นต้น พนักงานต้องคำานึงถึงความ
ปลอดภยัของตนเองและผูอ้ืน่อยู่เสมอ อกีท้ังแบ่งปันสิง่ทีไ่ด้เรยีนรูจ้าก
เหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยต่างๆ ให้ผู้อื่นได้รับทราบ และมุ่งม่ันที่
จะดำารงไว้ซึ่งเป้าหมายการบริหารงานคุณภาพ ความปลอดภัย และ
ความมั่นคง พนักงานต้องมีความเข้าใจ ตระหนัก และมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาเป้าหมายนั้นร่วมกัน 

ผูบ้รหิารนกแอร์ต้องกำากับดแูลการตรวจประเมนิการบรหิารคณุภาพ 
ความปลอดภัย และความมั่นคง ให้สอดคล้องกับแผนตรวจประเมิน  
รวมถึงต้องมีการวิเคราะห์ ติดตาม ประเมินประสิทธิผลของ 
แผนปฏิบัติการแก้ไขข้อบกพร่อง หรือส่ิงที่ไม่เป็นไปตามข้อกำาหนด 
ให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลา โดยใช้เครื่องมือวัดผลและตัวชี้วัดใน
การประเมินผลการดำาเนินงานดังกล่าว

พนกังานทกุคนมหีน้าท่ีความรบัผดิชอบในการกำากับดแูล การปฏิบตังิาน 
ของพนักงานแรงงานภายนอก โดยไม่สามารถถ่ายโอนความ 
รับผิดชอบน้ีไปให้บุคคลหรือบริษัทแรงงานภายนอกได้ บริษัทมั่นใจ
ว่าการใช้บริการระบบต่างๆ จากบริษัทแรงงานภายนอกสอดคล้อง
กับมาตรฐานและข้อกำาหนดการบรหิารงานคณุภาพ ความปลอดภยั 
และความมั่นคง

บริษัทจะรักษาสัมพันธภาพกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือหน่วยงานอื่นๆ 
ที่เก่ียวข้อง ท้ังภายในและภายนอกบริษัท อีกท้ังหมั่นตรวจสอบ 
ประเมิน และพัฒนาผลการดำาเนินงานอย่างสมำ่าเสมอ รวมทั้งยึดมั่น 
ท่ีจะดำาเนินธุรกิจภายใต้กรอบแห่งกฎหมาย ข้อกำาหนดมาตรฐาน
สากลว่าด้วยการบรหิารงานคุณภาพความปลอดภัยและความมัน่คง

ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นรายใหญ่

การไม่พึ่งพิงกันระหว่างนกแอร์กับการบินไทย
ปัจจุบันกรอบการดำาเนินธุรกิจและการบริหารจัดการของบริษัท
เป็นการดำาเนินงานทีเ่ป็นอสิระไม่พ่ึงพิงการบนิไทย โดยบรษิทัมรีะบบ
การบรหิารจดัการระบบการสำารองทีน่ัง่ ระบบเชค็อนิ และระบบบญัชี
ทีเ่ป็นอสิระของตนเอง ด้านการเช่าเครือ่งบนิ บรษิทัมนีโยบายในการ
เช่าดำาเนินงานเครื่องบินจากผู้ให้เช่ารายอื่น ดังจะเห็นได้ว่า ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2561 บริษัทเช่าดำาเนินงานเครื่องบินจากผู้ให้เช่าจาก
ต่างประเทศจำานวน 25 ลำา โดยมิได้เช่าจากการบินไทย

ระบบการจองซือ้ตัว๋เครือ่งบนิและการชำาระเงนิเป็นระบบงานหลกัของ
สายการบนิ บรษิทัมรีะบบเป็นของตนเองและแตกต่างจากระบบของ
การบินไทย นอกจากน้ีบริษัทยังมีการฝึกอบรมนักบินและพนักงาน
ต้อนรับเอง โดยบริษัทมีหลักสูตรและผู้เชี่ยวชาญผู้ให้การอบรมเป็น
ของตนเอง

27รายงานประจ�าป ี
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ลักษณะการให้บริการมีความแตกต่างกันโดยการบินไทยซึ่งเป็น 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ท่ีดำาเนินธุรกิจสายการบินแบบเต็มรูปแบบเน้นให้
ความสำาคัญกับการให้บริการ เครือข่ายการบิน และความสะดวก
สบายในการเดินทางเป็นสำาคัญ ในขณะท่ีนกแอร์เป็นสายการบิน
ราคาประหยัด ซึง่จะเน้นการให้บรกิารในกลุม่ลกูค้าทีใ่ห้ความสำาคญั
กับราคาค่าต๋ัวโดยสารและยอมรับได้กับบริการที่จำากัด เช่น การ
จำากัดนำ้าหนักสัมภาระหรือการมีค่าธรรมเนียมในการปรับเปลี่ยนวัน 
เดินทาง และไม่ต้องการสนามบินท่ีมีเส้นทางการบินที่เชื่อมโยง
กับสนามบินอื่นๆ กล่าวคือ การให้บริการจะเน้นการบริการขนส่ง
ผู้โดยสารระหว่างจุดหมายการเดินทาง (Point to point) เป็นหลัก

แม้ว ่าในปี 2561 นกแอร์ การบินไทย และไทยสมายล์ได ้ม ี
ความร่วมมือระหว่างไทยกรุ๊ป (Thai Group) โดยมีเท่ียวบินร่วม  
เส้นทางดอนเมือง - แม่ฮ่องสอน เพ่ือจุดประสงค์ในการเพ่ิมความ
สะดวกสบายแก่ผู ้โดยสาร และนำาความเจริญสู่ภูมิภาค รวมถึง
ความร่วมมือของนกแอร์และการบินไทย ในการจัดแคมเปญพิเศษ 
“นกแอร์เปลี่ยนรอยยิ้มให้เป็นไมล์” เมื่อเดินทางกับนกแอร์ สามารถ
สะสมไมล์ รอยัล ออร์คิด พลัส (ROP) ได้ เพื่อเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้ 
กับผูโ้ดยสาร และนกแอร์ได้ขอรบับรกิารจากการบนิไทย ในด้านการ
บริหารจัดการเรื่องการจัดหานำ้ามันอากาศยาน การประกันภัย และ
การบริหารจดัการความเสีย่งราคานำ้า้มนัอากาศยาน เพ่ือผลประโยชน์
สูงสุดแก่บริษัทนกแอร์เช่นกัน

การดำาเนินธุรกิจตามแนวทางข้างต้น ทำาให้บริษัทสามารถบริหาร
จัดการธุรกิจได้อย่างอิสระและเป็นเอกเทศ มิได้พ่ึงพิงการบินไทย 
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ความเป็นอิสระในการด�าเนินธุรกิจของนกแอร์

ลักษณะการประกอบธุรกิจของนกแอร์ที่ใกล้เคียงกับผู้ถือหุ้นใหญ่ 
ทำาให้การบินไทยในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับสอง กลุ่มผู้บริหาร
และกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายอื่นๆ ได้วางกรอบการบริหารจัดการ
และการบริหารงานร่วมกันเพ่ือความชัดเจนและความเป็นอิสระใน 
การดำาเนินธุรกิจไว้ดังนี้

โครงสร้างการถือหุ้น
ถึงแม้ว่าการบินไทยจะมีสัดส่วนการถือหุ้นในนกแอร์ร้อยละ 21.80 
แต่ก็มไิด้เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่รายเดยีวท่ีมจีำานวนเสยีงเบด็เสรจ็ เนือ่งจาก
โครงสร้างผูถ้อืหุน้นกแอร์ภายหลงัเข้าจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย จะประกอบด้วยผู้ถือหุ้นรายใหญ่อื่นๆ และผู้ถือหุ้น
รายย่อย ซึ่งจะทำาให้การดำาเนินงานของนกแอร์เป็นอิสระ

โครงสร้างกรรมการบริษัท 
บริษัทมีกรรมการทั้งหมด 12 ท่าน การบินไทยจะสามารถส่งตัวแทน
มาเป็นกรรมการของบริษัทได้ในสัดส่วนไม่เกิน 3 ท่านของจำานวน
กรรมการท้ังหมด และกรรมการตัวแทนของการบินไทยในนกแอร ์
ยังมีหน้าท่ีตามมาตรา 80 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด  

ซึ่งระบุเรื่องผู้ที่มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในส่วนท่ี
ตนมีส่วนได้เสีย อีกท้ังกรรมการของบริษัททุกท่านยังมีหน้าท่ีและ 
ความรับผิดชอบตามมาตรา 85 88 / 8 88 / 9 และ 88 / 10 ของ 
พระราชบญัญัตหิลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ที่
ระบใุห้กรรมการต้องปฏิบตัหิน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์ 
และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และยัง
จำาเป็นต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบเย่ียงวิญญูชน และ 
ไม่ทำาการใดอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของบริษัท รวมท้ังการ
รกัษาสทิธิของผูถื้อหุ้นให้ได้รบัความเป็นธรรมและเพ่ือประโยชน์สงูสดุ 
โดยรวม ด้วยหน้าทีต่ามมาตราดงักล่าว กรรมการตวัแทนของการบนิไทย
จึงจำาเป็นต้องปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัทโดยมิได ้
คำานึงประโยชน์ของตนหรือผลประโยชน์ของการบินไทยเป็นสำาคัญ

โครงสร้างการบริหาร
บริษัทมีโครงสร้างการบริหารซึ่งเป็นอิสระจากการบินไทย โดย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู ้บริหารทุกท่านมิใช่ตัวแทนจาก
การบินไทย

การไม่ใช้ข้อมูลภายใน
เพ่ือประโยชน์ของบริษัทอื่นๆ

นอกเหนอืจากมาตรการในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
เพ่ือให้บริษัทสามารถประกอบธุรกิจได้อย่างเป็นอิสระ มาตรการ
ป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเป็นอีกมาตรการหนึ่งท่ีจำาเป็นและสื่อให้
เห็นว่าบริษัทมีความมุ่งมั่นท่ีจะดำาเนินการตามแนวทางการกำากับ
ดูแลกิจการที่ดี

ดังน้ัน บริษัทจึงมีนโยบายในการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในท่ีระบุ
ห้ามมใิห้กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน และลกูจ้างของบรษิทั หรอือดตี
กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน และลกูจ้างทีล่าออกแล้ว เปิดเผยข้อมลู
ภายในหรือความลับของบริษัท ตลอดจนข้อมูลความลับของคู่ค้า 
ของบริษัทที่ตนได้รับทราบจากการปฏิบัติหน้าที่ให้บุคคลภายนอก 
รับทราบ (เป็นระยะเวลา 1 ปีหลังพ้นสภาพ กรณีลาออก) แม้ว่าการ
เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะไม่ทำาให้เกิดผลเสียหายแก่บริษัทและคู่ค้า
ของบริษัท และมีหน้าที่ในการใช้ข ้อมูลภายในของบริษัทเพ่ือ
ประโยชน์การดำาเนินธุรกิจของบริษัทเท่าน้ัน ท้ังน้ีห้ามมิให้นำา 
ความลบั และ/หรอืข้อมลูภายในของบรษิทัไปใช้ประโยชน์ให้แก่บรษิทัอืน่ 
ทีต่นเองเป็นผูถื้อหุน้ กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน และลกูจ้าง

นอกเหนือจากน้ัน กรรมการทุกท่านของบริษัทยังมีภาระหน้าที่ตาม 
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
มาตรา 89 / 11 มาตรา 89 / 12 และมาตรา 89 / 13 ท่ีระบุห้ามมิให้
กรรมการหรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องนำาข้อมูลของบริษัทไปใช้เพ่ือ 
ผลประโยชน์ทางการเงินอื่นๆ นอกเหนือจากท่ีพึงได้ตามปกติ หรือ 
การใช้ข้อมูลดังกล่าวทำาให้บริษัทได้รับความเสียหาย
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ดังน้ัน กรรมการบริษัทจึงมีหน้าที่ที่จะต้องรักษาข้อมูลภายในของ
บริษัทท่ีล่วงรู ้มา และไม่เผยแพร่ต่อบุคคลภายนอก และ/หรือ
การบินไทย

หากกรรมการตัวแทนของการบินไทยเปิดเผยข้อมูลภายในของ 
นกแอร์ต่อการบนิไทย จะถือว่ามคีวามผดิต่อนโยบายดังกล่าวของบรษิทั 
และถือว่ามีความผิดต่อพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด ดังนั้น 
ผู้ถือหุ้นซึ่งรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 สามารถท่ีจะใช้สิทธิในการ
เรยีกค่าเสยีหายจากกรรมการท่านดังกล่าว และระงบัการทำารายการ
ที่เกิดความเสียหาย รวมถึงถอดถอนกรรมการท่ีก่อให้เกิดความ 
เสียหายได้ ทำาให้กรรมการบริษัทจำาเป็นต้องรักษาและไม่เผยแพร่
ข้อมูลภายในของบริษัท

นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์

บริษัทมีนโยบายเก่ียวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
เพ่ือให้บรษิทัสามารถดำาเนนิธุรกิจได้อย่างเป็นอสิระ และให้มัน่ใจได้
ว่ารายการดังกล่าวทำาเพ่ือผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านั้น โดย
ระบใุห้ผูท่ี้มส่ีวนเก่ียวข้องหรอืมส่ีวนได้เสยีกับรายการท่ีพิจารณา ต้อง
แจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียของตนใน
รายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสินใจ รวมถึง
ไม่มีอำานาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ

นอกจากนั้น กรรมการและผู้บริหารจะต้องนำาเสนอวาระการประชุม
ใดๆ ทีค่าดว่าจะเป็นวาระการประชมุทีอ่าจจะก่อให้เกิดความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ ้นใหญ่รายใดๆ ให้กับ 
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาก่อน หากคณะกรรมการตรวจสอบ
พิจารณาว่ารายการดังกล่าวเข้าข่ายดังต่อไปน้ี คือ 1) รายการท่ี 
เกี่ยวโยงกัน คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องเสนอให้คณะกรรมการ
บริษัทดำาเนินการตามประกาศของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เรือ่งการเปิดเผยข้อมลูและการปฏบิตักิารของบรษิทั
จดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 หรือ 2) หากรายการ
เข้าข่ายความขดัแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบจะได้
แจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบถึงประเด็นของความขัดแย้งทาง 
ผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น และแจ้งคณะกรรมการบริษัทได้ทราบถึง
รายชื่อกรรมการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพ่ือท่ีจะให้
คณะกรรมการบริษัทและกรรมการท่านดังกล ่าวปฏิบัติตาม 
มาตรา 80 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัดอย่างเคร่งครัด

อกีท้ังหากผูบ้รหิารหรอืกรรมการบรษิทัเห็นว่ารายการใดรายการหนึง่
เป็นรายการทีเ่ข้าข่ายรายการทีเ่ก่ียวโยงหรอืรายการทีม่คีวามขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์อย่างชดัเจน และเจตนาจะปฏิบตัติามประกาศของ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผย
ข้อมลูและการปฏิบตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในรายการทีเ่ก่ียวโยง
กัน พ.ศ. 2546 และ/หรือมาตรา 80 ของพระราชบัญญัติบริษัท 
มหาชนจำากัด ว่าด้วยการงดออกเสียงของกรรมการที่มีส่วนได้เสีย 
ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ผู ้บริหารหรือกรรมการอาจเสนอวาระ 
ดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยตรงได้โดยไม่จำาเป็น
ต้องขอความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบก่อนได้
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สภาวะการตลาด
และการแข่งขัน

สภาวะการแข่งขันในปัจจุบัน

ในปัจจบุนัเส้นทางการบนิในประเทศไทยมกีารแข่งขนัสงู โดยเฉพาะ
การแข่งขันจากทั้งสายการบินที่ให้บริการเต็มรูปแบบ สายการบิน 
ราคาประหยัด และเที่ยวบินเช่าเหมาลำา รวมถึงการเข้ามาของ 
สายการบินราคาประหยัดรายใหม่ และการที่ธุรกิจสายการบินราคา
ประหยัดมีการเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันเป็นอย่างมาก ทำาให ้
ความสามารถในการช่วงชิงส่วนแบ่งการตลาดนั้นมีการแข่งขันสูง
มากกว่าแต่ก่อน 

เส้นทางภายในประเทศ

คูแ่ข่งหลกัในเส้นทางบนิภายในประเทศของนกแอร์คอื ไทยแอร์เอเชยี 
และไทยไลออนแอร์ ซึ่งท้ัง 3 สายการบินน้ีเป็นสายการบินราคา
ประหยัดที่เน้นการให้บริการระหว่างศูนย์การบิน (Point to point) 
โดยเป็นสายการบินหลักขับเคลื่อนตลาดเส้นทางภายในประเทศ 
อย่างไรก็ตาม ยังมีการแข่งขันกับสายการบินที่ให้บริการเต็มรูปแบบ
ที่มีเส้นทางการบินเดียวกัน เช่น การบินไทย บางกอกแอร์เวย์ และ 
สายการบินไทยสมายล์ 

ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา บริษัทยังคงพัฒนาตลาดเส้นทางการ
บินภายในประเทศอย่างต่อเนื่องเพ่ือเพ่ิมความสะดวกสบายแก่ผู้
โดยสารมาโดยตลอด แต่เน่ืองจากสถานการณ์การบินในปัจจุบัน
ที่มีการแข่งขันสูง ประกอบกับในปี 2561 บริษัทได้ทำาการปรับ
จำานวนเที่ยวบินให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ เช่น  
มีการปรับลดเท่ียวบินในบางเส้นทางเพ่ือความเหมาะสมกับการ
แข่งขันในตลาด อาทิ เช่น ดอนเมือง - ภูเก็ต, ดอนเมือง - กระบี่, 
ดอนเมือง - ระนอง และปิดการให้บริการเส้นทางที่มีความต้องการ
การเดินทางน้อย เช่น เส้นทางอู่ตะเภา, อุดรธานี - อุบลราชธานี และ 
ดอนเมอืง - เพชรบรูณ์ ในขณะเดยีวกันก็ได้เพ่ิมความถ่ีของบรกิารใน
เส้นทางทีท่ำาการบนิอยู่ในปัจจบุนัให้สอดคล้องกับความต้องการของ 
ผู ้ใช ้บริการที่ เพ่ิมขึ้นเช่นกัน เช่น ดอนเมือง - เชียงใหม่ และ 
ดอนเมือง - แม่สอด เป็นต้น ณ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีจำานวน
เที่ยวบินไป - กลับต่อสัปดาห์ 636 เที่ยวบิน

เส้นทางระหว่างประเทศ

สำาหรับเส้นทางระหว่างประเทศนั้น บริษัทได้ให้บริการ (Point to 
Point) ไปยังประเทศพม่า คือ ดอนเมือง - ย่างกุ้ง และประเทศ
เวียดนาม คือ ดอนเมือง - โฮจิมินห์, ดอนเมือง - หนานหนิง และ 
ภเูก็ต - เฉงิต ูนอกจากน้ียังได้เปิดให้บรกิารเทีย่วบนิเช่าเหมาลำาไปยัง
ประเทศจีนอีกหลายเส้นทางบินด้วยกัน ณ 31 ธันวาคม 2561 บริษัท 
มจีำานวนเท่ียวบนิไป - กลบัต่อสปัดาห์ 54 เทีย่วบนิ โดยคูแ่ข่งหลกัของ
สายการบินนกแอร์ในเส้นทางระหว่างประเทศยังคงเป็นสายการบิน 
ราคาประหยัดที่เปิดบินในเส้นทางดังกล่าว

สายการบินนกแอร์อยู่ในกลุ่มพันธมิตรสายการบินราคาประหยัด
แห่งแรกของโลก (Value Alliance) ทำาให้บริษัทมีข้อได้เปรียบ 
สายการบินอื่นๆ ในธุรกิจด้านเดียวกันในเรื่องของเครือข่ายพันธมิตร
ที่เข้มแข็งและหลากหลาย เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้า
อย่างมปีระสทิธิภาพ ครอบคลมุทัง้ภายในประเทศและระดบัภมูภิาค 

แนวโน้มการแข่งขันในอนาคต

ช่วงระยะเวลาหลายปีที่ผ ่านมาน้ันสายการบินที่ให้บริการเต็ม 
รปูแบบค่อยๆ สญูเสยีส่วนแบ่งตลาดให้กับสายการบนิราคาประหยัด 
เน่ืองจากไม่สามารถแข่งขันด้านราคาได้ อีกท้ังการเพ่ิมข้ึนของ 
คนรุ่นใหม่และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเดินทาง รวมถึงการ
พัฒนาทางด้านเทคโนโลยีให้มีความทันสมัยมากย่ิงข้ึน ทำาให้ธุรกิจ
สายการบินราคาประหยัดนั้นมีแนวโน้มที่จะมีผู้โดยสารมาใช้บริการ
ที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต
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จากการท่ีภาครัฐดำาเนินนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว อีกทั้งความเชื่อมั่น ความน่าเชื่อถือ ต่อธุรกิจการบินของ
ประเทศไทยเพ่ิมขึ้น และจากการที่องค์การการบินพลเรือนระหว่าง
ประเทศ (International Civil Aviation Organization: ICAO)  
ได้ประกาศปลดธงแดงให้กับประเทศไทยเมือ่วันท่ี 7 ตุลาคม 2560 ที่
ผ่านมาน้ัน ประกอบกับยุทธศาสตร์ภาครฐัซึง่วางแผนให้อตุสาหกรรม
การบินเป็นฟันเฟืองหลักในการผลักดันโครงการระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor Development - 
EEC) ผ่านโครงการเมอืงการบนิ (Aerotropolis) ซึง่ใช้ท่าอากาศยาน
นานาชาติอู่ตะเภา ระยอง และพัทยาเป็นศูนย์กลางการขนส่งทาง
อากาศ ทำาให้ปริมาณการเดินทางเข้า - ออกประเทศไทยขยายตัว 
ต่อเนือ่ง ส่งผลให้สถานการณ์การบนิของไทยเตบิโตและมกีารแข่งขัน
ระหว่างสายการบินที่รุนแรงยิ่งขึ้นจากการเปิดเส้นทางใหม่

ข้อมูลจาก บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำากัด มหาชน ในช่วง 12 เดือน 
(มกราคม - ธันวาคม 2561) มจีำานวนเทีย่วบนิเข้าและออก (Aircrafts 
Movement) ท่าอากาศยานหลักอย่างสุวรรณภูมิและดอนเมือง 
เตบิโตจากช่วงเดยีวกันของปีก่อน ร้อยละ 5.8 โดยปรมิาณการจราจร
ทางอากาศระหว่างประเทศเติบโตอย่างต่อเน่ือง ท่าอากาศยาน 
สุวรรณภูมิมีเท่ียวบินระหว่างประเทศเพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.93 และ 
เที่ยวบินภายในประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.30 เติบโตจากช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน และสำาหรับท่าอากาศยานดอนเมืองน้ัน มีเที่ยวบิน
ระหว่างประเทศเพ่ิมขึ้นร้อยละ 15.49 และเที่ยวบินภายในประเทศ 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.07 เตบิโตจากช่วงเดยีวกันของปีก่อน จากข้อมลูสถิติ  
ชีใ้ห้เห็นถึงการเตบิโตด้านธุรกิจการบนิ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการเตบิโต
ของเส้นทางบินระหว่างประเทศ

สำาหรบัการเตบิโตของเส้นทางในประเทศมแีนวโน้มลดลง สอดคล้อง
กับข้อจำากัดจากปัญหาด้าน Time Slot และความจุของสนามบิน 
ซึ่งจากข้อมูลสำานักการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจะเห็นถึงขีด 
ความสามารถท่าอากาศยานในปัจจุบัน (NAC Chart) ทั้งของตาราง
การบินประจำาฤดูร้อนและฤดูหนาว ในบางสนามบินน้ัน ในบางช่วง
เวลาเต็มขีดความสามารถ เช่น ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง 
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ 
เป็นต้น ประกอบกับจำานวนผู้โดยสารที่เกินขีดความสามารถของ
สนามบินในการรองรับ ทำาให้การเพ่ิมความถ่ีและขยายเส้นทางอาจ
ทำาได้ไม่ง่ายนัก

ทัง้น้ี บรษิทัได้มกีารตดิตามประเมนิสถานการณ์และปัจจยัทีเ่ก่ียวข้อง
ต่างๆ เพ่ือปรับกลยุทธ์ให้ทันต่อทุกเหตุการณ์และพฤติกรรมของ
ลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความแข็งแกร่ง เพิ่ม
ศักยภาพ และประสิทธิภาพในการแข่งขันและการบริการให้ดีย่ิงขึ้น 
เพ่ือสร้างภาพลกัษณ์ทีดี่และรกัษาความเป็นสายการบนิชัน้นำาต่อไป 

อย่างไรก็ตาม บริษัทเห็นว ่ายังมีป ัจจัยบวกท่ีเป็นโอกาสของ
ประเทศไทยท่ีจะสามารถขยายตัวได้ สู ่ตลาดที่มีศักยภาพและ
เติบโตต่อเน่ือง ด้วยประเทศไทยมคีวามเป็นศนูย์กลางท่ีเหมาะสมใน 
การเชื่อมต่อระหว่างเมืองในอาเซียนและภูมิภาคใกล้เคียง
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นโยบาย
การบริหารความเสี่ยง

บริษัท สายการบินนกแอร์ จำากัด (มหาชน) มีความมุ่งม่ันในการ
ดำาเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงให้เชื่อมโยงกับกลยุทธ์แบบ
บูรณาการอย่างเป็นรูปธรรมทั่วทั้งองค์กรตามแนวทางปฏิบัติที่ดีใน
ระดบัมาตรฐานสากล เพ่ือเป็นเครือ่งมอืในการบรหิารจดัการ ป้องกัน
และลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงการใช้ประโยชน์ใน
การสร้างโอกาสและการแสวงหาผลตอบแทนทางธุรกิจท่ีเพ่ิมขึ้น  
สามารถตอบสนองต่อความคาดหวังของผู ้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 
อย่างสมดุล อันจะนำาไปสู่ระบบการกำากับดูแลกิจการที่ดีเพ่ือการ
พัฒนาอย่างย่ังยืน จงึกำาหนดนโยบายการบรหิารความเสีย่ง ดงัต่อไปน้ี

1.  ให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหารและ
พนักงานทุกระดับชั้น ที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงท่ีมีในการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและบริษัทฯ โดยมีกลไกใน 
การบริหารและกำากับความเสี่ยงด้านต่างๆ ให้อยู่ในระดับที ่
เพียงพอและเหมาะสม 

2.  กรอบและทบทวนกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไป
ตามมาตรฐานท่ีดี เพ่ือให้บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการ 
ความเสี่ยงท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.  ให ้มีการประเมินความเสี่ยงในด้านต่างๆ เพ่ือจัดเตรียม 
แผนรองรับความเส่ียงท่ีอาจมีนัยสำาคัญที่จะส่งผลกระทบต่อ 
การดำาเนนิธุรกิจของบรษิทัฯ และให้บรษิทัฯ สามารถดำาเนนิธุรกิจ
ได้ตามเป้าหมายที่กำาหนดไว้ 

4.  ให้นำาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้สนับสนุนและบริหารจัดการ
ระบบการบริหารความเส่ียงขององค์กรอย่างเหมาะสมและ 
ทันต่อสถานการณ์ 

5.  ให้มแีผนงานและกิจกรรม เพ่ือสนบัสนนุให้ผูบ้รหิารและพนักงาน
ทุกระดับชั้นสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารด้านการบริหาร
ความเสี่ยงอย่างท่ัวถึงและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ รวมถึง 
การปลูกฝังจิตสำานึกด้านความเสี่ยงให้แก่พนักงานตลอดจน 
ส่งเสริมให้เกิดเป็นวัฒนธรรมในองค์กรอย่างยั่งยืน 
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ปัจจัย 
ความเสี่ยง 
บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ากัด (มหาชน) มีความมุ่งม่ันในการด�าเนินธุรกิจให้มีความ
ม่ันคง ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ และให้ความส�าคัญสูงเก่ียวกับการบริหารความเสี่ยง 
ขององค์กร โดยก�าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง (RISK MANAGEMENT 
POLICY) ที่สอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีและมาตรฐานระดับสากลให ้
ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับได้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ

บริษัทฯ ได้กำาหนดโครงสร้างของการบริหารความเสี่ยง โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะทำางานด้านการบริหารความเส่ียง
ในระดับต่างๆ รวมทั้งจัดตั้งหน่วยงานบริหารความเสี่ยง เพื่อติดตาม กำากับดูแลอย่างมีระบบ
และต่อเนื่องเพื่อให้การดำาเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กร

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ติดตามและทบทวนความเสี่ยงในระดับองค์กร รวมท้ังจัดทำาแผนการ
บริหารความเสี่ยงดังกล่าว เพ่ือลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วส่งผลต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของบริษัทฯ อีกทั้งเพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก
องค์กรมั่นใจว่า บริษัทฯ จะสามารถขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย สร้างมูลค่าเพิ่มและสามารถเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนต่อไป

    ความเส่ียงด้านกลยุทธ์

ความผันผวนของตลาดการท่องเที่ยว
ธุรกิจของบริษัทฯ ก็เช่นเดียวกับธุรกิจการบินทั่วไปซึ่งจะมีความ
สมัพันธ์โดยตรงกับอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว ดงัน้ันหากอตุสาหกรรม
การท่องเทีย่วมกีารชะลอตัวลงอนัเน่ืองมาจากปัจจยัต่างๆ ทัง้ภายใน
ประเทศและต่างประเทศท่ีเปลี่ยนแปลงไป ย่อมส่งผลกระทบ 
ทัง้ทางตรงและทางอ้อมกับการดำาเนนิธุรกิจการบนิท่ัวไป รวมท้ังของ 
บริษัทฯ ด้วย ซึ่งอาจจำาแนกได้ดังนี้

 - กลุ่มนักท่องเที่ยวคนไทย
   ปัจจัยจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ความ

สนใจ การจบัจ่ายใช้สอย การเข้าถึงข้อมลูต่างๆ รวมถึงนโยบาย
ด้านการขนส่งของภาครัฐที่มีการพัฒนาด้านขนส่งและ 
โลจิสติกส์อย่างต่อเนื่อง การขยายเครือข่ายทางหลวงเชื่อม
เส้นทางหลักหลายสาย เพ่ิมเส้นทางทางหลวงพิเศษระหว่าง
เมือง รวมถึงโครงการรถไฟความเร็วสูงที่มีแผนจะเปิดให ้
บริการกับประชาชนในอกีไม่ก่ีปีข้างหน้าจะนำามาซึง่การแข่งขนั
และส่งผลกระทบต่อธุรกิจด้านการบินโดยมีนัยสำาคัญ 

 - กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
   นโยบายการท่องเท่ียวของภาครัฐเป็นสิ่งสำาคัญที่จะเป็น 

ตวัเชือ่มของทุกภาคส่วน ในการนำาเสนอแหล่งท่องเทีย่ว กิจกรรม
เชิงวัฒนธรรมประเพณีไทยและอาหาร รวมถึงช่องทางการ 
เข้าถึงข้อมูลต่างๆ เพ่ือให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทั่วโลกได้
รู้จักประเทศไทยมากย่ิงขึ้น ที่ผ่านมาประเทศไทยมีสัดส่วน 
นักท่องเที่ยวจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเป็นส่วนใหญ่ เช่น 
ญี่ปุ่น จีน ฮ่องกง ไต้หวัน และเกาหลีใต้ 

   ปัจจัยความผันผวนด้านตลาดการท่องเท่ียวและจำานวน 
นักท่องเที่ยวเป็นส่ิงท่ีไม่อาจหลีกเล่ียงได้และสามารถเกิดขึ้น
ได้ทุกช่วงเวลาเน่ืองจากธุรกิจการบินจำาเป็นต้องพ่ึงพาตลาด
การท่องเที่ยวเป็นหลัก โดยกลยุทธ์ในการเติบโตท่ีย่ังยืนของ
การท่องเที่ยวนั้นจะต้องไม่พ่ึงพาตลาดเดิมมากเกินไป ท้ังท่ี
เป็นตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะหาก
เกิดเหตุการณ์สำาคัญทางการเมือง อุบัติเหตุ ภัยพิบัติ และ
ความไม่ปลอดภัยในเรื่องใดก็ตาม จะส่งผลกระทบต่อความ
เชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นอย่างมาก ซึ่งอาจส่งผล
ให้การเดนิทางเข้ามาท่องเท่ียวในประเทศไทยลดลงอย่างมาก 
บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงสัญญาณล่วงหน้าเหล่านี้เป็นอย่างดี 
ฝ่ายบริหารจึงมีแนวทางปรับเพ่ิมเที่ยวบินในประเทศมากข้ึน
และหามองหาโอกาสในเส้นทางการบินใหม่ที่มีศักยภาพ เช่น 
ญ่ีปุ่น จีน และอินเดีย เพ่ือเป็นการกระจายความเสี่ยง และ 
ลดผลกระทบจากความผันผวนและไม่แน่นอนต่างๆ
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    ความเส่ียงด้านปฏิบัติการ

ภัยคุกคามทางไซเบอร์
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและอนิเทอร์เน็ตมคีวามสำาคญัอย่างมาก
ต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยเฉพาะระบบเว็บไซต์ (Website) 
ระบบสำารองที่นั่ง (Reservation System) และระบบ Check - in ซึ่ง
บริษัทใช้บริการระบบดังกล่าวจากผู้ให้บริการภายนอก ท้ังนี้บริษัทฯ 
ได้มีมาตรการป้องกันปัญหาหากระบบเกิดข้อขัดข้องจากการ 
ใช้บริการของผู้ให้บริการภายนอก โดยมีการจัดทำาการสำารองข้อมูล
ทุกวันและยังมีการตั้งศูนย์ข้อมูลสำารองฉุกเฉิน (Disaster Recovery 
Site) โดยหากมปัีญหาเกิดขึน้กับศนูย์ข้อมลูหลกั ข้อมลูทีม่กีารสำารอง
ไว้ที่ศูนย์ข้อมูลสำารองฉุกเฉินจะสามารถนำามาใช้งานได้ทันที

นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้ดำาเนนิการจัดทำาเครือข่ายเนต็เวริ์กสำารองใน
กรณีทีก่ารตดิต่อบนเครอืข่ายเน็ตเวิร์กหลกัมปัีญหาเพ่ือให้การตดิต่อ
ระหว่างบรษิทัฯ กับระบบภายนอกเป็นไปอย่างราบรืน่และไม่กระทบ
ต่อธุรกิจ อีกท้ังบริษัทฯ ยังมีมาตรการป้องกันการละเมิดลักลอบ 
นำาข้อมูล ความลับของลูกค้าท่ีสำารองที่นั่งไปใช้ในทางผิดกฎหมาย 
โดยมีการออกแบบระบบเพ่ือป้องกันการถูกบุกรุกจากผู้ไม่หวังดี
และภัยคุกคามไซเบอร์ รวมทั้งมีการเข้ารหัสข้อมูลตามมาตรฐาน 
การทดสอบการบุกรุกเพ่ือปิดข้อบกพร่องเป็นประจำาทุกปี และเก็บ 
รายละเอียดการเข้าใช้ระบบตามพระราชบญัญัติคอมพิวเตอร์ทกุประการ

ความปลอดภัยตามมาตรฐานการบิน 
อุตสาหกรรมการบินอยู่ภายใต้การกำากับดูแลความปลอดภัยและ
มาตรฐานการบนิในระดบัสากล บรษิทัฯ ตระหนกัและให้ความสำาคัญ
กับความปลอดภัยสูงสุดและปฏิบัติตามมาตรฐานการซ่อมบำารุง
ในระดับสากล โดยบริษัทฯ ได้ว่าจ้างผู้ให้บริการภายนอกท่ีมีความ
ชำานาญ มปีระสบการณ์สงู และเป็นทีย่อมรบั ในอตุสาหกรรมการบนิ 
ระดับโลก ได้รับการรับรองมาตรฐานจากองค์การความปลอดภัย
ด้านการบนิแห่งสหภาพยุโรป (European Aviation Safety Agency: 
EASA) หรอืสำานกังานบรหิารการบนิแห่งชาต ิสหรฐัอเมรกิา (Federal 
Aviation Administration: FAA) และสำานักงานการบินพลเรือนแห่ง
ประเทศไทย (Civil Aviation Authority of Thailand: CAAT) เพื่อมา
ดูแลวางแผนและทำาการซ่อมบำารงุเครือ่งบนิให้แก่บรษิทัฯ นอกจากน้ี 
บริษัทฯ มีบุคลากรท่ีทำาหน้าท่ีติดตามดูแลให้เครื่องบินของบริษัทฯ 
เข้าซ่อมบำารุงให้เป็นตามแผนอย่างเคร่งครัดและรองรับกับปริมาณ
ที่เพียงพอต่อจำานวนเครื่องบินและเที่ยวบินในปัจจุบัน

การพึ่งพาบุคลากรเฉพาะทางด้านอากาศยาน
ธุรกิจการบนิมคีวามจำาเป็นอย่างมากทีต้่องพึง่พิงบคุลากรเฉพาะทาง  
ที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในสายงาน ซึ่งการมี
บคุลากรทีม่คีณุภาพและประสทิธิภาพจะเป็นปัจจยัสำาคญัทีส่ามารถ
ผลักดันให้การดำาเนินธุรกิจเจริญก้าวหน้าและเติบโตได้อย่างย่ังยืน
ต่อไป

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงปัจจัยด้านบุคลากรดังกล่าว และได้เตรียม
ความพร้อมในการรับมือกับความเส่ียงท่ีจะเกิดขึ้น โดยการพัฒนา
บคุลากรให้มคีวามรู ้ความเชีย่วชาญผ่านการฝึกอบรมต่างๆ มากมาย
ท้ังภายในและภายนอกองค์กร รวมท้ังการส่งเสริมความก้าวหน้า
ในสายอาชีพให้พนักงานเติบโตอย่างเท่าเทียมกัน มีการวางแผน
ผู้สืบทอดตำาแหน่ง (Succession Planning) การเล่ือนตำาแหน่ง 
(Promotion) การบริหารคนเก่ง (Talent Management) เป็นต้น  
ทั้งนี้บริษัทฯ ยังมีการสำารวจสวัสดิการในธุรกิจเดียวกัน เพ่ือให้เกิด
ความเหมาะสม และสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานท่ีในปัจจุบัน
มีการแข่งขันกันสูงได้ ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ สามารถลดความเสี่ยง 
ดังกล่าวได้

   ความเส่ียงด้านการเงิน

ความผันผวนของราคาน�้ามันเชื้อเพลิง
นำ้ามันเชื้อเพลิงสำาหรับเครื่องบินจัดเป็นวัตถุดิบหลักท่ีสำาคัญในการ
ประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งราคานำ้ามันอาจผันผวนตลอดเวลา  
ขึน้อยูกั่บปัจจยัหลายด้าน เช่น ความต้องการของตลาด เศรษฐกิจและ
การเมืองของโลก และอัตราแลกเปล่ียน ซึ่งเป็นปัจจัยท่ีไม่สามารถ
ควบคุมหรือประมาณการได้อย่างแม่นยำา นอกจากนั้น สำานักงาน
การบินพลเรือนแห่งประเทศไทยยังไม่อนุญาตให้บริษัทเรียกเก็บ 
ค่าธรรมเนียมนำ้ามันเชื้อเพลิงหรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ แยกจาก 
ค่าโดยสารสำาหรบัเทีย่วบนิโดยสารภายในประเทศแบบประจำา รวมถึง 
มีการจำากัดราคาจำาหน่ายตั๋วโดยสารขั้นสูง แต่ในการดำาเนินธุรกิจ
สายการบินโดยทั่วไป บริษัทฯ จะจำาหน่ายตั๋วโดยสารล่วงหน้าก่อน
การบิน ดังน้ันหากราคานำ้ามันปรับตัวสูงขึ้น อาจส่งผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพในการหารายได้ อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้ตระหนักถึง
ความสำาคัญของการจัดหาและบริหารต้นทุนนำ้ามันเชื้อเพลิง และ
เพ่ือเป็นการลดและกระจายความเสี่ยง โดยบริษัทฯ ได้ร่วมมือกับ
บรษิทั การบนิไทย จำากัด (มหาชน) ในการเป็นพันธมติรบรหิารจดัการ 
ความเสี่ยงด้านการจัดหานำ้ามันเชื้อเพลิงกับบริษัทผู้จำาหน่าย 

ความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ
บริษัทฯ มีรายรับและรายจ่ายที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ บริษัทฯ 
จึงมีนโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตรา 
แลกเปล่ียน โดยกำาหนดวัตถุประสงค์ชัดเจน มีสัดส่วนการป้องกัน
ความเส่ียง และระยะเวลาการเข้าทำาสัญญาที่เหมาะสมในแต่ละ
ช่วงเวลาของการดำาเนินงาน โดยการเข้าทำาสญัญาป้องกันความเสีย่ง 
อัตราแลกเปล่ียนเงินบาทกับเงินตราต่างประเทศ จะพิจารณาให้
สอดคล้องกับทิศทางและความผันผวนโดยมีการติดตามความเสี่ยง
ในอัตราแลกเปลี่ยนตลอดเวลา
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การรักษาสภาพคล่องและการด�ารงเสถียรภาพ
ในการด�าเนินธุรกิจ
ในระหว่างปี 2561 บรษิทัฯ ได้รบัผลกระทบจากปัจจยัภายนอกหลาย
ประการ เช่น การแข่งขันด้านราคาขายต๋ัวโดยสารของสายการบิน
ราคาประหยัด การลดลงของนักท่องเท่ียวจากบางประเทศ ราคา
ต้นทุนของนำ้ามันที่สูงขึ้นตามราคาตลาดโลก เป็นต้น ประกอบกับ 
รายได้ของธุรกิจสายการบนิจะผนัผวนตามฤดกูาลท่องเท่ียว บรษิทัฯ 
จึงให้ความสำาคัญกับการควบคุมดูแลสภาพคล่องให้อยู่ในระดับที่
เหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการใช้เงินท้ังในปัจจุบันและ
อนาคต โดยมกีารเตรยีมการและจดัหาแหล่งเงนิทุนสำารองไว้สำาหรบั
ความต้องการใช้เงินที่ผันผวนตามฤดูกาล การจัดทำาแผนธุรกิจ 
เพ่ือรกัษาผลการดำาเนนิงานของบรษิทัฯ การจดัทำาแผนการลดต้นทนุ
และค่าใช้จ่ายในระยะยาว ตลอดจนการจัดทำาประมาณกระแส
เงินสดเพ่ือการดำาเนินงานล่วงหน้าและการบริหารสภาพคล่อง 
ภายใต้สถานการณ์ที่ต่างกัน 

     ความเส่ียงด้านการปฏิบัติตาม 
กฎระเบียบและข้อบังคับ

การปฏิบัติตามและการด�ารงรักษาใบอนุญาต / ใบรับรอง 
ตามกฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบิน
การดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ จำาเป็นต้องได้รับการอนุญาตจาก 
ทางราชการ นอกจากน้ันจะต้องอยู่ใต้การบังคับของกฎระเบียบ
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องด้วย ซึ่งเงื่อนไขดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้อำานาจการ
ควบคุมของบริษัท ดังนั้นหากมีการเปลี่ยนแปลงการตีความของ 
กฎระเบยีบหรอืการออกกฎหมายหรอืกฎระเบยีบท่ีเก่ียวข้องใหม่ อาจ
ส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องในการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ สำาหรับ
เอกสารและปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับการได้รับอนุญาตให้ทำาการบิน
ประกอบด้วย

 - ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศ 
   บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการค้าขายในการ 

เดนิอากาศ (“Air Operating License” หรอื “AOL”) ท้ังเส้นทาง 
ภายในประเทศและเส้นทางระหว่างประเทศจากกระทรวง
คมนาคม 

 - ใบรับรองผู้ด�าเนินการเดินอากาศ
   บรษิทัฯ ได้รบัใบรบัรองผูด้ำาเนินการเดนิอากาศ (“Air Operator 

Certificate” หรือ “AOC”) จากสำานักงานการบินพลเรือน 
แห่งประเทศไทย 

   ท้ังน้ี ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งกิจการเมื่อ พ.ศ. 2547 บริษัทฯ ได้รับ 
การต่ออายุใบอนุญาตฯ และใบรับรองฯ อย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง 
มเิคยทำาผดิต่อกฎระเบยีบและข้อบงัคบัต่างๆ ของทางราชการ 
ทำาให้บริษัทฯ มั่นใจว่าจะสามารถต่ออายุใบอนุญาตฯ และ 
ใบรับรองฯ ได้อย่างต่อเนื่องต่อไป 

 - สิทธิการบิน
   ในการทำาการบนิแต่ละเส้นทางท้ังภายในประเทศและระหว่าง

ประเทศ บรษิทัฯ ต้องได้รบัการจดัสรรสทิธิการบนิเส้นทางน้ันๆ  
จากกระทรวงคมนาคม ซึ่งสิทธิการบินดังกล่าวเป็นสิทธ์ิท่ี 
ได้รับตลอดไป เว้นแต่หากบริษัทฯ ไม่สามารถเปิดทำาการบิน
เส้นทางใดได้อย่างต่อเน่ือง เกินกว่า 1 ตารางการบนิ (ประมาณ 
6 เดือน) ทางราชการจะสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนสิทธิการบิน
ในเส้นทางนั้นได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติ
ตามข้อกำาหนดหรอืกฎหมายของแต่ละประเทศอย่างเคร่งครดั
เพื่อลดความเสี่ยงจากการโดนเพิกถอนใบอนุญาตต่างๆ

04
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โครงสร้างเงินลงทุน
และการจัดการ

การออกหลักทรัพย์อื่น

บริษัทได้รับมติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2560 เมื่อวันที่ 
19 เมษายน 2560 อนมุตัใิห้ออกใบสำาคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุน้สามญั
ของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (NOK-W1) (“ใบสำาคัญแสดงสิทธิ”) จำานวน 
ไม่เกิน 156,250,000 หุ้น โดยบริษัทฯ เสนอขายใบสำาคัญแสดงสิทธิ
ควบคู่กับการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่ผู ้ถือหุ ้นเดิมตาม
สัดส่วน โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วนการจองซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุน
ใหม่ 4 หุ้นสามัญเพ่ิมทุน ต่อ 1 หน่วยใบสำาคัญแสดงสิทธิ และ 
ใบสำาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยสามารถแปลงเป็นหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น  
ที่ราคาใช้สิทธิ 5.00 บาทต่อหุ้น โดยกำาหนดวันกำาหนดการใช้สิทธิ 
ครั้งแรกของใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ เป็น 
วันที่ 30 กันยายน 2560 และวันกำาหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายของ
ใบสำาคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ ้นสามัญของบริษัทฯ เป็นวันท่ี 29 
พฤษภาคม 2563

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำาไรสทุธิตามงบการเงนิเฉพาะกิจการของ
บรษิทั หลงัหกัภาษเีงนิได้นติบิคุคล และหลงัหักสำารองตามกฎหมาย
ในแต่ละปี ทัง้นี ้ในการพิจารณาการจ่ายเงนิปันผลในแต่ละครัง้ บรษิทั
จะพิจารณาการจ่ายเงนิปันผลโดยคำานงึถึงปัจจยัต่างๆ เพ่ือก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น เช่น ผลการดำาเนินการและฐานะทาง 
การเ งินของบริษัท แผนการลงทุนในแต ่ละช ่วงเวลาตามที่ 
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรหรือเห็นว่ามีความเหมาะสม และ
การจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำาเนินงานปกติ
ของบริษัทอย่างมีนัยสำาคัญ

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัท สายการบินนกแอร์ จำากัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน 2,499,249,882 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้ หุ้นละ 1 บาท  
รวมท้ังสิ้น 2,499,249,882 บาท โดยมีทุนจดทะเบียนท่ีชำาระแล้วจำานวน 2,271,999,796 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมท้ังสิ้น 
2,271,999,796 บาท โดยบริษัทได้นำาหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในหมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์  
กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ โดยใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ว่า “NOK” 

ผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริษัท มีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้น 
จ�านวนหุ้นสามัญ

จำานวน (หุ้น) สัดส่วน (ร้อยละ)

1. นายณัฐพล จุฬางกูร 540,060,809 23.770

2. บริษัท การบินไทย จำากัด (มหาชน) 495,390,721 21.804

3. นายทวีฉัตร จุฬางกูร 428,552,884 18.862

4. นางหทัยรัตน์ จุฬางกูร 283,726,382 12.488

5. ดร.ธรรม์ จิราธิวัฒน์ 11,600,000 0.511

6. นายพาที สารสิน 11,500,000 0.506

7. นายสมเกียรติ ชินธรรมมิตร์ 10,966,000 0.482

8. นางพิริยา อภิธโนทัย 10,392,400 0.457

9. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ 10,036,800 0.441

10. นางมัณฑนา จุลเสน 8,765,600 0.385
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กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามแทนบริษัทตามหนังสือรับรองบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีกรรมการผู้มีอำานาจลงนาม
ผูกพันบริษัท คือ กรรมการ 2 คน ใน 6 คน ลงลายมือชื่อร่วมกันและ 
ประทับตราสำาคัญของบริษัท ตามรายชื่อต่อไปนี้ 

1. นายประเวช องอาจสิทธิกุล
2. นางนลินี งามเศรษฐมาศ
3. นายชวลิต อัตถศาสตร์
4. นายรัฐพล ภักดีภูมิ
5. นายวิวัฒน์ ปิยะวิโรจน์
6. นายสุเมธ ดำารงชัยธรรม

รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง

1. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ (1) กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร

2. นางนลินี งามเศรษฐมาศ กรรมการ / กรรมการบริหาร

3. นายประเวช องอาจสิทธิกุล กรรมการ / กรรมการบริหาร / รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

4. นายสุเมธ ดำารงชัยธรรม (2) กรรมการ

5. นายวิวัฒน์ ปิยะวิโรจน์ (3) กรรมการ

6. นายรัฐพล ภักดีภูมิ กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

7. นางจิราพร เชมนะสิริ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

8. นายอภิชาติ จีระพันธุ์ กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน / 
กรรมการตรวจสอบ

9. นายวิสิฐ ตันติสุนทร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง

10. นายชวลิต อัตถศาสตร์ (4) กรรมการ

11. นางแฮตเตอร์ แมรี่ สุขเกษม (OBE) (5) กรรมการอิสระ / กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำานวนทั้งสิ้น 11 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย

โดยมี นางสาวสุนันท์ วิทวัสพงศ์ธร เป็นเลขานุการบริษัท

หมายเหตุ : 

(1)  นายประเสรฐิ บญุสัมพันธ์ เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการอสิระ และประธานกรรมการแทน นายสมหมาย ภาษ ีโดยมผีลตัง้แต่วนัท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2561 และเข้าดำารงตำาแหน่งประธาน

กรรมการบริหารแทน นายประเวช องอาจสิทธิกุล โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2561

(2)  นายสุเมธ ดำารงชัยธรรม เข้ารับตำาแหน่งกรรมการแทน นางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2561

(3)  นายวิวัฒน์ ปิยะวิโรจน์ เข้ารับตำาแหน่งกรรมการแทน นายธีรพล โชติชนาภิบาล โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2561

(4)  นายชวลิต อัตถศาสตร์ เข้ารับตำาแหน่งกรรมการแทน นายพาที สารสิน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 

(5)  นางแฮตเตอร์ แมรี่ สุขเกษม (OBE) เข้ารับตำาแหน่งกรรมการแทน นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2561

ขอบเขตอ�านาจเจ้าหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
1.  ปฏบิตัหิน้าทีใ่ห้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบงัคบั

ของบรษิทั ตลอดจนมตทิีป่ระชมุผูถื้อหุน้ด้วยความซือ่สตัย์ สจุรติ 
และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

2.  กำาหนดวสิยัทัศน์ นโยบาย และทิศทางการดำาเนินงานของบรษิทั 
และกำากับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำาเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย
ที่กำาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่า
สูงสุดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น

3.  กำาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์การทำาธุรกิจ แผนงาน และ 
งบประมาณประจำาปีของบริษัท ควบคุมกำากับดูแล (Monitoring 
and Supervision) การบรหิารและจดัการของฝ่ายบรหิาร รวมท้ัง
ผลงานและผลประกอบการประจำาไตรมาสของบริษัทเทียบกับ
แผนและงบประมาณ และพิจารณาแนวโน้มระยะต่อไปของปี
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4.  ดำาเนินการต่างๆ เกี่ยวกับแผนธุรกิจ งบประมาณ และธุรกรรมที่
มีนัยสำาคัญ ตามคู่มืออำานาจอนุมัติของคณะกรรมการ

5.  ประเมินผลงานของฝ่ายบริหารอย่างสมำ่าเสมอและดูแลระบบ
กลไกการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสม

6.  กำาหนดกรอบและนโยบายสำาหรบัการกำาหนดเงนิเดือน การปรบัขึน้ 
เงินเดอืน การกำาหนดเงินโบนสั คา่ตอบแทน และบำาเหนจ็รางวลั
ของพนักงานบริษัท

7.  ดำาเนินการให้ฝ่ายบริหารจัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทาง 
การเงิน และการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ ตลอดจนดูแลให้มีระบบ
การควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม

8.  พิจารณาอนุมัติการได้มาหรือจำาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การลงทุน
ในธุรกิจใหม่ และการดำาเนินการใดๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ประกาศ ข้อกำาหนด และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่างๆ

9.  พิจารณา และ/หรอืให้ความเหน็ต่อรายการทีเ่ก่ียวโยงกัน และ/หรอื 
การเข้าทำารายการ (ในกรณีที่ขนาดของรายการไม่จำาเป็นต้อง
พิจารณาอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น) ของบริษัทและบริษัทย่อย
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศข้อกำาหนด และระเบยีบข้อบงัคับ
ที่เกี่ยวข้องต่างๆ

10.  ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่าง 
ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท

11.  พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ผู้ถือหุ้น
12.  พิจารณาเรื่องต่างๆ โดยคำานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและ 

ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทอย่างเป็นธรรม โดยกรรมการ
ต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชกัช้า หากมส่ีวนได้เสยีในสญัญาที่
ทำากับบริษทั หรือถือหุ้นเพ่ิมขึน้หรอืลดลงในบรษิทั หรอืบรษิทัย่อย  
ทั้งน้ี สำาหรับรายการที่ทำากับกรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความ 

ขดัแย้งหรอืมส่ีวนได้เสยี หรอือาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์
อืน่ใดกับบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย กรรมการซึง่มส่ีวนได้เสยีไม่มสีทิธิ
ออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการทำารายการในเรื่องนั้น

13.  กำากับดูแลกิจการอย่างมีจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ 
และทบทวนนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทและ
ประเมนิผลการปฏิบตัติามนโยบายดงักล่าวเป็นประจำาอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง

14.  รายงานความรบัผดิชอบของตนในการจดัทำารายงานทางการเงนิ 
โดยแสดงควบคูกั่บรายงานของผูส้อบบญัชไีว้ในรายงานประจำาปี 
และครอบคลุมในเรื่องสำาคัญๆ ตามนโยบายเรื่องข้อพึงปฏิบัติ
ที่ดีสำาหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

15.  มอบหมายให้กรรมการคนหน่ึงหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใด
ปฏบิตักิารอย่างหนึง่อย่างใดแทนคณะกรรมการได้ การมอบอำานาจ 
แก่กรรมการดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการมอบอำานาจหรือการ 
มอบอำานาจช่วงท่ีทำาให้กรรมการหรือผู ้รับมอบอำานาจจาก
กรรมการสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความ 
ขดัแย้ง มส่ีวนได้เสยี หรอืมผีลประโยชน์ในลกัษณะอืน่ใดขดัแย้ง
กับผลประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย

16.  แต ่งตั้ งกรรมการชุดย ่อยเพ่ือช ่วยดูแลระบบบริหารและ
ระบบควบคุมภายในให้เป็นไปตามนโยบายที่กำาหนดไว้ เช่น  
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ

17.  จัดให้มีเลขานุการบริษัทเพ่ือดูแลให้คณะกรรมการและบริษัท
ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง
ต่างๆ

รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง

1. นางจิราพร เชมนะสิริ ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายวิสิฐ ตันติสุนทร กรรมการตรวจสอบ

3. นายอภิชาติ จีระพันธุ์ กรรมการตรวจสอบ

4. นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ (1) กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : (1)  นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ลาออกจากตำาแหน่งกรรมการอิสระ, กรรมการ

กำากับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่  

1 พฤษภาคม 2561

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบ
1.  สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและ

เพียงพอ
2.  สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) 

และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal audit) ที่เหมาะสม
และมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงาน 
ตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา 
แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน  
และ/หรอืการว่าจ้างบรษิทัตรวจสอบภายในหรอืหน่วยงานอืน่ใด
ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3.  สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลกัทรพัย์ฯ และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4.  พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพ่ือ
ทำาหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของ
บุคคลดังกล่าว รวมท้ังเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มี 
ฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

โดยมี นายธนภัทร วงค์วิทย ์เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
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คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

5.  พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรอืรายการท่ีอาจมคีวามขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งน้ี เพ่ือให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุ
สมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6.  จัดทำารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ใน
รายงานประจำาปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูล
อย่างน้อยดังต่อไปนี้

 (1)  ความเห็นเกี่ยวกบัความถกูต้องครบถ้วนเป็นที่เชื่อถอืได้ของ
รายงานทางการเงินของบริษัท

 (2)   ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
ของบริษัท

 (3)  ความเหน็เก่ียวกับการปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์
และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

 (4) ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 (5)  ความเห็นเ ก่ียวกับรายการที่อาจมีความขัดแย ้งทาง 

ผลประโยชน์ 
 (6)  จำานวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วม

ประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 (7)  ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ

ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)

 (8)  รายการอื่นท่ีเห็นว่าผู้ถือหุ ้นและผู ้ลงทุนทั่วไปควรทราบ 
ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรบัผดิชอบท่ีได้รบัมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท

7.  ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมี 
ข้อสงสยัว่ามรีายการหรอืการกระทำาดงัต่อไปน้ี ซึง่อาจมผีลกระทบ 
อย่างมีนัยสำาคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานของ
บริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการ
บรษิทั เพ่ือดำาเนินการปรบัปรงุแก้ไขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นสมควร

 (1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 (2)  การทุจริตหรือมีส่ิงผิดปกติหรือมีความบกพร่องท่ีสำาคัญใน

ระบบควบคุมภายใน
 (3)  การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง
กับธุรกิจของบริษัท

  หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำาเนินการให้มีการ
ปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาข้างต้น กรรมการตรวจสอบรายใด 
รายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำาตามข้างต้น 
ต ่อสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย ์และ/หรือ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์

8.  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วย
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง

1. นายอภิชาติ จีระพันธุ์ ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

2. นางจิราพร เชมนะสิริ กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

3. นายรัฐพล ภักดีภูมิ กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

ขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนด
ค่าตอบแทน 
1.  พิจารณานโยบายและหลักเกณฑ์ในการสรรหาบุคคลที่มี

คุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือดำารงตำาแหน่งกรรมการ ประธาน 
เจ้าหน้าท่ีบรหิารของบรษิทั และผูบ้รหิารระดบัสงู รวมท้ังคดัเลอืก 
บุคคลและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือนำาเสนอ
ต่อประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และ/หรือที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือที่ประชุมผู ้ถือหุ ้นเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งเป็น
กรรมการบริษัท

2.  พิจารณาทบทวนนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำาหนด 
ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ประธาน 
เจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท และผู้บริหารระดับสูง

3.  ให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบรษิทัเพ่ือนำาเสนอค่าตอบแทน
กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงของ
บริษัทต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือท่ีประชุม 
ผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็น
ผู้อนุมัติค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร ผู้บริหารระดับสูง และค่าตอบแทนและผลประโยชน์
ของกรรมการบริษัทให้คณะกรรมการบริษัทนำาเสนอท่ีประชุม 
ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

4.  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

โดยมี นางสาวสุนันท์ วิทวัสพงศ์ธร เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
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คณะกรรมการบริหารความเส่ียง

คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

หมายเหตุ : (1) นายสรสิทธิ์ สุนทรเกศ เข้าดำารงตำาแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงแทนนายประเวช องอาจสิทธิกุล โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2561

 (2) นายวิสิฐ ตันติสุนทร เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2561

 (3) นายประเสริฐ อัครประถมพงศ์ เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2561

หมายเหตุ : 

(1)  พลเอกพรชัย กรานเลิศ เข้าดำารงตำาแหน่งประธานกรรมการกำากับดูแลกิจการท่ีดี 

แทนนายประเวช องอาจสิทธิกุล โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2561

(2)  นางแฮตเตอร์ แมรี ่สขุเกษม (OBE) เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการกำากับดแูลกิจการท่ีดี  

โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2561

(3)  นายนิวัตร์ บางเสงี่ยม เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการกำากับดูแลกิจการท่ีดี โดยมีผล

ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2561

รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง

1. นายสรสิทธิ์ สุนทรเกศ (1) ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

2. นายวิสิฐ ตันติสุนทร (2) กรรมการบริหารความเสี่ยง

3. นายประเสริฐ อัครประถมพงศ์ (3) กรรมการบริหารความเสี่ยง

4. นายนรหัช พลอยใหญ่ กรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1.  กำาหนดแนวทางและนโยบายการบรหิารความเสีย่งทีม่นียัสำาคญั

ต่อการดำาเนินธุรกิจบริษัทที่เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพ
2.  ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารความเสี่ยงท่ีสอดคล้องต่อ

การกำาหนดทิศทางกลยุทธ์การดำาเนินธุรกิจและแผนธุรกิจต่อ 
คณะกรรมการบริษัท

3.  สนับสนุนให้มีการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้และสอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยงองค์กร

4.  ทบทวนปรับปรุงนโยบายและกระบวนการบริหารความเส่ียง
องค์กรให้มีประสิทธิภาพและเพียงพอ เพ่ือให้สอดคล้องกับ
สภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
1.  กำาหนดแนวทางและนโยบายเก่ียวกับหลกัการกำากับดแูลกิจการ

ท่ีดี ท่ีมีนัยสำาคัญต่อการดำาเนินธุรกิจบริษัทที่เหมาะสมอย่าง 
มีประสิทธิภาพ

2.  ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการกำากับดูแลกิจการที่ดี สอดคล้อง 
ต่อการกำาหนดทศิทางกลยุทธ์การดำาเนินธุรกิจและแผนธุรกิจต่อ
คณะกรรมการบริษัท 

3.  สนับสนุนให้มีการบริหารการกำากับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร 
ตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี 

4.  กำากับดูแล ติดตาม และสอบทานการรายงานการกำากับดูแล
กิจการที่ดี พร้อมทั้งให้คำาแนะนำา เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบาย 
และมั่นใจว่าบริษัทฯ มีการบริหารจัดการการกำากับดูแลกิจการ
ที่ดีอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมต่อการดำาเนินธุรกิจ

5.  ทบทวนปรบัปรงุนโยบายการกำากับดแูลกิจการท่ีดขีององค์กรให้
มีประสิทธิภาพและเพียงพอ เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ท่ี
เปลี่ยนแปลงไป 

6.  รายงานผลการกำากับดูแลกิจการที่ดีให้คณะกรรมการบริษัท 
รับทราบ 

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

5.  สนับสนุนการพัฒนาการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับท่ัว 
ทั้งองค์กร

6.  กำากับดูแล ติดตาม และสอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง  
พร้อมทั้งให้คำาแนะนำา เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบาย และ
มั่นใจว่าบริษัทมีการบริหารจัดการการบริหารความเสี่ยงอย่าง 
มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมต่อการดำาเนินธุรกิจ

7.  รายงานผลการบรหิารความเสีย่งทีส่ำาคญัให้คณะกรรมการบรษิทั
รับทราบ

8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง

1. พลเอกพรชัย กรานเลิศ (1) ประธานกรรมการ 
กำากับดูแลกิจการที่ดี

2.  นางแฮตเตอร์ แมรี่  
สุขเกษม (OBE) (2)

กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี

3. นายนิวัตร์ บางเสงี่ยม (3) กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี

โดยมี นายชัยรัตน์ แสงจันทร์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำากับ
ดูแลกิจการที่ดี

โดยมี นายชัยรัตน์ แสงจันทร์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
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คณะกรรมการบริหาร

คณะอนุกรรมการเพื่อด�าเนินการเก่ียวกับ LUFTHANSA TECHNIK AG

หมายเหตุ : (1) นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ เข้ารับตำาแหน่งประธานกรรมการบริหาร แทนนายประเวช องอาจสิทธิกุล โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2561

 (2) นายธีรพล โชติชนาภิบาล เข้ารับตำาแหน่งกรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2561

หมายเหตุ : (1) นายธีรพล โชติชนาภิบาล เข้าดำารงตำาแหน่งประธานคณะอนุกรรมการเพื่อดำาเนินการเกี่ยวกับ Lufthansa Technik AG  โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2561

 (2) นายชวลิต อัตถศาสตร์ เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการคณะอนุกรรมการเพื่อดำาเนินการเกี่ยวกับ Lufthansa Technik AG โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง

1. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ (1) ประธานกรรมการบริหาร

2. นางนลินี งามเศรษฐมาศ กรรมการบริหาร

3. นายประเวช องอาจสิทธิกุล กรรมการบริหาร

4. นายธีรพล โชติชนาภิบาล (2) กรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง

1. นายธีรพล โชติชนาภิบาล (1) ประธานคณะอนุกรรมการเพื่อดำาเนินการเกี่ยวกับ Lufthansa Technik AG

2. นายนิพนธ์ ฮะกีมี กรรมการคณะอนุกรรมการเพื่อดำาเนินการเกี่ยวกับ Lufthansa Technik AG

3. นายอภิชาติ จีระพันธุ์ กรรมการคณะอนุกรรมการเพื่อดำาเนินการเกี่ยวกับ Lufthansa Technik AG

4. นายชวลิต อัตถศาสตร์ (2) กรรมการคณะอนุกรรมการเพื่อดำาเนินการเกี่ยวกับ Lufthansa Technik AG

รายชื่อผู้บริหาร

รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง

1. นายประเวช องอาจสิทธิกุล (1) รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2. นายนรหัช พลอยใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ

3. นายชัยรัตน์ แสงจันทร์ ประธานเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน

4. นางสาวภาวิณี ชยาวุฒิกุล ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน

5. นายทวีชัย อัจฉริยแพศว์กูล ประธานเจ้าหน้าที่สายการพาณิชย์

หมายเหตุ : (1) นายประเวช องอาจสิทธิกุล เข้าดำารงตำาแหน่งรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2561

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
1.  พิจารณากลั่นกรองแผนกลยุทธ์ นโยบายในการดำาเนินธุรกิจ  

รวมถึงงบประมาณประจำาปี เพ่ือนำาเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั 
2.  พิจารณากลั่นกรองเรื่องที่เก่ียวข้องกับกิจการต่างๆ ของบริษัท 

ตามคูม่อือำานาจดำาเนนิการและการอนุมตัค่ิาใช้จ่าย (Corporate 
Authorization Index) 

3.  พิจารณากลั่นกรองงานทุกประเภทที่เสนอคณะกรรมการบริษัท
พิจารณา ยกเว้น งานที่อยู่ภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบของ 
ฝ่ายบริหาร และ/หรือ งานที่เป็นอำานาจของคณะกรรมการ 
ชุดย่อยอื่นท่ีจะเป็นผู ้ พิจารณากลั่นกรองเพ่ือนำาเสนอต่อ 
คณะกรรมการบริษัทโดยตรง 

โดยมี นางสาวสุนันท์ วิทวัสพงศ์ธร เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

4.  พิจารณากลัน่กรอง การแต่งตัง้ เลือ่นระดบัและโยกย้าย ประธาน
เจ้าหน้าท่ีของแต่ละสายงาน (ระดับ Chief) หรือเทียบเท่าก่อน 
นำาเสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ืออนุมัติ และพิจารณาอนุมัติ
การว่าจ้าง แต่งตั้ง เลื่อนระดับและโยกย้าย เจ้าหน้าท่ีบริหาร
ระดับรองลงมาอีกหนึ่งระดับ (ระดับ SVP) หรือเทียบเท่า และให้
รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ

5.  การพิจารณากล่ันกรอง หรือรับทราบกิจการอื่นๆ ท่ีเก่ียวกับ 
การบริหารงานท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นว่าจำาเป็นหรือสมควร
เป็นการเร่งด่วนเพ่ือแก้ไขปัญหา ซึง่หากไม่ดำาเนินการแล้วจะเกิด
ความเสียหายแก่บริษัทฯ และให้รายงานคณะกรรมการบริษัท
ให้ทราบโดยเร็ว 

6.  ปฏบิตัหิน้าท่ีอืน่ๆ ตามท่ีได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

โดยมี นางสาวภาวิณี ชยาวุฒิกุล เป็นเลขานุการคณะอนุกรรมการเพื่อดำาเนินการเกี่ยวกับ Lufthansa Technik AG
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ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
1.  รับผิดชอบ ดูแล บริหาร การดำาเนินงาน และ/หรือการบริหาร

งานประจำาวันของบริษัท รวมถึงการกำากับดูแลการดำาเนินงาน 
โดยรวม เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมาย
และแผนการดำาเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน และงบประมาณ
ของบริษัทที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ  
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2.  จัดทำาแผนธุรกิจและกำาหนดอำานาจการบริหารงาน ตลอดจน 
จัดทำางบประมาณท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจและงบประมาณ 
รายจ่ายประจำาปี เพ่ือนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือขอ
อนุมัติและมีหน้าท่ีรายงานความก้าวหน้าตามแผนงานและ 
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท

3.  กำาหนดโครงสร้างองค์กร วิธีการบรหิาร การคดัเลอืก การฝึกอบรม 
การว่าจ้าง และการเลกิจ้างพนกังานของบรษิทั และกำาหนดอตัรา
ค่าจ้าง เงนิเดอืน ค่าตอบแทน โบนสั และสวสัดกิารต่างๆ สำาหรบั
พนักงาน

4.  ตดิตามและรายงานสภาวะ ฐานะของบรษิทั เสนอแนะทางเลอืก
และกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายและสภาพตลาด

5.  ดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของบริษัท อาทิ  
การเงนิ การบรหิารความเสีย่ง การควบคมุภายใน งานด้านปฏบิตักิาร 
และงานด้านสนับสนุนต่างๆ และงานทรัพยากร

6.  เป็นตวัแทนบรษิทั ตลอดจนมอีำานาจมอบหมายในการตดิต่อกับ
หน่วยงานราชการและหน่วยงานกำากับดูแลอื่นๆ

7.  ดูแลติดต่อสื่อสารกับสาธารณชน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า และพนักงาน 
เพื่อเสริมชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัท

8. ดูแลให้มีการกำากับดูแลกิจการที่ดี
9.  มอีำานาจในการออก แก้ไข เพ่ิมเตมิ ปรบัปรงุ ระเบยีบ คำาสัง่ และ

ข้อบังคับเก่ียวกับการทำางานของบริษัท เช่น การบรรจุ แต่งตั้ง 
ถอดถอน และวินยัพนักงานและลกูจ้าง การกำาหนดเงนิเดือนและ
ผลตอบแทนอื่นๆ รวมถึงการสงเคราะห์และสวัสดิการต่างๆ

10.  พิจารณา เจรจาต่อรอง และอนุมัติการเข้าทำานิติกรรมสัญญา 
และ/หรือการดำาเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการดำาเนินงาน  
และ/หรือการบริหารงานประจำาวันของบริษัท ทั้งนี้ ภายใต้วงเงิน
ทีอ่นมุตั ิโดยคณะกรรมการบรษิทัตามคูม่อือำานาจการดำาเนนิการ 
ของบริษัท (Authorization Table) มีอำานาจ หน้าท่ี และ 
ความรับผิดชอบใดๆ ตามที่ได้รับมอบหมายหรือตามนโยบายท่ี
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

11.  ให้มีอำานาจในการมอบอำานาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้ 
บคุคลอืน่ปฏิบตังิานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำานาจช่วง  
และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการ 
มอบอำานาจตามหนังสือมอบอำานาจที่ให้ไว้ และ/หรือให้เป็นไป
ตามระเบียบ ข้อกำาหนด หรือคำาสั่งที่คณะกรรมการของบริษัทได้
กำาหนดไว้ ทัง้น้ี การมอบหมายอำานาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ 
ของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารน้ัน จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการ
มอบอำานาจ หรือมอบอำานาจช่วงท่ีทำาให้ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร หรือผู ้รับมอบอำานาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
สามารถอนุมัติรายการท่ีตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 

(ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุน) 
อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรือ
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัท
ย่อยของบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการท่ีเป็นไปตาม
นโยบายและหลักเกณฑ์ท่ีที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการ
บริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดย
กรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจำานวนกรรมการท้ังหมดจะต้องมี
ถ่ินท่ีอยู่ในประเทศไทย และกรรมการบรษิทัจะเป็นผูถื้อหุ้นของบรษิทั
หรอืไม่ก็ได้ ในการแต่งตัง้คณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการสรรหา
และกำาหนดค่าตอบแทนจะเป็นผูพิ้จารณานโยบายและหลกัเกณฑ์ใน
การสรรหาบคุคลทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสมเพ่ือดำารงตำาแหน่งกรรมการ 
เพ่ือนำาเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือท่ีประชุม 
ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

บริษัทมีนโยบายในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติ 
เหมาะสมท่ีจะเข้าดำารงตำาแหน่งเป็นคณะกรรมการบริษัท โดย
พิจารณาจากประสบการณ์ ความรู ้ความสามารถท่ีจะเป็นประโยชน์
ต่อบริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม 
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการ
แก้ไขเพ่ิมเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศคณะกรรมการ
กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการ
กำากับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

การแต่งต้ังกรรมการใหม่จะต้องผ่านการพิจารณาอนุมตัจิากท่ีประชมุ
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)  
โดยการแต่งตั้งกรรมการบริษัทจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่กำาหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.  ในการประชุมผู ้ถือหุ ้นสามัญประจำาปีทุกครั้ง ให้กรรมการ 
ออกจากตำาแหน่งจำานวน 1 ใน 3 ของจำานวนกรรมการในขณะน้ัน
ถ้าจำานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออก
โดยจำานวนใกล้ทีส่ดุกับ 1 ใน 3 และกรรมการซึง่พ้นจากตำาแหน่ง 
อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำาแหน่งอีกได้

2.  ให้ทีป่ระชมุผูถื้อหุ้นเลอืกตัง้กรรมการบรษิทัตามหลกัเกณฑ์ และ
วิธีการดังต่อไปนี้

 (1)  ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
 (2)  ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) 

เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณี
ที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียง 
ให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
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 (3)  บุคคลท่ีได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำาดับลงมาเป็นผู้ได้
รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือ 
จะพึงเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีทีบ่คุคลซึง่ได้รบัการเลอืกตัง้
ในลำาดบัถัดลงมามคีะแนนเสยีงเท่ากันเกินจำานวนกรรมการ
ท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในครั้งน้ัน ให้ประธานที่ประชุม
เป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3.  ในกรณีท่ีตำาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตอุืน่นอกจากถึงคราว
ออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติและ
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำากัด
และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็น
กรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่
วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคล 
ซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำาแหน่งกรรมการได้
เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน

คณะกรรมการตรวจสอบ / คณะกรรมการอิสระ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการทีเ่ป็นกรรมการอสิระ
อย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน จะต้อง
เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถทำาหน้าที่ใน
การสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำาหนดในประกาศ 
คณะกรรมการกำากับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องดังนี้

1.  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมด
ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท ทั้งน้ีให้นับรวมการถือหุ้นของ
ผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง 
พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจำา หรือผู้มีอำานาจควบคุม
ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำาดับ
เดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท 
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า  
2 ปีก่อนวันท่ีย่ืนคำาขออนญุาตต่อสำานักงานคณะกรรมการกำากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว
ไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษา
ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุม
ของบริษัท

3.  ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการ 
จดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส
พ่ีน้อง และบุตร รวมท้ังคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอ่ืน  
ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้
รบัการเสนอให้เป็นกรรมการ ผูบ้รหิารหรอืผูม้อีำานาจควบคมุของ
บริษัทหรือบริษัทย่อย

4.  ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุม
ของผู ้ขออนุญาต ในลักษณะที่อาจเป ็นการขัดขวางการ 

ใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็น
ผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำาคัญ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของผู้ที่มีความ
สัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะ 
ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ก่อนวันที่ย่ืนคำาขออนุญาตต่อสำานักงานคณะกรรมการกำากับ 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตาม
วรรคหนึ่ง รวมถึงการทำารายการทางการค้าที่กระทำาเป็นปกติ
เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการ 
เก่ียวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือ
ทางการเงนิ ด้วยการรบัหรอืให้กู้ยืม คำา้ประกัน การให้สนิทรพัย์เป็น
หลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำานองเดียวกัน ซึ่งเป็น
ผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำาระต่ออีกฝ่ายหน่ึง  
ตัง้แต่ร้อยละ 3 ของสนิทรพัย์ทีม่ตีวัตนสทุธิของบรษิทั หรอืตัง้แต่ 
20 ล้านบาทข้ึนไป แล้วแต่จำานวนใดจะตำา่กว่า ทัง้นี ้การคำานวณ
ภาระหน้ีดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำานวณมลูค่าของรายการ
ทีเ่กีย่วโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุนว่าด้วย
หลักเกณฑ์ในการทำารายการที่เก่ียวโยงกันโดยอนุโลม แต่ใน 
การพิจารณาภาระหน้ีดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ท่ีเกิดขึ้นใน
ระหว่าง 1 ปีก่อนวันท่ีมคีวามสมัพันธ์ทางธุรกิจกับบคุคลเดยีวกัน 

5.  ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย  
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท 
และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ
สำานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู ้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ 
บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรอืผูส้งักัดอยู่ เว้นแต่จะ 
ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อน 
วันที่ ย่ืนคำาขออนุญาตต่อสำานักงานคณะกรรมการกำากับ 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

6.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้
บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับ 
ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่  
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุม
ของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้มีอำานาจควบคุม หรือ
หุ ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพน้ันด้วย เว้นแต่จะได้พ้น
จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันท่ีย่ืน
คำาขออนุญาตต่อสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

7.  ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพ่ือเป็นตัวแทนของ
กรรมการของบริษัท ผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ หรือผู ้ถือหุ ้นซึ่งเป็น 
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8.  ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขัน
ที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วน
ที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน 
ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำา หรือถือหุ้นเกิน
ร้อยละ 1 ของจำานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอื่น 
ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ี
มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย
• อัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

• อัตราค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ (นอกเหนือจากอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัท)

ต�าแหน่ง ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน/เดือน) ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)

1. ประธานกรรมการ 30,000 30,000 
(หากเดือนใดประชุมมากกว่า 1 ครั้ง คงให้ได้รับ 30,000 บาท)

2. กรรมการ 20,000 20,000
(หากเดือนใดประชุมมากกว่า 1 ครั้ง คงให้ได้รับ 20,000 บาท)

ต�าแหน่ง ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ครั้ง)

1. ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000

2. กรรมการตรวจสอบ 20,000

9.  ไม่มลีกัษณะอืน่ใดท่ีทำาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอสิระ
เกี่ยวกับการดำาเนินงานของบริษัท 

10.  ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดัสนิใจ 
ในการดำาเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย ่อย
บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ 
ผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท

11.  ไม่เป็นกรรมการของบรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย หรอืบรษิทัย่อยลำาดบั
เดยีวกันเฉพาะท่ีเป็นบรษิทัจดทะเบยีน กรรมการอสิระอาจได้รบั 
มอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัให้ตดัสนิใจในการดำาเนินกิจการ
ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำาดับ
เดยีวกัน ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรอืผูม้อีำานาจควบคุมของบรษิทัโดยม ี
การตดัสนิใจในรปูแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

ในกรณีที่แต่งตั้งบุคคลให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคล 
ท่ีมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ 
เกินมูลค่าท่ีกำาหนดตามข้อ 4. หรือ 6. คณะกรรมการบริษัท อาจ
พิจารณาผ่อนผันให้ได้ หากเห็นว่าการแต่งต้ังบุคคลดังกล่าวไม่ม ี
ผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และ
จดัให้มกีารเปิดเผยข้อมลูต่อไปน้ีในหนงัสอืนัดประชมุผูถื้อหุ้นในวาระ
พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

1.  ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ 
ท่ีทำาให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
กำาหนด

2.  เหตผุลและความจำาเป็นทีย่งัคงหรอืแต่งตัง้ให้บคุคลดงักล่าวเป็น
กรรมการอิสระ

3.  ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งตั้ง
บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

ผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณา
นโยบายและหลักเกณฑ์ในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม 
เพ่ือดำารงตำาแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารของบริษัท และผู้บริหาร
ระดับสูง รวมท้ังคัดเลือกบุคคลและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมเพ่ือนำาเสนอต่อประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร และ/หรอืทีป่ระชมุ
คณะกรรมการบรษิทัเพ่ือพิจารณาแต่งตัง้ ดงัน้ัน อำานาจในการแต่งตัง้
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นของคณะกรรมการบริษัท

อย่างไรก็ดี ตำาแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารจัดเป็นตำาแหน่งท่ี
มีความสำาคัญอย่างมากต่อบริษัท และเพ่ือให้มั่นใจได้ว่าบุคคลท่ี
ดำารงตำาแหน่งดังกล่าวเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ อีกทั้งมีความเป็นอิสระในการบริหารงาน ดังน้ัน 
คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำาหนด
ค่าตอบแทนทำาหน้าที่ในการสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมกับ
ตำาแหน่งดังกล่าว หากตำาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารว่างลง

สำาหรับตำาแหน่งผู้บริหารระดับประธานเจ้าหน้าท่ีของแต่ละสายงาน  
(ระดับ Chief) หรือเทียบเท่า คณะกรรมการบริษัทได้แต่งต้ัง 
คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนทำาหน้าท่ีในการ
สรรหาบคุคลท่ีมคีวามเหมาะสมกับตำาแหน่งเพ่ือนำาเสนอต่อประธาน 
เจ้าหน้าที่บริหารพิจารณา คณะกรรมการบริหารพิจารณากลั่นกรอง 
และคณะกรรมการบริษัทอนุมัติแต่งตั้งตามลำาดับ
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• อัตราค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน (นอกเหนือจากอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัท)

• อัตราค่าตอบแทนกรรมการบริหารความเสี่ยง (นอกเหนือจากอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัท)

• อัตราค่าตอบแทนกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (นอกเหนือจากอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัท)

• อัตราค่าตอบแทนกรรมการบริหาร (นอกเหนือจากอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัท)

•  อัตราค่าตอบแทนกรรมการคณะอนุกรรมการเพื่อด�าเนินการเกี่ยวกับ Lufthansa Technik AG (นอกเหนือจากอัตราค่าตอบแทน 
กรรมการบริษัท)

ต�าแหน่ง ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน (บาท/คน/ครั้ง)

1. ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 30,000

2. กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 20,000

ต�าแหน่ง ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง (บาท/คน/ครั้ง)

1. ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 30,000

2. กรรมการบริหารความเสี่ยง 20,000

ต�าแหน่ง ค่าเบี้ยประชุมกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (บาท/คน/ครั้ง)

1. ประธานกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี 30,000

2. กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี 20,000

ต�าแหน่ง ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหาร (บาท/คน/ครั้ง)

1. ประธานกรรมการบริหาร 30,000

2. กรรมการบริหาร 20,000

ต�าแหน่ง
ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการ 

เพ่ือด�าเนินการเกี่ยวกับ Lufthansa Technik AG (บาท/คน/ครั้ง)

1.  ประธานคณะอนุกรรมการฯ เพื่อดำาเนินการเกี่ยวกับ 
Lufthansa Technik AG

15,000

2.  กรรมการคณะอนุกรรมการฯ เพื่อดำาเนินการเกี่ยวกับ 
Lufthansa Technik AG

10,000

ทั้งนี้ ท่ีปรึกษาประธานกรรมการหรือท่ีปรึกษาบริษัท ท่ีได้รับการ
แต่งตั้งให้เข้าดำารงตำาแหน่งในคณะกรรมการ คณะกรรมการ
ชุดย่อยต่างๆ จะได้รับค่าเบ้ียประชุมตามตำาแหน่งที่ดำารงอยู ่ 
รวมท้ังผู ้บริหารของบริษัทที่ได้รับการแต่งต้ังให้ดำารงตำาแหน่ง
กรรมการในคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ 
จะมิได้รับค่าตอบแทนใดๆ 

นอกจากค่าตอบแทนท่ีเป็นจำานวนเงินคณะกรรมการของบริษัท
ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านบัตรโดยสารในเส้นทางที่บริษัทให้บริการ
เป็นจำานวน 24 ใบต่อปี (ซึ่งกรรมการจะต้องชำาระค่าธรรมเนียม
ต่างๆ อาทิ ค่าธรรมเนียมนำ้ามัน ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกันภัย 
ค่าธรรมเนียมในการดำาเนินการและภาษีมูลค่าเพ่ิม เป็นต้น)

ดังนั้น ในปี 2561 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ
และคณะกรรรมการชุดย่อย จำานวน 22 ราย โดยเป็นการจ่าย
ในลักษณะของค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม รวมเป็น
จำานวนเงินท้ังสิ้น 8,410,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังน้ี
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รายชื่อ
ฐานะ 

กรรมการ

บริษัท

ฐานะ 

กรรมการ

ตรวจสอบ

ฐานะ 

กรรมการ 

สรรหาและ

กำาหนด 

ค่าตอบแทน

ฐานะ

กรรมการ

บริหาร 

ความเสี่ยง

ฐานะ

กรรมการ

กำากับดูแล

กิจการที่ดี

ฐานะคณะ

กรรมการ

บริหาร 

ฐานะคณะ

อนุกรรมการ

เพื่อดำาเนิน

การเกี่ยวกับ 

Lufthansa 

Technik AG

รวม 

ค่าตอบแทน 

ทั้งสิ้น

1. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ (1) 600,000 - - - - 120,000 - 720,000

2. นายประเวช องอาจสิทธิกุล (2) 320,000 - - 90,000 90,000 510,000 - 1,010,000

3. นางนลินี งามเศรษฐมาศ 480,000 - - - - 280,000 - 760,000

4. นายสุเมธ ดำารงชัยธรรม (3) 20,000 - - - - - - 20,000

5. นายรัฐพล ภักดีภูมิ 480,000 - 100,000 - - - - 580,000

6. นายวิวัฒน์ ปิยะวิโรจน์ (4) 120,000 - - - - - - 120,000

7. นายชวลิต อัตถศาสตร์ (5) 440,000 - - - - - 10,000 450,000

8. นางจิราพร เชมนะสิริ 460,000 300,000 140,000 - - - - 900,000

9. นายวิสิฐ ตันติสุนทร (6) 460,000 180,000 - 60,0 00 - - - 700,000

10. นายอภิชาติ จีระพันธุ์ 440,000 140,000 210,000 - - - 70,000 860,000

11.  นางแฮตเตอร์ แมรี่ สุขเกษม (OBE) (7) 300,000 - - - 100,000 - - 400,000

12. นายธีรพล โชติชนาภิบาล (8) 360,000 - - - - 380,000 120,000 860,000

13. พลเอกพรชัย กรานเลิศ (9) - - - - 120,000 - - 120,000

14. นายสรสิทธิ์ สุนทรเกศ (10) - - - 150,000 - - - 150,000

15. นายนิวัตร์ บางเสงี่ยม (11) - - - - 40,000 - - 40,000

16. นายประเสริฐ อัครประถมพงศ์ (12) - - - 60,000 - - - 60,000

17. นายนิพนธ์ ฮะกีมี - - - - - - 80,000 80,000

18. นายนรหัช พลอยใหญ่ - - - - - - - -

19. นายปิยะ ยอดมณี - - - - - - - -

20. นายสมหมาย ภาษี 120,000 - - - - - - 120,000

21. นางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว (13) 300,000 - - - - - - 300,000

22. นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ 140,000 20,000 - - - - - 160,000

หมายเหตุ : (1)  นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการแทน นายสมหมาย ภาษี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 และเข้าดำารง

ตำาแหน่งประธานกรรมการบริหารแทน นายประเวช องอาจสิทธิกุล โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2561

 (2)  นายประเวช องอาจสทิธกิลุ ลาออกจากตำาแหน่งประธานกรรมการบรหิาร, ประธานกรรมการบรหิารความเสี่ยง และประธานกรรมการกำากบัดแูลกจิการทีด่ ีโดยมีผล

ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2561 และเข้าดำารงตำาแหน่งรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2561

 (3) นายสุเมธ ดำารงชัยธรรม เข้าดำารงตำาแหน่งแทน นางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2556

 (4)  นายวิวัฒน์ ปิยะโรจน์ เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการแทน นายธีรพล โชติชนาภิบาล โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2561

 (5) นายชวลิต อัตถศาสตร์ เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการแทน นายพาที สารสิน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 

 (6) นายวิสิฐ ตันติสุนทร เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2561

 (7)  นางแฮตเตอร์ แมรี่ สุขเกษม (OBE) เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการกำากับดูแลกิจการท่ีดีกรรมการกำากับดูแลกิจการท่ีดี แทนนางศุภจี สุธรรมพันธุ๋ 

โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2561

 (8)  นายธีรพล โชติชนาภิบาล ลาออกจากตำาแหน่งกรรมการและเข้าดำารงตำาแหน่งที่ปรึกษาบริษัท โดยมีผลต้ังแต่วันที่ 13 กันยายน 2561 และเข้าดำารงตำาแหน่ง 

กรรมการบริหาร โดยให้มีผลตั้งแต่วันท่ี 11 ตุลาคม 2561 และเข้าดำารงตำาแหน่งประธานคณะอนุกรรมการเพ่ือดำาเนินการเก่ียวกับ Lufthansa Technik AG  

โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2561

 (9) พลเอกพรชัย กรานเลิศ เข้าดำารงตำาแหน่งประธานกรรมการกับการดูแลกิจการที่ดีแทน นายประเวช องอาจสิทธิกุล โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2561

 (10) นายสรสิทธิ์ สุนทรเกศ เข้าดำารงตำาแหน่งประธานบริหารความเสี่ยงแทน นายประเวช องอาจสิทธิกุล โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2561

 (11) นายนิวัตร์ บางเสงี่ยม เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2561 

 (12) นายประเสริฐ อัครประถมพงศ์ เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2561

 (13)  นางอษุณีย์ แสงสงิแก้ว เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการบรหิาร โดยมผีลตัง้แต่วันที ่27 กันยายน 2560 และได้มอบหมายให้นายธีรพล โชตชินาภบิาล เข้าร่วมประชมุแทน  

กรณีที่ไม่สามารถเข้าประชุมได้
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ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีผู ้บริหารท้ังสิ้น 5 คน ได้รับ 
ค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนอื่นๆ เช่น  
เงินประกันสังคม เงินกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ ค่าตำาแหน่ง ค่าพาหนะ
เหมาจ่าย เป็นต้น ท้ังน้ีการให้โบนัสแก่กรรมการและผู้บริหารของ
บริษัทจะพิจารณาจากผลกำาไรจากการดำาเนินงานและผลงานของ 
ผูบ้รหิารแต่ละคน สำาหรบัคณะกรรมการนัน้ให้ข้ึนอยู่กับการพิจารณา
ของท่ีประชุมผู้ถือหุ้น โดยใน ปี 2561 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให ้
ผู้บริหารบริษัทจำานวน 5 คน ซึ่งเป็นการจ่ายในลักษณะเงินเดือน 
รวมทั้งสิ้น 13.76 ล้านบาท และงดจ่ายโบนัส

นอกจากค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินแล้ว ผู ้บริหารบริษัทยังได้รับ 
สิทธิประโยชน์บัตรโดยสารในเส้นทางที่บริษัทให้บริการเป็นจำานวน  
24 ใบต่อปี (ไม่รวมค่าธรรมเนียมต่างๆ อาทิ ค่าธรรมเนียมนำ้ามัน  
ค่าภาษสีนามบนิ ค่าประกันภยั ค่าธรรมเนยีมในการดำาเนินการ และ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นต้น) 

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2561 บริษัทมีการจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทจำานวน  
18 ครั้ง และการประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยไม่มีผู้บริหารอีก  
1 ครั้ง รวมทั้งมีการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ การประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ จำานวน 10 ครั้ง ประชุมกรรมการสรรหา
และกำาหนดค่าตอบแทน จำานวน 7 ครัง้ ประชมุคณะกรรมการบรหิาร 
ความเส่ียงจำานวน 6 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ 
ที่ดี จำานวน 5 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการบริหาร 21 ครั้ง และ 
การประชุมคณะอนุกรรมการเพ่ือดำาเนินการเก่ียวกับ Lufthansa 
Technik AG อีก 8 ครั้ง โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมเป็นดังนี้
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รายชื่อ 

จ�านวนครั้งที่เข้าประชุม

คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
สรรหาและ

กำาหนด 
ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
บริหาร 

ความเสี่ยง

คณะกรรมการ
กำากับดูแล
กิจการที่ดี

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะ
อนุกรรมการ

เพื่อดำาเนินการ
เกี่ยวกับ 

Lufthansa 
Technik AG

1. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ (1) 15 / 15 - - - - 4 / 4 -

2. นายประเวช องอาจสิทธิกุล (2) 17 / 18 - 3 / 3 3 / 3 21 / 21 -

3. นางนลินี งามเศรษฐมาศ 17 / 18 - - - - 13 / 21 -

4. นายสุเมธ ดำารงชัยธรรม (3) 0 / 1 - - - - - -

5. นายรัฐพล ภักดีภูมิ 15 / 18 - 5 / 7 - - - -

6. นายวิวัฒน์ ปิยะวิโรจน์ (4) 3 / 5 - - - - - -

7. นายชวลิต อัตถศาสตร์ (5) 15 / 16 - - - - - 1 / 1

8. นางจิราพร เชมนะสิริ 16 / 18 10 / 10 7 / 7 - - - -

9. นายวิสิฐ ตันติสุนทร (6) 16 / 18 9 / 10 - 3 / 3 - - -

10. นายอภิชาติ จีระพันธุ์ 13 / 18 7 / 10 7 / 7 - - - 7 / 8

11.  นางแฮตเตอร์ แมรี่  
สุขเกษม (OBE) (7) 11 / 13 - - - 5 / 5 - -

12. นายธีรพล โชติชนาภิบาล (8) 13 / 13 - - - - 19 / 21 8 / 8

13. พลเอกพรชัย กรานเลิศ (9) - - - - 5 / 5 - -

14. นายสรสิทธิ์ สุนทรเกศ (10) - - - 5 / 5 - - -

15. นายนิวัตร์ บางเสงี่ยม (11) - - - - 2 / 2 - -

16. นายประเสริฐ อัครประถมพงศ์ (12) - - - 3 / 3 - - -

17. นายนิพนธ์ ฮะกีมี - - - - - - 8 / 8

18. นายนรหัช พลอยใหญ่ - - - 6 / 6 - - -

19. นายปิยะ ยอดมณี 10 / 11 - - - - 17 / 17 4 / 5

20. นายสมหมาย ภาษี 2 / 2 - - - - - -

21. นางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว (13) 7 / 13 - - - - 0 / 15 -

22. นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ 4 / 5 1 / 1 - - - - -

หมายเหตุ : (1)  นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการแทน นายสมหมาย ภาษี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 และเข้าดำารง

ตำาแหน่งประธานกรรมการบริหารแทน นายประเวช องอาจสิทธิกุล โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2561

 (2)  นายประเวช องอาจสทิธกิลุ ลาออกจากตำาแหน่งประธานกรรมการบรหิาร, ประธานกรรมการบรหิารความเสี่ยง และประธานกรรมการกำากบัดแูลกจิการทีด่ ีโดยมีผล

ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2561 และเข้าดำารงตำาแหน่งรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2561

 (3) นายสุเมธ ดำารงชัยธรรม เข้าดำารงตำาแหน่งแทน นางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2556

 (4)  นายวิวัฒน์ ปิยะโรจน์ เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการแทน นายธีรพล โชติชนาภิบาล โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2561

 (5) นายชวลิต อัตถศาสตร์ เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการแทน นายพาที สารสิน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 

 (6) นายวิสิฐ ตันติสุนทร เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2561

 (7)  นางแฮตเตอร์ แมรี่ สุขเกษม (OBE) เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการกำากับดูแลกิจการท่ีดีกรรมการกำากับดูแลกิจการท่ีดี แทนนางศุภจี สุธรรมพันธุ๋ 

โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2561

 (8)  นายธีรพล โชติชนาภิบาล ลาออกจากตำาแหน่งกรรมการและเข้าดำารงตำาแหน่งที่ปรึกษาบริษัท โดยมีผลต้ังแต่วันที่ 13 กันยายน 2561 และเข้าดำารงตำาแหน่ง 

กรรมการบริหาร โดยให้มีผลตั้งแต่วันท่ี 11 ตุลาคม 2561 และเข้าดำารงตำาแหน่งประธานคณะอนุกรรมการเพ่ือดำาเนินการเก่ียวกับ Lufthansa Technik AG  

โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2561

 (9) พลเอกพรชัย กรานเลิศ เข้าดำารงตำาแหน่งประธานกรรมการกับการดูแลกิจการที่ดีแทน นายประเวช องอาจสิทธิกุล โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2561

 (10) นายสรสิทธิ์ สุนทรเกศ เข้าดำารงตำาแหน่งประธานบริหารความเสี่ยงแทน นายประเวช องอาจสิทธิกุล โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2561

 (11) นายนิวัตร์ บางเสงี่ยม เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2561 

 (12) นายประเสริฐ อัครประถมพงศ์ เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2561

 (13)  นางอษุณีย์ แสงสงิแก้ว เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการบรหิาร โดยมผีลตัง้แต่วันที ่27 กันยายน 2560 และได้มอบหมายให้นายธีรพล โชตชินาภบิาล เข้าร่วมประชมุแทน  
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นโยบายการก�ากบั 
ดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำาคัญของการกำากับดูแล
กิจการที่ดี และส่งเสริมการยกระดับหลักการกำากับดูแลกิจการ
ของบริษัทให้มีมาตรฐานสอดคล้องกับแนวทางของสำานักงาน 
คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ซึ่งมีความสำาคัญและ
จำาเป็นต่อการดำาเนินธุรกิจที่ทำาให้บริษัทมีระบบการบริหารงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ และเป็นส่วนสำาคัญในการส่งเสริมกิจการของบริษัท
ให้มกีารขยายตวัและมัน่คงต่อไป อนัจะก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อ
บริษัทและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายในระยะยาว

ดังน้ัน ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 12 / 2561 เมื่อวันที่  
21 ธันวาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติให้ปรับปรุงนโยบายกำากับดูแล
กิจการที่ดี โดยได้แบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัทให้ความสำาคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น 
ทกุรายอย่างเท่าเทยีมกนั และตระหนกัว่าผูถ้อืหุน้มสีทิธิในความเป็น
เจ้าของโดยควบคมุบรษิทัผ่านการแต่งตัง้คณะกรรมการให้ทำาหน้าที่
แทนตน และมสีทิธิในการตดัสนิใจเก่ียวกับการเปลีย่นแปลงทีส่ำาคญั
ของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงได้อำานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นใน 
การให้สิทธิในเรื่องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานหรือสิทธิท่ี 
ผู้ถือหุ้นสมควรได้รับ เช่น สิทธิการซื้อขายหรือการโอนหุ้น สิทธิการมี
ส่วนแบ่งในกำาไรของกิจการ สิทธิการได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการ
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา และเท่าเทียมกัน เพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจในทุกๆ เรื่อง สิทธิการเสนอชื่อกรรมการหรือ
เสนอวาระการประชุมเพ่ิมเติมได้ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิการ
เข้าร่วมประชุมเพ่ือใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือแต่งตั้ง
หรือถอดถอนกรรมการ สิทธิการกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการ สิทธิ
การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และสิทธิกำาหนดจำานวนเงินค่าสอบบัญชี  
รวมถึงเรือ่งทีม่ผีลกระทบต่อบรษิทั เป็นต้น และจะไม่กระทำาการใดๆ 
อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น

ดังน้ัน คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำาหนดแนวปฏิบัติที่ดี เพ่ือเป็น 
การอำานวยความสะดวกและส่งเสริมการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 
พร้อมทั้งสิทธิของผู้ถือหุ้นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

การจัดการประชุมผู้ถือหุ้น
1. ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
 1.1   การจัดส่งข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 

(ประเทศไทย) จำากัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของ
บริษัทเป็นผู ้ดำาเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและ
เอกสารประกอบการประชุม ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลท่ี
สำาคญัและจำาเป็นต่อการพิจารณาตดัสนิใจซึง่หนงัสอืเชญิ
ประชมุน้ันจะจดัทำาทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษสำาหรบั
ผู ้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติโดยระบุวัตถุประสงค์และ
เหตุผลตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระ
เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลอย่างครบถ้วน 
ล่วงหน้าก่อนวันประชมุผูถ้อืหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วนั นอกจากน้ี 
บริษัทได้ลงประกาศในหนังสือพิมพ์ เพ่ือแจ้งกำาหนด 
วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษตามที่กฎหมายกำาหนดอย่างครบถ้วน

 1.2   เพ่ิมช่องทางในการรับทราบข่าวสารของผู้ถือหุ้นผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัท โดยนำาข่าวสารและรายละเอียดไว้ท่ี
เว็บไซต์ของบริษัท nok - th.listedcompany.com โดย
เฉพาะในกรณีหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ให้เผยแพร ่
ก่อนวันประชมุล่วงหน้า เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นสามารถดาวน์โหลด
ข้อมูลระเบียบวาระการประชุมได้อย่างสะดวกและ 
ครบถ้วน

 1.3   กรณีท่ีผู ้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
ได้ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ 
โดยใช้หนังสือมอบฉันทะท่ีบริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุม ทั้ง 3 รูปแบบตามที่กฎหมายกำาหนด 
พร้อมคำาแนะนำาในการมอบฉนัทะ เตรยีมอากรแสตมป์ไว้
บริการผู้รับมอบฉันทะโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

 1.4   อำานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
ในการเข้าร่วมประชุมท้ังในเรื่องสถานท่ี ส่ิงอำานวยความ
สะดวก เช่น มีที่จอดรถเพียงพอสำาหรับผู้ถือหุ้นที่ขับรถมา 
และมีการคมนาคมที่สะดวกสำาหรับผู้ถือหุ้นทั่วไปโดย
แนบแผนท่ีตัง้ของสถานทีป่ระชมุไปพร้อมกบัหนงัสอืเชญิ
ประชุม
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 1.5   กำาหนดการประชุม ต้องไม่ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือ
วันหยุดต่อเนื่อง และกำาหนดในเวลาที่เหมาะสม

2. การดำาเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น
 2.1   คณะกรรมการมีการเตรียมบุคลากรตรวจสอบเอกสาร

ให้ผู้ท่ีมาประชุมอย่างเพียงพอเพ่ือความสะดวกรวดเร็ว
ถูกต้อง สามารถตรวจสอบได้ และนำาเทคโนโลยีมาใช้ใน
การลงทะเบียน เช่น ระบบบาร์โค้ด (Barcode) เพื่อความ
สะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนน
และแสดงผล เพ่ือให้การดำาเนินการประชมุสามารถกระทำา
ได้รวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำา

 2.2   จัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบ
คะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยให้มีการใช้บัตร 
ลงคะแนนในทุกวาระการประชุมท่ีต้องมีการลงคะแนน
เสียง ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ใน
กรณีมข้ีอโต้แย้งในภายหลงั พร้อมทัง้ตรวจนบัคะแนนเสยีง 
และเปิดเผยผลการลงคะแนนเสียงและบันทึกมติของ 
ที่ประชุมไว้อย่างชัดเจนในรายงานการประชุม

 2.3   ในการประชมุผูถื้อหุ้นจะดำาเนนิการให้มกีารพิจารณาและ
ลงคะแนนเรียงตามวาระท่ีกำาหนด โดยไม่เปลี่ยนแปลง
ข้อมูลสำาคัญ หรือเพ่ิมวาระการประชุมในการประชุม
อย่างกะทนัหนั รวมท้ังจดัให้มกีารลงมตเิป็นแต่ละรายการ
ในกรณีที่วาระน้ันมีหลายรายการ เช่น วาระการแต่งตั้ง
กรรมการ

 2.4   ในการประชุมผู ้ ถือหุ ้นเปิดโอกาสให้ผู ้ ถือหุ ้นมีสิทธิ 
เท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำาเนินงานของบริษัท 
สอบถามแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ และ
ให้กรรมการทุกท่าน รวมท้ังผู้บริหารที่เก่ียวข้องเข้าร่วม
ประชุมผู ้ถือหุ ้น เพ่ือตอบข้อซักถามจากผู ้ถือหุ ้นโดย
พร้อมเพรียงกัน รวมทั้งให้สิทธิในการซักถามประธาน 
คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง

 2.5   ก่อนเริ่มการประชุมให้มีการแนะนำาคณะกรรมการบริษัท 
ประธานกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ คณะผู้บริหาร และ 
ผู ้สอบบัญชีของบริษัท ที่เข ้าร่วมประชุมให้ที่ประชุม 
รบัทราบ พร้อมทัง้แจ้งองค์ประชมุซึง่ประกอบด้วย จำานวน
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำานวนผู้รับมอบ
ฉันทะประชุมแทนผู้ถือหุ ้น และจำานวนผู้ถือหุ้นที่มอบ
ฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ 
ตลอดจนมีการชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียง และการ 
นับคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มการประชุม

 2.6   ประธานในที่ประชุมต้องจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ เพ่ือ 
เปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการ 
ซกัถามหรอืเสนอความคิดเหน็ในเรือ่งทีเ่ก่ียวข้องกับบรษิทั
ได้ รวมถึงการตอบคำาถามของผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน
ในประเด็นสำาคัญ โดยมีการบันทึกประเด็นข้อซักถาม  
คำาชีแ้จง และข้อคดิเหน็ทีส่ำาคญั ไว้ในรายงานการประชมุ
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าประชุมได้รับทราบ

3. ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น
 3.1   ให้มีการจัดการทำารายงานการประชุมและการเปิดเผย

มติต่อที่ประชุม ซึ่งการบันทึกรายงานการประชุมจะต้อง
ดำาเนินการให้ครบถ้วน ถูกต้อง โปร่งใส โดยประกอบด้วย
รายละเอียดในเรื่องต่างๆ ที่สำาคัญดังต่อไปนี้

   -  รายชื่อและตำาแหน่งของกรรมการ กรรมการชุดย่อย
ต่างๆ ผู้บริหารระดับสูง และตัวแทนของผู้สอบบัญชีที่
เข้าร่วมประชุมและที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม (ถ้ามี)

   -  องค์ประชุม ซึ่งประกอบด้วยจำานวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม
ประชุมด้วยตนเอง จำานวนผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุม
แทนผู ้ถือหุ ้น และจำานวนผู ้ถือหุ ้นที่มอบฉันทะให้
กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ

   -  วิธีการลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ และการนบัคะแนน
เสียงเป็นมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุมและ
แนวทางการใช้บัตรลงคะแนน

   -  คะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงด 
ออกเสียงในทุกๆ วาระท่ีต้องมีการลงคะแนนเสียงและ
ระบุชื่อและจำานวนหุ้นของผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงใน
แต่ละวาระ (ถ้ามี)

   -  การบันทึกข้อซักถาม คำาชี้แจง และข้อคิดเห็นที่สำาคัญ
ไว้ในรายงานประชุม

 3.2   ให ้แจ ้ งมติที่ ประชุม ผู ้ ถื อ หุ ้ นผ ่ านระบบข ่ าวของ
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ภายในวนัทำาการถดัไป  
โดยระบุคะแนนเสียงท้ังท่ีเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงด 
ออกเสียงในแต่ละวาระ รวมทั้งจัดทำารายงานการประชุม 
ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ และจดัส่งตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง รวมถึง 
เผยแพร่รายงานการประชมุบนเว็บไซต์บรษิทัภายในเวลาที ่
กฎหมายกำาหนด เพ่ือให้ผู ้ ถือหุ ้นสามารถตรวจสอบ
ได้ โดยไม่จำาเป็นต้องรอให้ถึงการประชุมครั้งต่อไป  
อกีท้ังมรีะบบการจดัเกบ็รายงานการประชมุท่ีดทีีส่ามารถ 
ตรวจสอบและอ้างอิงได้

 3.3   เพ่ิมความสะดวกให้แก่ผูถื้อหุน้ในการได้รบัเงนิปันผลโดย
การโอนเงนิเข้าบญัชธีนาคาร (ถ้ามกีารจ่ายเงนิปันผล) เพ่ือ
อำานวยความสะดวกให้ผูถื้อหุน้ให้ได้รบัเงนิปันผลตรงเวลา 
ป้องกันปัญหาเรื่องเช็คชำารุด สูญหาย หรือส่งถึงผู้ถือหุ้น
ล่าช้า
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หมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย
อย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ไม่ว่าผู้ถือหุ้นท่ีเป็นผู้บริหารและ 
ผู้ถือหุ้นท่ีไม่เป็นผู้บริหาร รวมทั้งผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยจะดำาเนินการ
ต่างๆ เพ่ืออำานวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ในการใช้สทิธิในเรือ่งต่างๆ 
ที่ผู้ถือหุ้นสมควรได้รับ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีนโยบายดังนี้

1.  ให้บรษิทัแจ้งกำาหนดการประชมุพร้อมระเบยีบวาระ และความเหน็
ของกรรมการต่อตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ 
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท nok - th.listedcompany.com

2.  ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนในแบบหน่ึงหุ้น
ต่อหนึ่งเสียง หุ้นประเภทเดียวกันมีสิทธิออกเสียงที่เท่าเทียมกัน
เท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

3.  เปิดโอกาสและให้สิทธิแก่ผู ้ถือหุ ้นในการแต่งตั้งกรรมการ 
รายบุคคล

4.  เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อกรรมการ หรือ
เสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมได้ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

5.  อำานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วย
ตนเอง โดยบรษิทัได้จดัส่งหนงัสอืมอบฉนัทะไปพร้อมกับหนงัสอื
เชญิประชมุ ทัง้แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ให้ผูถื้อหุ้นสามารถ
เลอืกใช้ได้ พร้อมท้ังแนบเอกสารหลกัฐานตลอดจนคำาแนะนำาวิธี
การมอบฉันทะเพ่ือให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเตรียมได้อย่างถูกต้อง  
และไม่เกิดปัญหาในการเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ 
นอกจากน้ี ผูถ้อืหุน้ยังสามารถดาวน์โหลดแบบหนงัสอืมอบฉนัทะ
ดังกล่าวจากเว็บไซต์ของบริษัท nok - th.listedcompany.com  
ได้อีกช่องทางหนึ่งด้วย

6.  เสนอรายช่ือของกรรมการอสิระของบรษิทัอย่างน้อยจำานวน 1 คน 
เพ่ือเป็นทางเลอืกในการมอบฉนัทะสำาหรบัผูถื้อหุน้ โดยบรษิทัได้
แนบรายละเอยีดเก่ียวกับชือ่และประวตักิรรมการอสิระไปพร้อม
กับหนังสือเชิญประชุมด้วย

7.  ดำาเนินการประชมุผูถื้อหุ้นโดยเรยีงตามวาระท่ีได้แจ้งไว้ในหนังสอื
เชิญประชุม และไม่มีการเพ่ิมวาระในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้
ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญ
ประชมุ ทัง้นีเ้พ่ือความเป็นธรรมต่อผูถื้อหุ้นท่ีไม่ได้เข้าร่วมประชมุ

8.  ให้มีการใช้บัตรลงคะแนนในทุกวาระการประชุมท่ีต้องมีการ 
ลงคะแนนเสียง ท้ังนี้เพ่ือความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบ
ได้ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง พร้อมทั้งตรวจนับคะแนนสียง 
และเปิดเผยผลการลงคะแนนเสยีงและบนัทกึมตขิองทีป่ระชมุไว้
อย่างชัดเจนในรายงานการประชุม

9.  ให้ปฏบิตัต่ิอผูถื้อหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทยีมกัน ไม่ว่าจะเป็นผูถื้อหุน้ 
รายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นชาวไทยหรือ
ผู้ถือหุ้นต่างชาติ

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการ
บริษัทได้มีมาตรการการป้องกันกรณีที่กรรมการและผู้บริหารใช้
ข้อมูลภายในเพ่ือหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู ้อื่นในทาง 
มชิอบ ซึง่เป็นการเอาเปรยีบผูถื้อหุน้อืน่ เช่น การซือ้ขายหลกัทรพัย์โดย 
ใชข้้อมูลภายใน การนำาข้อมูลภายในไปเปิดเผยกบับคุคลทีเ่กีย่วขอ้ง
กับกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้น
โดยรวม จึงได้กำาหนดนโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทไว้ดังนี้

นโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท

1.  ให้ความรู ้แก่กรรมการและผู ้บริหาร เก่ียวกับหน้าท่ีในการ
รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรท่ียัง
ไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกำาหนดโทษตาม
มาตรา 275 แห่งพระราชบญัญัตหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 
พ.ศ. 2535 (รวมท้ังที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม)รวมทั้งการรายงาน
การได้มาหรือจำาหน่ายหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยัง
ไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 246 และบทกำาหนดโทษตาม
มาตรา 298 แห่งพระราชบญัญัตหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 
พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

2.  ให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท รวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ี
ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จัดทำาและเปิดเผยรายงานการถือครอง 
หลักทรัพย์และรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรพัย์ 
ของบริษัทต่อสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกำาหนดโทษตาม
มาตรา 275 แห่งพระราชบญัญัตหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์  
พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) และจัดส่งสำาเนา
รายงานน้ีให้แก่บรษิทัในวนัเดยีวกับวันทีส่่งรายงานต่อสำานกังาน
คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3.  กรรมการ ผู ้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทและ 
บริษัทย่อย ท่ีได้รับทราบข้อมูลภายในท่ีเป็นสาระสำาคัญซึ่งมี
ผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลักทรัพย์ต้องใช้ความระมัดระวัง
ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนท่ีงบ 
การเงินหรือข้อมูลภายในน้ันจะเปิดเผยต่อสาธารณชนและใน
ช่วงระยะเวลา 24 ชั่วโมงภายหลังจากที่ข้อมูลภายในของบริษัท 
ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว ผูท้ีเ่ก่ียวข้องกับข้อมลูภายในต้อง
ไม่เปิดเผยข้อมลูนัน้ให้ผูอ้ืน่ทราบจนกว่าจะได้มกีารแจ้งข้อมลูนัน้
ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาตรการลงโทษหากม ี
การกระทำาการฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น บริษัท 
ถือเป็นความผิดทางวินัยตามข้อบังคับการทำางานของบริษัท 
โดยจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือน
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ด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการ 
เลกิจ้างพ้นสภาพการเป็นพนกังานด้วยเหตไุล่ออก ปลดออก หรอื
ให้ออก แล้วแต่กรณี เป็นต้น

4.  ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท 
ใช้ข ้อมูลภายในของบริษัทที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อการ
เปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งยังมิได้เปิดเผย
ต่อสาธารณชน ซึ่งตนได้ล่วงรู้มาในตำาแหน่งหรือฐานะเช่นน้ัน 
มาใช้เพ่ือการซือ้หรอืขาย หรอืเสนอซือ้หรอืเสนอขาย หรอืชกัชวน
ให้บุคคลอื่นซื้อหรือขาย หรือเสนอซื้อหรือเสนอขายซึ่งหุ้นหรือ
หลักทรัพย์อ่ืน (ถ้ามี) ของบริษัท ไม่ว่าท้ังทางตรงหรือทางอ้อม 
ในประการท่ีน่าจะเกิดความเสียหายแก่บริษัทไม่ว่าท้ังทางตรง
หรือทางอ้อม และไม่ว่าการกระทำาดังกล่าวจะทำาเพ่ือประโยชน์
ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือนำาข้อเท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพ่ือ 
ให้ผู ้อื่นกระทำาดังกล่าว โดยตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทน 
หรือไม่ก็ตาม

5.  ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท  
เปิดเผยข้อมูลภายในหรือความลับของบริษัท ตลอดจนข้อมูล
ความลับของคู่ค้าของบริษัท ที่ตนได้รับทราบจากการปฏิบัติ
หน้าที่ให้บุคคลภายนอกรับทราบ แม้ว่าการเปิดเผยข้อมูล 
ดังกล่าวจะไม่ทำาให้เกิดผลเสียหายแก่บริษัทและคู่ค้าของบริษัท

6.  กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท มีหน้าที่ 
เก็บรักษาความลบั และ/หรอืข้อมลูภายในของบรษิทัและมหีน้าที่ 
ในการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทเพ่ือประโยชน์การดำาเนินธุรกิจ
ของบรษิทัเท่านัน้ ทัง้น้ี ห้ามมใิห้กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน และ
ลกูจ้างของบรษิทั นำาความลบั และ/หรอืข้อมูลภายในของบรษิัท
ไปใช้ประโยชน์ให้แก่บริษัทอื่นท่ีตนเองเป็นผู้ถือหุ้น กรรมการ  
ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง

7.  กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน และลกูจ้างของบรษิทัมหีน้าทีป่ฏิบตัิ
ตามแนวทางการใช้ข้อมลูภายในของพระราชบญัญัตหิลกัทรพัย์
และตลาดหลักทรัพย์ และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด 
รวมถึงกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง

นอกจากน้ัน คณะกรรมการบรษิทัได้ให้ความสำาคญัต่อการพิจารณา
รายการต่างๆ อย่างโปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทเป็นสำาคัญ 
รวมทัง้ให้ความสำาคญัต่อการป้องกันรายการทีอ่าจเป็นความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ รายการท่ีเก่ียวโยงกันหรอืรายการระหว่างกัน จงึได้
กำาหนดนโยบายการทำารายการที่เกี่ยวโยงกันไว้ดังนี้

นโยบายการท�ารายการที่เก่ียวโยงกัน

1.  ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัท  
ซึ่งถือเป็นเรื่องสำาคัญที่ต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดเพ่ือเป็นที่
เชื่อถือและไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และจัดให้มีการ
เผยแพร่ข้อมลูความเข้าใจในการถือปฏิบตัขิองพนกังานท้ังบรษิทั

2.  กรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความ
สัมพันธ์หรือรายการเก่ียวโยงในกิจการที่อาจก่อให้เกิดความ 
ขัดแย้งทางผลประโยชน์

3.  มีการนำาเสนอรายการที่เกี่ยวโยงกันต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการ
บริษัทตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี และดูแลให้มีการ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กำาหนด 

พร้อมกันน้ี คณะกรรมการบริษัทมีการกำาหนดให้กรรมการและ 
ผูบ้รหิารเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกับส่วนได้เสยีของตนและผูเ้ก่ียวข้อง เพ่ือ
ให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ และสามารถตัดสินใจเพ่ือประโยชน์ของ
บรษิทัได้โดยรวม ซึง่กรรมการและผูบ้รหิารทีม่ส่ีวนได้เสยีกบัธุรกรรม
ที่ทำากับบริษัทไม่ควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทำาธุรกรรมดังกล่าว 
จึงได้กำาหนดนโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพ่ือเป็น
แนวปฏิบัติดังนี้

นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทกำาหนดนโยบายเก่ียวกับการป้องกันความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการท่ีว่าการตัดสินใจใดๆ ในการ
ดำาเนินกจิกรรมทางธุรกิจจะต้องทำาเพ่ือผลประโยชน์สงูสดุของบรษิทั
เท่าน้ัน และควรหลีกเลี่ยงการกระทำาท่ีก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ โดยกำาหนดให้ผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับ
รายการท่ีพิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือ
การมีส่วนได้เสียของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการ
พิจารณาตัดสินใจ รวมถึงไม่มีอำานาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ

นอกจากนั้น กรรมการและผู้บริหารจะต้องนำาเสนอวาระการประชุม 
ใดๆ ที่คาดว่าจะเป็นวาระการประชุมที่อาจจะก่อให้เกิดความ 
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบรษิทักับผูถื้อหุ้นใหญ่รายใดๆ ให้กับ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาก่อน หากคณะกรรมการตรวจสอบ
พิจารณาว่ารายการดังกล่าวเข้าข่ายดังต่อไปนี้ คือ
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1.  รายการที่เก่ียวโยงกัน คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องเสนอให้
คณะกรรมการบรษิทัดำาเนนิการตามประกาศของคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและ
การปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกัน  
พ.ศ. 2546 หรือ

2.  หากรายการเข้าข่ายความขดัแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการ 
ตรวจสอบจะแจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบถึงประเด็น
ของความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดข้ึนและแจ้ง 
คณะกรรมการบริษัทได้ทราบถึงรายชื่อกรรมการที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพ่ือท่ีจะให้คณะกรรมการบริษัทและ
กรรมการท่านดงักล่าวปฏิบตัติามมาตรา 80 ของพระราชบญัญัติ
บริษัทมหาชนจำากัดอย่างเคร่งครัด

อีกท้ังหากกรรมการและผู้บริหารเห็นว่ารายการใดรายการหน่ึงเป็น
รายการท่ีเข้าข่ายรายการที่เก่ียวโยงหรือรายการท่ีมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์อย่างชัดเจนและเจตนาจะปฏิบัติตามประกาศของ 
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการเปิดเผย 
ข ้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที ่
เก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 และ/หรอืมาตรา 80 ของพระราชบญัญตับิรษิทั
มหาชนจำากัด ว่าด้วยการงดออกเสียงของกรรมการที่มีส่วนได้เสีย 
ทัง้ทางตรงหรือทางอ้อม กรรมการหรอืผูบ้รหิารอาจเสนอวาระดงักล่าว 
เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยตรงได้โดยไม่จำาเป็นต้อง 
ขอความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบก่อนได้

หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
คณะกรรมการได้ตระหนักและรับรู ้ ถึงสิทธิของผู ้มีส ่วนได้เสีย 
ทุกกลุ ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู ้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู ้ถือหุ้นหรือ 
นักลงทุน พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า 
เจ้าหนี้ คู่แข่ง ภาครัฐ และหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งชุมชนใกล้เคียง
ที่เก่ียวข้อง เน่ืองจากบริษัทได้รับการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสีย
กลุ่มต่างๆ เหล่านี้ ซึ่งทำาให้บริษัทสามารถสร้างความสามารถใน 
การแข่งขัน สร้างกำาไร และการเจริญเติบโตอย่างย่ังยืนให้แก่บริษัท 
ซึง่ผูม้ส่ีวนได้เสยีเหล่าน้ีควรได้รบัการดแูลตามสทิธิท่ีมตีามกฎหมายที่
เก่ียวข้อง คณะกรรมการบรษิทัจงึได้กำาหนดนโยบายและแนวปฏิบตัิ
ไว้ดังนี้

นโยบายและแนวปฏิบัติต่อพนักงาน

บริษัทตระหนักว่า พนักงานเป็นปัจจัยแห่งความสำาเร็จของการ
บรรลุเป้าหมายของบริษัทท่ีมีคุณค่าย่ิง จึงเป็นนโยบายของบริษัท
ที่จะให้การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม ทั้งในด้านโอกาส  
ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพเพื่อ
ให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว บริษัทจึงมีหลักปฏิบัติดังนี้

1.  ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อ 
ความเป็นปัจเจกชน

2.  ให้ผลตอบแทนทีเ่ป็นธรรมต่อพนักงาน รวมท้ังมกีารจดัตัง้กองทนุ
สำารองเลี้ยงชีพพนักงาน และให้ความสำาคัญในด้านการดูแล
สวัสดิการของพนักงาน

3.  ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำางานให้มีความปลอดภัย 
ต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน

4.  การแต่งตั้ง โยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษ
พนักงาน กระทำาด้วยความสจุรติใจ และตัง้อยู่บนพ้ืนฐานความรู้  
ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนั้น

5.  ให้ความสำาคญัต่อการพัฒนาความรู ้ความสามารถของพนักงาน 
โดยให้โอกาสอย่างทัว่ถงึและสมำา่เสมอ เพ่ือพัฒนาความสามารถ
ของพนักงานให้เกิดศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ  
ซึง่บรษิทัมกีารกำาหนดและวางแผนการฝึกอบรมพัฒนาท้ังภายใน
และภายนอกองค์กรให้แก่พนักงานเป็นประจำาทุกปี

6.  รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความรู ้
ทางวิชาชีพของพนักงาน

7.  ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน
อย่างเคร่งครัด

นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุน

คณะกรรมการบรษิทัระลกึอยู่เสมอว่าผูถื้อหุ้น คอื เจ้าของกิจการ และ
บรษิทัมหีน้าท่ีสร้างมลูค่าเพ่ิมให้แก่ผูถื้อหุน้ในระยะยาวจงึกำาหนดให้
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปนี้

1.  ปฏบิตัหิน้าทีด้่วยความซือ่สตัย์สจุรติ ตลอดจนตดัสนิใจดำาเนนิการ 
ใดๆ ตามหลกัการของวิชาชพี ด้วยความระมดัระวังรอบคอบ และ
เป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้ทัง้รายใหญ่และรายย่อย เพ่ือประโยชน์สงูสดุ
ของผู้ถือหุ้นโดยรวม

2.  นำาเสนอรายงานสถานภาพของบริษัท ผลประกอบการ ข้อมูล
ฐานะทางการเงนิ การบญัช ีและรายงานอืน่ๆ โดยสมำา่เสมอและ
ครบถ้วนตามความเป็นจริง

3.  ห้ามไม่ให้แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่นโดยใช้ข้อมูล
ใดๆ ของบริษัท ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณะหรือดำาเนินการ
ใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
กับบริษัท
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นโยบายและแนวปฏิบัติต่อลูกค้า

บริษัทตระหนักถึงความสำาคัญของลูกค้า จึงได้กำาหนดนโยบายใน
การปฏิบัติต่อลูกค้าดังนี้

1.  บริการลูกค้าด้วยความสุภาพ มีความกระตือรือร้น พร้อมให้ 
การบริการ ต้อนรับด้วยความจริงใจ เต็มใจ ตั้งใจ และใส่ใจดูแล 
ผู้รับบริการดุจญาติสนิท บริการด้วยความรวดเร็วถูกต้องและ
น่าเชื่อถือ

2.  รักษาความลบัของลกูค้า และไม่นำาไปใช้เพ่ือประโยชน์ของตนเอง 
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

3.  ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่
ลูกค้า เพ่ือให้ทราบเก่ียวกับบริการท่ีบริษัทให้กับลูกค้าโดย
ไม่มีการโฆษณาเกินความเป็นจริงท่ีเป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิด 
เกี่ยวกับคุณภาพหรือเงื่อนไขใดๆ ของบริการ

4.  ให ้คำ าแนะนำา เ ก่ียวกับวิ ธีการให ้บริการของบริษัทให ้มี
ประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์กับลูกค้าสูงสุด

นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่ค้า และ / หรือเจ้าหนี้

บริษัทมีนโยบายให้พนักงานปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ทุกฝ่าย
อย่างเป็นธรรม ซื่อสัตย์ และไม่เอารัดเอาเปรียบคู่ค้าโดยคำานึงถึง 
ผลประโยชน์สงูสดุของบรษิทั พ้ืนฐานของการได้รบัผลตอบแทนทีเ่ป็น
ธรรมทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ก่อให้เกดิความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ การเจรจาแก้ปัญหาตัง้อยูบ่นพ้ืนฐานของความสมัพันธ์
ทางธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

1.  ไม่เรียก หรือรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้า
กับคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้

2.  กรณีที่มีข้อมูลว่ามีการเรียก หรือรับ หรือการจ่ายผลประโยชน์
ใดๆ ท่ีไม่สจุรติเกิดขึน้ ต้องเปิดเผยรายละเอยีดต่อคูค้่า และ/หรอื 
เจ้าหนี้ และร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว

3.  ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ท่ีตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที ่
ไม่สามารถปฏิบตัติามเงือ่นไขข้อใดได้ต้องรบีแจ้งให้เจ้าหนีท้ราบ
ล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา

นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่แข่งขัน

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู ่แข่งทางการค้า โดยไม่ละเมิด
ความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งขันด้วยวิธีฉ้อฉล  
จึงกำาหนดหลักนโยบายดังนี้

1.  ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
2.  ไม่แสวงหาข้อมลูทีเ่ป็นความลบัของคูแ่ข่งทางการค้าด้วยวิธีการ

ที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
3.  ไม่ทำาลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาใน 

ทางร้าย

นโยบายและแนวปฏิบัติต่อสังคม / ชุมชน

บริษัทมีนโยบายท่ีจะดำาเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและ
สังคม และยึดมั่นการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองท่ีดี และปฏิบัติตาม
กฎหมายและข้อบังคับท่ีเก่ียวข้องอย่างครบถ้วนโดยไม่เป็นการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในอันท่ีจะส่งเสริมและ 
ยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคมและชุมชน

นโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับส่ิงแวดล้อม

บรษิทัมนีโยบายท่ีให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ท่ีเสรมิสร้างคณุภาพ 
อาชวีอนามยั และสิง่แวดล้อม ตลอดจนรกัษาสภาพแวดล้อมในการ
ทำางานให้มคีวามปลอดภัยต่อชวิีตและทรพัย์สนิของพนกังานอยู่เสมอ  
พร้อมทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำานึกรับผิดชอบต่อสังคมและ 
สิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรมโดยให้พนักงานมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีช่องทางในการรับและจัดการ 
ข้อร้องเรียน หรือการแจ้งเบาะแสของผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วน ดังนี้

จดหมาย :  คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
บริษัท สายการบินนกแอร์ จำากัด (มหาชน) 
เลขที่ 3 อาคารรัจนาการ ชั้น 17 ถนนสาทรใต้  
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

E - mail : nok_cg @ nokair.com
โทรศัพท์ : 0 2627 2000 ต่อ 2326
โทรสาร : 0 2285 6944

หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทาง 
การเงินและอื่นๆ ท่ีเก่ียวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทท่ี 
ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สมำ่าเสมอ ทันเวลา แสดงให้
เห็นถึงสถานภาพทางการเงนิและการประกอบการท่ีแท้จรงิของบรษิทั
รวมทั้งอนาคตของธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นท่ีจะดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ข้อบังคับ และระเบียบที่เก่ียวข้องเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลและ
ความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์
ของบริษัท ส่ือเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพ่ือ
ให้ผู ้ถือหุ้นและผู้ที่เก่ียวข้องอื่นๆ ได้รับทราบข้อมูลของบริษัทได้ 
อย่างทัว่ถึง และจะทำาการปรบัปรงุเปลีย่นแปลงให้สอดคล้องกับแนวทาง
ทีต่ลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและสำานกังานคณะกรรมการกำากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศใช้บังคับ

นอกจากน้ี บริษัทให้ความสำาคัญต่อรายงานทางการเงิน เพ่ือให้ 
แสดงถึงสถานะทางการเงินและผลการประกอบการท่ีแท้จริงของ
บรษิทั โดยอยู่บนพ้ืนฐานของข้อมลูทางบญัชท่ีีถูกต้อง ครบถ้วน และ
เพียงพอตามมาตรฐานการบัญชีซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยท่ัวไป บริษัท
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จะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการแต่ละท่าน ตลอดจนบทบาท
และหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของ
บริษัท ในรายงานประจำาปีของบริษัท (แบบ 56 - 2) และแบบแสดง
รายการข้อมูลประจำาปี (แบบ 56 - 1) และจะเปิดเผยค่าตอบแทน
ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงในรายงานประจำาปีของบริษัท  
(แบบ 56 - 2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี (แบบ 56 -1) 
บังคับ ดังนั้น จึงได้กำาหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

นโยบายนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทจัดให้มีเจ้าหน้าที่ทำาหน้าท่ีติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนหรือ 
ผูถื้อหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบนัและผูถื้อหุ้นรายย่อย บรษิทัจะจดัให้ 
มีการประชุมเพ่ือวิเคราะห์ผลการดำาเนินงานเป็นประจำา รวมทั้งจะ 
เผยแพร่ข้อมลูขององค์กร ทัง้ข้อมลูทางการเงนิและข้อมลูทัว่ไปให้แก่
ผูถื้อหุน้ นกัวิเคราะห์หลกัทรพัย์ บรษิทัจดัอนัดบัความน่าเชือ่ถือ และ
หน่วยงานรัฐท่ีเก่ียวข้อง ผ่านทางช่องทางต่างๆ ได้แก่ การรายงาน
ต่อตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย สำานักงานคณะกรรมการกำากับ 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัท nok-th.
listedcompany.com

บริษัทยังให้ความสำาคัญในการเปิดเผยข้อมูลอย่างสมำ่าเสมอ เพื่อให้
ผูถื้อหุน้ได้รบัข่าวสารเป็นประจำา โดยผ่านช่องทางเวบ็ไซต์ของบรษิทั 
ซึง่ข้อมลูท่ีอยู่บนเว็บไซต์จะมกีารปรบัปรงุให้ทันสมยัอยู่เสมอ ไม่ว่าจะ
เป็นวิสยัทศัน์ พันธกิจ งบการเงนิ ข่าวประชาสมัพันธ์ รายงานประจำาปี  
โครงสร้างบริษัทและผู้บริหาร โครงสร้างการถือหุ้นและผู้ถือหุ้น 
รายใหญ่ และผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุน สามารถติดต่อเพ่ือขอรับทราบ
ข้อมูลข่าวสารได้ที่

จดหมาย :  ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ ์
บริษัท สายการบินนกแอร์ จำากัด (มหาชน) 
เลขที่ 3 อาคารรัจนาการ ชั้น 17 ถนนสาทรใต้  
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

E - mail : nok_cg @ nokair.com
โทรศัพท์ : 0 2627 2000 ต่อ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
โทรสาร : 0 2285 6944

หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบรษิทัมคีวามรบัผดิชอบต่อผูถื้อหุน้เก่ียวกับการดำาเนิน
ธุรกิจของบริษัท การกำากับดูแลกิจการให้เป็นไปตามเป้าหมายและ
แนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ ้น โดยคำานึงถึง 
ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

คณะกรรมการบริษัทมีหน ้าท่ีปฏิบั ติให ้ เป ็นไปตามกฎหมาย 
วัตถุประสงค์ ข้อบงัคบัของบรษิทั และมตทิีป่ระชมุผูถื้อหุ้นโดยปฏิบตัิ
หน้าทีด้่วยความซือ่สตัย์สจุรติ และระมดัระวงัรกัษาผลประโยชน์ของ
ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ท้ังในระยะสั้นและระยะยาว และเพ่ือ
ให้มั่นใจว่าการดำาเนินงานของบริษัทเป็นไปในทิศทางท่ีก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย คณะกรรมการบริษัท
จะดูแลให้มีการจัดทำาวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย นโยบาย ทิศทาง
การดำาเนินงาน แผนกลยุทธ์ แผนงานและงบประมาณประจำาปี
ของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทจะร่วมแสดงความคิดเห็น เพ่ือ 
ให้เกิดความเข้าใจในภาพรวมของธุรกิจร่วมกันก่อนที่จะพิจารณา
อนุมัติ และติดตามให้มีการบริหารงานเพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
ที่วางไว้ โดยจะยึดถือตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์พร้อมทั้งจะต้องดำาเนินการตาม

คณะกรรมการของบริษัทมีจำานวน 12 ท่าน มีวาระดำารงตำาแหน่ง
คราวละ 3 ปี แบ่งเป็นกรรมการท่ีมาจากฝ่ายบริหารจำานวน 1 ท่าน 
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำานวน 11 ท่าน โดยมีกรรมการท่ีมี
คณุสมบตัเิป็นอสิระตามหลกัเกณฑ์ท่ีสำานักงานคณะกรรมการกำากับ
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์กำาหนด จำานวน 5 ท่าน ซึง่สอดคล้อง
กับเกณฑ์ของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์ที่ได้กำาหนด
ให้บรษิทัจดทะเบยีนต้องมจีำานวนกรรมการอสิระมากกว่าหรอืเท่ากับ 
1 ใน 3 ของจำานวนกรรมการทั้งหมด คณะกรรมการประกอบด้วย 
ผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายอุตสาหกรรม ทั้งด้านธุรกิจ บัญชี และ
การเงินซึ่งเกี่ยวข้องและสนับสนุนธุรกิจบริษัททั้งหมด

ตามข้อบังคับของบริษัทกำาหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำาปี  
กรรมการต้องออกจากตำาแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำานวนกรรมการที่จะแบ่ง
ออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำานวนใกล้ที่สุดกับส่วน 
1 ใน 3 กรรมการท่ีจะต้องออกจากตำาแหน่งในปีแรกและปีท่ีสอง 
ภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ันให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก  
ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในตำาแหน่งนานท่ีสุดน้ันเป็น 
ผู้ออกจากตำาแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการท่ีออกตามวาระน้ัน 
อาจได้รับเลือกเข้ามาดำารงตำาแหน่งใหม่ก็ได้
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กรรมการอิสระไม่สามารถดำารงตำาแหน่งเกิน 9 ปีต่อเน่ือง และครบ
กำาหนดการดำารงตำาแหน่งในแต่ละวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำาปีทีต่นครบกำาหนดออกตามวาระ ทัง้นี ้คณะกรรมการอาจเสนอ
ชื่อกรรมการดังกล่าวให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกต้ัง 
กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปได้ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

เพ่ือให ้บริษัทได ้รับประโยชน์สูงสุดในการท่ีกรรมการบริษัท
สามารถอุทิศเวลาสำาหรับการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
คณะกรรมการบริษัทจึงกำาหนดเป็นนโยบายให้กรรมการบริษัทดำารง
ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นรวมไม่เกิน 5 บริษัท ท้ังน้ีจะไม่มี 
ผลใช้บังคบักับกรรมการท่ีดำารงตำาแหน่งเกิน 5 บรษิทั ก่อนวันประกาศ
ใช้นโยบายนี้

ในกรณีประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะไปดำารงตำาแหน่งกรรมการ 
อนุกรรมการ คณะทำางาน ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีปรึกษา หรือ 
ตำาแหน่งใดๆ ในบริษัทหรือนิติบุคคลอื่นที่มิใช่การปฏิบัติงานใน
กิจการของบรษิทั ต้องได้รบัการอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัก่อน
ตอบรับการไปดำารงตำาแหน่งดังกล่าว

บรษิทักำาหนดให้มกีารปฐมนเิทศกรรมการใหม่ทุกคน เพ่ือได้รบัทราบ 
ข้อมูลของบริษัท กฎระเบียบ คู่มือจรรยาบรรณ นโยบายต่างๆ  
สิทธิประโยชน์ที่กรรมการจะได้รับ และข้อมูลของบริษัทที่เก่ียวข้อง
อย่างเพียงพอก่อนปฏิบตัหิน้าที ่รวมถึงการบรรยายแนะนำาการดำาเนิน
ธุรกิจของบรษิทัโดยประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและประธานเจ้าหน้าที่
สายงานต่างๆ

บริษัทกำาหนดให้กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารประชุมระหว่างกันเอง 
และกำาหนดการประชุมระหว่างกรรมการอิสระ อย่างน้อยปีละ  
1 ครั้ง เพ่ืออภิปรายประเด็นสำาคัญต่างๆ ทางธุรกิจซึ่งเป็นประโยชน์
ต่อผูม้ส่ีวนได้เสยีทุกภาคส่วน โดยมกีารสรปุประเดน็และข้อเสนอแนะ 
ที่เป็นประโยชน์ให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารรับทราบเพ่ือนำาไป
พัฒนาการดำาเนินงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

บริษัทได ้แบ ่งแยกบทบาทหน ้าที่ความรับผิดชอบระหว ่าง 
คณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหารอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการ
ทำาหน้าที่ในการกำาหนดนโยบายและกำากับดูแลการดำาเนินงานของ
ผู้บริหารในระดับนโยบาย ขณะท่ีผู้บริหารทำาหน้าที่บริหารงานของ
บริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำาหนด

ประธานกรรมการบรษิทัเป็นกรรมการอสิระ และมไิด้เป็นบคุคลเดยีว
กับประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร มีอำานาจหน้าท่ีแบ่งแยกกันชัดเจนเพ่ือ
เป็นการถ่วงดุลการจัดการและไม่มีผู้ใดมีอำานาจเบ็ดเสร็จ ประธาน
กรรมการไม่มคีวามสมัพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบรหิารของบรษิทั และมหีน้าที ่
รับผิดชอบเพียงการกำาหนดนโยบายและให้คำาปรึกษาเท่าน้ัน  
พร้อมกันน้ีคณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ  
อันได้แก่

1.  คณะกรรมการตรวจสอบ ทำาหน้าที่ช่วยกำากับดูแลกิจการของ
บริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีจำานวน 3 ท่าน ทุกท่าน
เป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีเฝ้าสังเกต
ประสทิธิผลของงานตรวจสอบ การจดัการความเสีย่ง การควบคมุ
ทางการเงินและการบัญชีภายใน และการรายงานทางการเงิน 
รวมท้ังหน้าท่ีอื่นๆ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กำาหนด

2.  คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน ทำาหน้าท่ีช่วย
กำากับดูแลในด้านการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและ
เป็นประโยชน์ต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัท เพ่ือดำารงตำาแหน่ง
กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง เพ่ือ
มาทดแทนตำาแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงที่ว่างลงหรือ
ครบ เพือ่นำาเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณากลัน่กรอง และ/หรอื 
ผู้ถือหุ้นเพ่ืออนุมัติแล้วแต่กรณี โดยคณะกรรมการสรรหามี
จำานวน 3 ท่าน โดยประธานคณะกรรมการสรรหาเป็นกรรมการ
อิสระ

3.  คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ทำาหน้าทีช่่วยกำากับดแูล กำาหนด
แนวทางและนโยบายการบรหิารความเสีย่งท่ีมนียัสำาคญัต่อการ
ดำาเนนิธุรกิจให้มปีระสทิธิภาพ พร้อมท้ังรายงานให้คณะกรรมการ
บริษัทได้รับทราบถึงความเสี่ยงและแนวทางในการบริหาร 
ความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและเพียงพอ

4.  คณะกรรมการกำากับดแูลกิจการท่ีด ีทำาหน้าท่ีช่วยด้านการกำากับ
ดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไปในแนวปฏิบัติท่ีเป็นมาตรฐาน 
และมุ่งเน้นการส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืน 

5.  คณะกรรมการบริหาร ทำาหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของ  
คณะกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับทิศทาง นโยบาย และ
กลยุทธ์ในการดำาเนนิธุรกิจตามท่ีคณะกรรมการบรษิทักำาหนดไว้

พร้อมกันนี้ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือ
เป็นการกำากับและช่วยดูแลกิจการทั้งสิ้นอีก 5 คณะ ได้แก่

1.  คณะกรรมการบรหิาร (Management Committee: MC) มหีน้าที ่
กำาหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ แผนธุรกิจและงบประมาณให้
สอดคล้องกับนโยบายบริษัท รับผิดชอบในการตัดสินใจและ 
ส่ังการ ภายใต้ขอบเขตอำานาจหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมายจาก 
คณะกรรมการบริษัทรวมท้ังดำาเนินการตามท่ีได้รับอนุมัติจาก
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทกำากับดูแลการดำาเนินงานของ 
ฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท ปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมติคณะกรรมการ
บริษัทโดยชอบด้วยกฎหมาย
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2.  คณะอนุกรรมการ (People Management) มหีน้าทีบ่รหิารจดัการ 
รวมถึงกำาหนดกฎเกณฑ์ ระเบียบต่างๆ ภายในบริษัทและกรณี
อื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องกับทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับนโยบาย 
ของบริษัท

3.  คณะอนุกรรมการ (Commercial Management) มีหน้าท่ี
บริหารจัดการรวมถึงกำาหนดกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับงานด้าน 
การพาณิชย์ การกำาหนดราคาบตัรโดยสาร การกำาหนดตารางบนิ 
การกำาหนดเส้นทางบิน ให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท

4.  คณะอนุกรรมการ (Operating Management) มีหน้าที่บริหาร
จัดการรวมถึงกำาหนดกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติการบิน 
และกรณีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท

5.  คณะอนุกรรมการระบบการจัดการด ้านนิรภัย (Safety 
Management System Committee) มีหน้าที่ในการดำาเนินงาน
ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับระบบการจัดการด้านนิรภัยภายในบริษัท

ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามท่ีองค์การการบิน
พลเรือนระหว่างประเทศ (The International Civil Aviation 
Organization: ICAO) และกฎหมาย ระเบียบข้อกำาหนดท่ี
เกี่ยวข้อง

นอกจากนัน้ คณะกรรมการบรษิทัจดัให้บรษิทัมรีะบบควบคมุภายใน
ทีค่รอบคลมุทกุด้าน ทัง้ด้านการเงนิและการปฏบิตังิานให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบท่ีเก่ียวข้อง และจัดให้มีกลไกการ
ตรวจสอบและถ่วงดุลท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องดูแล
รักษาทรัพย์สินของบริษัทอยู่เสมอ จัดให้มีการกำาหนดลำาดับขั้นของ
อำานาจอนุมติั และความรบัผดิชอบของผูบ้รหิารและพนกังานท่ีมกีาร
ตรวจสอบและถ่วงดลุในตวั กำาหนดระเบยีบการปฏิบตังิานอย่างเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร มหีน่วยงานตรวจสอบภายในท่ีเป็นอสิระ ทำาหน้าที่
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบ
ที่วางไว้ รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของการ
ควบคุมภายในของหน่วยงานต่างๆ ในบริษัท

การน�าหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
ส�าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 มาปรับใช้

ในป ี  2560 สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย ์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ได้จัดทำาหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีสำาหรับ
บริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code 2017) 
(“CG Code”) ซึ่งเป็นหลักปฏิบัติสำาหรับกรรมการบริษัทในฐานะ
ผูน้ำาหรอืผูร้บัผดิชอบสงูสดุขององค์กรนำาไปปรบัใช้ในการกำากับดแูล
ให้กิจการมีผลประกอบการท่ีดีในระยะยาว โดยหลักส่วนใหญ่ของ 
CG Code นี้ นำามาจากหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีสำาหรับบริษัท
จดทะเบียนปี 2555 ที่จัดทำาโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
โดยมีการปรับปรุงเนื้อหาและลำาดับวิธีการนำาเสนอ ตลอดจนเพ่ิม
ประเด็นใหม่ๆ เพ่ือให้ครอบคลุมบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการมากข้ึนโดยมุง่หวังให้บรษิทัจดทะเบยีนนำาแนวปฏบิตัิ
ไปยดึถือปฏิบตัเิพ่ือยกระดบัมาตรฐานด้านการกำากบัดแูลกิจการท่ีดี 
ของตลาดทุนไทยให้ดีย่ิงข้ึน ท้ังน้ี ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัท
โดยข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการกำากับดแูลกิจการทีด่ไีด้พิจารณา
นำาหลักปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีสำาหรับบริษัท 
จดทะเบียนปี 2560 (CG Code 2017) มาปรับใช้ ตามหลักการ 
Apply or Explain ให้เหมาะสมกับบรบิทของบรษิทั โดยได้ประเมนิผล 
การปฏิบัติตามหลักปฏิบัติในหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีสำาหรับ
บริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code 2017) ในแต่ละหัวข้อเพื่อให้
มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับหลักปฏิบัติดังกล่าวตาม
ความเหมาะสมของธุรกิจของบริษัท ดังนี้ 
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หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 แนวปฏิบัติของบริษัท

หลักปฏิบัติ 1
ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำา 
ที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

บริษัทกำาหนดให้มีกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทที่ระบุถึงขอบเขต
หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ แนวปฏบิตัทิีด่เีพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบติั
งานของคณะกรรมการบริษัท

หลักปฏิบัติ 1.1
คณะกรรมการควรเข้าใจบทบาทและตระหนกัถึงความรบัผดิชอบในฐานะผูน้ำา
ที่ต้องกำากับดูแลให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งครอบคลุมถึง
(1) การกำาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
(2)  การกำาหนดกลยุทธ์ นโยบายการดำาเนินงาน ตลอดจนการจดัสรรทรพัยากร

สำาคัญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
(3) การติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดำาเนินงาน

ตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทในฐานะตัวแทน 
ผู้ถือหุ้น มีบทบาทหน้าที่ในการกำากับดูแลกิจการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
วัตถุประสงค์และข้อบงัคบัของบรษัิท รวมท้ังหลกัการกำากับดแูลกิจการท่ีดี  
โดยมีการกำาหนดเป้าหมาย นโยบายและทิศทางการดำาเนินงานของ
องค์กร เพ่ือเป็นการสร้างมูลค่าให้แก่กิจการและผลตอบแทนจากลงทุน
ให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใต้ความเชี่ยวชาญ และความมีจรรยาบรรณในการ
ประกอบธุรกิจเป็นหลกั เพ่ือประโยชน์สงูสดุแก่ผูม้ส่ีวนได้เสยีทุกภาคส่วน

หลักปฏิบัติ 1.2 
ในการสร้างคณุค่าให้แก่กิจการอย่างย่ังยืน คณะกรรมการควรกำากับดแูลกิจการ
ให้นำาไปสู่ผล (governance outcome) อย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(1)  สามารถแข่งขันได้และมีผลประกอบการท่ีดีโดยคำานึงถึงผลกระทบใน 

ระยะยาว
(2)  ประกอบธุรกิจอย่างมจีรยิธรรม เคารพสทิธิและความรบัผดิชอบต่อผูถื้อหุ้น

และผู้มีส่วนได้เสีย
(3)  เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
(4) สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง

บรษิทักำาหนดนโยบายและแนวปฏิบตัไิว้ในนโยบายการกำากับดแูลกิจการ
ท่ีดีของบริษัท ในหมวดท่ี 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย โดยกรรมการได้
ตระหนักและรับรู ้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มี 
ส่วนได้เสยีภายใน ได้แก่ ผูถื้อหุน้หรอืนักลงทนุ พนกังาน และผูม้ส่ีวนได้เสยี 
ภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหน้ี คู่แข่ง ภาครัฐ และหน่วยงานอื่นๆ  
รวมทั้งชุมชนใกล้เคียงที่เกี่ยวข้อง และสิ่งแวดล้อม เนื่องจากบริษัทได้รับ
การสนับสนุนจากผูม้ส่ีวนได้เสยีกลุม่ต่างๆ เหล่าน้ี ซึง่ทำาให้บรษิทัสามารถ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน สร้างกำาไร และการเจริญเติบโต 
อย่างย่ังยืนให้แก่บริษัท ซึ่งผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ควรได้รับการดูแลตาม
สิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

แนวปฏิบัติ 1.2.1
ในการกำาหนดความสำาเร็จของการดำาเนินกิจการ คณะกรรมการควรคำานึงถึง
จริยธรรม ผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสำาคัญ นอกเหนือจาก 
ผลประกอบการทางการเงิน

บริษัทได้กำาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมไว้ใน
นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ดังนี้
นโยบายและแนวปฏิบัติต่อสังคม / ชุมชน
บริษัทมีนโยบายทีจ่ะดำาเนนิธรุกจิที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกจิและสังคม 
และยึดมั่นการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองท่ีดี และปฏิบัติตามกฎหมายและ
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนโดยไม่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
พร้อมทัง้มส่ีวนร่วมในอนัทีจ่ะส่งเสรมิและยกระดบัคณุภาพชวีติของสงัคม
และชุมชน
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
บริษัทมีนโยบายที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เสริมสร้างคุณภาพ 
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมในการ
ทำางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ 
พร้อมท้ังส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำานึกรับผิดชอบต่อสังคมและ 
สิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรมโดยให้พนักงานมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง

แนวปฏิบัติ 1.2.2
คณะกรรมการมีบทบาทสำาคัญในการสร้างและขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรที่
ยึดมั่นในจริยธรรม โดยคณะกรรมการควรประพฤติตนเป็นแบบอย่างในฐานะ
ผู้นำาในการกำากับดูแลกิจการ

บริษัทกำาหนดให้มีนโยบายที่เก่ียวข้องกับจริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติใน
การปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน (Code of conduct) 
นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน นโยบายการทำารายการที่เก่ียวโยงกัน และ
นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพ่ือเป็นแนวทางใน 
การปฏิบัติของคณะกรรมการ
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แนวปฏิบัติ 1.2.3
คณะกรรมการควรจัดให้มีนโยบายสำาหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่
แสดงถึงหลักการและแนวทางในการดำาเนินงานเป็นลายลักษณ์อักษร อาทิ 
นโยบายบรรษัทภิบาล และจรรยาบรรณธุรกิจ เป็นต้น

บรษัิทกำาหนดให้มนีโยบายการกำากับดแูลกิจการท่ีด ีและนโยบายเก่ียวกับ 
จรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงาน (Code of Conduct) โดยมีวัตถุประสงค์ คือ การทำาธุรกิจ
โดยชอบด้วยกฎหมายและต้องเป็นไปตามข้อกำาหนดต่างๆ และเคารพใน
สิทธิของผู้ค้าและลูกค้าของบริษัท

แนวปฏิบัติ 1.2.4
คณะกรรมการควรกำากับดูแลให้มีการสื่อสารเพ่ือให้กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานทุกคนเข้าใจ มีกลไกเพียงพอที่เอื้อให้มีการปฏิบัติจริงตามนโยบาย 
ข้างต้น ติดตามผลการปฏิบัติ และทบทวนนโยบาย และการปฏิบัติเป็นประจำา

บริษัทมีการสื่อสารและเผยแพร่นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีของ
บรษิทัและนโยบายอืน่ๆ ทีเ่ก่ียวข้องผ่านทางอเีมล ระบบเครอืข่ายภายใน 
(Nok Intranest) และเว็บไซต์ของบริษัท (www.nokair.com) เพ่ือให้
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้ศึกษา ทำาความเข้าใจ และ
สามารถนำาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดเป็นรูปธรรม รวมถึง
กำาหนดให้มกีารทบทวนนโยบายการกำากบัดแูลกิจการทีด่เีป็นประจำาทกุปี

หลักปฏิบัติ 1.3
คณะกรรมการมีหน้าท่ีดูแลให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารปฏิบัติหน้าท่ีด้วย
ความรับผิดชอบ ระมัดระวัง (duty of care) และซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร (duty 
of loyalty) และดูแลให้การดำาเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทกำาหนดให้เป ็นหนึ่งในขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการบริษัทโดยระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้
-  ปฏิบติัหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบงัคับของ

บริษัท ตลอดจนมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต และ
ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท 

แนวปฏิบัติ 1.3.1
ในการพิจารณาว่า กรรมการและผูบ้รหิารได้ปฏิบตัหิน้าท่ีด้วยความรบัผดิชอบ 
ระมดัระวงั และซือ่สตัย์สจุรติต่อองค์กรแล้วหรอืไม่น้ัน อย่างน้อยต้องพิจารณา
ตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

บริษัทกำาหนดไว้ในขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัท โดยระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท ในข้อท่ีเก่ียวข้อง 
ดังนี้
(1)  ปฏิบติัหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบงัคับของ

บริษัท ตลอดจนมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต และ
ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท 

(8)  พิจารณาอนุมัติการได้มาหรือจำาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การลงทุนใน
ธุรกิจใหม่ และการดำาเนินการใดๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ 
ข้อกำาหนด และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่างๆ 

(9)  พิจารณา และ/หรือ ให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวโยงกัน และ/หรือ
การเข้าทำารายการ (ในกรณีที่ขนาดของรายการไม่จำาเป็นต้อง
พิจารณาอนุมัติโดยท่ีประชุมผู้ถือหุ้น) ของบริษัทและบริษัทย่อยให้
เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ข้อกำาหนด และระเบียบข้อบังคับ 
ที่เกี่ยวข้องต่างๆ 

หลักปฏิบัติ 1.4 
คณะกรรมการควรเข้าใจขอบเขตหน้าท่ีและความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 
และกำาหนดขอบเขตการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้กรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ตลอดจนติดตามดูแลให้กรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่และฝ่ายจัดการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

ตามนโยบายการกำากับดแูลกิจการทีด่ขีองบรษิทั หมวดที ่5 ความรบัผดิชอบ 
ของคณะกรรมการ ได้กำาหนดให้บริษัทมีการแบ่งแยกบทบาทหน้าท่ี 
ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหารอย่างชัดเจน

แนวปฏิบัติ 1.4.1
คณะกรรมการควรจัดทำากฎบัตรหรือนโยบายการกำากับดูแลกิจการของ 
คณะกรรมการ (board charter) ที่ระบุหน้าท่ีและความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการเพ่ือใช้อ้างองิในการปฏิบติัหน้าทีข่องกรรมการทกุคน และควรมี
การทบทวนกฎบัตรดังกล่าวเป็นประจำาอย่างน้อยปีละครั้ง รวมท้ังควรทบทวน
การแบ่งบทบาทหน้าที่คณะกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่และฝ่ายจัดการ 
อย่างสมำ่าเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางขององค์กร

บรษิทักำาหนดให้มกีฎบตัรของคณะกรรมการบรษิทัและนโยบายการกำากับ
ดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือระบุถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติท่ีดีเพ่ือ 
ใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และกำาหนด
ให้มีการทบทวนนโยบายการกำากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง
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แนวปฏิบัติ 1.4.2
คณะกรรมการควรเข้าใจขอบเขตหน้าท่ีของตน และมอบหมายอำานาจการ
จัดการกจิการให้แก่ฝ่ายจัดการ ซึ่งควรบันทึกเป็นลายลกัษณ์อักษร อย่างไรกด็ี 
การมอบหมายดังกล่าวมิได้เป็นการปลดเปลื้องหน้าที่ความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการ คณะกรรมการยังควรติดตามดูแลฝ่ายจัดการให้ปฏิบัติหน้าที่
ตามที่ได้รับมอบหมาย

บรษิทักำาหนดให้มคีูม่อือำานาจดำาเนินการและอนุมตัค่ิาใช้จ่ายเพ่ือใช้เป็น
หลักในการปฏิบัติงานให้กับฝ่ายบริหาร บริษัทกำาหนดความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการเก่ียวกับการติดตามดูแลฝ่ายบริหารไว้ในขอบเขต
หน้าท่ีความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทั โดยระบไุว้ในกฎบัตรของ
คณะกรรมการบริษัท ในข้อที่เกี่ยวข้องดังนี้
(3)  กำาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์การทำาธุรกิจ แผนงานและงบประมาณ 

ควบคุมกำากับดูแล (Monitoring and Supervision) การบริหารและ
จัดการของฝ่ายบริหาร รวมทั้งผลงานและผลประกอบการประจำา
ไตรมาสของบริษัทเทียบกับแผนและงบประมาณและพิจารณา 
แนวโน้มระยะต่อไปของปี

หลักปฏิบัติ 2
กำาหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน บรษิทัตระหนักและให้ความสำาคญัถึงการกำากับดูแลกิจการท่ีเป็นไปเพ่ือ

การสร ้างคุณค่าให ้กิจการอย่างย่ังยืน จึงได ้กำาหนดเป้าหมาย  
แผนกลยุทธ์ของบริษัทให้ครอบคลุมทั้ง 4 มิติ

หลักปฏิบัติ 2.1 
คณะกรรมการควรกำาหนดหรือดูแลให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของ
กิจการ (objectives) เป็นไปเพ่ือความย่ังยืน โดยเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ที่สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้ทั้งกิจการ ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคม
โดยรวม

ในการจัดทำาแผนกลยุทธ์ประจำาปี บริษัทได้ให้ความสำาคัญกับ 4 มิติที่ 
ส่งเสริมให้องค์กรเติบโตได้อย่างย่ังยืน ได้แก่ Financial, Customer, 
Internal Process และ People

แนวปฏิบัติ 2.1.1
คณะกรรมการควรรับผิดชอบดูแลให้กิจการมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายหลัก 
(objectives) ท่ีชัดเจน เหมาะสม สามารถใช้เป็นแนวคิดหลักในการกำาหนด 
รูปแบบธุรกิจ (business model) และสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรขับเคลื่อนไป
ในทิศทางเดียวกัน โดยอาจจัดทำาเป็นวิสัยทัศน์ และค่านิยมร่วมขององค์กร 
(vision and values) หรือวัตถุประสงค์และหลักการ (principles and 
purposes) หรืออื่นๆ ในทำานองเดียวกัน

บรษิทักำาหนดความรบัผดิชอบของคณะกรรมการในประเดน็ท่ีเก่ียวข้องไว้
ในกฎบตัรคณะกรรมการบรษิทั ขอบเขตอำานาจหน้าท่ีความรบัผดิชอบ ดังน้ี 
(2)  กำาหนดวสิยัทศัน์ นโยบาย และทศิทางการดำาเนินงานของบรษิทั และ

กำากับดูแลให้เป็นไปตามนโยบายที่กำาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสทิธิผล เพ่ือเพ่ิมมลูค่าสงูสดุให้แก่บรษิทัและผูถื้อหุ้น บรษิทั
มีการกำาหนดวิสัยทัศน์และค่านิยมหลักขององค์กรและสื่อสารไปยัง
พนักงานในทุกระดับ

แนวปฏิบัติ 2.1.2
ในการบรรลวัุตถุประสงค์หรอืเป้าหมายหลกั คณะกรรมการควรกำาหนดรปูแบบ
ธุรกจิ (business model) ท่ีสามารถสร้างคณุค่าให้ทัง้แก่กิจการ ผูม้ส่ีวนได้เสยี 
และสังคมโดยรวมควบคู่กันไป โดยพิจารณาถึง
(1)  สภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงปัจจัยต่างๆ รวมทั้งการนำานวัตกรรม

และเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม
(2) ความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย
(3) ความพร้อม ความชำานาญ ความสามารถในการแข่งขันของกิจการ

บริษัทเข้าใจถึงความคาดหวังในการใช้บริการของผู้โดยสาร จึงนำาเสนอ
นวัตกรรมใหม่ๆ เพ่ือความสะดวกสบาย ความมั่นใจของผู้โดยสารและ
เพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน เช่น การเลือกใช้เครื่องบินท่ีมีการใช้
นวัตกรรมสมยัใหม่ บรกิารต่อเครือ่งด้วยสายการบนิพันธมติร บรกิาร wifi 
บนเที่ยวบิน และบริการนกแอร์โมบาย เป็นต้น
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แนวปฏิบัติ 2.1.3
ค่านิยมขององค์กรควรมีส่วนหนึ่งที่สะท้อนคุณลักษณะของการกำากับดูแล
กิจการท่ีด ีเช่น ความรบัผดิชอบในผลการกระทำา (accountability) ความเท่ียงธรรม  
(integrity) ความโปร่งใส (transparency) ความเอาใจใส่ (due consideration 
of social and environmental responisbilities) เป็นต้น

บรษิทักำาหนดให้มค่ีานยิมหลกัของบรษิทัเรยีกว่า 2BE SAFE ซึง่ประกอบด้วย
Be Creative คิดสร้างสรรค์ สรรสร้างสิ่งใหม่ๆ มุ่งมั่นพัฒนางาน นำา 
ความคดิและไอเดยีใหม่ๆ มา ประยุกต์ให้ดกีว่าเก่า และแตกต่าง มคีวาม
ยืดหยุ่นพร้อมปรับตัว 
Be Courageous กล้าคดิ กล้าทำา กล้าทดลองในสิง่ใหม่ ท่ีตนเองคดิ และ
กล้ารับผิดชอบ กล้าท่ีจะแก้ไข กล้ายอมรับความจริงในสิ่งท่ีเกิดขึ้น ใน 
สิ่งที่ทำา ค้นหาสาเหตุของปัญหา
Safety มีจิตสำานึก ใส่ใจเรื่องความปลอดภัยในทุกๆ ด้าน และมุ่งมั่นใน
การให้บริการโดยคำานึงถึงความปลอดภัยทางการบินอย่างสูงสุดด้วย
มาตรฐานสากล นำาหลกัการ Just Culture มาประยุกต์ใช้ท้ังในการทำางาน 
และชีวิตประจำาวัน
Accountability มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย 
ปฏิบัติด้วยความตั้งใจอย่างเต็มความสามารถ พร้อมท่ีจะให้ตรวจสอบ 
รวมถึงรับผิดชอบในผลการทำางานให้บรรลุเป้าหมาย
Fun มี passion ในการทำางาน ทำางานอย่างมีความสุขและสนุกสนาน 
ใส่ใจ มุ่งมั่นให้งานทุกชิ้นสำาเร็จด้วยความภาคภูมิใจ ใช้ความสนุกใส่ลง
ไปในการทำางาน สร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ให้มีบรรยากาศที่เต็มไปด้วย 
แรงบันดาลใจ และส่งต่อให้กับทุกคนรอบข้าง
Efficiency พัฒนาประสทิธิภาพการทำางาน โดยมุง่เน้นการประหยัดต้นทนุ 
ประหยัดทรัพยากร ประหยัดเวลา และคงไว้ซึ่งความเป็นมืออาชีพ และ
เหนือกว่าคู่แข่ง

แนวปฏิบัติ 2.1.4
คณะกรรมการควรส่งเสริมการสื่อสาร และเสริมสร้างให้วัตถุประสงค์และ 
เป้าหมายหลักขององค์กรสะท้อนอยู่ในการตัดสินใจและการดำาเนินงานของ
บุคลากรในทุกระดับ จนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร

บรษิทัส่งเสรมิสนับสนนุและสือ่สารเรือ่งค่านยิมหลกัของบรษิทั ซึง่เปรยีบ
เสมอืนรหสั DNA ทีเ่ป็นแนวทางหลกัในการปฏบิตัติน การคดิ และปรชัญา
ในการทำางานให้พนักงานยึดมั่นและกลายเป็นบุคลากรท่ีมีความคิด
สร้างสรรค์ กล้าคดิกล้าทำาสิง่ใหม่ๆ มุง่เน้นด้านความปลอดภัย รบัผดิชอบ 
ใช้ความสนกุใส่ลงไปในงาน พัฒนาประสทิธิภาพและความเป็นมอือาชพี

หลักปฏิบัติ 2.2
คณะกรรมการควรกำากับดแูลให้มัน่ใจว่า วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจน
กลยุทธ์ในระยะเวลาปานกลางและ/หรือประจำาปีของกิจการสอดคล้องกับ 
การบรรลวัุตถุประสงค์และเป้าหมายหลกัของกิจการโดยมกีารนำานวตักรรมและ
เทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย

บริษัทมีการกำาหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
เก่ียวกับการกำากับดูแลการจัดทำาเป้าหมายหลักของบริษัทไว้ในกฎบัตร
ของคณะกรรมการบรษิทัและนโยบายการกำากบัดแูลกิจการท่ีดีของบรษิทั

แนวปฏิบัติ 2.2.1
คณะกรรมการควรกำากับดูแลให้การจัดทำากลยุทธ์และแผนงานประจำาปี
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ โดยคำานึงถึงปัจจัย
แวดล้อมของกิจการ ณ ขณะนั้น ตลอดจนโอกาสและความเสี่ยงท่ียอมรับได้
และควรสนับสนุนให้มีการจัดทำา หรือทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และ
กลยุทธ์สำาหรบัระยะปานกลาง 3 - 5 ปีด้วย เพ่ือให้มัน่ใจว่ากลยุทธ์และแผนงาน 
ประจำาปีได้คำานึงถึงผลกระทบในระยะเวลาท่ียาวขึ้น และยังพอจะคาดการณ์
ได้ตามสมควร

ตามนโยบายการกำากับดแูลกิจการทีด่ขีองบรษิทั หมวดที ่5 ความรบัผดิชอบ 
ของคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการจัดทำา 
วิสยัทศัน์ พันธกิจ เป้าหมาย นโยบาย ทิศทางการดำาเนนิงาน แผนกลยุทธ์ 
แผนงานและงบประมาณประจำาปีของบรษัิท โดยคณะกรรมการบรษิทัจะ
ร่วมแสดงความคดิเห็นเพ่ือให้เกิดความเข้าใจในภาพรวมของธุรกิจร่วมกัน 
ก่อนที่จะพิจารณาอนุมัติ และติดตามให้มีการบริหารงานเพ่ือให้เป็นไป
ตามเป้าหมายท่ีวางไว้และตามกฎบตัรคณะกรรมการบรษิทั เรือ่งขอบเขต
อำานาจหน้าที่ความรับผิดชอบในข้อที่เกี่ยวข้อง กำาหนดไว้ดังนี้
(3)  กำาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์การทำาธุรกิจ แผนงาน และงบประมาณ

ประจำาปีของบรษิทั ควบคมุกำากับดแูล (Monitoring and Supervision) 
การบรหิารและจดัการของฝ่ายบรหิาร รวมท้ังผลงานและผลประกอบการ 
ประจำาไตรมาสของบริษัทเทียบกับแผนงบประมาณ และพิจารณา 
แนวโน้มระยะต่อไปของปี
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แนวปฏิบัติ 2.2.2
ในการกำาหนดกลยุทธ์และแผนงานประจำาปี คณะกรรมการควรดูแลให้มีการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อม ปัจจัยและความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อ 
ผู้มีส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้องตลอดสาย value chain รวมท้ังปัจจัยต่างๆ ท่ีอาจมี
ผลต่อการบรรลุเป้าหมายหลักของกิจการ โดยควรมีกลไกที่ทำาให้เข้าใจความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้เสียอย่างแท้จริง
(1)  ระบุวิธีการ กระบวนการ ช่องทางการมีส่วนร่วมหรือช่องทางการสื่อสาร

ระหว่างผูม้ส่ีวนได้เสยีกับกิจการไว้ชดัเจน เพ่ือให้กิจการสามารถเข้าถึงและ
ได้รับข้อมูลประเด็นหรือความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มได ้
อย่างถูกต้องใกล้เคียงมากที่สุด

(2)  ระบผุูม้ส่ีวนได้เสยีทีเ่ก่ียวข้องของกิจการ ทัง้ภายในและภายนอก ท้ังท่ีเป็น
ตัวบุคคล กลุ่มบุคคล หน่วยงานองค์กร เช่น พนักงาน ผู้ลงทุน ลูกค้า คู่ค้า 
ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม หน่วยงานราชการ หน่วยงานกำากับดูแล เป็นต้น

(3)  ระบปุระเดน็และความคาดหวังของผูม้ส่ีวนได้เสยี เพ่ือนำาไปวิเคราะห์และ
จัดระดับประเด็นดังกล่าวตามความสำาคัญและผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนต่อ
ทั้งกิจการและผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ เพ่ือเลือกเรื่องสำาคัญที่จะเป็นการสร้าง
คุณค่าร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียมาดำาเนินการให้เกิดผล

บริษัทกำาหนดให้มีนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี เพ่ือใช้เป็นกลไก
ทำาให้เข้าใจถึงความต้องการและตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงมี
การระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยงในการกำาหนดกลยุทธ์และ 
แผนงานประจำาปี โดย
(1)  บริษัทมีช่องทางการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียท่ีหลากหลายช่องทาง 

โดยผ่านทางอีเมล เว็บไซต์บริษัท (www.nokair.com) เครือข่าย
ภายใน (Nok Intrnest) และศูนย์บริการลูกค้า (Call Center) 

(2)  นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท หมวดที่ 3 บทบาทของ
ผูม้ส่ีวนได้เสยี ระบผุูม้ส่ีวนได้เสยีภายใน ได้แก่ ผูถื้อหุ้นหรอืนกัลงทุน 
และพนักงาน ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้  
คู่แข่ง ภาครัฐ และหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งชุมชนใกล้เคียงที่เกี่ยวข้อง

(3)  นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท หมวดที่ 4 การเปิดเผย
ข้อมลูและความโปร่งใส คณะกรรมการบรษิทัมนีโยบายทีจ่ะเปิดเผย
ข้อมูลสารสนเทศทางการเงินและอื่นๆ ที่ เ ก่ียวกับธุรกิจและ 
ผลประกอบการของบริษัทที่ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ 
สมำ่าเสมอ ทันเวลา แสดงให้เห็นถึงสถานภาพทางการเงินและ 
การประกอบการที่แท้จริงของบริษัทรวมทั้งอนาคตของธุรกิจ

แนวปฏิบัติ 2.2.3
ในการกำาหนดกลยุทธ์ คณะกรรมการควรกำากับดูแลให้มีการส่งเสริมการสร้าง
นวัตกรรมและนำานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างความสามารถใน
การแข่งขันและตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย โดยยังคงอยู่บน 
พื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

การจัดทำาแผนกลยุทธ์และแผนงานประจำาปี บริษัทมีการนำาประเด็น 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาพิจารณาเพ่ือเสรมิสร้างความสามารถใน
การแข่งขันและตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายบน 
พื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย

แนวปฏิบัติ 2.2.4
เป้าหมายท่ีกำาหนดควรเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและศกัยภาพของ
กิจการโดยคณะกรรมการควรกำาหนดเป้าหมายทัง้ท่ีเป็นตวัเงนิและไม่ใช่ตัวเงนิ 
นอกจากน้ี ควรตระหนักถึงความเสี่ยงของการต้ังเป้าหมายที่อาจนำาไปสู่การ
ประพฤติที่ผิดกฎหมาย หรือขาดจริยธรรม (unethical conduct)

บริษัทกำาหนดให้มีนโยบายเก่ียวกับจรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการผู้บริหาร และพนักงาน (Code of conduct) 
เพ่ือการทำาธุรกิจโดยชอบด้วยกฎหมายและต้องเป็นไปตามข้อกำาหนด
ต่างๆ และเคารพในสิทธิของผู้ค้าและลูกค้าของบริษัท

แนวปฏิบัติ 2.2.5
คณะกรรมการควรกำากับดูแลให้มีการถ่ายทอดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
ผ่านกลยุทธ์และแผนงานให้ทั่วทั้งองค์กร

บริษัทกำาหนดให้ทุกฝ่ายมีการจัดทำาเป้าหมายและแผนงานระดับฝ่าย 
โดยให้มีความสอดคล้องกันกับเป้าหมายและแผนงานในระดับองค์กร

แนวปฏิบัติ 2.2.6
คณะกรรมการควรกำากับดูแลให้มีการจัดสรรทรัพยากรและการควบคุม 
การดำาเนนิงานทีเ่หมาะสมและตดิตามการดำาเนนิการตามกลยทุธ์และแผนงาน
ประจำาปี โดยอาจจดัให้มผีูท้ำาหน้าทีร่บัผดิชอบดแูลและตดิตามผลการดำาเนินงาน

บริษัทกำาหนดให้มีการจัดสรรทรัพยากรและการควบคุมการดำาเนินงาน
โดยผ่านกระบวนการจัดทำางบประมาณประจำาปีที่สอดคล้องกับกลยุทธ์
และแผนงานประจำาปี โดยกำาหนดให้มหีน่วยงานทำาหน้าทีค่วบคุม ติดตาม
และรายงาน

หลักปฏิบัติ 3
เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล บรษิทัให้ความสำาคญักับการเสรมิสร้างให้คณะกรรมการสามารถปฏิบตัิ

หน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจึงได้นำาหลักการกำากับ
ดูแลกิจการที่ดีมากำาหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ

หลักปฏิบัติ 3.1
คณะกรรมการควรรบัผดิชอบในการกำาหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ 
ทั้งในเรื่องขนาดองค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระ ที่เหมาะสมและ
จำาเป็นต่อการนำาพาองค์กรสูวั่ตถุประสงค์และเป้าหมายหลกัทีก่ำาหนดไว้

บรษิทัได้กำาหนดองค์ประกอบและสดัส่วนของกรรมการอสิระไว้ในกฎบตัร
ของคณะกรรมการบริษัทและในนโยบายการกำากับดูแลกิจการท่ีดีของ
บริษัท หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
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หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 แนวปฏิบัติของบริษัท

แนวปฏิบัติ 3.1.1
คณะกรรมการควรดูแลให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติ
หลากหลายทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถและคุณลักษณะ
เฉพาะด้าน ตลอดจนเพศและอายุ ท่ีจำาเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และ 
เป้าหมายหลักขององค์กร โดยจัดทำาตารางองค์ประกอบความรู้ความชำานาญ
ของกรรมการ (skills matrix) เพ่ือให้มั่นใจว่าจะได้คณะกรรมการโดยรวม 
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สามารถเข้าใจและตอบสนองความต้องการของ 
ผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งต้องมีกรรมการท่ีไมได้เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 คนที่มี
ประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทดำาเนินกิจการอยู่

กรรมการมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัดและ
ประกาศคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และต้อง
ไ ม ่ มี ลั ก ษ ณ ะ ต ้ อ ง ห ้ า ม ต า ม พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ห ลั ก ท รั พ ย ์ แ ล ะ
ตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบอื่นท่ีเก่ียวข้อง  
คณะกรรมการบรษิทัมคีวามหลากหลายของคณุสมบตั ิความรูค้วามสามารถ 
และความเชี่ยวชาญ ทั้งในภาพรวมและรายบุคคล โดยพิจารณาจาก
ทักษะความเชี่ยวชาญเพ่ือให้เกิดความหลากหลายของความเชี่ยวชาญ 
และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำาเนินธุรกิจ

แนวปฏิบัติ 3.1.2
คณะกรรมการควรพิจารณาจำานวนกรรมการทีเ่หมาะสม สามารถปฏิบตัหิน้าท่ี
ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยต้องมีจำานวนกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และ 
ไม่ควรเกิน 12 คน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขนาดประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจ

ตามนโยบายการกำากับดแูลกิจการทีด่ขีองบรษิทักำาหนดให้คณะกรรมการ
บริษัทมีจำานวน 12 คน

แนวปฏิบัติ 3.1.3
คณะกรรมการควรมีสัดส่วนระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการท่ี 
ไม่เป็นผู้บริหารที่สะท้อนอำานาจที่ถ่วงดุลกันอย่างเหมาะสม โดย
ก.  ส่วนใหญ่ควรเป็นกรรมการท่ีไม่เป็นผู ้บริหารท่ีสามารถให้ความเห็น 

เกี่ยวกับการทำางานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระ
ข.  มีจำานวนและคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ของสำานักงาน

คณะกรรมการกำากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย รวมท้ังดูแลให้กรรมการอิสระสามารถทำางานร่วมกับ 
คณะกรรมการท้ังหมดได้อย่างมปีระสทิธิภาพและสามารถแสดงความเห็น
ได้อย่างอิสระ

ตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทกำาหนดให้สัดส่วนของ
กรรมการ แบ่งเป็นกรรมการที่มาจากฝ่ายบริหารจำานวน 1 คน และ
กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารจำานวน 11 คน โดยมีกรรมการท่ีมีคุณสมบัติ
เป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ กำาหนด จำานวน 5 คน ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์ของ
สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ได้
กำาหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องมีจำานวนกรรมการอิสระมากกว่าหรือ
เท่ากับ 1 ใน 3 ของจำานวนกรรมการทั้งหมด

แนวปฏิบัติ 3.1.4
คณะกรรมการควรเปิดเผยนโยบายในการกำาหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการ 
ที่มีความหลากหลาย และข้อมูลกรรมการ อาทิ อายุ เพศ ประวัติการศึกษา 
ประสบการณ์ สัดส่วนการถือหุ้น จำานวนปีท่ีดำารงตำาแหน่งกรรมการ และ 
การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่ ในรายงานประจำาปีและบน 
website ของบริษัท

บริษัทได้กำาหนดให้คณะกรรมการประกอบด้วยผู ้ทรงคุณวุฒิจาก 
หลากหลายอุตสาหกรรม ทั้งด้านธุรกิจ บัญชี และการเงินที่มีความ
เก่ียวข้องและสนับสนุนธุรกิจท้ังหมด โดยมีการเปิดเผยข้อมูลกรรมการ 
อาทิเช่น อายุ เพศ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ สัดส่วนการถือหุ้น 
จำานวนปีท่ีดำารงตำาแหน่งกรรมการ และการดำารงตำาแหน่งกรรมการใน
บริษัทจัดทะเบียนอื่น ไว้ในรายงานประจำาปี

หลักปฏิบัติ 3.2
คณะกรรมการควรเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ และดูแลให้
มั่นใจว่า องค์ประกอบและการดำาเนินงานของคณะกรรมการเอื้อต่อการใช้
ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ

นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ กำาหนดให้ประธานกรรมการบริษัทต้องเป็นกรรมการ
อิสระ และมิได้เป็นบุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร มีอำานาจ
หน้าที่แบ่งแยกกันชัดเจนเพ่ือเป็นการถ่วงดุลการจัดการและไม่มีผู้ใดมี
อำานาจเบ็ดเสร็จ ประธานกรรมการไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร
ของบริษัท และมีหน้าที่รับผิดชอบเพียงการกำาหนดนโยบายและให ้
คำาปรึกษาเท่านั้น

แนวปฏิบัติ 3.2.1
ประธานกรรมการควรเป็นกรรมการอิสระ ในนโยบายการกำากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท กำาหนดให้ประธาน

กรรมการบริษัทเป็นกรรมการอิสระ

แนวปฏิบัติ 3.2.2
ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่มีหน้าที่ความรับผิดชอบต่างกัน 
คณะกรรมการควรกำาหนดอำานาจหน้าท่ีของประธานกรรมการและกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่ให้ชัดเจน และเพื่อไม่ให้คนใดคนหนึ่งมีอำานาจโดยไม่จำากัด ควร
แยกบุคคลท่ีดำารงตำาแหน่งประธานกรรมการออกจากบุคคลที่ดำารงตำาแหน่ง
กรรมการผู้จัดการใหญ่

ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารมิได้เป็นบุคคล
เดียวกันซึ่งเป็นไปตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทที่
กำาหนดให้ประธานกรรมการบริษัทไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธาน 
เจ้าหน้าทีบ่รหิาร โดยมกีารกำาหนดอำานาจหน้าท่ีแบ่งแยกกันอย่างชดัเจน
เพื่อถ่วงดุลการจัดการและไม่มีผู้ใดมีอำานาจเบ็ดเสร็จ

63รายงานประจ�าป ี
2561

บริษัท สายการบินนกแอร ์  จ� ากัด (มหาชน)



หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 แนวปฏิบัติของบริษัท

แนวปฏิบัติ 3.2.3
ประธานกรรมการมบีทบาทเป็นผูน้ำาของคณะกรรมการ โดยหน้าทีข่องประธาน
กรรมการอย่างน้อยควรครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้
(1)  การกำากับ ติดตาม และดูแลให้มั่นใจได้ว ่า การปฏิบัติหน้าท่ีของ 

คณะกรรมการเป็นไปอย่างมปีระสทิธิภาพ และบรรลตุามวตัถุประสงค์และ
เป้าหมายหลักขององค์กร

(2)  การดูแลให้มั่นใจว่า กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิด
วัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการกำากับดูแลกิจการที่ดี

(3)  การกำาหนดวาระการประชมุคณะกรรมการโดยหารอืร่วมกับกรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่และมมีาตรการทีด่แูลให้เรือ่งสำาคญัได้ถูกบรรจเุป็นวาระการประชมุ

(4)  การจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอท่ี
กรรมการจะอภปิรายประเดน็สำาคญักันอย่างรอบคอบโดยท่ัวกัน การส่งเสรมิ 
ให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ ให้ความเห็นได้อย่างอิสระ

(5)  การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและ
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

ในนโยบายการกำากับดแูลกจิการท่ีดขีองบรษิทักำาหนดหน้าท่ีความรบัผดิชอบ 
ของประธานกรรมการบริษัทโดยรับผิดชอบการกำาหนดนโยบายและให้ 
คำาปรึกษาเท่าน้ัน แต่ทั้งนี้ประธานกรรมการบริษัทจะมีบทบาทในฐานะ
ผู้นำาของคณะกรรมการบริษัทซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีขอบเขตอำานาจ
หน้าที่ตามที่ระบุในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

แนวปฏิบัติ 3.2.4
ในกรณีที่ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ไม่ได้แยกจากกัน 
อย่างชัดเจน เช่น ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นบุคคล
เดียวกัน ประธานกรรมการไม่เป็นกรรมการอิสระ ประธานกรรมการและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน หรือประธานกรรมการ
เป็นสมาชิกในคณะกรรมการบริหาร หรือคณะทำางาน หรือได้รับมอบหมายให้
มีหน้าท่ีความรับผิดชอบด้านการบริหาร คณะกรรมการควรส่งเสริมให้เกิด 
การถ่วงดุลอำานาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ โดยพิจารณา
(1)  องค์ประกอบคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอสิระมากกว่าก่ึงหน่ึง หรอื
(2)  แต่งตั้งกรรมการอิสระคนหนึ่งร่วมพิจารณากำาหนดวาระการประชุม 

คณะกรรมการ

บริษัทตระหนักและให้ความสำาคัญในการถ่วงดุลอำานาจระหว่าง 
คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร จึงได้กำาหนดองค์ประกอบในกฎบัตรของ
คณะกรรมการบริหาร ไว้ดังนี้
ประธานกรรมการบรหิาร ต้องไม่เป็นบคุคลเดยีวกันกับประธานกรรมการ
บริษัท และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เพ่ือให้มีการแบ่งแยกบทบาท 
อย่างชัดเจนและมีการถ่วงดุลอำานาจในการดำาเนินงาน เว้นแต่จะได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

แนวปฏิบัติ 3.2.5
คณะกรรมการควรกำาหนดนโยบายให้กรรมการอิสระมีการดำารงตำาแหน่ง 
ต่อเน่ืองไม่เกิน 9 ปี นับจากวันท่ีได้รับการแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการ
อิสระครั้งแรก ในกรณีท่ีจะแต่งต้ังกรรมการอิสระน้ันให้ดำารงตำาแหน่งต่อไป 
คณะกรรมการควรพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำาเป็นดังกล่าว

บริษัทกำาหนดวาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการอิสระไว้ในนโยบาย
การกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ดังนี้
ให้กรรมการอิสระไม่สามารถดำารงตำาแหน่งเกิน 9 ปี ต่อเน่ือง และครบ
กำาหนดการดำารงตำาแหน่งในแต่ละวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำาปีทีต่นครบกำาหนดออกตามวาระ ทัง้นี ้คณะกรรมการอาจเสนอชือ่
กรรมการดงักล่าวให้ทีป่ระชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาเลอืกตัง้กลบัเข้าเป็น
กรรมการต่อไปได้ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

แนวปฏิบัติ 3.2.6
เพ่ือให้เรือ่งสำาคญัได้รบัการพิจารณาในรายละเอยีดอย่างรอบคอบ คณะกรรมการ 
ควรพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพ่ือพิจารณาประเด็นเฉพาะเรื่อง 
กลั่นกรองข้อมูล และเสนอแนวทางพิจารณาก่อนเสนอให้คณะกรรมการ 
เห็นชอบต่อไป

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อพิจารณา
ประเด็นเฉพาะเรื่อง กลั่นกรองข้อมูล และเสนอแนวทางพิจารณาก่อน
เสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ ได้แก่
• คณะกรรมการตรวจสอบ
• คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
• คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี
• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
• คณะกรรมการบริหาร

64



หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 แนวปฏิบัติของบริษัท

แนวปฏิบัติ 3.2.7
คณะกรรมการควรดูแลให้มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ 
และคณะกรรมการชุดย่อย จำานวนครั้งของการประชุมและจำานวนครั้งท่ี
กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชมุในปีท่ีผ่านมาและรายงานผลการปฏบิตังิาน
ของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด

บริษัทมีการเปิดเผยบทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทและ 
คณะกรรมการชดุย่อย จำานวนครัง้ของการประชมุและจำานวนครัง้ท่ีกรรมการ
แต่ละคนเข้าร่วมประชุมในปีท่ีผ่านมาและรายงานผลการปฏิบัติงาน 
ของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดไว้ในรายงานประจำาปี

หลักปฏิบัติ 3.3
คณะกรรมการควรกำากับดแูลให้การสรรหาและคดัเลอืกกรรมการมกีระบวนการ
ที่โปร่งใสและชัดเจน เพ่ือให้ได้คณะกรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับ 
องค์ประกอบที่กำาหนดไว้

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำาหนด 
ค่าตอบแทน ให้เป็นผู้ดำาเนินการสรรหากรรมการตามภาระหน้าที่ใน
กฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนเพ่ือให้ได้
กรรมการท่ีมคีณุสมบตั ิความรู ้ประสบการณ์หลากหลาย และคณุสมบตัิ
ที่ เหมาะสมเอื้อให้มีการบูรณาการในการปฏิบัติหน้าที่ได ้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

แนวปฏิบัติ 3.3.1
คณะกรรมการควรจดัตัง้คณะกรรมการสรรหา ซึง่สมาชกิส่วนใหญ่และประธาน
ควรเป็นกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำาหนด 
ค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการจำานวน 3 คน โดยกรรมการ 2 ใน 3 
และประธานเป็นกรรมการอิสระ

แนวปฏิบัติ 3.3.2
คณะกรรมการสรรหาควรจัดให้มีการประชุม เพ่ือพิจารณาหลักเกณฑ์และ 
วิธีการสรรหาบุคคลเพ่ือให้ได้กรรมการท่ีมีคุณสมบัติที่จะทำาให้คณะกรรมการ
มีองค์ประกอบความรู้ความชำานาญที่เหมาะสม รวมทั้งมีการพิจารณาประวัติ
ของบุคคลดังกล่าว และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ ก่อนจะนำาเสนอ 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นควรได้รับข้อมูล
อย่างเพียงพอเกี่ยวกับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อประกอบการตัดสินใจ

คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน ทำาหน้าที่ช่วยกำากับดูแล
ในด้านการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อ
การดำาเนินธุรกิจของบรษิทั เพ่ือดำารงตำาแหน่งกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร และผู้บริหารระดับสูง เพ่ือมาทดแทนตำาแหน่งกรรมการหรือ 
ผู้บริหารระดับสูงท่ีว่างลง หรือครบวาระเพ่ือนำาเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพ่ือพิจารณา กลั่นกรอง และ/หรือผู้ถือหุ้นเพ่ืออนุมัติแล้วแต่กรณี 
ตามกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน กำาหนด
ให้คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่พิจารณา
นโยบายและหลกัเกณฑ์ในการสรรหาบคุคลท่ีมคีณุสมบตัเิหมาะสม เพ่ือ
ดำารงตำาแหน่งกรรมการ ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารของบรษิทั และผูบ้รหิาร
ระดบัสงู รวมท้ังคดัเลอืกบคุคลและเสนอช่ือบคุคลท่ีมคีณุสมบตัเิหมาะสม 
เ พ่ือนำา เสนอต ่อประธานเจ ้าหน ้า ท่ีบริหาร และ/หรือที่ประชุม 
คณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืท่ีประชมุผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาแต่งตัง้เป็น
กรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนกำาหนด 
การประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

แนวปฏิบัติ 3.3.3
คณะกรรมการสรรหาควรทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ  
เพ่ือเสนอแนะต่อคณะกรรมการก่อนทีจ่ะมกีารสรรหากรรมการท่ีครบวาระ และ
ในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาเสนอชื่อกรรมการรายเดิม ควรคำานึงถึง 
ผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรายดังกล่าวประกอบด้วย

ในการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำาหนด 
ค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณานโยบายและหลักเกณฑ์ในการสรรหา
บุคคลที่มีคุณสมบัติเพื่อดำารงตำาแหน่งกรรมการเพื่อนำาเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืท่ีประชมุผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาแต่งตัง้เป็น
กรรมการบริษัท

แนวปฏิบัติ 3.3.4
ในกรณีท่ีคณะกรรมการได้แต่งต้ังบุคคลใดให้เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการ
สรรหา ควรมีการเปิดเผยข้อมูลของที่ปรึกษาน้ันไว้ในรายงานประจำาปี รวมทั้ง
ความเป็นอิสระ หรือไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทไม่มีที่ปรึกษาของคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

65รายงานประจ�าป ี
2561

บริษัท สายการบินนกแอร ์  จ� ากัด (มหาชน)



หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 แนวปฏิบัติของบริษัท

หลักปฏิบัติ 3.4
ในการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการให้ผู ้ถือหุ ้นอนุมัติ คณะกรรมการ 
ควรพิจารณาให้โครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับ 
ความรับผิดชอบและจูงใจให้คณะกรรมการนำาพาองค์กรให้ดำาเนินงานตาม 
เป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว

บรษิทัได้กำาหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชดุย่อย โดย
พิจารณาเชื่อมโยงกับผลงานและความรับผิดชอบของกรรมการ ผลการ
ดำาเนินงานของบริษัท และสภาวการณ์เศรษฐกิจโดยรวม และให้อยู่ใน
ระดับท่ีสามารถจูงใจ สามารถเทียบเคียงกับบริษัทท่ีอยู่ในอุตสาหกรรม
เดียวกัน 

แนวปฏิบัติ 3.4.1
คณะกรรมการควรจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งสมาชิก 
ส่วนใหญ่และประธานควรเป็นกรรมการอิสระ เพ่ือทำาหน้าท่ีพิจารณานโยบาย
และหลักเกณฑ์ในการกำาหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำาหนด 
ค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการจำานวน 3 คน โดยกรรมการ 2 ใน 3 
และประธานเป็นกรรมการอิสระ

แนวปฏิบัติ 3.4.2
ค่าตอบแทนของกรรมการควรสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของ
บริษัท ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ 
(accountability and responsibility) รวมถึงประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจาก
กรรมการแต่ละคน กรรมการทีไ่ด้รบัมอบหมายหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบเพ่ิมขึน้  
เช่นเป็นสมาชกิของคณะกรรมการชดุย่อยควรได้รบัค่าตอบแทนเพ่ิมท่ีเหมาะสม 
ด้วย ทั้งนี้ อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม

กรรมการท่ีได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบเพ่ิมขึ้น 
เป็นพิเศษจะได้รบัค่าตอบแทนเพิม่ขึน้เช่นเป็นสมาชกิของคณะกรรมการ
ชุดย่อยและผู้ท่ีเป็นประธานจะได้รับค่าตอบแทนเพ่ิมจากท่ีกรรมการ 
ได้รับ

แนวปฏิบัติ 3.4.3
ผู้ถือหุ้นต้องเป็นผู้อนุมัติโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนกรรมการ ท้ังรูปแบบ
ทีเ่ป็นตวัเงนิและไม่ใช่ตัวเงนิ โดยคณะกรรมการควรพิจารณาค่าตอบแทนแต่ละ
รูปแบบให้มีความเหมาะสม ทั้งค่าตอบแทนในอัตราคงที่ (เช่น ค่าตอบแทน
ประจำา เบี้ยประชุม) และค่าตอบแทนตามผลดำาเนินงานของบริษัท (เช่น โบนัส 
บำาเหน็จ) โดยควรเชื่อมโยงกับมูลค่าท่ีบริษัทสร้างให้กับผู้ถือหุ้น แต่ไม่ควรอยู่
ในระดับที่สูงเกินไป จนทำาให้เกิดการมุ่งเน้นแต่ผลประกอบการระยะสั้น

คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนจะเป ็นผู ้กำาหนด 
ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย นำาเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพ่ือขอความเห็นชอบก่อนนำาเสนอท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติ

แนวปฏิบัติ 3.4.4
คณะกรรมการควรเปิดเผยนโยบายและหลักเกณฑ์การกำาหนดค่าตอบแทน
กรรมการที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมท้ัง 
รปูแบบและจำานวนของค่าตอบแทนด้วย ทัง้น้ีจำานวนเงินค่าตอบแทนท่ีเปิดเผย 
ควรรวมถึงค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับจากการเป็นกรรมการของ
บริษัทย่อยด้วย

คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนจะเป็นผูก้ำาหนดค่าตอบแทน 
กรรมการและกรรมการชุดย่อย นำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือ 
ขอความเหน็ชอบก่อนนำาเสนอท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติั 
ซึ่งที่ประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นปี 2561 ได้มีการพิจารณาค่าตอบแทน 
คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย โดยได้เปิดเผยรายละเอยีดและ
ค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลไว้ในรายงานประจำาปี

แนวปฏิบัติ 3.4.5
ในกรณีท่ีคณะกรรมการได้แต่งต้ังบุคคลใดให้เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน ควรมีการเปิดเผยข้อมูลของท่ีปรึกษานั้นไว้ในรายงาน
ประจำาปี รวมทั้งความเป็นอิสระ หรือไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทไม่มีที่ปรึกษาของคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
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หลักปฏิบัติ 3.5
คณะกรรมการควรกำากบัดแูลให้กรรมการทกุคนมคีวามรบัผดิชอบในการปฏิบตัิ
หน้าที่และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ

ในกฎบตัรของคณะกรรมการบรษิทั กำาหนดให้กรรมการต้องเป็นบคุคลท่ี
มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำาเนิน
ธุรกิจ และมเีวลาอย่างเพียงพอท่ีจะอทิุศความรู ้ความสามารถและปฏิบตัิ
หน้าที่ให้แก่บริษัทได้

แนวปฏิบัติ 3.5.1
คณะกรรมการควรดแูลให้มัน่ใจว่า มกีลไกสนับสนุนให้กรรมการเข้าใจบทบาท
หน้าที่ของตน

บรษิทัได้กำาหนดบทบาทหน้าท่ีความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทั
ไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท ข้อบังคับบริษัท และนโยบาย 
การกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เพื่อให้กรรมการได้ทราบ

แนวปฏิบัติ 3.5.2
คณะกรรมการควรกำาหนดหลักเกณฑ์ในการดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่นของ
กรรมการ โดยพิจารณาถึงประสทิธิภาพการทำางานของกรรมการท่ีดำารงตำาแหน่ง
หลายบริษัท และเพ่ือให้มั่นใจว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติ
หน้าท่ีในบริษัทได้อย่างเพียงพอ ควรกำาหนดจำานวนบริษัทจดทะเบียนท่ี
กรรมการแต่ละคนจะไปดำารงตำาแหน่งให้เหมาะสมกับลกัษณะหรอืสภาพธุรกิจ
ของบริษัทแต่รวมแล้วไม่ควรเกิน 5 บริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้  เน่ืองจาก
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทอาจลดลง  
หากจำานวนบริษัทท่ีกรรมการไปดำารงตำาแหน่งมีมากเกินไป และควรให้ม ี
การเปิดเผยหลักเกณฑ์ดังกล่าว

นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทกำาหนดให้กรรมการบริษัท
ดำารงตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นรวมไม่เกิน 5 บริษัท

แนวปฏิบัติ 3.5.3
คณะกรรมการควรจดัให้มรีะบบการรายงานการดำารงตำาแหน่งอืน่ของกรรมการ 
และเปิดเผยให้เป็นที่รับทราบ

บริษัทมีการจัดทำาข้อมูลรายงานการดำารงตำาแหน่งอื่นของกรรมการ และ
มีการเปิดเผยข้อมูลการดำารงตำาแหน่งอื่นของกรรมการไว้ในรายงาน
ประจำาปี

แนวปฏิบัติ 3.5.4
ในกรณีทีก่รรมการดำารงตำาแหน่งกรรมการหรอืผูบ้รหิาร หรอืมส่ีวนได้เสยีไม่ว่า
โดยตรงหรือโดยอ้อมในกิจการอื่นท่ีมีความขัดแย้ง หรือสามารถใช้โอกาสหรือ
ข้อมลูของบรษิทัเพ่ือประโยชน์ของตน คณะกรรมการต้องดแูลให้มัน่ใจว่า บรษิทั
มมีาตรการป้องกันอย่างเพียงพอและมกีารแจ้งให้ผูถื้อหุน้รบัทราบตามเหมาะสม

บรษิทักำาหนดให้มนีโยบายการใช้ข้อมลูภายในเพ่ือเป็นมาตรการป้องกนั
กรณีท่ีกรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพ่ือหาผลประโยชน์ให้แก่
ตนเองและผู้อื่นในทางมิชอบ ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นอื่น เช่น  
การซ้ือขายหลกัทรพัย์โดยใช้ข้อมลูภายใน การนำาข้อมลูภายในไปเปิดเผย
กับบุคคลที่เก่ียวข้องกับกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งอาจก่อให้เกิดความ 
เสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม

แนวปฏิบัติ 3.5.5
กรรมการแต่ละคนควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำานวน 
การประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี

บริษัทไม่ได้มีการกำาหนดจำานวนครั้งที่กรรมการต้องเข้าประชุมไว้  
ทั้งนี้ในปี 2561 จำานวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุมคิดเป็น 
ร้อยละ 80.33 ของจำานวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมด

หลักปฏิบัติ 3.6
คณะกรรมการควรกำากับดแูลให้มกีรอบและกลไกในการกำากับดูแลนโยบายและ
การดำาเนินงานของบรษิทัย่อยและกิจการอืน่ท่ีบรษิทัไปลงทุนอย่างมนัียสำาคญั  
ในระดับท่ีเหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง รวมท้ังบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่
บริษัทไปลงทุนมีความเข้าใจถูกต้องตรงกันด้วย

บริษัทมีการกำาหนดนโยบายการลงทุนของบริษัท นโยบายการลงทุนใน
บริษัทย่อยและบริษัทร่วม และนโยบายการบริหารงานในบริษัทดังกล่าว
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แนวปฏิบัติ 3.6.1
คณะกรรมการควรพิจารณากำาหนดนโยบายการกำากับดแูลบรษิทัย่อย ซ่ึงรวมถึง
(1)  ระดับการแต่งตั้งบุคคลไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำานาจควบคุม

ในบริษัทย่อยโดยให้กำาหนดเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งโดยท่ัวไปควรให้ 
คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตัง้เว้นแต่บรษิทัดงักล่าวเป็นบรษิทัขนาดเลก็ทีเ่ป็น 
operating arms ของกิจการ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่เป็นผู้แต่งตั้งก็ได้

(2)  กำาหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลที่เป็นตัวแทนของ
บริษัทตามข้อ (1) และให้ตัวแทนของบริษัทดูแลให้การปฏิบัติเป็นไปตาม
นโยบายของบริษัทย่อย และในกรณีท่ีบริษัทย่อยมีผู ้ร ่วมลงทุนอื่น  
คณะกรรมการควรกำาหนดนโยบายให้ตัวแทนทำาหน้าที่อย่างดีที่สุดเพ่ือ 
ผลประโยชน์ของบริษัทย่อย และให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทแม่

(3)  ระบบการควบคมุภายในของบรษิทัย่อยท่ีเหมาะสมและรดักุมเพียงพอและ
การทำารายการต่างๆ เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง

(4)  การเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานการทำารายการกับ
บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจำาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การทำารายการ
อื่นที่สำาคัญ การเพิ่มทุน การลดทุน การเลิกบริษัทย่อย เป็นต้น

บรษิทัมนีโยบายการลงทุนของบรษิทั นโยบายการลงทุนในบรษิทัย่อยและ
บรษิทัร่วม และนโยบายการบรหิารงานในบรษิทัดงักล่าว โดยในการกำากับ
ดแูลการดำาเนนิงานของบรษิทัย่อยน้ัน บรษัิทจะมกีารส่งตวัแทนของบรษิทั
ไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย ซึ่งบุคคลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติและ
ประสบการณ์ท่ีเหมาะสมกับธุรกิจดังกล่าวและไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้ง
ในทางธุรกิจ โดยผู้แทนดังกล่าวจะต้องบริหารและจัดการธุรกิจของ 
บริษัทย่อยให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับความเห็นชอบจากบริษัท และ
ตามกฎเกณฑ์และระเบียบตามท่ีกำาหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท และ
กฎหมายของบริษัทย่อยที่เกี่ยวข้อง

นอกจากน้ี บริษัทจะติดตามอย่างใกล้ชิดถึงผลประกอบการและการ
ดำาเนินงานของธุรกิจดังกล่าว และนำาเสนอผลการวิเคราะห์รวมถึงแสดง
ความคดิเห็นหรอืข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบรษิทัของบรษิทัย่อยหรอื
บรษิทัร่วมหรอืกิจการท่ีควบคมุร่วมกันน้ันๆ เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณา
กำาหนดนโยบายหรือปรับปรุงส่งเสริมให้ธุรกิจของบริษัทย่อย บริษัทร่วม 
หรือกิจการที่ควบคุมร่วมกัน มีการพัฒนาและเจริญเติบโตอย่างต่อเน่ือง
ต่อไป

การขออนุมัติเก่ียวกับการลงทุนจะต้องสอดคล้องเป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการกำากับตลาดทุน เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำารายการที่ม ี
นัยสำาคัญท่ีเข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำาหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สิน และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เรือ่ง การเปิดเผย 
ข้อมลูและการปฏิบตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในการได้มาหรอืจำาหน่าย
ไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547

แนวปฏิบัติ 3.6.2
หากเป็นการเข้าร่วมลงทุนในกิจการอืน่อย่างมนัียสำาคญั เช่น มสีดัส่วนการถือหุ้น 
ที่มีสิทธิออกเสียงตั้งแต่ร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 และจำานวนเงินลงทุน
หรอือาจต้องลงทนุเพ่ิมเตมิมนัียสำาคญัต่อบรษิทั ในกรณีท่ีจำาเป็นคณะกรรมการ
ควรดูแลให้มีการจัดทำา shareholders’ agreement หรือ ข้อตกลงอื่นเพ่ือให้
เกิดความชดัเจนเก่ียวกับอำานาจในการบรหิารจดัการและการมส่ีวนร่วมในการ
ตดัสนิใจในเรือ่งสำาคญั การตดิตามผลการดำาเนินงาน เพ่ือสามารถใช้เป็นข้อมลู
ในการจัดทำางบการเงินของบริษัทได้ตามมาตรฐานและกำาหนดเวลา

บริษัทมีการจัดทำาข้อตกลงเก่ียวกับอำานาจในการบริหารจัดการและการ
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจกับบริษัทที่ร่วมทุน

หลักปฏิบัติ 3.7
คณะกรรมการควรจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำาปีของ 
คณะกรรมการ คณะกรรมการชดุย่อย และกรรมการรายบคุคล โดยผลประเมนิ
ควรถูกนำาไปใช้สำาหรับการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปด้วย

ในปี 2561 บริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำาปีของ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบุคคล

แนวปฏิบัติ 3.7.1
คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยควรประเมินผลการปฏิบัติงาน 
อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพ่ือให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา 
เพ่ือการปรบัปรงุแก้ไขต่อไป โดยควรกำาหนดบรรทดัฐานท่ีจะใช้เปรยีบเทียบกับ
ผลการปฏิบัติงานอย่างมีหลักเกณฑ์

บริษัทกำาหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีประจำาปีของ 
คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจำาทุกปี เพ่ือให ้
คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพ่ือการปรบัปรงุแก้ไข
และเพื่อนำาผลประเมินไปใช้สำาหรับการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
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แนวปฏิบัติ 3.7.2
ในการประเมนิผลการปฏิบตังิานควรประเมนิทัง้แบบคณะและรายบคุคล โดย
อย่างน้อยต้องเป็นวธีิประเมนิด้วยตนเอง (self - evaluation) หรอืคณะกรรมการ
อาจพิจารณาใช้วธีิประเมนิแบบไขว้ (cross evaluation) ร่วมด้วยก็ได้ รวมท้ัง 
เปิดเผยหลกัเกณฑ์ ขัน้ตอน และผลการประเมนิในภาพรวมไว้ในรายงานประจำาปี

บริษัทกำาหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งแบบคณะและ 
รายบุคคล โดยเลขานุการบริษัทจะดำาเนินแจกแบบประเมินดังกล่าวให้
แก่กรรมการทุกท่าน เพ่ือทำาการประเมิน และส่งกลับมายังบริษัทเพ่ือ
วิเคราะห์ผลการประเมินต่อไป

หลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานครอบคลุมประเด็นที่สำาคัญ
ในการประเมิน ดังนี้
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ
4. การทำาหน้าที่ของกรรมการ
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

แนวปฏิบัติ 3.7.3
คณะกรรมการอาจพิจารณาจัดให้มีท่ีปรึกษาภายนอกมาช่วยในการกำาหนด
แนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
คณะกรรมการอย่างน้อยทุกๆ 3 ปี และเปิดเผยการดำาเนินการดังกล่าวไว้ใน
รายงานประจำาปี

บ ริ ษั ท มี ก า ร นำ า ตั ว อ ย ่ า ง แ บ บ ป ร ะ เ มิ น ก ร ร ม ก า ร ท่ี จั ด ทำ า โ ด ย
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยมาพิจารณาใช้เป็นแนวทางในการจดัทำา 
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

แนวปฏิบัติ 3.7.4
ผลการประเมินของคณะกรรมการควรถูกนำาไปใช ้ประกอบพิจารณา 
ความเหมาะสมขององค์ประกอบคณะกรรมการ

บรษิทัจะมกีารนำาผลประเมนิและข้อคดิเห็นต่างๆ มาสรปุผลวิเคราะห์เพ่ือ
กำาหนดเป็นแนวทางในการเพ่ิมประสทิธิผลการทำางานของคณะกรรมการ
ตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี

หลักปฏิบัติ 3.8
คณะกรรมการควรกำากับดแูลให้คณะกรรมการและกรรมการแต่ละคนมคีวามรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่
เก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการทกุคนได้รบัการ
เสริมสร้างทักษะและความรู้สำาหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสมำ่าเสมอ

บริษัทกำาหนดให้มีการจัดปฐมนิเทศเพ่ือแนะนำาข้อมูลที่สำาคัญและ 
เป็นประโยชน์เก่ียวกับการประกอบธุรกิจ และสนับสนุนให้กรรมการม ี
การเข้าอบรมพัฒนาเพื่อเสริมสร้างทักษะและความรู้

แนวปฏิบัติ 3.8.1
คณะกรรมการควรดูแลให้มั่นใจว่า บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่จะ
ได้รับการแนะนำาและมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าท่ี ซ่ึงรวมถึง
ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร 
ตลอดจนลักษณะธุรกิจและแนวทางการดำาเนินธุรกิจของกิจการ

เพ่ือให้มั่นใจว่าบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่จะได้รับการ
แนะนำาและมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าท่ี ซึ่งรวมถึง 
ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
องค์กร ตลอดจนลักษณะธุรกิจและแนวทางการดำาเนินธุรกิจของกิจการ 
บริษัทจึงกำาหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน

แนวปฏิบัติ 3.8.2
คณะกรรมการควรดูแลให้กรรมการได้รบัการอบรมและพัฒนาความรูท่ี้จำาเป็น
อย่างต่อเนื่อง

บริษัทให้ความสำาคัญในการเสริมสร้างทักษะและความรู ้สำาหรับ 
การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ จึงสนับสนุนให้กรรมการเข้ารับการอบรม
และพัฒนาความรู้ที่จำาเป็นอย่างต่อเนื่อง

แนวปฏิบัติ 3.8.3
คณะกรรมการควรมีความเข้าใจเก่ียวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ มาตรฐาน  
ความเสี่ยง และสภาพแวดล้อมท่ีเก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจ รวมทั้ง 
ได้รับทราบข้อมูลที่เป็นปัจจุบันอย่างสมำ่าเสมอ

คณะกรรมการบรษิทัประกอบด้วยผูท้รงคุณวุฒจิากหลากหลายอตุสาหกรรม  
ท้ังด้านธุรกิจ บัญชีและการเงิน ซึ่งเก่ียวข้องและสนับสนุนธุรกิจบริษัท
ทัง้หมด และรบัทราบข้อมลูท่ีเป็นปัจจบุนัจากการรายงานของฝ่ายบรหิาร

แนวปฏิบัติ 3.8.4
คณะกรรมการควรเปิดเผยข้อมลูการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเน่ือง
ของคณะกรรมการในรายงานประจำาปี

บริษัทมีการเป ิดเผยข ้อมูลการฝ ึกอบรมและพัฒนาความรู ้ของ 
คณะกรรมการไว้ในรายงานประจำาปี
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หลักปฏิบัติ 3.9
คณะกรรมการควรดแูลให้มัน่ใจว่าการดำาเนนิงานของคณะกรรมการเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย สามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำาเป็น และมีเลขานุการบริษัทท่ีม ี
ความรูแ้ละประสบการณ์ทีจ่ำาเป็นและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการดำาเนินงาน 
ของคณะกรรมการ

บริษัทได้จัดเตรียมช่องทางต่างๆ เพ่ือให้คณะกรรมการสามารถเข้าถึง
ข้อมูลท่ีจำาเป็นได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว และคณะกรรมการเป็น 
ผู้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่
จำาเป็นและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการดำาเนินงานของคณะกรรมการ

แนวปฏิบัติ 3.9.1
คณะกรรมการควรจดัให้มกีำาหนดการประชมุและวาระการประชมุคณะกรรมการ
เป็นการล่วงหน้าเพ่ือให้กรรมการสามารถจดัเวลาและเข้าร่วมประชมุได้

บริษัทมีการกำาหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าทั้งปีเพ่ือให้กรรมการสามารถ 
จัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ 

แนวปฏิบัติ 3.9.2
จำานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการควรพิจารณาให้เหมาะสมกับภาระ
หน้าท่ีและความรบัผดิชอบของคณะกรรมการและลกัษณะการดำาเนนิธุรกิจของ
บรษิทั แต่ไม่ควรน้อยกว่า 6 ครัง้ต่อปี ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่ได้มกีารประชมุ
ทกุเดอืน คณะกรรมการควรกำาหนดให้ฝ่ายจดัการรายงานผลการดำาเนินงานให้
คณะกรรมการทราบในเดอืนท่ีไม่ได้มกีารประชมุ เพ่ือให้คณะกรรมการสามารถ
กำากับควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเน่ืองและ 
ทันการณ์

บริษัทกำาหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกเดือน

แนวปฏิบัติ 3.9.3
คณะกรรมการควรดูแลให้มีกลไกให้กรรมการแต่ละคน รวมทั้งฝ่ายจัดการมี
อิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเข้าสู่วาระการประชุม

บริษัทเปิดโอกาสให้กรรมการและฝ่ายบริหารสามารถเสนอเรื่องท่ี 
เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเข้าสู่วาระการประชุมได้

แนวปฏิบัติ 3.9.4
เอกสารประกอบการประชุมควรส่งให้แก่กรรมการเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 
5 วันทำาการก่อนวันประชุม

บริษัทส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการให้ประชุมให้
กรรมการได้พิจารณาล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เว้นแต่ในกรณีจำาเป็น 
เร่งด่วน

แนวปฏิบัติ 3.9.5
คณะกรรมการควรสนับสนุนให้กรรมการผู้จัดการใหญ่เชิญผู้บริหารระดับสูง 
เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการเพ่ือให้สารสนเทศรายละเอยีดเพ่ิมเตมิในฐานะท่ี
เก่ียวข้องกับปัญหาโดยตรง และเพ่ือให้มีโอกาสรู้จักผู้บริหารระดับสูงสำาหรับ 
ใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดตำาแหน่ง

บรษิทัมนีโยบายส่งเสรมิให้ผูบ้รหิารระดบัสงูเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการ
บรษิทัด้วย เพ่ือให้ข้อมลูทีเ่ป็นประโยชน์เพ่ิมเตมิประกอบการตดัสนิใจและ
เพ่ือให้คณะกรรมการบรษิทัรูจ้กัผูบ้รหิารระดบัสงูซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการ
พิจารณาแผนการสืบทอดตำาแหน่ง

แนวปฏิบัติ 3.9.6
คณะกรรมการควรเข้าถึงสารสนเทศที่จำาเป็นเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ เลขานุการบรษิทั หรอืผูบ้รหิารอืน่ทีไ่ด้รบัมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบาย
ทีก่ำาหนด และในกรณีทีจ่ำาเป็น คณะกรรมการอาจจดัให้มคีวามเห็นอสิระจากที่
ปรกึษาหรอืผูป้ระกอบวิชาชพีภายนอก โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบรษิทั

คณะกรรมการสามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศท่ีจำาเป็นเพ่ิมเติมได้โดย
ผ่านทางประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร เลขานุการบรษิทั หรอืผูบ้รหิารระดบัสงู
ตามสายงานที่เกี่ยวข้อง

แนวปฏิบัติ 3.9.7
คณะกรรมการควรถือเป็นนโยบายให้กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะ
ประชุมระหว่างกันเองตามความจำาเป็นเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการ
จัดการท่ีอยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และควรแจ้งให้
กรรมการผู้จัดการใหญ่ทราบถึงผลการประชุมด้วย

บริษัทกำาหนดในนโยบายกำากับดูแลกิจการท่ีดีให้กรรมการท่ีไม่เป็น 
ผู้บริหารประชุมระหว่างกันเอง และกำาหนดการประชุมระหว่างกรรมการ
อิสระ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่ออภิปรายประเด็นสำาคัญต่างๆ ทางธุรกิจ
ซึง่เป็นประโยชน์ต่อผูม้ส่ีวนได้เสยีทุกภาคส่วน โดยมกีารสรปุประเด็นและ
ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรับทราบเพ่ือ 
นำาไปพัฒนาการดำาเนินงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
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แนวปฏิบัติ 3.9.8
คณะกรรมการควรกำาหนดคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทที่
เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในการให้คำาแนะนำาเก่ียวกับด้านกฎหมายและ 
กฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีคณะกรรมการจะต้องทราบดแูลการจดัการเอกสารการประชมุ
คณะกรรมการ เอกสารสำาคัญต่างๆ และกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมท้ัง
ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ นอกจากน้ี คณะกรรมการ
ควรเปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทในรายงาน 
ประจำาปี และบน website ของบริษัท

ตามกฎบตัรคณะกรรมการบรษิทักำาหนดให้เป็นหน้าทีข่องคณะกรรมการ
บริษัทในการแต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพ่ือดูแลให้คณะกรรมการและ
บริษัทปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เก่ียวข้อง
ต่างๆ

แนวปฏิบัติ 3.9.9
เลขานุการบริษัทควรได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเน่ืองท่ีจะ
เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่และในกรณีที่มีหลักสูตรรับรอง (certified 
programme) เลขานุการบริษัทควรเข้ารับการอบรมหลักสูตรดังกล่าวด้วย

บริษัทส่งสริมให้เลขานุการบริษัทเข้ารับการอบรมและพัฒนาความรู ้
อย่างต่อเน่ืองทุกปีเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ โดยนางสาวสุนันท์ 
วิทวัสพงศ์ธร เลขานกุารบรษัิท ได้เข้ารบัการฝึกอบรมและพัฒนาความรูใ้น
หลกัสตูรรบัรองจากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) ดงัน้ี
• CSP - Company Secretary Program (CSP 1 / 2002)
• BRP - Board Reporting Program (BRP 12 / 2013)
• CRP - Company Reporting Program (CRP 7 / 2013)
• CSP - Company Secretary Program (CSP 61 / 2015)
ในปี 2561 นางสาวสุนันท์ วิทวัสพงศ์ธร เลขานุการบริษัท ได้เข้าอบรม
สัมมนาในหัวข้อ ดังนี้
•  แนวทางในการเตรียมความพร้อมการเปิดเผยข้อมูลตาม CG Code 

ใหม ่  จัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยและสำานักงาน 
คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

•  Enhance Efficiency and Growth through Process Innovation 
จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หลักปฏิบัติ 4
สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร บริษัทมีการกำาหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการสรรหาผู้บริหาร 

ระดับสูง ส่งเสริมการพัฒนาผู้บริหาร และระบบการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ที่เป็นธรรม

หลักปฏิบัติ 4.1
คณะกรรมการควรดำาเนินการให้มั่นใจว่ามีการสรรหาและพัฒนากรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และ
คุณลักษณะที่จำาเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย

คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนจะเป็นผูด้ำาเนินการสรรหา
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู ้บริหารระดับสูง ซึ่งเป็นบุคคลที่มี
คณุสมบตัเิหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการดำาเนินธุรกิจของบรษิทัเพ่ือ
นำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา บริษัทส่งเสริมผู้บริหาร
ระดบัสงูให้มกีารพัฒนาความรูแ้ละทกัษะท่ีจำาเป็นต่อการขบัเคลือ่นบรษิทั

แนวปฏิบัติ 4.1.1
คณะกรรมการควรพิจารณาหรือมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณา
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือดำารงตำาแหน่ง
กรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำาหนด 
ค่าตอบแทนทำาหน้าที่พิจารณานโยบายและหลักเกณฑ์ในการสรรหา
บคุคลทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสม เพ่ือดำารงตำาแหน่งประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร

แนวปฏิบัติ 4.1.2
คณะกรรมการควรติดตามดูแลให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ดูแลให้มีผู้บริหาร
ระดบัสงูทีเ่หมาะสม โดยอย่างน้อยคณะกรรมการหรอืคณะกรรมการสรรหาควร
ร่วมกับกรรมการผู้จัดการใหญ่พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหา
และแต่งตัง้บคุคล เห็นชอบบคุคลทีก่รรมการผูจ้ดัการใหญ่เสนอให้เป็นผูบ้รหิาร
ระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำาหนด 
ค่าตอบแทนทำาหน้าที่พิจารณานโยบายและหลักเกณฑ์ในการสรรหา
บุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม เพ่ือดำารงตำาแหน่งผู ้บริหารระดับสูง  
รวมท้ังคัดเลือกบุคคลและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือ 
นำาเสนอต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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แนวปฏิบัติ 4.1.3
เพ่ือให้การดำาเนนิธุรกจิเป็นไปอย่างต่อเน่ือง คณะกรรมการควรกำากับดแูลให้มี
แผนสบืทอดตำาแหน่ง (succession plan) เพ่ือเป็นการเตรยีมสบืทอดตำาแหน่ง
กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูง และให้กรรมการผู้จัดการใหญ่
รายงานผลการดำาเนนิงานตามแผนสบืทอดตำาแหน่งต่อคณะกรรมการเพ่ือทราบ
เป็นระยะด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

บริษัทจัดให้มีโครงการ Eagle Leadership Programe (ELP) และ
โครงการ Management Trainee เพ่ือเป็นการเตรยีมสบืทอดตำาแหน่งจาก
ผู้บริหารระดับสูง

แนวปฏิบัติ 4.1.4
คณะกรรมการควรส่งเสรมิและสนับสนนุให้กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และผูบ้รหิาร
ระดบัสงูได้รบัการอบรมและพัฒนา เพ่ือเพ่ิมพูนความรูแ้ละประสบการณ์ท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน

บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและผู้บริหาร
ระดับสูงได้รับการอบรมพัฒนา เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ท่ี
เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน โดยในปี 2561 ผู้บริหารระดับสูงมีการ
เข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมที่จัดขึ้นภายใน ดังนี้
1. นายชัยรัตน์ แสงจันทร์
-  เข้าอบรมหลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) 153 /2561
- เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “Risk Management”
-  เข้าร ่วมรับฟังการบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์หัวข้อ  

“การส่งเสริมธรรมาภิบาลและการกำากับดูแลกิจการที่ดี”
2. นายนรหัช พลอยใหญ่
- เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “Risk Management”
-  เข้าร ่วมรับฟังการบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์หัวข้อ  

“การส่งเสริมธรรมาภิบาลและการกำากับดูแลกิจการที่ดี”
3. นายทวีชัย อัจฉริยแพศว์กูล
- เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “Risk Management”
-  เข้าร ่วมรับฟังการบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์หัวข้อ  

“การส่งเสริมธรรมาภิบาลและการกำากับดูแลกิจการที่ดี”
4. นางสาวภาวิณี ชยาวุฒิกุล
- เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “Risk Management”

แนวปฏิบัติ 4.1.5
คณะกรรมการควรกำาหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปดำารงตำาแหน่ง
กรรมการท่ีบริษัทอื่นของกรรมการผู ้จัดการใหญ่และผู ้บริหารระดับสูง 
อย่างชัดเจน ทั้งประเภทของตำาแหน่งกรรมการและจำานวนบริษัทที่สามารถไป
ดำารงตำาแหน่งได้

บริษัทมีการกำาหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปดำารงตำาแหน่ง
กรรมการ อนุกรรมการ คณะทำางาน ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา 
หรอืตำาแหน่งใดๆ ในบรษัิทหรอืนิตบิคุคลอืน่ทีม่ใิช่การปฏิบตังิานในกิจการ
ของบริษัทของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารไว้ในนโยบายการกำากับดูแล
กิจการที่ดีของบริษัท

หลักปฏิบัติ 4.2
คณะกรรมการควรกำากับดูแลให้มีการกำาหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและ 
การประเมินผลที่เหมาะสม

ตามกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีกำาหนดกรอบและนโยบาย
สำาหรับการกำาหนดเงินเดือน การปรับข้ึนเงินเดือน การกำาหนดเงินโบนัส  
ค่าตอบแทน และบำาเหน็จรางวัลของพนักงานบริษัท
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แนวปฏิบัติ 4.2.1
คณะกรรมการควรกำาหนดโครงสร้างค่าตอบแทนท่ีเป็นเครือ่งจงูใจให้กรรมการ
ผู ้จัดการใหญ่ผู ้บริหารระดับสูงและบุคลากรอื่นๆ ทุกระดับปฏิบัติงานให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร และสอดคล้องกับ 
ผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาวซึ่งรวมถึง
(1)  การพิจารณาความความเหมาะสมของสดัส่วนค่าตอบแทนท่ีเป็นเงนิเดอืน 

ผลการดำาเนินงานระยะสัน้ เช่น โบนัส และผลการดำาเนนิงานระยะยาว เช่น 
Employee Stock Ownership Plan

(2)  การกำาหนดนโยบายเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทน ควรคำานึงถึงปัจจัย เช่น 
ระดับค่าตอบแทนสูงกว่าหรือเท่ากับระดับอุตสาหกรรมโดยประมาณ  
ผลการดำาเนินงานของกิจการ

(3)  การกำาหนดนโยบายเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินผล และการสื่อสารให้เป็น
ที่รับทราบ

คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาทบทวน
นโยบายและหลักเกณฑ์ท่ีเ ก่ียวกับการกำาหนดค่าตอบแทนและ 
ผลประโยชน์ของกรรมการบรษิทั ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิารของบรษิทัและ
ผูบ้รหิารระดบัสงูและให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบรษิทัเพ่ือนำาเสนอ
ค่าตอบแทนกรรมการ ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิารและผูบ้รหิารระดบัสงูของ
บริษัทต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือ
พิจารณาอนุมัตสิำาหรบัประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิารและผูบ้รหิารระดบัสงูจะ
ได้รับค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนอื่นๆ เช่น 
เงินประกันสังคม เงินกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ ค่าตำาแหน่ง ค่าพาหนะ 
เหมาจ่าย เป็นต้น ท้ังน้ี การให้โบนัสแก่ผู้บริหารของบริษัทจะพิจารณา
จากผลกำาไรจากการดำาเนินงานและผลงานของผูบ้รหิารแต่ละคนนอกจาก 
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินแล้ว ผู ้บริหารบริษัทยังได้รับสิทธิประโยชน์ 
บัตรโดยสารในเส้นทางที่บริษัทให้บริการ ทั้งนี้ บริษัทกำาหนดให้ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้กำาหนดอัตราค่าจ้าง เงินเดือน ค่าตอบแทน โบนัส 
และสวัสดิการต่างๆ สำาหรับพนักงาน

แนวปฏิบัติ 4.2.2
คณะกรรมการท่ีไม่รวมกรรมการท่ีเป็นผู ้บริหารควรมีบทบาทเก่ียวกับ 
ค่าตอบแทนและการประเมินผลงานกรรมการผู้จัดการใหญ่ อย่างน้อยในเรื่อง
ดังต่อไปนี้
(1)  เหน็ชอบหลกัเกณฑ์การประเมนิผลงานกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ โดยเกณฑ์

การประเมนิผลงานควรจงูใจให้กรรมการผูจ้ดัการใหญ่บรหิารกิจการให้เป็น
ไปตามวัตถุประสงค์เป้าหมายหลกั กลยุทธ์ และสอดคล้องกับผลประโยชน์
ของกิจการในระยะยาว โดยสื่อสารให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ทราบเกณฑ์
การประเมินเป็นการล่วงหน้า

(2)  ประเมนิผลงานกรรมการผูจ้ดัการใหญ่เป็นประจำาทุกปีหรอือาจมอบหมาย
ให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู ้ประเมิน และประธาน
กรรมการหรือกรรมการอาวุโสควรเป็นผู้สื่อสารผลการพิจารณา รวมท้ัง
ประเด็นเพื่อการพัฒนาให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ทราบ

(3)  อนุมัติค่าตอบแทนประจำาปีของกรรมการผู้จัดการใหญ่ และควรพิจารณา
ผลประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่ และปัจจัยอื่นๆ 
ประกอบด้วย

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทกำาหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ี
ประเมินผลงานของฝ่ายบริหารอย่างสมำ่าเสมอและดูแลระบบกลไก 
การจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสม 

แนวปฏิบัติ 4.2.3
คณะกรรมการควรเหน็ชอบหลกัเกณฑ์และปัจจยัในการประเมนิผลงาน ตลอดจน 
อนุมัติโครงสร้างค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง และติดตามให้กรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่ประเมินผู ้บริหารระดับสูงให้สอดคล้องกับหลักการประเมิน 
ดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัทแต ่งตั้ งคณะกรรมการสรรหาและกำาหนด 
ค่าตอบแทนให้ทำาหน้าท่ีพิจารณาทบทวนนโยบายและหลักเกณฑ ์
เก่ียวกับการกำาหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทและผู ้บริหารระดับสูง และให้ 
ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือนำาเสนอค่าตอบแทนกรรมการ 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

แนวปฏิบัติ 4.2.4
คณะกรรมการควรกำากับดูแลให้มีการกำาหนดหลักเกณฑ์และปัจจัยใน 
การประเมินผลงานสำาหรับทั้งองค์กร

บริษัทกำาหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกระดับ
เป็นประจำาทุกปี โดยหลักเกณฑ์และปัจจัยการประเมินจะขึ้นอยู่กับ 
เป้าหมายและหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นหลัก รวมถึงองค์ประกอบอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้อง
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หลักปฏิบัติ 4.3
คณะกรรมการควรเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นท่ีอาจมี 
ผลกระทบต่อการบริหารและการดำาเนินงานของกิจการ

บริษัทจัดให้มีการนำาเสนอข้อมูลเก่ียวกับโครงสร้างของผู ้ถือหุ ้นให้
กรรมการใหม่ได้รับทราบในวันปฐมนิเทศ

แนวปฏิบัติ 4.3.1
คณะกรรมการควรเข้าใจโครงสร้างและความสมัพันธ์ของผูถื้อหุ้น ซึง่อาจอยู่ใน
รูปแบบของข้อตกลงภายในกิจการครอบครัวไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษร 
หรือไม่ ข้อตกลงผู้ถือหุ้น หรือนโยบายของกลุ่มบริษัทแม่ ซึ่งมีผลต่ออำานาจใน
การควบคุมการบริหารจัดการกิจการ

บริษัทกำาหนดให้มีนโยบายการบริหารงานในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และ
กิจการที่ควบคุมร่วมกันเพื่อกำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษัทย่อย

แนวปฏิบัติ 4.3.2
คณะกรรมการควรดแูลไม่ให้ข้อตกลงตามข้อ 4.3.1 เป็นอปุสรรคต่อการปฏิบตัิ
หน้าที่ของคณะกรรมการ เช่น การมีบุคคลที่เหมาะสมมาสืบทอดตำาแหน่ง

เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนว่าการดำาเนินงานของ
บริษัทจะได้รับการสานต่ออย่างต่อเนื่อง บริษัทได้จัดทำาแผนสืบทอด
ตำาแหน่งเพ่ือพัฒนาและเตรยีมความพร้อมให้สามารถเข้ารบัตำาแหน่งใน
อนาคตได้โดยคัดเลือกบุคคลที่อยู่ในเกณฑ์ท่ีเหมาะสมที่จะได้รับการ
พิจารณาสืบทอดตำาแหน่ง

แนวปฏิบัติ 4.3.3
คณะกรรมการควรดแูลให้มกีารเปิดเผยข้อมลูตามข้อตกลงต่างๆ ทีม่ผีลกระทบ
ต่อการควบคุมกิจการ

คณะกรรมการบรษิทัมกีารกำาหนดให้กรรมการและผูบ้รหิารเปิดเผยข้อมลู
เก่ียวกับส่วนได้เสยีของตนและผูเ้ก่ียวข้อง เพ่ือให้คณะกรรมการสามารถ
พิจารณาธุรกรรมของบริษัทท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ
สามารถตัดสินใจเพ่ือประโยชน์ของบริษัทได้โดยรวม ซึ่งกรรมการและ 
ผู้บริหารท่ีมีส่วนได้เสียกับธุรกรรมท่ีทำากับบริษัทไม่ควรมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจทำาธุรกรรมดังกล่าว จึงได้กำาหนดนโยบายป้องกันความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์เพื่อเป็นแนวปฏิบัติ

หลักปฏิบัติ 4.4
คณะกรรมการควรติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจำานวน 
ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจที่เหมาะสม

บริษัทให้ความสำาคัญกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดย 
จดัให้มรีะบบการบรหิารจดัการทีเ่ป็นธรรม มกีารพัฒนาศกัยภาพบคุลากร 
เสรมิสร้างทศันคตใินการทำางานเพ่ือสร้างคนให้เป็นพลงัขับเคลือ่นองค์กร
ในระยะยาว

แนวปฏิบัติ 4.4.1
คณะกรรมการควรดูแลให้มีการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกบัทิศทาง
และกลยุทธ์ขององค์กร พนักงานในทุกระดับมีความรู้ ความสามารถ แรงจูงใจ
ที่เหมาะสม และได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมเพ่ือรักษาบุคลากรที่ม ี
ความสามารถขององค์กรไว้

หน่ึงในเป้าหมายหลักของบริษัทท่ีไม่ใช่มิติทางด้านการเงิน คือ ด้าน 
People โดยบริษัทกำาหนดแผนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ท่ีสอดคล้อง
กับเป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานในทุกระดับ
มีความรู้ ความสามารถ มีความผูกพันกับองค์กร และได้รับการปฏิบัติ
อย่างเป็นธรรม

แนวปฏิบัติ 4.4.2
คณะกรรมการควรดูแลให้มีการจัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพหรือกลไกอื่นเพ่ือ
ดูแลให้พนักงานมีการออมอย่างเพียงพอสำาหรับรองรับการเกษียณ รวมทั้ง
สนับสนุนให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการเงิน การเลือก
นโยบายการลงทุนที่สอดคล้องกับช่วงอายุ ระดับความเสี่ยง หรือดูแลให้ม ี
นโยบายการลงทุนแบบ life path

บริษัทได้จัดต้ังกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ เมื่อวันท่ี 13 กรกฎาคม 2554 กับ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำากัด โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือส่งเสริมการออมของพนักงานในระยะยาว สร้างหลักประกันให้กับ
พนักงานและครอบครัวในกรณีที่ออกจากงาน เกษียณอายุ หรือเสียชีวิต 
นอกจากน้ี กองทุนสำารองเลี้ยงชีพยังเป็นแรงจูงใจทำาให้พนักงานทำางาน
กับบริษัทเป็นระยะเวลานาน ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนายจ้าง
และลูกจ้าง
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หลักปฏิบัติ 5
ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ บริษัทให้ความสำาคัญกับนวัตกรรมและการดำาเนินธุรกิจโดยคำานึงถึง

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

หลักปฏิบัติ 5.1
คณะกรรมการควรให้ความสำาคญัและสนบัสนุนการสร้างนวตักรรมทีก่่อให้เกิด
มูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เก่ียวข้อง 
และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทให้ความสำาคัญและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
ธุรกิจและมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม ตัง้แต่กระบวนการ
ผลิต เช่น การเลือกใช้เครื่องบินรุ่นท่ีช่วยประหยัดพลังงานลดการปล่อย
มลพิษ เป็นต้น

แนวปฏิบัติ 5.1.1
คณะกรรมการควรให้ความสำาคญักับการสร้างวัฒธรรมองค์กรทีส่่งเสรมิให้เกิด
นวัตกรรมและดูแลให้ฝ่ายจัดการนำาไปเป็นส่วนหน่ึงในการทบทวนกลยุทธ์  
การวางแผนพัฒนาปรับปรุงการดำาเนินงานและการติดตามผลการดำาเนินงาน

บริษัทให้ความสำาคัญกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กรท่ีส่งเสริมให้เกิด
นวัตกรรม จึงได้กำาหนดให้เป็นหน่ึงในค่านิยมหลักของบริษัท คือ  
Be Creative โดยส่งเสริมให้บุคลากรมีการคิดอย่างสร้างสรรค์ มุ่งมั่น 
พัฒนางาน มคีวามยืดหยุน่พร้อมปรบัตวั สรรสร้างสิง่ใหม่ๆ นำามาประยุกต์
ให้ดีกว่าเก่าและแตกต่าง 

นอกจากนี ้บรษิทัได้นำามาเป็นส่วนหนึง่ในแผนกลยุทธ์ พัฒนาปรบัปรงุระบบ
ต่างๆ เพ่ือมุง่หวงัให้เกิดประสทิธิภาพและประสทิธิผลในการดำาเนนิงาน 

แนวปฏิบัติ 5.1.2
คณะกรรมการควรส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมคุณค่าให้กิจการตาม
สภาพปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ซึ่งอาจครอบคลุมการกำาหนด 
รูปแบบธุรกิจ (business model) วิธีคิดมุมมองในการออกแบบและพัฒนา
สินค้าและบริการ การวิจัย การปรับปรุงกระบวนการผลิตและกระบวนการ
ทำางาน รวมทั้งการร่วมมือกับคู่ค้า

บรษิทัมกีารนำาเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ เพ่ือความสะดวกสบายของผูโ้ดยสาร 
เช่น บริการต่อเครื่องด้วยสายการบินพันธมิตร Value Aliiance บริการ 
Wifi บนเที่ยวบิน และบริการนกแอร์โมบาย เพ่ิมทางเลือกใหม่ที่สะดวก
สบายท้ังการจองและจัดการผ่านมือถือทุกระบบปฏิบัติการ (iOS และ 
Andriod)

หลักปฏิบัติ 5.2
คณะกรรมการควรตดิตามดแูลให้ฝ่ายจดัการประกอบธุรกิจอย่างมคีวามรบัผดิชอบ 
ต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม และสะท้อนอยู่ในแผนดำาเนินการ (operational plan) 
เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าทุกฝ่ายขององค์กรได้ดำาเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
เป้าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ (strategies) ของกิจการ

บริษัทตระหนักถึงการเป็นส่วนหน่ึงของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดย
การหาแนวทางลดการใช้ทรพัยากรธรรมชาตใินกระบวนการผลติและการ
ให้บริการเป็นสำาคัญ โดยการเลือกใช้เครื่องบินโบอิ้ง 737 - 800 รุ ่น  
New Generation ที่มีการใช้นวัตกรรมสมัยใหม่อย่าง Cabon Brake มี
คณุสมบติัสำาคญัช่วยลดนำา้หนักของเครือ่งบนิทำาให้สามารถช่วยประหยัด
นำา้มนัเชือ้เพลงิและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ นอกจากน้ีแล้ว
บริษัทยังได้พัฒนา Bording Pass ให้อยู่ในมือถือ โดยผู้โดยสารสามารถ 
check in online ผ่าน Mobile Application เพ่ือเป็นการช่วยลดการใช้
ทรัพยากรกระดาษ ถือเป็นการรณรงค์ช่วยลดภาวะโลกร้อนอีกทางหนึ่ง
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แนวปฏิบัติ 5.2.1
คณะกรรมการควรดูแลให้มีกลไกที่ทำาให้มั่นใจว่า กิจการประกอบธุรกิจ 
อย่างมจีรยิธรรม มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม ไม่ละเมดิสทิธิของ 
ผูม้ส่ีวนได้เสยี เพ่ือเป็นแนวทางให้ทุกส่วนในองค์กรสามารถบรรลวัุตถุประสงค์ 
เป้าหมายหลกั ท่ีเป็นไปด้วยความย่ังยืน โดยอาจจดัทำานโยบายหรอืแนวปฏบิตัิ 
ซึ่งอย่างน้อยควรครอบคลุมเรื่องดังต่อไปนี้
(1)  ความรบัผดิชอบต่อพนกังานและลกูจ้าง โดยปฏิบตัใิห้เป็นไปตามกฎหมาย

และมาตรฐานท่ีเก่ียวข้องและปฏบิตัต่ิอพนกังานและลกูจ้างอย่างเป็นธรรม
และเคารพสทิธิมนุษยชน ได้แก่ การกำาหนดค่าตอบแทนและค่าผลประโยชน์ 
อื่นๆ ท่ีเป็นธรรม การจัดสวัสดิการท่ีไม่น้อยกว่าท่ีกฎหมายกำาหนดหรือ
มากกว่าตามความเหมาะสม การดแูลสขุภาพอนามยัและความปลอดภัย
ในการทำางาน การอบรมให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความ
ก้าวหน้า รวมถึงเปิดโอกาสให้พนกังานมโีอกาสพัฒนาทักษะการทำางานใน
ด้านอื่นๆ

(2)  ความรบัผดิชอบต่อลกูค้า โดยปฏบิตัใิห้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐาน
ที่เกี่ยวข้อง และคำานึงถึงสุขภาพ ความปลอดภัย ความเป็นธรรม การเก็บ
รกัษาข้อมลูลูกค้า การบรกิารหลงัการขายตลอดช่วงอายุสนิค้า และบรกิาร 
การติดตามวัดผลความพึงพอใจของลูกค้าเพ่ือการพัฒนาปรับปรุงสินค้า
และบริการ รวมทั้งการโฆษณาประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการขาย 
(sales conduct) ต้องกระทำาอย่างมีความรับผิดชอบ ไม่ทำาให้เกิดความ
เข้าใจผิดหรือใช้ประโยชน์จากความเข้าใจผิดของลูกค้า

(3)  ความรบัผดิชอบต่อคูค้่า โดยมกีระบวนการจดัซือ้จดัจ้างและเง่ือนไขสญัญา
หรือข้อตกลงที่เป็นธรรม การช่วยให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพและยกระดับ
ความสามารถในการผลิตและให้บริการให้ได้มาตรฐาน ชี้แจงและดแูลให้
คู่ค้าเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อแรงงานตนเองอย่างเป็นธรรม  
รบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม รวมถึงตดิตามตรวจสอบและประเมินผล 
คู่ค้าเพื่อพัฒนาการประกอบธุรกิจระหว่างกันอย่างยั่งยืน

(4)  ความรับผิดชอบต่อชุมชน โดยนำาความรู้และประสบการณ์ทางธุรกิจมา
พัฒนาโครงการที่สามารถสร้างเสริมประโยชน์ต่อชุมชนได้อย่างเป็น 
รปูธรรม มกีารตดิตามและวัดผลความคบืหน้าและความสำาเรจ็ในระยะยาว

(5)  ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยป้องกัน ลด จัดการ และดูแลให้มั่นใจ
ว่าบริษัทจะไม่สร้างหรือก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อม ซ่ึง
ครอบคลุมการใช้วัตถุดิบ การใช้พลังงาน (สำาหรับการผลิต ขนส่ง หรือใน
สำานักงาน) การใช้นำ้า การใช้ทรัพยากรหมุนเวียน การดูแลและฟื้นฟู 
ความหลากหลายทางชีวภาพที่ได้รับผลกระทบจากการประกอบธุรกิจ  
การปลดปล่อยและจดัการของเสยีทีเ่กิดจากการประกอบธุรกิจ การปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น

(6)  การแข่งขนัอย่างเป็นธรรม โดยการประกอบธุรกิจอย่างเปิดเผยโปร่งใสและ
ไม่สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม

(7)  การต่อต้านการทจุรติและคอร์รปัชนั โดยปฏิบตัใิห้เป็นไปตามกฎหมายและ
มาตรฐานที่เก่ียวข้องและกำาหนดให้บริษัทมีและประกาศนโยบายการ 
ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันต่อสาธารณะโดยอาจเข้าร่วมเป็นภาคี 
เครอืข่ายในการต่อต้านการทจุรติและคอร์รปัชนั รวมถึงสนับสนุนให้บรษิทั
อืน่ๆ และคูค้่ามแีละประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจรติและคอร์รปัชนั 
รวมทั้งเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายด้วย

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักและรับรู ้ถึงสิทธิของผู ้มีส่วนได้เสีย 
ทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุน
พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง 
ภาครัฐ และหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งชุมชนใกล้เคียงท่ีเก่ียวข้อง เนื่องจาก
บริษัทได้รับการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ เหล่าน้ี ซึ่งทำาให้
บรษิทัสามารถสร้างความสามารถในการแข่งขนั สร้างกำาไร และการเจรญิ
เตบิโตอย่างย่ังยืนให้แก่บรษิทั ซ่ึงผูม้ส่ีวนได้เสยีเหล่าน้ีควรได้รบัการดูแล
ตามสิทธิท่ีมีตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำาหนด
นโยบายและแนวปฏิบัติไว้ในนโยบายการกำากับดูแลกิจการท่ีดี หมวด
บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่
• นโยบายและแนวปฏิบัติต่อพนักงาน 
• นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุน
• นโยบายและแนวปฏิบัติต่อลูกค้า
• นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่ค้า / หรือเจ้าหนี้
• นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่แข่ง
• นโยบายและแนวปฏิบัติต่อสังคม / ชุมชน
• นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้บริษัทยังได้กำาหนดให้มีนโยบายการต่อต้านทุจริตหรือ
คอร์รัปชัน เพ่ือให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้ยึดถือเป็น
แนวทางในการประพฤติปฏิบัติอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับจริยธรรม
ทางธุรกิจ และจรรยาบรรณของพนักงาน
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หลักปฏิบัติ 5.3
คณะกรรมการควรติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำานึงถึงผลกระทบและการ
พัฒนาทรัพยากรตลอดสาย value chain เพ่ือให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายหลักได้อย่างยั่งยืน

ตามนโยบายคณุภาพ ความปลอดภยั และความมัน่คงของบรษิทั กำาหนด
ให้บรษิทัมกีารจดัสรรทรพัยากรท่ีเหมาะสมและเพียงพอ เพ่ือให้สอดคล้อง
กับความต้องการของระบบบริหารคุณภาพ ความปลอดภัย และ 
ความมั่นคง โดยผู้บริหารและหัวหน้างานทุกคนเป็นผู้รับผิดชอบในการ
ขับเคลื่อนและพัฒนาปรับปรุงระบบบริหารดังกล่าวอย่างต่อเน่ืองและ 
มีประสิทธิภาพ

แนวปฏิบัติ 5.3.1
คณะกรรมการควรตระหนักถึงความจำาเป็นของทรัพยากรที่ต้องใช้ รวมท้ัง
ตระหนักว่าการใช้ทรัพยากรแต่ละประเภทมีผลกระทบต่อกันและกัน

บริษัทตระหนักถึงความจำาเป็นและผลกระทบท่ีมีต่อกันของทรัพยากรที่
สำาคญัของบรษิทั ได้แก่ การเงิน การผลติ ภมูปัิญญา บคุลากร สงัคมและ
ความสัมพันธ์ และธรรมชาติ จึงได้มีการนำาผลกระทบต่อทรัพยากร 
เหล่านี้มาพิจารณาในการกำาหนดเป้าหมายและจัดทำาแผนกลยุทธ์ของ
บริษัท รวมถึงการนำามาพิจารณาถึงปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

แนวปฏิบัติ 5.3.2
คณะกรรมการควรตระหนกัว่า รปูแบบธุรกิจ (business model) ท่ีต่างกัน ทำาให้
เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรท่ีต่างกันด้วย ดังน้ัน ในการตัดสินใจเลือกรูปแบบ
ธุรกิจ จึงควรคำานึงถึงผลกระทบและความคุ้มค่าที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพยากร โดย
ยังคงอยู่บนพ้ืนฐานของการมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบและสร้างคุณค่าให้
แก่กิจการอย่างยั่งยืน

บริษัทตระหนักถึงการนำาทรัพยากรมาใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์
สงูสดุ โดยพิจารณาถึงผลกระทบและความคุ้มค่าท่ีจะเกิดขึน้ต่อทรพัยากร
เป็นสำาคญั รวมถงึการอยู่บนพ้ืนฐานของการมจีรยิธรรม ความรบัผดิชอบ 
และเป็นไปเพื่อความยั่งยืนขององค์กร

แนวปฏิบัติ 5.3.3
คณะกรรมการควรดูแลให้มั่นใจว่า ในการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
หลักของกิจการ ฝ่ายจัดการมีการทบทวน พัฒนาดูแลการใช้ทรัพยากรให้เป็น
ไปอย่างมปีระสทิธิภาพและประสทิธิผลโดยคำานงึถึงการเปล่ียนแปลงของปัจจยั
ภายในและภายนอกอยู่เสมอ

บริษัทมีการทบทวนการใช้ทรัพยากรเพ่ือให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลโดยคำานึงถึงการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายในและ
ภายนอกอยู่เสมอ เช่น การจดัสรรเครือ่งบนิให้เหมาะสมกับปรมิาณความ
ต้องการในแต่ละเส้นทางการบิน การมุ ่งเน้นการใช้เครื่องบินให้มี
ประสทิธิภาพสงูสดุและคำานึงถึงความปลอดภัยของผูโ้ดยสารเป็นสำาคญั 
นอกจากน้ีบรษิทัยังมนีโยบายจำากดัประเภทของเครือ่งบนิน้อยท่ีสดุซึง่จะ
ทำาให้เกิดการประหยัดต้นทุนในการซ่อมบำารุงเครื่องบินและเกิดความ
ยืดหยุ่นในการใช้นักบิน

หลักปฏิบัติ 5.4
คณะกรรมการควรจดัให้มกีรอบการกำากับดแูลและการบรหิารจดัการเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับองค์กร ที่สอดคล้องกับความต้องการของกิจการ รวมทั้งดูแล
ให้มีการนำาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจและ
พัฒนาการดำาเนินงาน การบริหารความเส่ียง เพ่ือให้กิจการสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ

บริษัทตระหนักและให้ความสำาคัญกับเทคโนโลยีสารสนเทศในการ 
เพ่ิมโอกาสทางธุรกิจ และพัฒนาการดำาเนินงาน การบริหารความเสี่ยง 
เพ่ือให้บรษิทับรรลเุป้าหมายท่ีวางไว้ จงึกำาหนดให้มนีโยบายบรหิารจดัการ
ระบบความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

แนวปฏิบัติ 5.4.1
คณะกรรมการควรจดัให้มนีโยบายในเรือ่งการจดัสรรและการบรหิารทรพัยากร
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึง่ครอบคลมุถึงการจดัสรรทรพัยากรให้เพียงพอต่อ
การดำาเนนิธุรกิจ และการกำาหนดแนวทางเพ่ือรองรบัในกรณีทีไ่ม่สามารถจดัสรร
ทรัพยากรได้เพียงพอตามที่กำาหนดไว้

บริษัทกำาหนดให้มีนโยบายบริหารจัดการระบบความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ เพ่ือให้มั่นใจว่าทรัพย์สินสารสนเทศได้มีการบริหารจัดการ
ความม่ันคงปลอดภัยอย่างเป็นระบบมีการประเมิน ทบทวน ตรวจสอบ 
และนำามาพัฒนาปรับปรุงอย่างสมำ่าเสมอ

แนวปฏิบัติ 5.4.2
คณะกรรมการควรดูแลให้การบริหารความเสี่ยงขององค์กรครอบคลุมถึงการ
บริหารและจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย

บริษัทให้ความสำาคัญกับการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ จงึได้กำาหนดนโยบายท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ นโยบายบรหิารจดัการ
ระบบความมัน่คงปลอดภัยสารสนเทศ และนโยบายความมัน่คงปลอดภัย
สารสนเทศ

แนวปฏิบัติ 5.4.3
คณะกรรมการควรจัดให้มีนโยบายและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ของระบบสารสนเทศ

บริษัทได้กำาหนดให้มีนโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ เพ่ือเป็น 
กรอบในการกำากับดแูลและบรหิารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศของบรษิทั
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หลักปฏิบัติ 6
ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม บริษัทกำาหนดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และหน่วยงาน

บริหารความเสี่ยงขององค์กรเพ่ือทำาหน้าท่ีกำากับดูแลการบริหาร 
ความเสี่ยงขององค์กร และกำาหนดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ และ 
หน่วยงานตรวจสอบภายในเพ่ือทำาหน้าท่ีกำากับดแูลระบบการควบคมุภายใน

หลักปฏิบัติ 6.1
คณะกรรมการควรกำากับดูแลให้มั่นใจว่า บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายในที่จะทำาให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล และมี
การปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ 
คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือทำาหน้าท่ีกำากับดแูลระบบการบรหิารความเสีย่ง  
และการควบคุมภายใน เพ่ือให้มั่นใจว่าบริษัทมีการบริหารจัดการ 
ความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม เพียงพอ และ 
เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานสากล

แนวปฏิบัติ 6.1.1
คณะกรรมการควรเข้าใจความเสี่ยงที่สำาคัญของกิจการ และอนุมัติความเสี่ยง
ที่ยอมรับได้

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพ่ือทำาหน้าท่ีช่วยกำากับดูแล กำาหนด
แนวทางและนโยบายการบริหารความเสี่ยงท่ีมีนัยสำาคัญต่อการดำาเนิน
ธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งรายงานให้คณะกรรมการบริษัทได ้
รับทราบถึงความเสี่ยงและแนวทางในการบริหารความเสี่ยงอย่าง 
เหมาะสมและเพียงพอ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะนำา 
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ

แนวปฏิบัติ 6.1.2
คณะกรรมการควรพิจารณาและอนุมัตินโยบายการบริหารความเสี่ยงท่ี
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และความเสี่ยงที่ยอมรับได้
ของกิจการ สำาหรับเป็นกรอบการปฏิบัติงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยง
ของทุกคนในองค์กรให้เป็นทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ คณะกรรมการควรให ้
ความสำาคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและดูแลให้มีการทบทวนนโยบาย
การบริหารความเสี่ยงเป็นประจำา เช่น ปีละ 1 ครั้ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำาหน้าท่ีกำาหนดนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยงสอดคล้องต่อการกำาหนดทิศทางกลยุทธ์การดำาเนินธุรกิจและ
แผนธุรกิจ และนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

แนวปฏิบัติ 6.1.3
คณะกรรมการควรดูแลให้บริษัทมีการระบุความเสี่ยง โดยพิจารณาปัจจัย 
ทั้งภายนอกและภายในองค์กรท่ีอาจส่งผลให้บริษัทไม่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กำาหนดไว้

บริษัทมีการดำาเนินการการจัดทำาแผนบริหารความเสี่ยง ซึ่งในขั้นตอน 
การระบุความเสี่ยงได้มีการพิจารณาปัจจัยทั้งภายนอกและภายใน

แนวปฏิบัติ 6.1.4
คณะกรรมการควรดแูลให้มัน่ใจว่า บรษิทัได้มกีารประเมนิผลกระทบและโอกาส
ที่เกิดข้ึนของความเสี่ยงที่ได้ระบุไว้เพ่ือจัดลำาดับความเสี่ยง และมีวิธีจัดการ
ความเสี่ยงที่เหมาะสม

ในขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงของบริษัทได้มีการประเมินผลกระทบ
และประเมนิโอกาสทีจ่ะเกิดขึน้ของความเสีย่งเพ่ือจะจดัลำาดบัความเสีย่ง 
และมีการกำาหนดวิธีจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมไว้

แนวปฏิบัติ 6.1.5
คณะกรรมการสามารถมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงหรือ 
คณะกรรมการตรวจสอบกลัน่กรองข้อ 6.1.1 - 6.1.4 ก่อนเสนอให้คณะกรรมการ
พิจารณา ตามที่เหมาะสมกับธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งและมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่งทำาหน้าท่ีกลัน่กรองความเสีย่งทีม่นียัสำาคญัของบรษิทั กำาหนด
นโยบายการบริหารความเสี่ยงสอดคล้องต่อการกำาหนดทิศทางกลยุทธ์
การดำาเนินธุรกิจและแผนธุรกิจ การระบุความเสี่ยงท่ีพิจารณาปัจจัย 
ท้ังภายนอกและภายในองค์กรท่ีอาจส่งผลให้บริษัทไม่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กำาหนดไว้ การประเมินผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึ้นของ
ความเสีย่งทีไ่ด้ระบไุว้เพ่ือจดัลำาดบัความเสีย่ง และมวิีธีจดัการความเสีย่ง
ที่เหมาะสม ก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
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แนวปฏิบัติ 6.1.6
คณะกรรมการควรตดิตามและประเมนิผลประสทิธิผลของการบรหิารความเสีย่ง
อย่างสมำ่าเสมอ

ตามกฎบตัรของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งกำาหนดให้คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงรายงานประเมินผลประสิทธิผลของการบริหาร 
ความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

แนวปฏิบัติ 6.1.7
คณะกรรมการมหีน้าท่ีดแูลให้กิจการประกอบธุรกจิให้เป็นไปตามกฎหมาย และ
มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งของในประเทศและในระดับสากล

บริษัทกำาหนดให้มีนโยบายเก่ียวกับจรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติใน 
การปฏิบติัหน้าท่ีของกรรมการผูบ้รหิารและพนักงาน (Code of conduct) 
โดยมีวตัถปุระสงค์คอืการทำาธรุกจิโดยชอบด้วยกฎหมายและต้องเป็นไป
ตามข้อกำาหนดต่างๆ และเคารพในสิทธิของผู้ค้าและลูกค้าของบริษัท

แนวปฏิบัติ 6.1.8
ในกรณีทีบ่รษิทัมบีรษิทัย่อยหรอืกิจการอืน่ท่ีบรษิทัไปลงทุนอย่างมนัียสำาคญั (เช่น 
มีสัดส่วนการถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงตั้งแต่ร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50)  
คณะกรรมการควรนำาผลประเมินระบบควบคุมภายในและการบริหาร 
ความเสี่ยงมาเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาตามข้อ 6.1.1 - 6.1.7 ด้วย

บริษัทกำาหนดให้มีนโยบายการบริหารงานในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และ
กิจการทีค่วบคมุร่วมกัน โดยบรษิทัจะมกีารตดิตามถึงผลประกอบการและ
การดำาเนินงานของธุรกิจอย่างใกล้ชิด และนำาเสนผลการวเิคราะห์รวมถึง
แสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทของ 
บรษัิทย่อยหรอืบรษัิทร่วมหรอืกิจการทีค่วบคมุร่วมกันนัน้ๆ เพ่ือใช้ประกอบ
การพิจารณากำาหนดนโยบายหรอืปรบัปรงุส่งเสรมิให้ธุรกิจของบรษิทัย่อย 
บริษัทร่วม หรือกิจการที่ควบคุมร่วมกัน มีการพิจารณาและเจริญเติบโต
อย่างต่อเนื่องต่อไป

หลักปฏิบัติ 6.2
คณะกรรมการต้องจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้
อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย
กรรมการ 3 คน ซึ่งทุกคนล้วนเป็นกรรมการอิสระ

แนวปฏิบัติ 6.2.1
คณะกรรมการต้องจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการ 
อย่างน้อย 3 คน ซึ่งทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติและหน้าที่
ตามหลักเกณฑ์ของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย ์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการ 3 คน ซ่ึงทุกคนเป็น
กรรมการอสิระ และมคีณุสมบตัแิละหน้าท่ีตามหลกัเกณฑ์ของสำานกังาน
คณะกรรมการกำ า กับหลั กทรัพย ์ และตลาดหลั กทรัพย ์  แ ล ะ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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แนวปฏิบัติ 6.2.2
คณะกรรมการควรกำาหนดหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบไว้เป็นลายลกัษณ์
อักษร โดยควรมีหน้าที่อย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1)  สอบทานให้กิจการมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

(accuracy and completeness)
(2)  สอบทานให้กิจการมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบ

ภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
(3) สอบทานให้กิจการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
(4)  พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให ้

ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบ
ภายใน

(5)  พิจารณา คัดเลือก เสนอบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพ่ือทำาหน้าที่เป็น 
ผู้สอบบัญชี และพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมท้ัง
ประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อย 
ปีละครั้ง

(6)  พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง 
ผลประโยชน์ เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง รายการ 
ดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อกิจการ

(7)  สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างองิและแบบประเมนิตนเองเก่ียวกับ
มาตรการต่อต้านการคอร์รปัชนัของกิจการตามโครงการแนวร่วมปฏิบตัขิอง
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

คณะกรรมการบรษิทัได้กำาหนดขอบเขตอำานาจหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ดงันี้
1. สอบทานให้บรษิทัมกีารรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ 
2.  สอบทานให้บรษิทัมรีะบบการควบคมุภายใน (Internal control) และ

ระบบการตรวจสอบภายใน (Internal audit) ท่ีเหมาะสมและมี
ประสิทธิผลและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย 
เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และ/หรือการว่าจ้าง
บริษัทตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับ 
การตรวจสอบภายใน 

3.  สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

4.  พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพ่ือ 
ทำาหน้าทีเ่ป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั และเสนอค่าตอบแทนของบคุคล
ดังกล่าว รวมท้ังเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ 
เข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

5.  พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์ให้เป ็นไปตามกฎหมายและข้อกำาหนดของ 
ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ท้ังน้ี เพ่ือให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผล
และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 

6.  จดัทำารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงาน
ประจำาปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธาน 
คณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย 
ดังต่อไปนี้ 

 (1)  ความเห็นเก่ียวกับความถูกต้องครบถ้วนเป็นท่ีเชื่อถือได้ของ
รายงานทางการเงินของบริษัท 

 (2)  ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของ
บริษัท 

 (3)  ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลกัทรพัย์ฯ หรอืกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

 (4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 (5) ความเหน็เก่ียวกับรายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์
 (6)  จำานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วม

ประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 (7)  ความเหน็หรอืข้อสงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบได้รบั

จากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter) 
 (8)  รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้

ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจาก 
คณะกรรมการบริษัท
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7.  ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือ 
มีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำาดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบ
อย่างมีนัยสำาคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานของบริษัท 
ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือ
ดำาเนินการปรบัปรงุแก้ไขภายในเวลาทีค่ณะกรรมการตรวจสอบเหน็
สมควร 

 (1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 (2)  การทุจรติหรอืมสีิง่ผดิปกตหิรอืมคีวามบกพร่องท่ีสำาคญัในระบบ

ควบคุมภายใน 
 (3)  การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

ข้อกำาหนดของตลาดหลกัทรพัย์ฯ หรอืกฎหมายทีเ่ก่ียวข้องกับธุรกิจ
ของบริษัท หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำาเนินการ 
ให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาข้างต้น กรรมการตรวจสอบ
รายใดรายหน่ึงอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำาตาม 
ข้างต้นต่อสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ

8.  พิจารณารายการท่ีอาจคาดว่าจะเป็นรายการท่ีก่อให้เกิดความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับผู ้ถือหุ ้นใหญ่รายใดๆ หาก 
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่ารายการดังกล่าวเข้าข่ายดังกล่าว 
คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องแจ้งให้คณะกรรมการทราบถึง
ประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายชื่อกรรมการท่านที่มี
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เพ่ือให้ท่านดงักล่าวปฏิบตัติามมาตรา 80  
ของพระราชบญัญัตหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ในการงดเว้นการ
ออกเสียงในวาระดังกล่าว 

9.  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วย 
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

แนวปฏิบัติ 6.2.3
คณะกรรมการควรดูแลให้บริษัทจัดให้มีกลไกหรือเครื่องมือท่ีจะทำาให ้
คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเข้าถึงข้อมูลท่ีจำาเป็นต่อการปฏิบัติหน้าท่ีท่ี 
ได้รับมอบหมาย เช่น เอื้ออำานวยให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเรียก 
ผูท่ี้เก่ียวข้องมาให้ข้อมลู การได้หารอืร่วมกับผูส้อบบญัช ีหรอืแสวงหาความเห็น
ที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดมาประกอบการพิจารณาของ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นส่วนหนึง่ของระบบการควบคมุภายใน ซึง่จะ
ทำาหน้าท่ีให้การสนับสนุนแก่คณะกรรมการบรษิทัในการปฏิบตัหิน้าทีต่าม
กฎหมาย กฎระเบียบ ข ้อบังคับท่ีเ ก่ียวข ้องกับการดำาเนินธุรกิจ  
รวมท้ังให้ข้อเสนอแนะอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน เพ่ือให้เชื่อมั่นว ่า 
การดำาเนินงานงานของบรษิทัเป็นไปอย่างเหมาะสม มปีระสทิธิภาพ และ
มีประสิทธิผลตามแนวทางการกำากับดูแลกิจการที่ดี ที่มุ่งเน้นการพัฒนา
อย่างย่ังยืน ขอบเขตอำานาจหน้าท่ีความรับผิดชอบตามกฎบัตรของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ กำาหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่
พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพ่ือทำาหน้าที่
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว 
รวมท้ังเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม
ด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

แนวปฏิบัติ 6.2.4
คณะกรรมการควรจัดให้มีบุคคลหรือหน่วยงานตรวจสอบภายในท่ีมีความ 
เป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาและสอบทาน
ประสิทธิภาพระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน พร้อมท้ัง
รายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบและเปิดเผยรายงานการสอบทานไว้ใน
รายงานประจำาปี

บริษัทจัดให้มีบุคคลและหน่วยงานตรวจสอบภายในท่ีมีความเป็นอิสระ
ในการปฏิบัติหน้าท่ีเป ็นผู ้รับผิดชอบในการพัฒนาและสอบทาน
ประสิทธิภาพระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน พร้อม
ท้ังรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบและเปิดเผยรายงานการสอบทาน
ไว้ในรายงานประจำาปี 

บรษิทักำาหนดโครงสร้างการบรหิาร (Organization Chart) ของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

81รายงานประจ�าป ี
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แนวปฏิบัติ 6.2.5
คณะกรรมการตรวจสอบต้องให้ความเหน็ถึงความเพียงพอของระบบการบรหิาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปี

คณะกรรมการตรวจสอบมีการให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบ
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และเปิดเผยไว้ในรายงาน
ประจำาปี

หลักปฏิบัติ 6.3
คณะกรรมการควรตดิตามดแูลและจดัการความขัดแย้งของผลประโยชน์ทีอ่าจ
เกิดขึ้นได้ระหว่างบริษัทกับฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึง
การป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูลและโอกาสของบริษัท 
และการทำาธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เก่ียวโยงกับบริษัทในลักษณะที่ 
ไม่สมควร

บริษัทกำาหนดให้มีนโยบายการทำารายการที่เกี่ยวโยงกัน นโยบายป้องกัน
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน เพ่ือใช้เป็น
มาตรการตรวจสอบ ติดตาม และป้องกัน

แนวปฏิบัติ 6.3.1
คณะกรรมการควรกำากับดแูลให้มรีะบบการรกัษาความปลอดภัยของข้อมลู ซึง่
รวมถึงการกำาหนดนโยบายและวิธีปฏิบัตใินการรกัษาความลบั (confidentiality) 
การรกัษาความน่าเชือ่ถือ (integrity) และความพร้อมใช้ของข้อมลู (availability) 
รวมท้ังการจัดการข้อมูลท่ีอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ (market 
sensitive information) นอกจากนี ้คณะกรรมการควรดแูลให้กรรมการ ผูบ้รหิาร
ระดับสูง และพนักงาน ตลอดจนบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง อาทิ ที่ปรึกษาทาง
กฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ปฏิบัติตามระบบการรักษาความปลอดภัยของ
ข้อมูลด้วย

บริษัทกำาหนดให้มีนโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทและนโยบาย
ความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศเพ่ือกำากบัดแูลการรกัษาความปลอดภยั
ของข้อมลู วธีิปฏบิตัใินการรกัษาความลบั การรกัษาความน่าเชือ่ถือ และ
ความพร้อมใช้ของข้อมูลโดยมีผู้ท่ีเก่ียวข้อง ท้ังท่ีเป็นผู้บริหาร พนักงาน
ประจำา พนักงานสัญญาจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว ที่ปรึกษา ผู ้ให้บริการ  
ผู้เกี่ยวข้องจากภายนอกที่จะต้องปฏิบัติตามนโยบายนี้อย่างเคร่งครัด

แนวปฏิบัติ 6.3.2
คณะกรรมการควรดแูลให้มกีารจดัการและติดตามรายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง
ของผลประโยชน์ รวมทั้งดูแลให้มีแนวทางและวิธีปฏิบัติเพื่อให้การทำารายการ
ดังกล่าวเป็นไปตามข้ันตอนการดำาเนินการและการเปิดเผยข้อมูล ตามท่ี
กฎหมายกำาหนดและเป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม
เป็นสำาคัญ โดยที่ผู้มีส่วนได้เสียไม่ควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

คณะกรรมการบริษัทกำาหนดนโยบายเก่ียวกับการป้องกันความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์บนหลกัการท่ีว่าการตดัสนิใจใดๆ ในการดำาเนนิกิจกรรม
ทางธุรกิจจะต้องทำาเพ่ือผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านั้น และควร 
หลีกเลี่ยงการกระทำาท่ีก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดย
กำาหนดให้ผูท่ี้มส่ีวนเก่ียวข้องหรอืมส่ีวนได้เสยีกับรายการท่ีพิจารณา ต้อง
แจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียของตนใน
รายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสินใจ รวมถึงไม่มี
อำานาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ

นอกจากนีค้ณะกรรมการบรษิทัได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ
เป็นผู้พิจารณารายการท่ีอาจคาดว่าจะเป็นรายการท่ีก่อให้เกิดความ 
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นใหญ่รายใดๆ หาก 
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่ารายการดังกล่าวเข้าข่ายดังกล่าว 
คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องแจ้งให้คณะกรรมการทราบถึงประเด็น
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายชื่อกรรมการท่านที่มีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ เพ่ือให้ท่านดังกล่าวปฏิบัติตามมาตรา 80 ของ 
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในการงดเว้นการ 
ออกเสียงในวาระดังกล่าว
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แนวปฏิบัติ 6.3.3
คณะกรรมการควรมข้ีอกำาหนดให้กรรมการรายงานการมส่ีวนได้เสยีอย่างน้อย
ก่อนการพิจารณาวาระการประชุมคณะกรรมการ และบันทึกไว้ในรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการควรดูแลให้กรรมการที่มีส่วนได้เสีย 
อย่างมีนัยสำาคัญในลักษณะที่อาจทำาให้กรรมการรายดังกล่าวไม่สามารถให้
ความเห็นได้อย่างอิสระ งดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาใน
วาระนั้น

บริษัทมีนโยบายเก่ียวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดย
กำาหนดให้กรรมการและผู้บริหารจะต้องนำาเสนอวาระการประชุมใดๆ ท่ี
คาดว่าจะเป็นวาระการประชุมท่ีอาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง 
ผลประโยชน์ระหว่างบรษิทักับผูถื้อหุ้นใหญ่รายใดๆ ให้กับคณะกรรมการ
ตรวจสอบพิจารณาก่อน หากคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่ารายการ
ดังกล่าวเข้าข่ายดังต่อไปนี้ คือ
1.  รายการที่เก่ียวโยงกัน คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องเสนอให ้

คณะกรรมการบริษัทดำาเนินการตามประกาศของคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการ 
ปฏิบตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในรายการทีเ่ก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 หรอื

2.  หากรายการเข้าข่ายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการ
ตรวจสอบจะแจง้ให้คณะกรรมการบรษิัททราบถงึประเดน็ของความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นและแจ้งคณะกรรมการบริษัท
ได้ทราบถึงรายชื่อกรรมการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
เพ่ือที่จะให้คณะกรรมการบริษัทและกรรมการท่านดังกล่าวปฏิบัติ
ตามมาตรา  80  ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำา กัด 
อย่างเคร่งครัด

อีกท้ังหากกรรมการและผู้บริหารเห็นว่ารายการใดรายการหน่ึงเป็น
รายการท่ีเข้าข่ายรายการท่ีเก่ียวโยงหรือรายการท่ีมีความขัดแย้งทาง 
ผลประโยชน์อย่างชัดเจนและเจตนาจะปฏิบัติตามประกาศของ 
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการเปิดเผยข้อมูล 
และการปฏิบตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในรายการทีเ่ก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546  
และ/หรอื มาตรา 80 ของพระราชบญัญัติบรษิทัมหาชนจำากัด ว่าด้วยการ
งดออกเสยีงของกรรมการทีม่ส่ีวนได้เสยีทัง้ทางตรงหรอืทางอ้อม กรรมการ
หรือผู้บริหารอาจเสนอวาระดังกล่าวเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท
โดยตรงได้โดยไม่จำาเป็นต้องขอความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ก่อนได้

หลักปฏิบัติ 6.4
คณะกรรมการควรกำากับดูแลให้มีการจัดทำานโยบายและแนวปฏิบัติด้าน 
การต่อต้านคอร์รปัชนัท่ีชดัเจนและสือ่สารในทกุระดบัขององค์กรและต่อคนนอก
เพื่อให้เกิดการนำาไปปฏิบัติได้จริง

บริษัทกำาหนดให้มีนโยบายเก่ียวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยม ี
การสื่อสารไปยังพนักงานส ่งผ ่านทางอี เมล เครือข ่ายภายใน  
(Nok Intranest) และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบรษิทั (www.nokair.com)

แนวปฏิบัติ 6.4.1
คณะกรรมการควรจัดให้มีโครงการ หรือแนวทางในการต่อต้านการทุจริต  
การคอร์รัปชันรวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงาน
ทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

บริษัทกำาหนดให้มีนโยบายเก่ียวกับการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชัน 
เพ่ือเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติท่ีเหมาะสมของคณะกรรมการ 
ฝ่ายบรหิาร และพนักงานทุกระดบั มกีารเผยแพร่นโยบายเก่ียวกับการต่อต้าน 
การทุจริตหรือคอร์รัปชันผ่านทางการสื่อสารของบริษัท เช่น ส่งอีเมลถึง
พนักงานทุกคน เผยแพร่ไว้บนเครือข่ายภายใน (Nok Intranest) และ
เว็บไซต์ของบริษัท (www.nokair.com) รวมถึงมีการจัดอบรมให้กับ
พนักงานใหม่ได้รับทราบและปฏิบัติตามแนวทางที่นโยบายกำาหนดไว้

หลักปฏิบัติ 6.5
คณะกรรมการควรกำากับดูแลให้กิจการมีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและ 
การดำาเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส

บริษัทมีการกำาหนดให้มีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำาเนินการ
ในกรณีมีการชี้เบาะแส โดยระบุไว้ในนโยบายเก่ียวกับการต่อต้านทุจริต
คอร์รัปชัน

83รายงานประจ�าป ี
2561

บริษัท สายการบินนกแอร ์  จ� ากัด (มหาชน)



หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 แนวปฏิบัติของบริษัท

แนวปฏิบัติ 6.5.1
คณะกรรมการควรกำากับดแูลให้มกีลไกและกระบวนการจดัการ (บนัทึก ตดิตาม
ความคืบหน้าแก้ไขปัญหา รายงาน) ข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย และดูแล
ให้มกีารจดัช่องทางเพ่ือการรบัข้อร้องเรยีนทีม่คีวามสะดวกและมมีากกว่าหนึง่
ช่องทาง รวมท้ังเปิดเผยช่องทางการรบัเรือ่งร้องเรยีนไว้ใน website หรอืรายงาน
ประจำาปี

ในนโยบายเก่ียวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ได้กำาหนดขอบเขต
การร้องเรยีนและแจ้งเบาะแสการทจุรติหรอืคอร์รปัชนัเมือ่มข้ีอสงสยัหรอื
พบเห็นการกระทำาที่ฝ ่าฝืนแนวปฏิบัติ และมีการเปิดเผยช่องทาง 
การรับเรื่องร้องเรียนไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.nokair.com)

แนวปฏิบัติ 6.5.2
คณะกรรมการดแูลให้มนีโยบายและแนวทางทีช่ดัเจนในกรณีท่ีมกีารชีเ้บาะแส 
โดยควรกำาหนดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสผ่านทาง website ของกิจการ
หรือผ่านกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบของกิจการที่ได้รับมอบหมาย  
รวมท้ังมกีระบวนการตรวจสอบข้อมลู การดำาเนินการ และรายงานต่อคณะกรรมการ

นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ได้กำาหนดช่องทางการ
แจ้งเบาะแสหรอืร้องเรยีนการทจุรติหรอืคอร์รปัชนัผ่านทางคณะกรรมการ
ตรวจสอบ รวมท้ังมีกระบวนการตรวจสอบข้อมูล การดำาเนินการ และ
รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

แนวปฏิบัติ 6.5.3
คณะกรรมการควรดูแลให้มีมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมแก่ผู้แจ้งเบาะแสท่ี
แจ้งเบาะแสด้วยเจตนาสุจริต

นโยบายเก่ียวกับการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชนั ได้กำาหนดให้มีมาตรการ
คุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชัน

หลักปฏิบัติ 7
รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล บริษัทมีนโยบายท่ีจะเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทางการเงินและอ่ืนๆ  

ที่เก่ียวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทที่ตรงต่อความเป็นจริง 
ครบถ้วน สมำา่เสมอ ทันเวลา แสดงให้เห็นถึงสถานภาพทางการเงนิและ
การประกอบการที่แท้จริงของบริษัทรวมทั้งอนาคตของธุรกิจของบริษัท

หลักปฏิบัติ 7.1
คณะกรรมการมีความรับผิดชอบในการดูแลให้ระบบการจัดทำารายงานทาง 
การเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำาคัญต่างๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไป
ตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

บรษิทัมนีโยบายในการกำากับดแูลให้มกีารปฏิบตัติามกฎหมาย ข้อบงัคับ 
และระเบียบที่เก่ียวข้องกับการเปิดเผยและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด 
โดยรายงานทางการเงินจะอยู่บนพ้ืนฐานข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง  
ครบถ้วน และเพียงพอตามมาตรฐานการบัญชี

แนวปฏิบัติ 7.1.1
คณะกรรมการควรดูแลให้บุคลากรท่ีเก่ียวข้องกับการจัดทำาและเปิดเผยข้อมูล 
มีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และมี
จำานวนเพียงพอ โดยบคุลากรดงักล่าวหมายรวมถึงผูบ้รหิารสงูสดุสายงานบญัชี
และการเงิน ผู้จัดทำาบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน เลขานุการบริษัท และนักลงทุน
สัมพันธ์

คณะกรรมการบริษัทมุ ่งมั่นท่ีจะดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย  
ข้อบังคับ และระเบียบท่ีเก่ียวข้องเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลและความ
โปร่งใสอย่างเคร่งครัด จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัท  
สื่อเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพ่ือให้ผู้ถือหุ้นและ 
ผูท่ี้เก่ียวข้องอืน่ๆ ได้รบัทราบข้อมลูของบรษิทัได้อย่างท่ัวถึง และจะทำาการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับแนวทางท่ีตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย ์และ
ตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศใช้บังคับ

นโยบายนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทจัดให้มีเจ้าหน้าที่ทำาหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนหรือผู้ถือหุ้น 
รวมถึงนกัลงทนุสถาบนัและผูถื้อหุ้นรายย่อย บรษิทัจะจดัให้มกีารประชมุ
เพ่ือวิเคราะห์ผลการดำาเนินงานเป็นประจำา รวมท้ังจะเผยแพร่ข้อมูลของ
องค์กร ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลท่ัวไปให้แก่ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์
หลักทรัพย์ บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และหน่วยงานรัฐท่ีเก่ียวข้อง 
ผ่านทางช่องทางต่างๆ ได้แก่ การรายงานต่อตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย  
สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
เว็บไซต์ของบริษัท
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แนวปฏิบัติ 7.1.2
ในการให้ความเห็นชอบการเปิดเผยข้อมูล คณะกรรมการควรคำานึงถึงปัจจัยที่
เก่ียวข้องโดยในกรณีที่เป็นรายงานทางการเงิน ควรพิจารณาปัจจัยอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้ด้วย
(1) ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
(2)  ความเห็นของผู ้สอบบัญชีในรายงานทางการเงิน และข้อสังเกตของ 

ผูส้อบบญัชเีก่ียวกับระบบควบคมุภายใน รวมทัง้ข้อสงัเกตของผูส้อบบญัชี
ผ่านการสื่อสารในช่องทางอื่นๆ (ถ้ามี)

(3) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
(4)  ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์และนโยบาย 

ของบริษัท

บริษัทให้ความสำาคัญต่อรายงานทางการเงิน เพ่ือให้แสดงถึงสถานะ
ทางการเงนิและผลการประกอบการทีแ่ท้จรงิของบรษิทัโดยอยู่บนพ้ืนฐาน
ของข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามมาตรฐาน 
การบัญชีซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

แนวปฏิบัติ 7.1.3
คณะกรรมการควรดูแลให้การเปิดเผยข้อมูล ซึ่งรวมถึงงบการเงิน รายงาน
ประจำาปี แบบ 56 - 1 สามารถสะท้อนฐานะการเงินและผลการดำาเนินงาน 
อย่างเพียงพอ รวมทัง้ควรสนบัสนนุให้บรษิทัจดัทำาคำาอธิบายและการวิเคราะห์
ของฝ่ายจัดการ (management discussion and analysis หรือ MD & A) เพื่อ
ประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ท้ังนี้ เพ่ือให้นักลงทุนได้รับทราบ
ข้อมลูและเข้าใจการเปลีย่นแปลงทีเ่กิดขึน้กับฐานะการเงนิและผลการดำาเนินงาน 
ของบรษิทัในแต่ละไตรมาสได้ดย่ิีงขึน้ นอกจากข้อมลูตวัเลขในงบการเงินเพียง
อย่างเดียว

บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งรวมถึงงบการเงิน รายงานประจำาปี แบบ 
56 - 1 ท่ีสะท้อนฐานะการเงินและผลการดำาเนินงาน รวมทั้งจัดทำา 
คำาอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำาเนินงาน เพ่ือประกอบการเปิดเผย
งบการเงินทุกไตรมาส

แนวปฏิบัติ 7.1.4
ในกรณีที่การเปิดเผยข้อมูลรายการใดเก่ียวข้องกับกรรมการรายใดรายหน่ึง
เป็นการเฉพาะ กรรมการรายนั้นควรดูแลให้การเปิดเผยในส่วนของตนมีความ
ครบถ้วน ถูกต้องด้วย เช่น ข้อมูลผู้ถือหุ้นของกลุ่มตน การเปิดเผยในส่วนท่ี 
เกี่ยวเนื่องกับ shareholders’ agreement ของกลุ่มตน

บรษิทัจะเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกับกรรมการแต่ละท่าน ตลอดจนบทบาทและ
หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ใน
รายงานประจำาปีของบริษัท (แบบ 56 - 2) และแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจำาปี (แบบ 56 - 1) และจะเปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการและ 
ผู้บริหารระดับสูงในรายงานประจำาปีของบริษัท (แบบ 56 - 2) และแบบ
แสดงรายการข้อมูลประจำาปี (แบบ 56 - 1) บังคับตามกฎบัตรของ 
คณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการบรษิทัมหีน้าท่ีรายงานความรบัผดิชอบ 
ของตนในการจัดทำารายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของ
ผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำาปีและครอบคลุมในเรื่องสำาคัญๆ ตาม
นโยบายเรื่องข้อพึงปฏิบัติท่ีดีสำาหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

หลักปฏิบัติ 7.2
คณะกรรมการควรตดิตามดแูลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและ
ความสามารถในการชำาระหนี้

มีการรายงานฐานะทางเงินของบริษัทต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท
เป็นประจำาทุกเดือน

แนวปฏิบัติ 7.2.1
คณะกรรมการควรดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการติดตามและประเมินฐานะทาง 
การเงินของกิจการและมีการรายงานต่อคณะกรรมการอย่างสมำ่าเสมอ โดย 
คณะกรรมการและฝ่ายจัดการควรร่วมกันหาทางแก้ไขโดยเร็วหากเริ่มมี
สัญญาณบ่งชี้ถึงปัญหาสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการ 
ชำาระหนี้

คณะกรรมการบริษัทมีการกำาหนดให้ฝ่ายบริหารมีการติดตามและ
ประเมินฐานะทางการเงินของบริษัทและมีการรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษัทเป็นประจำาทุกเดือน เพ่ือร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาท่ีอาจจะ
เกิดขึ้น
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แนวปฏิบัติ 7.2.2
ในการอนุมัติการทำารายการใดๆ หรือการเสนอความเห็นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
อนุมัติคณะกรรมการควรมั่นใจได้ว่า การทำารายการดังกล่าวจะไม่กระทบต่อ
ความต่อเนื่องในการดำาเนินกิจการสภาพคล่องทางการเงิน หรือความสามารถ
ในการชำาระหนี้

นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ กำาหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติให้เป็น
ไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุม 
ผู้ถือหุ้นโดยปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษา 
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
และเพ่ือให้มั่นใจว่าการดำาเนินงานของบริษัทเป็นไปในทิศทางท่ีก่อให ้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย คณะกรรมการบริษัท
จะดูแลให้มีการจัดทำาวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย นโยบาย ทิศทางการ
ดำาเนนิงาน แผนกลยุทธ์ แผนงานและงบประมาณประจำาปีของบริษทั โดย
คณะกรรมการบรษิทัจะร่วมแสดงความคดิเห็น เพ่ือให้เกิดความเข้าใจใน
ภาพรวมของธุรกิจร่วมกันก่อนท่ีจะพิจารณาอนุมัติ และติดตามให้มีการ
บรหิารงานเพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายทีว่างไว้ โดยจะยึดถือตามแนวทาง
ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและสำานกังานคณะกรรมการกำากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พร้อมทั้งจะต้องดำาเนินการตาม

หลักปฏิบัติ 7.3
ในภาวะท่ีกิจการประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา 
คณะกรรมการควรมัน่ใจได้ว่า กิจการมแีผนในการแก้ไขปัญหา หรอืมกีลไกอืน่
ท่ีจะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินได้ ทั้งน้ี ภายใต้การคำานึงถึงสิทธิของ 
ผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทตระหนักและรับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มท่ีควรได้รับ 
การดแูลตามสทิธิทีม่ตีามกฎหมายท่ีเกีย่วข้อง บรษิทัจะมกีารดำาเนินการ
แก้ไขปัญหาโดยอยู่บนพ้ืนฐานของนโยบายและแนวปฏิบติัท่ีได้กำาหนดไว้

แนวปฏิบัติ 7.3.1
ในกรณีท่ีกิจการมีแนวโน้มที่จะไม่สามารถชำาระหน้ีหรือมีปัญหาทางการเงิน
คณะกรรมการควรติดตามอย่างใกล้ชิด และดูแลให้กิจการประกอบธุรกิจด้วย
ความระมัดระวัง และปฏิบัติตามข้อกำาหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล

ในสถานการณ์ที่บริษัทมีปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน คณะกรรมการ
บริษัทได้มีการติดตามอย่างใกล้ชิด กำากับดูแล และพิจารณาอย่าง
ละเอยีดรอบคอบในการดำาเนินการต่างๆ ด้วยความระมดัระวัง และปฏบิตัิ
ตามข้อกำาหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล

แนวปฏิบัติ 7.3.2
คณะกรรมการควรดแูลให้กิจการกำาหนดแผนการแก้ไขปัญหาทางการเงนิ โดย
คำานึงถึงความเป็นธรรมต่อผูม้ส่ีวนได้เสยี ซึง่รวมถึงเจ้าหน้ี ตลอดจนตดิตามการ
แก้ไขปัญหา โดยให้ฝ่ายจัดการรายงานสถานะอย่างสมำ่าเสมอ

บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหน้ี โดยปฏิบัติต่อ 
คูค้่า และ/หรอืเจ้าหนีอ้ย่างเป็นธรรม ซือ่สตัย์ และไม่เอารดัเอาเปรยีบคู่ค้า  
โดยคำานึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท พื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่ 
เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง 
ผลประโยชน์ การเจรจาแก้ไขปัญหาอยู่บนพ้ืนฐานของความสมัพันธ์ทาง
ธุรกิจ กรณีทีไ่ม่สามารถปฏบิตัติามเงือ่นไขหรอืข้อตกลงใดได้ ต้องรบีแจ้ง
ให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา

แนวปฏิบัติ 7.3.3
คณะกรรมการควรมั่นใจได้ว่า การพิจารณาตัดสินใจใดๆ ในการแก้ไขปัญหา
ทางการเงินของบริษัท ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดจะต้องเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล

คณะกรรมการบรษัิทมหีน้าท่ีปฏิบตัใิห้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ 
และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท พิจารณาเรื่องต่างๆ 
โดยคำานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัท
อย่างเป็นธรรม

หลักปฏิบัติ 7.4
คณะกรรมการควรพิจารณาจัดทำารายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม บริษัทดำาเนินการจัดทำารายงานความความรับผิดชอบต่อสังคมโดย

พิจารณาถึงข้อเท็จจริงและความเหมาะสมของกิจการ
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แนวปฏิบัติ 7.4.1
คณะกรรมการควรพิจารณาความเหมาะสมในการเปิดเผยข้อมลูการปฏิบตัติาม
กฎหมาย การปฏิบติัตามจรรยาบรรณ นโยบายการต่อต้านคอร์รปัชนั การปฏิบตัิ
ต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และการ
เคารพสิทธิมนุษยชน รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดย
คำานงึถึงกรอบการรายงานท่ีได้รบัการยอมรบัในประเทศหรอืในระดบัสากล ทัง้นี้ 
อาจเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในรายงานประจำาปี หรืออาจจัดทำาเป็นเล่มแยก
ต่างหากตามความเหมาะสมของกิจการ

บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติตามกฎหมาย การปฏิบัติตาม 
จรรยาบรรณ นโยบายเก่ียวกับการต่อต้านทุจรติหรอืคอร์รปัชัน การปฏิบตัิ
ต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และ
การเคารพสทิธิมนุษยชน รวมทัง้ความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม
ไว้ในรายงานประจำาปี

แนวปฏิบัติ 7.4.2
คณะกรรมการควรดูแลให้ข้อมูลท่ีเปิดเผยเป็นเรื่องที่สำาคัญและสะท้อน 
การปฏิบัติที่จะนำาไปสู่การสร้างคุณค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืน

ในนโยบายการกำากับดูแลกิจการท่ีดี หมวดท่ี 4 การเปิดเผยข้อมูลและ
ความโปร่งใสคณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นท่ีจะดูแลให้มีการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ข้อบงัคบั และระเบยีบท่ีเก่ียวข้องเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมลูและ
ความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของ
บริษัท สื่อเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพ่ือให้ผู้ถือหุ้น
และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ได้รับทราบข้อมูลของบริษัทได้อย่างทั่วถึง และจะ
ทำาการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยและสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศใช้บังคับ

หลักปฏิบัติ 7.5
คณะกรรมการควรกำากับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบ
งานนักลงทุนสมัพันธ์ท่ีทำาหน้าท่ีในการสือ่สารกับผูถื้อหุ้น และผูม้ส่ีวนได้เสยีอืน่ 
เช่น นกัลงทุน นกัวิเคราะห์ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา

บริษัทจัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ท่ีทำาหน้าที่ในการสื่อสารกับ 
ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

แนวปฏิบัติ 7.5.1
คณะกรรมการควรจัดให้มีนโยบายการสื่อสาร (communication policy) และ
นโยบายการเปิดเผยข้อมูล (disclosure policy) เพื่อให้มั่นใจได้ว่า การสื่อสาร
และการเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลภายนอกเป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน 
ทันเวลา ใช้ช่องทางที่เหมาะสม ปกป้องข้อมูลลับและข้อมูลท่ีมีผลต่อราคา 
หลักทรัพย์ รวมทั้งมีการสื่อสารให้เข้าใจตรงกันท้ังองค์กรในการปฏิบัติตาม
นโยบายดังกล่าว

บริษัทยึดแนวปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลตามนโยบายการกำากับดูแล
กิจการทีด่ ีหมวดที ่4 การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส รวมถึงนโยบาย
การใช้ข้อมูลภายในของบริษัท เพ่ือเป็นมาตรการการป้องกันกรณีท่ี
กรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่
ตนเองและผู้อื่นในทางมิชอบ

แนวปฏิบัติ 7.5.2
คณะกรรมการควรจัดให้มีการกำาหนดผู้ท่ีรับผิดชอบการให้ข้อมูลกับบุคคล
ภายนอก โดยควรเป็นผูท่ี้มคีวามเหมาะสมกับการปฏิบตัหิน้าที ่เข้าใจธุรกิจของ
บริษัท รวมทั้งวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก ค่านิยม และสามารถสื่อสารกับ 
ตลาดทุนได้เป็นอย่างดี เช่น กรรมการผู ้จัดการใหญ่ ประธานเจ้าหน้าท่ี 
ฝ่ายการเงิน และผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นต้น

บริษัทกำาหนดให้มีเจ้าหน้าที่ทำาหน้าท่ีติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนหรือ 
ผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบันและผู้ถือหุ้นรายย่อย บริษัทจะจัดให้มี
การประชมุเพ่ือวิเคราะห์ผลการดำาเนินงานเป็นประจำา รวมท้ังจะเผยแพร่
ข้อมูลขององค์กร ท้ังข้อมูลทางการเงินและข้อมูลท่ัวไปให้แก่ผู้ถือหุ้น 
นกัวเิคราะห์หลกัทรพัย์ บรษิทัจดัอนัดบัความน่าเชือ่ถอื และหน่วยงานรฐั
ท่ีเก่ียวข้อง ผ่านทางช่องทางต่างๆ ได้แก่ การรายงานต่อตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัท

แนวปฏิบัติ 7.5.3
คณะกรรมการควรดูแลให้ฝ่ายจัดการกำาหนดทิศทางและสนับสนุนงานด้าน 
นักลงทุนสัมพันธ์ เช่น การจัดให้มีหลักปฏิบัติในการให้ข้อมูล นโยบายการ
จดัการข้อมลูท่ีมผีลต่อราคาหลักทรพัย์ รวมท้ังกำาหนดหน้าท่ีและความรบัผดิชอบ 
ของนกัลงทุนสมัพันธ์ให้ชดัเจน เพ่ือให้การสือ่สารและการเปิดเผยข้อมลูเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทกำาหนดให้มีนโยบายนักลงทุนสัมพันธ์เพ่ือสนับสนุนงานด้าน 
นักลงทุนสัมพันธ์ รวมทั้งได้กำาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของนักลงทุน
สัมพันธ์ไว้ในใบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)

87รายงานประจ�าป ี
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หลักปฏิบัติ 7.6
คณะกรรมการควรส่งเสริมให้มีการนำาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ 
เผยแพร่ข้อมูล

บรษิทัมกีารส่งเสรมิให้มกีารนำาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่
ข้อมูล

แนวปฏิบัติ 7.6.1
นอกจากการเผยแพร่ข ้อมูลตามเกณฑ์ที่กำาหนดและผ่านช่องทางของ
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยแล้ว คณะกรรมการควรพิจารณาให้มกีารเปิดเผย 
ข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางอื่นด้วย เช่น website ของ
บริษัท โดยควรกระทำาอย่างสมำ่าเสมอ พร้อมทั้งนำาเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน

บริษัทมีการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำาหนดท้ังในรูปแบบภาษาไทย
และภาษาอังกฤษผ่านทางเว็บไวต์ของบริษัท (www.nokair.com) ด้วย 
และมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

หลักปฏิบัติ 8
สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น บรษิทัให้ความสำาคญัและเคารพสทิธิของผูถื้อหุน้ทกุราย และกำาหนดให้

มีการปฏิบัติต่อผู้ถึอหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม

หลักปฏิบัติ 8.1
คณะกรรมการควรดูแลให้มั่นใจว่า ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่อง
สำาคัญของบริษัท

บริษัทได้กำาหนดเป็นนโยบายไว้ในนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีของ
บริษัท หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น และหมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
อย่างเท่าเทียมกัน

แนวปฏิบัติ 8.1.1
คณะกรรมการควรดูแลให้เรื่องสำาคัญ ทั้งประเด็นท่ีกำาหนดในกฎหมายและ
ประเด็นท่ีอาจมีผลกระทบต่อทิศทางการดำาเนินงานของกิจการ ได้ผ่านการ
พิจารณา และ/หรอืการอนมุตัขิองผูถื้อหุน้โดยเรือ่งสำาคญัดงักล่าวควรถกูบรรจุ
เป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

บรษิทัมกีารดแูลให้เรือ่งสำาคญั ทัง้ประเดน็ท่ีกฎหมายกำาหนดและประเด็น
ท่ีอาจมผีลกระทบต่อทิศทางการดำาเนินงานของบรษิทัได้ถูกบรรจเุป็นวาระ
การประชุมผู้ถือหุ้น

แนวปฏิบัติ 8.1.2
คณะกรรมการควรสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น เช่น
(1)  การกำาหนดหลกัเกณฑ์การให้ผูถื้อหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเพ่ิมวาระการ

ประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการควรพิจารณา
บรรจุเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเป็นวาระการประชุม ซึ่งหากกรณีคณะกรรมการ
ปฏิเสธเรือ่งท่ีผู้ถือหุ้นเสนอบรรจเุป็นวาระคณะกรรมการต้องแจ้งเหตผุลให้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ

(2)  หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้าดำารงตำาแหน่ง
กรรมการท้ังน้ี คณะกรรมการควรดแูลให้มกีารเปิดเผยหลกัเกณฑ์ดงักล่าว
ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

บริษัทสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น โดยกำาหนดไว้ในนโยบายการ
กำากับดูแลกิจการที่ดี หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อกรรมการ หรือเสนอ
วาระการประชุมเพ่ิมเติมได้ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นและมีการเปิดเผย 
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและรายชื่อ
บุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

แนวปฏิบัติ 8.1.3
คณะกรรมการควรดแูลให้หนงัสอืนัดประชมุผูถื้อหุน้มข้ีอมลูทีถู่กต้อง ครบถ้วน 
และเพียงพอต่อการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น

ตามข้อบังคับของบริษัท กำาหนดให้ในการเรียกประชุมผู ้ถือหุ้น ให้ 
คณะกรรมการจัดทำาเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานท่ี วัน เวลา 
ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมด้วย 
รายละเอยีดตามสมควร โดยระบใุห้ชดัเจนว่าเป็นเรือ่งท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ 
เพ่ืออนุมัติ  หรือเพ่ือพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของ 
คณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว

แนวปฏิบัติ 8.1.4
คณะกรรมการควรดูแลให้มีการส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารท่ี
เกี่ยวข้อง และเผยแพร่บน website ของบริษัทอย่างน้อย 28 วันก่อนวันประชุม

ตามข้อบังคับบริษัทและนโยบายการกำากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท 
กำาหนดให้การเรียกประชุมผู้ถือหุ้นต้องจัดส่งหนังสือนัดเชิญประชุม 
ผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมซึ่งเป็นไป
ตามพระราชบญัญัตบิรษิทัมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 แต่ทัง้นีใ้นการประชมุ
สามัญประจำาปี 2561 บริษัทได้ดำาเนินการจัดส่งหนังสือนัดประชุมให้ 
ผู ้ถือหุ ้นพร้อมเอกสารล่วงหน้า 15 วันก่อนวันประชุม และเผยแพร ่
บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้า 24 วันก่อนวันประชุม
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แนวปฏิบัติ 8.1.5
คณะกรรมการควรเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้ส่งคำาถามล่วงหน้าก่อนวนัประชมุ โดย
กำาหนดหลักเกณฑ์การส่งคำาถามล่วงหน้า และเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้
บน website ของบริษัทด้วย

บรษิทัมกีารเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้ได้ส่งคำาถามล่วงหน้าก่อนวนัประชมุ โดย
กำาหนดหลักเกณฑ์การส่งคำาถามล่วงหน้าโดยมีการเผยแพร่และแบบ 
ขอเสนอเรื่องเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวไว้บน
เว็บไซต์ของบริษัท (www.nokair.com)

แนวปฏิบัติ 8.1.6
หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารที่เก่ียวข้องควรจัดทำาเป็นภาษาอังกฤษ
ทั้งฉบับ และเผยแพร่พร้อมกับฉบับภาษาไทย

บรษิทัได้มกีารจดัทำาหนังสอืนดัประชมุผูถ้อืหุน้และเอกสารท่ีเก่ียวข้องเป็น
ภาษาอังกฤษทั้งฉบับและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทพร้อมกับฉบับ
ภาษาไทย

หลักปฏิบัติ 8.2
คณะกรรมการควรดูแลให้การดำาเนินการในวันประชมุผูถื้อหุน้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน

บรษิทัได้กำาหนดเป็นนโยบายเก่ียวกับการดำาเนินการในวันประชมุผูถื้อหุ้น
ไว้ในนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท หมวดที่ 1 สิทธิของ 
ผูถื้อหุ้น เพือ่ให้การประชมุผูถื้อหุ้นเป็นไปด้วยความเรยีบร้อย โปร่งใส และ
มีประสิทธิภาพ

แนวปฏิบัติ 8.2.1
คณะกรรมการควรกำาหนดวัน เวลา และสถานท่ีประชุม โดยคำานึงถึงความ
สะดวกในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น เช่น ช่วงเวลาการประชุมที่เหมาะสม
และเพียงพอต่อการอภิปราย สถานท่ีจดัประชมุทีส่ะดวกต่อการเดนิทาง เป็นต้น

บริษัทกำาหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม โดยคำานึงถึงความสะดวกใน
การเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น เช่น ช่วงเวลาการประชุมที่เหมาะสมและ
เพียงพอต่อการอภปิราย สถานที่จัดประชุมที่สะดวกต่อการเดินทาง ตาม
นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้
•  อำานวยความสะดวกแก่ผู ้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการ 

เข้าร่วมประชุมท้ังในเรื่องสถานท่ี สิ่งอำานวยความสะดวก เช่น มี 
ท่ีจอดรถเพียงพอสำาหรับผู้ถือหุ้นท่ีขับรถมา และมีการคมนาคมท่ี
สะดวกสำาหรบัผูถื้อหุน้ท่ัวไปโดยแนบแผนทีต่ัง้ของสถานท่ีประชมุไป
พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

•  กำาหนดการประชุมต้องไม่ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือวันหยุด 
ต่อเนื่อง และกำาหนดในเวลาที่เหมาะสม

แนวปฏิบัติ 8.2.2
คณะกรรมการควรดูแลไม่ให้มีการกระทำาใดๆ ที่เป็นการจำากัดโอกาสการ 
เข้าประชุม หรือสร้างภาระให้ผู้ถือหุ้นจนเกินควร เช่น ไม่ควรกำาหนดให้ผู้ถือหุ้น
หรือผู้รับมอบฉันทะต้องนำาเอกสารหรือหลักฐานแสดงตนเกินกว่าท่ีกำาหนดไว้
ในแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานกำากับดูแลที่เกี่ยวข้อง

บริษัทกำาหนดให้กรณีท่ีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ 
บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือ
บคุคลใดๆ เข้าร่วมประชมุแทนตนได้ โดยใช้หนงัสอืมอบฉนัทะท่ีบรษิทัได้
จดัส่งไปพร้อมกบัหนังสอืเชญิประชมุ ทัง้ 3 รปูแบบตามท่ีกฎหมายกำาหนด 
พร้อมคำาแนะนำาในการมอบฉนัทะ เตรยีมอากรแสตมป์ไว้บรกิารผูร้บัมอบ
ฉันทะโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

แนวปฏิบัติ 8.2.3
คณะกรรมการควรส่งเสรมิการนำาเทคโนโลยีมาใช้กับการประชมุผูถื้อหุ้น ท้ังการ
ลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้การดำาเนินการประชุม
สามารถกระทำาได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำา

บริษัทมีการเตรียมบุคลากรตรวจสอบเอกสารให้ผู ้ที่มาประชุมอย่าง 
เพียงพอเพ่ือความสะดวกรวดเร็วถูกต้อง สามารถตรวจสอบได้ และนำา
เทคโนโลยีมาใช้ในการลงทะเบียน เช่น ระบบบาร์โค้ด (Barcode) เพ่ือ
ความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียนผู ้ถือหุ ้น การนับคะแนนและ 
แสดงผล เพื่อให้การดำาเนินการประชุมสามารถกระทำาได้รวดเร็ว ถูกต้อง 
และแม่นยำา

แนวปฏิบัติ 8.2.4
ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าท่ีดูแลให้การประชุมให้
เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง และข้อบงัคบัของบรษิทั จดัสรรเวลา
สำาหรับแต่ละวาระการประชุมที่กำาหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอย่างเหมาะสม 
และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นและตั้งคำาถามต่อท่ีประชุมในเรื่องท่ี
เกี่ยวข้องกับบริษัทได้

ในนโยบายการกำากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทกำาหนดให้ประธานใน 
ท่ีประชุมต้องจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิ
อย่างเท่าเทียมกันในการซักถามหรอืเสนอความคดิเห็นในเรือ่งทีเ่ก่ียวข้อง
กับบรษิทัได้ รวมถึงการตอบคำาถามของผูถื้อหุ้นอย่างครบถ้วนในประเดน็
สำาคญั โดยมกีารบนัทกึประเดน็ข้อซกัถาม คำาชีแ้จง และข้อคดิเห็นทีส่ำาคญั 
ไว้ในรายงานการประชมุเพ่ือให้ผูถื้อหุน้ท่ีไม่ได้เข้าประชมุได้รบัทราบ
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แนวปฏิบัติ 8.2.5
เพ่ือให้ผู ้ถือหุ้นสามารถร่วมตัดสินใจในเรื่องสำาคัญได้ กรรมการในฐานะ 
ผู้เข้าร่วมประชมุและในฐานะผูถื้อหุน้ไม่ควรสนบัสนนุการเพ่ิมวาระการประชมุ
ทีไ่ม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จำาเป็น โดยเฉพาะวาระสำาคญัท่ีผูถื้อหุ้นต้อง
ใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ

ในนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท กำาหนดให้ในการประชุม
ผู้ถือหุ้นบริษัทจะดำาเนินการให้มีการพิจารณาและลงคะแนนเรียงตาม
วาระทีก่ำาหนด โดยไม่เปลีย่นแปลงข้อมลูสำาคญั หรอืเพ่ิมวาระการประชมุ
ในการประชุมอย่างกะทันหัน รวมทั้งจัดให้มีการลงมติเป็นแต่ละรายการ
ในกรณีที่วาระนั้นมีหลายรายการ เช่น วาระการแต่งตั้งกรรมการ

แนวปฏิบัติ 8.2.6
กรรมการทุกคนและผู้บริหารท่ีเก่ียวข้องควรเข้าร่วมการประชุม เพ่ือผู้ถือหุ้น
สามารถซักถามในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้

ในนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท กำาหนดให้ในการประชุม
ผู ้ถือหุ ้นเปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ ้นมีสิทธิเท่าเทียมกันในการตรวจสอบ 
การดำาเนินงานของบริษัท สอบถามแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ต่างๆ และให้กรรมการทุกท่าน รวมทัง้ผูบ้รหิารทีเ่ก่ียวข้อง เข้าร่วมประชมุ
ผู้ถือหุ้น เพ่ือตอบข้อซักถามจากผู้ถือหุ้นโดยพร้อมเพรียงกัน รวมทั้งให้
สทิธิในการซกัถามประธานคณะกรรมการชดุย่อยต่างๆ ในเรือ่งทีเ่ก่ียวข้อง

แนวปฏิบัติ 8.2.7
ก่อนเริ่มการประชุม ผู้ถือหุ้นควรได้รับทราบจำานวนและสัดส่วนของผู้ถือหุ้น 
ที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและของผู ้ถือหุ ้นท่ีมอบฉันทะ วิธีการประชุม  
การลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง

ในนโยบายการกำากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทกำาหนดให้ก่อนเริ่มการ
ประชุมได้มีการแนะนำาคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการชุดย่อย 
ชุดต่างๆ คณะผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุมให้ที่
ประชมุรบัทราบ พร้อมทัง้แจ้งองค์ประชมุซึง่ประกอบด้วย จำานวนผูถื้อหุน้
ที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำานวนผู้รับมอบฉันทะประชุมแทนผู้ถือหุ้น 
และจำานวนผูถื้อหุน้ทีม่อบฉนัทะให้กรรมการอสิระของบรษิทัเป็นผูร้บัมอบ
ฉนัทะ ตลอดจนมกีารชีแ้จงวิธีการลงคะแนนเสยีง และการนบัคะแนนเสยีง 
ให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มการประชุม

แนวปฏิบัติ 8.2.8
ในกรณีท่ีวาระใดมีหลายรายการ ประธานที่ประชุมควรจัดให้มีการลงมติแยก
ในแต่ละรายการ เช่น ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลใน
วาระการแต่งตั้งกรรมการ

ในนโยบายการกำากับดแูลกิจการทีด่ขีองบรษิทักำาหนดให้มกีารลงมติเป็น
แต่ละรายการในกรณีท่ีวาระน้ันมีหลายรายการ เช่น วาระการแต่งต้ัง
กรรมการ

แนวปฏิบัติ 8.2.9
คณะกรรมการควรสนับสนุนให้มกีารใช้บตัรลงคะแนนเสยีงในวาระทีส่ำาคญั และ
ส่งเสริมให้มีบุคคลท่ีเป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงใน 
การประชมุ และเปิดเผยผลการลงคะแนนทีเ่ห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสยีง  
ในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบพร้อมทั้งบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

ในนโยบายการกำากับดแูลกิจการท่ีดขีองบรษิทักำาหนดให้จดัให้มบีคุคลท่ี
เป็นอสิระเป็นผูต้รวจนับหรอืตรวจสอบคะแนนเสยีงในการประชมุผูถื้อหุ้น 
โดยให้มีการใช้บัตรลงคะแนนในทุกวาระการประชุมท่ีต้องมีการลง
คะแนนเสียง ทั้งน้ี เพ่ือความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ในกรณีมี
ข้อโต้แย้งในภายหลัง พร้อมทั้งตรวจนับคะแนนเสียงและเปิดเผย 
ผลการลงคะแนนเสียงและบันทึกมติของท่ีประชุมไว้อย่างชัดเจนใน
รายงานการประชุม
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หลักปฏิบัติ 8.3
คณะกรรมการควรดูแลให้การเปิดเผยมติที่ประชุมและการจัดทำารายงาน 
การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน

บรษิทัได้กำาหนดเป็นนโยบายเก่ียวกับการดำาเนนิการภายหลงัการประชมุ
ไว้ในนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี เพ่ือให้การจัดทำารายงาน 
การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน

แนวปฏิบัติ 8.3.1
คณะกรรมการควรดูแลให้บริษัทเปิดเผยมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการ 
ลงคะแนนเสียงภายในวันทำาการถัดไป ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย ์
แห่งประเทศไทย และบน website ของบริษัท

ในนโยบายการกำากับดแูลกิจการทีด่ขีองบรษิทักำาหนดให้แจ้งมตท่ีิประชมุ
ผู้ถือหุ้นผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 
วันทำาการถัดไป โดยระบุคะแนนเสียงท้ังท่ีเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงด 
ออกเสียงในแต่ละวาระ รวมท้ังจัดทำารายงานการประชุม ท้ังภาษาไทย
และภาษาอังกฤษและจัดส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ 
หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง รวมถึงเผยแพร่รายงานการประชมุบนเว็บไซต์บรษิทั
ภายในเวลาที่กฎหมายกำาหนด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ โดย
ไม่จำาเป็นต้องรอให้ถึงการประชุมครั้งต่อไป อีกทั้งมีระบบการจัดเก็บ
รายงานการประชุมที่ดีที่สามารถตรวจสอบและอ้างอิงได้

แนวปฏิบัติ 8.3.2
คณะกรรมการควรดูแลให้การจัดส่งสำาเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น

บริ ษัทดำา เ นินการจัดส ่งสำา เนารายงานการประชุมผู ้ ถือหุ ้นให ้
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับจากวนัประชมุผูถื้อหุน้

แนวปฏิบัติ 8.3.3
คณะกรรมการควรดูแลให้มีรายงานการประชุมผู ้ถือหุ ้นได้บันทึกข้อมูล 
อย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1)  รายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่เข้าประชุม และสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วม

การประชุม ไม่เข้าร่วมการประชุม
(2)  วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน มติท่ีประชุม และผลการลงคะแนน  

(เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง) ของแต่ละวาระ
(3)  ประเด็นคำาถามและคำาตอบในที่ประชุม รวมท้ังชื่อ - นามสกุลของผู้ถาม

และผู้ตอบ

ในนโยบายการกำากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทกำาหนดให้การจัดการทำา
รายงานการประชมุและการเปิดเผยมตต่ิอทีป่ระชมุ ซึง่การบนัทกึรายงาน
การประชุมจะต้องดำาเนินการให้ครบถ้วน ถูกต้อง โปร่งใส โดยประกอบ
ด้วยรายละเอียดในเรื่องต่างๆ ที่สำาคัญดังต่อไปนี้
-  รายชื่อและตำาแหน่งของกรรมการ กรรมการชุดย่อยต่างๆ ผู้บริหาร

ระดับสูง และตัวแทนของผู ้สอบบัญชีที่ เข ้าร ่วมประชุมและท่ี 
ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม (ถ้ามี)

-  องค์ประชุม ซึ่งประกอบด้วยจำานวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วย
ตนเอง จำานวนผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมแทนผู้ถือหุ้นและจำานวน
ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉนัทะให้กรรมการอสิระของบรษิทัเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ

-  วิธีการลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ และการนบัคะแนนเสยีงเป็นมติ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุมและแนวทางการใช้บัตรลง
คะแนน

-  คะแนนเสียงท่ีลงมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงใน 
ทุกๆ วาระท่ีต้องมีการลงคะแนนเสยีง และระบช่ืุอและจำานวนหุน้ของ
ผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในแต่ละวาระ (ถ้ามี)

-  การบันทึกข้อซักถาม คำาชี้แจง และข้อคิดเห็นท่ีสำาคัญไว้ในรายงาน
ประชุม
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แผนการด�าเนินงานในปี 2562

บริษัทมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาการกำากับดูแลกิจการที่ดีไปสู่ความเป็นเลิศ  
และเสริมสร ้างความร ่วมมือกับทุกภาคส่วนเพ่ือเป ็นพลังใน 
การขบัเคลือ่นการพัฒนาอย่างย่ังยืน โดยมแีผนงานหลกัท่ีสำาคญั ดงันี้

• จัดทำาคู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
•  จัดการอบรมทบทวนให้ความรู้ด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดี  

ให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกันใน
แนวปฏิบัติท่ีดีในการดำาเนินธุรกิจ และสอดคล้องกับนโยบาย 
การกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

•  จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการนำาหลักการกำากับดูแล
กิจการท่ีดีไปใช้ในกระบวนการทำางานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด

•  เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) 
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

• เพิ่มช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชัน
•  นำาเสนอนโยบายและจดัทำาคูม่อื No Gift Policy เก่ียวกับ งดการให้  

การรับของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใดในช่วงเทศกาลต่างๆ 
เพ่ือเสรมิสร้างวัฒนธรรมค่านิยมสจุรติ โปร่งใส ในการดำาเนินงาน

นโยบายการลงทุนของบริษัท 
นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

นโยบายการลงทุนของบริษัท
เพ่ือให้การลงทุนของบรษิทัเป็นไปอย่างมหีลกัการทีเ่หมาะสม บรษิทั
ได้กำาหนดนโยบายการลงทุนเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดำาเนินงาน 
ดังต่อไปนี้

1.  บรษิทัจะลงทนุในธุรกิจทีม่ศัีกยภาพ สามารถทำารายได้ และกำาไรท่ี
สมำา่เสมอ และผ่านการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทนุแล้ว

2.  ธุรกิจทีบ่รษิทัจะลงทนุต้องมกีระแสเงินสดเพียงพอทีจ่ะจ่ายชำาระ
ภาระหนี้และดอกเบี้ยจ่าย

3.  ธุรกิจท่ีบริษัทจะลงทุนต้องให้ผลตอบแทนที่ เหมาะสมใน 
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้

4.  บริษัทจะจัดให้มีผู้บริหารและบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ และ
ประสบการณ์ในการทำาธุรกิจนั้นๆ เข้าไปดูแลการลงทุนดังกล่าว
ของบริษัท

5.  บริษัทจะจัดให้มีตัวแทนของบริษัทไปทำาหน้าท่ีกรรมการของ
บริษัทที่ลงทุนเสมอ

6. บริษัทจะไม่ลงทุนในธุรกิจที่ผิดกฎหมายหรือผิดหลักศีลธรรม
7.  การลงทุนของบริษัทต ้องผ ่านการพิจารณาอนุมัติจาก 

คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู ้ถือหุ ้นของบริษัท ตามที ่
ข้อบงัคบัของบริษทั หรอืกฎหมายว่าด้วยบรษิทัมหาชนจำากัด หรอื
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อบังคับ 
ประกาศ คำาสัง่ หรอืข้อกำาหนดของคณะกรรมการกำากับตลาดทนุ 
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำาหนดไว้

8.  บริษัทจะรายงานผลการดำาเนินงานของบริษัทท่ีเข้าไปลงทุนให้
คณะกรรมการของบริษัทรับทราบทุกไตรมาส

9.  คณะกรรมการของบริษัทมีหน้าที่พิจารณา และอนุมัติการจ่าย
เงินปันผลของบริษัทที่บริษัทเข้าไปลงทุน

10.  บริษัทไม่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษัทมุ่งเน้นการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมท่ีมีศักยภาพใน
การเตบิโต และสร้างผลตอบแทนทีดี่จากการลงทนุ เพ่ือให้บรษิทัเป็น
ผูน้ำาในธุรกิจสายการบนิราคาประหยัดท่ีให้บรกิารแก่ผูบ้รโิภคได้อย่าง
ครอบคลุม ทั้งนี้ การขออนุมัติเกี่ยวกับการลงทุนจะต้องสอดคล้อง
เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุน เรื่อง หลักเกณฑ์
ในการทำารายการท่ีมีนัยสำาคัญท่ีเข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำาหน่าย 
ไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของ
บรษิทัจดทะเบยีนในการได้มาหรอืจำาหน่ายไปซึง่สนิทรพัย์ พ.ศ. 2547

การลงทุนในกิจการดังกล่าวข้างต้น บรษิทัจะเน้นการลงทนุระยะยาว 
โดยพิจารณาจากปัจจัยพ้ืนฐานของธุรกิจที่จะเข้าไปลงทุน รวมถึง 
แนวโน้มของธุรกิจนั้นๆ เป็นสำาคัญ นอกจากน้ี บริษัทมีนโยบายการ
ลงทุนในสัดส่วนที่มากพอเพ่ือให้สามารถมีส่วนร่วมในการบริหาร
จดัการและกำาหนดแนวทางการดำาเนนิธุรกจิในบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม  
และกิจการท่ีควบคุมร่วมกันนั้นๆ รวมทั้งการส่งเสริมกิจการท่ี 
เข้าลงทุนให้มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

บริษัทอาจมีการลงทุนในธุรกิจอื่นที่ เ ก่ียวข้องในอนาคต ท้ังน้ี  
การลงทุนจะต้องมีความสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพธุรกิจและ 
แผนยุทธศาสตร์ของบริษัทในการตัดสินใจลงทุนใดๆ บริษัทจะทำา 
การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการและพิจารณาถึงศักยภาพ  
รวมท้ังความเส่ียงจากการลงทุน และนำาเสนอแผนการลงทุนต่อ 
คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา รวมถึงให้คำาแนะนำาเพ่ือลด 
ความเสี่ยงทางการลงทุนที่อาจเกิดขึ้น

นโยบายการบริหารงานในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการท่ี
ควบคุมร่วมกัน
ในการกำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษัทย่อยน้ัน บริษัทได้ส่ง 
ตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยซึ่งบุคคลดังกล่าว
ต้องมีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจดังกล่าวและ
ไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งในทางธุรกิจ โดยผู้แทนดังกล่าวจะต้อง
บรหิารและจดัการธุรกิจของบรษิทัย่อยให้เป็นไปตามนโยบายทีไ่ด้รบั 
ความเห็นชอบจากบริษัท และตามกฎเกณฑ์และระเบียบตามท่ี 
กำาหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายของบริษัทย่อย 
ที่เกี่ยวข้อง
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นอกจากน้ี บริษัทจะติดตามอย่างใกล้ชิดถึงผลประกอบการและ
การดำาเนินงานของธุรกิจดังกล่าว และนำาเสนอผลการวิเคราะห์ 
รวมถึงแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท
ของบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม หรือกิจการที่ควบคุมร่วมกันนั้นๆ 
เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณากำาหนดนโยบายหรือปรับปรุงส่งเสริม 
ให้ธุรกิจของบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือกิจการท่ีควบคุมร่วมกัน ม ี
การพัฒนาและเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องต่อไป

หลักเกณฑ์เก่ียวกับการท�าข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไข 
การค้าโดยทั่วไป ในการท�าธุรกรรมระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย
กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเก่ียวข้อง
กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบคุคลท่ีมคีวามเก่ียวข้องจะเข้าทำาธุรกรรมกบั
บรษิทัและบรษิทัย่อยได้ต่อเมือ่ได้รบัอนมุตัจิากทีป่ระชมุผูถื้อหุน้ของ
บริษัทแล้ว เว้นแต่ธุรกรรมดังกล่าวมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะ 
เดียวกับท่ีวิญญูชนจะพึงกระทำากับคู่สัญญาท่ัวไปในสถานการณ์
เดียวกันด้วยอำานาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ 
ตนมีสถานะเป็นกรรมการผู้บริหารหรือบุคคลที่มีความเก่ียวข้อง 
ทัง้น้ี ให้บรษิทัจดัทำารายงานสรปุการทำาธุรกรรมทีม่ขีนาดเกินกว่า 15  
ล้านบาท เพ่ือรายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

นโยบายการเข้าท�ารายการระหว่างกันของบริษัท

บรษิทัจะปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 
และข้อบงัคบั ประกาศ คำาสัง่ หรอืข้อกำาหนดของคณะกรรมการกำากับ
ตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่เก่ียวข้องกับการ 
เข้าทำารายการระหว่างกัน ท้ังนี้ ผู ้บริหารหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียจะ 
ไม่สามารถเข้ามามส่ีวนร่วมในการอนมุติัรายการระหว่างกันดังกล่าวได้

ในกรณีที่กฎหมายกำาหนดให ้ต ้องได ้รับอนุมัติจากที่ประชุม 
คณะกรรมการบริษัท บริษัทจะจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ 
เข้าร่วมประชุมเพ่ือพิจารณาและให้ความเห็นเก่ียวกับความจำาเป็น
ในการทำารายการและความสมเหตุสมผลของรายการน้ันๆ ทั้งนี้การ 
ทำารายการท่ีเป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป 
และการทำารายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้า 
โดยทั่วไป ให้มีหลักการดังนี้

การท�ารายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้า 
โดยทั่วไป
การทำารายการระหว่างกันที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไข 
การค้าโดยทั่วไป ระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยกับกรรมการ  
ผูบ้รหิารหรอืบคุคลทีม่คีวามเก่ียวข้อง ได้รบัอนุมตัเิป็นหลกัเกณฑ์จาก 
คณะกรรมการบริษัทให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำาธุรกรรมดัง
กล่าวได้หากรายการดังกล่าวนั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะ
เดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำากับคู่สัญญาท่ัวไปในสถานการณ์
เดียวกันด้วยอำานาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการท่ี 
ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

ทั้งน้ี บริษัทจะจัดทำารายงานสรุปการทำาธุรกรรมที่มีขนาดเกินกว่า  
15 ล้านบาท เพ่ือรายงานในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบและ
การประชุมคณะกรรมการในทุกไตรมาส

การท�ารายการที่ เป ็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม ่เป ็นเงื่อนไข 
การค้าโดยทั่วไป
การทำารายการท่ีเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้า
โดยท่ัวไป จะต้องถูกพิจารณาและให้ความเห็นโดยคณะกรรมการ 
ตรวจสอบก่อนนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือท่ีประชุม  
ผูถ้อืหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตัต่ิอไป ทัง้น้ี ให้ปฏิบตัติามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำาสั่ง หรือ 
ข้อกำาหนดของคณะกรรมการกำากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำาหนดเก่ียวกับการ 
เปิดเผยข้อมูลการทำารายการท่ีเก่ียวโยงกันในกรณีท่ีคณะกรรมการ
ตรวจสอบไม่มีความชำานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันท่ี
อาจจะเกิดขึน้ บรษิทัจะแต่งตัง้ผูเ้ชีย่วชาญอสิระหรอืผูส้อบบญัชขีอง
บริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวเพ่ือนำา
ไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ 
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี เพ่ือให้มั่นใจ
ว่าการเข้าทำารายการดงักล่าวมคีวามจำาเป็นและมคีวามสมเหตสุมผล 
โดยคำานึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท ท้ังน้ี บริษัทจะเปิดเผยรายการ
ระหว่างกันไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท

นโยบายการท�ารายการระหว่างกันของบริษัทใน
อนาคต

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตน้ัน คณะกรรมการ
บริษัทต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำาส่ัง หรือข้อกำาหนด 
คณะกรรมการกำากับตลาดทนุและตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำาหนดเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลการ 
ทำารายการเก่ียวโยงกันของบริษัท หรือบริษัทย่อยตามมาตรฐาน 
การบัญชีที่กำาหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทย
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ในกรณีท่ีเป็นรายการระหว่างกันท่ีเกิดขึ้นจากการดำาเนินธุรกิจท่ีเป็น
ปกตขิองบรษิทั และเป็นรายการทีเ่กิดขึน้ต่อเน่ืองไปในอนาคต บรษิทั
ได้กำาหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการดำาเนินการดังกล่าวให้มี
ลักษณะที่เป็นข้อตกลงทางการค้าท่ีมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดย
อ้างอิงกับราคาและเงื่อนไขที่เหมาะสมและยุติธรรม สมเหตุสมผล  
สามารถตรวจสอบได้ และเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบ
พิจารณารับรองหลักเกณฑ์ และแนวทางในการดำาเนินการดังกล่าว
กรณีท่ีเป็นการเข้าทำารายการระหว่างกันในอนาคต บริษัทจะจัดให ้
คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสม
ของรายการดังกล่าว ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความ
ชำานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันทีเ่กิดข้ึนบรษิทัจะจดัให้มี
บุคคลที่มีความรู้ ความชำานาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชีหรือผู้ประเมิน
ราคาทรพัย์สนิทีม่คีวามเป็นอสิระเป็นผูใ้ห้ความเหน็เก่ียวกับรายการ
ระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลท่ี
มีความรู้ความชำานาญพิเศษจะถูกนำาไปใช้ประกอบการตัดสินของ
คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี เพ่ือให้มีความมั่นใจ
ว่าการเข้าทำารายการดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกย้ายหรือถ่ายเท 
ผลประโยชน์ระหว่างบริษัทหรือผู้ถือหุ้นของบริษัท แต่เป็นการทำา
รายการที่บริษัทได้คำานึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชขีองบรษิทั (Audit fee) และค่าสอบบญัชขีอง
บริษัทย่อย ประจำาปี 2561 เป็นจำานวนเงินรวม 2,550,000 บาท และ 
1,770,000 บาท ตามลำาดับ โดยไม่มีค่าบริการอื่น

กองทุนส�ารองเล้ียงชีพ

บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2554 
กับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำากัด โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการออมของพนักงานในระยะยาว สร้าง 
หลักประกันให้กับพนักงานและครอบครัวในกรณีที่ออกจาก 
งาน เกษียณอายุ หรือเสียชีวิต นอกจากน้ี กองทุนสำารองเล้ียงชีพ
ยังเป็นแรงจูงใจทำาให้พนักงานทำางานกับบริษัทเป็นระยะเวลานาน 
ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ซึ่งช่วยให้
ประสิทธิภาพในการทำางานดีขึ้น โดยในปี 2561 บริษัทได้จ่ายเงิน
สมทบเข้ากองทุนสำารองเลี้ยงชีพ จำานวน 45,422,926.94 บาท

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บุคลากรถือเป็นปัจจัยสำาคัญในการผลักดันให้บริษัทเติบโตอย่าง
ย่ังยืน บรษิทัได้ตระหนักถึงความสำาคญัในการดแูลพัฒนา และรกัษา
ทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของพนักงาน
และเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

สำาหรับพนักงานท่ัวไป บริษัทจัดให้มีการพัฒนาและฝึกอบรม
เป็นประจำาทุกปี อีกทั้งมีแผนการฝึกอบรมพัฒนาเพ่ือเพ่ิมความรู้
ความสามารถแก่บุคลากรอย่างสมำ่าเสมอ รวมทั้งโครงการ Eagle 
Leadership Program (ELP) และโครงการ Management Trainee 
Program (MT) เพ่ือสรรหาบุคลากรท้ังภายในและภายนอกท่ีมี
คุณภาพ มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์เข้ามาดำาเนิน
ธุรกิจสืบทอดต่อจากผู้บริหารระดับสูง

สำาหรับบุคลากรที่มีความชำานาญเฉพาะด้าน เช่น นักบิน พนักงาน
ภาคพ้ืน และวิศวกร บรษิทักำาหนดให้มกีารอบรมอย่างสมำา่เสมอเพ่ือ 
เสรมิสร้างความรูแ้ละความชำานาญเฉพาะด้านในการปฏิบตังิานตาม
กฎข้อบงัคบัและระเบยีบทางการบนิ รวมทัง้จดัหลกัสตูรพัฒนาภาวะ
ผู้นำาด้านการบริหารจัดการ และ Soft skills อื่นๆ เพ่ือให้บุคลากร
ตำาแหน่งชำานาญเฉพาะด้านได้พัฒนาความรู้ ทักษะ ทัศนคติ และ
พฤติกรรมควบคู่ไปกับด้านความชำานาญเฉพาะด้าน โดยออกแบบ
ให้สอดคล้องกับความต้องการของบรษิทัฯ และมคีวามเป็นมอือาชพี
ในการทำางาน สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

นักบิน
แนวทางการสรรหาบุคลากรทางการบินมีดังนี้
1.  ผูค้วบคุมอากาศยาน (Captain) บรษิทัมนีโยบายว่าจ้างบคุลากร

ที่มีประสบการณ์ทางการบินสูง มีคุณสมบัติต่างๆ ครบถ้วนตาม
ท่ีกรมการบินพลเรือนกำาหนด รวมท้ังการสรรหานักบินผู้ช่วยที่มี
ประสบการณ์ คุณสมบัติครบถ้วน และผ่านการตรวจสอบตาม
มาตรฐานสากล มาฝึกอบรมเพ่ือเล่ือนฐานะขึ้นเป็นผู้ควบคุม
อากาศยานต่อไป 

2.  นักบินผู ้ช ่วย (Co - Pilot) บริษัทมีการสอบคัดเลือกนักบิน 
ผู้ช่วยตามวาระ ตามความต้องการบุคลากรการบินของบริษัท  
โดยพิจารณาตามความเหมาะสมกับจำานวนเครื่องบินที่เพ่ิมขึ้น 
โดยผูท้ีไ่ด้รบัสทิธิในการเข้าสอบเพ่ือเป็นนกับนิของบรษิทัจะต้อง
จบปริญญาตรีข้ึนไปในสาขาที่เหมาะสมกับการเป็นนักบิน และ
ต้องจบหลกัสตูรการบนิจากสถาบนัการบนิท้ังในและต่างประเทศ
ท่ีกรมการบินพลเรือนรับรองตลอดจนต้องมีใบอนุญาตขับขี่ 
เครื่องบิน (Commercial Pilot License) และมีเอกสารรับรอง 
การตรวจสุขภาพสำาหรับผู้ทำางานในอากาศ

3.  นักบินที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว จะต้องเข้ารับการฝึกอบรมตาม
หลักสูตรที่กรมการบินพลเรือนกำาหนดดังนี้

 - หลักสูตรทั่วไปสำาหรับนักบินพาณิชย์
 - หลักสูตรเฉพาะแบบเครื่องบินที่จะต้องทำาการบิน
 -  หลกัสตูรในการบรหิารจดัการระหว่างผูท้ีป่ฏิบตักิารบนิ และ

ผู้ที่สนับสนุนการบิน (Crew Resource Management หรือ 
CRM)
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เมื่อผ่านหลักสูตรทางด้านภาคพ้ืนแล้ว นักบินเหล่านี้จะต้องเข้ารับ 
การฝึกอบรมในส่วนของภาคอากาศต่อไป ซึ่งประกอบด้วยการ 
ฝึกบินกับเคร่ืองบินจำาลอง (Simulator) การฝึกบินกับเครื่องบินจริง 
โดยท้ังหมดน้ีจะมีครูการบินเป็นผู้รับผิดชอบ และดำาเนินการตาม
ระเบียบปฏิบัติของบริษัทผู้สร้างเครื่องบิน โดยกรมการบินพลเรือน
จะเป็นผู้ตรวจสอบในทุกขั้นตอน

นักบินของบริษัทต้องเป็นผู้ท่ีพร้อมรับการตรวจสอบตลอดเวลาทั้ง
จากหน่วยงานด้านมาตรฐานการบนิของบรษิทั ทัง้จากเจ้าหน้าท่ีของ 
กรมการบนิพลเรอืน นอกเหนือไปจากการทดสอบความสามารถด้าน
การบินที่ต้องมีการตรวจสอบทุกๆ 6 เดือน หากไม่ผ่านในขั้นตอนใด 
ขั้นตอนหนึ่ง นักบินผู ้น้ันจะไม่ได้รับอนุญาตให้ทำาการบิน และ 
ต้องกลับไปเข้ากระบวนการการเรียน การฝึกตามท่ีบริษัทกำาหนด 
จนผ่านแล้ว จึงได้รับอนุญาตให้ทำาการบินเช่นเดิมได้

นอกเหนอืจากการเรยีนการฝึกในด้านการบนิแล้ว นกับนิซึง่ถือว่าเป็น
บคุลากรทีม่ค่ีาของบรษิทั จะได้รบัการพัฒนาต่อไปในสาขาอืน่ๆ ด้วย 
โดยมโีครงการเข้ารับการอบรมหลกัสตูรต่างๆ ของบรษิทัทีก่ำาหนดโดย
ฝ่ายบุคคล เช่น หลักสูตรด้านบริหารจัดการด้านความเป็นผู้นำา และ 
Soft skills อืน่ๆ เพ่ือให้นกับนิของบรษิทัเป็นนักบนิอาชพีอย่างแท้จรงิ

พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน (ลูกเรือ)
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินท่ีได้รับคัดเลือกใหม่ทุกคนจำาเป็นผ่าน
การอบรมด้านการบริการลูกค้า ด้านความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับเครื่องบิน  
และความปลอดภัยในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ ซึ่งการอบรม 
ดงักล่าวจะจดัข้ึนโดยใช้สถานท่ีและอปุกรณ์ของการบนิไทย เนือ่งจาก
บริษัทยังไม่มีนโยบายลงทุนสร้างศูนย์ฝึกอบรมลูกเรือ นอกจากน้ี 
บริษัทยังกำาหนดให้พนักงานต้อนรับทุกคนของบริษัทต้องอบรม 
ความรู้ดังกล่าวเป็นประจำาทุกปี อีกทั้งบริษัทยังมีนโยบายเสริมสร้าง
ความรู้ความสามารถด้านอื่นๆ ให้กับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
ของบริษัท โดยมุ่งเน้นให้ฝึกงานหรือทดลองงานกับแผนกอื่นของ
บริษัท เพ่ือให้มีทักษะความรู้เพ่ิมเติม และสามารถปฏิบัติงานอื่นได้
หลังจากหมดอายุสัญญาการเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินกับ
บริษัท

วิศวกร
บริษัทมีการคัดเลือกวิศวกรที่มีประสบการณ์ตรงทางด้านการ 
ซ่อมบำารุงเครื่องบินไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีใบอนุญาตนายช่างภาค
พ้ืนดินประเภท 2 จากกรมการบินพลเรือน วิศวกรจะต้องผ่านการ 
ฝึกอบรม 2 หลกัสตูร ในการทำางานจากตวับคุคล และหลกัสตูร Type 
License Course เป็นการอบรมสำาหรับการซ่อมบำารุงเครื่องบินใน
แต่ละประเภทจึงสามารถทำาการซ่อมบำารุงเครื่องบินประเภทน้ันได้ 
ทัง้น้ีวิศวกรการบนิท่ีถือใบอนญุาตการซ่อมบำารงุจำาเป็นจะต้องมกีาร 
เข้าอบรมหลักสูตร Brush - Up เป็นประจำาทุก 2 ปี วิศวกรจะไม่
สามารถลงนามใบสมควรเดินอากาศของอากาศยานนกแอร์ได้
จนกว่าจะได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากฝ่ายรักษา
มาตรฐานการซ่อมบำารุงอากาศยาน
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นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร

01

วันที่เข้าด�ารงต�าแหน่ง 26 กุมภาพันธ์ 2561

อายุ 67 ปี

วุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
•  ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
•  ปริญญาบริหารธุรกิจ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) 
•  ปรญิญาบรหิารธรุกจิ ดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
•  ปรญิญาบรหิารธรุกจิ ดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
•  ปรญิญาศิลปศาสตร์ ดษุฎบีณัฑิตกิตตมิศกัดิ ์สาขาวิชาการจัดการ

นวัตกรรมสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

•  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

•  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (M.B.A.) Utah State University, USA
•  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 3 (วพน. 3) 

สถาบันวิทยาการพลังงาน
•  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นท่ี 3 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
•  ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยสำาหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 6  
สถาบันพระปกเกล้า

•  Certificate in Advance Management Program (รุ่น 155), 
Harvard Business School, USA

•  ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน 
รุ่นที่ 10 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ. 4010)

•  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 1.  หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 28 / 2555
 2.  หลักสูตร Director Accredition Program (DAP) รุ่นที่ 26 / 2547
ประวัติการอบรม (ภายในปี 2561)
•  หลักสูตร “การปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม” รุ่นที่ 1  

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (BRAIN 1)
•  หลักสูตร “Cryptoasset Revolution” รุ่นที่ 1 โดยสมาคมฟินเทค 

แห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ไอโครา จำากัด (CAR 1)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
ของตนเอง : ไม่มี
คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

ประสบการณ์ท�างาน 5 ปี ย้อนหลัง 
และ / หรือต�าแหน่งที่ส�าคัญ
2546 - 2554 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

บรษัิท ปตท. จำากัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)

2543 - 2554 กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร 
บริษัท ปตท. สำารวจ และผลิต จำากัด (มหาชน)

2554 - 2558 กรรมการอิสระ ธนาคารกรุงไทย จำากัด (มหาชน)

2549 - 2556 ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร 
บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

2549 - 2551 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร 
ในบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน)
2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / 

ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท สายการบินนกแอร์ จำากัด (มหาชน)

2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการ /  
ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 
บริษัท เอสวีไอ จำากัด (มหาชน)

2558 - ปัจจุบัน กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการ 
บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)

2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบรหิาร
บริษัท โทรีเซน ไทยเอเยนต์ซีส์ จำากัด (มหาชน)

2554 - ปัจจุบัน กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำากัด (มหาชน)

2554 - ปัจจุบัน กรรมการอสิระ บรษิทั อนิทัช โฮลดิง้ส์ จำากัด (มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (ปัจจุบัน)

2557 - ปัจจุบัน สมาชกิสภานิตบิญัญัตแิห่งชาติ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร 
บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำากัด (มหาชน)

2554 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD)

ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์

ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ประวัติคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
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นายประเวช องอาจสิทธิกุล
กรรมการ / กรรมการบริหาร / รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

02

วันที่เข้าด�ารงต�าแหน่ง 11 กันยายน 2560

อายุ 63 ปี

วุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
•  ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัช ีสาขาบญัชี  

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
•  ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชา Decision Support 

Systems, New Hampshire College, USA
•  ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน
 New Hampshire College, USA
•  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 1.  Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 8 / 2560
 2.  Corporate Governance for Capital Market Intermediaries 

(CGI) รุ่นที่ 17 / 2559
 3.  Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 86 / 2550
•  หลักสูตร Advanced Senior Executive Program รุ่นที่ 4 / 2552 

Northwestern University (Kellogg) 
•  หลักสูตรสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 1 / 2550 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
•  หลักสูตรการบริหารร่วมภาครัฐและเอกชน สำานักงานตำารวจแห่งชาติ 

รุ่นที่ 1 / 2550
•  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ Chartered Bank Auditor,  

Class 3167 / 2530, Bank Administration Institute,  
Chicago, IIIinois, USA

•  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ Chartered Bank EDP Auditor,  
Class 898 / 2533, Bank Administration Institute,  
Chicago, IIIinois, USA

ประวัติการอบรม (ภายในปี 2561)
•  Board that Make a Difference (BMD) รุ่นที่ 6 / 2561  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
ของตนเอง : ไม่มี
คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

ประสบการณ์ท�างาน 5 ปี ย้อนหลัง 
และ / หรือต�าแหน่งที่ส�าคัญ
2554 - 2558 เลขาธิการ คณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัย 
สำานักงานคณะกรรมการการกำากับและ 
ส่งเสรมิการประกอบธุรกิจและประกันภยั

2554 - 2558 คณะกรรมการข้อมูลเครดิตแห่งชาติ 
ธนาคารแห่งประเทศไทย

2554 - 2558 คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย

2554 - 2558 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
กระทรวงยุติธรรม สำานักนายกรัฐมนตรี

2548 - 2554 ผู้ช่วยเลขาธิการอาวุโส 
สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ 

2545 - 2548 ผู้จัดการใหญ่ 
ธนาคารแห่งอเมริกา สาขาประเทศไทย

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร 
ในบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน)
2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ 

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำากัด (มหาชน)

2561 - ปัจจุบัน รกัษาการประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร
บริษัท สายการบินนกแอร์ จำากัด (มหาชน)

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ (กรรมการผูม้อีำานาจลงนามผกูพันตาม
หนังสอืรบัรอง) / กรรมการบรหิาร
บริษัท สายการบินนกแอร์ จำากัด (มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (ปัจจุบัน)

2561 - ปัจจุบัน กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ /  
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ไทย จำากัด (มหาชน)

2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
บริษัท แอดวานซ์ เมดิคอล เซนเตอร์ จำากัด

2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริษัท
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำากัด (มหาชน)

2549 - ปัจจุบัน กรรมการที่ปรึกษาการลงทุน
สภากาชาดไทย
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นางนลินี งามเศรษฐมาศ
กรรมการ / กรรมการบริหาร 

03

วันที่เข้าด�ารงต�าแหน่ง 28 กุมภาพันธ์ 2560

อายุ 59 ปี

วุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
•  ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการเงิน ประเภททั่วไป 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม
•  Certificate Master in Marketing Management  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ University of Gothenberg
•  ปริญญาโทบริหารการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
•  ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
•  หลกัสตูรวิทยาการการจดัการสำาหรบันักบรหิารระดบัสงู (วบส.) รุน่ท่ี 1
•  หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 7
•  หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคมและโลก” 

(นมธล.) รุ่นที่ 1
•  หลักสูตร Leadership Succession Program รุ่นที่ 4  

สถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)
•  หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” รุ่นที่ 3 (นมธ.3) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•  หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 3 (วปอ. มส.3) 

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
•  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 (วตท.8) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
•  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 1.  Director Forum 2017: The Board’s role in  

CEO Succession Planning
 2.  CAC Conference 2017 “Bright Spots: Lighting the way to  

a corruption free society”
 3.  หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market 

Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 15 / 2559
 4.  หลักสูตร Exclusive Event (M - IEE) รุ่นที่ 1 / 2015
 5.  หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 31 /2556
 6.  หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 61 / 2550

ประวัติการอบรม (ภายในปี 2561)
ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
ของตนเอง : ไม่มี
คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

ประสบการณ์ท�างาน 5 ปี ย้อนหลัง  
และ / หรือต�าแหน่งที่ส�าคัญ
2547 - 2555 กรรมการ 

บริษัท ธรรมนิติ จำากัด (มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร 
ในบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน)
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ (กรรมการผูม้อีำานาจลงนามผกูพันตาม

หนงัสอืรบัรอง) / กรรมการบริหาร 
บริษัท สายการบินนกแอร์ จำากัด (มหาชน)

2554 - ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม / กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหาร 
บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำากัด (มหาชน)

2553 - ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม /  
ประธานคณะกรรมการลงทุน / ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร 
บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำากัด (มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (ปัจจุบัน)

2561 - ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม 
บริษัท ไอร่า เวนเจอร์ แคปปิตอล จำากัด

2560 - ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม / ประธานกรรมการบริษัท 
บริษัท สายการบินนกสกู๊ต จำากัด

พ.ย. 2560 -  
ส.ค. 2561

กรรมการ
บริษัท นกมั่งคั่ง จำากัด

2560 - ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม
บริษัท ไอร่า แอสเซท เมเนจเมนท์ จำากัด

2559 - ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม 
บริษัท ทราเวลเล็กซ์ (ไทยแลนด์) จำากัด

2559 - ปัจจุบัน กรรมการผูม้อีำานาจลงนาม / ประธานกรรมการบรษิทั / 
ประธานกรรมการบรหิาร
บริษัท ไอร่า ลีสซิ่ง จำากัด (มหาชน)

2558 - ปัจจุบัน กรรมการผูม้อีำานาจลงนาม / ประธานกรรมการบรหิาร / 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร
บรษิทั ไอร่า พรอ็พเพอร์ตี ้จำากัด (มหาชน)

2558 - ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม / ประธานกรรมการบริษัท 
บริษัท แอสไพเรชั่น วัน จำากัด

2557 - ปัจจุบัน  กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม /  
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / 
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำากัด (มหาชน)

2556 - ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม / ประธานกรรมการบริษัท 
AIRA International Advisory (Singapore) Pte. Ltd.

2550 - ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม 
บริษัทหลักทรัพย์ไอร่า จำากัด (มหาชน)
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นายสุเมธ ด�ารงชัยธรรม
กรรมการ

04

วันที่เข้าด�ารงต�าแหน่ง 21 ธันวาคม 2561

อายุ 55 ปี

วุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
•  ปริญญาตรี วิทยาศาตรบัณฑิต  

สาขาการบริหารและเทคโนโลยีการก่อสร้าง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าวิทยาเขตเจ้าคุณทหาร (ลาดกระบัง)

•  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต  
สาขาทฤษฎีการเงินและการคลังสาธารณะ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

•  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบริหารทั่วไป)  
มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

•  ปริญญาโท พาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) สาขาการเงิน 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

•  หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 17 
วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาล
ยุติธรรม

•  หลักสูตรไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC1)  
สถาบันพระปกเกล้า

•  หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  
สำาหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.14) สถาบันพระปกเกล้า 

•  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 / 2552  
สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) 

•  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 1.  หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 21 / 2547 
 2.  หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC)  

รุ่น 3 /2550
 3.  หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่น 28 /2551
ประวัติการอบรม (ภายในปี 2561)
ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
ของตนเอง : ไม่มี
คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

ประสบการณ์ท�างาน 5 ปี ย้อนหลัง  
และ / หรือต�าแหน่งที่ส�าคัญ
2556 - 2561 กรรมการผู้จัดการ /  

กรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการบริษัท
บรษัิท ธนารกัษ์พัฒนสนิทรพัย์ จำากัด

2559 - 2560 กรรมการฝ่ายนายจ้างในคณะกรรมการ 
แรงงานรัฐวิสหกิจ
กระทรวงแรงงาน

2556 - 2557 กรรมการตรวจสอบ
ธนาคารออมสิน

2553 - 2556 ที่ปรึกษา คณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง  
การธนาคาร และสถาบันการเงิน
สภาผู้แทนราษฎร

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร 
ในบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน)
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ (กรรมการผูม้อีำานาจลงนามผกูพันตาม

หนังสอืรบัรอง)
บริษัท สายการบินนกแอร์ จำากัด (มหาชน)

2561 - ปัจจุบัน กรรมการผูอ้ำานวยการใหญ่
บริษัท การบินไทย จำากัด (มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (ปัจจุบัน)

ไม่มี
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นายวิวัฒน์ ปิยะวิโรจน์
กรรมการ

05

วันที่เข้าด�ารงต�าแหน่ง 13 กันยายน 2561

อายุ 53 ปี

วุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
•  ปริญญาโท Master of Science Management  

Southern Nazarene University, USA
•  ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการอบรม (ภายในปี 2561)
ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
ของตนเอง : ไม่มี
คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

ประสบการณ์ท�างาน 5 ปี ย้อนหลัง  
และ / หรือต�าแหน่งที่ส�าคัญ
ต.ค. 2560 -  
พ.ค. 2561

รักษาการรองกรรมการผู้อำานวยการใหญ ่
สายการพาณิชย์
บริษัท การบินไทย จำากัด (มหาชน)

พ.ค. 2560 -  
ต.ค. 2560

รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ไทยสมายล์ แอร์เวย์ จำากัด

ม.ค. 2559 -  
พ.ค. 2561

ผู้ช่วยรองกรรมการผู้อำานวยการใหญ่สายการพาณิชย์
บริษัท การบินไทย จำากัด (มหาชน)

พ.ค. 2560 -  
ต.ค. 2560

รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ไทยสมายล์ แอร์เวย์ จำากัด

ต.ค. 2558 - 
เม.ย. 2559

รักษาการผู้อำานวยการใหญ่ฝ่ายขาย (SS)
บริษัท การบินไทย จำากัด (มหาชน)

ต.ค. 2556 - 
ก.ย. 2558

ผู้อำานวยการใหญ่ฝ่ายขายประเทศไทย และอินโดจีน
บริษัท การบินไทย จำากัด (มหาชน)

ต.ค. 2555 - 
ก.ย. 2556

ผู้อำานวยการ ฝ่ายภาคพื้นเอเชียตะวันออกอเมริกา 
และสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
บริษัท การบินไทย จำากัด (มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร 
ในบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน)
ก.ย. 2561 - 
ปัจจุบัน

กรรมการ (กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันตาม
หนังสือรับรอง)
บริษัท สายการบินนกแอร์ จำากัด (มหาชน)

มิ.ย. 2561 - 
ปัจจุบัน

รองกรรมการผู้อำานวยการใหญ่สายการพาณิชย์
บรษัิท การบนิไทย จำากัด (มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (ปัจจุบัน)

ปัจจุบัน กรรมการ (กรรมการผูม้อีำานาจลงนามผกูพันตาม
หนังสอืรบัรอง)
บริษัท ทัวร์เอื้องหลวง จำากัด

ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ไทยสมายล์ แอร์เวย์ จำากัด

ปัจจุบัน กรรมการ 
บริษัท ดอนเมืองอินเตอร์เนชั่นแนล  
แอร์พอร์ต โฮเต็ล จำากัด
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นายรัฐพล ภักดีภูมิ
กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

06

วันที่เข้าด�ารงต�าแหน่ง 19 เมษายน 2560

อายุ 52 ปี

วุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
•  ปริญญาโท Executive Master’s in International Logistics and 

Supply Chain Strategy, Georgia Institute of Technology, 
Atlanta, USA

•  ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการตลาดและธุรกิจต่างประเทศ 
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

•  ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล  
มหาวิทยาลัยโคโลราโด เมืองโบวล์เดอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

•  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 1.  หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 23 / 2547
 2.  หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 52 / 2547
 3.  หลักสูตร Charter Director Class (CDC) รุ่น 9 / 2558
•  หลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำาหรับผู้บริหารระดับสูง (กทส.)  

รุ่นที่ 1 ศูนย์พัฒนาวิชาการด้านตลาดการท่องเที่ยว (TAT Academy)
•  หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ว.ป.อ.58)  

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
•  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 8 

(TEPCoT) สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
•  หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดินสำาหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•  หลักสูตร Executive Program in General Management, 

Strategies for Sustaibable Business, MIT Sloan School of 
Management, USA

•  หลักสูตร 2013 Southeast Asia Regional Program Fellows, 
Eisenhower Fellowships

•  หลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ (บมช.) รุ่นที่ 5  
สำานักข่าวกรองแห่งชาติ

•  หลักสูตรกฎหมายปกครองสำาหรับผู้บริหารระดับสูง (กปส.) รุ่นที่ 1 
สำานักงานศาลปกครอง

•  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 1 (ว.พ.น.1) 
สถาบันวิทยาการพลังงาน

•  สมาชิกหน่วยฝึกการบินพลเรือนกองทัพอากาศรุ่นที่ 65 (ทอ.65) 
หน่วยฝึกการบินพลเรือนกองทัพอากาศ

•  หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำาหรับ 
นักบริหารระดับสูงรุ่นที่ 13 (ป.ป.ร.13) สถาบันพระปกเกล้า

•  โครงการอบรม 2009 Directors’ Consortium, Stanford Graduate 
School of Business, USA

•  หลักสูตร Electronic Business and Commerce Executive 
Program, Graduate School of Business  
Stanford University, USA

•  หลักสูตร e - Business and Supply Chain Management Program, 
Graduate School of Business Stanford University, USA

•  Enrolled as a special student at the Sloan School of 
Management for two academic term. Course work includes 
Operation and Financial Management. Massachusetts Institute 
of Technology Cambridge, MA, USA

ประสบการณ์ท�างาน 5 ปี ย้อนหลัง  
และ / หรือต�าแหน่งที่ส�าคัญ
2548 กรรมการ บรษิทั ดาต้าแมท จำากัด 

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร 
ในบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน)
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ (กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันตาม

หนังสือรับรอง) / กรรมการสรรหาและกำาหนด 
ค่าตอบแทน 
บริษัท สายการบินนกแอร์ จำากัด (มหาชน)

2557 -  
15 ก.ค. 2561

กรรมการบรษิทั / คณะกรรมการตรวจสอบ /  
คณะกรรมการกำากับดแูลกิจการท่ีด ี/  
คณะกรรมการสรรหา / คณะกรรมการเฉพาะกิจ
พิจารณางบประมาณประจำาปี / กรรมการเจรจาแก้ไข
ปัญหาข้อพิพาทกับบรษิทัคูส่มัปทาน 
บริษัท กสท โทรคมนาคม (จำากัด) มหาชน

2557 - ปัจจุบัน กรรมการบรษิทั / คณะกรรมการอสิระ / คณะกรรมการ
สรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน / คณะกรรมการกำากับ
ยุทธศาสตร์และการปฏิรปู / คณะกรรมการทรพัยากร
บคุคล / คณะกรรมการปรับปรุงประสิทธิภาพการ 
จัดหาพัสดุ / คณะกรรมการตรวจสอบ / คณะกรรมการ
สรรหาผู้ดำารงตำาแหน่งกรรมการผู้อำานวยการใหญ่
บริษัท การบินไทย (จำากัด) มหาชน

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (ปัจจุบัน)

2547 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบรหิารและกรรมการผูจั้ดการใหญ่
บริษัท เจเนอรัล อิเลคทรอนิค คอมเมอร์ซ เซอร์วิสเซส 
จำากัด 

2557 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / ประธานคณะทำางานขับเคลื่อนการ
พัฒนาระบบการให้บริการร่วมกับ Alibaba /  
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการลงทุน /  
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำากัด

ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำากัด

2553 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท เอสเค มิเนอรัลส์ จำากัด

ประวัติการอบรม (ภายในปี 2561)
ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
ของตนเอง : ไม่มี
คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

101รายงานประจ�าป ี
2561

บริษัท สายการบินนกแอร ์  จ� ากัด (มหาชน)



นางจิราพร เชมนะสิริ
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 

07

วันที่เข้าด�ารงต�าแหน่ง 11 กันยายน 2560

อายุ 70 ปี

วุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
•  ปริญญาตรี สาขาการบัญชี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 1.  หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market 

Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 0 / 2557
 2.  หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP)  

รุ่นที่ 14 / 2557
 3.  หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 172 / 2556
 4.  หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 25 / 2552
 5.  หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 71 / 2551

ประวัติการอบรม (ภายในปี 2561)
•  หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 43 / 2561
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
ของตนเอง : ไม่มี
คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

ประสบการณ์ท�างาน 5 ปี ย้อนหลัง  
และ / หรือต�าแหน่งที่ส�าคัญ
2529 - 2552 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำานวยการใหญ่  

(สายงานแผนงานและการเงิน)
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำากัด (มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร 
ในบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน)
2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / 

กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
บริษัท สายการบินนกแอร์ จำากัด (มหาชน)

2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการบริษัทภิบาล
บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำากัด (มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (ปัจจุบัน)

2531 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ธราพร จำากัด

2532 - ปัจจุบัน กรรมการ
บรษัิท แมนเนเจอเรยีลเอก็เซลเล้นซ์ จำากัด

2537 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร
บริษัท กริดบิสซิเนสโซลูชั่นส์ จำากัด

2548 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เอสอาร์ไอ คอนซัลแตนท์ จำากัด 

2551 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำากัด (มหาชน)
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นายอภิชาติ จีระพันธุ์
กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ /  
คณะอนุกรรมการเพื่อดำาเนินการเกี่ยวกับ Lufthansa Technik AG 

08

วันที่เข้าด�ารงต�าแหน่ง 7 มกราคม 2556

อายุ 61 ปี

วุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
•  ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
•  หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 103 / 2556
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
•  หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน  

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) ปี 2554 - 2555 รุ่นที่ 24
•  หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำาหรับ 

นักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 18 / 2557 สถาบันพระปกเกล้า (ปปร.)
ประวัติการอบรม (ภายในปี 2561)
•  หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP)  

รุ่นที่ 31 / 2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
ของตนเอง : ไม่มี
คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

ประสบการณ์ท�างาน 5 ปี ย้อนหลัง  
และ / หรือต�าแหน่งที่ส�าคัญ
2555 - 2557 ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการป้องกันและติดตาม 

คนหางานที่ถูกหลอกลวงไปทำางาน 
คณะกรรมาธิการการแรงงานและสวัสดิการสังคม
วุฒิสภา

2554 - 2557 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำาคณะกรรมาธิการศึกษา
ตรวจสอบเรื่องการทุจริต และเสริมสร้างธรรมาภิบาล
วุฒิสภา

2551 -  
ส.ค. 2557

ประธานกรรมการ
บริษัท วธน แคปปิตัล จำากัด (มหาชน)

2549 - 2551 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

2545 - 
ม.ค. 2561

กรรมการ
สยามพรีเมียร์ เซอร์วิส จำากัด

2534 - 
ม.ค. 2561

กรรมการ
สำานักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำากัด

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร 
ในบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน)
2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและ

กำาหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ /  
คณะอนุกรรมการเพื่อดำาเนินการเกี่ยวกับ  
Lufthansa Technik AG
บริษัท สายการบินนกแอร์ จำากัด (มหาชน)

2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /  
กรรมการบรษิทัภบิาล สรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
บริษัท นำ้ามันพืชไทย จำากัด (มหาชน)

2557 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ /  
กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและ
กำาหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำากับดูแลกิจการ
บริษัท มิลล์คอน สตีล จำากัด (มหาชน)

2559 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ /  
กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการสรรหาและ
กำาหนดค่าตอบแทน
บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำากัด (มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (ปัจจุบัน)

2552 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เอซี เวิร์ลไวด์ จำากัด

2552 - ปัจจุบัน กรรมการและเหรัญญิก 
มูลนิธินักกฎหมายธุรกิจ

2561 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
การท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

103รายงานประจ�าป ี
2561

บริษัท สายการบินนกแอร ์  จ� ากัด (มหาชน)



09
นายวิสิฐ ตันติสุนทร
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่เข้าด�ารงต�าแหน่ง 9 เมษายน 2558

อายุ 59 ปี

วุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
•  ปริญญาตรีสถิติศาสตรบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•  Master of Business Administration,  

University of Wisconsin - Madison 
•  การบริหารธุรกิจชั้นสูง มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด, USA
•  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 1. หลักสูตร Chairman 2002 รุ่นที่ 2 /2544
 2.  หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 8 / 2545
 3.  หลักสูตร Directors Certification Program (DCP)  

รุ่นที่ 131 / 2553
 4.  หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP)  

รุ่นที่ 3/2554
•  หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐ เอกชน และการเมือง 

(วตม.) รุ่นที่ 2 / 2547
•  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)  

รุ่น 3 / 2549
•  หลักสูตรสถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 5
•  หลักสูตรการเมือง การปกครอง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย

สำาหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 5 / 2546
ประวัติการอบรม (ภายในปี 2561)
ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
ของตนเอง : ใบสำาคัญแสดงสิทธิ (Warrant: NOK - W1) 3,000,000 หุ้น
คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

ประสบการณ์ท�างาน 5 ปี ย้อนหลัง  
และ / หรือต�าแหน่งที่ส�าคัญ
2543 - 2557 กรรมการ 

บรษัิท ทร ูวิชัน่ส์ กรุป๊ จำากัด 

2544 - 2552 ประธานกรรมการ
บริษัท ฟิทซ์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำากัด

2544 - 2552 เลขาธิการ
คณะกรรมการกองทุนบำาเหน็จบำานาญข้าราชการ

2543 - 2544 ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำากัด (มหาชน)

2541 - 2543 ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท แกรมมี่ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำากัด (มหาชน)

2535 - 2541 รองประธานอาวุโสฝ่ายการลงทุน
บริษัท อเมริกัน อินเตอร์เนชั่นแนล แอสชัวรันส์ จำากัด

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร 
ในบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน)
2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /  

กรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท สายการบินนกแอร์ จำากัด (มหาชน)

2543 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำากัด (มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (ปัจจุบัน)

2550 - ปัจจุบัน กรรมการ 
สำานักงานจัดการทรัพย์สินสภากาชาดไทย

2557 - ปัจจุบัน กรรมการ 
บริษัท ทรูวิชั่นกรุ๊ป จำากัด
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นายชวลิต อัตถศาสตร์
กรรมการ

10

วันที่เข้าด�ารงต�าแหน่ง 15 กุมภาพันธ์ 2561

อายุ 71 ปี

วุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
•  นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•  เนติบัณฑิตไทย สำานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
•  เนติบัณฑิตอังกฤษ Gray’s Inn ประเทศอังกฤษ
• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 1.  Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 125 / 2552
 2.  Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 43 /2548
 3.  Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 19 / 2558
ประวัติการอบรม (ภายในปี 2561)
•  Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 43 / 2561 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
ของตนเอง : ไม่มี
คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

ประสบการณ์ท�างาน 5 ปี ย้อนหลัง  
และ / หรือต�าแหน่งที่ส�าคัญ
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ 

บริษัท สำานักกฏหมายสยามซิตี้ จีพี จำากัด

2561 - ปัจจุบัน กรรมการ 
บริษัท สำานักกฎหมายสยามซิตี้ ดีอาร์ จำากัด

2558 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 
บริษัท สยามแม็คโคร จำากัด (มหาชน)

2556 - ปัจจุบัน กรรมการ 
บริษัท สำานักที่ปรึกษาภาษี เอสซีแอล จำากัด

2554 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร / กรรมการตรวจสอบ 
สำานักพัฒนาธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)

2542 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
บริษัท สยามแม็คโคร จำากัด (มหาชน)

2548 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท สำานักกฎหมายสยามซิตี้ จำากัด

2548 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ชวลิต แอนด์ แอซโซซิเอทส์ จำากัด

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร 
ในบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน)
15 ก.พ. 2561 - 
ปัจจุบัน

กรรมการ (กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันตาม
หนังสือรับรอง)
บริษัท สายการบินนกแอร์ จำากัด (มหาชน)

2558 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
บริษัท สยามแม็คโคร จำากัด (มหาชน)

2542 - ปัจจุบัน กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 
บริษัท สยามแม็คโคร จำากัด (มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (ปัจจุบัน)

2561 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท สำานักกฎหมายสยามซิตี้ จีพี จำากัด

2561 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท สำานักกฎหมายสยามซิตี้ ดีอาร์ จำากัด

2556 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท สำานักที่ปรึกษาภาษีเอสซีแอล จำากัด

2554 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร / กรรมการตรวจสอบ
สำานักพัฒนาธุรกิจทางอิเล็คทรอนิกส์ (สพธอ.)

2548 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ
บริษัท สำานักกฎหมายสยามซิตี้ จำากัด

2548 - ปัจจุบัน กรรมการผูจั้ดการ
บริษัท ชวลิต แอนด์ แอซโซซิเอทส์ จำากัด
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บริษัท สายการบินนกแอร ์  จ� ากัด (มหาชน)



นางแฮตเตอร์ แมรี่ สุขเกษม (OBE)
กรรมการอิสระ / กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี

11

วันที่เข้าด�ารงต�าแหน่ง 10 พฤษภาคม 2561

อายุ 62 ปี

วุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
•  HDN Hotel, Catering & Institutional Management,  

Leeds Polytechnic, United Kingdom
•  Harrogate Grammar School, United Kingdom
•  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 1.  หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 83 / 2550
 2.  Strategic Board Master Class (SBM) รุ่นที่ 2 / 2560

ประวัติการอบรม (ภายในปี 2561)
•  หลักสูตร Boards that Make a Difference (BMD) รุ่นที่ 7 / 2561
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
ของตนเอง : ไม่มี
คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

ประสบการณ์ท�างาน 5 ปี ย้อนหลัง 
และ / หรือต�าแหน่งที่ส�าคัญ
2561 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ 

บริษัท โอซีเอส อาร์โอเอช จำากัด

2556 - 2560 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
บริษัท โอซีเอส อาร์โอเอช จำากัด

2550 - 2556 กรรมการผู้จัดการประจำาภูมิภาค 
บริษัท โอซีเอส อาร์โอเอช จำากัด  
สำานักงานบริหารงานภูมิภาคเอเชีย

2539 - 2550 กรรมการผู้จัดการ
บรษัิท พรอ็พเพอร์ตี ้แคร์เซอร์วสิ (ประเทศไทย) จำากัด

2536 - 2539 ผู้จัดการทั่วไปและผู้อำานวยการ
บริษัท พร็อพเพอร์ตี้แคร์เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำากัด

2530 - 2536 ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการและผู้จัดการทั่วไป
บริษัท พร็อพเพอร์ตี้แคร์เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำากัด

2529 - 2530 ผู้จัดการฝ่ายบริการในประเทศ (โครงการ)
กลุ่มโรงพยาบาล Harrogate General

2523 - 2527 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริการในประเทศ 
โรงพยาบาลทหารริยาดซาอุดีอาระเบีย

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร 
ในบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน)
พ.ค. 2561 -
ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ / กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี
บริษัท สายการบินนกแอร์ จำากัด (มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (ปัจจุบัน)

2561 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ 
บริษัท โอซีเอส อาร์โอเอช จำากัด
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พลเอกพรชัย กรานเลิศ
ที่ปรึกษาบริษัท / ประธานกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี

12

วันที่เข้าด�ารงต�าแหน่ง 13 กันยายน 2561

อายุ 67 ปี

วุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
•  ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
•  หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 44  

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
•  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นท่ี 8 วิทยาลัยการตลาดทุน
•  หลักสูตร Thai Intelligent Investors รุ่นที่ 1  

สถาบันวิทยาการผู้ลงทุนไทย
•  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 1.  หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) 61 / 2550
 2.  หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee 

(RNG) 3 / 2555
 3.  หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) 161 / 2555
 4.  หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) 

17 / 2556
ประวัติการอบรม (ภายในปี 2561)
ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
ของตนเอง : ไม่มี
คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

ประสบการณ์ท�างาน 5 ปี ย้อนหลัง 
และ / หรือต�าแหน่งที่ส�าคัญ
2558 - 2559 ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ

บรษัิท ไทรทนั โฮลดิง้ จำากัด (มหาชน)

2555 - 2557 กรรมการอิสระ
บริษัท ปตท.สำารวจและผลิตปิโตรเลียม จำากัด 
(มหาชน) 

2555 - 2557 ประธานกรรมการบรรษทัภิบาล /  
กรรมการสรรหา / กรรมการกำาหนดค่าตอบแทน
บริษัท ปตท.สำารวจและผลิตปิโตรเลียม จำากัด 
(มหาชน) 

2548 - 2549 กรรมการ
บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

2550 - 2554 ที่ปรึกษาพิเศษ
สำานักปลัดกระทรวงกลาโหม

2549 - 2550 รองเสนาธิการทหาร
กองบัญชาการกองทัพไทย

2548 - 2549 ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก
กองทัพบก

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร 
ในบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน)
2560 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา / ประธานกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท สายการบินนกแอร์ จำากัด (มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (ปัจจุบัน)

2555 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท มาบุญครอง 2012 จำากัด

2554 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เอพีที แบริ่ง มอล จำากัด

2550 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา
บริษัท ไทย เยอรมัน สเปเชียลตี้ กลาส จำากัด
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2561

บริษัท สายการบินนกแอร ์  จ� ากัด (มหาชน)



นายสรสิทธิ์ สุนทรเกศ
ที่ปรึกษาบริษัท / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

13

วันที่เข้าด�ารงต�าแหน่ง 27 กันยายน 2560

อายุ 66 ปี

วุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
•  ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•  ปริญญาโท บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•  ปริญญาตรี บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•  หลักสูตร Senior Executive Program  

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•  Executive Development Program (Wharton School),  

University of Pennsylvania, USA
•  หลักสูตรวิชาการทหารบกชั้นสูง หลักสูตรหลักประจำา ชุดที่ 46  

วิทยาลัยการทัพบก พ.ศ. 2544
•  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาลัยการตลาดทุน รุ่นที่ 8
•  หลักสูตร Directors Certification Progarm (DCP) รุ่นที่ 91 / 2550 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประวัติการอบรม (ภายในปี 2561)
ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
ของตนเอง : ไม่มี
คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

ประสบการณ์ท�างาน 5 ปี ย้อนหลัง
และ / หรือต�าแหน่งที่ส�าคัญ
2550 - 2554 ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำากับสถาบันการเงิน

ธนาคารแห่งประเทศไทย

2554 - 2555 รองผู้ว่าการด้านบริหาร
ธนาคารแห่งประเทศไทย

2554 - 2555 กรรมการและกรรมการนโยบายการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย

2555 - 2559 ผู้อำานวยการและกรรมการ
สถาบันคุ้มครองเงินฝาก

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร 
ในบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน)
ก.ย. 2560 - 
ปัจจุบัน

ที่ปรึกษาบริษัท / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท สายการบินนกแอร์ จำากัด (มหาชน)

2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำากัด (มหาชน)

2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำากัด (มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (ปัจจุบัน)

2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำากัด 
(มหาชน)

2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท เจ. ดี. ฟู้ด โปรดักท์ส จำากัด

2561 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ
สำานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก 

2560 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ
ธนาคารแห่งประเทศไทย

2560 - ปัจจุบัน ผู้อำานวยการ
สำานักงานสภามหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
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นายธีรพล โชติชนาภิบาล
ที่ปรึกษาบริษัท / กรรมการบริหาร / ประธานคณะอนุกรรมการดำาเนินการเกี่ยวกับกรณี Lufthansa Technik AG

14

วันที่เข้าด�ารงต�าแหน่ง 7 เมษายน 2559

อายุ 61 ปี

วุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
•  Master of Science, Operations Research,  

University of Southampton, Great Britain 
•  Bachelor of Arts, Mathematics / Economics (Joint Honor), 

University College of Wales, Great Britain
•  CMO Academy, INSEAD, Singapore
•  หลักสูตรการกำากับดูแลกิจการสำาหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

ของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน รุ่นที่ 10  
สถาบันพระปกเกล้า

•  Director Certification Program (DCP) รุ่น 111 / 2551  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการอบรม (ภายในปี 2561)
ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
ของตนเอง : ไม่มี
คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

ประสบการณ์ท�างาน 5 ปี ย้อนหลัง 
และ / หรือต�าแหน่งที่ส�าคัญ
2558 - 2560 รองกรรมการผู้อำานวยการใหญ่ฝ่ายการพาณิชย์

บริษัท การบินไทย จำากัด (มหาชน)

2557 - 2558 รองกรรมการผู้อำานวยการใหญ่ /  
ที่ปรึกษากรรมการผู้อำานวยการใหญ่ 
บริษัท การบินไทย จำากัด (มหาชน)

2557 รองกรรมการผู้อำานวยการใหญ่ ฝ่ายการพาณิชย์
บริษัท การบินไทย จำากัด (มหาชน)

2556 รองกรรมการผู้อำานวยการใหญ่  
ฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ
บริษัท การบินไทย จำากัด (มหาชน)

2554 รองกรรมการผู้อำานวยการใหญ่ ฝ่ายบริการลูกค้า 
บริษัท การบินไทย จำากัด (มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร 
ในบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน)
2559 -  
13 ก.ย. 2561

กรรมการ (กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันตาม
หนังสือรับรอง)
บริษัท สายการบินนกแอร์ จำากัด (มหาชน)

ต.ค. 2561 - 
ปัจจุบัน

ทีป่รกึษา / กรรมการบรหิาร
บริษัท สายการบินนกแอร์ จำากัด (มหาชน)

พ.ย. 2561 - 
ปัจจุบัน

ประธานคณะอนุกรรมการเพื่อดำาเนินการเกี่ยวกับ 
Lufthansa Technik AG
บริษัท สายการบินนกแอร์ จำากัด (มหาชน)

เม.ย. 2561 - 
ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ
บริษัท ดุสิตธานี จำากัด (มหาชน)

ต.ค. 2561 - 
ปัจจุบัน

กรรมการตรวจสอบ
บริษัท ดุสิตธานี จำากัด (มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (ปัจจุบัน)

ไม่มี
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รายงานความรับผิดชอบ 
ของคณะกรรมการบริษัท 
ต่อรายงานทางการเงิน

นายชวลิต อัตถศาสตร์
กรรมการ

นายประเวช องอาจสิทธิกุล
กรรมการ /  
รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษทัเป็นผูร้บัผดิชอบต่องบการเงินเฉพาะกิจการ และ
งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงข้อมูลสารสนเทศ
ทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจำาปี ซึ่งงบการเงินสำาหรับ 
ปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 จัดทำาขึ้นตามมาตรฐานรายงาน
ทางการเงนิในประเทศไทย โดยเลอืกใช้นโยบายการบญัชทีีเ่หมาะสม 
และถือปฏิบัติอย่างสมำ่าเสมอ ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และ
ประมาณการทีด่ทีีส่ดุในการจดัทำา รวมทัง้มกีารเปิดเผยข้อมลูสำาคญั
อย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ เพ่ือให้สามารถสะท้อน
ฐานะการเงินผลการดำาเนินงาน และกระแสเงินสดได้อย่างถูกต้อง 
โปร่งใส เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป และได้ผ่าน
การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช  
โธมัสสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำากัด ซึ่งให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข 
โดยในการตรวจสอบบริษัทได้ให้การสนับสนุนข้อมูลและเอกสาร
ต่างๆ เพ่ือให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้
ตามมาตรฐานการสอบบัญชี

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีและดำารงไว้ซึ่งระบบการบริหาร 
ความเสีย่ง ระบบการควบคมุภายใน การตรวจสอบภายใน การกำากับ
ดูแลท่ีเหมาะสม และมีประสิทธิผล เพ่ือให้มั่นใจว่าข้อมูลทางบัญชี
มีความถูกต้องครบถ้วน เพียงพอท่ีจะดำารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของ
บริษัท และป้องกันความเสี่ยงตลอดจนเพ่ือไม่ให้เกิดการทุจริตหรือ
การดำาเนินงานที่ผิดปกติอย่างมีนัยสำาคัญ

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษัทได้แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง
ประกอบด้วยกรรมการท่ีเป็นอิสระท้ังส้ินเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบการ 
สอบทานนโยบายการบัญชี และรับผิดชอบเก่ียวกับคุณภาพของ
รายงานทางการเงนิ การสอบทานระบบควบคมุภายใน การตรวจสอบ
ภายในและระบบบริหารความเส่ียง ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผย 
ข้อมูลรายการเก่ียวโยงระหว่างกันอย่างครบถ้วนเพียงพอและ 
เหมาะสม โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏอยู่ 
ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงาน 
ประจำาปีแล้ว
 
คณะกรรมการบรษิทัมคีวามเห็นว่า ระบบการควบคมุภายในโดยรวม 
ของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถตรวจสอบได้ 
รวมท้ังเช่ือมั่นอย่างมีเหตุผลได้ว่างบการเงินเฉพาะกิจการ และ
งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สำาหรับสิ้นปีสิ้นสุดวันท่ี  
31 ธันวาคม 2561 มีความเชื่อถือได้ โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย รวมท้ัง 
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
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ค�าอธิบายและการวิเคราะห์ 
ผลการด�าเนินงาน

สรุปผลประกอบการงบการเงินรวมปี 2561

ตามท่ีบริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้
รายงานผลประกอบการส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
โดยงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยมีผลขาดทุนส�าหรับ 
ปี 2561 จ�านวน 3,975.45 ล้านบาท เปลีย่นแปลงจากปีก่อนซึง่มีผล 
ขาดทุนจ�านวน 1,899.67 ล้านบาท แบ่งเป็นผลขาดทุนของ 
บรษัิทใหญ่จ�านวน 2,786.76 ล้านบาท และผลขาดทนุจากส่วนท่ีเป็น
ของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ�านาจควบคุม 1,188.69 ล้านบาท บริษัทจึง
ขอชี้แจงปัจจัยหลักและเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อการด�าเนินงาน 
ของบริษัท ดังน้ี

ราคานำ้ามันอากาศยานเครื่องบิน (Jet Fuel Price) ในปี 2561 ราคา
เฉล่ียอยู่ท่ี 85.77 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เพ่ิมขึ้นจาก 65.52 
ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่งผลให้บริษัทมี
ต้นทุนเชื้อเพลิงอยู่ท่ี 4,884.33 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 19.96  
เมื่อเทียบกับปีก่อน ท้ังนี้บริษัทได้มีการทำาสัญญาประกันความเสี่ยง
ราคานำ้ามันเชื้อเพลิงอากาศยานบางส่วนซึ่งเป็นไปตามนโยบาย
ป้องกันความเส่ียงที่บริษัทกำาหนด และรายได้ต่อปริมาณการผลิต
ด้านผูโ้ดยสารลดลง สาเหตหุลกัมาจากเส้นทางการบนิไม่เป็นไปตาม
แผนที่วางไว้ เนื่องจากจำานวนนักท่องเที่ยวจีนที่ลดลงจากเหตุการณ์
เรือล่มที่จังหวัดภูเก็ต อีกทั้งบริษัทได้ลดขนาดฝูงบินอากาศยานจาก
จำานวน 30 ลำา ในปี 2560 เป็นจำานวน 25 ลำา ในปี 2561

สถิติการโดยสารและอัตราส่วนทางธุรกิจที่ส�าคัญ (ไม่รวมบริษัทย่อย)

หน่วย ปี 2560 ปี 2561
เปลี่ยนแปลง

จำานวน ร้อยละ

จำานวนเครื่องบิน ณ สิ้นงวด
 - (ไอพ่น) Boeing 737 - 800 New Generation ลำา 20 15 (5) (25.00)

 - (ใบพัด) ATR 72 - 500 ลำา 2 2 0 0.00

 - (ใบพัด) Q400 NextGen ลำา 8 8 0 0.00

 - จำานวนเครื่องบินเฉลี่ย ลำา 29.95 26.41 (3.54) (11.82)

ปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร (Available Seat Kilometers: ASK) ล้านที่นั่ง - กม. 6,822 6,912 90 1.32

ปริมาณการขนส่งด้านผู้โดยสาร (Revenue Passenger Kilometers: RPK) ล้านที่นั่ง - กม. 5,840 6,127 287 4.91

จำานวนเที่ยวบิน (No. of Sectors) เที่ยวบิน 67,811 67,228 (583) (0.86)

อัตราส่วนการบรรทุกผู้โดยสาร (Cabin Factor) ร้อยละ 85.61 88.65 3.04 จุด  

จำานวนผู้โดยสาร (Passenger Carried) ล้านคน 8.78 8.86 0.08 0.91

รายได้ผู้โดยสารต่อผู้โดยสารต่อกิโลเมตร (Passenger Yield) บาท/ผู้โดยสาร - กม. 2.20 1.91 (0.29) (13.18)

รายได้ต่อปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร  
(Revenue per Available Seat Kilometers: RASK)

บาท/ที่นั่ง - กม. 2.06 1.93 (0.13) (6.31)

ต้นทุนต่อปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร 
(Cost per Available Seat Kilometers: CASK)

บาท/ที่นั่ง - กม. 2.40 2.32 (0.08) (3.33)

ต้นทุนต่อปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสารที่ไม่รวมค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิง  
(Cost per Available Seat Kilometers Exclude Fuel: CASK Ex - Fuel)

บาท/ที่นั่ง - กม. 1.80 1.61 (0.19) (10.56)

อัตราการใช้เครื่องบินต่อลำา (Average Aircraft Utilization Hours)
ชั่วโมงปฏิบัติ 
การบิน/วัน

8.01 9.36 1.35 16.85
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หน่วย : ล้านบาท
ปี 2560 ปี 2561 เปลี่ยนแปลง

จำานวน
ร้อยละต่อ
รายได้รวม

จำานวน
ร้อยละต่อ
รายได้รวม

จำานวน ร้อยละ

รายได้จากค่าโดยสาร 12,868.38 87.03 12,014.19 86.53 (854.19) (6.64)

รายได้จากการให้บริการ 1,257.96 8.51 1,476.95 10.64 218.99 17.41

รายได้อื่น 660.33 4.46 393.02 2.83 (267.31) (40.48)

รวมรายได้ 14,786.67 100.00 13,884.16 100.00 (902.51) (6.10)

หน่วย : ล้านบาท
ปี 2560 ปี 2561 เปลี่ยนแปลง

จำานวน
ร้อยละต่อ

ค่าใช้จ่ายรวม
จำานวน

ร้อยละต่อ
ค่าใช้จ่ายรวม

จำานวน ร้อยละ

ต้นทุนค่าโดยสาร 
และการให้บริการ

15,645.04 94.18 15,482.81 95.05 (162.23) (1.04)

ค่าใช้จ่ายในการขาย 111.94 0.67 111.78 0.69 (0.16) (0.14)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 821.09 4.94 680.04 4.17 (141.04) (17.18)

ต้นทุนทางการเงิน 34.27 0.21 14.37 0.09 (19.90) (58.07)

รวมค่าใช้จ่าย 16,612.34 100.00 16,289.00 100.00 (323.34) (1.95)

สรุปผลการด�าเนินงาน

รายได้ปี 2560 และ 2561 (ไม่รวมบริษัทย่อย)

ข้อมูลด้านรายได้

บริษัทมีรายได้รวม 13,884.16 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6.10 จากปี
ก่อนหน้า โดยแบ่งเป็นรายได้จากค่าโดยสาร 12,014.19 ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ 86.53 ของรายได้รวม รายได้จากการให้บริการ 
1,476.95 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.64 ของรายได้รวม และ 
รายได้อื่น 393.02 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.83 ของรายได้รวม  
ส่วนรายได้ต่อปรมิาณการผลติผูโ้ดยสาร (RASK) เท่ากับ 1.93 บาท/
ทีน่ัง่ - กม. เมือ่เทยีบกับ 2.06 บาท/ทีน่ัง่ - กม. หรอื ลดลงร้อยละ 6.31 
เมื่อเทียบกับปีก่อน

รายได้จากค่าโดยสาร : ในปี 2561 รายได้จากค่าโดยสารลดลงจาก 
ปี 2560 ร้อยละ 6.64 หรือคิดเป็นเงินจำานวน 854.19 ล้านบาท 
เน่ืองจากจำานวนเที่ยวบินโดยรวมลดลงจากปีก่อนเล็กน้อยคิดเป็น
ร้อยละ 0.86 โดยเฉพาะเส้นทางการบินแบบเช่าเหมาลำาไปยัง
สาธารณรัฐประชาชนจีน รวมถึงราคาค่าต๋ัวโดยสารเฉลี่ยโดยรวม
ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 9.85 จากสภาวะการแข่งขนัทางด้านราคาที่
รุนแรงเพ่ิมมากข้ึน ส่งผลให้รายได้ผูโ้ดยสารต่อผูโ้ดยสารต่อกิโลเมตร 
(Passenger Yield) ลดลงจาก 2.20 มาอยู่ที ่1.91 บาท/ผูโ้ดยสาร - กม.  
หรือลดลงจากปีก่อนในอัตราร้อยละ 13.18

รายได้จากการให้บรกิาร : ในปี 2561 รายได้จากการให้บรกิารเพ่ิมข้ึน  
218.99 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 17.41 จากปีก่อน เป็นผล
มาจากรายได้จากการโหลดสัมภาระและรายได้จากการให้บริการ 
เพิ่มขึ้นจากปีก่อนด้วยเช่นกัน ซึ่งเป็นผลมาจากบริษัทได้เพิ่มกลยุทธ์
ในการเพ่ิมรายได้จากการจดัเก็บสมัภาระ การให้บรกิารข้ึนเครือ่งบนิ 
ได้ก่อนใคร (Priority Boarding) หรอืนกเฟิร์ส (NOK First) และบรกิาร
อื่นบนเครื่องบินให้กับผู้โดยสาร (Choose Your NOK) ตั้งแต่วันท่ี  
9 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นมา และได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็น
อย่างดีอย่างต่อเนื่อง 

รายได้อื่น : ในปี 2561 รายได้อื่นลดลง 267.31 ล้านบาท หรือลดลง
ร้อยละ 40.48 เมือ่เทียบกับปีก่อน โดยรายได้อืน่ท่ีมกีารเปลีย่นแปลง
อย่างมนัียสำาคญั ได้แก่ บรษิทัมรีายได้เงนิชดเชยจากประกันภยั และ 
การรับรู้กำาไรจากการขายและเช่ากลับคืนเครื่องบินตามสัญญาเช่า
ดำาเนินงานลดลงจำานวน 113.29 ล้านบาท และ 243.40 ล้านบาท  
ตามลำาดับ

ค่าใช้จ่ายประจ�าปี 2560 และ 2561 (ไม่รวมบริษัทย่อย)
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ข้อมูลด้านค่าใช้จ่าย

ในปี 2561 บริษัทมีค่าใช้จ่ายรวม 16,289.00 ล้านบาท ลดลงจาก 
16,612.34 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.95 เมื่อเทียบกับปีก่อน แม้ว่า
การเพ่ิมขึน้ของราคานำา้มนัเชือ้เพลงิอากาศยานทีเ่พ่ิมสงูขึน้ ส่งผลให้ 
บริษัทมีต้นทุนเชื้อเพลิงสูงขึ้นถึงร้อยละ 19.96 บริษัทปรับต้นทุน 
ค่าซ่อมบำารุงอากาศยานและค่าเช่าเครื่องบินลดลงตามแผนการลด
ค่าใช้จ่ายและแผนการพัฒนาธุรกิจของบริษัทถึงร้อยละ 12.08 และ 
13.23 ตามลำาดบั ส่งผลให้ต้นทุนต่อปรมิาณผูโ้ดยสารลดลงจาก 2.40 
เป็น 2.32 บาท/ที่นั่ง - กม. ลดลงร้อยละ 3.34 นอกจากนั้นต้นทุนต่อ
ปรมิาณการผลติผูโ้ดยสารทีไ่ม่รวมค่าใช้จ่ายเชือ้เพลงิลดลงจาก 1.80 
เป็น 1.61 บาท/ที่นั่ง - กม. หรือลดลงถึงร้อยละ 10.37 จากปีก่อน

ต้นทุนผันแปร (Variable Costs) : ในปี 2561 ต้นทุนผันแปรอยู่ที่ 
11,632.51 ล้านบาท ทัง้นีบ้รษิทัได้มกีารทบทวนและปรบัประมาณการ 
หน้ีสินค่าซ่อมบำารุงเครื่องอากาศยานตามแผนจำานวน 91.18  
ล้านบาท โดยใช้ข้อสมมตฐิานการเปลีย่นแปลงแผนการเข้าซ่อมบำารงุ
ท่ีมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนในการบำารุงรักษาเครื่องบิน

ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่อย่างไรก็ตามต้นทุนค่านำ้ามัน
อากาศยานยังคงเพ่ิมสูงขึ้น โดยต้นทุนนำ้ามันต่อหน่วย (Fuel / ASK) 
เพ่ิมข้ึนจาก 0.60 บาท/ท่ีนั่ง - กม. เป็น 0.71 บาท/ที่น่ัง-กม. หรือ 
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 17.72 เมื่อเทียบกับปีก่อน สำาหรับในส่วนของต้นทุน
การซ่อมบำารงุเครือ่งบนิ ต้นทุนผนัแปรต่อหน่วยลดลงจาก 0.46 บาท/
ที่นั่ง - กม. มาอยู่ที่ 0.40 บาท/ที่นั่ง - กม. หรือลดลงร้อยละ 13.04

ต้นทุนคงท่ี (Fixed Costs) : ในปี 2561 ต้นทุนคงท่ีอยู่ที่ 4,656.49 
ล้านบาท ค่าเช่าเครือ่งบนิปรบัตวัลดลงตามแผนการลดค่าใช้จ่ายและ
แผนการพัฒนาธุรกิจของบริษัท ในขณะท่ีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายคงท่ี 
ต่อหน่วย (FC / ASK) มาอยู่ที่ 0.67 บาท/ที่นั่ง - กม.

ต้นทุนทางการเงิน : บริษัทมีต้นทุนทางการเงินลดลงร้อยละ 58.07 
จากปีก่อนหน้า มาอยู่ที่ 14.37 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีค่าใช้จ่าย 
ค่าธรรมเนียมทางการเงินในการเข้าทำาสัญญาการจัดหาเงินทุน
สำาหรับเงินมัดจำาเครื่องบินที่ลดลง

ก�าไร (ขาดทุน) ประจ�าปี (ไม่รวมบริษัทย่อย)

หน่วย : ล้านบาท
ปี 2560 ปี 2561 เปลี่ยนแปลง

จำานวน
ร้อยละต่อ
รายได้รวม

จำานวน
ร้อยละต่อ
รายได้รวม

จำานวน ร้อยละ

กำาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (1,825.68) (12.35) (2,404.84) (17.32) (579.16) 31.72

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

กำาไร (ขาดทุน) สำาหรับปี (1,825.68) (12.35) (2,404.84) (17.32) (579.16) 31.72

กำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี (1,825.68) (12.35) (2,404.84) (17.32) (579.16) 31.72

กำาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (1.60)  (1.06)  0.54  

จากปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้น ทำาให้เห็นว่าต้นทุนรวมของบริษัทปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากราคานำ้ามันอากาศยานท่ีเพ่ิมสูงขึ้นต่อเนื่องอย่างมี 
นัยสำาคัญ อีกทั้งรายได้รวมของบริษัทปรับตัวลดลง อันเนื่องมาจากสภาวะการแข่งขันทางด้านราคาที่รุนแรง ประกอบกับจำานวนนักท่องเที่ยว
ชาวจนีท่ีลดลง ทำาให้รายได้ค่าโดยสารลดลงเมือ่เทียบกับปีก่อน แม้ว่าบรษิทัสามารถลดค่าใช้จ่ายในส่วนของการซ่อมบำารงุเครือ่งบนิและค่าเช่า
เครือ่งบนิลงได้ตามแผนการฟ้ืนฟูธุรกิจของบรษิทัก็ตาม ส่งผลให้ในปี 2561 บรษิทัมผีลประกอบการขาดทุนเบด็เสรจ็รวมเพ่ิมขึน้เป็น 2,404.84 
ล้านบาท จาก 1,825.68 ล้านบาท หรือขาดทุนเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 31.72

ผลการด�าเนินงานของ 
บริษัท สายการบินนกสกู๊ต จ�ากัด

ในปี 2561 บริษัท สายการบินนกสกู๊ต จำากัด มีรายได้รวม 5,828.52 
ล้านบาท เพ่ิมขึน้จาก 5,580.41 ล้านบาท หรอืร้อยละ 4.45 เมือ่เทียบกับ 
ปีก่อน เน่ืองจากปริมาณผู้โดยสารที่เพ่ิมขึ้นร้อยละ 7.67 จาก 1.07 
ล้านคน เป็น 1.16 ล้านคน ซึ่งเป็นผลจากการเพ่ิมขึ้นของจำานวน 
เท่ียวบินโดยรวมทั้งหมดร้อยละ 19.81 ในขณะที่อัตราบรรทุก 
ผู ้โดยสารลดลงร้อยละ14.90 บริษัทมีจำานวนเครื่องบินที่ใช้ใน 
การดำาเนินงานเพิ่มมากขึ้นจำานวน 1 ลำาเมื่อเทียบกับปีก่อน ส่งผลให้

บริษัทสามารถทยอยเปิดเส้นทางการบินใหม่ในประเทศญ่ีปุ่น และ
อนิเดยี และเพ่ิมเท่ียวบนิในเส้นทางเดิม ทำาให้มอีตัราการใช้เครือ่งบนิ 
ที่สูงขึ้น โดยบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานรวม 7,388.22  
ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจาก 5,656.82 ล้านบาท หรือร้อยละ 30.61 เมื่อ 
เทียบกับปีก่อน โดยค่าใช้จ่ายท่ีเพ่ิมขึ้นสาเหตุหลักมาจากต้นทุนท่ี
ผนัแปรตามปรมิาณการผลติด้านผูโ้ดยสาร โดยเฉพาะต้นทุนค่านำา้มนั 
อากาศยานท่ีเพ่ิมสูงข้ึน และต้นทุนจากการเช่าเครื่องบิน เนื่องจาก
การขยายฝูงบิน ส่งผลให้บริษัทมีผลการดำาเนินงานขาดทุนสุทธิใน 
ปี 2561 จำานวน 1,528.33 ล้านบาท ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากผลขาดทุนสุทธิ 
47.59 ล้านบาทในปีก่อน 
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งบแสดงฐานะทางการเงิน (งบการเงินรวม)

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เปลี่ยนแปลง ร้อยละ

รวมสินทรัพย์ 14,522.63 14,074.06 (448.57) (3.09)

รวมหนี้สิน 13,831.63 17,105.69 3,274.06 23.67

 รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 1,315.02 (1,467.55) (2,782.57) (211.60)

 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม (624.02) (1,564.08) (940.06) 150.65

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 691.00 (3,031.63) (3,722.63) (538.73)

สินทรัพย์
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 
14,074.06 ล้านบาท หรอืลดลงร้อยละ 3.09 จาก ณ วนัที ่31 ธันวาคม 
2560 โดยแบ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน 3,965.07 ล้านบาท และ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจำานวน 10,108.99 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 28.17 และ 71.83 ของสินทรัพย์รวมตามลำาดับ

สินทรัพย์หมุนเวียน : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัท
ย่อยมีสินทรัพย์หมุนเวียนรวม 3,965.07 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ  
17.08 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สาเหตุหลักมาจากเงินสด 
และรายการเทียบเท่าเงินสด ลดลงร้อยละ 55.21 เน่ืองจากบริษัทมี 
ลกูหน้ีการค้าและลกูหนีห้มนุเวยีนอืน่เพ่ิมขึน้จาก ณ วันที ่31 ธันวาคม 
2560 ร้อยละ 38.60

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและ
บริษัทย่อยมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม 10,108.99 ล้านบาท หรือ
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.78 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สาเหตุหลัก
มาจากบริษัทและบริษัทย่อยได้มีการทบทวนการแสดงรายการใน 
งบการเงินจากเดิมแสดงรายการสุทธิระหว่างเงินสำารองบำารุงรักษา
เครื่องบินและประมาณการหนี้สินค่าซ่อมบำารุงเครื่องบินตามแผน 
โดยเปลี่ยนเป็นแยกแสดงรายการดังกล่าวออกจากกัน เพ่ือให ้
งบการเงินแสดงยอดคงเหลือของรายการดังกล่าวในสินทรัพย์และ
หนี้สินของบริษัทและบริษัทย่อย

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 
หนี้สิน : ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีหน้ีสิน 
รวม 17,105.69 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 23.67 จาก ณ  
วันที ่31 ธันวาคม 2560 สาเหตหุลกัมาจากเงนิกู้ยืมระยะสัน้ท่ีเพ่ิมขึน้
ร้อยละ 242.86 และเจ้าหนี้การค้าที่เพ่ิมขึ้นร้อยละ 21.48 นอกจากนี้ 
บริษัทและบริษัทย ่อยได ้มีการทบทวนการแสดงรายการใน 
งบการเงินดังกล่าวข้างต้น

ส่วนของผู้ถือหุ้น : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อย
มีส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบจำานวน 3,031.63 ล้านบาท ติดลบเพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 538.73 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยเป็นส่วนติดลบ
ของบริษัทใหญ่จำานวน 1,467.55 ล้านบาท และส่วนได้เสียท่ีไม่มี
อำานาจควบคุมติดลบอีกจำานวน 1,564.08 ล้านบาท

ปัจจบัุนสายการบนินกสกู๊ตมเีส้นทางบนิแบบประจำาไปยังสาธารณรฐั
ประชาชนจีน ไต้หวัน อินเดีย และญ่ีปุ่น โดยมีศูนย์กลางการบิน
ท่ีสนามบินนานาชาติดอนเมืองไปยัง 4 จุดหมายปลายทางใน
ประเทศจีน ได้แก่ เมืองนานกิง เมืองเทียนจิน เมืองชิงเต่า และ 
เมืองเสิ่นหยาง, 1 จุดหมายปลายทางในประเทศไต้หวัน ได้แก่  
กรงุไทเป, 1 จดุหมายปลายทางในประเทศอนิเดยี ได้แก่ กรงุเดล ีและ  
2 จุดหมายปลายทางในประเทศญ่ีปุ่น ได้แก่ กรุงโตเกียว (นาริตะ) 
และกรุงโอซาก้า (คันไซ)

สำาหรับฝูงบินของสายการบินนกสกู๊ตมีจำานวนเพ่ิมขึ้น 1 ลำาใน
ไตรมาสที่ 2 ปี 2561 ทำาให้บริษัทมีการเช่าดำาเนินงานเครื่องบินโบอิ้ง  
แบบ 777 - 200 รวมทั้งส้ินจำานวน 5 ลำา และมีแผนจะขยายฝูงบิน
โดยมีเป้าหมายที่จะเพ่ิมความถ่ีในเส้นทางการบินเดิม และขยาย 
เส้นทางการบินเพิ่มเติม
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งบกระแสเงินสด (งบการเงินรวม)

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เปลี่ยนแปลง ร้อยละ

กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมการดำาเนินงาน (2,962.26) (3,754.39) (792.13) 26.74

กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมการลงทุน (8.90) 193.08 201.98 (2,269.44)

กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมการจัดหาเงิน 2,866.57 1,662.60 (1,203.97) (42.00)

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
ในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

43.22 148.75 105.53 244.17

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (61.37) (1,749.96) (1,688.59) 2,751.49

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม 3,231.22 3,169.85 (61.37) (1.90)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม 3,169.85 1,419.89 (1,749.96) (55.21)

สำาหรับปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดใช้ไปสำาหรับ
กิจกรรมดำาเนินงานสุทธิจำานวน 3,754.39 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจาก 
2,962.26 ล้านบาทในปี 2560 หรือร้อยละ 26.74 โดยรายการหลัก
ที่มีผลต่อการใช้ไปเงินสด ได้แก่ เงินฝากธนาคารที่มีภาระคำ้าประกัน  
เงนิประกันและเงนิมดัจำาเกีย่วกับเครือ่งบินระยะยาว และประมาณการ 
หนี้สินค ่าซ ่อมบำารุงเครื่องบินที่ รับรู ้ เป ็นค ่าใช ้จ ่ายสำาหรับป ี  
(โอนกลับ) และค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน เช่น ค่านำ้ามันเชื้อเพลิง 
ค่าซ่อมบำารุงเครื่องบิน และค่าเช่าเครื่องบิน

ส่วนกระแสเงนิสดทีไ่ด้มาจากกิจกรรมการลงทนุเป็นจำานวน 193.08 
ล้านบาท โดยรายการหลกัมาจากกระแสเงนิสดจากการได้รบัเงนิสด
รับค่าหุ้นของบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุมจำานวน 
235.39 ล้านบาท ในขณะเดียวกันบริษัทได้เงินสดรับจากดอกเบี้ย
เงินฝากธนาคารเป็นจำานวน 20.39 ล้านบาท

ส่วนกระแสเงินสดที่ได้มาจากกิจกรรมการจัดหาเงินเป็นจำานวน 
1,662.60 ล้านบาท โดยรายการหลักมาจากกระแสเงินสดรับจาก
เงินกู้ยืมระยะสั้น

นอกจากนี้บริษัทและบริษัทย่อยได้รับประโยชน์จากผลกระทบจาก
อตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศในเงนิสดและรายการเทียบเท่า
เงินสดเป็นจำานวน 148.75 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดลดลงสทุธิ 1,749.96  
ล้านบาท ณ สิ้นเดือนธันวาคม ปี 2561
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ความรบัผดิชอบ
ต่อสังคม
บริษัทได้ตระหนักถึงความสำาคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมตลอดระยะเวลาหลายปีท่ีผ่านมา โดยนอกเหนือจากการกำากับดูแลกิจการท่ีดี  
บริษทัยังได้ให้ความสำาคญักับเรือ่งของความรบัผดิชอบต่อสงัคม โดยคำานึงถึงผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุฝ่ายทัง้ภายในและภายนอก ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน 
ผู้ถือหุ้น คู่ค้า/เจ้าหนี้ ลูกค้า คู่แข่ง สังคมและชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยได้คำานึงถึงแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมที่เป็นส่วนหนึ่งจากการ
ดำาเนินธุรกิจปกติ (In - Process) และความรับผิดชอบต่อสังคมที่นอกเหนือจากการดำาเนินธุรกิจปกติ (After - Process) ซึ่งสอดคล้องตามหลัก
การความรับผิดชอบต่อสังคม 8 ประการ ดังต่อไปนี้

     ความรบัผดิชอบต่อสังคมทีเ่ป็นส่วนหนึง่จาก
การด�าเนินธุรกิจปกติ (In - Process)

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
บริษัทดำาเนินธุรกิจโดยให้ความสำาคัญต่อการประกอบธุรกิจด้วย
ความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น พนักงาน 
ลูกค้า คู่ค้า คู่สัญญา ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งไม่เพียงแต่
เฉพาะตามที่กฎหมายกำาหนดเท่าน้ันแต่ยังรวมถึงการไม่กระทำาการ 
ใดๆ ท่ีเป็นการละเมดิหรอืลดิรอนสทิธิของผูม้ส่ีวนได้เสยีเหล่านัน้ด้วย 
โดยกำาหนดนโยบายจรรยาบรรณของบริษัท (Code of Conduct)  
เพื่อการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม เนื่องจากในหลักการของ

การประกอบธุรกิจของบริษัทน้ัน การมีชื่อเสียงในด้านความซื่อสัตย์
สุจริตเป็นสิ่งที่มีค่าอย่างย่ิงต่อความสำาเร็จของบริษัท ทั้งยังมีผลต่อ
ความเจริญก้าวหน้าและผลกำาไรทางธุรกิจเช่นเดียวกับชื่อเสียงและ
ความดีงามของพนักงานระดับผู้บริหาร มาตรฐานการปฏิบัติเหล่านี้ 
จึงมีผลโดยตรงต่อความเชื่อมั่นของบริษัทโดยรวม รวมท้ังการ
ประกอบธุรกิจโดยชอบด้วยกฎหมายและต้องเป็นไปตามข้อกำาหนด
ต่างๆ และเคารพในสิทธิของผู้ค้าและลูกค้าของบริษัท
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2. นโยบายเก่ียวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
บริษัท สายการบินนกแอร์ จำากัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นที่จะดำาเนิน
ธุรกิจโดยให้ความสำาคัญในการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชัน 
และยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม บริหารงานด้วยความโปร่งใส รวมทั้ง 
รับผิดชอบต่อผู ้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดังนั้น บริษัท สายการบิน 
นกแอร์ จำากัด (มหาชน) จงึได้กำาหนดแนวทางในการประพฤตปิฏิบตัทิี ่
เหมาะสมของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานทุกระดับ ใน
จริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณพนักงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ 
“บรรษัทภิบาล” ของบริษัท และพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน

• วัตถุประสงค์
 1.  เพ่ือให้คณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานทุกระดับ 

แสดงออกถึงความมุ่งมั่นที่จะประพฤติปฏิบัติตามแนวทาง
และนโยบายเก่ียวกับการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชัน
ของบริษัท

 2.  กำาหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอนแนวปฏิบัติ เพ่ือป้องกันไม่ให้
บริษัทและพนักงานฝ่าฝืนนโยบายเก่ียวกับการต่อต้านการ
ทุจริตหรือคอร์รัปชันของบริษัท

 3.  สอบทาน กำากับ และติดตาม เพ่ือให้มั่นใจว่าบริษัทและ
พนักงานปฏิบัติตามนโยบายเก่ียวกับการต่อต้านการทุจริต
หรือคอร์รัปชันของบริษัทอย่างเคร่งครัด

 4.  สนับสนุนให้บริษัทและพนักงานมีการเฝ้าระวังและรายงาน
การพบเห็นการทุจริตหรือคอร์รัปชันในช่องทางการส่ือสาร 
ที่ปลอดภัย

• ค�านิยาม
การทุจริตหรือคอร์รัปชัน หมายถึง “การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ
ในตำาแหน่งหน้าที่ หรือใช้อำานาจในตำาแหน่งหน้าที่โดยมิชอบที่
เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบหรือนโยบายของบริษัท รวมทั้ง 
ขัดต่อศีลธรรม จริยธรรม เพ่ือแสวงหาประโยชน์อันมิควรได้ใน 
รปูแบบต่างๆ เช่น การเรยีก รบั เสนอ ให้ทรพัย์สนิ สิง่ของ การช่วยเหลอื 
ทางการเมอืง รวมถึงประโยชน์อืน่ใดกับเจ้าหน้าทีข่องรฐั บรษิทัเอกชน 
บุคคลอื่นใด และผู้ท่ีเก่ียวข้องท่ีทำาธุรกิจกับบริษัทและบริษัทย่อย  
เป็นต้น” 

การช่วยเหลือทางการเมือง หมายถึง การให้ทรัพย์สิน เงิน ส่ิงของ 
สิทธิประโยชน์ต่างๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมเพ่ือเป็นการช่วยเหลือ 
สนบัสนุน หรือเพ่ือประโยชน์อืน่ใดแก่พรรคการเมอืง นักการเมอืง หรอื
บคุคลท่ีมคีวามเก่ียวข้องทางการเมอืงตลอดจนกิจกรรมทางการเมอืง

ผูท้ีเ่ก่ียวข้อง หมายถึง คูส่มรส บตุร บดิามารดา พ่ีน้อง/ญาตสินิท ของ
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทและบริษัทย่อย

• นโยบาย
บรษิทัได้กำาหนดนโยบายเก่ียวกับการต่อต้านการทุจรติหรอืคอร์รปัชนั 
เพื่อเป็นแนวทางในการนำาไปปฏิบัติดังนี้
 1.  กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะไม่กระทำาหรือสนับสนุน

การทุจริตหรือคอร์รัปชันไม่ว่ากรณีใดๆ และจะปฏิบัติตาม
มาตรการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด

 2.  มีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการท่ีดี
และนโยบายการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชันโดย 
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ฝ่ายบริหารนำามาตรการ
ต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชันไปสื่อสารและปฏิบัติตาม

 3.  ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับถือปฏิบัติตาม
กฎหมายการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชันในทุกท้องท่ีท่ี
บริษัทมีการทำากิจการอยู่

 4. สร้างวัฒนธรรมองค์กรท่ีซือ่สตัย์และยึดมัน่ในความเป็นธรรม
 5.  จัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานภายในองค์กร เพื่อส่งเสริม

ให้พนักงานมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่ และพร้อมจะนำา 
หลกัการและจรรยาบรรณในนโยบายการกำากับดแูลกิจการทีด่ี
เป็นหลกัปฏบิตัใินการดำาเนนิงานด้วยความเคร่งครดัทัง้องค์กร

 6.  บริษัทจัดให้มีกระบวนการบริหารงานบุคลากรท่ีสะท้อนถึง
ความมุ่งมั่นของบริษัทต่อมาตรการต่อต้านการทุจริตและ
คอร์รปัชนัตัง้แต่การคดัเลอืก การฝึกอบรม การประเมนิผลงาน  
การให้ผลตอบแทนตลอดจนการเลื่อนตำาแหน่ง

 7.  บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบภายในเพ่ือให้เกิดความมั่นใจ
ว่าระบบการควบคุมภายในช่วยให้บริษัทบรรลุเป้าหมายท่ี
วางไว้ได้ รวมท้ังตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน 
ให้เป็นไปตามข้อกำาหนด กฎระเบียบ และช่วยค้นหา 
ข้อบกพร่องจุดอ่อน รวมถึงให้คำาแนะนำาในการพัฒนา
ระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตาม
แนวทางการกำากับดูแลกิจการที่ดี

 8.  ให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการกำาหนดให้ทุกหน่วยงาน 
ที่ เป ็นคู ่สัญญากับภาครัฐ เป ิดเผยแบบแสดงบัญช ี
รายรับ - รายจ่าย ต่อสำานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 

 9.  กำาหนดให้เลขานุการบริษัทและผู้จัดการตรวจสอบภายใน
เป็นบุคคลที่ทำาหน้าที่ให้เกิดการกำากับดูแลกิจการที่ดี

• แนวปฏิบัติ
บริษัทได้กำาหนดแนวทางในการนำาไปปฏิบัติ ดังนี้
 1.  กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ต้องปฏิบัติตาม

นโยบายเก่ียวกับการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชัน และ
ต้องไม่เข้าไปเก่ียวข้องกับการทุจริตหรือคอร์รัปชันในทุก 
รูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม

 2.  ไม่กระทำาการใดๆ ที่แสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริตหรือ
คอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบนแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วน
ที่เก่ียวข้องกับบริษัทและบริษัทย่อย ในเรื่องที่ตนมีอำานาจ 
รับผิดชอบท้ังทางตรงและทางอ ้อม เ พ่ือให ้ได ้มาซึ่ ง 
ผลประโยชน์แก่บริษัท ตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง
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 3.  การประเมินความเสี่ยง ผู ้บริหารทุกคนต้องตระหนักว่า
กระบวนการในการดำาเนินธุรกิจของบริษัทมีความเส่ียงจาก
การให้สนิบน การทุจรติหรอืคอร์รปัชนัได้อย่างไร เพ่ือจดัการ
ความเสี่ยง รวมทั้งทบทวนมาตรการป้องกันความเสี่ยง 
ดังกล่าวด้วย

 4.  ในการดำาเนินการ หรือการปฏิบัติงานใดๆ ท่ีอาจจะม ี
ความเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริตหรือคอร์รัปชัน หรือขัดต่อ 
นโยบายเก่ียวกับการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชัน 
พนักงานทุกระดับรวมถึงบริษัทย่อย จะต้องปฏิบัติในเรื่อง
ต่างๆ ดังต่อไปนี้ อย่างระมัดระวัง

  4.1  การให้ รบั ของขวัญ ของกำานลั การเลีย้งรบัรองให้ปฏิบตัิ
ตามแนวทางการกำากับดแูลกิจการท่ีด ีและจรรยาบรรณ 
ของการดำาเนินธุรกิจ รวมถึงนโยบายเก่ียวกับการ 
ต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชัน

  4.2  ไม่เรียกรับ หรือยินยอมจะรับทรัพย์สิน ของขวัญ ของ
กำานลั ประโยชน์อืน่ใดจากลกูค้า ผูค้้า คูค้่า คูแ่ข่ง รวมท้ัง 
บุคคลอื่นใดที่ทำาธุรกิจกับบริษัท หรือการเลี้ยงรับรอง
ที่พิสูจน์ได้ว่าเกินความเหมาะสมอันเป็นการชักนำาให้ 
เกิดการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ หากมีความจำาเป็น
ต้องรับควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติถูกต้องตาม
กฎหมาย และสิง่ของทีใ่ห้แก่กันในหน้าท่ีน้ันควรมมีลูค่า
ทีเ่หมาะสม ยกเว้นของขวัญตามเทศกาลประเพณนียิม 
หรือการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจตามปกติ เพ่ือเป็นการ
แลกเปล่ียนตามธรรมเนียมนิยม แต่หากสิ่งเหล่านั้นมี
มูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) ต้องแจ้ง
ให้ผู้บังคับบัญชาระดับตั้งแต่ผู้อำานายการทราบทันที

  4.3  การใช้จ ่ายสำาหรับการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจและ 
ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ท่ีเกีย่วข้องกับการดำาเนนิธุรกิจของบรษิทั 
สามารถกระทำาได้ และเป็นค่าใช้จ่ายทีส่มเหตสุมผลโดย
ต้องดำาเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนของบริษัทรวมท้ัง
สามารถตรวจสอบได้

  4.4  ไม่กระทำาการใดๆ ทีไ่ม่เหมาะสม โดยการชกัจงู ครอบงำา 
หรอืตัง้ใจให้ได้มาซึง่ความได้เปรยีบหรอืผลประโยชน์ใดๆ

  4.5  การให้เงินบริจาคเพ่ือการกุศลแก่องค์กรใดๆ ต้อง
กระทำาในนามบริษัท และต้องเป็นองค์กรที่เชื่อถือได้ มี
วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อสงัคม ไม่ได้มุง่หวังผล
ตอบแทนทางธุรกิจ มีใบรับรองและใบเสร็จรับเงิน รวม
ท้ังต้องมีการติดตามและตรวจสอบเพ่ือให้มั่นใจว่าการ
บริจาคน้ันตรงตามวัตถุประสงค์และไม่ได้ถูกนำาไปใช้
เพื่อเป็นข้อกล่าวอ้างในการติดสินบน

  4.6  การให้การสนบัสนนุเพ่ือส่งเสรมิธุรกิจ รวมท้ังภาพลกัษณ์ 
ของบริษทัและบรษิทัย่อย ไม่ว่าจะเป็นเงนิ การให้บรกิาร 
วัตถุหรือทรัพย์สิน แก่โครงการหรือกิจกรรมใดๆ ต้อง 
มีการระบุชื่อบริษัทและบริษัทย่อย และต้องดำาเนินการ 
ด้วยความโปร่งใส ถูกกฎหมาย รวมท้ังเป็นไปตาม 
ขั้นตอนที่บริษัทกำาหนดสามารถตรวจสอบได้

 5.  บริษัทจัดให้มีการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม สมำ่าเสมอ 
เพ่ือป้องกันไม่ให้พนักงานมีการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม โดย
เฉพาะอย่างย่ิงงานด้านการขาย การตลาด รวมถึงการจดัซือ้  
จัดจ้าง ต้องดำาเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัท  
มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้

 6.  บริษัทมีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยบุคลากร 
ทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามกฎหมาย แต ่
พึงตระหนกัทีจ่ะไม่ดำาเนนิการหรอืกิจกรรมใดๆ รวมถงึการนำา
ทรพัยากรใดๆ ของบรษิทัและบรษิทัย่อยไปใช้ เพ่ือดำาเนินการ
หรอืกิจกรรมทางการเมอืง อนัจะทำาให้บรษิทัและบรษิทัย่อย 
สูญเสียความเป็นกลางหรือความเสียหายจากการเข้าไปมี
ส่วนเก่ียวข้องและให้ความช่วยเหลือทางการเมือง และจะ 
ไม่ให้ความช่วยเหลือทางการเมืองแก่พรรคการเมืองใดๆ  
ไม่ว่าจะเป็นการสนับสุนนทั้งทางตรงและทางอ้อม

 7.  จัดให้มีการอบรมพนักงานทุกระดับอย่างสมำ่าเสมอในเรื่อง
การต่อต้านการให้สินบน การทุจริตหรือคอร์รัปชันเพ่ือให้
ตระหนกัถึงนโยบายฉบบันี ้โดยจะบรรจเุป็นส่วนหนึง่ของการ
ปฐมนเิทศพนักงานหรอืก่อนการเข้ารบัตำาแหน่งของพนกังาน
ใหม่ทุกคนของบริษัท

 8.  ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการสื่อสาร
พร้อมทั้งทำาความเข้าใจกับผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้งควบคุม
ดแูลเพ่ือให้มัน่ใจได้ว่าพนกังานทกุระดบัมทีกัษะเพียงพอต่อ
การนำามาตรการและแนวทางน้ีมาปฏบิตัใินกิจกรรมท่ีตนเอง
รับผิดชอบอยู่อย่างเหมาะสม และให้ทราบความคาดหวัง
ของบรษิทัและทราบถึงบทลงโทษหากไม่ปฏิบตัติามนโยบาย
ฉบับนี้

 9.  ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำาที่เข้าข่าย
ทุจริตหรือคอร์รัปชันท่ีเก่ียวกับบริษัทและบริษัทย่อยโดยจะ
ต้องแจ้งให้แก่ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่รับผิดชอบทราบทันที
ผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการทุจริตหรือ
คอร์รปัชนัตามทีก่ำาหนดไว้ในนโยบายฉบบัน้ี รวมทัง้ให้ความ
ร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง

 10.  บรษิทัจะให้ความเป็นธรรมและคุม้ครองพนกังานหรอืบคุคล
อื่นใดท่ีแจ้งเบาะแสหรือหลักฐานการทุจริตหรือคอร์รัปชันท่ี
เกี่ยวข้องกับบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงพนักงานที่ปฏิเสธ
ต่อการกระทำา โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ท่ี 
ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตหรือคอร์รัปชันตาม
ที่กำาหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้

 11.  บริษัทให้ความมั่นใจกับพนักงานว่า จะไม่มีพนักงานคนใด
ต้องถูกลดตำาแหน่ง ลงโทษ หรือได้รับผลกระทบใดๆ จาก
การปฏิเสธการให้หรอืรบัสนิบน ถึงแม้ว่าการปฏิเสธดงักล่าว
จะทำาให้บริษัทสูญเสียธุรกิจและพลาดโอกาสในการดำาเนิน
ธุรกิจ และบรษิทัจะไม่ยอมให้ผูใ้ดมากระทำาการข่มขู ่คกุคาม
หรือหน่วงเหนี่ยวพนักงานที่มีความมุ่งมั่นท่ีจะปฏิบัติตาม
นโยบายนี้
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 12.  ผู ้ท่ีกระทำาการทุจริตหรือคอร์รัปชันถือเป็นการกระทำาผิด 
ตามนโยบายฉบับน้ี ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทาง
วินัยรวมถึงอาจได้รับโทษตามกฎหมายหากกระทำาผิด
กฎหมายด้วย

 13.  บริษัทจะสอบทานแนวปฏิบัติและมาตรการดำาเนินงาน
อย่างสมำ่าเสมอ เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
กฎหมายที่เก่ียวข้อง สภาพการดำาเนินธุรกิจและการกำากับ
ดูแลกิจการที่ดี

•  ขอบเขตการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริตหรือ
คอร์รัปชัน

เมื่อมีข้อสงสัยหรือพบเห็นการกระทำาท่ีฝ่าฝืนแนวปฏิบัติในเรื่อง 
ต่อไปนี้
 1.  การกระทำาท่ีทุจริตท่ีเก่ียวข้องกับบริษัทและบริษัทย่อย โดย

ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น พบเห็นบุคคลหรือพนักงานใน
บริษัทติดสินบน หรือรับสินบนจากองค์กรทั้งภาครัฐและ
เอกชนที่บริษัทหรือบริษัทย่อยได้ทำาธุรกิจด้วย

 2.  การกระทำาท่ีทำาให้บริษัทเสียผลประโยชน์ท้ังทางตรงและ 
ทางอ้อม ที่กระทบชื่อเสียงของบริษัท

 3.  การกระทำาทีผ่ดิขัน้ตอนตามระเบยีบการปฏิบตังิาน ข้อบงัคับ
ของบริษัท ท่ีเป็นเหตุให้สงสัยว่าอาจจะเป็นช่องทางในการ 
ทำาทุจริตหรือคอร์รัปชัน

 4. การกระทำาทีผ่ดิกฎหมาย ศลีธรรม และจรรยาบรรณทางธุรกิจ
 5.  การฝ่าฝืนการปฏิบัติตามนโยบายฉบับน้ีรวมทั้งการกำากับ

ดูแลกิจการที่ดี

•  ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการทุจริตหรือ
คอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็น
ผู้พิจารณารับเรื่องการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนการกระทำาที่
อาจทำาให้เกิดข้อสงสยัได้ว่าเป็นการทจุรติหรอืคอร์รปัชนัท่ีเกดิขึน้กับ
บริษัททั้งทางตรงและทางอ้อมโดยผ่านช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน 
ตามนโยบายฉบับนี้ โดยผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่อง 
ท่ีแจ้งหรือข้อร้องเรียน พร้อมชื่อ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่
สามารถติดต่อได้ ส่งมายังช่องทางรับเรื่องร้องเรียน ดังนี้

 1. ส่งไปรษณีย์ ปิดผนึก
 1.1 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
  บริษัท สายการบินนกแอร์ จำากัด (มหาชน)
   เลขท่ี 3 อาคารรจันาการ ชัน้ 17 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา 

เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
 1.2 เลขานุการบริษัท
  บริษัท สายการบินนกแอร์ จำากัด (มหาชน)
   เลขท่ี 3 อาคารรจันาการ ชัน้ 17 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา 

เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

2. กล่องรับความคิดเห็นของฝ่ายทรัพยากรบุคคล
• บุคคลที่สามารถแจ้งข้อร้องเรียน
  บุคคลท่ีสามารถแจ้งข้อร้องเรียนหรือผู้ร้องเรียนเก่ียวกับการ

ทุจริตหรือคอร์รัปชัน คือ ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายของบริษัท ได้แก่  
ผูถื้อหุ้น ลกูค้า คูแ่ข่งทางการค้า เจ้าหน้ี ภาครฐับาล ชมุชน สงัคม 
ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้ไม่ว่าจะ 
แจ้งเบาะแสด้วยช่องทางใดจะได้รับการคุ ้มครองสิทธิตาม
กฎหมายหรือแนวปฏิบัติที่ได้กำาหนดไว้

•  มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตหรือ
คอร์รัปชัน

 1.  บริษัทจะเก็บข้อมูลและปกปิดชื่อ ที่อยู ่ หรือข้อมูลอื่นๆ  
ท่ีสามารถระบุถึงผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และจะเก็บ
รักษาเป็นความลับ โดยจำากัดให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบใน 
การดำาเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่าน้ันท่ีจะสามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้

 2.  ผู ้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องกับเร่ือง 
ร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียนและเอกสาร
หลักฐานของผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลเห็นความลับ และ
ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นทีไ่ม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเว้นแต่
เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำาหนด

 3.  บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลเท่าท่ีจำาเป็น โดยคำานึงถึงความ
ปลอดภัยและความเสียหายของผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูล
หรอืแหล่งทีม่าของข้อมลู รวมท้ังข้อมลูหรอืบคุคลท่ีเก่ียวข้อง

 4.  ผูท่ี้ได้รบัความเสยีหายจะได้รบัการบรรเทาความเสยีหายด้วย
กระบวนที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรม

• การดำาเนินการสืบสวนและบทลงโทษ
  หากการสบืสวนข้อเทจ็จรงิแล้วพบว่า ข้อมลูหรอืหลกัฐานทีม่หีรอื

ได้รับมามีเหตุอันควรให้เชื่อได้ว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาได้กระทำาการ
ทุจริตหรือคอร์รัปชันจริง บริษัทจะให้สิทธิแก่ผู้ถูกร้องเรียนหรือ
ผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบข้อกล่าวหา และให้สิทธิในการพิสูจน์
ตนเอง โดยการหาข้อมูลหรือหลักฐานเพ่ิมเติมที่แสดงให้เห็นว่า
ตนเองไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับการกระทำาการทุจริตหรือคอร์รัปชัน
ตามที่ได้ถูกกล่าวหา

  หากผู้ถูกกล่าวหาหรือผู ้ถูกร้องเรียนได้กระทำาการทุจริตหรือ
คอร์รัปชันนั้นจริง จะถือว่าได้กระทำาผิดต่อนโยบายการต่อต้าน
การทุจริตหรือคอร์รัปชัน ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทาง
วินัยตามระเบยีบท่ีบรษิทักำาหนดไว้ และหากการกระทำาการทจุรติ
หรือคอร์รัปชันนั้นผิดกฎหมาย ผู้กระทำาผิดอาจจะต้องได้รับโทษ
ทางกฎหมาย ทัง้น้ี โทษทางวินัยตามระเบยีบของบรษิทัคำาตดัสนิ
ของคณะกรรมการตรวจสอบถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
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4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
บรษิทัให้ความสำาคญัต่อพนกังานซึง่มส่ีวนสำาคญัและเป็นทรพัยากร
ที่มีค่าที่สุดขององค์กร และมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนอย่างเป็น
ธรรมเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเล็งเห็นถึงความสำาคัญใน
ด้านความปลอดภัยในการทำางานของพนกังาน ซึง่ท้ายทีส่ดุแล้วก็จะ
มีผลต่อความปลอดภัยของผู้โดยสารด้วย บริษัทจึงมีการให้ความรู้
แก่พนักงานด้วยการฝึกอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัยสำาหรับ
พนักงาน หัวหน้างาน และผู้บริหาร ตลอดจนมีการจัดทำา Safety 
Bulletin เป็นประจำาทุกเดือนเพ่ือส่งเสริมความปลอดภัยรายเดือน
และสื่อสารให้พนักงานทราบอย่างทั่วถึง โดยในปี 2561 บริษัทมีการ
จัดอบรมหลักสูตรความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทำางาน จำานวน 7 ครั้ง รายละเอียดดังต่อไปนี้

• การเผยแพร่นโยบายการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชัน
  เพ่ือให้ทุกคนในบริษัทได้รับทราบนโยบายการต่อต้านการทุจริต

หรือคอร์รัปชัน บริษัทจะดำาเนินการดังต่อไปนี้
 1.  บริษทัจะตดิประกาศนโยบายการต่อต้านทุจรติหรอืคอร์รปัชนั 

ในกระดานประชาสัมพันธ์ ณ สำานักงานของบริษัททุกแห่งที่
บริษัททำากิจการอยู่

 2.  บริษัทจะเผยแพร่นโยบายการต่อต้านทุจริตหรือคอร์รัปชัน 
ผ ่านช ่องทางการสื่ อสารของบริษัท  เช ่น  จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ถึงพนักงานทุกคน (e - mail) และเว็บไซต์
บริษัท (www.nokair.com/investor_relations)

 3.  รายงานการเปิดเผยข้อมลูประจำาปี (56 - 1) รายงานประจำาปี  
(56 - 2) เป็นต้น

 4.  บริษัทจะจัดให้มีการอบรมนโยบายการต่อต้านทุจริตหรือ
คอร์รัปชันให้แก่พนักงานใหม่

 5.  บรษิทัจะทบทวนนโยบายการต่อต้านการทุจรติหรอืคอร์รปัชนั
ให้มคีวามทนัสมยัและสอดคล้องกบัประกาศและนโยบายท่ี
เกี่ยวข้องอย่างสมำ่าเสมอ

•  การฝึกอบรมแก่พนักงานเพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับนโยบายการ 
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

  ในปี 2561 บรษิทัจดัอบรมเก่ียวกับนโยบายการต่อต้านทุจรติหรอื
คอร์รปัชนัและจรรยาบรรณสำาหรบัพนักงาน (Code of Conduct) 
เพ่ือให้พนกังานรบัทราบและปฏบิตัติามแนวทางทีน่โยบายได้ให้
ไว้ โดยจัดอบรมทั้งหมด 3 ครั้ง รายละเอียดดังต่อไปนี้

รอบที่ วันที่จัดอบรม จ�านวนพนักงานทีเ่ข้าอบรม (คน)

1 5 มีนาคม 2561 51

2 2 กรกฎาคม 2561 18

3 18 กันยายน 2561 33

รวม 102

รอบที่ วันที่จัดอบรม จ�านวนพนักงานทีเ่ข้าอบรม (คน)

1 6 มีนาคม 2561 51

2 31 พฤษภาคม 2561 13

3 20 มิถุนายน 2561 30

4 3 กรกฎาคม 2561 18

5 19 กันยายน 2561 32

6 25 กันยายน 2561 22

7 19 ตุลาคม 2561 27

รวม 193

3. การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
บริษัทดำาเนินธุรกิจโดยตระหนักถึงความสำาคัญและส่งเสริมการ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน กล่าวคือ การให้บริการแก่ผู้โดยสารโดยไม่
คำานงึถึงความแตกต่างในเรือ่งเชือ้ชาติ สผีวิ เพศ อายุ ภาษา ศาสนา ฯลฯ 
ตลอดจนให้ความเท่าเทียมกันทั้งเรื่องศักด์ิศรีและความเป็นมนุษย์  
มีอิสรภาพ เสรีภาพ โดยท่ีไม่ได้ไปละเมิดสิทธิของผู้อื่น ท้ังสิทธิตาม
กฎหมายและสิทธิท่ีมีอยู่โดยไม่ข้ึนอยู่กับบทบัญญัติของกฎหมาย 
แต่เป็นสิทธิที่เกิดจากมาตรฐานเพ่ือความถูกต้อง ความเป็นธรรม  
หรือความยุติธรรม อาทิ บริการผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือ
พิเศษ การจำาหน่ายบัตรโดยสารในราคาท่ีเป็นธรรมและชดเชยใน
กรณีท่ีบริษัทไม่สามารถให้บริการได้ตามความต้องการ แต่ทั้งนี้ ให้
เป็นไปตามกฎหมาย ข้อกำาหนด ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ยังมีการจัดทำาคู ่มือความปลอดภัยในการทำางานให้
กับพนักงานเพ่ือให้สอดคล้องกับกฎกระทรวง กำาหนดมาตรฐาน
ในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ 
สภาพแวดล้อมในการทำางาน และเพ่ือให้พนกังานทุกคนตระหนักถึง
อันตรายในการปฏิบัติงาน รู้แนวทางในการปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความ
ปลอดภัยในลักษณะงานต่างๆ เน่ืองจากการทำางานทุกประเภท
สามารถเกิดโอกาสท่ีจะเกิดอุบัติเหตุจากการทำางานได้เสมอ หาก 
ผู้ปฏิบัติงานนั้นขาดความระมัดระวังหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ซึ่งสาเหตุ
การเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำาของบุคคล เช่น ความ
ประมาท การทำางานลัดขั้นตอน ฝ่าฝืนกฎระเบียบ ไม่สวมใส่อุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ซึ่งสาเหตุเหล่านี้สามารถป้องกันได้โดย
เริ่มต้นจากตัวพนักงานเอง เพ่ือนำาไปสู่การมีสุขภาพอนามัยและ
คุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงานนกแอร์ทุกคน เพราะบริษัทตระหนักดี
ว่าความปลอดภัยจะช่วยให้พนักงานมีขวัญและกำาลังใจที่ดี อันเป็น
สิ่งที่นำาไปสู่ความสำาเร็จและประสิทธิภาพสูงสุดขององค์กร

ด้านการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร บริษัทให้ความสำาคัญกับ
กระบวนการสรรหาและคดัเลอืกเพ่ือให้ได้มาซึง่บคุลากรทีม่คุีณภาพ 
เหมาะสมกับงานและวัฒนธรรมของนกแอร์ นอกจากน้ีบรษิทัยังเปิด
โอกาสรับบุคคลที่พิการให้เข้ามาร่วมงานกับบริษัทตามเจตนารมณ์
ของมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 เพื่อ
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ประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้านการ
คุ้มครองการมีงานทำา เพ่ือให้คนพิการได้มีโอกาสใช้ความสามารถ
ในการมีรายได้และพ่ึงพาตนเอง ลดภาระของครอบครัวและสังคม 
รวมท้ังเป็นการส่งเสรมิให้คนพิการมพีลงัสำาคญัในการเสรมิสร้างทาง
เศรษฐกิจของครอบครัวและประเทศสืบไป

บรษิทัดำาเนนินโยบายการบรหิารค่าตอบแทนทียึ่ดหลกัความเป็นธรรม  
เหมาะสม และสอดคล้องตามความรูค้วามสามารถผลการปฏิบตังิาน
ที่ผ่านกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน อีกทั้งยังมีการสำารวจ 
ค่าตอบแทนกับตลาดแรงงานภายนอกและบริษัทท่ีอยู่ในธุรกิจ
เดยีวกัน เพ่ือปรบัปรงุให้ค่าตอบแทนมคีวามเหมาะสม สามารถแข่งขนั
ในอุตสาหกรรมเดียวกันและเพ่ือดึงดูดผู ้มีความรู ้ความสามารถ 
ใหม่ๆ เข้ามาร่วมงาน 

นอกจากน้ี บริษทัยังให้ความสำาคญักับการพัฒนาพนกังาน โดยบรษิทั
ได้ทบทวนหลกัสตูรอบรมเพ่ือเสรมิสร้างทกัษะและความสามารถของ
พนักงานในแต่ละระดับตำาแหน่งตามแผนการฝึกอบรมท่ีวางแผน
และออกแบบไว้ในแต่ละปี โดยเฉพาะด้านการบรหิารจดัการสำาหรบั
ระดับหัวหน้างาน ผู้บริหารระดับต้น จนถึงระดับสูง ซ่ึงในปี 2561 
บริษัทมีการจัดการฝึกอบรมท้ังภายในและภายนอกให้แก่พนักงาน
เป็นจำานวนทั้งสิ้น 2,520 คน เทียบเท่าจำานวนชั่วโมงเฉลี่ยของการ 
ฝึกอบรมของพนักงานต่อปีเท่ากับ 7.25 วัน

นอกจากน้ียังให้ความสำาคัญด้านการสือ่สารภายในองค์กรอย่างต่อเนือ่ง  
รวมถึงมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้กับพนักงานตลอดท้ังปีเพ่ือพัฒนา
และเพ่ิมความผูกพันของพนักงานให้มากย่ิงขึ้น อีกท้ังบริษัทยังมี
โครงการ “นกห่วงใย” และ “นกใกล้ชิด” เพื่อเปิดช่องทางให้พนักงาน
สามารถสื่อสาร แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สอบถามข้อสงสัยกับ 
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ได้โดยตรงอีกด้วย

สำาหรับพนักงานใหม่ บริษัทจัดให้มีการปฐมนิเทศและการอบรม
หลกัสตูรความรู้พ้ืนฐานด้านธุรกิจการบนิ (Basic Airline Knowledge) 
เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ และทราบถึงองค์ประกอบของธุรกิจ 
การบิน และความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจการบินกับอุตสาหกรรม 
การบิน อีกท้ังยังนำาพนักงานใหม่เย่ียมชมระบบและข้ันตอนการ
ทำางานจรงิของทุกหน่วยงานรวมทัง้ฝ่ายปฏบิตักิารบนิ เพ่ือเรยีนรูร้ะบบ
และข้ันตอนการทำางาน รวมถึงนโยบายการต่อต้านการทุจริตหรือ 
คอร์รัปชัน เพื่อให้พนักงานตระหนังถึงความสำาคัญในเรื่องดังกล่าว

จากการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมท้ังหมดท่ีกล่าวมาข้างต้น  
เป็นเพราะบรษิทัตระหนกัดว่ีา “ความปลอดภยั การพัฒนา ความผกูพัน  
การสื่อสาร คือ ความรับผิดชอบหลักที่บริษัทมุ่งมั่นและตั้งใจอย่าง
เต็มที่เพื่อพนักงานของนกแอร์ทุกคน”

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
บริษัทได้คำานึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคเสมอมา โดยมุ่งเน้น 
การให้บรกิารทีม่คีณุภาพ ปลอดภยั และคำานงึถึงความพึงพอใจสงูสดุ
ของผู้บริโภคเป็นสำาคัญ เริ่มตั้งแต่การสร้างความมั่นใจแก่ผู้โดยสาร
ด้วยเครื่องบินไอพ่นโบอ้ิง 737 - 800 และเครื่องบินใบพัด Q400  
ซึ่งเป็นเครื่องบินใหม่ รวมถึงการซ่อมบำารุงเครื่องบินท่ีมีการจัดจ้าง 
ผู้ให้บริการซ่อมบำารุงอากาศยานซึ่งมีความชำานาญในธุรกิจและม ี
ชื่อเสียงระดับโลก ผู้บริโภคจึงเชื่อมั่นได้ถึงมาตรฐานความปลอดภัย
ในการผลิตและการซ่อมบำารุงที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพ่ือให้
สอดคล้องกับนโยบายความปลอดภัยซึ่งนกแอร์ให้คุณค่าเป็นอันดับ
สงูสดุขององค์กร ถือเป็นพันธะสญัญาและความรบัผดิชอบสงูสดุของ
บุคลากรนกแอร์ที่มีต่อผู้บริโภคเป็นสำาคัญ

เนื่องด้วยบริษัทให้ความสำาคัญกับความปลอดภัยในการปฏิบัติการ
บินเป็นอันดับหนึ่งจึงมีการฝึกอบรมนักบินให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ขัน้สงูอย่างต่อเน่ือง จนได้รบัการรบัรองอย่างเป็นทางการจากองค์กร
ระหว่างประเทศที่เป็นท่ียอมรับที่สุดในโลกอย่าง FAA (Federal 
Aviation Administrat) อกีทัง้ยังมากด้วยประสบการณ์และชัว่โมงบนิ  
มีความชำานาญในเส้นทางบิน สภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศ 
อย่างดี ผู้บริโภคจึงมั่นใจและวางใจกับบุคลากรที่มีคุณภาพของ
บริษัทได้เต็มที่ทุกครั้งที่เดินทาง ในส่วนของพนักงานต้อนรับบน 
เครือ่งบนิได้รบัการฝึกอบรมตามมาตรฐานของสากล และมคีวามพร้อม 
ในการดแูลความปลอดภยัเพ่ือให้เกิดความสะดวกสบายและรอยย้ิม
ที่ประทับใจตลอดการเดินทาง

นอกจากความมัน่ใจในด้านความปลอดภัยแล้ว บรษิทัยังมุง่เน้นการ
ให้บริการกับผู้บริโภคให้เกิดความสะดวกสบายและความพึงพอใจ
อย่างสูงสุด รวมถึงการมีช่องทางการจัดจำาหน่ายท่ีให้ความสะดวก
รวดเร็วกับผู้บริโภคทั้งในด้านการจองซื้อและการชำาระเงิน อนึ่ง หาก
เกิดกรณีเล่ือนหรือยกเลิกเที่ยวบิน บริษัทจะมีระบบการแจ้งเตือน 
ล่วงหน้าแก่ผู้บริโภคผ่านทางอีเมล ข้อความส้ันทาง (SMS) หรือ
โทรศัพท์ ผู้บริโภคที่ไม่สามารถติดต่อผ่านช่องทางเหล่านี้ได้จะได้
รับการแจ้งเตือนดังกล่าวที่เคาน์เตอร์ลงทะเบียนขึ้นเครื่อง บริษัทได้
พัฒนากระบวนการให้บริการเพ่ือให้เกิดความคล่องตัวและอำานวย
ความสะดวกในการเดนิทางโดยมบีรกิาร Web Check - in ผ่านเว็บไซต์
เพือ่เป็นการเชค็อนิล่วงหน้าก่อนการเดนิทาง รวมท้ังในการตอบสนอง
ต่อความคดิเห็น ข้อเสนอแนะ หรอืข้อร้องเรยีนของผูบ้รโิภค โดยมกีาร 
จัดตั้งโครงการ “Nok Care” และ “Nok Feedback” เพ่ือรับข้อร้อง
เรียนทางด้านการบริการจากผู้โดยสาร เพ่ือนำามาวิเคราะห์และ
พัฒนาการบริการให้มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของ 
ผู้บริโภคต่อไป
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6. การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม
บริษัทตระหนักถึงการเป็นส่วนหน่ึงของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
โดยการหาแนวทางลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในกระบวนการ
การผลิตและให้บริการเป็นสำาคัญ เริ่มต้ังแต่การเลือกใช้เครื่องบิน
โบอิ้ง 737 - 800 รุ่น New Generation ที่มีการใช้นวัตกรรมสมัยใหม่ 
อย่าง Carbon Brake มีคุณสมบัติสำาคัญช่วยลดนำ้าหนักของ
เครื่องบินเมื่อเทียบกับเบรกรุ ่นเดิมอย่าง Steel Brake ทำาให้
สามารถช่วยประหยัดการใช้นำ้ามันเชื้อเพลิงและลดการปล่อย 
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ อีกทั้งด้วยเทคโนโลยีของ Carbon Brake 
ซึ่งใช้วัสดุท่ีทำามาจากคาร์บอนซ่ึงมีความทนทานและมีอายุใช้งาน
ยาวนานกว่า Steel Brake จึงสามารถลดช่วยระยะเวลาการส่งซ่อม
ได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้บริษัทยังเลือกใช้เครื่องบินใบพัด Q400 รุ่น NextGen ใน
เส้นทางระยะสัน้ ซึง่เป็นเครือ่งบนิใบพัดรุน่เดยีวในตลาดทีต่ดิตัง้ระบบ
พิเศษ (Active Noise and Vibration Suppression หรอื ANVS) ทีช่่วย
ลดแรงสั่นสะเทือนและเสียงรบกวนภายในเคบิน มีคุณสมบัติพิเศษ
ช่วยลดมลพิษทางเสียง ลดอัตราการสิ้นเปลืองของเชื้อเพลิงได้ถึง 
7% และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงถึง 35% ผู้โดยสาร
จึงสามารถสัมผัสประสบการณ์การบินระยะสั้นท่ีทั้งสะดวกสบาย 
เงียบ รวดเร็ว และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ เป็นสายการบินแรก
และสายการบินเดียวในประเทศไทยที่นำาเครื่องบินรุ่นนี้มาให้บริการ

นอกจากการเลือกใช ้ เครื่องบินที่มีนวัตกรรมช ่วยลดการใช ้
ทรพัยากรธรรมชาตแิล้ว บรษิทัยังได้วางแนวทาง “ให้ Boarding Pass 
อยู่ในมอืถือของคณุ” โดยเน้นให้ผูโ้ดยสารใช้นวัตกรรมการ Check In 
Online ผ่านหน้าเว็บไซต์และแอปพลเิคชนับนมอืถือท่ีสามารถรองรบั
ระบบการปฏิบัติการที่หลากหลาย เช่น iPhone, iPod Touch, iPad, 
หรอื Android เพ่ือเป็นการช่วยลดการใช้ทรพัยากรกระดาษในระหว่าง
กระบวนการการผลติและการให้บรกิาร ถือเป็นการรณรงค์ช่วยภาวะ
โลกร้อนอีกทางหนึ่ง

7.  การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการ
ด�าเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ส่ิงแวดล้อม และ 
ผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทเข้าใจถึงความคาดหวังในการใช้บริการของผู้โดยสาร จึง 
นำาเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ เพ่ือความสะดวกสบายและมั่นใจของ 
ผู้โดยสารของนกแอร์ ซึ่งมีบริการดังต่อไปนี้

• บริการต่อเครื่องด้วยสายการบินพันธมิตร (Value Alliance) 
  Value Alliance เป็นการรวมกลุ ่มพันธมิตร 8 สายการบิน

ราคาประหยัดชั้นนำาในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอันประกอบไป 
ด้วยสายการบินเซบูแปซิฟิก (รวมไปถึงสายการบิน Cebgo)  
สายการบินเจจูแอร์ สายการบินนกแอร์ สายการบินนกสกู๊ต 
สายการบินสกู๊ต สายการบินไทเกอร์แอร์ (สิงคโปร์) สายการบิน 
ไทเกอร์แอร์ (ออสเตรเลีย) และสายการบินวานิลลาแอร์ ซึ่ง

ครอบคลุมเส ้นทางการบินถึงหนึ่งในสามของโลก และม ี
จุดหมายปลายทางมากกว่า 160 แห่งทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 
โดยมีจำานวนเครื่องบินรวมกันกว่า 176 ลำา ซึ่งจะช่วยเสริม
ความแข็งแกร่งในการขยายตลาดไปยังพ้ืนที่อ่ืนๆ นอกเหนือ
จากเดิมผ่านการเชื่อมโยงเส้นทางใหม่ๆ ถือเป็นการนำาเสนอมิต ิ
การเดนิทางทีม่าพร้อมบรกิารทีค่รบครนัในการจองเพียงขัน้ตอน
เดียวและมีส่วนช่วยในการสร้างประสบการณ์ที่ดีย่ิงข้ึนให้แก่ 
ผู้โดยสาร ซึ่งความร่วมมือในครั้งน้ีเป็นการแบ่งปันเครือข่าย 
เส้นทางการบินภายในกลุ ่มพันธมิตร เพ่ือสร้างคุณค่าและ 
เพ่ิมทางเลือกในการเดินทาง เชื่อมโยงเส้นทางในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียเหนือ รวมไปถึงเชื่อมโยงเส้นทางไปยัง
ทวีปออสเตรเลยี โดยจะทำาให้เกิดความสะดวกสบายแก่ผูโ้ดยสาร
ในการเดินทางมากยิ่งขึ้น

  ผู้โดยสารจะสามารถเลือกเที่ยวบินและสำารองบัตรโดยสารได้
โดยตรงจากเว็บไซต์ของแต่ละสายการบิน และสามารถสำารอง
ที่นั่งจากสายการบินหน่ึงไปยังจุดหมายปลายทางอ่ืนๆ ของ 
สายการบินในกลุ่มพันธมิตรได้ ซึ่งระบบจะทำาการเลือกเที่ยวบิน 
ที่ดีที่สุดจากทุกสายการบินเชื่อมโยงเข้าด้วยกันในการทำา
รายการเพียงครั้งเดียวโดยใช้เทคโนโลยีท่ีก้าวลำ้า ซึ่งพัฒนาโดย 
Air Black Box (ABB) ผู้ให้บริการระบบการสำารองบัตรโดยสาร 
ชั้นนำา การเปิดให้บริการในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มตัวเลือกเส้นทางบิน 
ไปยังจุดหมายต่างๆ ให้มากขึ้น และเพ่ิมความสะดวกสบาย 
ให้แก่ผู้โดยสารของแต่ละสายการบินอีกด้วย

• บริการนกแอร์โมบาย (Nok Air Mobile)
  นกแอร์เพ่ิมทางเลือกใหม่ที่เพ่ิมความสะดวกสบายทั้งการจอง 

บัตรโดยสารและจัดการการจองผ ่านทางอุปกรณ์มือถือ 
ทุกระบบปฏิบัติการ (iOS และ Android) เพ่ือเป็นส่วนหน่ึง
ของการลดโลกร้อนโดยการประหยัดการใช้กระดาษ ซึ่งลูกค้า
สามารถดาวน์โหลดนกแอร์แอปพลิเคชันสำาหรับอุปกรณ์มือถือ 
นกแอร์ก็พร้อมให้บริการแก่ผู้โดยสารในการใช้งานฟังก์ชันต่างๆ  
บนแอปพลิเคชันได้ทุกที่ทุกเวลา เช่น

 -  ให้บรกิารจองตัว๋ภายในประเทศและระหว่างประเทศ พร้อม
บริการ Fly ‘n’ Ferry และ Fly ‘n’ Ride ในบางเส้นทาง

 -  ให้บริการชำาระเงินด้วยบัตรเครดิต หรือชำาระเงินท่ีตู้ ATM 
หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส

 - แจ้งข่าวสาร โปรโมชัน และสิทธิพิเศษของนกแอร์
 -  ผู้โดยสารสามารถเปล่ียนโทรศัพท์เป็นบอร์ดด้ิงพาส ซึ่ง

สะดวกต่อการเดินทางเข้าไปนั่งรอที่ประตูขึ้นเครื่องได้ทันที
 -  บริการเช็กบัตรโดยสารราคาประหยัดผ่านทางฟังก์ชัน  

“ตั๋วราคาประหยัด”
 -  ผู ้โดยสารสามารถตรวจสอบการจองและบอร์ดด้ิงพาส 

บนมือถือได้แม้ไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
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     ความรับผิดชอบต่อสังคมที่นอกเหนือจาก
การด�าเนินธุรกิจปกติ (After - Process)

นกแอร์ตระหนกัถึงความสำาคญัของการดำาเนินธุรกิจท่ีมส่ีวนรบัผดิชอบ 
และมีเจตนาอันดีในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาชุมชนและ
สังคม โดยเฉพาะอย่างย่ิงในกลุ่มเยาวชน เนื่องจากบริษัทเล็งเห็น
ถึงความสำาคัญของเยาวชนที่จะเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของ
ประเทศต่อไป ในปี 2561 บรษิทัได้จดักิจกรรมเพ่ือพัฒนาชมุชน และ
สงัคมอย่างเป็นรปูธรรมโดยแบ่งเป็น 3 หัวข้อหลกัของกิจกรรม ได้แก่ 
นกแบ่งปัน นกเรียนรู้ และนกอิ่มใจ

ทั้งนี้ ในปี 2561 บริษัทมีโอกาสได้ร่วมทำากิจกรรมตามโครงการต่างๆ 
ดังนี้

นกแบ่งปัน Nok Sharing
นกแบ่งปัน คือโครงการที่ให้ความสนับสนุน ช่วยเหลือแก่ผู้ท่ีขาด
โอกาส หรือด้อยโอกาสทางสังคมในการเข้าถึงความเจริญเติบโต
ด้านต่างๆ เพ่ือสร้างเสรมิให้มคีณุภาพชวิีตทีด่ขีึน้ หรอืรวมถึงการช่วย 
ต่อชวีติให้กับผูด้้อยโอกาส โดยโครงการตลอดทัง้ปี 2561 ประกอบด้วย

1.  Nok Spread the Love on Valentine’s Day การจัดกิจกรรม 
สันทนาการในวันแห่งความรัก Valentine’s Day สายการบิน 
นกแอร์ได้จัดกิจกรรมเพ่ือให้ผู้ป่วยและญาติได้ผ่อนคลายและมี
ความบนัเทิงทีโ่รงพยาบาลเดก็ โดยนำานกชืน่ใจ นกขนม ของเล่น  
ของท่ีระลึก มามอบเพ่ือให้กำาลังใจผู้ป่วยนอกที่เข้ารับการรักษา  
รวมถึงเด็กๆ ที่เป็นผู้ป่วยในที่เข้ารับการรักษายาวนาน พร้อมให้
กำาลังใจญาติผู้ป่วยที่มาเฝ้าให้มีขวัญและกำาลังใจที่ดี 

  นอกจากนั้น นกแอร์ยังได้เข ้าเย่ียมให้กำาลังใจเด็กหญิงที่ 
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ซึ่งเป็นเด็กๆ กลุ่มที่ขาดไร้ 
ผู้อุปการะ ครอบครัวยากจนหรือแตกแยก ให้มีกำาลังใจในการ
ดำาเนินชีวิต ให้มีอนาคตท่ีดีเป็นกำาลังสำาคัญในการสร้างสรรค์
สังคมที่ดีสืบไป 

2.  Nok Happy Feet เป็นโครงการที่นกแอร์เล็งเห็นว่ามีประชาชน
อกีมากในถ่ินทุรกันดารทีถู่กตดัขาดจากโลกภายนอก โดยเฉพาะ
ในช่วงฤดูฝนท่ีการสัญจรไปมามีความยากลำาบาก ท่ีหนทาง 
ถูกฝน นำา้ป่าทำาลายตดัขาด เดก็และเยาวชนทีเ่ดนิเท้าไปโรงเรยีน
ขาดแคลนรองเท้าที่จะสวมใส่ นกแอร์จึงอยากเป็นองค์กรหนึ่งที่
เข้าไปช่วยสนับสนนุเครือ่งอปุโภคบรโิภค เครือ่งใช้ต่างๆ ท่ีจำาเป็น 
รวมถึงรองเท้า เพ่ือให้ทกุก้าวเดนินัน้เป็น “ก้าวเดนิแห่งความสขุ” 
ซึ่งเป็นที่มาของชื่อโครงการ “Nok Happy Feet” 

  ปัจจุบันโครงการ “Nok Happy Feet” ได้ดำาเนินโครงการมา
เป็นระยะเวลากว่า 3 ปีแล้ว ปีนี้นกแอร์ได้เดินทางไปมอบความ 
ช่วยเหลือ ณ ตำาบลนาเกียน อำาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 
โดยนำารองเท้ากว่า 1,200 คู่ สิ่งของ และเครื่องบริโภคต่างๆ ไป
ช่วยสนันสนุนก้าวเดินแห่งความสุขแก่น้องๆ ชุมชนไทยภูเขา 
แม่ฟ้าหลวง

3.  Nok Toy Story โครงการสร้างสรรค์ทีจ่ดัต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 2 ซึง่เป็น
ความร่วมมอืของบรษิทันกแอร์และพนกังานนกแอร์ ทีจ่ะแบ่งปัน 
ของเล่น ตุ๊กตา และหนังสือ เพ่ือน้องด้อยโอกาส ในปีน้ีเราได้
บริจาคแก่โรงเรียนสมนึกวิทิศวรการ และโรงเรียนบ้านกล้วย 
จังหวัดราชบุรี

4.  Nok Gives Life การให้โอกาสเป็นหน่ึงในการให้ท่ีงดงามท่ีสุด
และความสุขจากการแบ่งปันความรักให้ผู้ด้อยโอกาสได้มีชีวิต
ใหม่ สามารถช่วยให้สังคมไทยน่าอยู่และงดงามขึ้น ซึ่งปัจจุบัน
ได้ดำาเนินงานต่อเน่ืองมาถึงปีท่ี 13 ปีน้ีนกแอร์จัดทำาพวงกุญแจ  
Nok Gives Life เพ่ือจำาหน่าย โดยรายได้ท้ังหมดจากการจำาหน่าย
หลังหักค่าใช้จ่ายจะนำาไปบริจาคให้กับมูลนิธิเด็กโรคหัวใจ ใน
พระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอเจ้าฟ้ากัลป์ยานิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เพ่ือช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กที่เป็น
โรคหัวใจที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งสามารถช่วยเหลือผู ้ป่วย
ให้ได้รับการผ่าตัดหัวใจไปแล้วกว่า 500 ราย โดยหาซื้อได้ทุก 
สนามบินและบนทุกเที่ยวบินของนกแอร์จนถึงสิ้นปี 2561  
“เพราะเราเชื่อว่า ความรักคอืการให้” YOU GIVES LOVE, NOK 
GIVES LIFE

นกเรียนรู้ Nok Learning
บริษัทตระหนักถึงความสำาคัญในการเรียนรู ้และการศึกษาของ
เยาวชน จึงได้ร่วมมือกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ ทำาโครงการ “เติมฝันให้น้อง” โครงการสร้างเสริมทักษะ 
นอกห้องเรียนให้กับนักเรียนด้อยโอกาส ตลอดปี 2561 ทีมนกแอร์ 
CSR ได้จัดกิจกรรมทั้งสิ้น 8 โรงเรียน ได้แก่

• โรงเรียนวัดสามกอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
• โรงเรียนวัดบ้านแพน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
• โรงเรียนขุนแม่นายที่ปลายดอย จังหวัดเชียงใหม่
• โรงเรียนกิ่วแม่สะแวกเก่า จังหวัดเชียงใหม่
• โรงเรียนบ้านท่าขาหย่าง จังหวัดจันทบุรี
• โรงเรียนบ้านวังราง จังหวัดนครราชสีมา
• โรงเรียนบ้านกุดน้อย จังหวัดนครราชสีมา
• โรงเรียนห้วยตะแคงใต้ จังหวัดจันทบุรี

รวมนักเรียนทั้งสิ้นตลอดโครงการ 650 คน
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นกอิ่มใจ Nok Delighted
นกอิ่มใจ มีจุดประสงค์หลักคือ การให้ไม่ว่าจะเป็นการให้ในรูปแบบ
จับต้องได้หรือการให้ที่มีผลต่อจิตใจ โดยตลอดปี 2561 นกอิ่มใจได้
วางโครงการไว้ 3 โครงการหลัก คือ

1. โครงการ “1 มื้อคุณ = 1 อิ่มน้อง”
โครงการที่ทางนกแอร์ร่วมกับมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพ่ือเด็กและเยาวชน 
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ในการช่วยเหลือน้องๆ ผู้ยากไร้ให้มีความเป็นอยู่ที่ดี ไม่ว่าจะด้าน
อาหาร การศึกษา รวมไปถึงพัฒนาอาชีพสำาหรับอนาคต โดยรายได้ 
จากการจำาหน่ายทุกๆ มื้ออาหารที่ผู ้โดยสารสั่งซื้อล่วงหน้าเพ่ือ 
รับประทานบนเครื่อง นกแอร์จะนำารายได้ส่วนหน่ึงไปเป็นค่าอาหาร
ให้แก่เด็กในมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. 

2.  การสนับสนุนตั๋วเครื่องบินนกแอร์ เพื่อโครงการช่วยเหลือ
เพื่อนมนุษย์และสังคม อันได้แก่

 2.1  ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย ตลอดระยะเวลา
กว่าสิบปีที่สายการบินนกแอร์ได้สนับสนุนบัตรโดยสาร
ปีละ 400 - 600 เท่ียวบินให้กับทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ได้
ไปปฏบิตัหิน้าที ่ทัง้นี ้มผีูท้ีไ่ด้รบับรจิาคอวัยวะ และสามารถ 
ใช้ชีวิตได้ดีขึ้นเป็นจำานวน 2,093 คน 

 2.2  ปันฝัน ปันยิ้ม โดยสำานักปลัด กระทรวงกลาโหม ได้ร่วมกับ 
สายการบินนกแอร์ในการช่วยเหลือสังคมผ่านหลาย
โครงการ เช่น สร้างโรงเรียนในถ่ินทุรกันดาร ช่วยพาผู้ป่วย
ด้อยโอกาสจากพื้นที่ต่างๆ เข้ารับการรักษาที่กรุงเทพ ฯลฯ

 2.3  กองทุนผู้ป่วยจิตเวชยากไร้ รพ.จิตเวชเลยราชนครินทร์  
นกแอร์มองเห็นและสนับสนุนความตั้งใจ จากความ
ขาดแคลนของผู้ป่วยจิตเวชซึ่งน้อยคนท่ีจะได้รับรู้ ในฐานะ
ตัวกลางระหว่างคนท่ีขาด (คือผู้ป่วย) และคนท่ีพร้อมเป็น
ผู้ให้ (คือกัลยาณมิตร) ประธานกองทุนผู้ป่วยจิตเวชยากไร้ 
จังหวัดเลย พญ.พิยะดา หาชัยภูมิ จึงได้ก่อตั้งกองทุนท่ี
ชื่อว่า “กองทุนเพ่ือผู้ป่วยจิตเวชยากไร้ โรงพยาบาลจิตเวช
เลย” เพ่ือเปิดโอกาสให้คนที่พร้อมจะให้ได้ช่วยเหลือคนที่
พร้อมจะรบัตลอด 5 ปี กองทุนได้ส่งเสรมิคณุภาพการรกัษา 
ผู้ป่วยจิตเวชตามที่ได้ตั้งใจ แต่ก้าวต่อไปทำาให้ชีวิตของ 
ผู้ป่วยมีคุณค่าเมื่อกลับเข้าไปอยู่ในสังคม “เราจะมีคุณค่า
เมื่อได้ทำาตัวเป็นประโยชน์กับตัวเองและผู้อื่น” 

 2.4  ๙ ตามรอย ดอยคำา การสนับสนุนกิจกรรมเดิน - วิ่งการกุศล  
“๙ ตามรอย ดอยคำา” นักวิ่งผู้เข้าร่วมโครงการไม่ได้มุ่งหวัง 
เพียงแค่แข่งขนัเพ่ือเข้าเส้นชยัเท่าน้ัน แต่จดุมุง่หมายสำาคญั
จะเป็นการได้วิ่งผ่านเส้นทางที่ได้สัมผัสกับวิถี “ชุมชนแห่ง
ความสุขที่พ่อสร้าง” ซึ่งจะได้เรียนรู ้อย่างเข้าถึง เข้าใจ  
อย ่างลึกซึ้งว ่า การพัฒนาอย่างย่ังยืนผ่านโครงการ 
พระราชดำารมิส่ีวนสำาคญัในการสร้างชมุชนให้เข้มแขง็ และ
มีความสุข สำาหรับรายได้จากการจัดกิจกรรมคร้ังน้ีหลัง 
หักค่าใช้จ่ายจะนำาไปดำาเนินการจัดซ้ืออุปกรณ์ทางการ
ศกึษาให้โรงเรยีน 6 แห่ง ในตำาบลแม่งอน และจดัซือ้อปุกรณ์
ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล 2 แห่ง

 2.5  โครงการ “รักนะ..ระนอง” การสนับสนุนโครงการท่ีจังหวัด
ระนอง ร่วมกับหอการค้าจังหวัดจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมการ 
ท ่องเท่ียวจังหวัดระนองและเพ่ืออนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดระนอง

 2.6  7th Phuket Run to Give การสนับสนุนมหกรรมวิ่งการกุศล 
จัดโดยแมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล ที่เขื่อนบางวาด จังหวัด
ภูเก็ต ซึง่จดัขึน้เป็นครัง้ท่ี 7 มจีดุประสงค์เพ่ือหาทนุสนับสนนุ
โครงการ “ปันฝันปันย้ิม” และกองทุนการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในถ่ินทุรกันดาร ตามพระราชดำาริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 2.7  Medical Volunteer Foundation (พอ.สว.) สายการบิน
นกแอร์ได้ให้การสนับสนุนด้านบัตรโดยสารให้คณะแพทย์
มลูนธิิ พอ.สว. หน่วยทนัตกรรมเคลือ่นที ่เพ่ือออกให้บรกิาร
ประชาชนในพ้ืนทีห่่างไกลและทุรกันดาร ตามพระราชปณิธาน 
ของสมเด็จย่าที่ทรงตรัสว่า “จะให้ชาวไร่ชาวนาท้ิงไร่สวน 
เรือนนาเดินทางเข้าไปหาหมอในเมือง ถือเป็นเรื่องลำาบาก
ของเขา” ซึ่งนกแอร์ตระหนักและไม่เพียงแค่อำานวย
ความสะดวกด้านการเดินทาง แต่ทำาให้มูลนิธิ พอ.สว. มี 
งบประมาณเหลือพอเพ่ือจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ท่ี
มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น ทำาให้สามารถให้ความช่วยเหลือ 
เพื่อนมนุษย์ได้มากขึ้น 
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3. การให้การสนับสนุนขนส่ง โดยรายละเอียดดังนี้
 3.1  การขนถ่ายอวัยวะ, เนื้อเย่ือและโลหิต สภากาชาดไทย 

สายการบินนกแอร์ได้ให้การสนับสนุนการขนถ่ายอวัยวะ,  
เ นื้ อ เ ย่ื อ แ ล ะ โ ล หิ ต ใ ห ้ แ ก ่ ศู น ย ์ รั บ บ ริ จ า ค อ วั ย ว ะ 
สภากาชาดไทย โดยตลอด 8 ปีที่ผ่านมา มีผู ้ได้รับการ 
ปลูกถ ่ายอวัยวะท่ีได ้รับประโยชน ์จากการให ้ความ
อนุเคราะห์ของสายการบินนกแอร์ ต้ังแต่ พ.ศ. 2554 ถึง 
พ.ศ. 2561 เป็นจำานวนทั้งสิ้น 2,093 คน

 3.2  การขนส่งสิง่ของมลูนธิิเพ่ือนพ่ึง (ภาฯ) ยามยาก เพ่ือช่วยเหลอื 
ประชาชนผู้ประสบภัยต่างๆ 

 3.3  การขนส่งเพ่ือช่วยเหลือสุนัขในโครงการบ้านอุปถัมภ์  
Soi Dog โดยได้ช่วยเหลือสุนัขตลอด 3 ปี เป็นจำานวนกว่า 
200 ตัว

 3.4  การขนส่งอุปกรณ์เพ่ือช่วยเหลือทีมหมูป่า อะเคเดมี่ ของ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

  ผูโ้ดยสารทุกท่านล้วนมส่ีวนเป็นผูใ้ห้กำาเนดิโครงการต่างๆ เหล่าน้ี  
นับจากวันแรกท่ีเริ่มโครงการขนถ่ายอวัยวะ, เน้ือเยื่อและโลหิต 
สภากาชาดไทย จนถึงปัจจุบันสายการบินนกแอร์มีโครงการ
ต่างๆ ที่ช่วยเหลือตอบแทนคืนสู่สังคมเพิ่มขึ้นหลายโครงการ ซึ่ง
โครงการเหล่านีส้ำาเรจ็ลลุ่วงมาได้ด้วยด ีเพราะได้รบัความร่วมมอื 
จากทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานรัฐ หน่วยงานเอกชน ผู้โดยสาร 
รวมถึงพนกังาน สายการบนินกแอร์ขอขอบคณุทกุท่านมา ณ ทีน้ี่

การด�าเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม
ในปี 2561 บริษัทไม่มีการดำาเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม
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ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทฯ เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี (แบบ 56 - 1) ของบริษัทฯ ที่แสดงไว้ใน
www.sec.or.th หรือ www.nokair.com
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