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ปี 2557 นับเป็นอีกปีหนึ่งที่บริษัทฯ ประสบกับสภาวะแวดล้อม
ภายนอกที่ ไม่เอื้ออ�ำนวยต่อการด�ำเนินธุรกิจ ทั้งภาวะวิกฤต
ทางการเมือง เศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟื้นตัว รวมถึงการแข่งขัน
อย่างรุนแรงของธุรกิจการบินพาณิชย์ในภูมภิ าคเอเซียแปซิฟกิ
ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเนื่องจากการเปิดเสรีทางการบิน
การเกิดขึ้นของสายการบินต้นทุนต�่ำหลายสาย และการขยาย
เครือข่ายของสายการบินจากตะวันออกกลาง ปัจจัยดังกล่าวได้
ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการท�ำก�ำไรของสายการบิน
แทบทุกสายในภูมิภาคนี้รวมถึงการบินไทย ท�ำให้ผลประกอบ
การของบริษัทฯ ต�่ำกว่าทีค่ าดการณ์ ทีส่ �ำคัญภาวะการแข่งขัน
มีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงมากขึ้นหากพิจารณาจากปริมาณ
การสั่งซื้อเครื่องบินของสายการบินต่างๆ ในภูมิภาคนี้
จากสถานการณ์ที่ผลประกอบการของบริษั ทฯ ลดลงติดต่อ
กันหลายไตรมาส คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารไม่ได้
นิ่งนอนใจและตระหนักดีว่า สภาวะแวดล้อมภายนอกที่ ไ ม่
เอื้ออ�ำนวยต่อการด�ำเนินธุรกิจนั้นเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
ดังนั้นจึงต้องเร่งพัฒนาให้การบินไทยมีความเข้มแข็ง พร้อม
แข่งขันในทุกสภาวะได้อย่างทันท่วงที และสามารถสร้างผล
ก�ำไรได้อย่างยั่งยืน
คณะกรรมการพร้อมทั้งฝ่ายบริหารจึงได้จัดท�ำแผนปฏิรูป
การบินไทยขึน้ โดยท�ำการทบทวน ปรับกลยุทธ์ใหม่ เพือ่ แก้ไข
ปัญหาเร่งด่วน แล้วจึงเร่งสร้างความแข็งแกร่งให้การบินไทย
ในระยะกลาง เพื่อเตรียมความพร้อมในการเติบโตในระยะ
ยาว ซึง่ วิธกี ารด�ำเนินการจะแตกต่างไปจากเดิม และขณะนี้ได้
จัดท�ำแผนปฏิรปู เสร็จสิน้ แล้วและได้รบั ความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
เรียบร้อยแล้ว

กล่าวโดยสรุป แผนปฏิรูปการบินไทย จะครอบคลุมการเร่ง
ปรับกลยุทธ์ใหม่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการต้นทุน
และหารายได้เพิ่มขึ้น เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันโดยการ
พัฒนาเส้นทางบิน ตารางบินและแบบเครื่องบินให้สอดคล้อง
กั บ ปริ ม าณความต้ อ งการเดิ น ทางของผู ้ โ ดยสาร ระงั บ
เส้นทางบินที่มีผลประกอบการขาดทุนอย่างต่อเนื่องชั่วคราว
ถึงแม้ว่า บริษั ทฯ จะต้องควบคุมค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน
แต่ขอยืนยันว่าในเรื่องคุณภาพในการบริการ และมาตรฐาน
ด้ า นความปลอดภั ย นั้ น บริ ษั ท ฯ จะพั ฒ นาให้ ดี ขึ้ น อย่ า ง
ต่อเนือ่ ง นอกจากการปรับปรุงธุรกิจหลักดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ
จะได้ทบทวนและพัฒนาหน่วยธุรกิจสนับสนุนให้มปี ระสิทธิภาพ
อาทิ ธุรกิจคลังสินค้า และธุรกิจครัวการบินที่ได้รบั การยอมรับ
จากนานาชาติโดยได้รับรางวัลสายการบินยอดเยี่ยมอันดับที่ 1
ประเภทการให้บริการอาหารบนเครื่องบินชั้นประหยัดปี 2557
ซึง่ การพัฒนาด้านต่างๆ นีจ้ ะท�ำควบคูไ่ ปกับการด�ำเนินกิจกรรม
ทางการตลาดและการขายอย่างต่อเนื่อง
ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจจริงที่จะร่วมปฏิรูปบริษั ทฯ ของ
ทุกฝ่ายจึงขอให้ทุกท่านได้วางใจว่าการบินไทยจะสามารถ
เดินหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
ในนามของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหารและพนักงานการบินไทย
ขอขอบพระคุณท่านผู้มีอุปการคุณทุกท่านที่ ให้การสนับสนุน
การด�ำเนินงานของบริษั ทฯ มาอย่างต่อเนื่อง ผมเชื่อมั่นว่า
การบิ นไทยสายการบิ น แห่ ง ชาติ ข องไทย จะกลั บ มาเป็ น
สายการบินชัน้ น�ำของโลกได้อย่างสง่างามและเป็นสายการบิน
ที่เป็นความภูมิใจของคนไทยอีกครั้ง

(นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม)

รองประธานกรรมการคนที่ 1
รักษาการประธานกรรมการ

บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน)
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สารจากกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่
สวัสดีครับ ท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า และผู้มีอุปการคุณทุกท่าน
ผมภูมใิ จอย่างยิง่ ที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึง่ ของบริษัท การบินไทยฯ
ซึ่ ง เป็ น องค์ ก รชั้ น นำ � ที่ มี ชื่ อ เสี ย งเป็ น ที่ รู้ จั ก ทั่ วโลก และมี
ส่ ว นสำ � คั ญ ในการเผยแพร่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ภ าพลั ก ษณ์ ข อง
ประเทศไทย และเอกลักษณ์ของคนไทยมาถึง 55 ปี
ผมทราบว่าการบินไทยต้องเผชิญทั้งปัญหาภายนอกองค์กร
และปัญหาภายใน ส่งผลให้ผลการดำ�เนินงานของการบินไทย
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายในหลายๆ ด้าน แต่เนือ่ งจากการบินไทย
เป็นองค์กรที่มีรากฐานแข็งแรง มีบุคลากรที่มีประสบการณ์
มีความเชี่ยวชาญ ดังนั้น หากได้รับการปรับปรุงและพัฒนา
อย่างเหมาะสม ผมเชื่อมั่นว่า การบินไทยจะสามารถพลิกฟื้น
กลับมาเป็นองค์กรชั้นนำ�ได้อีกครั้ง
เมือ่ เริม่ ทำ�งานกับการบินไทยในต้นเดือนธันวาคม 2557 ผมเห็น
โอกาสในการปรับปรุงการบินไทยชัดขึ้น แต่ในขณะเดียวกัน
ก็เห็นว่า มีปญ
ั หาทัง้ ในด้านการบริหาร และโครงสร้างขององค์กร
จึงทำ�ให้เห็นแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างชัดเจนว่า ไม่สามารถ
ใช้วิธีการแก้ไขปัญหาแบบเดิมที่ทำ�ให้ผลการดำ�เนินการของ
การบินไทยใน 5-6 ปีทผ่ี า่ นมาไม่มกี ารเติบโต และผันผวนไป
ตามสถานการณ์ ซึง่ คณะกรรมการของบริษัทฯ ก็มคี วามเห็น
เช่นเดียวกันว่า ต้องทำ�การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ หรือปฏิรูป
การบินไทยอย่างเร่งด่วน โดยได้ศึกษาปัญหาของการบินไทย
อย่างรอบด้าน และจัดทำ�แผนปฏิรปู มาตัง้ แต่ปลายไตรมาส 3
จนในทีส่ ดุ ก็มแี ผนปฏิรปู ตัง้ แต่เดือน ธันวาคม 2557 เป็นต้นมา
และแผนดังกล่าวได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (คนร.) แล้วในปลายเดือนมกราคม 2558 เป็นแผนที่
ผมมัน่ ใจว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างยัง่ ยืน
ขั้นตอนการดำ�เนินการตามแผนปฏิรูปของบริษั ทฯ แบ่งเป็น
3 ขั้น คือ ขั้นที่หนึ่ง หยุดการขาดทุนให้ได้โดยเร็ว ขั้นที่สอง
เสริ ม สร้ า งความแข็ ง แกร่ ง ในการแข่ ง ขั น และขั้ น ที่ ส าม
สร้างการเติบโตในระยะยาว โดยแผนการปฏิรูปจะครอบคลุม
การสร้างรายได้เพิม่ การสร้างวินยั ในการใช้จา่ ย การปรับปรุง
การให้บริการแก่ลูกค้า และการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
เพื่อให้แผนปฏิรูปประสบผลสำ�เร็จ จำ�เป็นต้องดำ�เนินกลยุทธ์
6 ประการ ได้แก่ 1) ปรับปรุงเครือข่ายเส้นทางบิน เพื่อลด
เส้นทางที่ขาดทุน และเพิ่มเส้นทางที่มีศักยภาพ 2) ปรับปรุง
ฝูงบิน โดยลดแบบและชนิดของเครือ่ งบิน เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบตั กิ าร 3) ปรับปรุงการพาณิชย์ เพือ่ เพิม่ รายได้จาก
การขายในแต่ละช่องทาง การขยายกลุ่มลูกค้า และการขาย
ผ่านทาง Internet รวมถึงการปรับปรุงบริการอย่างครบวงจร
4) ปรับปรุงการปฏิบัติการและต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติการ และควบคุมการใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
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องค์กร 5) ปรับปรุงการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยปรับปรุง
โครงสร้างองค์กรให้เหมาะสมกับขนาดของธุรกิจ พัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพของพนักงาน สร้างระบบผลตอบแทนที่
สัมพันธ์กับผลการดำ�เนินงานของบริษั ทฯ และ 6) บริหาร
จัดการบริษั ทในเครือและกลุ่มธุรกิจของบริษั ทฯ เพื่อให้การ
ดำ�เนินงานสอดคล้องและสนับสนุนการดำ�เนินการของธุรกิจหลัก
ทั้งนี้ภายใต้กลยุทธ์ 6 ประการ ดังกล่าวข้างต้น จะขับเคลื่อน
ผ่านแผนปฏิบัติการหลัก จำ�นวนทั้งสิ้น 18 แผน โดยทุกแผน
มีผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน เพื่อให้มีการนำ�แผนไปปฏิบัติอย่าง
จริงจัง และการปฏิรูปการบินไทยในครั้งนี้ จะทำ�ให้คุณภาพ
การให้บริการและมาตรฐานความปลอดภัยเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
การปฏิรูปจะประสบผลสำ�เร็จได้ต่อเมื่อ ได้รับความร่วมมือ
ร่วมใจ อย่างพร้อมเพรียงของพนักงานการบินไทยทุกคน ดังนัน้
ผมจึงให้ความสำ�คัญกับการสือ่ สารจากฝ่ายบริหาร ให้พนักงาน
ทุกคนเข้าใจถึงความจำ�เป็นในการปฏิรูป แผนการปฏิรูป และ
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกกลุ่มอย่าง
ชัดเจน รวมถึงการสร้างความเข้าใจกับนักลงทุนเพือ่ เพิม่ ความ
เชื่อมั่นในการดำ�เนินธุรกิจของการบินไทย
จากที่ผมได้มีโอกาสได้ร่วมงานกับคณะกรรมการบริษั ทฯ
ฝ่ายบริหารของการบินไทย ตลอดจนได้มีโอกาสพบปะกับ
พนักงานไปแล้วหลายหน่วยงาน ตลอดระยะเวลา 3 เดือน
ที่ผ่านมา ผมมั่นใจว่า การบินไทยเป็นองค์กรที่มีศักยภาพ
สามารถที่จะเติบโตต่อไปเพราะพนักงานมีความรักในองค์กร
และเต็มใจให้ความร่วมมือในการปฏิรูปการบินไทย ประเด็นที่
ต้องดำ�เนินการเพิ่มเติม คือ การปรับเปลี่ยนวิธีการดำ�เนินการ
ตามแผนการปฏิรูป และเสริมสร้างความร่วมมือในลักษณะ
การทำ�งานเป็นทีม จะส่งผลให้การปฏิรูปการบินไทยบรรลุผล
ตามความคาดหวัง
สุดท้ายนี้ ในนามของฝ่ายบริหารและพนักงานการบินไทย ผม
ขอขอบคุณ ท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า และผู้มีอุปการคุณ ที่ได้ให้
ความไว้วางใจและสนับสนุนการดำ�เนินงานของบริษัทฯ ด้วยดี
เสมอมา การบินไทยกำ�ลังเปลีย่ นแปลงครัง้ ยิง่ ใหญ่เพือ่ มุง่ ไปสู่
การเติบโตที่ยั่งยืนในอนาคต และสามารถสร้างผลตอบแทน
ทีน่ า่ พอใจให้แก่ผทู้ เี่ กีย่ วข้องอย่างต่อเนือ่ ง ผมหวังเป็นอย่างยิง่
ว่าจะได้รับการสนับสนุนจากผู้มีอุปการคุณทุกท่านต่อไป

(นายจรัมพร โชติกเสถียร)
กรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่
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รายงานประจ�ำปี 2557

ความเป็นมาของบริษัท

รัฐบาลไทยในปี 2503 ได้จัดตั้ง บริษัท การบินไทย จ�ำกัด
เพื่อให้ประเทศไทยมีสายการบินแห่งชาติที่ให้บริการในระดับ
สากล โดยการร่วมทุนระหว่างบริษัท เดินอากาศไทย จ�ำกัด
กับสายการบินสแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์ ซิสเต็ม มีวตั ถุประสงค์
แรกเริม่ เพือ่ ด�ำเนินธุรกิจการบินระหว่างประเทศ โดยบริษัทฯ
ได้รับการสนับสนุนทางด้านการบริหาร และด้านเทคนิคจาก
สายการบินสแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์ ซิสเต็ม

จากการขยายตัวของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้เข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 19
กรกฎาคม 2534 โดยได้แปลงก�ำไรสะสมให้เป็น ทุนของ
บริษัทฯ ท�ำให้ทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นเป็น 13,000 ล้านบาท
และได้ท�ำการเพิ่มทุนใหม่อีกจ�ำนวน 1,000 ล้านบาทในปี
2535 และ 3,000 ล้านบาท ในปี 2546 และ 4,838,709,670
บาท ในปี 2553

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2503 บริษั ทฯ ได้จดทะเบียนเป็น
บริษัทจ�ำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนแรกเริ่ม 2 ล้านบาท มีบริษัท
เดินอากาศไทย จ�ำกัด ถือหุ้นร้อยละ 70 และสายการบิน
สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์ ซิสเต็ม ถือหุ้นร้อยละ 30 ของทุน
จดทะเบียน

ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษั ทฯ มีทุนจดทะเบียน
26,989,009,500 บาท มีทุนช�ำระแล้ว 21,827,719,170 บาท
มีกระทรวงการคลังและธนาคารออมสินถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ
53.16 ส่วนที่เหลือร้อยละ 46.84 ถือหุ้นโดยประชาชนทั่วไป
ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ซึง่ รวมถึงพนักงานของบริษัทฯ

การด�ำเนินการของบริษัทฯ ประสบผลส�ำเร็จด้วยดี หลังการ
ก่อตั้ง ในวันที่ 30 มีนาคม 2520 สายการบินสแกนดิเนเวียน
แอร์ไลน์ ซิสเต็ม ได้โอนหุ้น ที่มีอยู่ทั้งหมดให้แก่ บริษั ท
เดินอากาศไทย จ�ำกัด ท�ำให้การร่วมทุนสิน้ สุดลง และบริษัทฯ
ได้ท�ำการเพิ่มทุนโดยมีกระทรวงการคลังเข้าเป็นผู้ถือหุ้น
ต่อมาเมือ่ วันที่ 1 เมษายน 2531 รัฐบาลในสมัยนายกรัฐมนตรี
ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ได้รวมกิจการการบินภายใน
ประเทศที่บริษั ท เดินอากาศไทย จ�ำกัด ให้บริการเข้ากับ
กิจการของบริษัทฯ ตามมติคณะรัฐมนตรีฝา่ ยเศรษฐกิจ ส่งผล
ให้เงินทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพิม่ ขึน้ เป็น 2,230 ล้านบาท
โดยมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

จากบริบทแรกในการสร้างธุรกิจการบินที่ได้สงั่ สมประสบการณ์
และกลยุทธ์ในการบริหารองค์กรจนสามารถเพิ่มทุน และ
สามารถจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ ปัจจุบัน บริษั ท
การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นสายการบินแห่งชาติของ
ประเทศไทย มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวง
คมนาคม ประกอบธุรกิจการบริการขนส่งทางอากาศทั้ง
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ ณ ส�ำนักงานใหญ่ที่
กรุงเทพมหานคร โดยมีฐานปฏิบัติการบินที่ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ เป็นศูนย์กลางของเครือข่ายการขนส่ง ประกอบด้วย
การให้บริการขนส่งทางอากาศ ได้แก่ การขนส่งผูโ้ ดยสาร และ
การขนส่งสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ และมีธรุ กิจทีเ่ กีย่ วข้องคือ

บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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บริการคลังสินค้า บริการลูกค้าภาคพืน้ บริการอุปกรณ์ภาคพืน้
ครัวการบิน และบริการซ่อมบ�ำรุงอากาศยาน

ทัง้ นี้ ต้องด�ำเนินการภายใต้การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ตามหลัก
ธรรมาภิบาล

เมือ่ วันที่ 17 ตุลาคม 2556 บริษัทฯ ได้จดั ตัง้ บริษัท ไทยสมายล์
แอร์เวย์ จ�ำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 1,800 ล้านบาท ช�ำระแล้ว
ร้อยละ 44.44 เป็นเงิน 800 ล้านบาท โดยมีบริษัทฯ ถือหุน้
ร้อยละ 100 สายการบินไทยสมายล์ ได้เริม่ ด�ำเนินการบินตัง้ แต่
วันที่ 10 เมษายน 2557 ด้วยรหัสสายการบิน WE โดยในระยะ
แรกให้บริการเฉพาะเส้นทางภายในประเทศ จ�ำนวน 10 เส้นทาง
ต่อมาเมือ่ วันที่ 8 สิงหาคม 2557 สายการบินไทยสมายล์ ได้
ขยายการให้บริการจากสนามบินสุวรรณภูมิไปยังสนามบิน
ดอนเมือง และตัง้ แต่วนั ที่ 25 ตุลาคม 2557 สายการบินไทย
สมายล์ ได้เพิม่ การให้บริการในเส้นทางระหว่างประเทศ

คุณค่าหลัก

วิสัยทัศน์

ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2557 จากเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวขึ้น
ส่งผลให้มคี วามต้องการเดินทางทางอากาศเพิม่ ขึน้ อุตสาหกรรม
การบินมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในภูมิภาค
เอเชียแปซิฟกิ ยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนือ่ งจากสายการบิน
ต้นทุนต�่ำซึ่งมีการขยายฝูงบินและจ�ำนวนเที่ยวบินเป็นจ�ำนวน
มาก รวมทั้งมีการจัดตั้งสายการบินต้นทุนต�่ำใหม่ๆ เพิ่มขึ้น
ซึ่งล้วนมีเป้าหมายการบินเข้าสู่ประเทศไทย อันเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม โครงสร้างอุตสาหกรรมการบินที่
เริม่ เปลีย่ นแปลงไปนี้ ท�ำให้เกิดการแข่งขันด้านราคาทีร่ นุ แรง
มากยิง่ ขึน้ ประกอบกับการเปิดเสรีทางการบินอย่างเต็มรูปแบบ
ของประเทศไทย ส่งผลให้สายการบินต่างๆ ทั้งในภูมิภาค
เอเชียและภูมิภาคอื่น เช่น สายการบินจากตะวันออกกลาง
เพิ่มเที่ยวบินเข้าสู่ประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง

เป็นสายการบินที่ลูกค้าเลือกเป็นอันดับแรก ให้บริการดีเลิศ
ด้วย “เสน่ห์ความเป็นไทย”
The First Choice Carrier with Touches of Thai
การบินไทย มุ่งมั่น ที่จะเป็นสายการบิน ที่ลูกค้าเลือกเป็น
อันดับแรกด้วยการสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลกู ค้า ให้เหนือ
ความคาดหมาย และสร้างความผูกพันทีย่ งั่ ยืนระหว่างบริษัทฯ
กับลูกค้า โดยการสร้างประสบการณ์การเดินทางทีร่ าบรืน่ และ
ประทับใจด้วยเอกลักษณ์ความเป็นไทยให้แก่ลกู ค้าทุกคนอย่าง
ต่อเนือ่ ง ด้วยบริการทีด่ เี ลิศและสม�ำ่ เสมอ (Consistency of
Service Excellence) ในทุกจุดสัมผัสของการให้บริการ

พันธกิจ

พันธกิจหลักของบริษัทฯ ประกอบด้วย พันธกิจต่อลูกค้า ผูถ้ อื หุน้
พนักงาน และสังคม ดังนี้
• ให้บริการขนส่งทางอากาศอย่างครบวงจรทั้งภายในและ
ระหว่างประเทศ โดยมุง่ เน้นในเรือ่ งมาตรฐานความปลอดภัย
ความสะดวกสบาย การบริการที่มีคุณภาพด้วยเอกลักษณ์
ความเป็นไทย เพื่อสร้างความประทับใจและความสัมพันธ์
ที่ดีกับลูกค้า
• มีการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล เพื่อสร้าง
การเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่องค์กรและสร้างผลตอบแทน
จากการลงทุนที่สูงให้แก่ผู้ถือหุ้น
• สร้างความแข็งแกร่งในการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ตระหนักถึงการให้ความส�ำคัญแก่ลกู ค้า เสริมสร้างขีดความ
สามารถ ทักษะ และความรับผิดชอบ ตลอดจนเพิ่มพูน
ความผูกพันต่อองค์กร เพื่อให้พนักงาน ท�ำงานอย่างเต็ม
ศักยภาพ
• ช่วยเหลือ ส่งเสริม และแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม ในฐานะเป็นสายการบินแห่งชาติ
10 รายงานประจ�ำปี 2557

เพือ่ ให้บริษัทฯ สามารถเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยัง่ ยืน และ
สามารถแข่งขันได้ในสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง
อย่างรวดเร็ว บริษัทฯ ส่งเสริมและยึดมัน่ ในคุณค่าหลักส�ำคัญ
3 ประการ ได้แก่
1) มุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า (Customer
Satisfaction)
2) มีประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุน (Cost Efficiency)
3) มีความคล่องตัวสูง (Dynamic)

กลยุทธ์

การแข่งขันที่รุนแรงดังกล่าวผสมผสานกับปัจจัยความไม่สงบ
ทางการเมืองภายในประเทศในปี 2557 ได้ส่งผลกระทบ
ต่อการด�ำเนินงานของบริษั ทฯ ถึงแม้ความมั่นใจต่อความ
ปลอดภัยของนักท่องเที่ยวจะดีขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมา แต่ยัง
ไม่กลับเข้าสูภ่ าวะปกติ แม้วา่ ความไม่สงบทางการเมืองภายใน
ประเทศได้คลีค่ ลายไปในทางทีด่ แี ล้วแต่จำ� นวนนักท่องเทีย่ วที่
เดินทางเข้าประเทศมีปริมาณต�่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน
บริษัทฯ ตระหนักถึงสถานการณ์ทเี่ กิดขึน้ และได้ปรับกลยุทธ์
ส�ำหรับรองรับการเปลีย่ นแปลงในด้านต่างๆ โดยมุง่ พัฒนาให้
ธุรกิจมีความเข้มแข็ง มีความสามารถในการแข่งขัน และสร้าง
ผลก�ำไรต่อไปในอนาคตอย่างยั่งยืน ให้เป็นความภาคภูมิใจ
ของประเทศและเป็นหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศไทยต่อไป โดยมีแนวทางในการด�ำเนินการด้าน
ต่างๆ อย่างไม่หยุดนิ่ง ดังนี้

ด้านการเงิน

บริษั ทฯ จ�ำเป็นต้องเร่งหาเงิน ทุนโดยการกู้จากกระทรวง
การคลัง หรือสถาบันการเงินต่างๆ รวมทัง้ การออกหุน้ กู้ อย่าง
เร่งด่วนในปี 2557 เพื่อปรับสภาพคล่องทางการเงินให้อยู่ใน
ระดับทีเ่ พียงพอต่อการด�ำเนินงานในระยะสัน้ รวมทัง้ ในระยะ
ต่อไปจะต้องสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน โดยปรับปรุง
แผนทางการเงิน ปรับโครงสร้างทางการเงินให้มีเสถียรภาพ
มีสภาพคล่องทางการเงินทีย่ ดื หยุน่ สามารถด�ำเนินธุรกิจการบิน
ภายใต้ความไม่แน่นอนของปัจจัยต่างๆ และสภาวะเศรษฐกิจที่
เปลีย่ นแปลงอยูเ่ สมอ โดยพิจารณาก�ำหนดสัดส่วนความเหมาะสม
ของการจัดหาเครื่องบินแบบเช่าซื้อ และแบบเช่าด�ำเนินงาน
ด�ำเนินการปลดระวางเครื่องบินเก่า ที่ด้อยประสิทธิภาพ
จ�ำหน่ายสินทรัพย์ทหี่ มดความจ�ำเป็นในการใช้งาน รวมถึงจัด
ระบบบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่มีผลกระทบ
ต่อผลการด�ำเนินงาน

การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ทันสมัย และตอบ
สนองต่อการด�ำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ การพัฒนา
ระบบข้อมูลการบริหาร เพือ่ ช่วยผูบ้ ริหารในการตัดสินใจ วางแผน
การด�ำเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีระบบแจ้งเตือน
ปัญหา หรือผลกระทบทางธุรกิจล่วงหน้าให้ฝ่ายบริหารทราบ
(Monitoring Report) เพื่อลดและป้องกันความเสี่ยงจาก
สถานการณ์ตา่ งๆ นอกจากนีบ้ ริษัทฯ ยังสร้างความเข้าใจ และ
ความร่วมมือของพนักงาน ในการเสริมสร้างวัฒนธรรม และ
การบริหารการเปลีย่ นแปลง เพือ่ ให้เกิดวัฒนธรรมการท�ำงาน
แบบมุ่งเน้นการท�ำงานแบบมีส่วนร่วม

ด้านการด�ำเนินงาน

บริษั ทฯ ได้ด�ำเนินการในด้านการรักษาและเพิ่มคุณ ภาพ
รายได้ โดยการบริหารเครือข่ายเส้นทางบินและฝูงบิน โดยจัด
เครือ่ งบินให้เหมาะสมในแต่ละเส้นทางบิน ปรับก�ำลังการผลิต
ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับปริมาณการโดยสาร เพิ่มอัตรา
การใช้งานเครื่องบินให้อยู่ ในระดับที่เหมาะสม ปลดระวาง
เครื่องบินที่ประสิทธิภาพต�่ำและมีต้นทุนสูง และใช้เครื่องบิน
รุ่นใหม่ในเส้นทางบินพิสัยไกลและเส้นทางบินที่ท�ำก�ำไรได้สูง
บริษั ทฯ ได้เร่งแก้ไขปัญหาด้านระบบ Call Center และ
การขายผ่าน Internet ให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกและ
รวดเร็วยิง่ ขึน้ มีแผนการตลาด และส่งเสริมการขาย เพือ่ เพิม่
ยอดขายทัง้ ในและต่างประเทศ รวมทัง้ เพิม่ เทีย่ วบิน โดยขยาย
บริการของสายการบินไทยสมายล์ให้ท�ำการบินที่สนามบิน
ดอนเมือง เพือ่ เป็นทางเลือกให้ผโู้ ดยสาร นอกจากนัน้ บริษัทฯ
ยังท�ำการโฆษณาประชาสัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์
และทัศนคติที่ดีกับบริษัทฯ ส่วนการบริหารต้นทุนนั้น บริษัทฯ
ได้ปรับลดค่าใช้จ่าย และการลงทุนที่ไม่จ�ำเป็นอย่างต่อเนื่อง
รวมทัง้ การปรับลดขัน้ ตอน กระบวนการท�ำงานให้มปี ระสิทธิภาพ
โดยยังยึดมั่นความปลอดภัยและความพึงพอใจของลูกค้าใน
ด้านบริการเป็นส�ำคัญ

ด้านการบริหารจัดการ

บริษั ทฯ มีการปรับโครงสร้างธุรกิจ โดยจัดท�ำกลยุทธ์กลุ่ม
ธุรกิจองค์กร (Corporate Portfolio Strategy) เพือ่ สร้างกลุม่
ธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีความแข็งแกร่ง เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการกลุ่มธุรกิจสายการบิน และธุรกิจอื่นๆ ให้มีผล
ก�ำไรอย่างต่อเนือ่ ง โดยมุง่ หวังให้การบริหารจัดการกลุม่ ธุรกิจ
สายการบิน และหน่วยธุรกิจเพิ่มประสิทธิภาพการด�ำเนิน
ธุรกิจ สามารถขยายตัวไปในธุรกิจทีม่ ศี กั ยภาพ รวมถึงด�ำเนิน

ด้านบุคลากร

ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยส�ำคัญในการขับเคลือ่ น สร้างผลผลิต
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ก�ำหนดโอกาสการเจริญเติบโตและความส�ำเร็จ
ขององค์กร บริษัทฯ ได้ทบทวนการจัดโครงสร้างองค์กร และ
วางแผนอัตราก�ำลัง เพือ่ ให้เกิดการใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิด
ประโยชน์สงู สุด ก�ำหนดมาตรฐานตัวชีว้ ดั ให้มคี วามเหมาะสม
สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน มีการประเมินผลอย่างมี
ประสิทธิภาพ ติดตามและน�ำไปสู่การปฏิบัติตามนโยบายที่
ก�ำหนดอย่างจริงจัง บริษั ทฯ ให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนา
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยจัดท�ำแผนการพัฒนาตามความ
สามารถที่ต้องการส�ำหรับผู้บริหาร พนักงานผู้มีศักยภาพสูง
และพนักงานทั่วไปอย่างชัดเจน รวมถึงส่งเสริมสนับสนุน ให้
เกิดระบบธรรมาภิบาล สร้างความเชื่อมั่นของพนักงานต่อ
หลักธรรมาภิบาลในการท�ำงานและการบริหารงาน เพือ่ น�ำมา
ซึง่ ความแข็งแกร่งในวัฒนธรรมองค์กร และส่งผลถึงประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลที่สูงขึ้นของพนักงาน

ด้านความร่วมมือกับภาครัฐ

นอกจากพันธกิจหลักในการให้บริการด้านการขนส่งทาง
อากาศแล้ว การบินไทยซึง่ เป็นสายการบินแห่งชาติยงั มีภารกิจ
บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) 11

สนับสนุนทั้งภาครัฐ และประเทศชาติ บริษั ทฯ ได้ส่งเสริม
ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้องทุกหน่วยงาน เช่น
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน) (ทอท.) บริษั ท
วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ำกัด กรมการบิน พลเรือน
เพื่อให้เกิดการท�ำงานที่สอดคล้องร่วมมือกันในการพัฒนา
ศักยภาพของสายการบินแห่งชาติ และภาพรวมของประเทศ
บริษัทฯ มีโครงการความร่วมมือกับ ทอท. เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
การเป็นศูนย์กลางการบิน การท่องเที่ยว การขนส่งสินค้า
ทางอากาศของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พัฒนาปรับปรุง
การบริหารจัดการอากาศยาน ผู้โดยสาร กระเป๋าสัมภาระ
และสินค้า ให้มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย รวมถึงการ
เชื่อมต่อเที่ยวบิน และการจราจรสู่เมือง

การเปลี่ยนแปลงลักษณะการประกอบ
ธุรกิจของปีที่ผ่านมา

ในปี 2557 บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะการประกอบ
ธุรกิจ ดังนี้

การปรับแผนยุทธศาสตร์และ
การปฏิรูปองค์กร

ในปี 2557 บริษัทฯมีผลการด�ำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่วางไว้ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสภาวการณ์ต่างๆ ที่
เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งความไม่สงบทางการเมืองในหลาย
ประเทศ การฟืน้ ตัวของสภาวะเศรษฐกิจทัว่ โลกทีย่ งั คงอ่อนแอ
และการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงในภูมิภาคเอเชียเนื่องจาก
การขยายตัวของสายการบินต้นทุนต�่ำและสายการบินจาก
ตะวั น ออกกลาง อี ก ทั้ ง ปริ ม าณการสั่ ง ชื้ อ เครื่ อ งบิ น ของ
สายการบินต่างๆ ที่ให้บริการในภูมิภาคนี้ที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก
ใน 2-3 ปี ข้างหน้า ท�ำให้คาดการณ์ได้ว่า จะมีปริมาณ
การผลิตมากกว่าปริมาณความต้องการในการเดินทางอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลให้การแข่งขันมีแนวโน้มที่จะทวีความ
รุนแรงขึ้นอีก
ในครึ่งปีหลังของ ปี 2557 บริษัทฯ ได้เริ่มด�ำเนินการแก้ไข
ปัญหาเร่งด่วน ตามแผนการแก้ไขปัญหาระยะสั้น และ
ได้ด�ำเนิ น การอย่ า งต่ อเนื่อ ง โดยมีคณะกรรมการก�ำกั บ
ยุทธศาสตร์และการปฏิรูปบริษั ทฯ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557 ก�ำกับดูแล
การแก้ไขปัญหาของบริษัทฯ อย่างใกล้ชดิ และเพือ่ ให้บริษัทฯ
สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ในระยะยาว และ มีความพร้อม
ที่จะแข่งขันในทุกสภาวะได้อย่างทันท่วงที ส่งผลให้บริษั ทฯ
เติบโตได้อย่างยั่งยืน คณะกรรมการก�ำกับยุทธศาสตร์และ
12 รายงานประจ�ำปี 2557

การปฏิรูปบริษั ทฯ และฝ่ายบริหารจึงได้ร่วมกันจัดท�ำแผน
ปฏิรูปบริษัทฯ ขึ้น และได้น�ำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ
ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 ก่อนน�ำเสนอ
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) พิจารณา ซึง่ คนร.
ได้อนุมัติให้บริษั ทฯ ด�ำเนินการตามแผนแล้วเมื่อวันที่ 26
มกราคม 2558 ทั้งนี้ การปฏิรูปบริษัทฯ จะไม่ท�ำให้คุณภาพ
การให้บริการและมาตรฐานความปลอดภัยลดลงแต่อย่างใด
ขั้นตอนการปฏิรูปบริษัทฯ ที่จะด�ำเนินการระหว่าง ปี 25582559 โดยสรุป มีดังนี้

ขั้นที่ 1 หยุดการขาดทุน (Stop the Bleeding)

โดยระงับเส้นทางบินทีผ่ ลการด�ำเนินการขาดทุนอย่างต่อเนือ่ ง
มาเป็นเวลานาน ปรับลดเทีย่ วบินทีข่ าดทุน หรือเปลีย่ นขนาด
เครือ่ งบิน ส่วนเส้นทางทีม่ กี ำ� ไรอยูแ่ ล้วจะเร่งสร้างศักยภาพใน
การท�ำก�ำไรเพิ่มขึ้นอีก รวมถึงการเร่งสร้างรายได้เพิ่ม

ขั้นที่ 2 สร้างความแข็งแกร่งในการแข่งขัน
(Strength Building)

โดยทบทวนกลยุทธ์และก�ำหนดจุดยืนของธุรกิจให้ชัดเจน
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการหารายได้ และบริหารต้นทุนให้ลด
ลงเพือ่ สามารถแข่งขันได้ รวมทัง้ ดูแลอย่างต่อเนื่อง

ขั้นที่ 3 เติบโตอย่างมีก�ำไรในระยะยาว
(Sustainable Growth)

โดยจะขยายธุรกิจเมือ่ บริษัทฯ ประสบความส�ำเร็จในการสร้าง
ความแข็งแกร่งตามการปฏิรูปในขั้นตอนที่ 2 และกลับมาท�ำ
ก�ำไรได้อย่างยั่งยืน โดยใช้จุดแข็งขององค์กรเป็นหลักในการ
เติบโต
บริษัทฯ ได้ก�ำหนดแผนกลยุทธ์ส�ำหรับด�ำเนินการในระหว่าง
ปี 2558-2559 ไว้ทั้งหมด 6 กลยุทธ์ ได้แก่
1. กลยุทธ์การปรับปรุงเครือข่ายเส้น ทางบิน (Network
Strategy ) เพือ่ หยุดการขาดทุนในเส้นทางที่ไม่มศี กั ยภาพ
และสร้างผลก�ำไรที่ยั่งยืนในเส้น ทางที่บริษั ทฯ มีความ
ได้เปรียบในการแข่งขัน
2. กลยุทธ์การปรับปรุงฝูงบิน (Fleet Strategy) เพือ่ ให้ฝงู บิน
มี จ� ำ นวนประเภทและแบบของเครื่ อ งบิ น ลดลง เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั กิ าร และต้นทุนในการปฏิบตั กิ าร
ลดลง
3. กลยุทธ์การพาณิชย์ (Commercial Strategy) เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการหารายได้ทุกช่องทางการจัดจ�ำหน่าย
และทุกกลุ่มลูกค้า
4. กลยุทธ์การปรับปรุงการปฏิบตั กิ ารและต้นทุน (Operation

and Cost Strategy) เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการด�ำเนินการ
และคุณภาพของการบริการ รวมถึงมีตน้ ทุนในการด�ำเนิน
การลดลงในทุกหน่วยงานและสามารถแข่งขันได้
5. กลยุทธ์การปรับปรุงโครงสร้างองค์กร (Organization
Strategy) เพื่อให้องค์กรมีขนาดที่เหมาะสม มีโครงสร้าง
ที่ ไม่ซับซ้อน และบุคลากรมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดย
การก�ำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานและผลตอบแทนที่
เชื่อมโยงกับผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
6. กลยุทธ์การจัดการกลุ่มธุรกิจของบริษั ทฯ (Portfolio
Strategy) เพื่อให้กลุ่มธุรกิจด�ำเนินการได้สอดคล้องและ
สนับสนุนธุรกิจหลักมากขึ้น
โดยก�ำหนดแผนการด�ำเนินการหลักเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ทั้ง
6 กลยุทธ์ ขึ้นทั้งสิ้น 18 แผน และเพื่อให้การด�ำเนินการของ
แผนทั้ง 18 แผน เป็นไปอย่างจริงจัง คณะกรรมการบริษัทฯ
จึงได้ก�ำหนดแนวทางในการบริหารการปฏิรูปบริษั ทฯ โดย
ก�ำหนดขอบเขตและเป้าหมายการท�ำงานที่ชัดเจน ก�ำหนด
ผู้รับผิดชอบโดยตรงทุกแผนงาน มีบุคลากรจากหน่วยงานที่
เกีย่ วข้องร่วมด�ำเนินการ และมีกระบวนการในการติดตามผล
และแก้ปัญหาอย่างใกล้ชิด
จากการปฏิรูป ในครั้งนี้ บริษั ทฯ คาดหวังที่จะกลับมาเป็น
สายการบินแห่งชาติที่มีบริการระดับโลก สามารถเติบโตได้
อย่างยัง่ ยืน และกลับมาเป็นความภาคภูมใิ จของคนไทยอีกครัง้

การพัฒนาผลิตภัณฑ์

ระหว่างปี 2557 จากสภาพแวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป บริษัทฯ
เพิม่ ความส�ำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนือ่ ง โดยยึด
หลักความพึงพอใจของผูบ้ ริโภคทีม่ ตี อ่ ผลิตภัณฑ์และให้มคี วาม
สามารถในการแข่งขัน โดยมีความทันสมัยและตอบสนอง
ความต้องการของผูบ้ ริโภค ซึง่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในปี 2557
มีรายละเอียดดังนี้

การตกแต่งภายในเครื่องบิน

บริษัทฯ มีการเปลี่ยนรูปแบบการตกแต่งภายใน โดยเริ่มจาก
เครือ่ งบินโบอิง้ 747-400 (ล�ำที1่ 3-18) โบอิง้ 777-300 ER,
โบอิ้ง 787-8, แอร์บัส A320 ให้เป็นแบบไทยร่วมสมัย (Thai
Contemporary) โดยเน้นถึงพื้นที่ ใช้สอยที่เพิ่มมากขึ้น มี
ความทันสมัยและยังคงเอกลักษณ์ของความเป็นไทย

การพัฒนาระบบสาระบันเทิง

บริษัทฯ ได้ปรับปรุงระบบสาระบันเทิงทั้งด้านภาพและเสียง
บนเครือ่ งบินในเส้นทางบินระหว่างประเทศทุกล�ำให้มคี ณุ ภาพสูง
ทันสมัย โดยมีจอภาพส่วนตัวในทุกชัน้ โดยสาร ระบบภาพยนตร์

เพลงและเกมส์ สามารถเลือกชมได้ (On-demand) โดยเฉพาะ
เครือ่ งบินแบบโบอิง้ 787-8 ได้มกี ารพัฒนาระบบสาระบันเทิง
รุ่นใหม่ล่าสุด ที่ ให้ความทันสมัยและตอบสนองได้รวดเร็ว
ยิ่งขึ้นกว่าเดิม

การพัฒนาระบบสื่อสารบนเครื่องบิน

บริษัทฯ ได้เริ่มให้บริการอินเทอร์เน็ตบนเครื่องบิน (Thai Sky
Connect) บนเครือ่ งบินแบบ แอร์บสั A380 จ�ำนวน 6 ล�ำ และ
แอร์บัส A330 จ�ำนวน 7 ล�ำ ในเส้นทางบินระหว่างประเทศ
ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 เพื่อเป็นสิ่งอ�ำนวยความ
สะดวกให้กับผู้โดยสารในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้โดยสาร
บนเครื่องบินและภาคพื้นดิน โดยอยู่ในมาตรฐานของความ
ปลอดภัยขั้นสูงสุด			

การพัฒนาระบบบริหารงานทรัพยากร
บุคคล (SAP-HCM)

ในปี 2557 บริษัทฯ ได้นำ� โครงการ SAP-HCM มาใช้เพือ่ พัฒนา
ระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคลทีเ่ ดิมมีอยูห่ ลากหลายระบบ
มาเป็นการใช้ระบบ SAP-HCM ระบบเดียว ซึ่งมีลักษณะการ
ท�ำงานในลักษณะ One Single Platform โดยระบบที่น�ำมา
ใช้นี้จะครอบคลุมกระบวนการท�ำงานด้านทรัพยากรบุคคล
ทัง้ หมด ทัง้ ด้านการพัฒนาองค์กร การบริหารทรัพยากรบุคคล
และการพัฒนาบุคลากร ระบบนีจ้ ะเป็นเครือ่ งมือส�ำคัญส�ำหรับ
ผู้บริหารในการวิเคราะห์และตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ผูใ้ ช้งานและผูบ้ ริหารสามารถเข้าถึง
ข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคลผ่านระบบเดียวกันแบบ Real Time
ได้อย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันได้อย่างถูกต้อง สามารถน�ำ
ข้อมูลไปใช้ต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเรียกดูและ
ตรวจสอบข้อมูลได้ ตลอดจนการใช้ระบบนี้จะช่วยให้ขั้นตอน
การท�ำงานกระชับขึ้น อันจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

การเปิดเส้นทางบินใหม่

เนื่องจากเส้น ทางบินในภูมิภาคเอเชียมีปริมาณผู้โดยสาร
หนาแน่น มีการเจริญเติบโตทีด่ ี ในขณะเดียวกันก็เป็นเส้นทาง
ทีม่ กี ารแข่งขันสูงและทวีความรุนแรงมากขึน้ ในปี 2557 บริษัทฯ
ได้ใช้โอกาสที่ปริมาณผู้โดยสารเพิ่มขึ้นปีนี้กลับมาท�ำการบิน
ในเส้นทาง ในภูมิภาคเอเชียในช่วงฤดูการท่องเที่ยว ดังนี้
• เส้นทางสายตะวันตก บริษัทฯ กลับมาท�ำการบินในเส้นทาง
ไป-กลับ : กรุงเทพฯ - มัณฑะเลย์ จ�ำนวน 4 เที่ยวบินต่อ
สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2557
• เส้นทางสายอินโดจีน บริษัทฯ กลับมาท�ำการบินในเส้นทาง
ไป-กลับ : กรุงเทพฯ - หลวงพระบาง จ�ำนวน 4 เที่ยวบิน
ต่อสัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557
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(บริษัทฯ ได้ท�ำการบินในเส้นทางทั้งสองมาก่อน และได้
หยุดท�ำการบินไปเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2557 และวันที่ 28
มีนาคม 2557 ตามล�ำดับ)

การรับเครื่องบินโบอิ้ง 787
(Dream Liner)

ในปี 2557 บริษัทฯ ได้รับมอบเครื่องบินแบบโบอิ้ง 787-8
จ�ำนวน 4 ล�ำ ในเดือนกรกฎาคม กันยายน ตุลาคม และ
ธันวาคม โดยเครื่องบินชนิดนี้มีองค์ประกอบหลักที่ส�ำคัญ
เป็น Composite Material ท�ำให้มีน�้ำหนักเบา ผนวกกับ
เทคโนโลยีเครื่องยนต์รุ่นใหม่ ท�ำให้มีอัตราการใช้น�้ำมัน
เชื้อเพลิงลดลงถึงประมาณร้อยละ 15-25 นอกจากนั้นวัสดุ
Composite Material ยังไม่เป็นสนิม ท�ำให้รอบเวลาการ
ซ่อมบ�ำรุงใหญ่ยาวขึ้น ท�ำให้ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ�ำรุงลดลง
รวมทัง้ อายุการใช้งานของเครือ่ งบินยาวนานขึน้ ด้วย เครือ่ งบิน
ชนิดนี้มีพิสัยการบินที่ครอบคลุมทั้งระยะใกล้และระยะไกล
สามารถบินตรงได้ถึงทุกจุดหมายในภูมิภาคยุโรป จึงถือได้ว่า
เครื่องบินชนิดนี้เป็น นวัตกรรมใหม่ (New Generation
Aircraft) ในแวดวงการบิน
บริษั ทฯ ได้จัดผังที่นั่งส�ำหรับเครื่องบินนี้เป็นแบบ ชั้นธุรกิจ
จ�ำนวน 24 ที่นั่ง และชั้นประหยัด จ�ำนวน 240 ที่นั่ง รวม
ทั้งสิ้น 264 ที่นั่ง โดยที่นั่งชั้นธุรกิจจะเป็นแบบนอนราบ 180
องศา เพื่อมอบความสะดวกสบายสูงสุดให้กับผู้โดยสาร ทั้งนี้
บริษัทฯ ได้น�ำเครื่องบินนี้ไปให้บริการในเส้นทางสู่เมืองต่างๆ
ได้แก่ นาริตะ นาโงยา ฟูกูโอกะ เพิร์ธ ไซง่อน และฮานอย

การปรับเที่ยวบินและแบบเครื่องบิน
ให้ตรงตามความต้องการของตลาด
1. เส้นทางบินภูมิภาคเอเชีย
1.1
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
1.2
		
		

เส้นทางสายเหนือเป็นเส้นทางที่มีปริมาณผู้โดยสาร
หนาแน่น ท�ำก�ำไรให้บริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง จึงได้มี
การปรับเที่ยวบินและแบบเครื่องบินให้เหมาะสมกับ
ความต้องการของตลาด โดยบริษัทฯ ได้ปรับขนาด
ของเครื่องบินในเส้นทางหลักๆ ให้เป็นเครื่องบินแบบ
แอร์บัส A380-800 เช่น เส้น ทางบิน ไป-กลับ
กรุงเทพฯ - ฮ่องกง ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 และ
ยังได้เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางด้านผลิตภัณฑ์
โดยน�ำเครือ่ งบินแบบโบอิง้ 787-8 ท�ำการบินในเส้นทาง
บิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ - โตเกียว (ฮาเนดะ) ตั้งแต่
วันที่ 1 กันยายน 2557
เส้นทางสายอินโดจีนเป็นเส้นทางที่เป็นจุดแข็งของ
เครือข่ายเส้นทางบินภูมิภาค เนื่องจากมีการเจริญ
เติบโตที่ดี ประกอบกับบริษั ทฯ ได้มีการรับมอบ
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1.3
		
		
		
		
		
		

เครื่องบินแบบแอร์บัส A320-200 เข้าประจ�ำฝูงบิน
เพิม่ เติม เพือ่ ทดแทนเครือ่ งบินแบบโบอิง้ 737-400 ที่
ก�ำลังจะปลดระวาง บริษัทฯ จึงได้น�ำมาให้บริการใน
เส้นทางบินไป-กลับ กรุงเทพฯ - พนมเปญ ตั้งแต่
วันที่ 30 มีนาคม 2557
เส้นทางสายตะวันตก เส้นทางนี้มีปริมาณผู้โดยสาร
หนาแน่น รวมทั้งมีการเจริญเติบโตที่ดี โดยเฉพาะ
ตลาดหลัก ได้แก่ อินเดีย บริษัทฯ จึงน�ำเครือ่ งบินแบบ
แอร์บสั A320-200 ดังกล่าว เข้ามาท�ำการบินเส้นทาง
บิน กรุงเทพฯ - พุทธคยา - พาราณสี - กรุงเทพฯ
ทดแทนเครื่องบินแบบโบอิ้ง 737-400 ตั้งแต่วันที่
26 ตุลาคม 2557 อีกด้วย
2. เส้ น ทางบิ น ระหว่ า งทวี ป (เส้ น ทางออสเตรเลี ย และ
นิวซีแลนด์)
บริษัทฯ ได้น�ำเครื่องบินแบบโบอิ้ง 787-8 มาท�ำการบินใน
เส้นทางบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ - เพิร์ธ ตั้งแต่วันที่ 20
กันยายน 2557

3. เส้นทางบินภายในประเทศ

บริษัทฯ กลับมาท�ำการบิน เส้นทางบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ เชียงราย วันละ 1 เทีย่ วบิน ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2557
ด้วยเครื่องบินแบบแอร์บัส A320-200

การปลดระวางและบริหารสินทรัพย์
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

การบริหารจัดการสินทรัพย์ของบริษั ทฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ให้สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายและกลยุทธ์ระดับองค์กร
รวมถึงเพื่อให้บริษัทฯ ได้ประโยชน์หรือผลตอบแทนสูงสุด ซึ่ง
สินทรัพย์หลักของบริษัทฯ ได้แก่ เครือ่ งบิน เครือ่ งยนต์อะไหล่
อุปกรณ์การบินหมุนเวียน ที่ดินและอาคาร และเงินลงทุนใน
บริษัทร่วม/บริษัทย่อย
ในการจัดหา ปลดระวาง และจ�ำหน่ายเครื่องบิน เครื่องยนต์
อะไหล่ และอุปกรณ์การบินหมุนเวียน บริษัทฯ ได้พิจารณา
ความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาวะตลาดเครื่องบิน แนวโน้ม
อุตสาหกรรมการบินโลก แผนการตลาดของบริษั ทฯ และ
ศักยภาพของฝูงบินปัจจุบัน ทั้งนี้ ในปี 2557 บริษัทฯ ได้รับ
มอบเครือ่ งบิน จ�ำนวน 14 ล�ำ ประกอบด้วย โบอิง้ 777-300ER
จ�ำนวน 3 ล�ำ โบอิง้ 787-8 จ�ำนวน 4 ล�ำ แอร์บสั A320 จ�ำนวน
7 ล�ำ และได้ปลดระวางเครื่องบิน 9 ล�ำ ประกอบด้วย
แอร์บัส A300-600R จ�ำนวน 5 ล�ำ และ แอร์บัส A330-300
จ�ำนวน 4 ล�ำ ทั้งนี้บริษัทฯ สามารถจ�ำหน่ายเครื่องบินที่ปลด
ระวางก่อนปี 2557 ได้แล้ว จ�ำนวน 10 ล�ำ ประกอบด้วย
แอร์บัส A300-600R จ�ำนวน 4 ล�ำ ส่งมอบแล้ว 1 ล�ำ โบอิ้ง
747-400 จ�ำนวน 4 ล�ำ ส่งมอบแล้ว 3 ล�ำ (ในปี 2557) และ
ATR72 จ�ำนวน 2 ล�ำ ได้ลงนามใน MOU แล้ว

สินทรัพย์ประเภทที่ดิน อาคารส�ำนักงาน และบ้านพัก ทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ บริษัทฯ ได้พิจารณาการใช้
งานตามความเหมาะสมและจ�ำเป็น อสังหาริมทรัพย์ส่วนที่
ไม่ได้ใช้งานหรือใช้งานไม่เต็มที่ บริษัทฯ มีแผนการน�ำไปหา
ประโยชน์ และสร้างมูลค่าเพิ่ม อาทิ อาคารรักคุณเท่าฟ้า

ปรับลด หรือควบรวมเที่ยวบิน จัดเครื่องบินให้มีขนาดและ
แบบของเครือ่ งบินทีเ่ หมาะสมกับระยะทางบิน รวมทัง้ ปริมาณ
ความต้องการในการโดยสาร และปรับเปลี่ยนการบริหาร
จัดการซ่อมบ�ำรุงอากาศยาน โดยการเลือกซื้อบริการอะไหล่
แทนการลงทุนหรือด�ำเนินการซ่อมเอง

บริษัทฯ ได้พิจารณาลงทุนในกิจการอื่นทั้งในเชิงยุทธศาสตร์
และเชิงการลงทุน ธุรกิจที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนกิจการของ
บริษัทฯ จะมีสัดส่วนการลงทุนมาก อาทิ บริษัท สายการบิน
ไทยสมายล์จ�ำกัด บริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์ เอเซีย
จ�ำกัด บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ำกัด บริษัท บริการเชือ้ เพลิง
การบินกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัท ครัวการบินภูเก็ต
จ�ำกัด เป็นต้น ส่วนกิจการอืน่ ๆ ทีม่ ไิ ด้มคี วามเกีย่ วข้องสัมพันธ์
กับธุรกิจการบินและบริษั ทฯ มีสัดส่วนการลงทุนน้อย อาทิ
กิจการโรงแรมต่างๆ บริษัทฯ อาจพิจารณาทบทวนการลงทุน
ให้ ส อดคล้ อ งและเหมาะสมกั บ สภาพธุ ร กิ จ และแผน
ยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ ในอนาคต

ด้านบุคลากร ด�ำเนินการปรับลดต้นทุนด้านบุคลากร ซึ่งถือ

การดูแลสภาพคล่องทางการเงิน

ต่างๆ ที่ไม่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยในด้านต่างๆ และ
การให้บริการลูกค้า ทัง้ กรณีขอซือ้ ทดแทนของเดิมและการขอ
ซือ้ ใหม่ ชะลองานปรับปรุงตกแต่งสถานทีท่ ำ� การ ยกเว้นกรณี
ฉุกเฉินหรือการชะลอไว้จะเกิดผลเสียหายต่อรายได้ หรือไม่
ปลอดภัยในการท�ำงานอย่างยิ่ง หรือเป็นการผิดข้อบังคับของ
ทางราชการและองค์กรผูม้ อี ำ� นาจก�ำกับดูแล เจรจากับคูค่ า้ ขอ
เลือ่ นการส่งมอบพัสดุออกไปให้สอดคล้องกับความต้องการใช้
พัสดุที่ลดลง รวมทั้งพิจารณาทบทวนแผนการสั่งซื้อพัสดุใหม่
เพือ่ ไม่ให้บริษทั ฯ ต้องเก็บรักษาพัสดุไว้ในคลังพัสดุเกินความจ�ำเป็น

เพื่อให้บริษั ทฯ มีเงินสดเพียงพอในการด�ำเนินธุรกิจ และ
สามารถช�ำระภาระผูกพันต่างๆ ทีค่ รบก�ำหนด รวมทัง้ บริหาร
สภาพคล่องคงเหลือให้เกิดประโยชน์สงู สุด บริษัทฯ ได้กำ� หนด
เงินสดในมือเพื่อใช้เป็นสภาพคล่องในการด�ำเนินธุรกิจ และ
รองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจและปัจจัยต่างๆ ที่ระดับ
ร้อยละ 12-15 ของรายได้ ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการติดตามดูแล
ในเรือ่ งนีอ้ ย่างใกล้ชดิ โดยในปี 2557 บริษัทฯ ได้จดั ท�ำรายงาน
ประมาณการกระแสเงินสดคงเหลือเป็นรายวันแยกตามสกุล
เงินหลัก (USD, EUR, JPY, THB) เพื่อรายงานผู้บริหารทราบ
ทุกวัน และจัดท�ำประมาณการกระแสเงินสดคงเหลือรายเดือน
รายงานต่อที่ประชุมฝ่ายบริหารบริษัทฯ เพื่อทราบทุกสัปดาห์

เป็นค่าใช้จ่ายสูงเป็นอันดับ 2 ของบริษัทฯ โดยการปรับปรุง
ระเบียบการบริหารงานบุคคล ให้สอดคล้องกับมาตรฐานตาม
กฎหมายแรงงาน ชะลอการว่าจ้างบุคลากรทัง้ ทีเ่ ป็นอัตราใหม่
อัตราทดแทน และแรงงานภายนอกให้สอดคล้องกับเที่ยวบิน
หรือปริมาณงานที่ลดลง ปรับปรุงกระบวนการท�ำงานให้มี
ประสิทธิภาพ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพและผลิตภาพการท�ำงาน
ของพนักงาน บริหาร จัดการ และควบคุมค่าใช้จา่ ยของพนักงาน
และแรงงานภายนอก ได้แก่ ความสอดคล้องของจ�ำนวนแรงงาน
กับปริมาณงาน ค่าล่วงเวลา

ด้านการลงทุน ชะลอการลงทุนหรือจัดหาสินทรัพย์ประเภท

การปรับปรุงกระบวนการท�ำงาน ปรับปรุงขัน้ ตอนการปฏิบตั ิ

การก�ำกับดูแลและบริหารต้นทุน
อย่างเข้มงวด

งานให้กระชับ และมีประสิทธิภาพ เพื่อลดต้นทุน และเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน เช่น การปรับปรุงขั้นตอนการ
จัดซื้อจัดจ้าง การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานในคลังสินค้า เพื่อ
ให้การส่งสินค้าถึงมือลูกค้าอย่างรวดเร็ว เป็นต้น

ด้านการบิน ด�ำเนินการปลดระวางเครือ่ งบินทีม่ ปี ระสิทธิภาพ

นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังด�ำเนินการลดค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้แก่
ไฟฟ้า น�้ำประปา โทรศัพท์ วัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ อุปกรณ์
ส�ำนักงาน ค่าเช่าบ้านพักหรือส�ำนักงาน การเลี้ยงรับรอง
การมอบของขวัญหรือของสมนาคุณ การซื้อหรือเช่ารถยนต์
อุปกรณ์สำ� นักงาน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ อุปกรณ์
สื่อสาร โสตทัศนูปกรณ์ เครื่องปรับอากาศ เฟอร์นิเจอร์และ
เครือ่ งตกแต่งส�ำนักงานและบ้านพัก ทัง้ ยังชะลอการลงทุนหรือ
จัดหาสิน ทรัพย์ประเภทต่างๆ ที่ ไ ม่มีผลกระทบต่อความ
ปลอดภัยและการให้บริการลูกค้า ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังได้ด�ำเนิน
การตามแผนการปรับลดค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ มีต้นทุนค่อนข้างสูง ท�ำให้ประสิทธิภาพการแข่งขัน
ลดลง จึงจ�ำเป็นต้องมีการปรับลดการลงทุนที่ไม่จ�ำเป็น และ
การลดค่าใช้จ่ายด้านต่างๆ เช่น ด้านบุคลากร ค่าใช้จ่ายด้าน
การปฏิบัติการบิน และการบริการภาคพื้น เป็นต้น ทั้งนี้
มาตรการในการก�ำกับดูแลและบริหารต้นทุนอย่างเข้มงวดนี้
จะค�ำนึงถึงความปลอดภัยและความพึงพอใจของลูกค้าเป็น
ส�ำคัญ ขณะเดียวกันได้ท�ำการสื่อสารแนวทางปฏิบัติและ
เป้าหมายในการควบคุมค่าใช้จา่ ยให้กบั หน่วยงานต่างๆ ทัว่ ทัง้
องค์กร โดยมีแผนการลดค่าใช้จา่ ยทีต่ อ้ งเร่งด�ำเนินการ ดังนี้
ต�่ำ มีต้นทุนการด�ำเนินงาน ค่าน�้ำมัน หรือค่าซ่อมบ�ำรุงสูง
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โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ

16 รายงานประจ�ำปี 2557
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ลักษณะ

การประกอบธุรกิจ

18 รายงานประจ�ำปี 2557

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

รายได้ที่ส�ำคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ใน 3 ปีที่ผ่านมา มีดังนี้
ปี 2557
ล้านบาท

ร้อยละ

ปี 2556
ล้านบาท

ปี 2555

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

รายได้จากกิจการขนส่ง						
ค่าโดยสารและค่าน�้ำหนักส่วนเกิน
154,881 76.0 172,335 83.0 173,458 80.0
ค่าระวางขนส่งและไปรษณียภัณฑ์
23,601 11.6
24,515 11.8
26,764 12.4
รวมรายได้จากกิจการขนส่ง
178,482 87.6 196,850 94.8 200,222 92.4
(1)
รายได้จากกิจการอื่นๆ
9,885
4.8
9,486
4.6
8,901
4.1
รวมรายได้จากการขายหรือการให้บริการ
188,367 92.4 206,336 99.4 209,123 96.5
(2)
รายได้อื่น
15,522
7.6
1,374
0.6
7,620
3.5
รวมรายได้
203,889 100.0 207,710 100.0 216,743 100.0
หมายเหตุ

(1)

รายได้จากกิจการอื่นๆ ประกอบด้วย รายได้จากหน่วยธุรกิจ และรายได้จากกิจการสนับสนุนอื่นๆ
รายได้อนื่ ประกอบด้วย ดอกเบีย้ รับ ผลก�ำไร(ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ ก�ำไรจากรายการแทนการจ�ำหน่าย ก�ำไร
		 จากการเปลีย่ นสภาพเงินลงทุน ก�ำไรจากการซือ้ ธุรกิจ ก�ำไรจากการจ�ำหน่ายทรัพย์สนิ เงินปันผลจากบริษัทร่วมและบริษัทย่อย รายได้จาการ
		 ให้บริการอืน่ ของฝ่ายซ่อมบ�ำรุงอากาศยาน รายได้จากค่าธรรมเนียมสนามบินทีเ่ รียกเก็บกับผูโ้ ดยสาร รายได้คา่ ปรับจากการส่งมอบเครือ่ งบิน
		 ล่าช้า รายได้ค่าปรับอื่นๆ รายได้ค่าสินไหมทดแทนจากเหตุอุทกภัย รายได้จากการให้บริการห้องรับรองลูกค้า
(2)
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บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัด
กระทรวงคมนาคมในฐานะสายการบินแห่งชาติ ด�ำเนินกิจการ
ด้ า นการบิ น พาณิ ช ย์ ทั้ ง เส้ น ทางบิ น ระหว่ า งประเทศและ
เส้นทางบินในประเทศ ซึ่งให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง
ทางอากาศแบบครบวงจร แบ่งการบริหารจัดการธุรกิจออก
เป็น 3 กิจการ ประกอบด้วย กิจการขนส่งทางอากาศ (Core
Business) หน่วยธุรกิจ (BusinessUnit) และกิจการอื่นๆ
กิจการขนส่งทางอากาศ ประกอบด้วย บริการขนส่งผูโ้ ดยสาร
บริการขนส่งสินค้าพัสดุภณั ฑ์และไปรษณียภัณฑ์ ส่วนหน่วยธุรกิจ
เป็นกิจการที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับการขนส่งประกอบด้วย
การบริการคลังสินค้า การบริการลูกค้าภาคพื้น การบริการ
ลานจอดและอุปกรณ์ภาคพื้น และครัวการบิน ส�ำหรับกิจการ
อืน่ ๆ เป็นกิจการสนับสนุนการขนส่ง ประกอบด้วย การบริการ
ซ่อมบ�ำรุงอากาศยาน การบริการอ�ำนวยการบิน การจ�ำหน่าย
สินค้าปลอดภาษีบนเครือ่ งบิน การจ�ำหน่ายสินค้าทีร่ ะลึก บริการ
เครื่องฝึกบินจ�ำลอง และการด�ำเนินงานของบริษั ทย่อย มี
รายละเอียด ดังนี้

กิจการขนส่งทางอากาศ

กิ จ การขนส่ ง ทางอากาศถื อ เป็ น กิ จ การหลั ก ของบริ ษั ท ฯ
ประกอบด้วยการบริการขนส่งผู้โดยสาร บริการขนส่งสินค้า
พัสดุภัณฑ์และไปรษณียภัณฑ์ โดยให้บริการขนส่งในเส้นทาง
บินไปยังจุดบินต่างๆ ทั้งแบบเที่ยวบินประจ�ำและเที่ยวบินเช่า
เหมาล�ำ ครอบคลุมทัง้ เส้นทางบินระหว่างประเทศและภายใน
ประเทศ

หน่วยธุรกิจ

หน่วยธุรกิจของบริษัทฯ ทีม่ คี วามเกีย่ วเนือ่ งโดยตรงกับกิจการ
การขนส่งและมีสว่ นส�ำคัญในการสนับสนุนให้การด�ำเนินธุรกิจ
สายการบินเป็นไปอย่างราบรืน่ แต่ละหน่วยธุรกิจมีการด�ำเนิน
งานที่สอดคล้องกันอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เครื่องบินสามารถ
เดินทางจากสถานีต้นทางถึงสถานีปลายทางตรงตามก�ำหนด
เวลาทีร่ ะบุในตารางบิน ด้วยความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
ซึง่ เป็นปัจจัยส�ำคัญทีจ่ ะช่วยสร้างความน่าเชือ่ ถือให้แก่บริษัทฯ
พร้อมทั้งสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ธุรกิจที่
เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับการขนส่ง มีรายละเอียดการให้บริการ
ดังนี้

ธุรกิจการบริการคลังสินค้า

ให้บริการจัดการคลังสินค้า ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ และท่าอากาศยาน
ภูเก็ต โดยการด�ำเนินงานจัดการคลังสินค้า ประกอบด้วย การ
จัดการเก็บรักษาชั่วคราวและการเคลื่อนย้ายสินค้าทั่วไป
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สินค้าที่ต้องได้รับการดูแลพิเศษ เช่น สินค้าสด สัตว์ที่ยังมี
ชีวิต วัตถุมีค่า การให้บริการขนส่งสินค้าที่ต้องการควบคุม
อุณหภูมิเป็นพิเศษ เป็นต้น

ธุรกิจการบริการลูกค้าภาคพื้น

ให้บริการอ�ำนวยความสะดวกโดยตรงกับผู้โดยสารตั้งแต่เข้า
มาสู่ท่าอากาศยาน ผ่านขั้นตอนต่างๆ จนเข้าสู่ตัวอากาศยาน
จากตัวอากาศยานสู่ภาคพื้น ในเที่ยวบินทั้งขาเข้า-ขาออก
โดยให้บริการแก่ผู้โดยสารของบริษั ทฯ และผู้โดยสารของ
สายการบินลูกค้า

ธุรกิจการบริการอุปกรณ์ภาคพื้น

ให้บริการทีเ่ กีย่ วข้องกับอากาศยาน อ�ำนวยความสะดวกบริเวณ
ลานจอดอากาศยานให้กับบริษั ทฯ และสายการบินลูกค้า
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความปลอดภัยสูงสุด พร้อม
ท�ำการบินเข้า-ออก ได้ตรงเวลา

ธุรกิจครัวการบิน

ด�ำเนินการในการผลิตอาหารส�ำหรับบริการผู้โดยสารทั้ง
เที่ยวบินในประเทศและระหว่างประเทศของบริษัทฯ อาหาร
ส�ำหรับบริการผู้โดยสารของสายการบินชั้นน�ำอื่นๆ พร้อมทั้ง
ด�ำเนินธุรกิจภาคพื้นที่เกี่ยวข้องกับอาหาร เช่น ภัตตาคาร
ณ ท่ า อากาศยานนานาชาติ ร้านเบเกอรี่พัฟแอนด์พาย
(Puff & Pie Bakery House) การให้บริการจัดเลี้ยงทั้งใน
และนอกสถานที่ และร้านอาหารสวัสดิการพนักงาน

การขนส่งไปสูภ่ มู ภิ าคต่างๆ ของโลก โดยมีรายละเอียดเกีย่ วกับ
ผลิตภัณฑ์และบริการ ดังนี้

กิจการขนส่งผู้โดยสาร

กิจการขนส่งผู้โดยสารมีเป้าหมายในการพัฒนาตลาดและ
เครือข่ายเส้นทางบินอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถแข่งขันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นขีดความสามารถและด�ำเนินการ
พัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้เป็นศูนย์กลางการบิน
(Hub) ที่ส�ำคัญของภูมิภาค

ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
ฝูงบินของบริษัทฯ

กิจการอื่นๆ

ในส่วนของกิจการอื่นๆ ที่สนับสนุนการขนส่ง ได้แก่ ฝ่ายช่าง
การบริการอ�ำนวยการบิน การจ�ำหน่ายสินค้าปลอดภาษีบน
เครื่องบิน การจ�ำหน่ายสินค้าที่ระลึกและบริการเครื่องฝึกบิน
จ�ำลอง
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

กิจการขนส่งทางอากาศ

บริษัทฯ เป็นสายการบินแห่งชาติ ที่ให้บริการด้านการขนส่ง
ทางอากาศ ทัง้ การบริการขนส่งผูโ้ ดยสาร บริการขนส่งสินค้า
พัสดุภัณฑ์และไปรษณียภัณฑ์เป็นกิจการหลักซึ่งได้พัฒนา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีจ�ำนวนเครื่องบินที่ใช้
ปฏิบัติการบิน จ�ำนวน 102 ล�ำ ประกอบด้วยเครื่องบิน
พิสัยไกล ที่ ใช้ท�ำการบินเส้นทางข้ามทวีป จ�ำนวน 41 ล�ำ
ได้แก่ เครื่องบินแบบแอร์บัส A380-800 โบอิ้ง 747-400
โบอิ้ง 777-200ER/300ER แอร์บัส A340-600 และเครื่องบิน
พิสัยกลาง ซึ่งใช้ท�ำการบินเส้นทางภูมิภาค จ�ำนวน 40 ล�ำ
ได้แก่ เครื่องบินแบบโบอิ้ง 777-200/300 แอร์บสั A330-300
โบอิง้ 787-8 และเครือ่ งบินล�ำตัวแคบที่ใช้ท�ำการบินเส้นทาง
ระยะใกล้ จ�ำนวน 19 ล�ำ ได้แก่ เครื่องบินแบบโบอิง้ 737-400
จ� ำ นวน 2 ล�ำ และเครื่องบินของสายการบินไทยสมายล์
แบบแอร์บัส A320-200 จ�ำนวน 17 ล�ำ และเครื่องบินขนส่ง
สินค้า (Freighter) แบบโบอิ้ง 747-400F จ�ำนวน 2 ล�ำ

เครื่องบินที่ใช้ในการปฏิบัติการบิน
แบบเครื่องบิน

แอร์บัส A380-800
โบอิ้ง 747-400
โบอิ้ง 777-200ER
แอร์บัส A340-600
โบอิ้ง 777-300ER
โบอิ้ง 777-300
โบอิ้ง 777-200
แอร์บัส A330-300
โบอิ้ง 787-8
แอร์บัส A300-600
โบอิ้ง 737-400
แอร์บัส A320-200
โบอิ้ง 747-400 (Freighter)
รวม

จ�ำนวน (ล�ำ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

6
12
6
6
11
6
8
22
4
2
17
2
102

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

6
12
6
6
8
6
8
26
5
5
10
2
100
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ในปี 2557 บริษัทฯ ได้รบั มอบเครือ่ งบินใหม่ แบบโบอิง้ 777300ER จ�ำนวน 3 ล�ำ เพือ่ น�ำมาใช้เส้นทางบินข้ามทวีป รวมทัง้
รับมอบเครือ่ งบินแบบโบอิง้ 787-8 จ�ำนวน 4 ล�ำ เพือ่ น�ำมาใช้
ในเส้นทางบินภูมภิ าค ทัง้ นีเ้ พือ่ เป็นการทดแทนการปลดระวาง
เครื่องบินแบบแอร์บัส A330-300 และแอร์บัส A300-600
จ�ำนวนรวม 9 ล�ำ และรองรับการเจริญเติบโต เพิม่ ขีดความ
สามารถในการแข่งขัน ขณะเดียวกันได้ท�ำการปลดระวาง
เครือ่ งบินล�ำตัวแคบแบบโบอิง้ 737-400 จ�ำนวน 3 ล�ำ เนือ่ งจาก
หมดสัญญาเช่า

เส้นทางบินรอบๆ ประเทศไทย โดยเพิ่มการใช้ประโยชน์จาก
ความร่วมมือกับสายการบิน พันธมิตรการบินในการขยาย
เครื อ ข่ า ยเส้ น ทางบิ น เพื่ อให้ ค รอบคลุ ม ลู ก ค้ าได้ ทุ ก กลุ ่ ม
เป้าหมาย เพิม่ ความคล่องตัวในการปรับแผนตารางการบินให้
สอดคล้องกับสภาวะความต้องการในแต่ละฤดูกาล รวมทั้ง
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของความต้องการของการ
เดินทางและสภาวะการแข่งขัน รวมถึงการเตรียมการเชือ่ มโยง
เครือข่ายเพือ่ รองรับการเปิดเสรีภายใต้กรอบประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) อีกด้วย

นอกจากนี้ บริษั ทฯ ยังได้รับมอบเครื่องบินล�ำตัวแคบแบบ
แอร์บสั A320-200 จ�ำนวน 7 ล�ำ ส�ำหรับสายการบินไทยสมายล์

ในปี 2557 บริษัทฯ ยังคงความร่วมมือกับสายการบินนกแอร์
ในเส้นทางบินรอง โดยบริษัทฯ มีเที่ยวบินรหัสร่วม (Code
Share Flight) กับสายการบินนกแอร์ในเส้นทางไป-กลับ ดังนี้
ดอนเมือง-สกลนคร และดอนเมือง-นครพนม ส่งผลให้
บริษั ทฯ สามารถจัดส่งผู้โดยสารจากต่างประเทศเข้ามา
ท่องเทีย่ วในประเทศไทยได้อย่างต่อเนือ่ ง และครอบคลุมเมือง
ในภูมิภาคอย่างทั่วถึง ในส่วนของสายการบินไทยสมายล์ ได้
แยกตัวออกไปท�ำการบินภายใต้ Airline Code WE ตั้งแต่
วันที่ 10 เมษายน 2557 โดยท�ำการบินภายในประเทศรวม
9 เมือง ไปยัง อุดรธานี อุบลราชธานี ขอนแก่น เชียงใหม่
เชียงราย ภูเก็ต หาดใหญ่ กระบี่ สุราษฎร์ธานี และเส้นทาง
เชี ย งใหม่ - ภู เ ก็ ต นอกจากนี้ ตั้ ง แต่ 8 สิ ง หาคม 2557
สายการบินไทยสมายล์ ได้เปิดท�ำการบินเส้นทางบิน ไป-กลับ

การพัฒนาเส้นทางบินและจุดบิน

ในปี 2557 บริษัทฯ มีเป้าหมายในการพัฒนาตลาด และขยาย
เครือข่ายเส้นทางบินอย่างต่อเนือ่ งให้สามารถแข่งขันได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากวิกฤติการณ์
ทางการเมือง โดยด�ำเนินการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ให้เป็นศูนย์กลางการบิน (Hub) ทีส่ ำ� คัญของภูมภิ าค เน้นการ
ปรับความถี่ของเที่ยวบินในจุดบินที่มีศักยภาพให้เหมาะสม
ควบคู่กับการเปิดจุดบินใหม่อย่างระมัดระวัง เพิ่มความ
แข็งแกร่งของเครือข่ายเส้นทางบินในตลาดหลัก เพื่อรักษา
สถานะความเป็นผูน้ ำ� ตลาด สร้างความแข็งแกร่งของเครือข่าย
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ดอนเมื อ ง-เชียงใหม่ ดอนเมือ ง-ภูเก็ต และดอนเมื อ งขอนแก่น และเปิดท�ำการบินในเส้นทาง ไป-กลับ กรุงเทพมาเก๊า ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2557 อีกด้วย
นอกจากนี้ บริ ษั ท ฯ ได้ จั ด ท� ำ ตารางบิ น เป็ น สองช่ ว งฤดู
ประกอบด้วย ตารางบินฤดูร้อน (Summer Schedule) เริ่ม
จากวันอาทิตย์สดุ ท้ายของเดือนมีนาคมถึงวันเสาร์สดุ ท้ายของ
เดือนตุลาคมของแต่ละปี และตารางบินฤดูหนาว (Winter
Schedule) เริ่มจากวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนตุลาคมถึง
วันเสาร์สุดท้ายของเดือนมีนาคมของแต่ละปี เป็นไปตาม
ข้ อ ก� ำ หนดของสมาคมขนส่ง ทางอากาศระหว่ างประเทศ
(International Air Transport Association : IATA) ทั้งนี้ ใน
แต่ละฤดูจะมีการก�ำหนดความถี่ของเที่ยวบิน ชนิดเครื่องบิน
และตารางการบินไปยังจุดบินต่างๆ ทีอ่ าจแตกต่างกันตามการ
เปลี่ยนแปลงของความต้องการในแต่ละช่วงเวลา ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ และสายการบินไทยสมายล์ มี
เครือข่ายเส้นทางบินให้บริการครอบคลุม 77 จุดบิน ใน 34
ประเทศทั่วโลก โดยเป็น 10 จุดบินภายในประเทศ (ไม่รวม
กรุงเทพมหานคร)

กรุงเทพฯ-อุดรธานี กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี และเชียงใหม่ภูเก็ต

เส้นทางบินระหว่างประเทศ

บริษัทฯ ท�ำการบินเส้นทางระหว่างประเทศทัง้ สิน้ 647 เทีย่ วบิน
ต่อสัปดาห์ โดยแบ่งเป็น 2 เส้นทางหลัก ได้แก่ เส้นทางภูมภิ าค
เอเชีย 507 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ไปยัง 47 จุดบิน ใน 19
ประเทศ และเส้นทางข้ามทวีป 140 เทีย่ วบินต่อสัปดาห์ ไปยัง
20 จุดบิน ใน 15 ประเทศ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
เส้นทางภูมภิ าคเอเชีย
บริ ษั ท ฯ ได้ ป รั บ แผนเครื อ ข่ า ยการบิ น ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเครือข่ายการบินให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการบินในภูมิภาคเอเชีย ครอบคลุม 47 จุดบิน ใน
19 ประเทศ โดยบริษัทฯ แบ่งเส้นทางบินในภูมภิ าคเอเชียเป็น
5 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางสายเหนือ เส้นทางสายใต้ เส้นทาง
สายตะวันตก เส้นทางสายตะวันออกกลาง และเส้นทางสาย
อินโดจีน

l

เส้นทางสายเหนือ
เป็นเส้นทางที่มีปริมาณผู้โดยสารหนาแน่น ท�ำก�ำไรสูงให้
บริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ มีจุดบินไปยัง 19 จุดบิน
ใน 5 ประเทศ ด้วยความถี่ 248 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ได้แก่
ฮ่องกง โตเกียว (นาริตะและฮาเนดะ) โอซากา นาโกยา
ฟูกูโอกะ ซัปโปโร ไทเป โซล มะนิลา ปักกิ่ง ปูซาน เซี่ยงไฮ้
กวางโจว คุนหมิง เซี้ยะเหมิน เฉิงตู ฉางซา และฉงชิ่ง ส�ำหรับ
จุดบินของการบินไทยสมายล์ ได้แก่ มาเก๊า

l

เส้นทางบินภายในประเทศ

บริษัทฯ ได้พฒ
ั นาเทีย่ วบินภายในประเทศ โดยให้ความส�ำคัญ
กับจุดบินหลัก ขณะทีจ่ ดุ บินรองและจุดบินย่อยบางจุด บริษัทฯ
ได้รว่ มมือกับสายการบินพันธมิตร เพือ่ รักษาส่วนแบ่งการตลาด
ในปี 2557 บริษัทฯ ท�ำการบินจากกรุงเทพฯ ด้วยความถี่ 168
เทีย่ วบินต่อสัปดาห์ ดังนี้ ภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ขอนแก่น ภาคใต้ ได้แก่ ภูเก็ต
กระบี่ หาดใหญ่ และเกาะสมุย โดยมีการเสริมผลิตภัณฑ์
และบริการไทยสมายล์ในเส้นทางหลัก เช่น กรุงเทพฯ ไปยัง
เชียงใหม่ เชียงราย ขอนแก่น ภูเก็ต หาดใหญ่ กระบี่ และ
ท�ำการบินทดแทนการบินไทยในเส้นทางกรุงเทพฯ-สุราษฎร์ธานี

เส้นทางสายใต้
เป็นเส้นทางที่มีการแข่งขันสูงจากการที่สายการบินต้นทุนต�่ำ
ท�ำการบินด้วยความถี่สูง ได้แก่ ไทยแอร์เอเชีย เจ็ทสตาร์
เอเชีย และไทเกอร์แอร์

l

บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) 23

บริษัทฯ มีจุดบินให้บริการ 5 จุดบิน ใน 3 ประเทศ ได้แก่
สิงคโปร์ กัวลาลัมเปอร์ ปีนัง เดนปาซาร์ และจาการ์ตา ด้วย
ความถี่ 74 เที่ยวบินต่อสัปดาห์
เส้นทางสายตะวันตก
เส้นทางนี้มีปริมาณผู้โดยสารหนาแน่นสูง มีการเจริญเติบโต
ที่ดี โดยเฉพาะตลาดหลัก ได้แก่ อินเดีย ในขณะเดียวกันการ
แข่งขัน ทวีความรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากสายการบินจาก
อินเดียมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและมุ่งเข้าสู่ประเทศไทย
เช่นเดียวกัน

l

บริษัทฯ มีจุดบินให้บริการ 16 จุดบิน ใน 6 ประเทศ ด้วย
ความถี่ 115 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ได้แก่ เดลี มุมไบ กัลกัตตา
ไฮเดอราบาด บังกาลอร์ ธากา โคลัมโบ กาฐมาณฑุ ย่างกุ้ง
เจนไน การาจี อิสลามาบัด ลาฮอร์ พาราณสี พุทธคยา และ
มัณฑะเลย์
เส้นทางสายตะวันออกกลาง
สายการบินตะวันออกกลางมีความเข้มแข็งด้านเงินทุน ซึง่ เอือ้
ต่อการขยายฝูงบินและเส้นทางบินได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้
เป็นเส้นทางที่มีการแข่งขันสูง

l

เส้นทางข้ามทวีป

เส้นทางอเมริกาเหนือ
ส�ำหรับเส้น ทางสายนี้เป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่ และมีการ
แข่ ง ขั น สู ง มาก การให้ บ ริ ก ารเส้ น ทางบิ น ขึ้ น อยู ่ กั บ การ
เชื่อมโยงกับเครือข่ายภายในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา
l

ในปี 2557 บริ ษั ท ฯ ได้ ป รั บ การบริ ก ารเที่ ย วบิ นไปยั ง
ลอสแองเจลิส โดยมีจุดแวะพักที่สนามบินโซล จ�ำนวน 4
เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ด้วยเครื่องบินแบบโบอิ้ง 777-300 ER
บริษัทฯ ได้รว่ มมือกับพันธมิตรการบินสตาร์อลั ไลแอนซ์ (Star
Alliance) ท�ำเทีย่ วบินรหัสร่วมไปยังจุดบินอืน่ ๆ อาทิ เส้นทาง
ข้ามแปซิฟิก บริษัทฯ ได้ท�ำเที่ยวบินรหัสร่วมกับออลนิปปอน
แอร์เวย์ในเส้นทางจากญี่ปุ่นเข้าอเมริกาเหนือ คือ เส้นทาง
โตเกียว ไปยังโฮโนลูลู ลอสแองเจลิส ชิคาโก นิวยอร์ก
ซานฟรานซิสโก วอชิงตัน ดี.ซี. ซีแอตเทิล และแซนโฮเซ
ส�ำหรับเส้นทางข้ามแอตแลนติก บริษัทฯ ได้ท�ำการบินรหัส
ร่ ว มกั บ สายการบิ น ลุ ฟ ท์ ฮั น ซา โดยมี แ ฟรงก์ เ ฟิ ร ์ ต เป็ น
ศูนย์กลางไปยังนิวยอร์ก แอตแลนตา ไมอามี ชิคาโก ดัลลัส
และวอชิงตัน ดี.ซี. รวมทั้งหมด 11 จุดบินในสหรัฐอเมริกา
เส้นทางยุโรป
บริษัทฯ มีบริการเที่ยวบินไปยัง 13 จุดบินใน 11 ประเทศของ
ภูมิภาคยุโรป ได้แก่ ลอนดอน แฟรงก์เฟิร์ต ปารีส โรม
โคเปนเฮเกน สตอกโฮล์ม ซูริก มิวนิก บรัสเซลส์ มิลาน
มาดริด มอสโก และออสโล ด้วยความถี่รวม 93 เที่ยวบินต่อ
สัปดาห์

l

บริษัทฯ มีจดุ บินให้บริการไปยัง 2 จุดบิน ใน 2 ประเทศ ได้แก่
ดูไบ และมัสกัต ด้วยความถี่ 10 เที่ยวบินต่อสัปดาห์

เส้นทางสายอินโดจีน
เป็นเส้นทางที่เป็นจุดแข็งของเครือข่ายเส้นทางบินภูมิภาค
เนือ่ งจากมีการเจริญเติบโตทีด่ ี และมีศกั ยภาพในการท�ำก�ำไร
สูง ขณะเดียวกันมีการแข่งขันจากสายการบินต้นทุนต�ำ่ เพิม่ ขึน้
รวมถึงสายการบินต่างๆ ท�ำการบินตรงจากตะวันออกกลาง
และยุโรปเพิ่มมากขึ้น

l

บริษัทฯ มีจดุ บินให้บริการ 5 จุดบิน ใน 3 ประเทศ ด้วยความถี่
60 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ได้แก่ เวียงจันทน์ พนมเปญ ฮานอย
โฮจิมินห์ซิตี้ และหลวงพระบาง
24 รายงานประจ�ำปี 2557

ส�ำหรับตลาดที่บริษั ทฯ ไม่ได้เปิดท�ำการบินโดยตรง ทั้งใน
ยุโรปและสหราชอาณาจักร บริษัทฯ ได้ท�ำความร่วมมือกับ
สายการบิ น พั น ธมิ ต รในการให้ บ ริ ก ารเส้ น ทางบิ น โดยใช้
เที่ยวบินรหัสร่วม (Code Sharing) ซึ่งครอบคลุม 49 จุดบิน
ใน 16 ประเทศ

ว่าคุณภาพของการบริการลูกค้าเป็นปัจจัยหลักสู่ความส�ำเร็จ
ของภารกิจการให้บริการการขนส่ง และขับเคลื่อนให้บริษัทฯ
สามารถแข่งขันกับสายการบินคู่แข่งได้อย่างยั่งยืน

เส้นทางออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
ในภาคพื้นออสเตรเลีย บริษั ทฯ ให้บริการ 5 จุดบินใน 2
ประเทศ ได้แก่ ซิดนีย์ เมลเบิรน์ บริสเบน เพิรธ์ ในออสเตรเลีย
และโอ๊คแลนด์ ในนิวซีแลนด์ ด้วยความถี่รวม 40 เที่ยวบินต่อ
สัปดาห์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดเที่ยวบินรหัสร่วม (Code
Sharing) กับสายการบินแอร์นิวซีแลนด์ ซึ่งเป็นสายการบิน
พันธมิตร โดยการเชื่อมโยงเครือข่ายการบินของบริษั ทฯ
เข้ากับเที่ยวบินระหว่างเมืองท่องเที่ยวต่างๆ รวม 7 จุดบิน ใน
2 ประเทศ รวมเส้นทาง ฮ่องกง-โอ๊คแลนด์

l

เส้นทางแอฟริกา  
บริษัทฯ ท�ำการบินจากกรุงเทพฯ ไปโจฮันเนสเบิรก์ สาธารณรัฐ
แอฟริกาใต้ จ�ำนวน 3 เที่ยวบินต่อสัปดาห์

l

ทั้งนี้ บริษั ทฯ ได้หยุดท�ำการบินเที่ยวบินจากกรุงเทพฯ ไป
โจฮันเนสเบิร์ก สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ในวันที่ 15 มกราคม
2558

การบริการลูกค้า

การท�ำธุรกิจให้ประสบความส�ำเร็จได้นนั้ นอกจากจะขึน้ อยูก่ บั
ปัจจัยหลักคือคุณภาพและราคาสินค้าแล้ว ยังมีอีกหนึ่งปัจจัย
ทีม่ องข้ามไม่ได้นนั่ คือ การบริการลูกค้า (Customer Service)
ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจส�ำคัญต่อการด�ำเนินธุรกิจ
ในปี 2557 บริษั ทฯ ยังคงมุ่งมั่น พัฒนาปรับปรุงคุณ ภาพ
ผลิตภัณฑ์และการบริการในทุกจุดสัมผัสอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
ให้ลกู ค้าในแต่ละกลุม่ เป้าหมายได้สมั ผัสประสบการณ์การบิน
ทีโ่ ดดเด่นงดงามผสานเอกลักษณ์ของความเป็นไทย เริม่ ตัง้ แต่
การบริการก่อนเที่ยวบิน (Pre-flight Services) การบริการ
บนเที่ยวบิน (In-flight Services) ไปจนถึงการให้บริการหลัง
เที่ยวบิน (Post-flight Services) โดยมีแผนการด�ำเนินงาน
แนวคิดและภาพลักษณ์ที่ชัดเจนภายใต้นโยบายการบริการ
จากใจ (Service from the Heart) ซึง่ พนักงานการบินไทยทุกคน
ยึดมั่นมาตลอด 5 ทศวรรษของการให้บริการ ด้วยตระหนักดี

เพือ่ เน้นย�ำ้ ถึงการบริการทีเ่ ป็นเลิศ สม�ำ่ เสมอ และเป็นไปตาม
มาตรฐานที่ตกลงไว้ บริษั ทฯ มีการก�ำหนดขั้นตอนการให้
บริการ (Service Operation Procedure) ในทุกจุดบริการ
หลัก และจัดท�ำข้อตกลงระดับการบริการ (Service Level
Agreement) ครบวงจรทุกจุดสัมผัสลูกค้า (Customer Touch
Point) ตั้งแต่การท�ำส�ำรองที่นั่ง จนเสร็จสิ้นการเดินทางที่
จุดหมายปลายทาง รวมทั้งตรวจประเมินการให้บริการทุกจุด
เหล่านัน้ อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้แน่ใจได้วา่ ลูกค้าของการบินไทย
ได้รบั ความพึงพอใจสูงสุดจากการใช้บริการและผลิตภัณฑ์ทมี่ ี
คุณภาพตลอดการเดินทาง
การประเมินผลและการก�ำกับดูแลข้อตกลงระดับการบริการ
ทีด่ ี นอกจากเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ทดี่ ีในการเดินทาง
(Customer Experience) ให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ ภักดี
ต่อผลิตภัณฑ์และบริษัทฯ (Brand Loyalty) อันเป็นการรักษา
ฐานลูกค้าเดิมให้กลับมาใช้บริการอีก และยังช่วยให้เกิด
การตลาดแบบปากต่อปาก (Word of Mouth) โดยเฉพาะจาก
ผู้บริโภคที่ชอบพูดถึงแบรนด์หรือผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่ตนชื่นชอบ
(Brand Advocates) ทางสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)
ส�ำหรับรายละเอียดของการพัฒนาการบริการลูกค้าในแต่ละ
ขั้นตอน มีดังนี้

ด้านการบริการก่อนเที่ยวบิน

บริ ษั ท ฯ ได้ พั ฒ นาระบบการให้ บ ริ ก ารผ่ า นอิ น เทอร์ เ น็ ต
โทรศัพท์มือถือ (Electronic and Mobile Service) เพื่อเพิ่ม
ความสะดวกสบายและความรวดเร็วให้ลูกค้าสามารถเข้าถึง
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางได้ง่ายขึ้น อาทิ ข้อมูลการ
จองบัตรโดยสาร การตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับเที่ยวบิน
ตารางบิน รวมทั้งการเช็กอินผ่าน SMS การเช็กอินโดยใช้ 2D
Barcode และการสั่งพิมพ์บัตรโดยสารขึ้นเครื่องบินตั้งแต่ที่
บ้าน (Home Print Boarding Pass)

ด้านการบริการบนเครื่องบิน

บริ ษั ท ฯ มุ ่ ง เน้ น การพั ฒ นาบริ ก ารของพนั ก งานต้ อ นรั บ
บนเครื่องบิน รวมถึงอาหารและเครื่องดื่มที่ ให้บริการใน
หลากหลายรูปแบบ อาทิ อาหารยอดนิยมของแต่ละท้องถิ่น
อาหารไทย เครื่องดื่มสมุนไพร และเมนูพิเศษในช่วงเทศกาล
ส�ำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิ ที่นั่ง และอุปกรณ์
ระบบสาระบันเทิง บริษั ทฯ ได้ด�ำเนินการออกแบบตกแต่ง
บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) 25

ภายในห้องโดยสาร รวมถึงผลิตภัณฑ์บนเครื่องบิน (Service
Items) ของเครื่องบินใหม่ ได้แก่ เครื่องบินแบบโบอิ้ง 777300ER โบอิง้ 787 และเครือ่ งบินแบบแอร์บสั A350-900 ตาม
แนวคิดไทยร่วมสมัย (THAI Contemporary) ซึ่งในปี 2557
บริษัทฯ ได้รับมอบเครื่องบินแบบโบอิ้ง 777-300ER เพิ่มอีก
3 ล�ำ และจะได้รับมอบอีก 3 ล�ำสุดท้ายในปี 2558 รับมอบ
เครื่องบินแบบโบอิ้ง 787 จ�ำนวน 4 ล�ำ ส่วนเครื่องบินแบบ
แอร์บัส A350-900 จะได้รับมอบล�ำแรกในปี 2559

อุปกรณ์และบริการ

บริษั ทฯ ได้ปรับกลยุทธ์และแผนงานด้านการให้บริการเพื่อ
ตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า เพิ่มขีดความสามารถให้
พร้อมต่อการแข่งขัน เพิ่มความสะดวกสบายโดยรวมให้แก่ผู้
โดยสารมากขึน้ โดยทีน่ งั่ รุน่ ใหม่จะกว้างขึน้ นัง่ สบาย มีจอภาพ
ส่วนตัวในทุกที่นั่ง นอกจากนี้ ยังตกแต่งห้องน�้ำให้มีความ
ทันสมัยสวยงามและกว้างขวางขึ้น พร้อมด้วยอุปกรณ์อ�ำนวย
ความสะดวกที่ทันสมัย ระบบการรับฟังเพลงและภาพยนตร์
แบบเลือกชมได้ (On-demand) พร้อมมีรายการบันเทิงให้
ผู้โดยสารเลือกอย่างหลากหลาย ดังมีรายละเอียด ดังนี้
1) การปรับปรุงรูปแบบและคุณภาพของที่นั่งโดยสารและ
ระบบสาระบันเทิง
วัตถุประสงค์หลักของการปรับปรุงอุปกรณ์ในเครื่องบินของ
บริษัทฯ คือ การปรับปรุงอุปกรณ์ในเครือ่ งบินทุกล�ำทีเ่ ป็นแบบ
เดียวกัน ให้มีที่นั่งโดยสารและระบบสาระบันเทิงลักษณะ
เดียวกันในแต่ละชั้นโดยสาร
การพัฒนาทางด้านระบบสาระบันเทิง
บริษัทฯ ได้ปรับปรุงระบบสาระบันเทิงทั้งด้านภาพและเสียง
บนเครื่องบินในเส้น ทางระหว่างประเทศทุกล� ำ เพื่อให้มี
คุณภาพสูง ทันสมัยและได้มาตรฐานเดียวกันทั้งหมด โดยจะ
มีจอภาพส่วนตัวในทุกชั้นโดยสาร ระบบเพลงและภาพยนตร์
ทีส่ ามารถเลือกชมได้ตามความต้องการ และมีรายการบันเทิง
ให้ผู้โดยสารเลือกอย่างหลากหลาย รวมทั้งเกมส์ ข้อมูล และ
ภาพเส้นทางบิน
• พัฒนา ปรับปรุงซอฟต์แวร์ (Software) รองรับจ�ำนวน
เนื้อหา (Content) ที่เพิ่มขึ้น อาทิ อีเมนู (e-Menu) และ
อีช้อปปิ้ง (e-Shopping)
• ให้บริการเครือ่ งเล่นแบบพกพา (Portable AVOD Player)
แก่ผโู้ ดยสารชัน้ ธุรกิจ ส�ำหรับเทีย่ วบินทีม่ ชี วั่ โมงบินมากกว่า
4 ชั่วโมง ซึ่งให้บริการในเครื่องบินแอร์บัส A330-300 ที่
ไม่มีระบบสาระบันเทิงแบบเลือกชมได้ (On-demand)
และใช้เป็นอุปกรณ์สำ� รองบนเครือ่ งบินแอร์บสั A340-600
และโบอิ้ง 747-400 ในกรณีที่ระบบสาระบันเทิงขัดข้อง
26 รายงานประจ�ำปี 2557

2) การติดตั้งอุปกรณ์อ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับธุรกิจ
และการสื่อสาร
บริษัทฯ ได้เริ่มให้บริการอินเทอร์เน็ต (Thai Sky Connect)
บนเครื่องบินแบบแอร์บัส A330-300 จ�ำนวน 7 ล�ำ และ
เครื่องบินแบบแอร์บัส A380-800 จ�ำนวน 6 ล�ำ เพื่อให้
ผู้โดยสารสามารถติดต่อสื่อสารกับภาคพื้นโดยใช้อุปกรณ์
สื่อสารส่วนตัวของตนเอง

การปฏิบัติการบิน ความปลอดภัย ความมั่นคง
และมาตรฐานการบิน

สิ่งที่ส�ำคัญที่สุดของธุรกิจการบินคือ ความปลอดภัยในการ
ปฏิบตั กิ ารบิน ตลอดระยะเวลากว่า 5 ทศวรรษ บริษัทฯ มุง่ มัน่
ที่จะสร้างความปลอดภัยสูงสุดในการเดินทางแก่ผู้โดยสาร
ตามภารกิ จ หลั ก คื อ ปฏิ บั ติ ก ารบิ น เพื่ อ น� ำ ผู ้ โ ดยสารและ
พัสดุภัณฑ์สู่จุดหมายด้วยความสะดวกสบาย ตรงเวลาและ
ความปลอดภั ย สู ง สุ ด ตามมาตรฐานสากล โดยมุ ่ ง เน้ น
มาตรฐานความปลอดภัยของกรมการบินพลเรือน (Department of Civil Aviation : DCA) องค์การการบินพลเรือน
ระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization : ICAO) หน่วยงานควบคุมความปลอดภัยด้านการบิน
ของยุโรป (European Aviation Safety Agency : EASA)
องค์กรบริหารการบินแห่งสหรัฐอเมริกา (Federal Aviation
Administration : FAA) และการตรวจประเมินความปลอดภัย
ด้ า นการปฏิ บั ติ ก ารบิ น ของสมาคมการขนส่ ง ทางอากาศ
ระหว่างประเทศ (International Air Transport Association :
IATA) โดยในปี 2557 บริษั ทฯ เน้นรักษามาตรฐานและ
ข้อพึงปฏิบัติ (Standard and Recommended Practices :
SARP) ของ ICAO ที่ก�ำหนดให้สายการบินต้องด�ำเนินการจัด
ให้มีระบบบริหารความปลอดภัย (Safety Management
System : SMS) อย่างต่อเนือ่ ง นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ปรับปรุง
คู่มือความปลอดภัยและคุณภาพ (THAI Safety and Quality
Manual : TSQM) ซึ่งเป็นคู่มือความปลอดภัยและคุณภาพที่
ครอบคลุมทั้งสายปฏิบัติการและหน่วยธุรกิจทั้งหมด ให้เป็น
ปัจจุบันตลอดเวลา
เพื่อความปลอดภัยสูงสุดในการปฏิบัติการบิน บริษั ทฯ ได้
พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบินให้มคี วามรูค้ วามสามารถ
ตามมาตรฐานสากล รวมทั้ ง มี จิ ต ส� ำ นึ ก สู ง สุ ด ด้ า นความ
ปลอดภัย มุง่ เน้นการสรรหาบุคลากรการบินทีม่ คี ณ
ุ ภาพระดับ
สากลให้เพียงพอกับการขยายเครือข่ายและฝูงบิน ซึง่ บริษัทฯ
ก�ำหนดให้มีการตรวจสอบความพร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ
ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และพฤติกรรรม
(Behavior) นักบินของบริษัทฯ จะต้องผ่านการทดสอบและ
ประเมินผลความถนัด (Aptitude Test) จิตวิทยาการบิน

(Aviation Psychology) และการทดสอบความสามารถ
ด้านทักษะการบิน รวมทั้งมุ่งเน้นการรักษาและเสริมสร้าง
มาตรฐานคุณภาพด้านการบริการบนเที่ยวบินเพื่อมุ่งสู่ความ
เป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มีการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติแก่พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินให้มีความรู้
ความช�ำนาญแบบมืออาชีพ มีทศั นคติและใจรักต่องานบริการ
ควบคูไ่ ปกับความตระหนักเรือ่ งความปลอดภัย เพือ่ พัฒนาขีด
ความสามารถด้านการบริการของบุคลากร บริษั ทฯ ได้จัด
หลักสูตรการเข้าอบรมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการฝึกอบรม
ทบทวนเรือ่ งระบบความปลอดภัยและการบริการอย่างสม�ำ่ เสมอ
อีกทัง้ น�ำระบบการเรียนรูผ้ า่ นสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning)
และการน�ำแนวทางจัดการความรู้ (Knowledge Management)
มาประยุกต์ใช้เพือ่ ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลีย่ นความรู้ในกลุ่ม
ผู้ปฏิบัติงาน อันจะน�ำไปสู่ประสิทธิภาพสูงสุดในการบริการ
นอกจากนี้ บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการดูแลสุขภาพอนามัยและ
ความปลอดภัยของพนักงาน รวมถึงการป้องกันอันตรายและ
ส่งเสริมสุขภาพอนามัย เพือ่ คงไว้ซงึ่ สภาพร่างกายและจิตใจที่
สมบูรณ์ ตลอดจนสถานะความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานเป็น
สิ่งจ�ำเป็น และส�ำคัญยิ่งที่จะต้องด�ำเนินการควบคู่ไปกับการ
ด�ำเนินธุรกิจ บริษัทฯ จึงมีนโยบายในการด�ำเนินงานด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
บนพื้นฐานของมนุษ ยธรรม โดยถือประโยชน์ของพนักงาน
เป็นหลัก ซึ่งบริษัทฯ ได้ด�ำเนินการอย่างครบวงจร ประกอบ
ด้วยการส่งเสริมสุขภาพอนามัย การเฝ้าระวังและตรวจสอบ
เพือ่ ความปลอดภัย การป้องกันและควบคุมอุบตั เิ หตุและสภาพ
แวดล้อมทีเ่ ป็นอันตรายในการท�ำงาน การเฝ้าระวังสุขภาพและ
ป้องกันโรคจากการท�ำงาน การปฐมพยาบาล และการฟื้นฟู
สมรรถภาพหลังการบาดเจ็บ
ในส่วนของการด�ำเนินงานด้านความมั่นคงการบิน (Aviation
Security) บริ ษั ท ฯ ได้ ป ฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานข้ อ ก� ำหนด
ขององค์ ก รและหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง ในประเทศและ
ต่างประเทศอย่างเคร่งครัด ได้แก่ ICAO, DCA, หน่วยงาน
ด้านความมั่นคงในการเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา
(Transportation Security Administration, Department
of Homeland Security : TSA) หน่วยงานด้านความมั่นคงใน
การเดินทางของประเทศออสเตรเลีย (Office of Transport
Security : OTS) กฏข้อบังคับของสหภาพยุโรป (European
Union : EU Regulations) และระบบการจัดการความ
ปลอดภัยของ IATA (IATA Operational Safety Audit : IOSA)
รวมถึงกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ข้อก�ำหนดของทุกประเทศทีบ่ ริษัทฯ
ท�ำการบิน บริษัทฯ มีระบบการบริหารจัดการด้านความมัน่ คง
การบิน (Security Management System : SeMS) ที่มี

ประสิทธิภาพ สอดคล้องกันอย่างทัว่ ถึงทัง้ องค์กร เพือ่ ให้การ
ปฏิ บั ติ ง านด้ า นความมั่ น คงการบิ น อยู ่ ใ นระดั บ ที่ สู ง กว่ า
มาตรฐานสากล
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการเหตุ
ฉุกเฉินและภาวะวิกฤติ (Emergency & Crisis Response)
อย่างเข้มงวด ยึดหลักกฎหมาย ข้อบังคับระหว่างประเทศ เพือ่
น�ำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการแก่หน่วยงานภายใน
และสถานีการบินของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์
ที่มีการเปลี่ยนแปลง พร้อมรับมือกับเหตุฉุกเฉินที่จะเกิดขึ้น
โดยศูนย์ปฏิบัติการภาวะวิกฤติ (Crisis Management &
Operations Center : CMOC) ของบริษั ทฯ ได้ท�ำหน้าที่
เฝ้าระวังเหตุที่อาจเป็นภัยคุกคามต่อการประกอบธุรกิจของ
บริษัทฯ ตลอด 24 ชม. อีกทั้งยังมีศูนย์ปฏิบัติการของชุดให้
ความช่วยเหลือด้านมนุษ ยธรรมแก่ผู้ประสบภัยฯ (Family
Assistance & Support Team : FAST center) ส�ำหรับ
เที่ยวบินของบริษัทฯ และสายการบินพันธมิตร
จากมาตรฐานด้านความปลอดภัย ความมัน่ คง และมาตรฐาน
การบินที่มีประสิทธิภาพ ท�ำให้บริษัทฯ มีความพร้อมในการ
ดูแล บริหารจัดการและรับมือกับเหตุการณ์ตา่ งๆ ในปี 2557
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การบริหารจัดการกรณีวิกฤติ
การเมืองภายในประเทศ ตั้งแต่ปลายปี 2556 ต่อเนื่องมาถึง
พฤษภาคม 2557 ท�ำให้ส�ำนักงานหลายแห่งของบริษัทฯ ไม่
สามารถปฏิบัติงานได้ตามปกติ ต้องย้ายการปฏิบัติงานไปยัง
สถานที่ส�ำรองเป็นการชั่วคราว การบริหารจัดการกรณีวิกฤติ
การแพร่ระบาดของไวรัสอีโบล่าในทวีปแอฟริกาตะวันตก
ที่ ส ร้ า งความตื่ น ตระหนกต่ อ ผู ้ โ ดยสารและสาธารณชน
การบินไทยเป็นสายการบินแรกๆ ทีอ่ อกมาตรการป้องกันการ
ระบาดของไวรัสอีโบล่า และปฏิบัติตามข้อบังคับ ค�ำแนะน�ำ
ขององค์การอนามัยโลก และกระทรวงสาธารณสุขอย่าง
เคร่งครัด สามารถสร้างความมัน่ ใจในมาตรฐานความปลอดภัย
ของการบินไทยที่สูงกว่ามาตรฐานสากล
โดยภาพรวมของการปฏิบตั กิ ารบิน บริษัทฯ ได้มงุ่ เน้นในเรือ่ ง
ของมาตรฐานด้านความปลอดภัยในระดับสูงสุด และคุณภาพ
การให้บริการบนเครื่องบิน ที่ดีเลิศ โดยการน�ำเทคโนโลยี
สารสนเทศทีท่ นั สมัยและมีมาตรฐานด้านความปลอดภัยทีเ่ ป็น
ที่ยอมรับในระดับสากล มาประยุกต์ใช้อย่างสอดประสานเข้า
กับเอกลักษณ์การให้บริการด้วยความเป็นไทยในการให้บริการ
แก่ ผู ้ โ ดยสารบนเครื่ อ งบิ น เพื่ อ คงไว้ ซึ่ ง มาตรฐานและ
ประสิทธิภาพการให้บริการที่ดีเยี่ยม สร้างความพึงพอใจและ
ความประทั บ ใจของผู ้ โ ดยสารทุ ก ครั้ ง ที่ เ ดิ น ทาง เพื่ อให้
การบินไทยเป็นสายการบินอันดับแรกที่ผู้โดยสารนึกถึงและ
บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) 27

เลือกใช้บริการส�ำหรับการเดินทางตลอดไป รวมทัง้ การรักษา
มาตรฐาน คุณภาพ ความปลอดภัย ความมัน่ คง และมาตรฐาน
การบินให้เป็นไปตามมาตรฐาน กฎเกณฑ์ ข้อบังคับและ
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องในระดับสากลนัน้ ถือเป็นปัจจัยและคุณค่า
หลักทีบ่ ริษัทฯ ให้ความส�ำคัญเป็นอันดับแรกมาอย่างต่อเนือ่ ง
ในการด�ำเนินการธุรกิจ และได้ด�ำเนินนโยบายเชิงรุกในการ
ด�ำเนินงานด้านความปลอดภัย ความมั่นคง และมาตรฐาน
การบิน รวมทั้งพัฒนาคุณภาพของมาตรฐานในกระบวนการ
ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายในทุกกระบวนการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
รายละเอียดของมาตรฐานสากลที่ฝ่ายต่างๆ และหน่วยธุรกิจ
ของบริษั ทฯ ได้รับ ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ใน
หนังสือรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งบริษั ทฯ จัดส่งให้
ผู้ถือหุ้น ทุกรายและเปิดเผยต่อประชาชนทางเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ ที่ www.thaiairways.com

การตลาดและการแข่งขัน

นโยบายและลักษณะตลาด
ในปี 2557 บริษัทฯ ได้ก�ำหนดแผนธุรกิจ 5 ปี (2557-2561)
มีการปรับแผนกลยุทธ์ตามลักษณะตลาด ซึ่งแบ่งออกเป็น 4
กลุ่ม ดังนี้
l

l

l

l

กลุม่ ตลาดทีบ่ ริษทั ฯ เป็นผูน้ ำ� ตลาด เช่น ตลาดกลุม่ ประเทศ
สแกนดิเนเวีย จีน และญี่ปุ่น เป็นต้น บริษัทฯ มุ่งเน้นใน
การด� ำ รงความเป็ น ผู ้ น� ำ ตลาดปรั บ กลยุ ท ธ์ เ พื่ อ รั ก ษา
ส่วนแบ่งตลาดและผลก�ำไรในการด�ำเนินงานเป็นหลัก โดย
การเพิม่ เทีย่ วบิน เปลีย่ นแบบเครือ่ งบินทีม่ อี ปุ กรณ์ทนั สมัย
เพื่อป้องกันการสูญเสียลูกค้าให้แก่สายการบินอื่น
กลุ่มตลาดที่มีการแข่งขันสูง เช่น ตลาดสิงคโปร์ ฮ่องกง
และกลุ่มประเทศในอาเซียน บริษัทฯ มุ่งเน้นการปรับปรุง
ความสามารถในการแข่งขัน เพื่อรักษาส่วนแบ่งตลาด
โดยเพิ่มความร่วมมือกับสายการบินพันธมิตร เพื่อเพิ่ม
ผู ้ โ ดยสารเชื่ อ มต่ อ ที่ ส นามบิ น สุ ว รรณภู มิ รวมทั้ ง ใช้
สายการบินไทยสมายล์ในการรักษาส่วนแบ่งตลาดใน
เส้นทางภูมิภาคระยะสั้น
กลุ่มตลาดที่คู่แข่งมีความเข้มแข็ง เช่น ตลาดรัสเซีย และ
สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ บริษัทฯ มุ่งเน้นการเฝ้าระวัง
ปริมาณการขนส่งและผลก�ำไรขาดทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
ปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ โดยใช้เครื่องบิน
ทีเ่ หมาะสมกับความต้องการของตลาด และมีความคล่องตัว
ในการปรับเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยต้องมีการติดตามผลการ
ด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว
กลุ่มตลาดใหม่ที่มีศักยภาพ ได้แก่ ตลาดอินเดีย เช่น โคชิ
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อัมริสสา หรือตลาดใหม่ที่ บริษัทฯ ยังไม่ได้ทำ� การบิน เช่น
ตลาดยุโรปตะวันออก เช่น เวียนนา ตลาดจีน เช่น หังโจว
เสินเจิ้น ซัวเถา เป็นต้น บริษั ทฯ จะศึกษาสภาพตลาด
การแข่งขัน เส้นทางบิน ตลอดจนความเป็นไปได้ที่จะเปิด
เส้นทางบินใหม่ เพื่อสร้างโอกาสส�ำหรับการขยายตลาด
ใหม่ต่อไป
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เพิ่มการปฏิบัติการบินที่ท่าอากาศยาน
ดอนเมือง โดยสายการบินไทยสมายล์ เพื่อเป็นทางเลือกให้
ผู้โดยสารจากดอนเมือง และสามารถสร้างคุณภาพรายได้
อย่างมีประสิทธิภาพโดยท�ำการบินเส้นทางภายในประเทศจาก
ดอนเมืองสู่เชียงใหม่ ภูเก็ต และขอนแก่น ตั้งแต่ 8 สิงหาคม
2557

นโยบายการตลาดและลักษณะตลาดของ
สายการบินไทยสมายล์

เนื่องจากสายการบินไทยสมายล์ ถือเป็นสายการบินบริการ
คุณภาพสูงระดับย่อม (Light Premium Airline) ดังนั้น จึง
ไม่สามารถแข่งขันกับสายการบินต้นทุนต�่ำในด้านราคา แต่
สายการบินไทยสมายล์ จะมุ่งเน้นสร้างประสบการณ์ให้
ผู้โดยสารได้ตระหนักถึงคุณภาพและการบริการที่ดีมากกว่า
เป็นหลัก “คุม้ ราคาและมากด้วยคุณภาพ” พร้อมทัง้ จะมุง่ เน้น
ในการเพิ่ ม ยอดขายเส้ น ทางบิ น ภายในประเทศและเพิ่ ม
ส่วนแบ่งทางการตลาดให้มากขึ้น เพื่อเตรียมพร้อมส�ำหรับ
การเปิดเสรีการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่ง
คาดว่าจะเริ่มประมาณปลายปี 2558
จากปั จ จั ย ดั ง กล่ า วที่ ป ระเทศไทยก� ำ ลั ง จะก้ า วสู ่ ก ารเป็ น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และจากการขยายตัวอย่าง
รวดเร็วของสายการบินต้นทุนต�ำ่ ทัง้ ในประเทศและในภูมภิ าค
เอเชีย สายการบินไทยสมายล์ จึงก�ำหนดยุทธศาสตร์ ในการ
สร้างความแตกต่างอย่างมีเอกลักษณ์ในตราสินค้า (Brand
Differentiation) ในการแข่งขัน เพื่อก�ำหนดแนวทางในการ
ด�ำเนินกลยุทธ์และกลุ่มเป้าหมายดังนี้
l

l

ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ประมาณร้อยละ 30 จะยังเป็น
ผู้โดยสารที่เดินทางเชื่อมต่อกับผู้โดยสารของบริษัทฯ ใน
ขณะที่ร้อยละ 70 จะเป็นผู้โดยสารที่เดินทาง จุดต่อจุด
(Point-to-Point) ในเส้นทางบินของสายการบินไทยสมายล์
อย่างเดียว
ลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย นอกจากจะเน้นกลุ่มคนในช่วง
อายุประมาณ 30-40 ปี ซึ่งสะท้อนมาจากภาพลักษณ์ของ
ตราสินค้าทีแ่ สดงถึงความทันสมัย (Trendy) ให้บริการด้วย
ความใส่ ใจ (Friendly) และคุ้มค่าเงิน (Worthy) แล้ว

l

l

จะยังมุ่งเน้นไปยังลูกค้าองค์กร (Corporate) ลูกค้า
การท่องเที่ยวเพื่อการประชุม (MICE) เพื่อเพิ่มขยายฐาน
ของกลุ่มเป้าหมาย
การจั ด จ� ำ หน่ า ย นอกจากสายการบิ นไทยสมายล์ มี
ช่องทางการจัดจ�ำหน่ายตรง การจัดจ�ำหน่ายผ่านตัวแทน
การจัดจ�ำหน่าย และการจัดจ�ำหน่ายร่วมกับบริษัทฯ แล้ว
สายการบินไทยสมายล์ ยังได้เพิ่มช่องทางการจัดจ�ำหน่าย
ผ่านธุรกิจโรงภาพยนตร์ เอสเอฟ ซีเนม่า (SF Cinema)
และเพิ่มช่องทางการจ่ายเงินผ่านจุดบริการของบริษั ท
เคาน์เตอร์ เซอร์วิส เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการ
ช�ำระเงิน รวมไปถึงแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ เสริม
ด้วยการจ�ำหน่ายผ่านศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center)
การสื่อสารการตลาด นอกจากสายการบินไทยสมายล์
จะสื่อสารการตลาดโดยตรงกับลูกค้าเป้าหมายด้วยการ
สือ่ สารผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (Social Network) ควบคูก่ บั
ช่องทางการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการแล้ว ยัง
มุ่งเน้นการท�ำประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ตลาด และโปรโมชั่น รวมไปถึงกิจกรรมเพื่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility) แล้ว
สายการบินไทยสมายล์ ยังมีนโยบายทางการสื่อสารการ
ตลาดเพือ่ ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลเพือ่ ส่งเสริม
การท่องเที่ยวแบบวิถีไทย (Discover Thainess) อีกด้วย

แผนบริหารรายได้และพัฒนาช่องทาง
การจัดจ�ำหน่าย

แผนบริหารรายได้

เพื่อรักษาและเพิ่มคุณ ภาพรายได้ในสภาวะเศรษฐกิจโลก
ถดถอย การเมืองไม่ปกติ ความผันผวนของตลาด และการ
แข่งขันที่รุนแรง บริษัทฯ มีแผนงานดังนี้
• การบริหารจัดการเครือข่ายและฝูงบิน โดยจัดเครือ่ งบินให้
เหมาะสมในแต่ละเส้นทางบิน ปรับก�ำลังการผลิตให้อยู่ใน
ระดับที่เหมาะสมกับปริมาณการโดยสาร เพิ่มอัตราการ

ใช้งานเครื่องบิน ปลดระวางเครื่องบินที่ประสิทธิภาพต�่ำ
และมีต้นทุนสูง และใช้เครื่องบินรุ่นใหม่ ในเส้นทางบิน
พิสัยไกลและเส้นทางบินที่ท�ำก�ำไรได้สูง เป็นต้น

แผนการตลาด และส่งเสริมการขาย

บริ ษั ท ฯ มี เ ป้ า หมายในการเพิ่ ม เที่ ย วบิ น ที่ บิ น ตรงเข้ า
ประเทศไทยให้มากขึ้น เน้นความถี่ของเที่ยวบินในจุดบินที่มี
ศักยภาพ ควบคู่กับการเปิดจุดบินใหม่อย่างระมัดระวัง เพิ่ม
ความแข็งแกร่งของเครือข่ายเส้นทางบิน ปรับปรุงบริการผ่าน
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) โดยพัฒนาระบบ เพื่ออ�ำนวย
ความสะดวกให้ลูกค้า พร้อมทั้งด�ำเนินการด้านการขายและ
การตลาดทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง

การหารายได้เสริม

โครงการบริหารและพัฒนารายได้เสริม เพือ่ หารายได้เพิม่ เติม
จากการขายหรือให้บริการทีน่ อกเหนือจากการให้บริการธุรกิจ
หลักของบริษัทฯ เช่น โครงการสินค้าปลอดภาษีบนเครือ่ งบิน
และบริการจัดส่งถึงบ้าน (Duty Free on Board and Home
Delivery) โครงการโฆษณาในเที่ยวบิน หรือสถานที่อื่นๆ
(In-Flight & Other Premises Advertising) โครงการบริหาร
จัดการสินค้าและที่นั่งคงค้าง (Residual Inventory& Seat
Management) โครงการแลกเป็นไมล์สะสม รอยัลออร์คิด
พลัส (ROP Trading Miles) และโครงการล้างเครื่องบิน
(Aircraft Washing)

กลุ่มลูกค้าและการพัฒนาช่องทางจัดจ�ำหน่าย

ในการด�ำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ให้บริการขนส่งผูโ้ ดยสารเป็นหลัก
โดยท�ำการขนส่งเชื่อมโยงเมืองหลักของประเทศไทย ไปยัง
เมืองต่างๆ ทัว่ โลกทัง้ ในแบบเทีย่ วบินประจ�ำ และเทีย่ วบินเช่า
เหมาล�ำ ในเส้นทางบินระหว่างประเทศและภายในประเทศ
โดยวางต�ำแหน่งทางการตลาด (Marketing Positioning) เป็น
สายการบินชั้นเยี่ยมระดับโลก (Premium World Class
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Airline) ให้บริการในลักษณะครบวงจร (Full Service)
มาโดยตลอด และแม้ว่าจะเป็นสายการบินระดับพรีเมี่ยม แต่
บริษัทฯ ยังคงดูแลลูกค้าในทุกกลุ่ม (Segment) เป็นอย่างดี
โดยเน้นการตอบสนองแต่ละกลุ่ม และการพัฒนาช่องทาง
จัดจ�ำหน่าย ให้ตรงกับความต้องการและความคาดหวังอย่าง
แท้จริง กลุ่มลูกค้าแบ่งออกเป็น
• ลูกค้าพรีเมี่ยม ประกอบด้วยลูกค้าชั้นหนึ่ง ชั้นธุรกิจ
สมาชิกแพลตินั่ม สมาชิกบัตรทอง
• ลูกค้าภาคราชการ (Government)
• ลูกค้ากลุ่มองค์กร (Corporates) และลูกค้านักธุรกิจ /
ธุรกิจขนาดย่อม (SME : Small Medium Enterprise)
• ลูกค้ากลุ่มท่องเที่ยว (Leisure)
• นักเรียน และลูกค้ากลุ่มเยี่ยมเพื่อนและญาติ
(VFR : Visiting Friends and Relative)
• ลูกค้านิยมกีฬา และกิจกรรมพิเศษ (Special Interest
and Life-Style)
• ลูกค้ากลุ่มประชุมสัมมนา นิทรรศการการค้า
การท่องเที่ยวที่ได้รับเป็นรางวัล (MICE)
• ลูกค้ากลุ่มลูกเรือ (Ship Crew) และแรงงาน (Worker)
ทั้งนี้ บริษั ทฯ พร้อมบริการลูกค้าทุกกลุ่ม (All Segments
Product offering) โดยใช้กลยุทธ์ทั้งในเชิงบริหารรายได้
(Revenue management) ควบคูก่ บั การบริหารราคาขาย (Pricing)

การขายแบบเครือข่าย (Network) และกลุ่มพันธมิตร
สตาร์อัลไลแอนซ์ (Star Alliance)

บริ ษั ท ฯ มี เ ป้ า หมายในการเพิ่ ม เที่ ย วบิ น ที่ บิ น ตรงเข้ า
ประเทศไทยมากขึน้ เน้นการเพิม่ ความถีข่ องเทีย่ วบินในจุดบิน
ที่มีศักยภาพ ควบคู่กับการเปิดจุดบินใหม่อย่างระมัดระวัง
เพิม่ ความแข็งแกร่งของเครือข่ายเส้นทางบินในตลาดหลัก 70
จุดบิน เป็นเส้น ทางภูมิภาคเอเชียจ�ำนวน 50 จุดบิน และ
เส้นทางข้ามทวีปจ�ำนวน 20 จุดบิน
นอกจากนั้น ยังขยายเครือข่ายเพื่อให้ครอบคลุมจุดบินมาก
ที่ สุ ด บริ ษั ท ฯ ใช้ ทั้ ง เครื อ ข่ า ยของตนเองและเครื อ ข่ า ย
พั น ธมิ ต รสตาร์ อั ล ไลแอนซ์ (Star Alliance) โดยมี
เครื อ ข่ า ยทั้ ง แบบการบิ น ตรงในลั ก ษณะจุ ด บิ น ต่ อ จุ ด บิ น
(Point-to-Point) และเชื่อมต่อในลักษณะต่อเลยไปยังอีก
จุดบินหนึ่ง (Beyond Point) ครอบคลุมระหว่างจุดบินทุกจุด
ที่บริษั ทฯ ให้บริการเอง และการที่บริษั ทฯ เป็นส่วนหนึ่ง
ของพันธมิตรการบินที่ ใหญ่และมีความเข้มแข็งที่สุด ท�ำให้
บริษัทฯ สามารถให้บริการในเส้นทางอืน่ เพิม่ เติมโดยเชือ่ มต่อ
กับเส้นทางต่างๆ ของเครือข่ายได้ พันธมิตรสตาร์อลั ไลแอนซ์
30 รายงานประจ�ำปี 2557

(Star Alliance) มีสมาชิกทั้งหมด 27 สายการบิน ครอบคลุม
192 ประเทศ 1,316 จุดบินทัว่ โลก ท�ำการบินมากกว่า 18,500
เที่ยวบินในแต่ละวัน

การบริการขายผ่านช่องทางจัดจ�ำหน่ายยุคใหม่

นอกจากคุณภาพและราคาของสินค้าแล้ว การบริการลูกค้า
ถือว่าเป็นหัวใจในการด�ำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้กำ� หนดขัน้ ตอน
การให้บริการและท�ำข้อตกลงระดับบริการครบวงจร (Service
Level Agreement : SLA) กับทุกจุดบริการหลัก ตั้งแต่การ
ส�ำรองที่นั่ง จนเสร็จสิ้นการเดิน ทางที่จุดหมายปลายทาง
รวมทัง้ ตรวจประเมินทุกจุดบริการเหล่านัน้ อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่
ให้แน่ใจว่าลูกค้า ได้รบั ความพึงพอใจสูงสุดจากการใช้บริการ
และผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตลอดการเดินทาง
• THAI Contact Center (TCC)
THAI Contact Center (TCC) ศูนย์ติดต่อการบินไทยเป็น
ด่านแรกของจุดบริการหลักที่ลูกค้าจะตัดสินใจใช้บริการ
หรือไม่ บริษัทฯ เล็งเห็นความส�ำคัญในการให้บริการส่วนนี้
เป็นอย่างมาก โดยมีข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service
Level Agreement : SLA) กับบริษัทฯ ที่ได้รับการคัดเลือก
ต้องรับโทรศัพท์ได้ไม่ต�่ำกว่า 70% ในเวลา 20 วินาที และให้
มีอตั ราการยกเลิกสายน้อยกว่า 10% ท�ำให้สามารถบริการลูกค้า
ตามมาตรฐานทีก่ ำ� หนด เพือ่ เพิม่ ความพึงพอใจของลูกค้า
บริษัทฯ มีช่องทางในการรับฟังเสียงจากลูกค้าหลายช่องทาง
ทั้งผ่าน TCC เว็บไซต์ แฟกซ์ และโทรศัพท์ โดยมีเลขหมาย
พิเศษให้กบั ลูกค้าพรีเมีย่ ม ลูกค้าภาคราชการ และลูกค้ากลุม่
องค์กร
• Digital Commerce
เนื่องจากการให้บริการลูกค้าและการสร้างความผูกพันกับ
ลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์นั้นเป็นวิธีการที่รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งมีแนวโน้มที่จะมีการแข่งขันที่มาก
ขึ้นในทุกๆ รูปแบบ ซึ่งบริษัทฯ ได้พัฒนาระบบการให้บริการ
ออนไลน์ให้มีเสถียรภาพและมีความเร็วสูงกว่าเดิมและปรับ
รูปแบบการใช้งานให้ง่ายขึ้น ตลอดจนเพิ่มเครือข่ายเส้นทาง
การบิ น โดยเชื่ อ มต่ อ กั บ สายการบิ น พั น ธมิ ต ร เพื่ อ เป็ น
ทางเลือกในการเดินทางให้กับลูกค้า ในขณะเดียวกันได้ปรับ
ลดราคาลงมา ร่วมกับการจัดท�ำ Online Promotion อย่าง
ต่อเนือ่ งทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ทัง้ นี้ เพือ่ กระตุน้ ให้มี
ลูกค้าเพิ่มขึ้น
ทางด้านการพัฒนาด้านการช�ำระเงินนัน้ ทีผ่ า่ นมา บริษัทฯ ใช้
บัตรเครดิตเป็นช่องทางหลักในการช�ำระเงินซึ่ง ณ ปัจจุบัน

บริษัทฯ ได้เพิ่มจุดบริการในการช�ำระเงินเพิ่มมากขึ้น ตามจุด
ที่ ใกล้ที่สุดส�ำหรับลูกค้าในการช�ำระเงิน เช่น ผ่านตู้ ATM
หักบัญชีธนาคารแบบออนไลน์ Counter Service Tesco
Lotus Big C M Pay Pay at Post Family Mart Just Pay
ซึ่งการเพิ่มช่องทางการช�ำระเงินรูปแบบใหม่นี้จะท�ำให้การให้
บริการออนไลน์ของบริษั ทฯ สะดวกเพิ่มขึ้น นอกจากนั้น
บริษั ทฯ ได้มีบริการออนไลน์เสริมด้านต่างๆ เช่น การจอง
ที่นั่งบนเครื่อง การเช็คอิน การซื้อสัมภาระแบบออนไลน์
การขายประกันการเดินทาง และการจองโรงแรม ทัง้ นี้ เพือ่ ให้
www.thaiairways.com เป็น One Stop Service ให้กบั ลูกค้า
ซึ่ ง การพั ฒ นาครั้ ง นี้ จ ะมี ผ ลต่ อ การเพิ่ ม ยอดขายออนไลน์
ประมาณ 20-25% ต่อปี

(Operating Carrier) โดยบริษัทฯ ท�ำการ Block Seat บน
เที่ยวบินของสายการบินไทยสมายล์ทั้งหมด และจัดจ�ำหน่าย
ผ่านระบบการขายและการส�ำรองทีน่ งั่ ของบริษัทฯ และตัง้ แต่
เดือนตุลาคม 2557 เป็นต้นมา สายการบินไทยสมายล์ ได้
ด�ำเนินการจัดจ�ำหน่ายผ่านระบบของสายการบินไทยสมายล์
เอง แต่เพื่อให้การบริการผู้โดยสารที่เดิน ทางต่อเนื่องใน
เส้นทางของบริษั ทฯ สายการบินไทยสมายล์จึงยังคงมีการ
จัดจ�ำหน่ายร่วมกับบริษั ทฯ ผ่านสัญญาเที่ยวบินรหัสร่วม
(Code Share Agreement)

ตั้งแต่ต้นปี 2557 บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการด้านส่งเสริมการขาย
และการตลาดทัง้ ในและต่างประเทศอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ รักษา
ส่วนแบ่งตลาด เสริมความสามารถในการแข่งขัน และสร้าง
รายได้ให้มากทีส่ ดุ ในสภาวะตลาดที่ได้รบั ผลกระทบจากปัจจัย
ผันผวนภายนอก ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง และการแข่งขัน
ในตลาด รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการขายและการตลาดโดย
โปรแกรมสะสมไมล์ (Royal Orchid Plus : ROP) และรายการ
แพ็คเกจท่องเที่ยว (Royal Orchid Holiday : ROH)

สายการบินไทยสมายล์ มุ่งเน้นการควบคุมและบริหารจัดการ
ต้นทุนให้มีประสิทธิภาพ โดยรักษาระดับต้นทุนคงที่ (Fixed
Cost) ให้ ต�่ ำ เน้ น การด� ำ เนิ น งานเฉพาะกิ จ กรรมหลั ก
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งโดยตรงกั บ ธุ ร กิ จ ได้ แ ก่ การปฏิ บั ติ ก ารบิ น
การควบคุมมาตรฐานความปลอดภัย การก�ำหนดรูปแบบและ
มาตรฐานการให้ บ ริ ก ารลู ก ค้ า การให้ บ ริ ก ารลู ก ค้ า บน
เครื่องบิน การบริหารภาพลักษณ์ตราสินค้าและการสื่อสาร
การตลาด การก�ำหนดราคาและการบริหารรายได้ โดย
สายการบินไทยสมายล์ จัดจ�ำหน่ายผ่านระบบจัดจ�ำหน่ายตรง
และผ่ า นระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ ป็ น หลั ก ส� ำ หรั บ กิ จ กรรม
สนับสนุนอื่นๆ ได้ใช้บริการของบริษัทฯ หรือหน่วยธุรกิจของ
บริษัทฯ หรือผู้ให้บริการภายนอกแล้วแต่กรณี

ช่องทางการจัดจ�ำหน่ายของสายการบินไทยสมายล์

สภาวะอุตสาหกรรมการบินและการแข่งขัน

การตลาดและส่งเสริมการขาย

เนือ่ งจากสายการบินไทยสมายล์ ได้แยกระบบการจัดจ�ำหน่าย
และบริการลูกค้า (Distribution and Passenger Service
System : DPS) ออกจากบริษัทฯ แต่อย่างไรก็ตาม ในช่วง
เริ่มต้นด�ำเนินการจนถึงเดือนตุลาคม 2557 ซึ่งระบบ DPS
ยังไม่แล้วเสร็จ สายการบินไทยสมายล์ ได้มอบหมายให้
บริษัทฯ เป็นสายการบินผู้ท�ำการตลาด (Marketing Carrier)
ส่ ว นสายการบิ นไทยสมายล์ เป็ น ผู ้ ท� ำ การปฏิ บั ติ ก ารบิ น

ในปี 2557 การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกเป็นไปอย่างอ่อนแอ
และไม่แน่นอนโดยมีความเสี่ยงที่อัตราการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจจะชะลอตัว ซึง่ IMF ปรับลดประมาณการเศรษฐกิจ
โลกลงอย่างต่อเนือ่ ง ล่าสุดประมาณการเติบโตทางเศรษฐกิจ
โลกเมื่อเดือนตุลาคม 2557 อยู่ที่ร้อยละ 3.3 เทียบเท่ากับ
ปี 2556 ปัจจัยหลักมาจากการฟื้นตัวอย่างเปราะบางของ
เศรษฐกิจสหรัฐฯ การชะลอตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ
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เศรษฐกิ จ เกิ ดใหม่ แ ละประเทศก� ำ ลั ง พั ฒ นา โดยเฉพาะ
ประเทศจีนซึง่ เป็นแรงขับเคลือ่ นหลักของเศรษฐกิจโลก ภาวะ
เงินฝืดและแนวโน้มเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยของยูโรโซน
และญี่ ปุ ่ น รวมถึ ง ความตึ ง เครี ย ดทางด้ า นภู มิ รั ฐ ศาสตร์
โดยเฉพาะยูเครนและตะวันออกกลาง กอปรกับการระบาด
ของไวรัสอีโบล่า ส�ำหรับประเทศไทยมีอตั ราการเติบโตต�ำ่ สุด
ในกลุ่มอาเซียน 5 ที่ประมาณร้อยละ 1.0 เป็นผลจากความ
ไม่สงบทางการเมืองในช่วงที่ผ่านมา กระทบต่อความเชื่อมั่น
ของนักลงทุนและการท่องเที่ยว ส่งผลให้เศรษฐกิจหดตัวใน
ครึ่งปีแรกของปี 2557

เส้นทางบิน ฝูงบิน และการแข่งขันด้านราคา ทัง้ จากสายการบิน
ภูมิภาคตะวันออกกลาง สายการบินต้นทุนต�่ำ และการเพิ่ม
ศักยภาพโดยการรวมตัวของกลุม่ สายการบินในลักษณะต่างๆ
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ (Landscape) ของ
การแข่งขันในหลายๆ ภูมิภาคในอุตสาหกรรมการบิน ดังนั้น
การปรับตัวของสายการบินควบคู่กับการวางกลยุทธ์ในการ
บริหารจัดการอย่างชัดเจนรอบคอบ และสอดคล้องทันต่อ
เหตุการณ์ จึงเป็นสิ่งที่มีความส�ำคัญต่อการด�ำเนินงานเพื่อ
รักษาความยั่งยืนของสายการบิน

ในขณะเดียวกันราคาน�้ำมันในตลาดโลกมีความผันผวนตาม
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยปัจจัยเสี่ยงหลักมาจากสถานการณ์
ความขัดแย้งระหว่างยูเครนกับรัสเซียทีล่ กุ ลามกลายเป็นความ
ขัดแย้งทางการเมืองระดับโลกระหว่างรัสเซียและชาติตะวันตก
โดยมีการคว�่ำบาตรทางเศรษฐกิจระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง
ประกอบกับความไม่สงบทางการเมืองในประเทศผูผ้ ลิตน�ำ้ มัน
โดยเฉพาะภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือที่เป็น
ประเทศสมาชิกกลุ่มโอเปก ซึ่งส่งผลกระทบต่อการผลิตและ
ส่งออกน�ำ้ มันดิบ รวมถึงความขัดแย้งกรณีโครงการนิวเคลียร์
ระหว่างประเทศอิหร่านและตะวันตกที่ยังไม่ได้ข้อสรุป อีกทั้ง
ราคาน�้ำมันยังคงผันผวนไปตามสภาวะเศรษฐกิจโลก รวมถึง
อัตราแลกเปลี่ยนและการเก็งก�ำไรในตลาดซื้อขายน�้ำมัน
อีกด้วย ส่งผลให้การคาดการณ์ราคาน�้ำมันท�ำได้ยาก

ทั้งในปี 2557 บริษั ทฯ ได้จัดท�ำ แผนปฏิรูปองค์กรขึ้นใน
ไตรมาสสุดท้ายของปี และน�ำเสนอต่อคณะกรรมการก�ำกับ
ยุทธศาสตร์และปฏิรูปองค์กร ในการเตรียมความพร้อม
รองรับสถานการณ์การแข่งขันที่จะเกิดขึ้น เพื่อหยุดยั้งการ
ขาดทุนของบริษัทฯ (Stop Bleeding) ให้เห็นผลเป็นรูปธรรม
ภายในปี 2558 โดยการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ 6 ด้าน คือ การ
ปรับปรุงเครือข่ายเส้นทางบินด้วยการลดเส้นทางบินที่ ไม่ท�ำ
ก�ำไร เช่น เส้นทางกรุงเทพฯ-โจฮันเนสเบิร์ก และเส้นทาง
กรุงเทพ-มอสโค การปรับปรุงฝูงบินโดยการลดจ�ำนวนเครือ่ ง
บินในฝูงบินให้สอดคล้องกับก�ำลังการผลิตที่ลดลง การเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการหารายได้ การส่งเสริมกิจกรรมทางการ
ตลาดและการขาย รวมถึงการน�ำเทคโนโลยีมาช่วยในการ
ด�ำเนินกิจกรรม การปรับปรุงการปฏิบัติการและต้นทุนโดย
การลดค่าใช้จ่ายที่ ไม่จ�ำเป็น การปรับปรุงโครงสร้างองค์กร
และการจัดการกลุ่มธุรกิจอย่างเป็นระบบ โดยยังคงให้ความ
ส�ำคัญในเรื่องความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการให้
บริการผู้โดยสาร ซึ่งบริษัทจะด�ำเนินกลยุทธ์อย่างต่อเนื่องใน
ปี 2558-2559 และเปรียบเทียบประสิทธิภาพการท�ำงานใน
ทุกๆ ด้านกับสายการบินคูแ่ ข่ง โดยการน�ำส่วนดีมาปรับใช้และ
พัฒนาต่อยอดกระบวนการท�ำงานให้ดียิ่งขึ้น โดยมีเป้าหมาย
เพื่อเพิ่มศักยภาพความสามารถในการแข่งขัน (Strength
Building) พร้อมทัง้ ให้บริษัทฯ สามารถเติบโตอย่างยัง่ ยืนและ
ท�ำก�ำไรในระยะยาว (Sustainable Growth)

จากสภาวะเศรษฐกิจทีม่ แี นวโน้มชะลอตัวและความไม่แน่นอน
ของราคาน�้ำมัน สายการบินจึงต้องเผชิญกับความเสี่ยงจาก
ความผันผวนที่เกิดขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อการบริหารจัดการและ
ผลประกอบการของสายการบิน โดยสภาวะเศรษฐกิจเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อความต้องการเดินทางและการใช้จ่าย
ส� ำ หรั บ ราคาน�้ ำ มั น ถื อ เป็ น ต้ น ทุ น หลั ก ของสายการบิ น
อย่างไรก็ตาม ราคาน�้ำมันดิบ และน�้ำมันเครื่องบินเฉลี่ยปี
2557 ต�่ำกว่าปี 2556 ร้อยละ 8.5 โดยราคาน�้ำมันดิบและ
น�้ำมันเครื่องบิน ณ ปลายปี 2557 ปรับลดลงจากต้นปี 2557
ถึงร้อยละ 41 และ 36 ตามล�ำดับ จากภาวะเศรษฐกิจโลก
ชะลอตัวส่งผลให้ความต้องการน�้ำมันลดลงขณะที่ปริมาณ
น�้ำมันดิบยังคงล้นตลาด ซึ่งสมาชิกกลุ่มโอเปกผู้ผลิตน�้ำมัน
รายใหญ่ของโลกมีมติคงก�ำลังการผลิตประกอบกับผู้ผลิต
น�้ำมันรายอื่นนอกกลุ่มโอเปกมีก�ำลังการผลิตเพิ่มขึ้น ถือเป็น
ผลดีตอ่ อุตสาหกรรมการบินและบริษัทฯ กับแนวโน้มในการมี
ค่าใช้จ่ายที่ลดลง
อย่างไรก็ดี การแข่งขันระหว่างสายการบินด้วยกันยังคงทวี
ความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการขยายเครือข่าย
32 รายงานประจ�ำปี 2557

สภาวะการขนส่งผู้โดยสารทางอากาศ

สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (International Air
Transportation Association : IATA) ได้สรุปปริมาณการ
ขนส่งผู้โดยสารระหว่างประเทศทางอากาศของอุตสาหกรรม
การบินในปี 2557 โดยรวมมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.1
โดยภูมิภาคเอเชียมีการขยายตัวในอัตราต�่ำกว่าที่ร้อยละ 5.8
ในขณะที่ภูมิภาคยุโรปมีอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ 5.7

ทัง้ นี้ การทีต่ ลาดภูมภิ าคเอเชียยังคงมีการขยายตัวอย่างต่อเนือ่ ง
เนื่องจากเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้ยังมีการขยายตัวได้แม้จะมี
อัตราที่ลดลง ส�ำหรับภูมิภาคในเอเชียที่มีปริมาณการขนส่ง
ผู้โดยสารระหว่างประเทศทางอากาศขยายตัวมากที่สุดคือ
ภู มิ ภ าคตะวั น ออกกลาง มี อั ต ราการขยายตั วในปี 2557
(มกราคม-ตุลาคม) ร้อยละ 13 โดยสายการบินจากกลุ่ม
ประเทศตะวันออกกลางมีความได้เปรียบด้านต้น ทุนราคา
น�ำ้ มัน และมีศกั ยภาพสูงในการขยายธุรกิจ อีกทัง้ มีการเข้าร่วม
พันธมิตรทางธุรกิจกับหลายสายการบินหลัก ท�ำให้เพิ่มความ
สามารถในการให้บริการครอบคลุมไปทุกภูมภิ าคของโลก
ส�ำหรับประเทศไทยในช่วง 2 ไตรมาสแรกของปี 2557 จาก
ปัญหาสถานการณ์ความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองภายใน
ประเทศ ส่งผลให้เศรษฐกิจภายในประเทศและการท่องเที่ยว
ของประเทศไทยชะลอตั ว โดยในภาพรวมของปริ ม าณ
ผู้โดยสารทางอากาศที่เดิน ทางเข้า-ออกประเทศไทยในปี
2557 (มกราคม-กันยายน) มีสายการบินที่ท�ำการบินประจ�ำ
(Schedule Flight) ระหว่างประเทศรวม 116 สายการบิน
ท�ำการขนส่งผู้โดยสารรวม 33.6 ล้านคน ลดลงร้อยละ 8.9
เมื่ อ เที ย บกั บ ช่ ว งเดี ย วกั น ของปี 2556 (ที่ ม า : บริ ษั ท
ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน)) โดยเป็นผู้โดยสารของ
บริษัทฯ จ�ำนวน 9.3 ล้านคน ลดลงร้อยละ 16.6 อย่างไรก็ดี
บริษั ทฯ ยังคงเป็นผู้น�ำตลาดที่มีส่วนแบ่งตลาดผู้โดยสาร
ระหว่างประเทศมากที่สุด คือร้อยละ 27.5

การแข่งขันของอุตสาหกรรมการบินภายในประเทศ

ธุรกิจการบินภายในประเทศปัจจุบันมีการแข่งขันที่รุนแรง
มากขึ้น ทั้งจากสายการบินต้นทุนต�่ำที่มีการขยายตัวในตลาด
อย่างรวดเร็ว และสายการบินต้นทุนต�่ำรายใหม่ที่เห็นโอกาส
จากการขยายตัวของอุปสงค์ในตลาดเส้นทางภายในประเทศ
ทีม่ อี ยูอ่ ย่างต่อเนือ่ ง เป็นผลให้ในแต่ละปีตลาดสามารถเติบโต
ได้ในอัตราสูง โดยปริมาณผู้โดยสารในปี 2557 (มกราคมกันยายน) ของสายการบินที่ท�ำการบินประจ�ำ (Schedule
Flight) ภายในประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 17.5 ล้านคน หรือสูงกว่า
ช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 16.1 ทั้งนี้ สายการบินที่ท�ำ
การบินประจ�ำภายในประเทศมีจ�ำนวนทั้งสิ้น 7 สายการบิน
ได้แก่ การบินไทย (รวมการบินไทยสมายล์) บางกอกแอร์เวย์
ไทยแอร์เอเชีย นกแอร์ โอเรียนไทยแอร์ไลน์ ไทยไลออนแอร์
และกานต์แอร์ โดยบริษั ทฯ เป็นสายการบินที่มีการขนส่ง
ผู้โดยสารเป็นอันดับ 3 จ�ำนวน 3.9 ล้านคน คิดเป็นส่วนแบ่ง
ตลาดร้อยละ 22

การแข่งขันในอุตสาหกรรมการบินระหว่างประเทศ

สภาวะแวดล้อมและสถานการณ์ต่างๆ ในปี 2557 ยังคงเป็น

ปัจจัยส�ำคัญที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจการบินและปริมาณการ
เดินทางของผูโ้ ดยสารทางอากาศ อาทิ ราคาน�ำ้ มันทีย่ งั ผันผวน
ปัญหาเศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆ ความผันผวนของอัตรา
แลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ ความไม่สงบทางการเมืองใน
หลายประเทศ รวมทั้งสภาวะการแข่งขัน ที่รุนแรงมากขึ้น
จากการขยายเครือข่ายและการเปิดเส้นทางบินใหม่ของทั้ง
สายการบินที่ให้บริการเต็มรูปแบบและสายการบินต้นทุนต�่ำ
รวมทั้งมีการเข้าร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจในรูปแบบต่างๆ
ของสายการบินมากขึน้ นอกจากนี้ ส�ำหรับธุรกิจการบินในไทย
ความไม่มเี สถียรภาพทางการเมืองภายในประเทศ ซึง่ ต่อเนือ่ ง
มาตั้งแต่ปลายปี 2556 จนถึงไตรมาส 2 ของปี 2557 ได้
ส่งผลให้ปริมาณการเดินทางเข้า-ออกประเทศไทยลดลงใน
หลายเส้นทาง อย่างไรก็ดี บริษัทฯ เห็นว่ายังมีปจั จัยบวกทีเ่ ป็น
โอกาสของตลาดประเทศไทยที่สามารถขยายตัวได้ เพราะ
ความเป็นศูนย์กลางที่เหมาะสมในการเชื่อมต่อระหว่างเมือง
ในอาเซียนและภูมภิ าคใกล้เคียง อีกทัง้ การตืน่ ตัวจากการเปิด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 จะเป็น
แรงกระตุ้นให้มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาคทั้งด้าน
การค้าและการลงทุน อีกทั้ง ปริมาณการเดินทางในไตรมาส
3 มีแนวโน้มฟื้นตัวดีขึ้น จากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจใน
หลายด้านและการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ชัดเจนของภาครัฐ
อาทิ การยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซา่ นักท่องเทีย่ วจีนและไต้หวัน
เข้าไทย ซึ่งจะช่วยกระตุ้นและสร้างความเชื่อมั่นแก่ต่างชาติ
ในการเดินทางเข้า-ออกประเทศในระหว่างมีการปฏิรูปทาง
การเมืองของไทยมากขึ้น
โดยบริษัทฯ ได้มกี ารติดตามประเมินสถานการณ์และปัจจัยที่
เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อปรับกลยุทธ์ให้ทันต่อทุกเหตุการณ์และ
พฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละตลาดอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งพยายามสร้างความแข็งแกร่งในการแข่งขัน
ในด้านต่างๆ เพือ่ เพิม่ ศักยภาพและประสิทธิภาพในการบริการ
ให้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น เพื่ อ สร้ า งภาพลั ก ษณ์ ที่ ดี แ ละรั ก ษาความเป็ น
สายการบินชั้นน�ำ

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันของ
สายการบินไทยสมายล์

อุ ต สาหกรรมการบิ น ยั ง คงเติ บ โตอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและเป็ น
อุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันที่รุนแรงและรวดเร็ว และยังเป็น
ธุรกิจที่สามารถเติบโตต่อไปได้ แต่อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน
สายการบินต้นทุนต�่ำ (Low Cost Airline) มีศักยภาพมากขึ้น
ซึ่งเห็นได้จากอัตราการเจริญเติบโตเมื่อเทียบกับสายการบิน
เต็มรูปแบบ (Full Service Airline) โดยสายการบินเต็มรูปแบบ
ได้เสียส่วนแบ่งการตลาดให้กับสายการบินต้นทุนต�่ำและมี
อัตราการเจริญเติบโตทีช่ า้ ลงเมือ่ เทียบกับสายการบินต้นทุนต�ำ่
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ต�่ำ ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่าราคายังเป็นปัจจัยที่ส�ำคัญในการที่
ผู้โดยสารจะเลือกใช้บริการสายการบิน โดยเฉพาะเส้นทาง
ภายในประเทศ เนื่องมาจากใช้ระยะเวลาสั้นในการเดินทาง
แม้สายการบินไทยสมายล์ จะจัดอยู่ในกลุม่ ทีม่ บี ริการคุณภาพ
สูงระดับย่อม (Light Premium Airline) เมื่อเทียบกับคู่แข่ง
ในกลุ่มเดียวกัน คู่แข่งโดยตรงคือสายการบิน ซิลค์แอร์ และ
สายการบินบางกอกแอร์เวย์ แต่เมื่อเปรียบเทียบเส้นทางบิน
แล้ว คูแ่ ข่งของสายการบินไทยสมายล์ คือสายการบินไทยแอร์
เอเชีย และสายการบินนกแอร์ ซึ่งมีเส้นทางบินส่วนใหญ่อยู่
ภายในประเทศเช่นเดียวกับสายการบินไทยสมายล์ ในขณะ
เดียวกันก็มีสายการบินต้นทุนต�่ำเกิดขึ้นใหม่หลายสาย เช่น
สายการบินไทยไลออนแอร์ และสายการบินไทยเวียด เจ็ทแอร์
ด้วยเหตุนี้สายการบินไทยสมายล์ จึงต้องมีการตื่นตัวตลอด
เวลา เพือ่ ขยายฐานลูกค้ารวมไปถึงเพิม่ ส่วนแบ่งการตลาดทีม่ ี
อยู่ ในปัจจุบันให้มากขึ้น ขณะเดียวกันเมื่อเปรียบเทียบกับ
สายการบินอื่น สายการบินไทยสมายล์ ยังมีความได้เปรียบ
จากการที่บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตามสายการบินไทย
สมายล์ ยังถือเป็นสายการบินใหม่ในตลาด จึงมีความจ�ำเป็น
อย่างมากทีจ่ ะต้องเพิม่ การรับรูต้ ราสินค้า (Brand Awareness)

ปี 2557

ปี 2558

เพื่อให้เป็นที่รู้จัก มุ่งเน้นถึงความเด่นชัด และการบริการที่
โดดเด่นแตกต่างจากสายการบินต้นทุนต�ำ่ ในราคาทีผ่ โู้ ดยสาร
สามารถเข้าถึงและซื้อได้ หากพิจารณาอัตราการเติบโตของ
ส่วนแบ่งการตลาดในช่วงปี 2554-2556 สายการบินต้นทุนต�ำ่
มีการเติบโต เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 ขณะที่สายการบินให้บริการ
เต็มรูปแบบมีอตั ราการเติบโตลดลงร้อยละ 6 โดยสายการบิน
นกแอร์จดั เป็นสายการบินทีม่ กี ารเติบโตของส่วนแบ่งตลาดสูง
ที่สุด อยู่ที่ร้อยละประมาณ 16.5

แผนฝูงบิน

บริษั ทฯ มีแผนการลงทุนหลักในระยะเวลา 5 ปี (ปี 25572561) คือการจัดหาเครื่องบินและอุปกรณ์การบิน จ�ำนวน
36 ล�ำ (ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดหาเครื่องบินใหม่ที่ได้รับ
การอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้วตามแผนยุทธศาสตร์ ปี
2556-2561) โดยเป็นการจัดหาเครื่องบินใหม่ส�ำหรับรองรับ
การเติบโตทางธุรกิจ และทดแทนการปลดระวางเครื่องบินที่
มีอายุการใช้งานนาน จ�ำนวน 38 ล�ำ ระหว่างช่วงเวลาดังกล่าว
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพฝูงบิน และรักษาขีดความ
สามารถในการแข่งขัน มีรายละเอียดแผนฝูงบินดังนี้

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

เครื่องบินที่จัดหา						
- B777-300ER
3
3				
- A350-900			
2
5
5(1)
- B787-9				
2		
- B787-8
4
2				
- A320
7
3				
รวม
เครื่องบินที่ปลดระวาง(2)						
- B747-400 Freighter		
2				
- B747-400				
2
2
- B777-200			
2		
2
- A340-600		
6				
- A330-300
4
6		
2		
- A300-600
5					
- B737-400
3			
2		
รวม
หมายเหตุ

(1)
(2)

บริษัท แอร์บัส แจ้งเลื่อนการรับมอบ A350-900 จากเดิมในปี 2560 เป็นปี 2561
ข้อมูล ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558

34 รายงานประจ�ำปี 2557

รวม 5 ปี
(2557 -2561)

6
12
2
6
10
36
2
4
4
6
12
5
5
38

กิจการขนส่งสินค้า พัสดุภัณฑ์และ
ไปรษณียภัณฑ์

เส้นทางบินของเที่ยวบินผู้โดยสารแบบประจ�ำของบริษัทฯ

นอกจากการให้บริการส�ำหรับการเดินทางแล้ว บริษัทฯ ยังมี
การบริการขนส่งสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ทางอากาศ ซึ่ง
สามารถแบ่ ง ประเภทตามลั ก ษณะของการขนส่ ง สิ น ค้ า
ทางอากาศได้เป็น 2 ประเภท คือ การขนส่งสินค้าทั่วไป
(General Cargo) เช่น เสื้อผ้า ของใช้ทั่วไป และอีกประเภท
หนึ่ ง คื อ สิ น ค้ า ที่ ต ้ อ งการการดู แ ลเป็ น พิ เ ศษ (Special
Cargo) เช่น สินค้าสด สิ่งมีชีวิต วัตถุที่มีมูลค่าสูง ศิลปวัตถุ
และวัตถุอนั ตราย เป็นต้น ส�ำหรับไปรษณียภัณฑ์เป็นการขนส่ง
พัสดุภณ
ั ฑ์ทางอากาศ เช่น EMS (Express Mail Service) และ
พัสดุภณ
ั ฑ์โดยทัว่ ไป ขณะเดียวกันบริษัทฯ ได้เพิม่ ความส�ำคัญ
กับการให้บริการในส่วนของสินค้าที่ต้องการการดูแลเป็น
พิเศษ (Special Cargo) อาทิ สินค้าที่ต้องการการควบคุม
อุณหภูมิเป็น พิเศษระหว่างการขนส่ง วัตถุมีค่าและสินค้า
เร่งด่วนที่ต้องการความรวดเร็วในการขนส่งไปยังจุดหมาย
ปลายทาง เนือ่ งจากการขนส่งสินค้าประเภทดังกล่าวสามารถ
สร้างรายได้ต่อหน่วยได้สูงกว่าการให้บริการการขนส่งสินค้า
ทั่วไป

การตลาดและการแข่งขัน

ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

ในการบริการเพือ่ มุง่ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตรง
ตามความต้องการให้ได้มากทีส่ ดุ บริษัทฯ ได้พฒ
ั นาผลิตภัณฑ์
ทางเลือกให้แก่ลกู ค้าตามความเหมาะสมและประเภทของการ
ขนส่งสินค้าในรูปแบบพิเศษโดยเฉพาะ เช่น มีตู้ขนส่งสินค้า
แบบพิเศษ (Special type of container) ส�ำหรับการจัด
บรรทุกสินค้าทีต่ อ้ งการการควบคุมอุณหภูมริ ะหว่างการขนส่ง
โดยเฉพาะ เพื่อสามารถรักษาคุณภาพของสินค้าได้เหมือน
เดิมตลอดการขนส่งเมื่อถึงจุดหมายปลายทาง (Sensitive
Temperature Product : TGT)
นอกจากนี้ บริษั ทฯ ยังมีบริการขนส่งสินค้าเร่งด่วนระหว่าง
ประเทศที่รับประกันถึงสนามบินปลายทางตามเวลาที่ก�ำหนด
(TG Force : TGX) บริการขนส่งสิ่งของที่นักท่องเที่ยวซื้อจาก
ประเทศไทย และต้องการส่งกลับไปยังต่างประเทศในราคา
ประหยัดและรวดเร็ว (THAIPAC) บริการขนส่งสินค้าเร่งด่วน
ภายในประเทศ (Thai Express Cargo : TEC) บริการขนส่ง
รถยนต์ภายในประเทศ (Transportation of Automobiles)
และบริการขนส่งสินค้าของสด หรือที่เน่าเสียง่าย (TG Fresh
: TGF and TG KOOL: TGK)
ปัจจุบันบริษั ทฯ บริการขนสินค้า และไปรษณียภัณฑ์ไปยัง
จุดหมายปลายทางประจ�ำ (ยกเว้นกรุงเทพฯ) กว่า 80 สถานี
ใน 36 ประเทศ ครอบคลุม 5 ทวีป ซึง่ ส่วนใหญ่อยู่ในเครือข่าย

ทั้งนี้ ยังมีบริการขนส่งสินค้าด้วยเครื่องบิน บรรทุกสินค้า
โดยเฉพาะ (Freighter) ไปยังจุดหมายปลายทางในทวีปยุโรป
และทวีปเอเชีย โดยในปี 2557 เที่ยวบินขนส่งสินค้ามีตาราง
การบิน 4 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ออกจากกรุงเทพฯ ไปยัง 5
เมืองหลัก ได้แก่ เดลี แฟรงก์เฟิร์ต อัมสเตอร์ดัม ไทเป และ
โตเกียว ซึ่งการให้บริการขนสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ในปี
2557 สามารถท�ำรายได้เฉลี่ยประมาณ 15-17 % ของรายได้
รวมของกิจการของบริษัทฯ
ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ด�ำเนินกิจกรรมการตลาดที่เหมาะสมและ
ต่อเนือ่ งกับลูกค้ากลุม่ เป้าหมาย เชือ่ มต่อกับแผนส่งเสริมการ
ตลาดของธุรกิจอืน่ ๆ ของบริษัทฯ เป็นการเพิม่ มูลค่าทางธุรกิจ
ให้มีความต่อเนื่องในการให้บริการ อาทิ การริเริ่มผลิตภัณฑ์
และบริการขนส่งสินค้าที่สนับสุนนการเดินทางของผู้โดยสาร
การขยายขอบเขตการให้บริการในการขนส่งสินค้าทางอากาศ
ไปยังเมืองทีบ่ ริษัทฯ ไม่ได้ทำ� การบินโดยตรง (Off-line City)
ต่อจากปลายทางของเทีย่ วบินขนส่งผูโ้ ดยสารเพือ่ รองรับความ
ต้องการทีห่ ลากหลายของลูกค้า พร้อมด�ำเนินธุรกิจในเชิงใกล้ชดิ
กับลูกค้าทั้งตัวแทนขนส่งสินค้า และสายการบินมากขึ้น
ทัง้ นี้ กิจกรรมดังกล่าวล้วนเป็นไปเพือ่ เพิม่ มูลค่าของผลิตภัณฑ์
โดยรวมของบริษั ทฯ และเป็นการให้บริการแบบไร้รอยต่อ
(Seamless Services) เพื่อเพิ่มความร่วมมือประสานงานกับ
สายการบินอื่นๆ อีกทั้งยังสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าในการ
เลือกใช้บริการกับทางบริษัทฯ ในระยะยาว ซึ่งเป็นการขยาย
ฐานลูกค้าทั่วโลก (Global) และลูกค้าหลัก ( Key Accounts)
ใช้ศักยภาพของตัวแทนขายและสาขาที่มีอยู่ทั่วโลก มีขีด
ความสามารถในการสนับสนุนการขายในภาพรวมทั้งระบบ
(Global Deal) ร่วมกับแผนการตลาดแบบการให้ผลตอบแทน
ตามเป้าหมายและอัตราพิเศษส�ำหรับลูกค้าพันธมิตร (Target
Incentive Scheme & Corporate Account Rates) และ
มุ่งเน้นการเข้าถึงผู้ประกอบการรายส�ำคัญที่มีการน�ำเข้าและ
ส่งออกในเส้นทางที่บริษั ทฯ ท�ำการบิน ทั้งนี้เพื่อสร้างฐาน
การตลาดที่ยั่งยืนในระยะยาวจากฐานลูกค้าที่ ใช้บริการกับ
บริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีข้อตกลงร่วมกับสายการบินอื่นๆ ใน
การเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ ซึง่ รวมถึงข้อตกลงการแลกเปลีย่ น
การรับขนส่งสินค้าระหว่างกัน ตามข้อตกลงมาตรฐานของ
สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA Interline
Arrangements) ซึ่งบริษัทฯ สามารถซื้อหรือขายพื้นที่ระวาง
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ในเที่ยวบิน ระหว่างกันส�ำหรับขนส่งสินค้าบนเที่ยวบินของ
สายการบินต่างๆ ที่เป็นสมาชิกของสมาคมขนส่งทางอากาศ
ระหว่างประเทศ ซึง่ เป็นการเพิม่ ช่องทางการขายเส้นทางและ
การขนส่งสินค้าไปยังปลายทางที่บริษั ทฯ มิได้มีเส้นทางบิน
ตามข้อตกลงร่วมกันดังกล่าว
ในสภาพการแข่งขันที่ด�ำเนินอยู่ในปัจจุบัน บริษัทฯ คิดอัตรา
ค่าบริการขนส่งสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ตามสกุลเงินท้องถิน่
ณ จุดต้นทางของสินค้าที่จะขนส่ง โดยกลยุทธ์การก�ำหนด
ราคาของบริษัทฯ ได้ด�ำเนินการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมตาม
สถานการณ์การแข่งขันในแต่ละช่วงเวลา รวมถึงความแตกต่าง
ของการขนส่งสินค้าในแต่ละตลาด เพื่อสร้างความสมดุล
ซึ่งส่งผลให้การก�ำหนดราคาในแต่ละเที่ยวบินไปเป็นอย่างมี
ประสิทธิภาพและสามารถแข่งขันในตลาดได้

สภาวะการขนส่งสินค้าทางอากาศ

สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) คาดการณ์
ว่ า ปี 2558 ปริ ม าณการขนส่ ง สิ น ค้ า ระหว่ า งประเทศ
ทางอากาศโดยรวมจะขยายตั ว เพิ่ ม ขึ้ น เฉลี่ ย ประมาณ
ร้อยละ 4-6
ในส่ ว นของการขนส่ ง สิ น ค้ า ของประเทศไทยในปี 2557
การส่ ง ออกและน� ำ เข้ า โดยรวมมี ป ริ ม าณสิ น ค้ า เพิ่ ม ขึ้ น
ร้อยละ 4.07 และ 1.89 ตามล�ำดับ ในขณะที่การขนส่งสินค้า
36 รายงานประจ�ำปี 2557

ผ่านแดนลดลงร้อยละ 6.11 ท�ำให้การขนส่งสินค้ารวมมี
ปริมาณ 1,273,000 ตัน ลดลงจากปี 2556 ร้อยละ 0.36
ทัง้ นี้ ในการด�ำเนินกิจการการขนส่งสินค้า และไปรษณียภัณฑ์
ทางอากาศ ยังต้องแข่งขันกับสายการบินบริษั ทอื่นที่เปิดให้
บริการขนส่งสินค้าในเส้นทางเดียวกับทีบ่ ริษัทฯ เปิดให้บริการ
อยู่ โดยมาพร้อมรูปแบบการให้บริการทีเ่ หมือนหรือคล้ายคลึง
กั น ทั้ ง ยั ง ต้ อ งแข่ ง ขั น กั บ ผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารขนส่ ง สิ น ค้ า และ
ไปรษณียภัณฑ์แบบเบ็ดเสร็จเต็มรูปแบบ ซึง่ มีสถานีขนส่งภาค
พื้นดิน ทางทะเล ทางอากาศ ( Multimodal Logistic) เป็น
ของตนเอง
นอกจากนี้ ยังสามารถให้บริการในลักษณะทีม่ กี ารรับของจาก
สถานที่ของผู้ส่ง และจัดส่งให้ถึงสถานที่ของผู้รับ (door-todoor) ซึง่ ในปัจจุบนั การแข่งขันในธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศ
มีแนวโน้มสูงขึ้นจากการเปิดเสรีทางอุตสาหกรรมการบินใน
ประเทศไทยมากขึ้น แต่ด้วยข้อจ�ำกัดในสิทธิการบินของ
ประเทศไทย ผู้ให้บริการเหล่านั้นจึงยังไม่อาจแข่งขันกับ
บริษัทฯ ได้ ซึ่งโดยนัยส�ำคัญส�ำหรับภายในประเทศ บริษัทฯ
เผชิญกับภาวะแข่งขันอยู่บ้าง โดยเฉพาะกับธุรกิจรถบรรทุก
และจะมีคู่แข่งเพิ่มขึ้นอีกหากโครงการรถไฟความเร็วสูงถือ
ก�ำเนิดขึน้ มา แต่ถอื ว่าเป็นรายได้สว่ นน้อยเมือ่ เปรียบเทียบกับ
รายได้ โ ดยรวมที่ บ ริ ษั ท ฯ ได้ รับ จากการขนส่ ง สิ นค้ าและ
ไปรษณียภัณฑ์ทางอากาศในภาพรวมทั้งหมด

ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเกี่ยวกับผลประกอบการในแง่
รายได้ ฝ่ายการพาณิชย์สินค้าและไปรษณียภัณฑ์จึงมุ่งเน้น
สร้างความเชือ่ มัน่ ให้กบั กลุม่ ลูกค้าทัว่ ไป (General Customers)
และลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย (Corporate Target Group) โดยได้
พัฒนาให้ผลิตภัณฑ์มคี วามหลากหลายเพือ่ เป็นทางเลือกให้กบั
ลูกค้าในทุกเส้นทางทีบ่ ริษัทฯ ท�ำการบิน และได้ให้ความส�ำคัญ
กับลูกค้ากลุ่มที่มีศักยภาพในการน�ำเข้า-ส่งออกที่มีปริมาณ
การขนส่งในแต่ละปีจ�ำนวนสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มลูกค้า
ที่ผลิตอุปกรณ์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่มีปริมาณการขนส่ง
คราวละมากๆ และหลากหลายในเส้นทางเที่ยวบินโดยสาร
(Belly) และเทีย่ วบินขนส่งสินค้า (Freighter) ทีบ่ ริษัทฯ ด�ำเนิน
การอยู่ในปัจจุบัน เพื่อรองรับกระบวนการบริการจัดการด้าน
วัตถุดิบ (Supply Chain Management) ของกลุ่มลูกค้าราย
ใหญ่เหล่านี้

ท�ำการพัฒนาปรับปรุง การให้บริการทั้งด้านคุณภาพและ
ความมีมาตรฐานอย่างต่อเนือ่ งในทุกจุดการให้บริการ โดยได้
น�ำความต้องการและข้อเสนอแนะของลูกค้าผู้ใช้บริการมา
ปรับปรุงการให้บริการ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด โดย
เปิดการให้บริการคลังสินค้าระบบปิด เพื่อสามารถบริหาร
จัดการด้านความปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไป
ตามมาตรฐานสากล สามารถบริหารจัดการผลิตภัณฑ์และการ
บริการให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่สม�่ำเสมอต่อเนื่องในทุก
จุดบริการ โดยสะท้อนการเป็นสายการบินชัน้ เยีย่ ม (Premium
Airline) แสวงหารายได้เพิ่มด้วยการเสริมการให้บริการ
รูปแบบใหม่ๆ ตลอดจนสร้างความสามารถทางการแข่งขัน
รองรับการเปิดเสรีทางการค้า การบริการ และการลงทุนตาม
กรอบความร่วมมือของประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (Asian Economics Community : AEC)

ส�ำหรับสินค้าประเภททีต่ อ้ งการใช้อปุ กรณ์พเิ ศษท�ำการบรรทุก
ในผลิตภัณฑ์บริการ คือ “THAI Sensitive Temperature
Products-TGT” ซึ่งทางบริษั ทฯ ได้เล็งเห็นว่าผลิตภัณฑ์
บริการในกลุ่มนี้มีสายการบินที่มีความพร้อมในการให้บริการ
น้อยราย โดยเฉพาะเส้นทางระหว่างกลุ่มประเทศในยุโรป
ออสเตรเลีย และเอเชีย โดยมุ่งเน้นลูกค้ากลุ่มเป้าหมายจาก
ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ และเยอรมนี เป็นต้น

โดยบริษั ทฯ จัดตั้งศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Cargo Contact
Center : CCC) ส�ำหรับบริการด้านข้อมูลข่าวสารแก่ลูกค้าที่
สามารถได้รับค�ำตอบ ณ จุดเดียว (One stop information
service center for customer) และการให้บริการระบบ
ติดตามสืบค้นสถานะ (Track and Trace) เพือ่ สามารถติดตาม
สถานการณ์ขนส่งสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ www.thaicargo.
com ท�ำให้ลูกค้าสามารถรับทราบสถานะของสินค้าได้อย่าง
ละเอียด อีกทัง้ ยังปรับปรุงขัน้ ตอนด�ำเนินงานเพือ่ ลดระยะเวลา
ในการส่งมอบสินค้า พัฒนาการคัดแยกสินค้าประเภทสินค้า
ถ่ายล�ำให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงร่นระยะเวลาการท�ำงาน
ก�ำลังคน และข้อผิดพลาดในการด�ำเนินงาน การทีบ่ ริษัทฯ ได้
รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 จึงเป็นการตอกย�ำ้
การให้บริการที่อยู่ในมาตรฐานระดับสากล

หน่วยธุรกิจ

บริษั ทฯ ด�ำเนินกิจการที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับการขนส่ง
โดยจัดตัง้ เป็นหน่วยธุรกิจ ประกอบด้วยการบริการคลังสินค้า
และการจัดการขนส่ง การบริการลูกค้าภาคพื้น การบริการ
ลานจอดและอุ ป กรณ์ ภ าคพื้ น และครั ว การบิ น โดยมี
รายละเอียด ดังนี้

ธุรกิจการบริการคลังสินค้า
ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

บริษั ทฯ ได้ด�ำเนินการให้บริการคลังสินค้าที่อาคารขนถ่าย
สินค้า เพื่อรองรับการขยายตัวของปริมาณการขนส่งสินค้า
และไปรษณียภัณฑ์ ทั้งการน�ำเข้า-ส่งออก รวมถึงสินค้า
ถ่ายล�ำ ทั้งการขนส่งระหว่างประเทศและภายในประเทศ ณ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 โดยเป็น
การให้บริการจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศที่ ใหญ่ที่สุด ณ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีลกู ค้าสายการบินต่างชาติ 64 ราย
การด�ำเนินงานจัดการสินค้าของบริษัทฯ ประกอบไปด้วยการ
จัดการสินค้าทั่วไป สินค้าที่ต้องได้รับการดูแลพิเศษ (เช่น
สินค้าสด สิ่งมีชีวิต สินค้ามีมูลค่าสูง และสินค้าที่ต้องการ
ควบคุมอุณหภูมิเป็นพิเศษ) และในปี พ.ศ. 2557 บริษัทฯ ได้

บริษัทฯ มุง่ เน้นรูปแบบการให้บริการลูกค้าอย่างครบวงจร เพือ่
ให้ลูกค้าได้รับความพอใจสูงสุด เป็นการรองรับการขยายตัว
ของปริมาณสินค้าทางอากาศ และรองรับการเปิดเสรีทาง
การค้า การบริการ และการลงทุนตามกรอบความร่วมมือของ
ประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พัฒนาขีดความ
สามารถในการแข่งขันให้มปี ระสิทธิภาพ เพือ่ เพิม่ ศักยภาพใน
การแข่งขันให้สูงขึ้นบริษัทฯ จึงมีการน�ำเอาระบบเทคโนโลยี
ใหม่มาทดแทนระบบเก่า
บริษั ทฯ พร้อมรองรับการขยายตัวทางธุรกิจเพื่อก้าวเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ บริษัทฯ ได้มีโครงการก่อสร้าง
อาคารคลังสินค้า ระยะที่ 2 พืน้ ทีป่ ระมาณ 22,125 ตารางเมตร
ณ บริเวณด้านข้างอาคารคลังสินค้าเดิม สามารถรองรับ
ปริมาณสินค้าเพิ่มขึ้นได้อีกประมาณ 1.3 ล้านตัน (ปี 2556 มี
บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) 37

ปริมาณสินค้า 9.6 แสนตัน โดยเป็นของสายการบินไทย 5.8
แสนตัน และสายการบินลูกค้ารวมกัน 3.8 แสนตัน และในปี
2557 มีปริมาณสินค้า 9.4 แสนตัน โดยเป็นของสายการบินไทย
5.7 แสนตัน และสายการบินลูกค้ารวมกัน 3.7 แสนตัน

(มหาชน) ยกเว้นท่าอากาศยานกระบี่ที่เป็นของกรมการบิน
พลเรือน (Department of Civil Aviation)

ประเภทของการให้บริการ
l

ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทฯ ยังมีการปรับแผนกลยุทธ์เพื่อยกระดับ
การให้บริการ และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ทั้ง
สายการบินลูกค้า และบริษัทตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศ
(Customers Relationship Management : CRM) ด้วยการ
เยี่ยมเยียนกลุ่มคู่ค้า และจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเพื่อ
กระตุน้ ยอดขาย เป็นการสร้างความมัน่ ใจว่าสินค้าจะได้รบั การ
ดูแลเป็น พิเศษทุกขั้นตอน และจัดส่งไปยังปลายทางตาม
เที่ยวบินที่ได้จัดเตรียมเอาไว้ (Flown as booked)
l

เพื่อให้การบริการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น บริษั ทฯ ยังได้
ท�ำการพัฒนาระบบการจัดการขนส่งสินค้าที่ทันสมัย (New
Cargo IT System) เพื่อสนับสนุนการด�ำเนินธุรกิจ และเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของฝ่ายการพาณิชย์สนิ ค้าและ
ไปรษณียภัณฑ์ โดยสามารถใช้ระบบใหม่แบบเต็มรูปแบบใน
เดือนสิงหาคม 2557 และพัฒนาการให้บริการจัดการบรรทุก
สิ น ค้ า อย่ า งเต็ ม รู ป แบบและครบวงจร (Full Services
Terminal) เพื่อยกระดับการให้บริการทั้งด้านคุณภาพและ
ประสิทธิภาพให้ได้มาตรฐานในระดับสากล

l

l

l

ธุรกิจการบริการลูกค้าภาคพื้น
ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

บริษั ทฯ ได้เพิ่มศักยภาพในการให้บริการลูกค้าภาคพื้นแบบ
เต็มรูปแบบ (Full Ground Handling) และสามารถให้บริการ
ครบทุกแบบของเครื่องบิน (All Aircraft Types) จากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการให้บริการลูกค้าภาคพื้น
มากว่า 50 ปี นับแต่เริม่ ให้บริการ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
เป็นต้นมา แม้ว่าปัจจุบันได้ย้ายฐานการปฏิบัติงานมาอยู่ที่
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัทฯ ยังได้รบั อนุญาตจากบริษัท
ท่าอากาศยานไทย (มหาชน) ให้เป็นผู้ประกอบการบริการ
ลูกค้าภาคพื้น ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตามสัญญาเลขที่
ทสภ.1-47/2549 โดยมีระยะเวลาของสัญญารวม 34 ปี นับ
ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2549 ถึงวันที่ 27 กันยายน 2583
นอกจากนี้ บริ ษั ท ฯ ยั งได้ รั บ อนุ ญ าตจากท่ า อากาศยาน
นานาชาติในภูมภิ าค เช่น เชียงใหม่ หาดใหญ่ ภูเก็ต กระบี่ และ
เชียงราย ให้เป็นผู้ให้บริการลูกค้าภาคพื้น ณ ท่าอากาศยาน
ดั ง กล่ า วมาโดยตลอด ทั้ ง นี้ สั ญ ญาการอนุ ญ าตให้ เ ป็ น
ผู้ประกอบการบริการ ณ ท่าอากาศยานต่างๆ นั้น ยังอยู่ใน
ระหว่างการด�ำเนินการของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด
38 รายงานประจ�ำปี 2557

l

l

บริ ก ารผู ้ โ ดยสาร ประกอบด้ วย บริ ก ารตรวจรั บ บั ต ร
โดยสาร เอกสารการเดินทาง หมายเลขที่นั่ง อาหารพิเศษ
และ/หรือบริการพิเศษในแต่ละรูปแบบการเดินทางหรือ
ตามที่ ได้ส�ำรองไว้ล่วงหน้า ตรวจสอบและบันทึกน�้ำหนัก
สัมภาระของผู้โดยสาร รวมถึงบริการผู้โดยสารขาออก
บริเวณห้องพักผู้โดยสารก่อนเข้าอากาศยาน ให้บริการ
ตรวจทานเอกสารการเดินทาง จัดล�ำดับและระเบียบการ
เข้าสู่อากาศยาน และอ�ำนวยความสะดวกผู้โดยสารที่ออก
จากอากาศยานส�ำหรับเที่ยวบินขาเข้า
บริการห้องรับรองพิเศษ ให้แก่ผโู้ ดยสารชัน้ หนึง่ ชัน้ ธุรกิจ
ผู้โดยสารสมาชิกบัตรแพลททินั่ม สมาชิกบัตรทอง และมี
บริการสปา (Spa) ส�ำหรับผู้โดยสารชั้นหนึ่งและชั้นธุรกิจ
บริการด้านสัมภาระ ให้บริการตรวจสอบ ติดตามสัมภาระ
สูญหาย และซ่อมแซมหรือชดใช้กรณีกระเป๋าช�ำรุดเสียหาย
รวมถึงให้บริการน�ำสัมภาระล่าช้าส่งให้กบั ผูโ้ ดยสารถึงทีพ่ กั
บริการควบคุมระวางบรรทุก และบริการวางแผนระวาง
บรรทุ ก ค� ำ นวณน�้ ำ หนั ก บรรทุ ก ควบคุ ม การบรรทุ ก
สัมภาระสินค้า และไปรษณียภัณฑ์ทั้งขาขึ้นและขาลง
(Loading and Unloading)
บริการสนับสนุนการให้บริการ เช่น ช่วยเหลือผู้โดยสารที่
ประสบปั ญหาต่ างๆ ทั้ ง เที่ ย วบิ นขาเข้ า-ขาออก และ
ผู้โดยสารต่อเครื่อง ให้สามารถเดินทางต่อไปยังจุดหมาย
ปลายทางได้อย่างราบรืน่ ได้รบั ความสะดวก ปลอดภัยมาก
ทีส่ ดุ นอกจากนี้ ยังมีบริการพิเศษต่างๆ (Special Service)
อาทิ การบริการเฉพาะบุคคลส�ำคัญ ผูโ้ ดยสารทีเ่ ดินทางใน
ชัน้ หนึง่ ชัน้ ธุรกิจ ผูโ้ ดยสารสมาชิกแพลททินมั่ หรือสมาชิก
บัตรทอง รวมทั้งการบริการผู้โดยสารสูงอายุ ผู้พิการ
ผู้ป่วยที่แพทย์รับรองการเดินทาง และผู้โดยสารที่มีอายุ
ต�่ำกว่า 12 ปีที่เดินทางล�ำพัง เป็นต้น
บริการพิเศษเฉพาะลูกค้าของหน่วยงานเอกชน (NonCustomer Airlines Services) อาทิ ธนาคาร และโรงแรม
ที่ต้องการให้บริษัทฯ อ�ำนวยความสะดวกให้ลูกค้าของตน
เป็นพิเศษ เช่น บริการด้านผู้โดยสาร ห้องรับรองพิเศษ
และการบริการพิเศษต่างๆ ตามที่ระบุในสัญญาการให้
บริการ
บริการสายการบินลูกค้า (Customer Airlines Services)
ให้บริการผู้โดยสาร สัมภาระ การควบคุมระวางบรรทุก
ห้องรับรองพิเศษ และการบริการพิเศษต่างๆ ตามที่มีระบุ
ไว้ในสัญญาการให้บริการ

การตลาดและการแข่งขัน

นโยบายการตลาดของฝ่ายบริการลูกค้าภาคพื้น เน้นการเพิ่ม
สัดส่วนของบริษัทฯ ในตลาดการให้บริการลูกค้าภาคพื้น ณ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งมีคู่แข่งอยู่อีก 2 ราย ซึ่งปัจจุบัน
บริษัทฯ ก็มีสัดส่วนการตลาด 2 ใน 3 อยู่แล้ว โดยไม่นับรวม
สายการบินทีม่ กี ารบริการภาคพืน้ ด้วยตนเอง ทีถ่ อื เป็นเป้าหมาย
ทีบ่ ริษัทฯ จะรุกเข้าไปเสนอให้บริการแก่สายการบินเหล่านีด้ ว้ ย
ในส่วนของการให้บริการ ณ ท่าอากาศยานภูมภิ าคทีเ่ ชียงใหม่
หาดใหญ่ ภูเก็ต กระบี่ และเชียงรายนั้น จะมีคู่แข่งอยู่เพียง
แห่งละ 1 ราย โดยสัดส่วนทางการตลาดของบริษั ทฯ จะ
มากกว่าร้อยละ 80% ทั้งนี้ ท่าอากาศยานภูเก็ตจะเป็นตลาด
ที่มีอุปสงค์ (Demand) มาก ทั้งสายการบินแบบฤดูกาล
(Seasonal) และแบบเช่ า เหมาล� ำ (Charter) รวมทั้ ง
สายการบินราคาประหยัด (Low Cost Carriers) ซึง่ จะมีจำ� นวน
เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ
การให้บริการเที่ยวบินแบบเหมาล� ำ (Charter Flight) ที่
ท่าอากาศยานดอนเมือง เพือ่ ให้สอดคล้องกับนโยบายการเปิด
ให้บริการท่าอากาศยานดอนเมืองของบริษัทท่าอากาศยานไทย
จ�ำกัด (มหาชน) ที่ประกาศใช้มาตั้งแต่ปี 2557 เป็นโอกาสใน
การขยายรูปแบบบริการที่จะสามารถเพิ่มรายได้จากการให้
บริการภาคพืน้ ณ ท่าอากาศยานดอนเมืองในอีกทางหนึง่ ด้วย

การจัดหาผลิตภัณฑ์และการบริการ

ปัจจัยส�ำคัญที่มีผลกระทบอย่างยิ่งต่อการให้บริการลูกค้า
ภาคพื้นในทุกๆ ท่าอากาศยาน คือแรงงาน (Man Power)
เนื่องจากผลจากการปรับแรงงานขั้นต�่ำในประเทศไทย ท�ำให้
แรงงานที่มีอยู่ในภาคอุตสาหกรรมการเดินอากาศ (Aviation
Industry) หรือการบิน (Airlines Business) มีการโยกย้าย
ไปสู่อุตสาหกรรมอื่นๆ เนื่องด้วยการได้รับค่าจ้างเท่ากันหรือ
ต�ำ่ กว่าเล็กน้อย แต่ไม่ตอ้ งเหนือ่ ยจากการท�ำงานเป็นกะ (Shift
Work) ซึง่ ทัง้ บริษัทฯ เอง และคูแ่ ข่ง ต่างได้รบั ผลกระทบจาก
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกัน

ในส่วนของบริษัทฯ นั้น ได้มีการบริหารจัดการแรงงาน เพื่อ
ด�ำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ด้วยการว่าจ้างแรงงานแบบ
จัดจ้างคนภายนอก (Outsources) และแบบ Out-Job รวมทัง้
หาแรงงานแบบไม่เต็มเวลา (Part Time) มาเสริม เพื่อให้มี
ปริมาณแรงงานเพียงพอต่อการให้บริการลูกค้าภาคพืน้ ในทุก
ท่าอากาศยานดังกล่าวข้างต้น อีกทั้ง บริษัทฯ มีนโยบายใน
การแปรสภาพการจ้างแรงงานภายนอกของบริษัท วิงสแปน
เซอร์วสิ เซส จ�ำกัด (Wingspan Services Company Limited)
ที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ให้เป็นพนักงานแบบสัญญา (Contract)
เพื่อสร้างความมั่นคงในการท�ำงานให้แก่พนักงานเหล่านั้น

ธุรกิจการบริการอุปกรณ์ภาคพื้น
ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ

ฝ่ า ยบริ ก ารอุ ป กรณ์ ภ าคพื้ น ได้ รั บ อนุ ญ าตจากบริ ษั ท
ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน) ให้เป็นผู้ประกอบการ
บริการอุปกรณ์ภาคพื้น ตามสัญญาที่ ทสภ. 1-50/2549
โดยมีระยะเวลาของสัญญา 34 ปีนับตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน
2549 ถึง วันที่ 27 กันยายน 2583
ฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพืน้ มีประสบการณ์และความเชีย่ วชาญ
ในการให้บริการอุปกรณ์ภาคพื้นมามากกว่า 54 ปีในการให้
บริการกับอากาศยานทุกประเภททั้งอากาศยานของบริษั ทฯ
และสายการบินลูกค้า
ประเภทของการให้บริการประกอบด้วย
1. การให้บริการขนถ่ายสัมภาระทั้งในรูปแบบของสัมภาระ
ของผู้โดยสาร สินค้าและไปรษณียภัณฑ์ทั้งเที่ยวบินขาเข้า
และขาออก โดยการให้บริการดังกล่าวยังรวมถึงการขนถ่าย
สินค้าขนาดใหญ่ที่ขนส่งด้วยอากาศยานแบบเครื่องบิน
ขนส่งสินค้า (Freighter) ได้อีกด้วย
2. การให้บริการขนส่งผู้โดยสารจากอาคารผู้โดยสารไปยัง
อากาศยาน และ/หรื อ จากอากาศยานมายั ง อาคาร
ผู้โดยสาร ทั้งนี้ฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้นสามารถให้
บริการแก่ผู้โดยสาร VIP ด้วยรถโดยสารพิเศษที่มีความ
บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) 39

หรูหรา และทันสมัยเหมาะสมกับระดับของผูโ้ ดยสารแต่ละ
ประเภท
การให้บริการอากาศยานด้วยอุปกรณ์จ่ายกระแสไฟฟ้า
จ่ายลมเย็นบริการเติมน�้ำดื่มแก่อากาศยานด้วยมาตรฐาน
สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IDQP / IATA
Drinking-Water Quality Pool) การบริการขนถ่ายสิ่ง
ปฏิกลู จากอากาศยาน และการเคลือ่ นย้ายอากาศยานจาก
หลุมจอดสู่จุดขึ้นบิน
3. การให้บริการท�ำความสะอาดภายในอากาศยานทัง้ ประเภท
อากาศยานจอดแวะ (Transit) และการท�ำความสะอาดขัน้
โรงเก็บ (Deep clean) ทั้งนี้การให้บริการทั้งสองประเภท
นัน้ อยู่ในระดับของ Secure Clean เป็นการท�ำความสะอาด
ควบคูไ่ ปกับการตรวจเช็กด้านความมัน่ คงการบินไปในเวลา
เดียวกัน และจากความทุ่มเทและการพัฒนาอย่างไม่
หยุดยั้ง ท�ำให้การท�ำความสะอาดภายในอากาศยานได้รับ
รางวัลจาก Skytrax
4. การให้บริการอากาศยานในสภาวะฉุกเฉินทั้งกรณีฉุกเฉิน
ทางการแพทย์ที่เป็นการติดต่อจากโรคระบาด การเตรียม
รับสภาวะฉุกเฉินเมือ่ อากาศยานเกิดไฟไหม้ รวมถึงการย้าย
ฐานในกรณีสนามบินสุวรรณภูมิไม่สามารถให้บริการได้
โดยการจัดท�ำเป็นแผนป้องกันและฝึกเตรียมความพร้อม
ส�ำหรับตอบโต้เหตุฉุกเฉินกับบริษั ท ท่าอากาศยานไทยฯ
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
นอกจากการให้บริการข้างต้นแล้ว ฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพืน้
ยั ง มี ขี ด ความสามารถในการซ่ อ มบ� ำ รุ ง อุ ป กรณ์ และ
ตู้คอนเทนเนอร์บรรจุสัมภาระของผู้โดยสาร (ULD / Unit
Loading Device)
การบริการของฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้นได้รับมาตรฐาน
ด้านความปลอดภัยจากการตรวจประเมินจาก IOSA (ตาม
มาตรฐานของสมาพันธ์ผู้ขนส่งทางอากาศนานาชาติ (IATA))
มาตรฐานด้านคุณภาพ ISO 9001 และมาตรฐานด้านความ
มั่นคงการบินจากการตรวจประเมินจากหน่วยงานด้านความ
ปลอดภัยในการเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา (Transportation Security Administration, Department of
Homeland Security : TSA) หน่วยงานด้านความปลอดภัยใน
การเดินทางของประเทศออสเตรเลีย (Office of Transport
Security : OTS) ท�ำให้ลูกค้ามั่นใจว่าการใช้บริการจากฝ่าย
บริการอุปกรณ์ภาคพื้นจะได้รับความปลอดภัย ได้มาตรฐาน
คุณภาพการให้บริการ และมีความมั่นคงการบินสูงสุด
นอกจากการให้บริการอุปกรณ์ภาคพื้นที่สนามบินสุวรรณภูมิ
แล้ว ฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้นยังให้บริการที่ท่าอากาศยาน
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ภูมิภาคอีก 10 จังหวัด อันประกอบไปด้วย ท่าอากาศยาน
ดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานเชียงราย
ท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ท่าอากาศยาน
กระบี่ ท่ า อากาศยานอุ ด รธานี ท่ า อากาศยานอู ่ ต ะเภา
ท่าอากาศยานขอนแก่น และท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี
อย่างไรก็ตาม หากท่าอากาศยานนอกเหนือไปจากที่ให้บริการ
ข้างต้นมีความจ�ำเป็นทีต่ อ้ งใช้การบริการอุปกรณ์ภาคพืน้ อาทิ
การบริการเทีย่ วบินฮัจญ์ทที่ า่ อากาศยานนราธิวาส ฝ่ายบริการ
อุปกรณ์ภาคพื้นก็สามารถให้บริการได้อย่างเต็มขีดความ
สามารถ ด้วยการน�ำอุปกรณ์จากท่าอากาศยานข้างเคียงมาให้
บริการ

การตลาด และการแข่งขัน

การบริการอุปกรณ์ภาคพื้นที่สนามบินสุวรรณภูมิมีคู่แข่งอยู่
1 ราย โดยฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพืน้ มีลกู ค้า 80 สายการบิน
เป็นสัดส่วนอยู่ 60% บริษั ทคู่แข่งมีสัดส่วนทางตลาดอยู่
35% ส่วนสายการบิน ที่มีการบริการภาคพื้นด้วยตนเองมี
สัดส่วนอยู่ 4% ทัง้ นีฝ้ า่ ยบริการอุปกรณ์ภาคพืน้ จึงต้องพยายาม
รั ก ษาฐานลู ก ค้ าเดิ ม และพยายามหาลู ก ค้ าใหม่ เ พิ่ ม เติ ม
โดยการน� ำ ข้ อ มู ล จากลู ก ค้ า ทั้ ง ข้ อ มู ล ด้ า นการร้ อ งเรี ย น
(Complaint) และข้อมูลด้านการวัดความพึงพอใจมาศึกษา
และพิ จ ารณาวางแผนการท� ำ งานเพื่ อให้ ลู ก ค้ า เกิ ด ความ
พึงพอใจสูงสุด ส�ำหรับการหาลูกค้าใหม่นนั้ ฝ่ายบริการอุปกรณ์
ภาคพื้นได้ใช้จุดแข็ง คือการมีหน่วยงานควบคุมการบริการ
ภาคพืน้ ทีม่ ขี ดี ความสามารถในการตัดสินในทัง้ ในสถานการณ์
ปกติ และสถานการณ์ฉกุ เฉินในการน�ำเสนอให้ลกู ค้าพิจารณา
ตัดสินใจ

การจัดหาผลิตภัณฑ์ และการบริการ

ปัจจัยส�ำคัญในการให้บริการอุปกรณ์ภาคพืน้ คือ อุปกรณ์ และ
แรงงาน ในด้านของอุปกรณ์ฝ่ายบริการภาคพื้นได้จัดท�ำ
โครงการวางแผนอุปกรณ์ภาคพื้นดินส�ำหรับฝูงบิน (Ground
Equipment Services Fleet Plan) เพือ่ ให้มอี ปุ กรณ์ทที่ นั สมัย
อยู่เสมอ และมีค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานและการซ่อมบ�ำรุง
ต�ำ่ ทีส่ ดุ ส่วนในด้านแรงงานนัน้ ได้ดำ� เนินการว่าจ้างแรงงานทัง้
แบบจัดจ้างคนภายนอก (Outsources) และแบบ Out job
รวมทั้งการพัฒนาแรงงานเดิมให้มีขีดความสามารถในการ
ท�ำงานได้หลายๆ อุปกรณ์ หรือมีทักษะหลายอย่าง (Multi
Skill) เพือ่ ให้มแี รงงานเพียงพอต่อการปฏิบตั งิ าน และมีตน้ ทุน
อยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้ นอกจากนั้นยังได้ศึกษา และ
จัดหาอุปกรณ์ที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเหมาะกับพื้นที่ ในการ
ท�ำงาน คือ รถไฮบริด แทรคเตอร์ (Hybrid tractor) ทีส่ ามารถ
ใช้ได้ทั้งระบบเครื่องยนต์ และระบบไฟฟ้า ซึ่งท�ำให้ประหยัด
ต้นทุนในการด�ำเนินการและรักษาสภาพแวดล้อมไปในคราว
เดียวกัน

ธุรกิจครัวการบิน

ครัวการบิน เป็นหนึ่งในกิจกรรมสนับสนุนธุรกิจสายการบิน
โดยมีฐานการปฏิบัติการ 2 แห่ง คือ
1. ครัวการบิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตั้งอยู่ ในเขต
ปลอดอากร บนพืน้ ทีป่ ระมาณ 90,000 ตารางเมตร ด�ำเนิน
การผลิตอาหารเพือ่ ให้บริการแก่ผโู้ ดยสารส�ำหรับเทีย่ วบิน
ระหว่างประเทศของบริษัทฯ และผูโ้ ดยสารของสายการบิน
ชั้นน�ำอื่นๆ อีกกว่า 60 สายการบิน
2. ครัวการบิน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง บนพื้นที่ประมาณ
40,200 ตารางเมตร ด�ำเนินการผลิตอาหารเพื่อให้บริการ
แก่ผู้โดยสารส�ำหรับเที่ยวบินภายในประเทศของบริษั ทฯ
และผู้โดยสารของสายการบินชั้นน�ำอื่นๆ ที่ท�ำการบินออก
จากสนามบินดอนเมือง นอกจากนี้ ยังด�ำเนินธุรกิจภาคพืน้
ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร เช่น ภัตตาคาร ณ ท่าอากาศยาน
นานาชาติ ร้านเบเกอรี่พัฟแอนด์พาย (Puff & Pie Bakery
House) การให้บริการจัดเลี้ยงทั้งในและนอกสถานที่
ร้านอาหารสวัสดิการพนักงาน เป็นต้น
นอกจากนี้ ยังด�ำเนินธุรกิจในต่างจังหวัด อาทิ ท่าอากาศยาน
กระบี่ เชียงราย เชียงใหม่ และภูเก็ต ในการให้บริการอาหาร
และเครื่องดื่มภายในภัตตาคาร ผลิตอาหารเพื่อให้บริการแก่
ผู้โดยสารของบริษัทฯ และสายการบินอื่นด้วย
ครั ว การบิ น เป็ น ผู ้ น� ำในการผลิ ต อาหารและบริ ก ารแก่
สายการบิน โดยมีส่วนแบ่งการตลาดมากกว่าร้อยละ 70 ให้
บริการแก่เที่ยวบินมากกว่า 70,000 เที่ยว/ปี ผลิตอาหาร
มากกว่า 65,000 ชุด/วัน มีสัดส่วนในการจัดซื้อวัตถุดิบ
ในประเทศ ร้อยละ 75 และน�ำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ
ร้อยละ 25
กระบวนการผลิตอาหารและบริการของครัวการบินได้รบั การ
รับรองฯ ตามมาตรฐานสากล ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากสมาคม

ขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศและองค์การอนามัยโลก
ประกอบด้วย ระบบการจัดการคุณภาพ (ISO 9001:2008)
ระบบการประกั น ความปลอดภั ย ของอาหาร (Hazard
Analysis Critical Control Points : HACCP) ระบบการจัดการ
สุขลักษณะที่ดี ในการผลิตอาหาร (Good Manufacturing
Practices : GMP) โดยได้ประยุกต์ใช้ทั้ง 3 ระบบนี้อย่าง
บูรณาการ (Quality-Hygiene-Safety : QHS) นอกจากนี้
ครัวการบินยังได้รับการรับรองระบบการผลิตอาหารฮาลาล
(Halal & Hal-Q) ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย (OHSAS 18001) ระบบการจัดการสิง่ แวดล้อม (ISO
14001)
ด้วยมาตรฐานสากล ท�ำให้ครัวการบินได้รับรางวัลสถาน
ประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
สภาพสิง่ แวดล้อมในการท�ำงาน ระดับประเทศ ประจ�ำปี 2554
และจากประสบการณ์กว่า 50 ปี ในการด�ำเนินธุรกิจด้าน
อาหารของครัวการบิน จึงมีส่วนท�ำให้สายการบินไทยได้รับ
รางวั ล สายการบิ น ยอดเยี่ ย มอั น ดั บ ที่ 1 จาก SKYTRAX
ประเภทการให้บริการอาหารบนเครื่องบินชั้นประหยัดยอด
เยีย่ มปี 2557 (World’s Best Economy Class Catering 2014)
นอกจากนี้สายการบิน All Nippon Airways (ANA) จาก
ประเทศญี่ปุ่น ได้มอบรางวัล Gold Prize Best Long Haul /
Middle Haul Caterer Award of 2013 รวมถึงสายการบิน
EVA Air (BR) จากประเทศไต้หวัน ได้มอบรางวัล Excellent
Catering Service Award Gold 2013 และสายการบิน
JetStar (JQ) จากประเทศออสเตรเลียได้มอบรางวัล Most
Improved Caterer for 2013 รางวัลระดับนานาชาติเหล่านี้
เป็นเครื่องยืนยันถึงคุณภาพและการบริการของครัวการบิน
นับเป็นความภาคภูมิใจของฝ่ายครัวการบิน
แม้วา่ ในปีทผี่ า่ นมา ครัวการบินจะได้รบั ผลกระทบจากสภาวะ
เศรษฐกิจและวิกฤตการณ์ต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็น
สถานการณ์ทางการเมือง ภาวะต้นทุนประกอบการที่สูงขึ้น
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แต่ดว้ ยความมุง่ มัน่ ของฝ่ายบริหารและพนักงานทีป่ รับกลยุทธ์
ในด้านต่างๆ ทัง้ ด้านการตลาดและการปฏิบตั กิ าร ให้สอดคล้อง
กับภาวะการณ์ต่างๆ อาทิ การขยายฐานการผลิต การขยาย
สาขาธุรกิจร้านเบเกอรี่ การปรับลดค่าใช้จา่ ยเพือ่ ลดต้นทุนใน
การด�ำเนินงาน การควบคุมการใช้พลังงานเพื่อลดค่าน�้ ำ/
ค่าไฟฟ้า การน�ำเอาระบบบริหารมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
(Lean Management) และประยุกต์ใช้ในกระบวนการปฏิบตั ิ
งานต่างๆ จึงลดการสูญเสียของวัตถุดิบมีผลให้ค่าใช้จ่าย
วัตถุดิบลดลง ผลจากการปรับโครงสร้างต้นทุนให้เหมาะสม
ต่อการแข่งขัน ท�ำให้ครัวการบินสามารถสร้างผลก�ำไรได้
ด้วยดีเสมอมา

กิจการอื่นๆ

นอกจากนี้ ยังมีกิจการอื่น ที่เป็นธุรกิจสนับสนุนการขนส่ง
ได้แก่ ธุรกิจบริการซ่อมบ�ำรุงอากาศยาน ธุรกิจบริการอ�ำนวย
การบิน ธุรกิจจ�ำหน่ายสินค้าปลอดภาษีบนเครือ่ งบิน และธุรกิจ
จ�ำหน่ายสินค้าที่ระลึก โดยมีรายละเอียดดังนี้

ธุรกิจบริการซ่อมบ�ำรุงอากาศยาน

ฝ่ายช่างเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจรับผิดชอบในการซ่อมบ�ำรุง
อากาศยานของบริษัทฯ ตัง้ แต่เริม่ เข้าประจ�ำฝูงบิน จนกระทัง่
ปลดประจ�ำการและจ�ำหน่ายออกจากฝูงบิน และยังให้บริการ
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ซ่อมบ�ำรุงอากาศยานของสายการบินลูกค้า ให้คงสภาพความ
สมควรเดินอากาศ โดยให้มคี ณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนตามข้อก�ำหนด
ของกรมการบินพลเรือนและองค์กรต่างๆ ทีค่ วบคุมสายการบิน
พาณิชย์ตามที่บริษั ทฯ ตกลงรับที่จะผูกพัน ซึ่งมุ่งเน้นความ
ปลอดภัยสูงสุด
การซ่อมบ�ำรุงอากาศยานของฝ่ายช่าง ประกอบด้วยงานหลัก
ดังนี้
1. งานซ่อมบ�ำรุงอากาศยานขั้นลานจอด (Line Maintenance) เป็นการให้บริการตรวจทางเทคนิคและการซ่อม
บ�ำรุงอากาศยานทุกครัง้ ทีม่ กี ารจอดแวะ (Transit) การบิน
กลับต้น ทาง (Turnaround) ตลอดจนการจอดค้างคืน
(Night Stop) ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยาน
ดอนเมือง และท่าอากาศยานอื่นๆ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ
2. งานซ่อมบ�ำรุงย่อย (Light Maintenance) เป็นการให้
บริการตรวจทางเทคนิคและการบ�ำรุงรักษาอากาศยาน
ตามระยะเวลาบินหรือชั่วโมงบิน ด�ำเนินการที่ศูนย์ซ่อม
อากาศยาน ฐานปฏิบัติการสุวรรณภูมิ ดอนเมืองและ
อู่ตะเภา
3. งานซ่อมบ�ำรุงขัน้ โรงงาน (Heavy Maintenance) เป็นการ
ให้บริการตรวจทางเทคนิคและการบ�ำรุงรักษาอากาศยาน

ทั้งล�ำตัวอากาศยาน (Airframe) เครื่องยนต์ (Engine)
อุปกรณ์ (Component) และส่วนประกอบต่างๆ ตามระยะ
เวลาบินหรือชั่วโมงบิน ด�ำเนินการที่ศูนย์ซ่อมอากาศยาน
ฐานปฏิบัติการดอนเมือง อู่ตะเภาและสุวรรณภูมิ
การด�ำเนินการซ่อมบ�ำรุงอากาศยานของฝ่ายช่างในแต่ละงาน
ตามทีก่ ล่าวข้างต้นนัน้ ฝ่ายช่างต้องมีคณ
ุ สมบัตติ ามหลักเกณฑ์
และผ่านกระบวนการตรวจสอบจนได้รับการรับรองขีดความ
สามารถจากกรมการบินพลเรือน และจากองค์กรควบคุม
การบินต่างๆ เช่น องค์การบริหารการบินแห่งสหรัฐอเมริกา
(Federal Aviation Administration - FAA) และองค์การ
ความปลอดภัยด้านการบินแห่งสหภาพยุโรป (European
Aviation Safety Agency - EASA) เป็นต้น
นอกจากงานหลักในการซ่อมบ�ำรุงอากาศยานแล้ว ฝ่ายช่าง
ยังให้บริการล้างท�ำความสะอาดล�ำตัวเครือ่ งบินให้กบั สายการบิน
ต่างๆ ทีท่ า่ อากาศยานสุวรรณภูมแิ ละท่าอากาศยานดอนเมือง
เพื่อช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสายการบิน อีกทั้งยังช่วย
ให้ ป ระหยั ด พลั ง งานเชื้ อ เพลิ ง และช่ ว ยลดมลภาวะด้ า น
สิ่งแวดล้อม
การซ่อมบ�ำรุงอากาศยานเป็นภารกิจที่ต้องใช้เงินทุนสูง ทั้ง
ด้านบุคลากร พัสดุ โรงซ่อม อุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้
ต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน และต้องมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องให้ทันเทคโนโลยีอากาศยานที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว
เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้โดยสารและผู้ที่ ใช้งานอากาศยานที่ฝ่ายช่าง
ให้บริการ ได้รบั ความสะดวกสบายและมีความปลอดภัยสูงสุด

ธุรกิจสนับสนุนการขนส่ง

กิจการสนับสนุนการขนส่งประกอบด้วย บริการอ�ำนวยการบิน
การจ�ำหน่ายสินค้าปลอดภาษีบนเครื่องบิน และการจ�ำหน่าย
สินค้าที่ระลึก
• การให้บริการอ�ำนวยการบิน (Dispatch Services) การให้
บริการอ�ำนวยการบิน เป็นการให้บริการวางแผนการบินและ
จัดเตรียมข้อมูลรายละเอียดของเส้นทางบิน พยากรณ์
อากาศ รวมทัง้ เอกสารการบินทีเ่ กีย่ วข้องอืน่ ๆ แก่เทีย่ วบิน
ของบริษัทฯ และเที่ยวบินของสายการบินลูกค้า ให้เป็นไป
ตามกฎระเบียบการบิน และข้อก�ำหนดตามทีร่ ะบุในสัญญา
เพื่อให้เที่ยวบินสามารถปฏิบัติการบินไปถึงที่หมายอย่าง
ปลอดภัย
• การจ�ำหน่ายสินค้าปลอดภาษีบนเครื่องบิน (Sales on
Board) บริษัท King Power Marketing and Management Co.,Ltd. ได้ผ่านการคัดเลือกให้เป็นผู้รับสัมปทาน
ในการจ�ำหน่ายสินค้าปลอดภาษีบนเครื่อง ตั้งแต่วัน ที่
1 ธันวาคม 2557 จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558
• การจ�ำหน่ายสินค้าที่ระลึก (THAI SHOP) บริษั ทฯ ได้
ด�ำเนินการเปิดร้านจ�ำหน่ายสินค้าทีร่ ะลึกรวมทัง้ สิน้ 6 แห่ง
ประกอบด้ ว ย ส� ำ นั ก งานใหญ่ ข องบริ ษั ท ฯ ส� ำ นั ก งาน
หลานหลวง ส�ำนักงานสีลม ส�ำนักงานเชียงใหม่ ศูนย์
ปฏิบัติการ (Operation Center : OPC) ณ ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ และส�ำนักงานหลักสี่ อีกทั้งได้เปิดจ�ำหน่าย
สินค้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และเว็บไซต์ภายนอกด้วย
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ปัจจัย

ความเสี่ยง

ท่ามกลางความเสี่ยงจากหลายปัจจัยทั้งภายในและภายนอก
ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา บริษัทฯ เล็งเห็นความจ�ำเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องมีกลไกการบริหารงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ควบคู่กับการด�ำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวังอย่างสูง เพื่อ
เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ธุรกิจการบินสามารถเดินหน้า
ต่อไปได้อย่างมั่นคง

44 รายงานประจ�ำปี 2557

บริษัทฯ จึงมุ่งให้ความส�ำคัญกับการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้ง
องค์กรอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2546 เพื่อสร้างผลตอบแทน
ที่น่าพึงพอใจและความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย โดยมีการระบุปจั จัยเสีย่ งและแนวทางการด�ำเนินการ
ระยะสั้นและระยะยาวในแผนวิสาหกิจ รวมถึงการจัดการฝึก
อบรมเชิงปฏิบตั กิ าร (Workshop) เรือ่ งการบริหารความเสีย่ ง
ให้แก่ผบู้ ริหารทุกระดับอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ สนับสนุนการปลูกฝัง
การบริหารความเสี่ยงให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง (Risk Management Committee) อันประกอบ
ด้วย กรรมการบริษัทฯ ซึ่งมีกรรมการอิสระร่วมอยู่ด้วย และ
ฝ่ายบริหาร ก�ำหนดและทบทวนนโยบายและกรอบการบริหาร
ความเสี่ยงในด้านต่างๆ อย่างสม�่ำเสมอ พร้อมทั้งก�ำกับดูแล
ติดตามประสิทธิผลของการบริหารความเสีย่ งดังกล่าว เพือ่ ให้
มั่นใจว่าผู้บริหารและพนักงานมีการระบุความเสี่ยง ประเมิน
และจัดล�ำดับความส�ำคัญ ส�ำหรับวางมาตรการป้องกัน แก้ไข
ควบคุม และจัดการปัจจัยความเสี่ยงทั้งในระดับองค์กรและ
ระดับฝ่ายทีอ่ ยูใ่ นความดูแลรับผิดชอบให้อยูใ่ นระดับทีย่ อมรับ
ได้ และเป็นระบบสอดคล้องกับมาตรฐาน (Committee of
Sponsoring Organization of the Treadway Commission
: COSO) ประกอบกับมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัทฯ ในทุกไตรมาส ทั้งนี้
มาตรการดังกล่าวเป็นไปเพือ่ ส่งเสริมให้ผบู้ ริหารและพนักงาน
ทุกฝ่ายขององค์กรใช้การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือใน
การบริหารงาน
เพื่อป้องกันผลกระทบหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจาก
ความไม่แน่นอน พร้อมกับสนับสนุนให้การด�ำเนินแผนกลยุทธ์
เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ในปี 2557 บริษัทฯ จึงมีการ
บูรณาการการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรเข้ากับแผน
กลยุทธ์ของบริษัทฯ วิเคราะห์ถึงสาเหตุของความเสี่ยงและ

ความสัมพันธ์ของความเสีย่ งต่างๆ รวมทัง้ ได้ดำ� เนินการจัดท�ำ
ดัชนีชี้วัดความเสี่ยงหลัก (Key Risk Indicator) เพื่อใช้เป็น
เครื่องเตือนภัยล่วงหน้า และปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ
การบริหารความเสีย่ ง (Enterprise-wide Risk Management
System) ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อันเอื้อต่อการ
เชือ่ มโยงการจัดท�ำรายงานการควบคุมภายใน และระบบการ
บริหารจัดการอื่นๆ ของบริษัทฯ

ปัจจัยเสี่ยงที่มีนัยส�ำคัญ

1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของ
ราคาน�้ำมันอากาศยาน

ค่าใช้จ่ายน�้ำมันอากาศยานเป็นค่าใช้จ่ายหลักในการด�ำเนิน
ธุรกิจการบิน โดยบริษทั ฯ มีตน้ ทุนค่าน�ำ้ มันอากาศยานคิดเป็น
ประมาณร้อยละ 38 ของค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน ซึ่งราคา
น�้ำมันอากาศยานมีความผันผวนอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้มี
การจัดท�ำประกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคา
น�้ำมัน (Fuel Hedging) เพื่อลดความผันผวนของต้นทุนด้าน
น�้ำมันอากาศยาน โดยบริษัทฯ มีนโยบายบริหารความเสี่ยง
ราคาน�้ำมันอากาศยาน ซึ่งมีผลกระทบต่อการด�ำเนินงานของ
บริษัทฯ มิใช่เป็นการแสวงหาก�ำไร แต่เป็นการชะลอและ
ลดผลกระทบต่อต้นทุนด้านน�้ำมันฯ หากราคามีการปรับตัว
สูงขึน้ ส�ำหรับปี 2557 บริษทั ฯ ได้ดำ� เนินการบริหารความเสีย่ ง
ราคาน�้ำมันฯ ให้ค่าใช้จ่ายน�้ำมันฯของบริษัทฯ เป็นไปตามงบ
ประมาณที่ได้ตั้งไว้ โดยบริษัทฯ ได้ประกันความเสี่ยงราคา
น�้ำมันฯ ในสัดส่วนถัวเฉลี่ยร้อยละ 63 ของปริมาณการใช้
นอกจากนี้ บริษทั ฯ มีการเรียกเก็บเงินชดเชยค่าน�ำ้ มันส่วนเพิม่
ของบริษทั ฯ ผ่านทางค่าธรรมเนียมชดเชยค่าน�ำ้ มันได้บางส่วน
ขึน้ อยูก่ บั สภาวะของตลาด การแข่งขัน ความผันผวนของราคา
น�ำ้ มันอากาศยาน การตอบสนองของตลาด และการประมาณ
การค่าใช้จา่ ยน�้ำมันอากาศยานทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง รวมทัง้ ได้
มีการบริหารจัดการน�ำ้ มันคงคลัง (Fuel Stock Management)
และเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการบริ ห ารจั ด การการใช้ น�้ ำ มั น
เชื้อเพลิง (Fuel Management)

2. ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

เนื่องจากบริษัทฯ มีรายได้เป็นเงินตราต่างประเทศกว่า 50
สกุลเงิน คิดเป็นประมาณร้อยละ 66 ของรายได้รวมทั้งหมด
บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการบริหารความเสี่ยงอันเนื่องจากความ
ผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนให้มีประสิทธิภาพ โดยมีการ
บริหารภายใต้นโยบายการบริหารโดยหลักการ Natural
Hedging คือ การจัดให้รายจ่ายเป็นเงินสกุลเดียวกับราย
ได้มากที่สุด หลังจากนั้นบริษัทฯ บริหารกระแสเงินสดโดย
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จัดการแลกเปลี่ยนเงินคงเหลือในแต่ละสกุลเข้ามาเป็นเงิน
สกุลเงินที่เป็นค่าใช้จ่ายหลักของบริษัทฯ เช่น ค่าใช้จ่ายน�้ำมัน
ค่าเช่าเครื่องบิน ค่าใช้จ่ายพนักงาน และปรับโครงสร้างเงินกู้
ในสกุลเงินต่างๆ ให้สอดคล้องกับสกุลเงินของเงินสดสุทธิ
จากการด�ำเนินการ (Net Operating Cash Flow) พร้อมๆ
กับลดความเสี่ยงของการมีหนี้เป็นเงินสกุลต่างประเทศมาก
เกินไป โดยการมีหนี้สกุลบาทด้วยส่วนหนึ่ง เพื่อลดความ
ผันผวนของรายการผลก�ำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
ในงบการเงิน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้น�ำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้
วัดมูลค่าความเสี่ยงทางด้านอัตราแลกเปลี่ยน (VaR) มาใช้
เพื่อการวางแผนการจัดหาเงินทุนและก�ำหนดวิธีการบริหาร
ความเสี่ยงโดยใช้เครื่องมือทางการเงินในการท�ำธุรกรรมที่
เหมาะสม เช่น สัญญาแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ (Cross
Currency Swap : CCS) การแลกเปลี่ยนล่วงหน้า (Forward)
ในช่วงที่ตลาดเงินเอื้ออ�ำนวย
โดยในปี 2557 บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการกู้เงินสกุลยูโร ซึ่ง
เป็นสกุลเงินที่บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิส่วนเกิน เพื่อซื้อ
เครื่องบินโบอิ้ง B777-300ER จ�ำนวน 3 ล�ำ อีกทั้งออกและ
เสนอขายหุ้นกู้ในรูปแบบ EUR Synthetic Bond จ�ำนวน
3,200 ล้านบาท รวมถึงด�ำเนินการใช้การแลกเปลี่ยนทันที
(Spot) และการแลกเปลีย่ นล่วงหน้า (Forward) จากสกุลเงิน
อื่นเป็นสกุลเงิน USD ส�ำหรับค่าใช้จ่ายน�้ำมัน ค่าเช่าเครื่องบิน
ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีสัดส่วนเงินกู้ใน
เงินสกุลหลักภายหลังจากการท�ำ CCS ดังนี้ USD 1% EUR 56%
JPY 6% และ THB 37% (ไม่รวมภาระผูกพันค่าเช่าเครื่องบิน
เพื่อการด�ำเนินงาน)

3. ความเสี่ยงจากการแข่งขัน
ในธุรกิจการบิน

อุตสาหกรรมการบินของประเทศไทยในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา
มีการแข่งขันทวีความรุนแรงขึ้นมาก ซึ่งเป็นผลมาจากการ
ขยายก�ำลังการผลิตของสายการบินทั้งภายในภูมิภาคและ
ประเทศไทย ตลอดจนสายการบินจากภูมิภาคอื่นๆ ส่งผลให้
เกิดสภาวะก�ำลังการผลิตล้นตลาด พฤติกรรมผูบ้ ริโภคทีม่ กี าร
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีความอ่อนไหวต่อราคามากขึ้น
อีกทั้งนโยบายเปิดเสรีทางการบินอย่างเต็มรูปแบบของไทย
ส่งผลให้สายการบินต่างๆ ทั้งในภูมิภาคเอเชียและภูมิภาคอื่น
เพิม่ เทีย่ วบินเข้าสูป่ ระเทศไทยอย่างต่อเนือ่ ง รวมทัง้ การเติบโต
สูงอย่างต่อเนือ่ งของสายการบินต้นทุนต�ำ่ ในประเทศไทยและ
มีบทบาททีส่ ำ� คัญเพิม่ มากขึน้ จากการเพิม่ ขึน้ ของนักท่องเทีย่ ว
และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเดินทางของคนไทย ซึ่ง
เป็นผลมาจากการก�ำหนดราคาของสายการบินต้นทุนต�่ำและ
สายการบินต้นทุนต�่ำยังมีการปรับตัวโดยการพัฒนารูปแบบ
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การให้บริการจากแบบจุดต่อจุด (point-to-point) เป็น
ลักษณะเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างสายการบินภายในกลุ่ม
มากขึ้น อีกทั้งเพิ่มการให้บริการในระยะไกลขึ้น
บริษัทฯ ได้พิจารณายกเลิก หรือปรับลดเส้นทางบินที่ขาดทุน
หรือไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายผันแปร รวมทั้งปรับลดก�ำลังการผลิต
อย่างเหมาะสมกับตลาด โดยวางแผนปรับปรุงเส้นทางบิน
ก�ำลังผลิต และการเพิม่ เทีย่ วบิน โดยใช้สายการบินไทยสมายล์
ท�ำการบินที่สนามบินสุวรรณภูมิในเส้นทางภายในประเทศ
และเส้นทางรองในภูมิภาคเอเชียที่มีระยะทางบินไม่เกิน 4
ชั่วโมง รวมทั้งท�ำการบินแทรกในเส้นทางหลักในช่วงเวลาที่
ผูโ้ ดยสารไม่หนาแน่นพอทีจ่ ะใช้เครือ่ งบินล�ำตัวกว้าง นอกจากนี้
ยั ง ท� ำ การบิ น ที่ ส นามบิ น ดอนเมื อ ง เพื่ อ เป็ น ทางเลื อ กให้
ผู้โดยสาร รวมถึงการขยายเครือข่ายเพื่อให้ครอบคลุมจุด
บินมากที่สุด โดยใช้ทั้งเครือข่ายของตนเองและเครือข่าย
พันธมิตรการบินสตาร์อัลไลแอนซ์ (Star Alliance) เน้นการ
ดูแลลูกค้าในทุกกลุ่ม (Segment) ด้วยการส่งมอบผลิตภัณฑ์
ให้ ต รงกั บ ความต้ อ งการและความคาดหวั ง อย่ า งแท้ จ ริ ง
รวมถึงการใช้กลยุทธ์ทั้งในเชิงการบริหารรายได้ (Revenue
management) ควบคู่กับการบริหารราคาขาย (Pricing)

4. ความเสี่ยงจากวิกฤตการณ์ภายนอก
และภัยธรรมชาติ

ธุรกิจสายการบินซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ ประกอบด้วย
การบริการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าทางอากาศ ทั้งภายใน
ประเทศและระหว่างประเทศ ซึ่งล้วนมีความสัมพันธ์โดยตรง
กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ดังนั้น จึงท�ำให้บริษัทฯ อาจ
ได้ รั บ ผลกระทบจากการชะลอตั ว ของอุ ต สาหกรรมการ
ท่องเทีย่ ว อันเป็นผลจากปัจจัยเสีย่ งจากสภาวะแวดล้อมต่างๆ
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ อาทิ ภัยธรรมชาติ โรค
ระบาด การก่อการร้าย ความขัดแย้งระหว่างประเทศ รวมถึง
ปัจจัยการเมืองภายในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้การด�ำเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ หยุดชะงักลงได้
บริษทั ฯ ได้ตระหนักถึงความจ�ำเป็นในการรับมือต่อเหตุการณ์
ดังกล่าวให้ทันท่วงที จึงจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการภาวะวิกฤต
(Crisis Management Operation Center : CMOC) เฝ้า
ระวังและติดตามสถานการณ์ต่างๆ อย่างใกล้ชิด รวมทั้ง
ก�ำหนดมาตรการแก้ไข และด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
ลดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงลง รวมถึงจัดตั้งคณะ
กรรมการบริหารภาวะวิกฤต และจัดท�ำการบริหารความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management :
BCM) ในกระบวนการที่ส�ำคัญเพื่อรองรับสถานการณ์ต่างๆ
โดยจัดท�ำแผนและคู่มือรองรับสถานการณ์ พร้อมฝึกซ้อม

เพื่อให้บริษัทฯ สามารถด�ำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องเมื่อเกิด
วิกฤตการณ์ต่างๆ อีกทั้งเพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีแก่บริษัทฯ
และเพิ่มความมั่นใจในการเดินทางของผู้โดยสาร นอกจากนี้
เพื่อการปรับตัวที่รวดเร็ว (Dynamic) บริษัทฯ ยังมีการจัดท�ำ
ประมาณการผลการด�ำเนินงานเป็นประจ�ำทุกเดือน และมีการ
ประเมินผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ ทัง้ ภายในประเทศและต่าง
ประเทศ ทีม่ ผี ลต่อการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ ทัง้ เชิงบวกและ
เชิงลบอย่างมีนยั ส�ำคัญ เพือ่ เป็นข้อมูลให้ฝา่ ยบริหารพิจารณา
ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ รองรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
อาทิ การปรับลดปริมาณการผลิต (Production) เมื่อจ�ำนวน
ผู้โดยสารลดลง

ความรู้ขององค์กร และได้น�ำการบริหารผลการปฏิบัติงานมา
ใช้กับพนักงานระดับบริหารเพื่อสร้างวัฒนธรรมการท�ำงาน
ที่มุ่งเน้นผลการปฏิบัติงาน (Performance-based Culture)
และเชือ่ มโยงไปสูก่ ารให้ผลตอบแทนตามผลงานทีช่ ดั เจน โดย
จัดท�ำตัวชี้วัด (KPIs) รวมทั้งการออกแบบกระบวนการใหม่
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้บริษัทฯ สามารถแข่งขันได้
นอกจากนี้ บริษทั ฯ อยูร่ ะหว่างการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร
และปรั บ ปรุ ง กระบวนการท� ำ งานเพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
(Lean Process) ซึ่งรวมถึงการทบทวนและปรับลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน (Reprocess) เพื่อลดความซ�้ำซ้อน และลด
เวลา ส่งผลให้บริษัทฯสามารถบริหารต้นทุนค่าใช้จ่ายได้
เหมาะสมยิ่งขึ้น

6. ความเสี่ยงจากคุณภาพของผลิตภัณฑ์
และบริการ

5. ความเสี่ยงจากคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของบุคลากร

บริษัทฯ ได้มุ่งเสริมสร้างพนักงานให้มีขีดความสามารถ มี
ผลผลิต และมีความผูกพันต่อองค์กร โดยบริษัทฯ ได้ด�ำเนิน
การพัฒนาบุคลากรในโครงการบริหารความก้าวหน้าในอาชีพ
(Career Development) เพือ่ พัฒนาบุคลากร โดยจัดท�ำแผน
(Roadmap) และออกแบบแผนการพัฒนาให้เหมาะสม
ตามคุณสมบัติและต�ำแหน่งที่ก�ำหนด ซึ่งแบ่งออกเป็น 4
ระดับ ได้แก่ แผนการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง (Executive
Development Plan) แผนการพั ฒ นาผู ้ มี ศั ก ยภาพสู ง
(Talent Development Plan) แผนการพัฒนาผู้สืบทอด
ต�ำแหน่ง (Successor Development Plan) และแผนการ
พัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path
Development Plan) พัฒนาโครงการแบบจ�ำลองก�ำลังคน
ที่เหมาะสม (Suitable Manpower Model) เพื่อวางแผน
อัตราก�ำลังในแต่ละช่วงอายุ (Age Profile) ให้เหมาะสม และ
สอดคล้องกับความต้องการในการด�ำเนินธุรกิจ ด�ำเนินการ
ถ่ายโอนความรู้ (Knowledge Management : KM) จาก
บุคลากรที่มีประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อถ่ายทอดองค์

เนื่องจากเครื่องบินของบริษัทฯ ส่วนหนึ่งมีอายุการใช้งาน
ยาวนาน ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ มีสภาพเก่าล้าสมัย ประกอบ
กับคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการบนเครื่องบินไม่ทัดเทียม
คู่แข่ง บริษัทฯได้มีการพัฒนาปรับปรุงฝูงบินอย่างต่อเนื่อง
โดยได้มกี ารปรับปรุงผลิตภัณฑ์บนเครือ่ งบินรุน่ เก่า และจัดหา
เครือ่ งบินใหม่ทไี่ ด้รบั การออกแบบห้องโดยสาร รวมทัง้ ติดตัง้
ทีน่ งั่ และอุปกรณ์เพือ่ ความบันเทิงทีท่ นั สมัยสามารถแข่งขันได้
เข้าประจ�ำฝูงบิน ในปี 2557 บริษัทฯ มีการน�ำเข้าฝูงบินใหม่
จ�ำนวน 14 ล�ำ ประกอบด้วย เครื่องบินโบอิ้ง 777-300ER
จ�ำนวน 3 ล�ำ เครื่องบินโบอิ้ง 787 จ�ำนวน 4 ล�ำ และแอร์บัส
320-200 จ�ำนวน 7 ล�ำ นอกจากนี้ ในกรณีที่มีความจ�ำเป็น
ต้องเปลี่ยนแบบเครื่องบินอย่างกะทันหัน บริษัทฯ ได้ก�ำหนด
ขั้นตอน และแนวทางในการปรับเปลี่ยนแบบของเครื่องบิน
ให้มีผลกระทบต่อความคาดหวัง และความพึงพอใจของ
ผู้โดยสารน้อยที่สุด

7. ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสิทธิ
หรือการลงทุนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 กระทรวงการคลังและธนาคาร
ออมสินถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 53.16 ของจ�ำนวนหุ้นที่
จ�ำหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ จึงท�ำให้กระทรวงการคลัง
สามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมดไม่ว่า
จะเป็นเรื่องการแต่งตั้งกรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอื่น
ที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นเรื่องที่
กฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทฯ ก�ำหนดให้ต้องได้รับเสียง 3
ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายอื่นจึงอาจไม่
สามารถรวบรวมคะแนนเสียง เพือ่ ตรวจสอบและถ่วงดุลเรือ่ ง
ที่ผู้ถือหุ้นใหญ่เสนอได้
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ข้อมูลทั่วไป

และข้อมูลส�ำคัญอื่น
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ข้อมูลทั่วไป
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์
ชื่อย่อ
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริษัท
Home Page
โทรศัพท์
THAI Contact Center

: บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) ชื่อภาษาอังกฤษเป็น
THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED
: THAI
: บริการขนส่งทางอากาศและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้อง
: เลขที่ 89 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
: 0107537001757
: www.thaiairways.com
: 66 (0) 2545-1000, 66 (0) 2695-1000
: 66 (0) 2356-1111

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและทุนช�ำระแล้วดังนี้
ทุนจดทะเบียน 2,698,900,950 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท รวมมูลค่า 26,989,009,500 บาท
ทุนช�ำระแล้ว 2,182,771,917 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท รวมมูลค่า 21,827,719,170 บาท
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ข้อมูลนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 10
ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ทุน
จดทะเบี
ยน
ชนิดของหุ้น
ช�ำระแล้ว
(ล้านบาท)

สัดส่วน
การถือหุ้น
(%)

บริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์เอเชีย จ�ำกัด
อาคารดิออฟฟิศเศสเแอทเซ็นทรัลเวิลด์ 999/9
ยูนิตที่ 3406-3412 ชั้นที่ 34 ถนนพระราม 1
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
10330
โทรศัพท์ 0-2207-9090
โทรสาร 0-2207-9191

บริการด้านคอมพิวเตอร์
ส�ำหรับการส�ำรองที่นั่ง
โดยสารและบริการเดินทาง
อื่นๆ ให้กับตัวแทนจ�ำหน่าย

สามัญ

15.00

55.00

บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
183 อาคารรัจนาการ ชั้น 17 ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
10120
โทรศัพท์ 0-2627-2678
โทรสาร 0-2286944

บริการขนส่งผู้โดยสาร
ทางอากาศ

สามัญ

625.00

39.20

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

บริหารจัดการเรื่องบุคลากร
ให้กับบริษัทฯ

สามัญ

2.00

49.00
(มีอ�ำนาจ
ควบคุม)

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

บริการฝึกอบรมด้านการบิน

สามัญ

2.00

49.00
(มีอ�ำนาจ
ควบคุม)

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

บริการท่องเที่ยวและ
กิจกรรมท่องเที่ยว

สามัญ

1.00 ถือหุ้นผ่าน
บริษัท
วิงสแปนเซอร์
วิสเซส
49.00
(มีอ�ำนาจ
ควบคุม)

บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จ�ำกัด
เลขที่ 89 ชั้น 17 ยูนิต 1704, 1705-1708A
อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์
ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2117-8800
โทรสาร 0-2117-8895-6

บริการขนส่งผู้โดยสาร
และสินค้า

สามัญ
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1,800.00

  

100.00

ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ทุน
จดทะเบี
ยน
ชนิดของหุ้น
ช�ำระแล้ว
(ล้านบาท)

สัดส่วน
การถือหุ้น
(%)

บริษัท ดอนเมือง อินเตอร์เนชั่นแนล
แอร์พอร์ต โฮเต็ล จ�ำกัด
333 หมู่ 10 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ 0-2566-1020-1
โทรสาร 0-2566-1941

โรงแรมและร้านอาหาร

สามัญ

120.00

40.00

บริษัท ครัวการบินภูเก็ต จ�ำกัด
10/3 หมู่ 6 ถนนสนามบิน ต�ำบลไม้ขาว
อ�ำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
โทรศัพท์ (076) 327-497-502
โทรสาร (076) 327-123-4

ครัวการบิน

สามัญ

100.00

30.00

บริษัท โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย)
จ�ำกัด (มหาชน)
2 ตรอกกัปตันบุช ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0-2266-0123
โทรสาร 0-2236-8320

โรงแรมและร้านอาหาร

สามัญ

937.50

24.00

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
จ�ำกัด (มหาชน)
171/2 ถนนก�ำแพงเพชร 6 แขวงดอนเมือง
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ 0-2834-8900
โทรสาร 0-2834-8999

คลังเชื้อเพลิงและบริการ
เติมเชื้อเพลิงให้แก่เครื่องบิน

สามัญ

510.00

22.59

บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ�ำกัด
999 อาคารโรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
หมู่ 1 ต�ำบลหนองปรือ อ�ำเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2131-1111
โทรสาร 0-2131-1188

โรงแรมและร้านอาหาร

สามัญ

1,017.78

30.00
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บุคคลอ้างอิง
นายทะเบียนหลักทรัพย์ (หุ้นสามัญ)

: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2229-2800, 0-2229-2888, 0-2654-5599
โทรสาร 0-2654-5427, 0-2654-5642

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2548

: ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จ�ำกัด (มหาชน)
เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2626-7506-7
โทรสาร 0-2626-7542

นายทะเบียนหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2548
:
หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2555 		
หุ้นกู้ครั้งที่ 2/2556		
และหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2557
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2554,
และหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2554

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์และกองทุน
เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2299-1321, 0-2299-1536
โทรสาร 0-2242-3270

: ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จ�ำกัด (มหาชน)
เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2626-7506-7
โทรสาร 0-2626-7542

นายทะเบียนหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2554,
: ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จ�ำกัด (มหาชน)
หุ้นกู้ครั้งที่ 2/2554		 เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
และหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2555
โทรศัพท์ 0-2626-7506-7
โทรสาร 0-2657-3333
นายทะเบียนหุ้นกู้ครั้งที่ 3/2555,
และหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2557

: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2296-5557
โทรสาร 0-2683-1297

ผู้สอบบัญชี

: ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2271-8000 ต่อ 2405
โทรสาร 0-2618-5783
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รายชื่อ

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
รายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ 10 รายแรก พร้อมทัง้ จ�ำนวนหุน้ ทีถ่ อื และสัดส่วนการถือหุน้ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2557 มีรายละเอียดดังนี้
ชื่อผู้ถือหุ้น

จ�ำนวนหุ้น
สามัญ

สัดส่วนการถือหุ้น
(ร้อยละ)

กระทรวงการคลัง
กองทุนรวม วายุภักษ์ หนึ่ง โดย บลจ. เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)
กองทุนรวม วายุภักษ์ หนึ่ง โดย บลจ. กรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ำกัด
ธนาคาร ออมสิน
HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD
นายเอี่ยม อาชวกุลเทพ
EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD
STATE STREET BANK EUROPE LIMITED
นายวิชัย คณาธนะวนิชย์
ผู้ถือหุ้นอื่น
ยอดรวมทุนช�ำระแล้ว
ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย
ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว

1,113,931,061
165,037,582
165,037,582
77,612,756
46,409,885
29,843,176
16,790,000
16,383,411
15,970,155
14,724,100
521,032,209
2,182,771,917
2,009,465,258
173,306,659

51.03
7.56
7.56
3.56
2.13
1.37
0.77
0.75
0.73
0.67
23.87
100.00
92.06
7.94

ล�ำดับที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
		
		
		

กระทรวงการคลังและธนาคารออมสิน ถือหุน้ ในบริษทั ฯ คิดเป็น สัดส่วนร้อยละ 53.16 ของหุน้ ทัง้ หมดของบริษทั ฯ ท�ำให้บริษทั ฯ
มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ อันจะมีผลต่อบริษัทฯ ในการท�ำธุรกรรมบางประเภท ได้แก่
1. บริษัทฯ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีในการด�ำเนินการลงทุนขนาดใหญ่
2. ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะต้องเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ
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นโยบาย

การจ่ายเงินปันผล
คณะกรรมการบริษัทฯ อาจเสนอให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผล
ประจ� ำ ปี โดยการจ่ า ยเงิ น ปั น ผลต้ อ งได้ รั บ อนุ มั ติ จ ากที่
ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทฯ
มี น โยบายที่ จ ะเสนอให้ ผู ้ ถื อ หุ ้ น พิ จ ารณาจ่ า ยเงิ น ปั น ผล
ประจ� ำ ปี ในอั ต ราไม่ ต�่ ำ กว่ า ร้ อ ยละ 25 ของก� ำ ไรสุ ท ธิ
ก่ อ นผลก� ำ ไรหรื อ ขาดทุ น จากอั ต ราแลกเปลี่ ย นเงิ น ตรา
ต่างประเทศ จากงบการเงินรวม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแผนการ
ลงทุน ความจ�ำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 ห้ามมิให้
บริษัทมหาชนจ่ายเงินปันผล หากยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่
แม้ว่าบริษัทนั้นจะมีก�ำไรในปีนั้นก็ตาม นอกจากนี้ พระราช
บัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของ
บริษัทฯ ก�ำหนดไว้ว่า บริษัทฯ ต้องจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปี
ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส�ำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก�ำไรสุทธิ
ประจ�ำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า
ทุนส�ำรองนี้จะมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ
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โครงสร้าง

การจัดการ

คณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบสูงสุดในการบริหาร
จัดการกิจการของบริษัทฯ อยู่ภายใต้เงื่อนไข ข้อบังคับของ
บริษัทฯ ซึ่งก�ำหนดให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการ
จ�ำนวนไม่นอ้ ยกว่า 5 คน แต่ไม่มากกว่า 15 คน สุดแต่ทปี่ ระชุม
ใหญ่ผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้ก�ำหนดเป็นครั้งคราว และกรรมการไม่

น้อยกว่ากึง่ หนึง่ ของจ�ำนวนกรรมการทัง้ หมดต้องมีถนิ่ ทีอ่ ยู่ใน
ราชอาณาจักร ในการประชุมสามัญประจ�ำปีทกุ ครัง้ กรรมการ
จ�ำนวน 1 ใน 3 จะต้องออกจากต�ำแหน่ง และจะมีการเลือกตัง้
กรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ กรรมการทีอ่ อกตาม
วาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาด�ำรงต�ำแหน่งใหม่ก็ได้

รายชื่อกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

รายชื่อและต�ำแหน่งคณะกรรมการบริษัทฯ

1. นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม
		
2. พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง
3. นายคณิศ แสงสุพรรณ
4. นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์
5. นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์
6. นายรัฐพล ภักดีภูมิ
7. นายวิรไท สันติประภพ
8. นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ
9. พลอากาศเอก ศิวเกียรติ์ ชเยมะ
10. นายสมเกียรติ ศิริชาติไชย
11. นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์
12. พลอากาศเอก หม่อมหลวง สุปรีชา
กมลาศน์
13. พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต

รองประธานกรรมการ คนที่ 1
และรักษาการประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

หมายเหตุ : ไม่มีกรรมการท่านใดถือครองหุ้นของบริษัทฯ
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การเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการ
บริษัทฯ / จ�ำนวน
ครั้งที่มีการประชุม
ขณะด�ำรง
ต�ำแหน่ง (ครั้ง)

ช่วงระยะเวลา
การด�ำรงต�ำแหน่ง

17/19

25 เม.ย. 55 - เม.ย. 58

7/8
17/19
18/19
12/15
7/8
6/6
12/15
14/14
6/6
8/8
19/19

5 ส.ค. 57 - เม.ย. 60
24 เม.ย. 56 - เม.ย. 59
20 ธ.ค. 56 - เม.ย. 58
29 เม.ย. 57 - เม.ย. 60
5 ส.ค. 57 - เม.ย. 59
28 ส.ค. 57 - เม.ย. 59
28 ส.ค. 57 - เม.ย. 59
29 เม.ย. 57 - เม.ย. 60
28 ส.ค. 57 - เม.ย. 59
5 ส.ค. 57 - เม.ย. 60
25 เม.ย. 55 - เม.ย. 58

-

30 ธ.ค. 57 - เม.ย. 58

เจ้าหน้าที่บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีต�ำแหน่งเจ้าหน้าที่
บริหาร(1) จ�ำนวนทั้งสิ้น 15 ต�ำแหน่ง ประกอบด้วย กรรมการ
ผูอ้ ำ� นวยการใหญ่ 1 ต�ำแหน่ง ระดับรองกรรมการผูอ้ ำ� นวยการใหญ่

12 ต�ำแหน่ง และผู้อ�ำนวยการใหญ่สายการบัญชีหรือการเงิน
2 ต�ำแหน่ง ประกอบด้วย

รายชื่อเจ้าหน้าที่บริหาร(1)

ต�ำแหน่ง

1. นายจรัมพร โชติกเสถียร
2. เรืออากาศเอก มนตรี จ�ำเรียง
3. นาวาอากาศตรี อัษฎาวุธ วัฒนางกูร
		
4. เรืออากาศเอก กนก ทองเผือก
		
5. เรืออากาศโท สุรพล อิศรางกูร ณ อยุธยา
6. เรืออากาศโท เฉลิมพล อินทรวงศ์
7. ร้อยตรี อนุสสรณ์ นาคศรีชุ่ม
8. นาวาอากาศตรี สถาพร เจริญศิริ
9. นางชาริตา ลีลายุทธ
		
10. นายปานฑิต ชนะภัย
11. นายธีรพล โชติชนาภิบาล
12. นายดนุช บุนนาค
13. นายนิรุฒ มณีพันธ์
14. นายรัช ตันตนันตา
15. นางสาววนิดา เดชะตุงคะ

กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
รองกรรมการผูอ้ ำ� นวยการใหญ่สายกลยุทธ์องค์กรและพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่สนับสนุนการถวายบิน
แก่องค์ประธานศูนย์สนับสนุนการปฏิบัติการ
รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่สายทรัพยากรบุคคล
และก�ำกับกิจกรรมองค์กร
รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่สายการพาณิชย์
รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ฝ่ายช่าง
รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่หน่วยธุรกิจบริการการบิน
รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ
ผู้อ�ำนวยการใหญ่ฝ่ายบริหารงานลงทุนสัมพันธ์
รักษาการ รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่สายการเงินและการบัญชี
ที่ปรึกษากรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่(2)
ที่ปรึกษากรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่(2)
ที่ปรึกษากรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่(2)
ที่ปรึกษากรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่(2)
ผู้อ�ำนวยการใหญ่ฝ่ายการเงินองค์กร
ผู้อ�ำนวยการใหญ่ฝ่ายบัญชีการเงิน

หมายเหตุ :
		

(1)
(2)

เจ้าหน้าที่บริหาร คือ “ผู้บริหาร” ตามค�ำนิยาม ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
เทียบเท่าระดับรองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
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โครงสร้างการบริหารจัดการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย
และเจ้าหน้าที่บริหาร ตามโครงสร้างสายการบริหารงาน ดังนี้

หมายเหตุ : (1) คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประกอบด้วย คณะกรรมการธรรมาภิบาล คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
		 คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการประชาสัมพันธ์องค์กรและส่งเสริมกิจการเพือ่ สังคม คณะกรรมการ
		 ด้านกฎหมาย คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ คณะกรรมการก�ำกับยุทธศาสตร์และการปฏิรปู บริษทั การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)
(2)
เจ้าหน้าที่บริหาร คือ “ผู้บริหาร” ตามค�ำนิยาม ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
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เลขานุการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษั ทฯ เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของบทบาท
และหน้าที่ของเลขานุการบริษัทฯ และได้ปฏิบัติตามพระราช
บัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
มาตรา 89/15 ซึง่ ก�ำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดให้
มีเลขานุการบริษัทเพื่อท�ำหน้าที่รับผิดชอบด�ำเนินการในนาม
บริษัทหรือคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้แต่งตัง้
ให้ นางสุวมิ ล บัวเลิศ ผูอ้ ำ� นวยการใหญ่สำ� นักเลขานุการบริษัทฯ
เป็นเลขานุการบริษัทฯ   
เลขานุการบริษั ทฯ ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ
ความระมัดระวัง ความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้
เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัทฯ มติคณะ
กรรมการบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่
ของเลขานุการบริษัทฯ ตามมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16
ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่
4) พ.ศ. 2551 มีดังนี้
1. จัดท�ำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
1.1 ทะเบียนกรรมการ
1.2 หนังสือนัดประชุม เอกสารประกอบการประชุม และ
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ครบถ้วน
สมบูรณ์
1.3 หนังสือนัดประชุม เอกสารประกอบการประชุม และ
รายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ภายใน
ก�ำหนดเวลาของกฎหมาย
1.4 รายงานประจ�ำปีของบริษัทฯ
2. เก็บรักษารายงานการมีสว่ นได้เสียทีร่ ายงานโดยกรรมการ
หรือผู้บริหาร และจัดส่งส�ำเนารายงานการมีส่วนได้เสีย
ให้ประธานคณะกรรมการบริษั ทฯ และประธานคณะ
กรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันนับแต่วนั ทีบ่ ริษัทฯ
ได้รับรายงานนั้น
3. ด�ำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน
ประกาศก�ำหนด

ในระหว่างปี 2557 หน้าที่อื่นของเลขานุการบริษัทฯ
มีดังนี้

1. การเป็นเลขานุการคณะกรรมการชุดย่อยตามที่คณะ
กรรมการมอบหมาย เลขานุการคณะกรรมการบริหาร
บริ ษั ท ฯ เลขานุ ก ารฝ่ า ยบริ ห ารงานนโยบายบริ ษั ท ฯ
เลขานุการคณะกรรมการบริหารหน่วยธุรกิจ และเลขานุการ
คณะกรรมการก�ำกับยุทธศาสตร์และการปฏิรูปบริษัทฯ
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2. การอ�ำนวยการ การประชุมของฝ่ายบริหาร คณะกรรมการ
และผูถ้ อื หุน้ ของบริษัทฯ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ภายในก�ำหนด
เวลาของกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง พร้อมทัง้ แจ้งมติทเี่ กีย่ วข้อง
หากจ�ำเป็น และติดตามการด�ำเนินการตามมติที่ประชุม
3. ก� ำ กั บ ดู แ ลการด� ำ เนิ น การในระบบประเมิ น คุ ณ ภาพ
รัฐวิสาหกิจในส่วนกระบวนการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
4. ก�ำกับดูแลให้บริษัทฯ และกรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ของบริษัทจดทะเบียน และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ ยกเว้นเรื่องที่เกี่ยวกับ
รายงานทางการเงิน
5. ก�ำกับดูแลการจัดท�ำและเปิดเผยสารสนเทศที่ส�ำคัญของ
บริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ต่อสาธารณชน
ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และทันเวลาที่ก�ำหนด
6. ก�ำกับดูแลการให้คำ� ปรึกษา อ�ำนวยความสะดวกในด้านงาน
ทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ แก่ผู้ถือหุ้น
7. ก�ำกับดูแลการด�ำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษั ทฯ
พร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องให้เป็นตามข้อก�ำหนดของ
กฎหมายและหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
8. ก�ำกับดูแลการจัดท�ำแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี
(แบบ 56-1) เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ นักลงทุน นักวิเคราะห์ ได้รบั
ข้อมูลทีถ่ กู ต้องตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดี และทันเวลาที่ก�ำหนด
9. การประสานงานกับที่ปรึกษากฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับ
กฎหมายด้านหลักทรัพย์
10. ให้ค�ำแนะน�ำเบื้องต้นแก่กรรมการและผู้บริหารบริษั ทฯ
เพือ่ ให้ปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนด หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
11. การก�ำกับดูแลการจัดการด้าน Logistics Support ที่
เกีย่ วข้องกับคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แก่ การด�ำเนินการ
และประสานเรือ่ งสิทธิประโยชน์ตา่ งๆ ของคณะกรรมการ
บริษัทฯ รวมถึงการจัดท�ำงบประมาณในการด�ำเนินการ
ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับกรรมการบริษัทฯด้วย อีกทัง้ การแจ้ง
และประสานงานกับกรรมการบริษั ทฯในกรณีมีพิธีการ
และกิจกรรมต่างๆที่คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องเข้าร่วม
12. ก�ำกับดูแลการบริหารงานสารบรรณ
13. ก�ำกับดูแลและประเมินผลการด�ำเนินงานของหน่วยงานใน
บังคับบัญชาเพื่อให้การด�ำเนินภารกิจในความรับผิดชอบ
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษั ทฯ ตลอดจน
สอดคล้องกับระเบียบและหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ และที่
ผู้มีอ�ำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก�ำหนด

14. จัดท�ำคู่มือกรรมการ จัดให้มีการปฐมนิเทศ และให้ค�ำ
แนะน�ำแก่กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
15. ก�ำกับดูแลติดตาม รวมทั้งรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล
เกี่ยวกับบริษัทในเครือ
16. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัทฯ หรือกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่แล้วแต่กรณี

ค่าตอบแทนกรรมการ
และเจ้าหน้าที่บริหาร
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ
ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2557 เมื่อวันที่ 29
เมษายน 2557 ได้มีมติก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ
ในส่วนของค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ดังนี้
1. ให้กรรมการบริษทั ฯ ได้รบั ค่าตอบแทนคนละ 50,000 บาท
ต่อเดือน เป็นประจ�ำทุกเดือน และได้รับเบี้ยประชุมคนละ
30,000 บาทต่อครั้ง หากในเดือนใดมีการประชุมเกินกว่า
1 ครั้ง คงให้กรรมการบริษัทฯ ได้รับเบี้ยประชุมคนละ
30,000 บาทเท่านั้น โดยให้ประธานกรรมการได้รับ
เบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการร้อยละ 25 และรองประธาน
กรรมการได้รับเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการร้อยละ 12.5
และให้กรรมการเสียภาษีเงินได้เอง

2. ในกรณีกรรมการบริษทั ฯ ได้รบั แต่งตัง้ จากคณะกรรมการ
บริษัทฯ หรือประธานกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นกรรมการ
อนุกรรมการ หรือคณะท�ำงานชุดต่างๆ ของบริษัทฯ ให้
กรรมการบริษัทฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าว ได้รับค่า
ตอบแทนเพิ่มเป็นเบี้ยประชุมคนละ 10,000 บาทต่อครั้ง
หากในเดือนใด กรรมการ อนุกรรมการ และคณะท�ำงาน
ชุดใด มีการประชุมเกินกว่า 1 ครั้ง คงให้ได้รับเบี้ยประชุม
คนละ 10,000 บาทเท่านั้น
3. คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ให้ได้รับ
ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับเบี้ยประชุมกรรมการ
บริษัทฯ โดยให้ประธานกรรมการตรวจสอบได้รับค่า
ตอบแทนสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25 โดยที่
ในเดือนใดไม่มีการประชุมคงให้ได้รับค่าตอบแทนด้วย
4. ให้คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้รบั เงินรางวัลประจ�ำปี (Bonus)
โดยค�ำนวณจากอัตราร้อยละ 0.2 ของก�ำไรสุทธิก่อนผล
ก�ำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
จากงบการเงินรวม ทั้งนี้ ในวงเงินรวมไม่เกิน 30 ล้านบาท
และให้ใช้อัตราดังกล่าวส�ำหรับการค�ำนวณเงินรางวัล
ประจ�ำปีในปีต่อๆ ไป

ตารางแสดงค่าตอบแทนส�ำหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ ในปี 2557
สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557

หน่วย : ล้านบาท

คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่บริหารบริษัทฯ
หมายเหตุ :

จ�ำนวน
(ราย)

23
8
20

ค่าตอบแทน

เบี้ยประชุม

7.90
64.90

4.28
-

(คณะกรรมการ (คณะกรรมการ
บริษัทฯ)
บริษัทฯ)

(คณะกรรมการ
ชุดย่อย)(1)

เบี้ยประชุม

เงินรางวัล
ประจ�ำปี

รวม

1.90
0.80
-

บริษทั ฯ งดจ่าย
-

14.08
0.80
64.90(2)

(1)
(2)

ไม่รวมค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ
ค่าตอบแทน รวมเงินได้ ภาษีที่บริษัทฯ ออกให้ ค่าพาหนะ เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ เงินสมทบกองทุนบ�ำเหน็จ
		 ส�ำหรับเจ้าหน้าที่บริหารปัจจุบันและผู้ที่เกษียณอายุในปี 2557
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62 รายงานประจ�ำปี 2557

หมายเหตุ :

(2)

(1)

- รองประธานกรรมการ คนที่ 1 และรักษาการประธาน
กรรมการบริษัทฯ กรรมการบริหาร
- ประธานกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
- ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
- กรรมการสรรหาผู้ด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
- กรรมการพัฒนาประสิทธิภาพ
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- ประธานกรรมการก�ำกับยุทธศาสตร์และการปฏิรูป
บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)
- รองประธานกรรมการบริษัทฯ คนที่ 2
- กรรมการสรรหาผู้ด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
- อดีตประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการบริษัทฯ
- ประธานกรรมการบริหาร
- รองประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงราคาน�้ำมัน
- กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการสรรหาผู้ด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
- กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
- กรรมการพิจารณาผลตอบแทนผู้ด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
- กรรมการก�ำกับยุทธศาสตร์และการปฏิรูป
บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)

ต�ำแหน่งที่ได้รับค่าตอบแทนและเบี้ยประชุม(1)

930,000.00

412,298.39

986,250.00

330,000.00

30,000.00

190,000.00

เบี้ยประชุม
กรรมการชุดย่อย
(บาท)

อดีตประธานกรรมการ อดีตรองประธานกรรมการ และอดีตกรรมการ หมายถึง กรรมการที่พ้นวาระก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2557
บริษัทฯ งดจ่ายเงินรางวัลประจ�ำปี 2556

3. นายคณิศ แสงสุพรรณ

2. พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง

1. นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ

ค่าตอบแทน
รวมเบี้ยประชุม
คณะกรรมการ
บริษัทฯ (บาท)

ตารางแสดงผลตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ประจ�ำปี 2557

-

26,250.00

-

ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
(บาท)

1,260,000.00

468,548.39

1,176,250.00

รวมผล
ตอบแทน
(บาท)(2)
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หมายเหตุ :

(2)

(1)

กรรมการบริษัทฯ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์
กรรมการพัฒนาบุคลากร
กรรมการพัฒนาประสิทธิภาพ
กรรมการบริษัทฯ
ประธานกรรมการสรรหาผู้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
ผู้อ�ำนวยการใหญ่
- ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทนผู้ด�ำรง
ต�ำแหน่งกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
- ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
- กรรมการบริษัทฯ
- กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
- กรรมการก�ำกับยุทธศาสตร์และการปฏิรูป
บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการบริษัทฯ
- กรรมการก�ำกับยุทธศาสตร์และการปฏิรูป
บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)
- กรรมการบริษัทฯ
- ประธานกรรมการด้านกฎหมาย
- กรรมการพิจารณาก�ำกับดูแลรูปคดีที่มีความส�ำคัญ
ต่อบริษัทฯ
- กรรมการธรรมาภิบาล
- กรรมการส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม CSR
- กรรมการสรรหาผู้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
ผู้อ�ำนวยการใหญ่
- ประธานกรรมการตรวจสอบ

-

ต�ำแหน่งที่ได้รับค่าตอบแทนและเบี้ยประชุม(1)

776,451.62

326,451.62

393,548.39

643,333.33

979,354.84

80,000.00

40,000.00

80,000.00

120,000.00

210,000.00

เบี้ยประชุม
กรรมการชุดย่อย
(บาท)

อดีตประธานกรรมการ อดีตรองประธานกรรมการ และอดีตกรรมการ หมายถึง กรรมการที่พ้นวาระก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2557
บริษัทฯ งดจ่ายเงินรางวัลประจ�ำปี 2556

8. นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ

7. นายวิรไท สันติประภพ

6. นายรัฐพล ภักดีภูมิ

5. นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์

4. นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ

ค่าตอบแทน
รวมเบี้ยประชุม
คณะกรรมการ
บริษัทฯ (บาท)

ตารางแสดงผลตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ประจ�ำปี 2557 (ต่อ)

304,250.00

-

49,000.00

-

-

ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
(บาท)

1,160,701.62

366,451.62

522,548.39

763,333.33

1,189,354.84

รวมผล
ตอบแทน
(บาท)(2)

64 รายงานประจ�ำปี 2557

ต�ำแหน่งที่ได้รับค่าตอบแทนและเบี้ยประชุม(1)

หมายเหตุ :

70,000.00

40,000.00
40,000.00
170,000.00
50,000.00
20,000.00

643,333.33

326,451.62
393,548.39
960,000.00
435,000.00
639,395.16
130,000.00

เบี้ยประชุม
กรรมการชุดย่อย
(บาท)

(2)

อดีตประธานกรรมการ อดีตรองประธานกรรมการ และอดีตกรรมการ หมายถึง กรรมการที่พ้นวาระก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2557
บริษัทฯ งดจ่ายเงินรางวัลประจ�ำปี 2556
(3)
แต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 แต่มิได้รับค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมในปี 2557

(1)

9. พลอากาศเอก ศิวเกียรติ์  ชเยมะ

- กรรมการบริษัทฯ
- กรรมการพัฒนาบุคลากร
- กรรมการก�ำกับยุทธศาสตร์และการปฏิรูป
บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการบริษัทฯ
10. นายสมเกียรติ  ศิริชาติไชย
- กรรมการก�ำกับยุทธศาสตร์และการปฏิรูป
บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)
- กรรมการตรวจสอบ
11. นางสร้อยทิพย์  ไตรสุทธิ์   
- กรรมการบริษัทฯ
- กรรมการบริหาร
- กรรมการสรรหาผู้ด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
12. พลอากาศเอก หม่อมหลวง สุปรีชา   - กรรมการบริษัทฯ
กมลาศน์      
- กรรมการบริหาร
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
13. พลอากาศโท ภักดี  แสง-ชูโต(3)
- กรรมการบริษัทฯ
14. นายอ�ำพน  กิตติอ�ำพน
- อดีตประธานและอดีตกรรมการบริษัทฯ
15. พลอากาศเอก ประจิน  จั่นตอง
- อดีตรองประธานกรรมการคนที่ 1
อดีตประธานกรรมการ และอดีตกรรมการบริษัทฯ
- อดีตประธานกรรมการพัฒนาบุคลากร
- อดีตกรรมการบริหารความเสี่ยง
16. นายจุตินันท์  ภิรมย์ภักดี
- อดีตกรรมการบริษัทฯ
- อดีตกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
- อดีตกรรมการส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม (CSR)
- อดีตกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ

ค่าตอบแทน
รวมเบี้ยประชุม
คณะกรรมการ
บริษัทฯ (บาท)

ตารางแสดงผลตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ประจ�ำปี 2557 (ต่อ)

60,000.00

-

-

-

49,000.00

61,000.00

ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
(บาท)

210,000.00

435,000.00
689,395.16

1,130,000.00

433,548.39

415,451.62

774,333.33

รวมผล
ตอบแทน
(บาท)(2)

บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) 65

หมายเหตุ :

(2)

(1)

อดีตกรรมการบริษัทฯ
อดีตประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
อดีตประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงราคาน�้ำมัน
อดีตประธานกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพ
อดีตประธานกรรมการพัฒนารายได้และ
ควบคุมค่าใช้จ่าย
- อดีตกรรมการบริหาร
- อดีตกรรมการธรรมาภิบาล
- อดีตกรรมการบริษัทฯ
- อดีตกรรมการบริหาร
- อดีตกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน
และพัฒนาบุคลากร
- อดีตกรรมการบริษัทฯ
- อดีตประธานกรรมการธรรมาภิบาล
- อดีตกรรมการส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม CSR
- อดีตกรรมการพัฒนาบุคลากร
- อดีตกรรมการบริษัทฯ
- อดีตประธานกรรมการก�ำกับดูแลรูปคดีที่มี
ความส�ำคัญต่อบริษัทฯ
- อดีตประธานกรรมการด้านกฎหมาย
- อดีตประธานกรรมการตรวจสอบ
- อดีตกรรมการบริษัทฯ
- อดีตประธานกรรมการประชาสัมพันธ์องค์กร
และส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม
- อดีตกรรมการธรรมาภิบาล
- อดีตกรรมการสรรหาผู้ด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
- อดีตกรรมการบริหาร
- อดีตกรรมการสรรหา และก�ำหนดค่าตอบแทน

-

ต�ำแหน่งที่ได้รับค่าตอบแทนและเบี้ยประชุม

610,000.00

389,354.84

450,000.00

478,333.33

620,645.16

ค่าตอบแทน
รวมเบี้ยประชุม
คณะกรรมการ
บริษัทฯ (บาท)

110,000.00

60,000.00

40,000.00

70,000.00

150,000.00

เบี้ยประชุม
กรรมการชุดย่อย
(บาท)

อดีตประธานกรรมการ อดีตรองประธานกรรมการ และอดีตกรรมการ หมายถึง กรรมการที่พ้นวาระก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2557
บริษัทฯ งดจ่ายเงินรางวัลประจ�ำปี 2556

21. นายสมชัย ศิริวัฒนโชค

20. นายอรรถพล ใหญ่สว่าง

19. พลต�ำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว

18. นายสุธรรม ศิริทิพย์สาคร

17. นายธีรศักดิ์ สุวรรณยศ

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ

(1)

ตารางแสดงผลตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ประจ�ำปี 2557 (ต่อ)

-

202,016.13

-

-

-

ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
(บาท)

720,000.00

651,370.97

490,000.00

548,333.33

770,645.16

รวมผล
ตอบแทน
(บาท)(2)
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หมายเหตุ :

(2)

(1)

- อดีตกรรมการบริษัทฯ
- อดีตประธานกรรมการตรวจสอบ
- อดีตกรรมการบริษัทฯ

ต�ำแหน่งที่ได้รับค่าตอบแทนและเบี้ยประชุม(1)

503,333.33

148,709.68
-

-

เบี้ยประชุม
กรรมการชุดย่อย
(บาท)

อดีตประธานกรรมการ อดีตรองประธานกรรมการ และอดีตกรรมการ หมายถึง กรรมการที่พ้นวาระก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2557
บริษัทฯ งดจ่ายเงินรางวัลประจ�ำปี 2556

23. พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์  สุขวิมล

22. พลเอก อนันตพร  กาญจนรัตน์

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ

ค่าตอบแทน
รวมเบี้ยประชุม
คณะกรรมการ
บริษัทฯ (บาท)

ตารางแสดงผลตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ประจ�ำปี 2557 (ต่อ)

-

46,443.55

ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
(บาท)

503,333.33

195,153.23

รวมผล
ตอบแทน
(บาท)(2)

ค่าตอบแทนอื่นๆ

สิทธิประโยชน์ด้านบัตรโดยสาร

คณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 6/2557 เมื่อ
วันที่ 20 มิถุนายน 2557 ได้มีมติยกเลิกสิทธิประโยชน์ด้าน
บัตรโดยสารของกรรมการบริษัทฯ เพื่อปฏิบัติตามมติของ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยที่ก่อนหน้านี้กรรมการ
บริ ษั ท ฯ ได้ รั บ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ด ้ า นบั ต รโดยสารให้ เ ปล่ า
ไป-กลับ ในเส้นทางต่างประเทศ 10 ฉบับต่อปี ในประเทศ
10 ฉบับต่อปี ในชั้นธุรกิจ ทั้งนี้ หากมีที่นั่งว่างสามารถ
เดินทางในชั้นสูงสุดได้ โดยสามารถน�ำไปใช้ได้ตามความ
เหมาะสม และสิทธินี้ให้ขณะด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัทฯ
เท่านั้น
เจ้าหน้าที่บริหารและพนักงาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารและพนักงานของบริษทั ฯ รวมทัง้ คูส่ มรสและ
บุตร จะได้รับสิทธิประโยชน์ด้านบัตรโดยสารแบบส�ำรอง
ที่นั่งได้และแบบส�ำรองที่นั่งไม่ได้ ตามระเบียบบริษัทฯ ที่
ก�ำหนด

กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ

บริ ษั ท ฯ ได้จดทะเบียนจัดตั้ง กองทุน ส�ำรองเลี้ ย งชี พ เมื่ อ
วันที่ 26 มิถุนายน 2535 ซึ่งภายใต้การก�ำกับดูแลของคณะ
กรรมการกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ บริษัทฯ จ่ายเงินสมทบเข้า

กองทุนในอัตราร้อยละ 9 ของเงินเดือนค่าจ้างส�ำหรับพนักงาน
ทีม่ อี ายุงานไม่เกิน 20 ปี และในอัตราร้อยละ 10 ของเงินเดือน
ค่าจ้างส�ำหรับพนักงานที่มีอายุงาน 20 ปีขึ้นไป โดยพนักงาน
จ่ายเงินสะสมในอัตราไม่ตำ�่ กว่าร้อยละ 2 ของเงินเดือนค่าจ้าง
แต่ไม่เกินอัตราที่บริษัทฯ จ่ายสมทบ

กองทุนบ�ำเหน็จพนักงาน

บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนบ�ำเหน็จพนักงาน บริษัท การบินไทย
จ�ำกัด (มหาชน) โดยจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ
10 ของเงินเดือนค่าจ้าง ในกรณีที่เงินในกองทุนต�่ำกว่าภาระ
ผูกพัน ณ วันสิ้นงวดบัญชี บริษัทฯ จะจ่ายเงินสมทบเพิ่มเติม
ให้เต็มตามภาระผูกพัน
พนักงานที่อยู่ในกองทุนบ�ำเหน็จ จะต้องมีอายุงานตั้งแต่ 3
ปี ขึ้นไป จึงจะมีสิทธิได้รับเงินบ�ำเหน็จตามอายุงาน เมื่อพ้น
สภาพจากการเป็นพนักงานโดยไม่มีความผิด หรือมีความผิด
แต่ไม่ถูกลงโทษถึงไล่ออก ทั้งนี้เมื่อบริษัทฯ ได้ด�ำเนินการ
จัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพมีผลตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน
2535 เป็ น ต้ น มาแล้ ว พนั ก งานที่ เ ข้ า ท� ำ งานนั บ จากวั น
ดังกล่าวจะสามารถเข้าเป็นสมาชิกกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพได้
อย่างเดียว และไม่สามารถเข้าเป็นสมาชิกกองทุนบ�ำเหน็จ
พนักงาน กองทุนบ�ำเหน็จพนักงานจึงไม่มีสมาชิกเพิ่มตั้งแต่
วันเริ่มจัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ

เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพและเงินบ�ำเหน็จที่ให้แก่เจ้าหน้าที่บริหารในปี 2557
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
เงินบ�ำเหน็จ

เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ

เจ้าหน้าที่บริหาร(1)

จ�ำนวน (ราย)

จ�ำนวนเงิน (ล้านบาท)

จ�ำนวน (ราย)

จ�ำนวนเงิน (ล้านบาท)

17

4.05

1

0.24

หมายเหตุ : (1)เจ้าหน้าที่บริหารจ�ำนวน 17 ราย รวมเจ้าหน้าที่บริหารที่เกษียณอายุและลาออกก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2557

บุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีพนักงานที่ กรุงเทพฯ
สถานทีอ่ นื่ ในประเทศไทย และต่างประเทศรวมทัง้ หมดจ�ำนวน
24,952 คน โดยทั่วไป พนักงานของบริษัทฯ จะสิ้นสุดสภาพ
การเป็นพนักงานเมื่อสิ้นสุดรอบปีงบประมาณของทางการ
(วันที่ 30 กันยายน) ที่พนักงานนั้นมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์
บริษทั ฯ มีขอ้ จ�ำกัดตามแนวปฏิบตั ภิ ายในบางประการเกีย่ วกับ

มาตรการที่จะน�ำมาใช้ในการด�ำเนินการลดจ�ำนวนพนักงาน
เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานหรือลดต้นทุน
ทั้งนี้ แนวปฏิบัติภายในของบริษัทฯ ได้ก�ำหนดให้สอดคล้อง
กับกฎหมายแรงงานของประเทศไทย ซึง่ มีบทบัญญัตเิ กีย่ วกับ
การจ้างแรงงานและการเลิกจ้างพนักงาน ตลอดจนการ
เกษียณอายุการท�ำงาน
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การก�ำกับ

ดูแลกิจการ
รายงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาล
คณะกรรมการบริษัทฯ มีเจตนารมณ์อนั แน่วแน่ในการด�ำเนิน
ธุรกิจภายใต้หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาการบริหาร
จัดการของบริษั ทฯ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่ง
เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มี
ส่วนได้เสียทุกฝ่าย

4. ให้ข้อเสนอแนะเรื่องการทบทวน บทบาท หน้าที่ และ
อ�ำนาจของคณะกรรมการธรรมาภิบาล (กฎบัตร) ให้
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ ASEAN CG Scorecard
5. พิ จ ารณาเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นด้ า นธรรมาภิ บ าลด้ ว ยความ
ระมัดระวัง โปร่งใส และเป็นธรรม เพื่อสร้างความมั่นใจ
ให้กับผู้ปฏิบัติงานในทุกระดับ

คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ได้ ม อบหมายให้ ค ณะกรรมการ
ธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 ท่าน ท�ำ
หน้าที่เสนอแนะแนวปฏิบัติด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ ตรวจสอบการก�ำกับดูแล การปฏิบัติ
งานของกรรมการ และฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามหลักการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนพิจารณาแนวปฏิบัติที่ดี ให้
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และหลั ก เกณฑ์ ข อง ASEAN Corporate Governance
Scorecard (ASEAN CG Scorecard) เพื่อน�ำมาทบทวน
ปรับปรุงนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษั ทฯ ให้มี
ความต่อเนื่อง เหมาะสมและทันสมัย

จากการที่บริษัทฯ ยึดมั่นในการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล
และหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างจริงจัง เป็นผลให้
บริษัทฯ ได้รับการประเมินจากองค์กรต่างๆ ดังนี้
1. สมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย (Thai Investors Association)
ท�ำการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ (AGM
Checklist) โดยให้บริษัทฯ 100 คะแนนเต็ม จัดอยู่ในระดับ
“ดีเยี่ยม” เป็นเวลาติดต่อกัน 2 ปี
2. สมาคมส่ ง เสริ ม สถาบั น กรรมการบริ ษั ท ไทย (IOD)
ประเมินการก�ำกับดูแลกิจการบริษั ทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งในปี 2557 ทางสมาคมฯ
ได้ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงหลั ก เกณฑ์ ใ นการประเมิ น ตาม
ASEAN CG Scorecard โดยให้บริษั ทฯ อยู่ ในเกณฑ์
“ดีมาก”

ในปี 2557 คณะกรรมการธรรมาภิบาลมีการประชุมรวม
ทัง้ สิน้ 2 ครัง้ และได้ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีค่ ณะกรรมการบริษัทฯ
ก�ำหนดไว้อย่างครบถ้วน สรุปได้ดังต่อไปนี้
1. พิจารณาเรื่องการสนับสนุนการด�ำเนินงานขององค์กร
ต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) เพื่อให้การด�ำเนินงาน
ขององค์กรฯ สามารถบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์และ
ยุทธศาสตร์ที่วางไว้อย่างเป็นรูปธรรม
2. พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนการปรับปรุงด้านการ
จัดอันดับการก�ำกับดูแลกิจการของบริษั ทฯ เพื่อให้การ
ด�ำเนินงานเป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
3. ให้ข้อเสนอแนะและแนวปฏิบัติในเรื่องเกี่ยวกับการก�ำกับ
ดูแลกิจการทีด่ ตี ามหลักเกณฑ์การก�ำกับดูแลกิจการบริษัท
จดทะเบียน 2557 และน�ำเสนอคณะกรรมการบริษั ทฯ
เพื่อพิจารณาต่อไป
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คณะกรรมการธรรมาภิบาลของบริษั ทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะ
พัฒนาระบบการก�ำกับดูแลกิจการของบริษั ทฯ เพื่อส่งเสริม
และยกระดับมาตรฐานให้บริษัทฯ มีหลักการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

พลต�ำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว

ประธานกรรมการธรรมาภิบาลของบริษัทฯ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557

นโยบายเกี่ยวกับการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี

บริษัทฯ จัดท�ำนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ เี ป็นลายลักษณ์
อักษร และประกาศใช้เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2547 โดย
ก�ำหนดให้เป็นหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษั ทฯ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน ที่ต้องยึดถือและปฏิบัติ
ตามนโยบายฯ ในปี 2555 บริษัทฯ ได้ทบทวน และปรับปรุง
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี เพือ่ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์
ของบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายให้ความส�ำคัญต่อการด�ำเนิน
งานตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
สากล เป็นแนวทางในการด�ำเนินงาน จึงก�ำหนดกรอบนโยบาย
การก�ำกับดูแลกิจการ ซึ่งครอบคลุมองค์ประกอบที่ส�ำคัญ 4
ด้าน ได้แก่

1. ด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม

• มุ่งมั่น รักษาและส่งเสริม คุณภาพสิ่งแวดล้อมอันเกิดจาก
การด�ำเนินงานขององค์กร
• กระตุ้น ส่งเสริม เน้นย�้ำให้ทุกหน่วยงานในองค์กร ด�ำเนิน
งานโดยค�ำนึงถึง หน้าที่ และความรับผิดชอบเพือ่ ประโยชน์
ส่วนรวม ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม สังคมและชุมชน
• มุ่งมั่น สร้างสรรค์ ส่งเสริม สนับสนุน และบริหารจัดการ
ด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม ชุมชน ตาม
หลักกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

2. ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย

• มุ่งเน้นการให้บริการทุกระดับด้วยความประทับใจ ผู้รับ
บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย ได้รับการอ�ำนวยความสะดวกและ
ได้รับการตอบสนองตามต้องการ
• สร้างกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการ และ
ผู้มีส่วนได้เสียผ่านช่องทางต่างๆ
• ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น แนวทางใหม่ ๆ ตลอดจนการน� ำ
เทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการให้
บริการเพื่อความสะดวกและทันสมัย
• ส่งเสริมการให้บริการ โดยยึดหลักความพึงพอใจของผู้รับ
บริการ แสดงความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น
อย่างเป็นธรรม อันเนือ่ งมาจากการบริการทีผ่ ดิ พลาด หรือ
ไม่เป็นไปตามสัญญาหรือข้อตกลง
• มุ่งมั่นที่จะเปิดโอกาสในการแข่งขันการให้บริการอย่าง
เป็นธรรมและเสมอภาค

3. ด้านองค์กร

• สร้างระบบการก�ำกับดูแลและป้องกันมิให้เกิดการขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ในการด�ำเนินงาน
และทบทวนระบบการก�ำกับดูแลขององค์กรอย่างสม�ำ่ เสมอ
• ส่งเสริม ปลูกฝัง และกระตุน้ สร้างบรรยากาศให้ตระหนัก
ถึงความเสี่ยงต่อการผิดจริยธรรม จนเป็นวัฒนธรรม
องค์กรโดยเน้นย�้ำถึงผลกระทบที่เกิดจากการด�ำเนินงานที่
ไม่สอดคล้องกับหลักคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
• สร้างกระบวนการ กรณีทผี่ ลิตภัณฑ์ บริการ และการปฏิบตั ิ
การมีผลกระทบในเชิงลบต่อสังคม รวมถึงการคาดการณ์
ล่วงหน้า ถึงความกังวลของสาธารณะที่มีผลต่อผลิตภัณฑ์
บริการ และการปฏิบัติการ
• ให้ความส�ำคัญต่อความถูกต้องและความชัดเจนของข้อมูล
ที่เผยแพร่สู่สาธารณชน โดยปรับปรุงพัฒนาระบบการ
จัดการฐานข้อมูลให้ถูกต้อง ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา และ
เน้นย�้ำให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
• ส่งเสริมและจัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยง ที่เกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบตั งิ าน ความถูกต้อง
ของรายงานและการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ภายใต้การก�ำกับดูแลและควบคุมภายในที่ดี

4. ด้านผู้ปฏิบัติงาน

ให้ความส�ำคัญ สนับสนุน ผลักดัน การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การสร้างความผูกพันองค์กร และการสืบทอดต�ำแหน่งอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง
• มุง่ มัน่ ทีจ่ ะสร้างบรรยากาศในการท�ำงานทีด่ งึ ดูดและรักษา
พนักงานทีม่ คี ณ
ุ ภาพ พร้อมจัดให้มกี ารพัฒนาความสามารถ
และทักษะที่จ�ำเป็น เพื่อให้พนักงานพัฒนาศักยภาพ และ
สามารถท�ำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
• ส่งเสริม สนับสนุน จัดให้มีระบบการแลกเปลี่ยน เรียนรู้
ประสบการณ์และความรู้ในการปฏิบัติงานทุกระดับเพื่อ
ยกระดับมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
• เคารพในสิทธิสว่ นบุคคลของเจ้าหน้าที/่ พนักงาน หลีกเลีย่ ง
การน�ำเอาข้อมูล หรือเรื่องราวของเจ้าหน้าที่/พนักงาน
ทั้งในเรื่องที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานและเรื่องส่วนตัวไป
เปิดเผย หรือวิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะที่จะก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่เจ้าหน้าที่/พนักงาน หรือภาพลักษณ์โดย
ส่วนรวมขององค์กร
• ก�ำกับดูแลให้พนักงานปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซือ่ สัตย์สจุ ริต
โปร่งใส เพือ่ ประโยชน์สงู สุดขององค์กร และไม่ดำ� เนินการ
ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
• ให้ความส�ำคัญและความเป็นธรรมกับพนักงานทุกระดับ
จัดให้มีกระบวนการรับข้อร้องเรียนจากพนักงานอย่างเป็น
ระบบ ในเรื่องการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมของผู้บังคับบัญชา
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จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในหลักการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดี และปฏิบัติตามหลักจริยธรรมทางธุรกิจอย่างเคร่งครัด
ด้วยเชื่อว่าเป็นวิถีทางที่ท�ำให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานทุกระดับท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความ
เชื่อมั่นในระยะยาวให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน ลูกค้า และผู้มี
ส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
บริษัทฯ มีหลักจริยธรรม เพื่อให้พนักงานยึดถือปฏิบัติ ดังนี้

หลักจริยธรรม

1. ยึดมัน่ ในระบอบประชาธิปไตย ให้การสนับสนุนและยึดมัน่
ในระบอบประชาธิป ไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็น
ประมุข
2. ยึดมัน่ ในประโยชน์ของบริษัทฯ ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ พือ่ ประโยชน์
สูงสุดของบริษัทฯ โดยไม่แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเอง
หรือผู้อื่น และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
3. ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ยินยอมให้เกิดการทุจริต
ขึ้นในงานที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบ
4. ยึดมั่นในความถูกต้อง ไม่ยินยอมให้เกิดการกระท�ำที่ผิด
กฎหมายขึ้นในงานที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบ
5. ยึดมั่นในความโปร่งใส ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงไม่ว่าใน
ลั ก ษณะใดๆ ในการให้ ข ้ อ มู ล ข่ า วสารแก่ ผู ้ ร ่ ว มงาน
ประชาชน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ของบริษัทฯ

การปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี

บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญของหลักบรรษัทภิบาล และ
หลักการก�ำกับกิจการทีด่ ี จึงมุง่ มัน่ ด�ำเนินธุรกิจด้วยความสุจริต
โปร่งใส โดยเชือ่ มัน่ ว่าสามารถน�ำพาองค์กรบรรลุวตั ถุประสงค์
และเป้าหมายได้อย่างมั่นคง และยั่งยืน ซึ่งถือเป็นส่วนส�ำคัญ
ในการสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุก
ภาคส่วน

หลักบรรษัทภิบาลของการบินไทย

• การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรในระยะยาว (Creation
of Long Term Value) ส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้ปฏิบัติงาน
มีวสิ ยั ทัศน์และตระหนักถึงความส�ำคัญในการเพิม่ ขีดความ
สามารถในการแข่งขันในทุกด้าน ซึง่ เป็นการสร้างมูลค่าเพิม่
ให้แก่องค์กรในระยะยาว ตลอดจนจัดให้มีคณะกรรมการ
ต่างๆ ตามหลักธรรมาภิบาล และผู้บริหารต้องปฏิบัติตาม
นโยบายว่าด้วยการสรรหา แต่งตั้ง โยกย้ายและพิจารณา
ความดีความชอบด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม
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• ความโปร่งใส (Transparency) ดูแลให้มกี ารเปิดเผยข้อมูล
ส�ำคัญทั้งข้อมูลด้านการเงินและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ภายในระยะเวลาทีเ่ หมาะสม
และผ่านช่องทางที่ผู้เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้
สะดวก และจัดให้มหี น่วยงานประชาสัมพันธ์และหน่วยงาน
นักลงทุนสัมพันธ์ท�ำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทั่วไป
เกีย่ วกับบริษัทฯ ให้สาธารณชนได้รบั ทราบ อีกทัง้ ผูป้ ฏิบตั งิ าน
จะต้องไม่มีผลประโยชน์ส่วนตน ในการปฏิบัติหน้าที่หรือ
ละเว้นการด�ำเนินการใดๆ ในลักษณะทีอ่ าจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษั ทฯ ไม่ใช้ข้อมูลแสวงหา
ผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือผู้อื่น ตลอดจนผู้ปฏิบัติงาน
ต้องไม่รบั ต�ำแหน่งกรรมการหรือทีป่ รึกษาให้แก่บริษัท หรือ
บุคคลใดๆ ซึ่งจะก่อหรืออาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กับบริษั ทฯ รวมถึงการรับทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อนื่ ใดของผูป้ ฏิบตั งิ าน จะต้องอยูภ่ ายใต้หลักเกณฑ์
ทีค่ ณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ก�ำหนด
• ความรับผิดชอบในหน้าที่ (Responsibility) ผู้ปฏิบัติงาน
ต้องอุทศิ ตนในการปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความรู้ และประสบการณ์
อย่างเต็มความสามารถ โดยให้ความส�ำคัญต่อการตอบ
สนองความต้องการของผูถ้ อื หุน้ ลูกค้า คูค่ า้ และพนักงาน
โดยใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระด้วย
ความสุจริตและเป็นธรรมตลอดจนหลีกเลี่ยงการกระท�ำ
ใดๆ อันเป็นการขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือ
เป็นการใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นผู้ปฏิบัติงาน
ของบริษัทฯ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส�ำหรับตนเองหรือ
ผู้อื่น ซึ่งผู้บริหารจะต้องส่งเสริมและปลูกฝังผู้ใต้บังคับ
บัญชาให้มีจิตส�ำนึกของความรับผิดชอบอย่างสูงในการ
ปฏิบัติหน้าที่
• ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบตั หิ น้าที่ (Accountability)
ผูป้ ฏิบตั งิ านต้องตัง้ ใจปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างเต็มความสามารถ
และใช้ความระมัดระวังเยี่ยงผู้มีความรู้และประสบการณ์
พร้อมทีจ่ ะรับผิดชอบต่อผลการกระท�ำของตน รวมถึงชีแ้ จง
และอธิบายการตัดสินใจและการกระท�ำของตนต่อคณะ
กรรมการบริษัทฯ ผูบ้ งั คับบัญชา ผูถ้ อื หุน้ ลูกค้า คูค่ า้ และ
ผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ของบริษั ทฯ ส่งเสริมและปลูกฝังให้
ผู้ปฏิบัติงานมีจิตส�ำนึกความรับผิดชอบ
• ความเป็นธรรม (Equitable Treatment) ผูป้ ฏิบตั งิ านต้อง
ด�ำเนินกิจการและปฏิบัติหน้าที่ของตนเองด้วยความเป็น
ธรรม โดยการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน
ไม่เลือกปฏิบัติ เนื่องจากความแตกต่างในด้านเชื้อชาติ
สัญชาติ ศาสนา เพศ หรือเหตุอื่นอันไม่เป็นธรรม รวมถึง
ประพฤติปฏิบัติต่อคู่แข่งขันทางการค้าให้สอดคล้องกับ
หลักสากลภายใต้กรอบแห่งกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง ไม่ละเมิด

ความลับ หรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งทาง
การค้าด้วยวิธีฉ้อฉล และจัดให้มีช่องทางให้พนักงาน
สามารถแจ้งเรือ่ งทีผ่ ดิ กฎหมายหรือผิดระเบียบของบริษัทฯ
และดูแลให้ข้อร้องเรียนได้รับการตอบสนองภายในระยะ
เวลาที่เหมาะสม

หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

หลักการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ แบ่งเป็น 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษั ทฯ ให้ความส� ำคัญกับผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้น
การท�ำให้ผู้ถือหุ้นไว้วางใจและมั่นใจในการลงทุนกับบริษั ทฯ
คือ การทีบ่ ริษัทฯ มีนโยบาย หรือการด�ำเนินการทีป่ กป้องและ
รักษาสิทธิขนั้ พืน้ ฐานของผูถ้ อื หุน้ ทีพ่ งึ ได้รบั ได้แก่ สิทธิในการ
ซื้อขาย การโอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการมีส่วนแบ่ง
ผลก�ำไรของบริษัทฯ สิทธิการได้รับข้อมูลของบริษัทฯ อย่าง
เพียงพอและทันเวลา สิทธิตา่ งๆ ในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้
สิทธิการมอบฉัน ทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทน สิทธิการแสดงความคิดเห็นและซักถามใน
การประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ
การประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับ
การพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ สิทธิในการร่วม
ตัดสินใจในเรือ่ งส�ำคัญของบริษัทฯ เช่น การเลือกตัง้ กรรมการ
การอนุมัติธุรกรรมที่ส�ำคัญและมีผลต่อทิศทางการด�ำเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ
ของบริษัทฯ เป็นต้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษั ทฯ ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 โดยได้
ปฏิ บั ติ ต ามแนวทางการจั ด ประชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น ที่ ดี ข องตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทัง้ ปรับปรุงเพิม่ เติมตามหลัก
เกณฑ์ของบริษั ท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (TRIS Corp)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษั ทไทย (IOD) และ
ตรวจสอบให้การประชุมผู้ถือหุ้นมีข้อปฏิบัติครบถ้วนตามข้อ
ก�ำหนดที่ระบุไว้ใน Annual General Meeting Checklist
(AGM Checklist) ตามโครงการประเมินคุณภาพการจัด
ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปีของบริษั ทจดทะเบียน โดย
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และ
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) เพือ่ ยกระดับคุณภาพการจัดการประชุมใหญ่สามัญ
ผู้ถือหุ้นประจ�ำปีของบริษัทฯ ดังนี้

• การก�ำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประชุม
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 21
กุมภาพันธ์ 2557 ได้มมี ติกำ� หนดให้จดั การประชุมใหญ่สามัญ
ผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2557 ในวันที่ 29 เมษายน 2557 ซึง่ อยูภ่ ายใน
ก�ำหนดระยะเวลา 4 เดือน นับแต่วันปิดบัญชีประจ�ำปีของ
บริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยมติดังกล่าวในเว็บไซต์ของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่ค�ำบอกกล่าวเรียกประชุม
ผู้ถือหุ้นในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2557
โดยการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2557 ได้จัดขึ้น
ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ หอประชุมกองทัพอากาศ (อาคาร
ทองใหญ่) ถนนพหลโยธิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร มี
ผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะแทนจ�ำนวน 4,699 ราย ถือหุน้ รวม
กันทั้งสิ้น 1,627,997,664 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75 ของจํานวน
หุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม ครบเป็นองค์ประชุม
ตามข้อบังคับของบริษั ทฯ โดยมีประธานกรรมการบริษั ทฯ
ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
กรรมการและผูบ้ ริหารบริษัทฯ เลขานุการบริษัทฯ ผูส้ อบบัญชี
และที่ปรึกษากฎหมายเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน
ทั้งนี้ รายละเอียดในการดําเนินการประชุมมีดังนี้

ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2557 เพื่อเป็น
การส่งเสริมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิ
ของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อ
พิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มี
คุณสมบัตเิ หมาะสมเพือ่ รับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็นกรรมการ
บริษั ทฯ เป็นการล่วงหน้าก่อนที่บริษั ทฯ จะส่งหนังสือเชิญ
ประชุม คือ ตั้งแต่เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2556 โดยได้เปิด
เผยรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการไว้บนเว็บไซต์ของ
บริษั ทฯ และบริษั ทฯ ได้ลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน
ระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2556 พร้อมทั้งได้มีหนังสือแจ้ง
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องดังกล่าว
• การส่งเอกสารการประชุมและการมอบฉันทะ
บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม ซึ่งบรรจุวาระที่ส�ำคัญ
อย่างครบถ้วนตามกฎหมาย ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
และข้อบังคับของบริษัทฯ อาทิ รายละเอียดวาระการประชุม
ที่เพียงพอที่จะประกอบการตัดสินใจ ทั้งนี้ บริษั ทฯ ได้ระบุ
อย่างชัดเจนในแต่ละวาระที่น�ำเสนอว่า เป็นเรื่องที่น�ำเสนอ
เพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณารวมทั้งน�ำเสนอ
ความเห็นของคณะกรรมการบริษั ทฯ ในแต่ละวาระอย่าง
ชัดเจน รายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา รายงานประจ�ำปี
พร้อมทัง้ เอกสารประกอบการประชุม เอกสารทีต่ อ้ งใช้ในการ
มอบฉันทะและระบุวธิ กี ารไว้ชดั เจน ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ได้พจิ ารณา
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ล่วงหน้าก่อนการประชุมมากกว่า 21 วัน และได้ประกาศใน
หนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย เรื่องค�ำบอกกล่าวเรียกประชุม
ใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน และก่อนวัน
ประชุมไม่นอ้ ยกว่า 3 วัน รวมถึงได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม
พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมในเว็บไซต์ของบริษั ทฯ
ล่วงหน้าก่อนการประชุมมากกว่า 30 วัน เพื่อบอกกล่าว ผู้ถือ
หุน้ ล่วงหน้าในเวลาทีเ่ พียงพอส�ำหรับเตรียมตัวศึกษาข้อมูลใน
การพิจารณาเกี่ยวกับวาระการประชุมก่อนมาเข้าร่วมประชุม
หนังสือเชิญประชุมได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายที่มีรายชื่อ
ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมทั้งได้แต่งตั้ง
กรรมการอิสระ เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้
ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน สามารถ
เลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกรรมการอิสระ
ของบริษัทฯ เข้าประชุมแทนได้

วันประชุมผู้ถือหุ้น

• การเข้าร่วมประชุมและการลงทะเบียน
บริษัทฯ ได้แจ้งในเอกสารประกอบการประชุมที่จัดส่งพร้อม
หนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงกระบวนการและ
ขั้นตอนในการเข้าร่วมประชุม การตรวจสอบเอกสารหรือ
หลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม บริษั ทฯ ได้
อ�ำนวยความสะดวกให้กบั ผูถ้ อื หุน้ โดยได้กำ� หนดวันเวลาการ
ประชุม สถานทีป่ ระชุมทีม่ นั่ ใจในด้านการรักษาความปลอดภัย
ให้กับผู้ถือหุ้น จัดเจ้าหน้าที่ลงทะเบียน และก�ำหนดจุดบริการ
รับลงทะเบียนให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉัน ทะที่เข้าร่วม
ประชุมอย่างเหมาะสมและเพียงพอ โดยผู้ถือหุ้นสามารถลง
ทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุม 4 ชั่วโมง
และต่อเนื่องจนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นจะแล้วเสร็จ รวมถึง
การจัดของทีร่ ะลึก และการเลีย้ งรับรองทีเ่ หมาะสมแก่ผถู้ อื หุน้
ที่มาประชุมด้วย
• การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น
การลงมติ และการบันทึกรายงานการประชุม
ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2557 ก่อนด�ำเนิน
การประชุม เลขานุการบริษัทฯ ได้มีการแจ้งรายละเอียดของ
องค์ประชุม อธิบายวิธีการลงคะแนน การนับคะแนน การใช้
บัตรลงคะแนน การเก็บบัตรลงคะแนน การนับคะแนนเสียง
และเปิดเผยผลการนับคะแนนในแต่ละวาระอย่างชัดเจน
โปร่งใส รวมทัง้ เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถาม หรือแสดงความ
คิดเห็นอย่างเหมาะสมและเพียงพอ และให้ฝ่ายบริหารที่
เกี่ยวข้องชี้แจงและให้ข้อมูลต่างๆ แก่ผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน
และชัดเจน ส�ำหรับการลงคะแนนและนับคะแนนเสียง บริษัทฯ
ปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่ก�ำหนดให้ 1 หุ้น เป็น 1
เสียง และนับเสียงข้างมากหรือไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 เป็นมติ
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โดยในวาระทั่วไปใช้บัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้น
ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงส�ำหรับวาระเลือกตัง้ กรรมการใช้
บัตรลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง รวมทัง้
บริษั ทฯ มีการจดบันทึกรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน
และมีการบันทึกภาพประชุมในลักษณะสือ่ วิดที ศั น์ และพร้อม
ให้บริการเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจ

ภายหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

• การแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ได้แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบข่าวของตลาด
หลักทรัพย์ฯ ภายหลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นในวันเดียวกัน
โดยได้แจ้งก่อนเวลาเปิดท�ำการซื้อขายในรอบถัดไป ซึ่งมติ
ดังกล่าวได้ระบุผลของมติ (เห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ) และผลของ
การลงคะแนนเสียง (เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย/งดออกเสียง)
ในแต่ละวาระ และจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจด
บันทึกรายชือ่ กรรมการ/ผูบ้ ริหารทีเ่ ข้าร่วมประชุม ผลของมติ
(เห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ) และผลของการลงคะแนนเสียง
(เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย/งดออกเสียง) ในวาระที่ขอรับรอง/
อนุมตั จิ ากผูถ้ อื หุน้ รวมทัง้ ประเด็นอภิปรายทีส่ ำ� คัญ ข้อซักถาม
ของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระและการชี้แจงของบริษั ทฯ อย่าง
ละเอียดให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานราชการ ภายใน
ระยะเวลา 14 วัน นับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่
รายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ
ได้จัดท�ำมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งส่งผ่านระบบข่าวของตลาด
หลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็น
ภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นต่างชาติ
ได้รับข้อมูลอย่างทั่วถึงกัน

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
อย่างเท่าเทียมกัน

นโยบายของบริษั ทฯ คือการอ�ำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้น
และปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรม และ
เป็นไปตามข้อก�ำหนดกฎหมาย รวมทั้งมีมาตรการป้องกัน
กรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้ข้อมูลภายในเพื่อ
แสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือพวกพ้องในทางมิชอบ
อาทิ การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน (Insider
trading) การน�ำข้อมูลภายในไปเปิดเผยกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กับกรรมการ และผูบ้ ริหาร เพือ่ สร้างความมัน่ ใจในการลงทุน
กับบริษั ทฯ ตามแนวทางโครงการประเมินคุณภาพการจัด
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ได้แก่ การป้องกัน
สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น การก�ำหนดให้สิทธิออกเสียงในที่
ประชุมเป็นไปตามจ�ำนวนหุน้ ทีถ่ อื อยูโ่ ดยหนึง่ หุน้ มีสทิ ธิเท่ากับ
หนึ่งเสียง การก�ำหนดให้กรรมการอิสระเป็นผู้มีหน้าที่ดูแล
ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย การให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ เป็น

นายทะเบียนหลักทรัพย์ การด�ำเนินการประชุมตามล�ำดับ
ระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม การเปิดโอกาส
ให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและลงมติแทน
การจัดสรรเวลาประชุมอย่างเพียงพอ เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ มี
สิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและตัง้ ค�ำถาม
การเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซด์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้
รับข้อมูลข่าวสารส�ำคัญที่มีการเปลี่ยนแปลง

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาล หรือหลักการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งหลักการปฏิบัติที่
ดีทยี่ อมรับในระดับสากล (International Best Practice) เพือ่
ความเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความ
โปร่งใส สร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจแก่ลูกค้า สร้าง
มูลค่าสูงสุดส�ำหรับผู้ถือหุ้น และมุ่งเน้นสร้างประโยชน์ให้กับ
ผูม้ สี ว่ นได้เสียในทุกภาคส่วนอย่างเป็นธรรม ในฐานะสายการบิน
แห่งชาติ บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
ซึ่งสอดคล้องกับหลักมาตรฐานสิ่งแวดล้อมสากล เพื่อลด
มลพิ ษ และผลกระทบต่ า งๆ อั น เกิ ด จากการด� ำ เนิ น งาน
และเพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 ที่บัญญัติให้มีประมวลจริยธรรม บริษัทฯ
ได้ก�ำหนดแนวทางการปฏิบัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในคู่มือ
ประมวลบรรษั ทภิบาลและจริยธรรม เพื่อให้คณะกรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือปฏิบัติ ดังนี้

ประเทศชาติ

บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
ช่วยให้บริษัทฯ เติบโตอย่างยัง่ ยืนและเกิดผลดีตอ่ ประเทศชาติ
โดยไม่กระท�ำการใดๆ อันจะก่อให้เกิดผลเสียต่อประเทศชาติ

สังคมและส่วนรวม

บริษั ทฯ ค�ำนึงถึงทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และ
ประโยชน์ส่วนรวม โดยปลูกฝังให้เกิดจิตส�ำนึกรับผิดชอบต่อ
“สังคมและส่วนรวม” รวมทัง้ ให้การสนับสนุน ส่งเสริม หรือมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือชุมชนต่างๆ

ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืนให้แก่ “ผู้ถือหุ้น” และปฏิบัติต่อ “ผู้ถือหุ้น” ทุกราย
ด้วยความเสมอภาค

ต้องการของ “ลูกค้า” อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจ

คู่ค้า เจ้าหนี้ และลูกหนี้

บริษัทฯ จะด�ำเนินการให้ “คู่ค้า เจ้าหนี้ และลูกหนี้” มั่นใจ
ได้วา่ จะได้รบั การปฏิบตั อิ ย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยตัง้
อยู ่ บ นพื้ น ฐานของความสั ม พั น ธ์ ท างธุ ร กิ จ และการได้ รั บ
ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย รวมทั้งหลีกเลี่ยง
สถานการณ์ที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
นอกจากนี้ ส�ำหรับ เจ้าหนี้ บริษัทฯ ได้ยึดปฏิบัติตามสัญญา
หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้กับคู่สัญญาอย่างเคร่งครัด
มีความรับผิดชอบและไม่ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันจะก่อ
ให้เกิดความเสียหายต่อเจ้าหนี้ โดยรายงานฐานะการเงิน
ของบริษัทฯ แก่เจ้าหนีท้ ราบอย่างสม�ำ่ เสมอ ด้วยความถูกต้อง
และตรงเวลา หากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญา
บริษัทฯ จะแจ้งเจ้าหนีท้ ราบทันที เพือ่ หาแนวทางแก้ไขร่วมกัน
รวมถึงการบริหารจัดการเงินทุนให้มโี ครงสร้างทีเ่ หมาะสมต่อ
การด�ำเนินธุรกิจของบริษั ทฯ รักษาความเชื่อมั่นของเจ้าหนี้
และมุ่งมั่นสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ดีและยั่งยืน

ผู้ปฏิบัติงาน

บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับ “ผู้ปฏิบัติงาน” ในทุกระดับ โดย
จั ดให้ มี ก ระบวนการสรรหา และคั ด เลื อ กบุ ค ลากรที่ ไ ด้
มาตรฐาน ชัดเจน และโปร่งใส มีการพัฒนาองค์ความรูใ้ ห้กบั
ผูป้ ฏิบตั งิ านอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ โอกาสในความก้าวหน้า รวมทัง้
มีการเสริมสร้างบรรยากาศ สภาพแวดล้อมในการท�ำงาน และ
วัฒนธรรมองค์กรให้เป็นเอกลักษณ์

แนวปฏิบัติด้านทรัพย์สินทางปัญญา

บริษั ทฯ ให้ความส�ำคัญกับการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา
โดยจัดท�ำเป็นนโยบายของบริษัทฯ ทั้งในส่วนของการจัดซื้อ
จัดหา และการใช้งานที่ต้องไม่ละเมิดสิทธิ์ ในทรัพย์สินทาง
ปัญญา นอกจากนี้ ยังมีการให้ความรู้และเตือนพนักงานให้
ตระหนักถึงเรือ่ งดังกล่าว รวมทัง้ มีการตรวจสอบโดยหน่วยงาน
ทั้งภายในและภายนอก

แนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

รายละเอียดอยู่ในหัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคม หน้าที่ 91

ลูกค้า

บริษัทฯ จะให้บริการทีม่ คี ณุ ภาพ โดยใส่ใจในเรือ่ งความปลอดภัย
ความสะดวกสบาย และแสวงหาวิธีการที่สามารถสนองความ
บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) 75

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญและปฏิบตั ติ ามหลักการเปิดเผยข้อมูล
และความโปร่งใส ตามที่กระทรวงการคลัง ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ก�ำหนดไว้ โดยก�ำหนดให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเป็นผู้ดูแลและเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญทั้งข้อมูลด้าน
การเงินและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ อย่างเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส
เพื่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้มีส่วน
ได้เสียทุกภาคส่วนให้รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน ผ่าน
ช่องทางต่างๆ โดยบริษัทฯ มีแนวปฏิบัติ ดังนี้

การเปิดเผยข้อมูลผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ทัง้ ด้านการเงินและด้านอืน่ ๆ
ที่ส�ำคัญต่อหน่วยงานก�ำกับดูแล เช่น การรายงานงบการเงิน
และข่าวที่ส�ำคัญต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนต่อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) การรายงานข้อมูล
ของบริษั ทฯ ผ่านแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ
56-1) และรายงานประจ�ำปี (แบบ 56-2) ต่อส�ำนักงานคณะ
กรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
การรายงานข้อมูลด้านการเงิน ข้อมูลกรรมการและพนักงาน
รวมถึงข้อมูลด้านอื่นๆ ผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาค
รัฐ (GFMIS) ของส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
(สคร.) ในฐานะที่บริษัทฯ เป็นรัฐวิสาหกิจ

นักลงทุนสัมพันธ์

บริษั ทฯ ให้ความส�ำคัญในการดูแลและค�ำนึงถึงนักลงทุน
ผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย โดยจัดให้มหี น่วยงานนักลงทุน
สัมพันธ์ เป็นผู้รับผิดชอบในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี
การสื่อสารให้ข้อมูลที่ถูกต้องและน่าเชื่อถืออย่างเพียงพอ
รวมทัง้ ด�ำเนินการจัดแผนงาน เพือ่ ให้ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกกลุม่
ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน มีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล
และมีช่องทางในการสื่อสารกับบริษัทฯ ที่เหมาะสมผ่านทาง
กิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมโรดโชว์ในประเทศ การเข้า
ประชุม/ประชุมทางโทรศัพท์กับผู้บริหาร การตอบข้อซักถาม
และให้ขอ้ มูลทางโทรศัพท์และ/หรืออีเมล์ และการจัดกิจกรรม
ผู้บริหารพบนักลงทุนสถาบันและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
เพือ่ ชีแ้ จงข้อมูลผลประกอบการเป็นประจ�ำทุกไตรมาส อีกทัง้
มีการน�ำนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้า
เยี่ยมชมบริษั ทฯ และพบปะผู้บริหารเพื่อแลกเปลี่ยนความ
คิ ด เห็ น โดยในปี นี้ ไ ด้ น� ำ เยี่ ย มชมศู น ย์ ฝ ึ ก บิ น จ� ำ ลองและ
กิจกรรมเปิดตัวเครื่องบินโบอิ้ง 787-800 เข้าสู่ฝูงบินของ
บริ ษั ท ฯ นอกจากนั้ น แล้ ว ยั ง มี ก ารจั ด กิ จ กรรม “THAI
Shareholder Day” ส�ำหรับผู้ถือหุ้นรายย่อยและนักลงทุน
76 รายงานประจ�ำปี 2557

เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แนะน�ำธุรกิจ และศักยภาพ
ของบริษั ทฯ โดยจัดให้มีการบรรยายเชิงเสวนาโดยวิทยากร
ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ แ ละผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ในหั ว ข้ อ แนวโน้ ม
อุตสาหกรรมการบินของไทย พร้อมน�ำเข้าเยี่ยมชมฝ่ายธุรกิจ
การบิน ในการเยี่ยมชมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมทราบถึงทิศทาง และโอกาสในการด�ำเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ จากผู้บริหารโดยตรง โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้
มีกิจกรรมด้านการลงทุนสัมพันธ์ ดังนี้
กิจกรรม

โรดโชว์ในประเทศ
การเข้าประชุม/การประชุมทางโทรศัพท์
กับผู้บริหารบริษัทฯ
การตอบข้อซักถามและให้ข้อมูลทาง
โทรศัพท์ และทางอีเมล์
การชี้แจงข้อมูลรายไตรมาส
การเยี่ยมชมกิจการบริษัทฯ
การจัดกิจกรรมพิเศษอื่นๆ
- THAI Shareholder Day
- สนับสนุนของรางวัลงาน SET in the
city 2014

จ�ำนวน

2 ครั้ง / ปี
33 ครั้ง / ปี
160 ครั้ง / ปี
8 ครั้ง / ปี
3 ครั้ง / ปี
2 ครั้ง / ปี

การเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์

เพือ่ เป็นช่องทางให้ผถู้ อื หุน้ นักลงทุน หรือผูท้ สี่ นใจ ได้รบั ทราบ
ข้อมูลของบริษัทฯ อย่างทันท่วงที บริษัทฯ ได้จัดท�ำเว็บไซต์
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลของบริษั ทฯ ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
ผ่าน http://thai-th.listedcompany.com/home.html
ได้แก่ ข้อมูลประวัติของบริษั ทฯ คณะกรรมการ บริการที่
บริษัทฯ เสนอ ข่าวสารทีส่ ำ� คัญ ผลการด�ำเนินงาน งบการเงิน
ข้อมูลเกีย่ วกับผูถ้ อื หุน้ การประชุมผูถ้ อื หุน้ รายงานการประชุม
ผู้ถือหุ้น รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ สถิติต่างๆ การก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี การจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงรายงานสารสนเทศที่แจ้ง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น

การท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันและการป้องกัน
การขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ยึดมั่นและให้ความส�ำคัญในหลักการการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี ที่จะขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งคณะ
กรรมการบริษัทฯ ได้พจิ ารณารายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ หรือรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน หรือรายการระหว่าง
กันอย่างเหมาะสมภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี และมีการดูแล
ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ฝ่ายบริหาร และพนักงานทุกคนถือ

ปฏิบัติโดยเคร่งครัดตามข้อก�ำหนดของคณะกรรมการก�ำกับ
ตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้เป็นที่เชื่อถือและไว้
วางใจของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งมีหลักเกณฑ์ส�ำคัญ ดังนี้

ราคาตลาดหากจ�ำเป็น ทั้งนี้ เพื่อบริษั ทฯ จะได้ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และวิธกี ารของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทัง้ มาตรฐาน
การบัญชี ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

บริษั ทฯ ได้ออกประกาศบริษั ทฯ เรื่องการเปิดเผยข้อมูล
รายการทีเ่ กีย่ วโยงกันของบริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่
กันยายน 2547 เพือ่ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายบริหาร
ทุกท่าน ซึ่งเข้าข่ายบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามค�ำนิยามของ
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เปิดเผยข้อมูลบุคคลและนิติบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ทุกครั้งที่มี
การแต่งตั้งกรรมการหรือผู้บริหารใหม่ ส�ำนักเลขานุการ
บริษัทฯ จะจัดส่งแบบฟอร์ม “รายละเอียดของบุคคลทีเ่ กีย่ วโยง
กันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการ
เปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษั ทจดทะเบียนใน
รายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน พ.ศ. 2546” ซึง่ ได้ปรับปรุงรายละเอียด
ตามข้อก�ำหนดของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนทีเ่ ปลีย่ นแปลง
โดยตลอด โดยให้กรรมการหรือผู้บริหารที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
ให้ข้อมูลพร้อมลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูล และ
หากภายหลังมีการเปลีย่ นแปลงข้อมูล กรรมการหรือผูบ้ ริหาร
จะต้องจัดส่งแบบฟอร์มดังกล่าวพร้อมลงนามรับรองความ
ถูกต้องของข้อมูลทุกครั้ง โดยส�ำนักเลขานุการบริษัทฯ จะจัด
ส่งรายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวโยงกันให้ประธานกรรมการ
บริ ษั ท ฯ และประธานกรรมการตรวจสอบรั บ ทราบด้ ว ย
พร้อมทั้งจัดท�ำสรุปรายชื่อบุคคลและนิติบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
น�ำส่งฝ่ายบริหารทุกฝ่าย และบุคคลที่เป็นผู้ประสานงาน
เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันของแต่ละหน่วยงาน เพื่อใช้
ตรวจสอบธุรกรรมที่หน่วยงานตนจะเสนอฝ่ายบริหารหรือ
คณะกรรมการบริษัทฯ และหากมีรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันเกิดขึน้
บริษัทฯ จะด�ำเนินการตามขัน้ ตอนปฏิบตั ทิ กี่ ำ� หนดไว้ ซึง่ อ้างอิง
จากกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งน�ำไปเปิดเผยในรายงาน
ประจ�ำปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี
(แบบ 56-1)

นอกจากนั้น ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่าย
บริหารทุกเดือน ส�ำนักเลขานุการบริษัทฯ จะจัดท�ำวาระเสนอ
เรื่อง รายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษั ท การบินไทย จ�ำกัด
(มหาชน) เพื่อเปิดเผยให้คณะกรรมการบริษั ทฯ และฝ่าย
บริหารทราบว่าในแต่ละเดือนบริษัทฯ มีการเข้าท�ำรายการที่
เกี่ยวโยงกันหรือไม่ และยังได้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะ
กรรมการตรวจสอบเป็นประจ�ำทุกไตรมาส ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้
ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานในด้านนี้ ให้สอดคล้องกับ
ข้อก�ำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่เปลี่ยนแปลงไปโดย
ตลอด เพื่อให้การดูแลด้านการขจัดความขัดแย้งและผล
ประโยชน์เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละถูกต้อง
ตามข้อก�ำหนด

เพื่อให้การด�ำเนินการเกี่ยวกับเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกันมี
แนวทางปฏิบตั ทิ ชี่ ดั เจนยิง่ ขึน้ บริษัทฯ ได้ออกประกาศบริษัทฯ
เรื่อง การก�ำหนดนโยบายราคาส�ำหรับรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ของบริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) ในเดือนมกราคม
2548 โดยในการเข้าท�ำรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันของบริษัทฯ กับ
บุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน ใช้นโยบายการก�ำหนดราคาซือ้ สินค้าและ
บริการระหว่างบริษัทฯ กับกิจการทีเ่ กีย่ วข้อง โดยก�ำหนดจาก
ราคาปกติของธุรกิจเช่นเดียวกับบริษัทฯ ก�ำหนดให้กับบุคคล
หรือกิจการอื่นที่ ไม่เกี่ยวข้องเป็นล�ำดับแรก และใช้นโยบาย
ราคาที่มีเงื่อนไขทางธุรกิจที่ ไม่เป็นปกติ หรือไม่เป็นไปตาม

การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540

กฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้บัญญัติเป็นพื้นฐานไว้ว่า
“บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูล หรือข่าวสาร
สาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิน่ เว้นแต่การเปิดเผยข้อมูล
หรื อ ข่ า วสารนั้ น จะกระทบต่ อ ความมั่ น คงของรั ฐ ความ
ปลอดภัยของประชาชน หรือส่วนได้เสียอันพึงได้รับความ
คุ้มครองของบุคคลอื่น หรือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ ตามที่
กฎหมายบัญญัติ”
บริษั ท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) ได้ก่อตั้งศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารครบ 16 ปี ในปี 2557 โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร สร้างความรู้ความเข้าใจในการด�ำเนินงาน
ของบริษัทฯ แก่สาธารณชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ด้วย
ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยมีแนวทางการปฏิบตั ิ
งานตามระเบียบบริษั ทฯ ว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ของบริษั ทฯ สอดคล้องตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 โดยยึดมั่นในหลักการ “เปิดเผยเป็น
หลักทั่วไป ปกปิดเป็นข้อยกเว้น” โดยมีการรวบรวมจัดเก็บ
และบริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบสามารถสืบค้นข้อมูล
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเพื่อเผยแพร่ข้อมูล
ทีม่ ปี ระโยชน์ให้แก่สาธารณชน โดยสามารถสืบค้นข้อมูลผ่าน
ทางเว็บไซต์ www.thaiairways.com ในหมวด “ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร” (Public Information Centre)
ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารได้รบั คัดเลือกจากกระทรวงคมนาคมให้เป็น
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หน่วยงานต้นแบบในการปฏิบตั หิ น้าที่ให้บริการข้อมูลข่าวสาร
แก่ประชาชนตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540 ตั้งแต่ปี 2542 จนถึงปัจจุบัน รวมทั้งได้รับใบ
ประกาศเกียรติคุณจากคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ
ราชการมาโดยตลอดในฐานะเป็นหน่วยงานที่ให้บริการข้อมูล
ข่าวสารแก่ประชาชนเป็นอย่างดี ในปี 2557 นี้ คณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ ส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี
ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคณ
ุ แก่บริษัทฯ ในฐานะทีป่ ฏิบตั ติ าม
เกณฑ์มาตรฐานตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐที่
ก�ำหนดภายใต้พระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.
2540 ระดับดีเด่น นับเป็นความภาคภูมิใจของบริษัทฯ ที่ศูนย์
ข้อมูลข่าวสารสามารถด�ำเนินงานจนบรรลุวิสัยทัศน์ที่ ได้ตั้ง
ปณิธานตัง้ แต่เริม่ แรกว่า “เป็นหน่วยงานชัน้ น�ำและเป็นแบบอย่าง
ทีด่ ีในด้านการเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสาร สามารถตอบสนองความ
ต้องการด้านข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม
น�ำมาซึ่งภาพลักษณ์ที่ดี และเป็น ประโยชน์ต่อการด�ำเนิน
กิจการของบริษัทฯ

เลขานุการบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้จดั ตัง้ ส�ำนักเลขานุการบริษัทฯ โดยมีผอู้ ำ� นวยการใหญ่
ซึง่ ท�ำหน้าทีเ่ ลขานุการบริษัทฯ เป็นผูด้ แู ล โดยส�ำนักเลขานุการ
บริษัทฯ มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลในด้านต่างๆ ต่อผู้ถือหุ้น และ
หน่วยงานก�ำกับดูแลต่างๆ โดยรายละเอียดเกีย่ วกับเลขานุการ
บริษั ทฯ สามารถดู ข ้ อ มูลในหัวข้อโครงสร้า งการจัดการ
หน้าที่ 60

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษั ทฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความ
เชีย่ วชาญและมากด้วยประสบการณ์ ทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ ธุรกิจ
การด�ำเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่
และความรับผิดชอบในการก�ำหนดทิศทางการด�ำเนินธุรกิจ
ของบริษั ทฯ ให้เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ผ่านการก�ำหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์
และพันธกิจ และมีบทบาทส�ำคัญในการก�ำกับ ดูแล และ
ติดตามการด�ำเนินงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย
และแผนกลยุทธ์ที่ได้ก�ำหนดไว้ คณะกรรมการบริษัทฯ ต้อง
ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความรู้ ความสามารถ ซือ่ สัตย์ สุจริต โปร่งใส
เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

โครงสร้างคณะกรรมการ

โครงสร้างคณะกรรมการบริษั ทฯ เป็นไปตามข้อบังคับของ
บริษั ทฯ พระราชบัญญัติบริษั ทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส�ำหรับกรรมการและ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์
78 รายงานประจ�ำปี 2557

และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และ พ.ศ. 2551 รวมถึง
กฎ ข้อบังคับ และประกาศที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการชุดต่างๆ เพือ่
ช่วยศึกษารายละเอียด และกลั่นกรองงานเฉพาะเรื่อง ตาม
รายละเอียดในหัวข้อคณะกรรมการชุดย่อย หน้า 81-89

องค์ประกอบของคณะกรรมการ

การแต่งตัง้ กรรมการของบริษัทฯ เป็นไปตามมติทปี่ ระชุมใหญ่
สามัญผูถ้ อื หุน้ โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริษั ทฯ ตามล�ำดับ
ตามข้อบังคับของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบ
ด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 ท่าน แต่ไม่เกิน 15 ท่าน โดย ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ มีจ�ำนวน 13
ท่าน ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 8 ท่าน โดยกรรมการ
ทั้งหมดไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ
จากโครงสร้างข้างต้น คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผูบ้ ริหารร้อยละ 100 และกรรมการอิสระ
ร้อยละ 61.54 ของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งเป็นจ�ำนวน
ที่มากพอที่จะสามารถสร้างกลไกถ่วงดุลอ�ำนาจภายในคณะ
กรรมการบริษั ทฯ ดังนั้น ผู้มีส่วนได้เสียจึงมั่นใจได้ว่าคณะ
กรรมการบริษัทฯ สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนผู้ถือ
หุ้นได้อย่างเป็นอิสระ และมีการถ่วงดุลที่เหมาะสม
ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการปฏิบตั ิ
หน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของ
บริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต และความระมัดระวังในการรักษาผลประโยชน์ของ
บริษัทฯ

บทบาทของประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้อ�ำนวยการใหญ่

ประธานกรรมการมีบทบาทส�ำคัญในการตัดสินใจก�ำหนด
ทิศทางและนโยบายการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญๆ ของบริษั ทฯ
ประธานกรรมการซึ่งเป็นกรรมการอิสระ เป็นผู้มีความเป็น
ผู ้ น� ำ เป็ น กลาง ส่ ง เสริ ม ธรรมาภิ บ าล รวมทั้ ง มี ค วาม
รั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผู ้ ถื อ หุ ้ น และผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ของบริ ษั ท ฯ
ประธานกรรมการเป็นผู้น�ำของคณะกรรมการที่มีกรรมการ
ผู ้ อ� ำ นวยการใหญ่ ที่ เ ป็ น หั ว หน้ า ของฝ่ า ยบริ ห ารร่ ว มเป็ น
กรรมการอยู่ด้วย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ
การก�ำกับดูแล และการรับนโยบายของคณะกรรมการมา
ถ่ายทอดให้ฝ่ายบริหารน�ำไปด�ำเนินการให้สัมฤทธิผล

การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำ� หนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้อย่าง
เป็น ทางการล่วงหน้าตลอดทั้งปี โดยก�ำหนดการประชุม
เดือนละ 1 ครั้ง และมีการประชุมวาระพิเศษเฉพาะคราวเพิ่ม
ตามความจ�ำเป็น โดยมีการก�ำหนดระเบียบวาระการประชุมที่
ชัดเจน และมีวาระพิจารณาติดตามผลการด�ำเนินงานเป็น
ประจ�ำ ส�ำนักเลขานุการบริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญพร้อม
ระเบียบวาระการประชุมและเอกสารให้กรรมการแต่ละท่าน
ล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลา 7 วันเพือ่ ให้คณะกรรมการ
ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม โดย
ในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ มีการประชุมรวมทัง้ สิน้ 19
ครั้ง เลขานุการบริษัทฯ ได้มีการจดบันทึกและจัดท�ำรายงาน
การประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้งและได้น�ำเสนอคณะ
กรรมการบริษั ทฯ พิจารณาร่างรายงานการประชุมดังกล่าว
ก่อนท�ำการรับรองในการประชุมครั้งต่อไป รวมทั้งได้มีการ
จัดเก็บรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ ทีผ่ า่ นการ
รับรองจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้พร้อมส�ำหรับการตรวจสอบ
จากคณะกรรมการบริษัทฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง		

การก�ำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ

รายละเอียดเกี่ยวกับการก�ำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ
กรุณาดูข้อมูลในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ หน้า 61-67

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำ� หนดให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะ
กรรมการบริษัทฯ เป็นประจ�ำทุกปี เพื่อเป็นเครื่องมือในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษั ทฯ โดย
บริษัทฯ จะจัดท�ำแบบประเมินกรรมการและวิธีการประเมิน
น�ำเสนอคณะกรรมการธรรมาภิบาลของบริษัทฯ เพือ่ ให้ความ
เห็นชอบและน�ำเสนอคณะกรรมการบริษั ทฯ เพื่ออนุมัติการ
ประเมินก่อนท�ำการประเมินประจ�ำปี โดยใช้แบบการประเมิน
3 รูปแบบ คือ การประเมินตนเอง (Self Assessment) การ
ประเมินไขว้ของกรรมการ (Cross Evaluation) และการ
ประเมินคณะกรรมการบริษัทฯ (Board Evaluation) และน�ำ
ผลการประเมินของคณะกรรมการรายงานในการประชุมคณะ
กรรมการบริษัทฯ เพื่อน�ำไปจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการส่งเสริม
ความรู้ ความสามารถของคณะกรรมการ

การก�ำหนดวาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการ

กรรมการบริษัทฯ มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งทีแ่ น่นอน ตามข้อ
บังคับบริษัทฯ ที่ก�ำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจ�ำปี
ทุกครั้งให้กรรมการจ�ำนวน 1 ใน 3 ออกจากต�ำแหน่ง โดยให้
กรรมการที่ด�ำรงต�ำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต�ำแหน่ง
		

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

บริษัทฯ จัดให้มกี ารปฐมนิเทศส�ำหรับกรรมการบริษัทฯ รายใหม่
ที่เข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษั ทฯ โดยส�ำนักเลขานุการ
บริษัทฯ จะเป็นผู้ประสานงานในการจัดปฐมนิเทศ โดยเชิญ
ผู้บริหารสายงานต่างๆ มาน�ำเสนอข้อมูลของบริษัทฯ ธุรกิจ
การบิน โครงสร้างการถือหุ้น กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
สิทธิประโยชน์ที่กรรมการจะได้รับ เพื่อให้กรรมการรับทราบ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการบริหารงานบริษั ทฯ
บริษัทฯ ยังมีนโยบายสนับสนุนให้กรรมการบริษัทฯ เข้าอบรม
หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษั ทไทย
(IOD) เพื่อเป็นการพัฒนาสนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติ
หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ

การพัฒนาความรู้และทักษะของคณะกรรมการ
บริษัทฯ และฝ่ายบริหาร

บริษั ทฯ ได้มีการส่งเสริม และสนับสนุนให้คณะกรรมการ
บริษัทฯ และฝ่ายบริหาร ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตร สัมมนา
และร่วมกิจกรรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษั ทไทย (IOD) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เพื่อเป็นการเพิ่มพูน พัฒนาความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ดา้ นต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับบทบาทหน้าทีก่ รรมการบริษัทฯ
และกรรมการชุดย่อยอย่างต่อเนือ่ งและสม�ำ่ เสมอ ซึง่ กรรมการ
ส่วนใหญ่ ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรจากสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้
1. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
2. หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
3. หลักสูตร DCP Refresher Course (DCP-Re)
4. หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)
5. หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP)
6. หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FN)
7. หลักสูตร Understanding the Fundamental of
Financial Statements (UFS)
8. หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD)
9. หลักสูตร The Executive Director Course (EDC)
10. หลักสูตร Financial Institutions Governance Program
(FGP)
11. หลักสูตร Successful Formulation & Executive
of Strategy (SFE)
12. หลักสูตร Role of The Compensation Committee
(RCC)
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การเข้ารับการอบรมของคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ และผูบ้ ริหาร ได้ผา่ นการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association : IOD) ดังนี้
รายชื่อ

ต�ำแหน่ง

นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม

รองประธานกรรมการ คนที่ 1
รักษาการประธานกรรมการ
และกรรมการอิสระ

พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง
นายคณิศ แสงสุพรรณ

รองประธานกรรมการ คนที่ 2
และกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์

กรรมการ

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์

กรรมการ

นายรัฐพล ภักดีภูมิ

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
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หลักสูตร

- Director Certification Program
(DCP 3/2000)
- DCP Refresher Course
(Re DCP 2/2009)
- Director Accreditation Program
(DAP 21/2004)
- Director Certification Program
(DCP 17/2002)
- Financial Statements for Director
(FSD 2/2008)
- Role of Chairman Program
(RCP 21/2009)
- Financial Institutions Governance
Program (FGP 7/2003)
- Audit Committee Program
(ACP 26/2009)
- Director Certification Program
(DCP 81/2006)
- Financial Institutions Governance
Program (FGP 7/2013)
- Financial for Non Finance Directors
(FND 39/2008)
- Role of Chairman Program
(RCP 28/2012)
- DCP Re - Refresher Course
(DCP-Re 1/2008)
- Successful Formulation & Executive
of Strategy (SFE 2/2008)
- Director Accreditation Program
(DAP 23/2004)
- Director Certification Program
(DCP 52/2004)

ต�ำแหน่ง

รายชื่อ

หลักสูตร

นายวิรไท สันติประภพ

กรรมการอิสระ

นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

พลอากาศเอก ศิวเกียรติ์ ชเยมะ
นายสมเกียรติ ศิริชาติไชย

กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์

กรรมการ

พลอากาศเอก หม่อมหลวง สุปรีชา
กมลาศน์

กรรมการอิสระ

การรวมหรือการแยกต�ำแหน่ง

ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
และเป็นกรรมการอิสระ ไม่เป็น บุคคลเดียวกับกรรมการ
ผู้อ�ำนวยการใหญ่ และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร
โดยบริษั ทฯ ได้มีการจัดให้แบ่งแยกบทบาท หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ
และฝ่ายบริหารออกจากกันอย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์
อักษร

คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบสูงสุดในการบริหาร
จัดการกิจการของบริษัทฯ อยู่ภายใต้เงื่อนไข ข้อบังคับของ
บริษัทฯ ซึ่งก�ำหนดให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการ
จ�ำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่มากกว่า 15 คน สุดแต่ที่
ประชุ มใหญ่ผู้ถือ หุ้น จะเป็น ผู้ก�ำหนดเป็น ครั้ ง คราว และ

- Director Accreditation Program
(DAP 63/2007)
- Director Certification Program
(DCP 192/2014)
- Director Certification Program
(DCP 2000)
- The Executive Director Course
(EDC 1/2012)
- Director Accreditation Program
(DAP 84/2010)
- Role of The Compensation
Committee (RCC 11/2010)
- Director Certification Program
(DCP 178/2013)
- Audit Committee Program
(ACP 26/2009)
- Director Certification Program
(DCP 88/2007)
- Director Accreditation Program
(DAP 54/2006)

กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด
ต้องมีถนิ่ ทีอ่ ยู่ในราชอาณาจักร ในการประชุมสามัญประจ�ำปี
ทุกครั้ง กรรมการจ�ำนวน 1 ใน 3 จะต้องออกจากต�ำแหน่ง
และจะมี การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตาม
วาระ กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาด�ำรง
ต�ำแหน่งใหม่ก็ได้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบ
ด้วยกรรมการ ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม		
รองประธานกรรมการคนที่ 1
รักษาการประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง
รองประธานกรรมการคนที่ 2 และกรรมการอิสระ
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3. นายคณิศ แสงสุพรรณ
กรรมการอิสระ
4. นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์
กรรมการ
5. พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต
กรรมการ
6. นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์
กรรมการ
7. นายรัฐพล ภักดีภูมิ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
8. นายวิรไท สันติประภพ
กรรมการอิสระ
9. นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
10. พลอากาศเอก ศิวเกียรติ์ ชเยมะ
กรรมการ
11. นายสมเกียรติ ศิริชาติไชย
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
12. นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์
กรรมการ
13. พลอากาศเอก หม่อมหลวง สุปรีชา กมลาศน์
กรรมการอิสระ
นางสุวิมล บัวเลิศ (ผู้อ�ำนวยการใหญ่ ส�ำนักเลขานุการ
บริษัทฯ) เป็นเลขานุการ

กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ

พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง นายคณิศ แสงสุพรรณ และ
พลอากาศเอก หม่อมหลวง สุปรีชา กมลาศน์ ลงลายมือชื่อ
ร่วมกัน และประทับตราส�ำคัญของบริษัทฯ

กรรมการอิสระ

เพือ่ เป็นไปตามข้อก�ำหนดของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และแนวทางปฏิบัติที่ดีของส�ำนักงานคณะ
กรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) คณะกรรมการบริษัทฯ
ได้แต่งตั้งกรรมการอิสระ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.

นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม
พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง
นายคณิศ แสงสุพรรณ
นายรัฐพล ภักดีภูมิ
นายวิรไท สันติประภพ
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กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

6. นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ
กรรมการอิสระ
7. นายสมเกียรติ ศิริชาติไชย
กรรมการอิสระ
8. พลอากาศเอก หม่อมหลวง สุปรีชา กรรมการอิสระ
กมลาศน์
ทัง้ นี้ คุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระตามประกาศคณะกรรมการ
ก�ำกับตลาดทุน มีดังนี้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้
นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระ
รายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน
ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�ำ หรือ
ผู้มีอ�ำนาจควบคุมบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือของ
ผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะ
ต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีทกี่ รรมการอิสระเคยเป็น
ข้าราชการ หรือทีป่ รึกษาของส่วนราชการซึง่ เป็นผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการ
จดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา
คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของ
ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือบุคคล
ทีจ่ ะได้รบั การเสนอให้เป็นผูบ้ ริหาร หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุม
ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ�ำนาจควบคุมของบริษั ทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการ
ขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้ง
ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุม
ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจ
ควบคุมของบริษั ทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจ
ควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ผูม้ อี ำ� นาจ
ควบคุม หรือหุ้นส่วนของส�ำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบ
บัญชีของบริษั ทฯ บริษั ทใหญ่ บริษั ทย่อย บริษั ทร่วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษั ทฯ
สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมา
แล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึง
การให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทาง
การเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี
จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็น
ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้
บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทน
ของกรรมการของบริษัทฯ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ อื หุน้
ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ
แข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือ
ไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่
มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับ
เงินเดือนประจ�ำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ�ำนวนหุ้น
ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษั ทอื่น ซึ่งประกอบ
กิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันทีม่ นี ยั
กับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่าง
เป็นอิสระเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
บริษั ทฯ ได้ก�ำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้เข้มกว่า
คุณสมบัติตามข้อก�ำหนดของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน
และตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ โดยก� ำ หนดเรื่ อ งการถื อ หุ ้ น ของ
กรรมการอิสระตามข้อ 1 ไว้เข้มกว่า คือ ก�ำหนดการถือหุ้น
ไม่เกินร้อยละ 0.5
กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 ถึงข้อ 9 อาจได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษั ทฯ ให้ตัดสินใจในการ
ด�ำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
บริษั ทย่อยล�ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจ
ควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ
(Collective Decision) ได้
ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทฯ แต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
อิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ตาม
ข้อ 4 หรือมีการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่ก�ำหนดตาม
ข้อ 6 คณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาผ่อนผันให้ได้ หาก
เห็นว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติ
หน้าทีแ่ ละการให้ความเห็นทีเ่ ป็นอิสระ และบริษัทฯ ได้เปิดเผย
ข้อมูลต่อไปนี้ ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณา
แต่งตั้งกรรมการอิสระดังกล่าวแล้ว

(1) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทาง
วิชาชีพ ที่ท�ำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ก�ำหนด
(2) เหตุผลและความจ�ำเป็น ที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคล
ดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
(3) ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทฯ ในการเสนอให้
มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

อ�ำนาจหน้าที่ของกรรมการอิสระ

1. แสดงความคิดเห็น และ/หรือรายงานผลการปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
ได้อย่างเสรีตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ เพื่อให้
บริษั ทฯ มีการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักการก�ำกับ
ดู แ ลที่ ดี ข องตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ และหลั ก เกณฑ์ ก าร
ประเมินการก�ำกับดูแลที่ดี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการ
ประเมินผลการด�ำเนินงานประจ�ำปีของบริษั ทฯรวมทั้ง
หลักการปฏิบัติที่ดีที่ยอมรับในระดับสากล
2. มีอำ� นาจในการเรียกเอกสารและบุคคลต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาด�ำเนินการ
3. ด�ำเนินการอืน่ ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย
ในปี 2557 กรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติงาน
ตามอ�ำนาจหน้าทีท่ ี่ได้รบั มอบหมาย และได้แสดงความคิดเห็น
ตามหน้าที่อย่างอิสระ โดยยึดถือการดูแลผลประโยชน์ของ
ผู้ถือหุ้นทุกรายให้เท่าเทียมกัน
ในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ชุ ด ต่ า งๆ ขึ้ น หลายคณะเพื่ อ ช่ ว ยศึ ก ษารายละเอี ย ดและ
กลั่นกรองงานเฉพาะเรื่องโดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริหาร

เพื่อให้การจัดการของบริษัทฯ เป็นไปตามเป้าหมายของแผน
วิสาหกิจบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดกับ
บริษั ทฯ คณะกรรมการบริษั ทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารบริษัทฯ มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นายคณิศ แสงสุพรรณ
ประธานกรรมการ
2. พลอากาศเอก หม่อมหลวง สุปรีชา กมลาศน์
กรรมการ
3. พลอากาศเอก ศิวเกียรติ์ ชเยมะ
กรรมการ
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4. นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์
กรรมการ
5. นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์
กรรมการ
6. กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
กรรมการ
นางสุวิมล บัวเลิศ (ผู้อ�ำนวยการใหญ่ ส�ำนักเลขานุการ
บริษัทฯ) เป็นเลขานุการ

อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. พิจารณากลั่นกรองเรื่องที่จะน�ำเข้าสู่การพิจารณาของ
คณะกรรมการบริษัทฯ
2. ติดตามการด�ำเนินการตามนโยบายและมติของคณะ
กรรมการบริษั ทฯ รวมถึงการด�ำเนินการตามเป้าหมาย
เชิงยุทธศาสตร์
3. ให้ค�ำปรึกษาและค�ำแนะน�ำแก่ฝ่ายบริหารในการด�ำเนิน
การตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ
4. มีอำ� นาจอนุมตั ติ ามที่ได้รบั มอบอ�ำนาจจากคณะกรรมการ
บริษัทฯ ดังนี้
4.1 การจัดหาพัสดุตามระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยการพัสดุ
		 ในวงเงินที่อยู่ในอ�ำนาจอนุมัติที่เกิน 500 ล้านบาท
		 แต่ไม่เกิน 800 ล้านบาท
4.2 อนุมัติการใช้เงินนอกเหนือวงเงินที่หน่วยงานได้รับ
		 การจัดสรรตามงบประมาณประจ�ำปีที่เกิน 50 ล้าน
		 บาท ในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท และให้รายงาน
		 คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ
5. มีอำ� นาจเรียกเอกสารและบุคคลต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องมาชีแ้ จง
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
6. แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการและคณะท�ำงานเพือ่ ด�ำเนินการ
ได้ตามความจ�ำเป็น และเหมาะสม
7. ด�ำเนินการอืน่ ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย
ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ต้องมีกรรมการมา
ประชุมเกินกึง่ หนึง่ ของจ�ำนวนกรรมการทัง้ หมด จึงจะเป็นองค์
ประชุม ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในทีป่ ระชุม ในกรณี
ที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ให้ประธานกรรมการมอบหมายให้กรรมการคนหนึง่
คนใดเป็ น ประธานในที่ ป ระชุ ม แทน ในกรณี ที่ ป ระธาน
กรรมการมอบหมายให้กรรมการคนหนึง่ คนใดเป็นประธานใน
ทีป่ ระชุมแทนไม่ได้ ให้กรรมการซึง่ มาประชุม เลือกกรรมการ
คนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ให้ถือ
เสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลง
84 รายงานประจ�ำปี 2557

คะแนน กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ให้ออกจากที่
ประชุมในวาระนั้น และไม่มีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนในเรื่อง
นั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียง
เพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

คณะกรรมการตรวจสอบ

เพือ่ ให้บริษัทฯ มีการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี (Good Corporate
Governance) ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องกระทรวง
การคลังและตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ถือหุ้นและ
ผู้ลงทุนทั่วไปเกิดความมั่นใจในการบริหารงานของบริษั ทฯ
คณะกรรมการบริษั ทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึง่ ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ ทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ ป็นกรรมการ
อิสระและไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ มีรายชื่อดังนี้
1. นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ
ประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ ศิริชาติไชย
กรรมการตรวจสอบ
(เป็นผูม้ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน)
3. นายรัฐพล ภักดีภูมิ
กรรมการตรวจสอบ
นายสมนึก ธ�ำรงธรรมวงศ์ (ผูอ้ ำ� นวยการใหญ่ ส�ำนักงาน
การตรวจสอบภายใน) เป็นเลขานุการ
กรรมการตรวจสอบจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อก�ำหนด
ที่คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนก�ำหนด ซึ่งรวมถึงคุณสมบัติ
ดังต่อไปนี้
1. เป็นกรรมการอิสระทีม่ คี ณ
ุ สมบัตคิ รบตามทีค่ ณะกรรมการ
ก�ำกับตลาดทุนก�ำหนด
2. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ ให้
ตัดสินใจในการด�ำเนินกิจการของบริษั ทฯ บริษั ทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัท
ย่อยล�ำดับเดียวกัน
4. มีความรูแ้ ละประสบการณ์เพียงพอทีจ่ ะสามารถท�ำหน้าที่
ในฐานะกรรมการตรวจสอบ

อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง
และเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการ
ตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และ
พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย
เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึง่ มีความเป็นอิสระ
เพื่อท�ำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษั ทฯ และเสนอค่า
ตอบแทนของบุคคลดังกล่าว ร่วมทั้งเข้าร่วมประชุมกับ
ผู ้ ส อบบั ญ ชี โ ดยไม่ มี ฝ ่ า ยจั ด การเข้ า ร่ ว มประชุ ม ด้ ว ย
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือรายการทีอ่ าจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า
รายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุด
ต่อบริษัทฯ
6. จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผย
ไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษั ทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าว
ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบโดย
ประกอบด้วยข้อมูลตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก�ำหนด
7. ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดตามทีค่ ณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย
ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
8. ในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบ
หรือมีข้อสงสัยว่า มีรายการหรือการกระท�ำดังต่อไปนี้
ซึง่ อาจมีผลกระทบอย่างมีนยั ส�ำคัญต่อฐานะการเงินและ
ผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควร
(1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(2) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่
		 ส�ำคัญในระบบควบคุมภายใน
(3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
		 หลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ
		 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เพื่อให้บริษัทฯ มีการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักการก�ำกับ
ดูแลที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�ำหนด และ
หลักเกณฑ์การประเมินการก�ำกับดูแลที่ดี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของการประเมินผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ประจ�ำปีบญ
ั ชี
รวมทั้งหลักการปฏิบัติที่ดีที่ยอมรับในระดับสากล และเพื่อ
ให้ ก ารด� ำ เนิ น งานด้ า นบริ ห ารความเสี่ ย งสามารถใช้ เ ป็ น
เครื่องมือในการบริหารได้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายธีรศักดิ์ สุวรรณยศ(1)
ประธานกรรมการ
2. นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม
กรรมการ
3. นายคณิศ แสงสุพรรณ
กรรมการ
4. พลอากาศเอก หม่อมหลวง สุปรีชา กมลาศน์
กรรมการ
5. นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์
กรรมการ
6. กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่				
กรรมการ
7. รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่สายกลยุทธ์
และพัฒนาธุรกิจ
กรรมการ
8. รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่สายการเงิน
และการบัญชี
กรรมการ
9. ผู้อ�ำนวยการใหญ่ฝ่ายธุรกิจปิโตรเลียม ประกันภัย
และสิ่งแวดล้อม
กรรมการ
10. ผู้อ�ำนวยการใหญ่ฝ่ายบริหารความเสี่ยง			
กรรมการ
11. ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยงระดับฝ่าย
และควบคุมภายใน
เลขานุการ
หมายเหตุ(1) ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ได้ลาออก
			 ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2557

อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

1. ให้ค�ำปรึกษา และค�ำแนะน�ำในการด�ำเนินการบริหาร
ความเสี่ยง และพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงที่
ครอบคลุมเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ด้านกฎหมาย กฎ
ข้อบังคับ และระเบียบต่างๆ เป้าหมายทางรายได้และ
การเงินอื่นๆ ความมีประสิทธิภาพของก�ำลังพล การ
วางแผน การด�ำเนินกลยุทธ์ และความมัน่ คงทางการเงิน
2. ก�ำหนดนโยบาย แนวทางการบริหารความเสี่ยง กรอบ
ปฏิบตั ิ การบริหารความเสีย่ งต่างๆ ทีอ่ าจท�ำให้การด�ำเนิน
ธุรกิจไม่เป็นอย่างต่อเนื่องยั่งยืน และไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย อันประกอบด้วย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ การบริหารเงินสดคงเหลือ การบริหาร
ความเสี่ยงราคาน�้ำมัน การหารายได้ ต้นทุนการด�ำเนิน
บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) 85

3.
4.
5.
6.
7.

งานการปฏิบัติการ การซ่อมบ�ำรุง บุคลากร และปัญหา
ข้อพิพาทแรงงาน เป็นต้น
อนุมัติการจัดท�ำการบริหารความเสี่ยงราคาน�้ำมัน ทุก
รูปแบบ
ก� ำ กั บ ดู แ ลการน� ำ กรอบบริ ห ารความเสี่ ย งไปปฏิ บั ติ
ติดตามการระบุประเมินความเสี่ยงและความเพียงพอ
ในการจัดการความเสี่ยง
มีอ�ำนาจเรียกเอกสาร และบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
แต่งตั้งคณะท�ำงานได้ตามความเหมาะสม
ด�ำเนินการอืน่ ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทน

เพือ่ ให้เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ตี ามทีก่ ระทรวง
การคลัง และตลาดหลักทรัพย์ฯ ก�ำหนด รวมทั้งหลักการ
ปฏิบัติที่ดีที่ยอมรับในระดับสากล และเป็นไปตามหลักธรรมา
ภิบาล คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์
ประธานกรรมการ
2. พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล(1)
กรรมการ
3. นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม
กรรมการ
4. นายคณิศ แสงสุพรรณ			
กรรมการ
5. นายรัฐพล ภักดีภูมิ
กรรมการ
6. รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
เลขานุการ
สายทรัพยากรบุคคลและก�ำกับกิจกรรมองค์กร
7. ผู้อ�ำนวยการใหญ่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ผู้ช่วยเลขานุการ
8. ผู้อ�ำนวยการใหญ่ส�ำนักงานการตรวจสอบภายใน
ผู้ช่วยเลขานุการ (ด้านการประเมินผลกรรมการ
ผู้อ�ำนวยการใหญ่)
หมายเหตุ(1) พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ครบวาระ
			 การด�ำรงต�ำแหน่ง เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน
			 2557
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อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน

1. ก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาที่เป็นไปตามข้อบังคับ
หลักเกณฑ์ ระเบียบบริษั ทฯ และกฎหมายเกี่ยวข้อง
เพื่อให้ได้ผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่
เหมาะสม มาด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษั ทฯ และ
ผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ขึ้นไป
2. ด�ำเนินการสรรหาและวิธีการสรรหาตามหลักเกณฑ์ที่
ก�ำหนด เพือ่ ให้ได้บคุ คลทีเ่ หมาะสมเป็นกรรมการบริษัทฯ
ผู้บริหารระดับสูงกว่าผู้อ�ำนวยการใหญ่ขึ้นไป และเสนอ
ชื่อผู้ที่ผ่านการสรรหาต่อคณะกรรมการบริษั ทฯ เพื่อ
พิจารณาแต่งตั้ง เลื่อนต�ำแหน่ง หรือโยกย้ายตามที่เห็น
สมควร
3. ก�ำหนดค่าตอบแทนทีเ่ หมาะสมแก่กรรมการ อนุกรรมการ
ต่างๆ บุคคลภายนอกทีม่ าปฏิบตั งิ านให้กบั บริษัทฯ รวมถึง
ผูบ้ ริหารระดับสูงกว่าผูอ้ ำ� นวยการใหญ่ขนึ้ ไป โดยให้คำ� นึง
ถึงหลักการปฏิบตั ทิ ดี่ ซี งึ่ เป็นทีย่ อมรับในระดับสากล และ
น�ำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา
4. ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
ผู้อ�ำนวยการใหญ่ ตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาจ้าง และ
น�ำเสนอผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา
5. พิจารณาเพิ่มค่าตอบแทนและเงินรางวัลประจ�ำปีของ
ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ ตามเงื่อนไข
ที่ระบุในสัญญาจ้างและน�ำเสนอคณะกรรมการบริษั ทฯ
ต่อไป
6. มีอ�ำนาจเรียกพนักงานและ/หรือลูกจ้างของบริษั ทฯ ที่
เกีย่ วข้อง มาให้ถอ้ ยค�ำหรือความเห็น รวมทัง้ ให้มอี ำ� นาจ
ในการเรียกเอกสารหรือสิ่งอื่นใดมาเพื่อประกอบการ
พิจารณาได้ด้วย
7. แต่งตั้งคณะท�ำงานได้ตามความเหมาะสม
8. ด�ำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯมอบหมาย

คณะกรรมการธรรมาภิบาล

เพื่อให้การด�ำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดีตามที่กระทรวงการคลังและตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยก�ำหนด และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการธรรมาภิบาล
โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. พลต�ำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว		
ประธานกรรมการ
2. พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล		
กรรมการ

3. นายอ�ำพน กิตติอ�ำพน
กรรมการ
4. นายสมชัย ศิริวัฒนโชค
กรรมการ
5. นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ
กรรมการ
6. นายสุธรรม ศิริทิพย์สาคร
กรรมการ
7. กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่			
กรรมการ
8. รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่สายทรัพยากรบุคคล		
และก�ำกับกิจกรรมองค์กร
กรรมการ
9. ผู้อ�ำนวยการใหญ่ฝ่ายกฎหมาย		
เลขานุการ
10. ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานการตรวจการองค์กร
ผู้ช่วยเลขานุการ
หมายเหตุ : ระยะเวลาด�ำรงต�ำแหน่งถึงวันที่ 30 มิถนุ ายน 2557

อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการธรรมาภิบาล

1. เสนอแนะแนวปฏิบัติด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ ตามหลักการของกระทรวงการ
คลังและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. ตรวจสอบการก�ำกับดูแล การปฏิบัติงานของกรรมการ
และฝ่ายบริหาร เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี
3. ให้ค�ำแนะน�ำแก่คณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องเกี่ยวกับ
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
4. ทบทวนแนวปฏิบัติและหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ของบริษัทฯ เพื่อให้มีความต่อเนื่องและเหมาะสม โดย
เปรียบเทียบกับแนวปฏิบตั ขิ องสากลปฏิบตั ิ และเสนอแนะ
ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
5. มีอ�ำนาจในการเรียกพนักงานและลูกจ้างของบริษั ทฯ
และบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มาให้ถ้อยค�ำหรือความเห็น
รวมทั้งให้มีอ�ำนาจในการเรียกเอกสารหรือสิ่งอื่นใดมา
เพื่อประกอบการพิจารณาได้ด้วย
6. แต่งตั้งคณะท�ำงานได้ตามความจ�ำเป็น และเหมาะสม
7. ด�ำเนินการอืน่ ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

คณะกรรมการก�ำกับยุทธศาสตร์
และการปฏิรูป บริษัท การบินไทย จ�ำกัด
(มหาชน)

เพือ่ ขับเคลือ่ นยุทธศาตร์และการปฏิรปู บริษัทฯ คณะกรรมการ
บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการก�ำกับยุทธศาสตร์และการ
ปฏิรปู บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) มีรายชือ่ ดังต่อไปนี้
1. นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม			
ประธานกรรมการ
2. นายคณิศ แสงสุพรรณ
กรรมการ
3. พลอากาศเอก ศิวเกียรติ์ ชเยมะ			
กรรมการ
4. นายรัฐพล ภักดีภูมิ
กรรมการ
5. นายสมเกียรติ ศิริชาติไชย
กรรมการ
6. นายวิรไท สันติประภพ
กรรมการ
7. นายกษมา บุณยคุปต์		
กรรมการ
8. กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
กรรมการ
9. ผู้อ�ำนวยการใหญ่ส�ำนักเลขานุการบริษัทฯ
เลขานุการ

อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการก�ำกับ
ยุทธศาสตร์และการปฏิรูป

1. ก�ำกับดูแลให้ฝา่ ยบริหารจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ และแผน
ปฏิรูปองค์กร เพื่อให้บริษั ทฯ เป็นองค์กรที่สามารถ
แข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถสร้างผล
ตอบแทนที่เหมาะสมอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ แผนยุทธศาสตร์
และแผนปฎิรูปองค์กรจะต้องครอบคลุมทุกมิติของการ
ด�ำเนินธุรกิจและมีการบูรณาการกัน ทัง้ มาตรการเร่งด่วน
และมาตรการที่มีผลต่อเนื่อง
2. กลั่นกรองแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิรูปองค์กร ก่อน
น�ำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติ
3. ติดตาม ก�ำกับดูแล และให้คำ� แนะน�ำให้ฝา่ ยบริหารด�ำเนิน
การตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิรูปองค์กร รวมทั้ง
ก�ำกับดูแลให้มีผู้บริหารรับผิดชอบการด�ำเนินการตาม
แผนแต่ละแผนอย่างชัดเจน
4. แต่งตั้งที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการจัดท�ำและการด�ำเนิน
การตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิรูปองค์กรตามที่
เห็นสมควร
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5. สามารถขอและเข้าถึงการด�ำเนินธุรกิจของบริษั ทฯ ได้
จากทุกหน่วยงานตามที่เห็นสมควร
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

คณะกรรมการประชาสัมพันธ์องค์กรและ
ส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม

เพือ่ ให้การด�ำเนินงานของบริษัทฯ ในการมีสว่ นร่วมรับผิดชอบ
ต่อสังคม มีความต่อเนื่องชัดเจน เพิ่มคุณค่าให้แก่ธุรกิจ
และมี ก ารสื่ อ สารประชาสั ม พั น ธ์ กิ จ กรรมเพื่ อ สั ง คมและ
สิง่ แวดล้อมของบริษัทฯ ต่อสาธารณชนอย่างสม�ำ่ เสมอ คณะ
กรรมการบริษั ทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์
องค์กรและส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

เป็ น ที่ ป รึ ก ษาคณะกรรมการประชาสั ม พั น ธ์ อ งค์ ก รและ
ส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม
หมายเหตุ(1)
			
		 (2)
			
		 (3)
			
		 (4)
			

นายสมชัย ศิริวัฒนโชค ประธานกรรมการ
ได้ลาออกตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2557
พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ครบวาระการ
ด�ำรงต�ำแหน่ง เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557
พลต�ำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว ได้ลาออก
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557
นายอ�ำพน กิตติอ�ำพน ได้ลาออกตั้งแต่
วันที่ 1 กรกฎาคม 2557

อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการประชาสัมพันธ์
องค์กรและส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม

1. นายสมชัย ศิริวัฒนโชค(1)			
ประธานกรรมการ
2. พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล(2)			
กรรมการ
3. พลต�ำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว(3)			
กรรมการ
4. นายอ�ำพน กิตติอ�ำพน(4)			
กรรมการ
5. นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์			
กรรมการ
6. กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
		
กรรมการ
7. ผู้อ�ำนวยการใหญ่ฝ่ายบัญชีการเงิน
กรรมการ
8. ผู้อ�ำนวยการใหญ่ฝ่ายพัฒนาการตลาด
และบริการลูกค้า
กรรมการ
9. ผู้อ�ำนวยการใหญ่ฝ่ายภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร		
กรรมการ
10. ผู้อ�ำนวยการฝ่ายภาพลักษณ์องค์กร			
กิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
เลขานุการ
11. ผู้อ�ำนวยการฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์		
ผู้ช่วยเลขานุการ
12. ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายพัฒนาการตลาดและสือ่ สารการพาณิชย์
ผู้ช่วยเลขานุการ

1. ก�ำหนดนโยบายและแนวทางทีช่ ดั เจนของบริษัทฯ ต่อการ
มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อแสดงให้เห็นถึงความ
มุ่งมั่นและทุ่มเทของบริษั ทฯ ในการบริหารจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อม ผสมผสานแนวคิดและนวัตกรรมในรูปแบบ
สีเขียว (Green Innovation)
2. จัดท�ำโครงการเพือ่ สังคมและสิง่ แวดล้อมทีส่ อดคล้องกับ
แนวคิด “การเดินทางแบบรักษ์สิ่งแวดล้อม” (Travel
Green) โดยชักน�ำผูม้ สี ว่ นร่วมทัง้ ผูถ้ อื หุน้ ผูโ้ ดยสาร คูค่ า้
และพนักงานทุกคนเข้าร่วมในทุกกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
3. จัดกิจกรรมเพือ่ สร้างความตระหนัก และปลูกฝังจิตส�ำนึก
ให้กบั พนักงานในทุกระดับชัน้ ในการค�ำนึงถึงสิง่ แวดล้อม
และสังคม และให้ความเห็นชอบในกิจกรรมและการ
ด�ำเนินการที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของบริษัทฯ ในเรื่อง
เกีย่ วกับการสนับสนุนสาธารณประโยชน์ และสาธารณกุศล
4. สื่ อ สารและประชาสั ม พั น ธ์ กิ จ กรรมเพื่ อ สั ง คมและ
สิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ และจัดท�ำรายงานด้านอนุรักษ์
สิง่ แวดล้อม (CSR Report) ต่อสาธารณชนอย่างสม�ำ่ เสมอ
5. พิจารณาก�ำหนดงบประมาณ ประจ�ำปีของบริษัทฯ ที่จะ
ใช้ในการบริจาค การสนับสนุนหน่วยงาน/บุคคลภายนอก
การให้บัตรโดยสาร เป็นต้น และก�ำกับดูแลงบประมาณ
ดังกล่าว
6. พิจารณากลั่นกรองการขอใช้งบประมาณในการบริจาค
การสนับสนุนหน่วยงาน/บุคคลภายนอกรวมถึงการให้
บัตรโดยสาร โดยให้ทุกสายงานน�ำเสนอคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม (CSR) เพื่อพิจารณาอนุมัติ
7. ด�ำเนินการอืน่ ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์ นางสาว
วราภรณ์ กุ ล สวั ส ดิ์ ภั ก ดี และนางจุ ฑ าพร เริ ง รณอาษา
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการสือ่ สาร ประชาสัมพันธ์ และการท่องเทีย่ ว

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้แต่งตัง้ คณะกรรมการ
ด้านกฎหมาย ประกอบด้วย ฝ่ายบริหารบริษัทฯ และผู้ทรง
คุณวุฒทิ มี่ คี วามเชีย่ วชาญด้านกฎหมาย เพือ่ ให้การด�ำเนินงาน
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ของบริษัทฯ ในเรื่องเกี่ยวข้องกับกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ และ
ระเบียบต่างๆ รวมถึงงานก�ำกับดูแลรูปคดีที่มีความส�ำคัญต่อ
บริษัทฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
และคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ซึ่งแต่งตั้งตามพระราช
บัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 ประกอบด้วย
กรรมการของบริษั ทฯ เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนฝ่าย
นายจ้างซึ่งแต่งตั้งจากฝ่ายบริหาร จ�ำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน
แต่ไม่เกิน 9 คน และผู้แทนฝ่ายลูกจ้างซึ่งแต่งตั้งจากสมาชิก
ของสหภาพแรงงาน โดยมีจ�ำนวนเท่ากับจ�ำนวนผู้แทนฝ่าย
นายจ้างเป็นกรรมการ

ต�ำแหน่งกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ โดยให้คณะกรรมการ
พิจารณาผลตอบแทนผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งกรรมการผูอ้ ำ� นวยการใหญ่
พิจารณาผลตอบแทนผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งกรรมการผูอ้ ำ� นวยการใหญ่
พิจารณาก�ำหนดผลตอบแทนและเงื่อนไขการจ้าง รวมทั้ง
เจรจาต่อรองผลตอบแทนและเงื่อนไขการจ้างกับผู้ที่จะได้รับ
แต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ของ
บริษัทฯ และน�ำเสนอผลการพิจารณาพร้อมร่างสัญญาจ้างต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเห็นชอบก่อนการจัดท�ำ
สัญญาว่าจ้างผูบ้ ริหารในต�ำแหน่งกรรมการผูอ้ ำ� นวยการใหญ่
ต่อไป

การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด

การก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของ
บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่
เกี่ยวข้อง

การแต่งตั้งกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ ซึ่งเป็นต�ำแหน่ง
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารสูงสุดของบริษัทฯ นัน้ คณะกรรมการบริษัทฯ
จะแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
ผูอ้ ำ� นวยการใหญ่ ตามทีก่ ำ� หนดโดยพระราชบัญญัตคิ ณ
ุ สมบัติ
มาตรฐานส�ำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.
2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง
ประกอบด้วยกรรมการบริษั ทฯ 5 คน และรองกรรมการ
ผู้อ�ำนวยการใหญ่สายทรัพยากรบุคคลและก�ำกับกิจกรรม
องค์กร ท�ำหน้าที่เลขานุการ โดยคณะกรรมการสรรหาฯ
มีอ�ำนาจหน้าที่ในการก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และ
ด�ำเนินการสรรหาผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ที่
เหมาะสม และมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม เพื่อ
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ และเสนอชื่อผู้ที่
ผ่านการคัดเลือกที่สมควรได้รับการแต่งตั้งต่อคณะกรรมการ
บริษั ทฯ เพื่อพิจารณา รวมทั้งด�ำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะ
กรรมการบริษัทฯ มอบหมาย โดยอ�ำนาจของคณะกรรมการ
สรรหาผู้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่สิ้นสุดลง
เมื่อมีการลงนามสัญญาว่าจ้างผู้บริหารในต�ำแหน่งกรรมการ
ผู้อ�ำนวยการใหญ่แล้วเสร็จ
และเพื่อให้การสรรหากรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ บริษั ท
การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) เป็นไปตามทีก่ ำ� หนดไว้ในขัน้ ตอน
และแนวทางการสรรหาผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจตาม
พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส�ำหรับกรรมการและ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่
6) พ.ศ. 2550 คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาแต่งตัง้ คณะ
กรรมการพิจารณาผลตอบแทนของผูด้ �ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
ผู้อ�ำนวยการใหญ่ ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ 4 คน และ
ผู้แทนส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
1 คน ร่วมเป็นกรรมการ และรองกรรมการผูอ้ ำ� นวยการใหญ่
สายทรัพยากรบุคคลและก�ำกับกิจกรรมองค์กร ท�ำหน้าที่
เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนของผู้ด�ำรง

การก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และ
บริษัทที่เกี่ยวข้อง นั้น บริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นได้ส่งผู้แทน
บริษัทฯ เพือ่ เข้าไปมีสว่ นร่วมในการท�ำหน้าทีด่ แู ลผลประโยชน์
ตลอดจนประสานงานในการร่วมมือท�ำธุรกิจระหว่าง บริษัทย่อย
บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยผู้แทนบริษัทฯ จะเป็น
ผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจากฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และผ่าน
การอนุมัติจากคณะกรรมการบริษั ทฯ เข้าด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง
กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้แทนนั้น ประกอบด้วย บุคคล
จากคณะกรรมการบริษัทฯ ฝ่ายบริหาร หรือบุคคลภายนอกที่
มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ สามารถให้แนวทางบริหารที่จะ
เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ได้ และต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์การแต่งตั้งผู้แทน บริษั ท การบินไทย จ�ำกัด
(มหาชน) เป็นกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัท
ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ บริษั ทฯ ได้จัดท�ำคู่มือในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้แทน
บริษัทฯ เพื่อให้ผู้แทนบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
แนวทางที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน สอดคล้องกับนโยบายการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งในคู่มือนี้ได้ก�ำหนดถึง ข้อพึงปฏิบัติ
ที่ดีของกรรมการผู้แทน ข้อพึงระมัดระวัง หน้าที่และความ
รับผิดชอบโดยให้ยดึ ถือปฏิบตั ติ ามกฎหมาย วัตถุประสงค์และ
ข้อบังคับ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรักษาประโยชน์
ของบริษัทฯ ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
ส�ำหรับในเรื่องนโยบายที่ส�ำคัญ ให้ผู้แทนบริษั ทฯ ขอรับ
นโยบายจากบริษัทฯ ก่อนเสนอความเห็นในทีป่ ระชุมบริษัทย่อย
บริษั ทร่วม และบริษั ทที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดสรรก� ำไร
การจ่ายเงินปันผล หรือน�ำส่งเงินรายได้แผ่นดิน การเลือกตั้ง
กรรมการแทนกรรมการที่ลาออกตามวาระ การเพิ่ม-ลดทุน
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การเลิก-ควบรวมกิจการ ทั้งนี้ ผู้แทนบริษัทฯ ต้องรายงาน
ข้อมูลต่างๆ ตามกรอบระยะเวลาทีก่ �ำหนดต่อฝ่ายบริหาร และ
คณะกรรมการบริษัทฯ
นอกจากนีบ้ ริษัทฯ ยังจัดให้มกี ารท�ำการวิเคราะห์ ติดตาม และ
รายงานผลการด�ำเนินงานของบริษั ทย่อย บริษั ทร่วม และ
บริษัทที่เกี่ยวข้อง เป็นประจ�ำทุกไตรมาส เพื่อให้ฝ่ายบริหาร
และคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ได้ ใ ช้ ข ้ อ มู ลในการตั ด สิ น ใจ
ก�ำหนดทิศทางและแนวทางในการก�ำกับดูแลการลงทุนใน
บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ได้ต่อไป

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด โดยบริษัทฯ ให้ความส�ำคัญในเรือ่ ง
หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้บรรลุผลในทางปฏิบัติ
โดยออกประกาศบริษัทฯ เรือ่ งการป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายใน
เพื่อประโยชน์ส่วนตน ตั้งแต่ปี 2547 เพื่อห้ามกรรมการ
รวมถึงกรรมการที่พ้นต�ำแหน่งในช่วง 6 เดือน และผู้บริหาร
ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษั ทฯ ก่อนการประกาศงบการเงิน
1 เดือน และหลังประกาศ 3 วัน โดยทุกๆ 3 เดือน ส�ำนัก
เลขานุการบริษั ทฯ จะจัดท�ำวาระแจ้งคณะกรรมการและ
ฝ่ายบริหาร รวมถึงจัดท�ำหนังสือแจ้งกรรมการและผู้บริหาร
เป็ น รายบุ ค คลถึ ง ช่ ว งระยะเวลาห้ า มท� ำ การซื้ อ ขายหุ ้ น
การบินไทย ตามประกาศบริษัทฯ ฉบับดังกล่าว
นอกจากนั้น ยังจัดท�ำวาระแจ้งคณะกรรมการบริษั ทฯ และ
ฝ่ายบริหารทุกเดือนเรื่องรายงานการถือครองหุ้นการบินไทย
ของกรรมการบริษั ทฯ และผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งของ
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เพื่อแจ้งให้ทราบถึง
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัทฯ
และฝ่ายบริหาร รวมทั้งแจ้งบทลงโทษ กรณี ไ ม่ได้จัดท�ำ
รายงานการเปลีย่ นแปลงการถือหลักทรัพย์ตอ่ ส�ำนักงานคณะ
กรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายในระยะ
เวลาที่ก�ำหนด รวมทั้งก�ำหนดไว้ในจรรยาบรรณการบินไทย
ให้การเปิดเผยหรือใช้ขอ้ มูลภายในเพือ่ ประโยชน์สว่ นตน ถือว่า
เป็นการผิดวินัยพนักงาน
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ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชี
ของบริ ษั ท ฯ ในรอบปี บั ญ ชี ที่ ผ ่ า นมามี จ� ำ นวนเงิ น รวม
4,670,000 บาท โดยบริษัทฯ ไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนให้บุคคล
หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับ สตง. ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

ค่าบริการอื่น

บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น
ซึ่ งได้ แ ก่ ค่ า ธรรมเนี ย มตรวจสอบปฏิ บั ติ ต าม BOI ค่ า
ธรรมเนียมตรวจรับรองรายได้ของหน่วยธุรกิจ ค่าธรรมเนียม
รับรองรายได้ สาขาประเทศอินเดีย และค่าธรรมเนียมรับรอง
รายได้ สาขาประเทศบรูไน และค่าธรรมเนียมการจัดท�ำ
หนังสือคอมฟอร์ตเลตตเตอร์ ให้แก่ สตง. ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชี
ของบริ ษั ท ฯ ในรอบปี บั ญ ชี ที่ ผ ่ า นมามี จ� ำ นวนเงิ น รวม
1,520,000 บาท แต่บริษัทฯ ไม่ได้จ่ายค่าบริการอื่นให้บุคคล
หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับ สตง. ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
หรือรายจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการ
ไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

การปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการด�ำเนินธุรกิจตาม
หลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ มี าโดยตลอด และมีเจตนารมณ์
ที่จะพัฒนา ปรับปรุงหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประเมินของโครงการ ASEAN
CG Scorecard โดยเชื่อมั่นว่าจะสามารถท� ำให้ธุรกิจของ
บริษัทฯ เจริญเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

ความรับผิดชอบ

ต่อสังคม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญเรื่องความรับผิดชอบต่อ
สั ง คม และได้ จั ด ท� ำ เนื้ อ หาภาพรวมการด� ำ เนิ น งานด้ า น
ความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ประจ�ำปี 2557 ซึ่งเป็นไปตามกรอบการรายงานสากล GRI
ฉบับ G4 ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ในหนังสือ
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งบริษัทฯ จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น
ทุกรายและเปิดเผยต่อประชาชนทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่
www.thaiairways.com

แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การคอร์รัปชั่น

บริษัทฯ ได้เห็นความส�ำคัญถึงปัญหาการทุจริตและประพฤติ
มิชอบที่จะส่งผลกระทบก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ
ดังนั้น บริษัทฯ จึงน�ำนโยบาย “Whistle Blower” เข้ามาใช้
ในการบริหารจัดการ มีการทบทวนการน�ำไปปฏิบัติจากการ
ประกาศนโยบาย Whistle Blower การรับเรื่องร้องเรียนและ
เบาะแสการกระท�ำผิดโดยไม่จ�ำเป็นต้องระบุตัวตน มีระบบ
สื่อสารภายในองค์กรแบบโต้ตอบและอีเมล์ เป็นเครื่องมือ
ใช้งานทัว่ ทัง้ องค์กรปริมาณข้อร้องเรียนทีล่ ดลงและสัดส่วนใน
การด�ำเนินการเพือ่ แก้ปญ
ั หา จะแสดงถึงผลการปฏิบตั ติ ามข้อ
กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการจัดท�ำระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยการ
ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ค�ำสั่งบริษัท หรือธรรมาภิบาลหรือ
จริยธรรม ตามประมวล ธรรมาภิบาลและจริยธรรม พ.ศ.
2523 ขึ้นเพื่อให้พนักงาน ลูกจ้าง ผู้มีส่วนได้เสียและบุคคล

ภายนอก ใช้เป็นช่องทางในการแจ้งเบาะแสความเคลือบแคลง
ที่อาจท�ำให้เข้าใจได้ว่าเป็นการกระท�ำผิดต่อกฎ ระเบียบ
ข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมาย เพื่อให้บริษัทฯ ได้ท�ำการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ถูกต้อง อันจะน�ำไปสู่ความเป็นธรรม
โปร่งใส และตรวจสอบได้ขององค์กรต่อไป
ตั้งแต่ปี 2556 บริษัทฯ ได้บรรจุหลักสูตรการฝึกอบรมว่า
ด้วยเรื่องการป้องกันการประพฤติมิชอบ แก่ฝ่ายพัฒนาและ
ฝึกอบรมบุคลากร พร้อมกับการเข้าไปศึกษาดูงานเพิม่ เติมจาก
หน่วยงานภายนอก ในปี 2557 บริษัทฯ ได้ริเริ่มด�ำเนินการ
เผยแพร่เรื่องการป้องกันการประพฤติมิชอบให้กับพนักงาน
ทั้งระดับบริหาร ระดับบังคับบัญชา และระดับปฏิบัติการ
ในฝ่ายงานต่างๆ อาทิ ฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพืน้ ฝ่ายซ่อมใหญ่
และฝ่ายบริหารทั่วไป เป็นต้น
นอกจากนี้ ในปี 2557 บริษทั ฯได้รบั การประเมินความคืบหน้า
ในเรื่องการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชั่น (AntiCorruption Progress Indicators) จากสถาบันไทยพัฒน์
โดยมีส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์เป็นผู้สนับสนุน บริษัทฯ ได้ระดับการประเมินอยู่
ในระดับที่ 2 (Declared) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นโดย
การประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective
Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ
ทุจริต ซึ่งถือเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนการจัดท�ำโดย
รัฐบาลและส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดัน
ให้เกิดการต่อต้านการทุจริตในวงกว้าง
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การควบคุมภายใน

และการบริหาร
จัดการความเสี่ยง

บริษั ทฯ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอกับการ
ด�ำเนินการธุรกิจและมีการติดตามประเมินผลอย่างสม�่ำเสมอ
เพื่อให้ความมั่นใจว่าระบบที่วางไว้สามารถด�ำเนินไปได้อย่าง
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงและสอดคล้อง
กับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
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โดยมีโครงสร้างการควบคุมภายในครบทั้ง 5 องค์ประกอบ
และ 17 หลักการ ตามมาตรฐาน Committee of Sponsoring
Organization of The Treadway Commission : COSO ที่ได้
ปรับปรุง Framework ใหม่ ในปี 2556 (COSO 2013) ทั้งนี้
ผลการประเมินการควบคุมภายใน สรุปได้ดังนี้

สภาพแวดล้อมของการควบคุม

1. องค์กรแสดงถึงความยึดมั่นใน
คุณค่าของความซื่อตรง (Integrity)
และจริยธรรม

บริษั ทฯ มีประมวลบรรษั ทภิบาลและจริยธรรมเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติหน้าที่ประจ�ำวันและการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ
รวมถึงการปฏิบัติต่อคู่ค้า ลูกค้า และบุคคลภายนอก เช่น
ยึดมั่นในประโยชน์ของบริษั ทฯ ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริษัทฯ โดยไม่แสวงหาประโยชน์เพือ่ ตนเองหรือผูอ้ นื่
และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต
ไม่ยินยอมให้เกิดการทุจริตขึ้นในงานที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบ
เป็นต้น มีข้อก�ำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานจะต้องจัดท�ำรายงานแจ้ง
ต่อผูบ้ งั คับบัญชาต้นสังกัด ในทันทีทสี่ งสัยว่าตนเองหรือบุคคล
ที่เกี่ยวข้องมีผลประโยชน์ที่ขัดแย้งกันกับผลประโยชน์ของ
บริษัทฯ โดยธรรมจรรยาในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงาน
จะต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกำ� หนด มีบทลงโทษทีเ่ หมาะสม
หากมีการฝ่าฝืนข้อก�ำหนดข้างต้น มีการสื่อสารข้อก�ำหนด
และบทลงโทษข้างต้นให้ผบู้ ริหารและพนักงานทุกคนรับทราบ
เช่น รวมอยู่ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ให้พนักงานลงนาม
รับทราบข้อก�ำหนดและบทลงโทษ รวมทั้งมีการเผยแพร่
Code of Ethics ให้แก่พนักงานและบุคคลภายนอกได้รบั ทราบ
โดยจัดให้มกี ารสือ่ สารกับพนักงานทุกระดับ และบรรจุในการ
ฝึกอบรมพนักงานใหม่ในหลักสูตร Orientation รวมทั้งการ
เผยแพร่ใน Website ของบริษัทฯ มีกระบวนการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติตาม Code of Ethics เป็นประจ�ำทุกปี
โดยผูเ้ ชีย่ วชาญทีเ่ ป็นอิสระจากภายนอก เช่น สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย เมื่อปรากฏว่ามีการละเมิดหลัก
จริยธรรมของบริษัทฯ ให้ผบู้ งั คับบัญชาว่ากล่าวตักเตือน หรือ
ด�ำเนินการสอบสวนลงโทษทางวินยั โดยให้คำ� นึงถึงพฤติกรรม
ของการฝ่าฝืน ความจงใจ หรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ อายุ
ประวัติ ต�ำแหน่ง หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ฝ่าฝืน
รวมทั้งความเสียหายที่บริษัทฯ ได้รับ หรือมูลเหตุอื่นๆ แล้ว
แต่กรณี กรณีการประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนหลักจริยธรรมของ
บริษัทฯ ให้ฝ่ายกฎหมายมีอ�ำนาจและหน้าที่ในการพิจารณา
และวินิจฉัยภายในกรอบระยะเวลาที่ก�ำหนดตามระเบียบ
บริษั ท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) ว่าด้วยการร้องเรียน
เกีย่ วกับการทุจริตหรือการไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎ ระเบียบ

ข้อบังคับ ค�ำสั่งบริษั ทฯ หรือธรรมาภิบาล หรือจริยธรรม
ตามประมวลธรรมาภิบาลและจริยธรรม

2. คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจาก
ฝ่ายบริหาร และท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแล
(Oversight) และพัฒนาการด�ำเนินการ
ด้านการควบคุมภายใน

บริ ษั ท ฯ มี ก ารก� ำ หนดบทบาทหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการ
บริษัทฯ และฝ่ายบริหารไว้ในคู่มือกรรมการ รวมถึง Table of
Authority โดยอ้างอิงจาก พระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจ�ำกัด
พ.ศ. 2535 บทบัญญัตทิ เี่ กีย่ วข้องในประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ข้อบังคับและประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะ
กรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อ
บังคับและนโยบายของบริษั ทฯ มีการจัดท�ำบันทึกข้อตกลง
กับส�ำนักงานคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ มีการก�ำหนดบทบาท
หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบผ่านทางค�ำสั่งแต่งตั้ง
กรรมการตรวจสอบ กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
และ Function Description ของหน่วยงาน
โดยมีการระบุขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบไว้ใน
ค�ำสั่งบริษั ท ซึ่งสอดคล้องกับระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายในของ
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2555 คณะกรรมการบริษัทฯประกอบด้วย
ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา อาทิ ธุรกิจการเงิน การขนส่ง
กฎหมาย ซึ่ ง สามารถตรวจสอบได้ จ ากประวั ติ ก รรมการ
ตลอดจนมีการก�ำหนดให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3
ของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมดตามข้อก�ำหนดของ ก.ล.ต. และ
สคร. โดยในบางขณะมีกรรมการอิสระมากกว่า 50% ของ
กรรมการทั้งหมด และได้มีการตรวจสอบก่อนการแต่งตั้งว่า
เป็นผู้มีความเป็นอิสระตามคุณสมบัติที่ก�ำหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนที่ ทจ. 4/2552 ข้อ 16

3. ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการ
รายงาน การก�ำหนดอ�ำนาจในการสั่งการ
และความรับผิดชอบที่เหมาะสม เพื่อให้
องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้
การก�ำกับดูแล (Oversight) ของ
คณะกรรมการ

ฝ่ายบริหารได้มกี ารก�ำหนดโครงสร้างทีเ่ หมาะสมทัง้ ทางธุรกิจ
และกฎหมาย โดยมีการจัดสายงาน หน่วยงานในการบังคับ
บัญชา อ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ก�ำหนดใน
เอกสาร Function Description และ Job Description โดย
ให้มีการทบทวนเอกสารดังกล่าวเป็นประจ�ำทุกปี หรือทุกครั้ง
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ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงโครงสร้าง มีการแบ่งแยกหน้าที่ ทีส่ ำ� คัญ
ระหว่างการประกอบธุรกิจการบินและหน่วยธุรกิจ ซึ่งหน่วย
ธุรกิจต่างๆสามารถวางแผนการด�ำเนินงานในหน่วยธุรกิจที่
รับผิดชอบได้โดยตรง และรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร
หน่วยธุรกิจ นอกจากนี้ ยังมีกองก�ำกับกิจกรรมองค์กรและ
ธุ ร การท� ำ หน้ า ที่ ก� ำ กั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ ง านด้ า นต่ า งๆ ให้
สอดคล้องและเป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
และมาตรฐานสากล ทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจการบินและธุรกิจด้าน
อืน่ ๆ มีสำ� นักงานการตรวจการองค์กรท�ำหน้าทีร่ บั ข้อร้องเรียน
และด�ำเนินการเกี่ยวกับเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รวมถึงมีส�ำนักงานการตรวจสอบภายในซึ่งมีสายการบังคับ
บัญชาขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติห น้ า ที่ ด ้ า นตรวจสอบภายในของบริษั ท ฯ ได้อ ย่าง
เที่ยงธรรมและมีความเป็นอิสระ

4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ
พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถ

บริษัทฯ มีกระบวนการ/วิธีการในการสรรหาบุคลากรที่เป็น
ไปตามข้อก�ำหนดตาม พ.ร.บ. คุณสมบัติมาตรฐานส�ำหรับ
กรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และระเบียบ
บริษัทฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล โดยมีการก�ำหนดเกณฑ์
คุ ณ สมบั ติ ในการสรรหาเพื่ อให้ ไ ด้ บุ ค ลากรที่ มี ค วามรู ้
ความสามารถตรงตามต�ำแหน่งงาน รวมทั้งมีกระบวนการ/
วิธกี ารในการวัดและประเมินผลบุคลากรประจ�ำปี การส�ำรวจ
ความพึงพอใจของหน่วยงานทีม่ ตี อ่ พนักงานใหม่ เพือ่ สอบทาน
กระบวนการ/วิธีการและน�ำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพ แต่
ปัจจุบันพบว่า กระบวนการสอบทานเพื่อวัดและประเมินผล
บุคลากร ยังไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งอาจส่งผลต่อการ
จูงใจและการรักษาบุคลากร ทั้งนี้บริษั ทฯได้ก�ำหนดการ
ปรับปรุงประเด็นดังกล่าวไว้ในแผนปฏิรปู องค์กร ซึง่ จะด�ำเนิน
การในปี 2558 ในส่วนของการพัฒนาคุณภาพบุคลากร บริษัทฯ
มีแผนการพัฒนาคุณภาพบุคลากรของบริษัทฯ ทุกระดับและ
ทุกฝ่าย (Strategic Partnership) อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็น
ส่วนหนึง่ ในการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหาร (Management
Competency) ศักยภาพหลัก (Core Competency) และ
มีคุณลักษณะตรงตามคุณลักษณะที่ส�ำคัญของบริษัทฯ และ
เพือ่ ให้มปี ระสิทธิภาพอย่างต่อเนือ่ ง มีความรู้ ความเชีย่ วชาญ
มีทกั ษะทีจ่ ำ� เป็นและสอดคล้องกับภารกิจทุกแขนงของบริษัทฯ
ซึ่งรวมถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร การท�ำงานเชิง
ธุรกิจแบบ THAI Spirit ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
และจิตส�ำนึกที่ดี ให้กับพนักงาน ส่งเสริมให้มีความรักและ
ความผูกพันในองค์กร นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแผนที่จะจัดท�ำ
แผนการพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan/
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IDP) โดยมุ่งเน้น พัฒนากลุ่มคนที่มีศักยภาพสูง มีความ
สามารถและทักษะต่างๆ เพื่อสามารถสืบทอดต�ำแหน่งระดับ
บริหาร โดยได้เริ่มด�ำเนินโครงการ THAI High Flyer เพื่อ
เป็นการเตรียมความพร้อมต่อการเป็นผู้น�ำและผู้เชี่ยวชาญ
ในอนาคต และสามารถทดแทนต�ำแหน่งงานที่จะมีผู้บริหาร
เกษียณในระยะยาวได้ รวมถึงพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ
ของบุคลากรในทุกระดับ อีกทั้งยังมีการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการองค์ความรู้เพื่อให้ครอบคลุมทุกองค์ความรู้ที่
ส�ำคัญส�ำหรับองค์กร

5. องค์กรก�ำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน
เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร

บริษั ทฯ ได้ให้ความส�ำคัญของหน้าที่ ในการควบคุมภายใน
โดยจัดให้ให้มีนโยบายการควบคุมภายในตามค�ำสั่งบริษั ทฯ
ที่ 154/2552 ซึ่งก�ำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานใช้เป็น
แนวทางในการปฏิ บั ติ ง าน ให้ ไ ด้ ต ามเป้ า หมายโดยผ่ า น
กระบวนการท�ำงานที่ได้จัดวางไว้อย่างเหมาะสม ผู้บริหารได้
ถ่ายทอดเป้าหมายโดยก�ำหนดดัชนีชี้วัดผลการด�ำเนินงาน
(Key Performance Indicator : KPI) ของแต่ละสายงาน
รวมทัง้ พนักงานแต่ละต�ำแหน่งได้จดั ท�ำค�ำรับรองในการปฏิบตั ิ
หน้าที่พร้อมทั้งก�ำหนด KPI ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของฝ่าย โดยพนักงานและผู้บังคับบัญชาลงนามร่วมกันเพื่อ
รับทราบหน้าที่รับผิดชอบ และน� ำผลการด�ำเนินงานตาม
KPI มาใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติ ซึ่งเชื่อมโยงกับการ
พิจารณาความดีความชอบเพื่อขึ้นเงินเดือนประจ�ำปี และ
การให้เงินเพิ่มพิเศษ (Incentives) นอกจากนี้ ตั้งแต่ปี 2555
มีการก�ำหนดให้ความคืบหน้าการด�ำเนินการตามข้อเสนอ
แนะของส�ำนักงานการตรวจสอบภายในเป็นหนึง่ ในตัวชีว้ ดั ผล
การปฏิบัติงานของผู้บริหาร เพื่อให้ผู้บริหารร่วมกับพนักงาน
ด�ำเนินการตามข้อเสนอแนะของส�ำนักงานตรวจสอบภายใน
ซึ่งแสดงถึงการมีการควบคุมภายในที่ดีและให้ความมั่นใจ
ว่าการด�ำเนินงานของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์

การประเมินความเสี่ยง

6. องค์กรก�ำหนดวัตถุประสงค์ ไว้อย่าง
ชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและ
ประเมินความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร

บริษัทฯ ได้กำ� หนดวัตถุประสงค์ในการด�ำเนินงาน โดยมุง่ เน้น
ความปลอดภัย และการให้บริการที่ดีเลิศแก่ลูกค้าภายใต้
วิสัยทัศน์ “First Choice Carrier with Touches of THAI”
ซึ่งเน้นการให้บริการแก่ผู้โดยสารอย่างดีเลิศด้วยเสน่ห์ความ
เป็นไทยที่ลูกค้าเลือกเป็นอันดับแรก โดยวัตถุประสงค์ด้าน

ความปลอดภัยจะต้องเป็นไปตามข้อก�ำหนดของมาตรฐาน
การบินสากล นอกจากนี้ ยังได้ก�ำหนดการด�ำเนินงานด้าน
การเงิน โดยใช้นโยบายควบคุมค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้ รวมถึง
เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ตามหลักมาตรฐานสากล
มีการปฏิบัติตามข้อก�ำหนด และทบทวนสอบทานทุกปี มีการ
จัดท�ำบันทึกข้อตกลงกับส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) ก�ำหนดเป้าหมายการด�ำเนินงานด้วย
KPI ที่ชัดเจนมาจัดท� ำเป็นแผนวิสาหกิจ รวมถึงส่งเสริม
ให้ มี ก ารปฏิ บั ติ ง านตามแผน มี ก ารก� ำ หนดตั ว ชี้ วั ด และ
ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบชั ด เจน มี ก ารจั ด ท� ำ ตั ว ชี้ วั ด ร่ ว มระหว่ า ง 3
รัฐวิสาหกิจที่ปฏิบัติงานในธุรกิจร่วมกันในการประเมินผล
การด�ำเนินงาน เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการให้บริการด้านระยะ
เวลาในการผ่า นออกนอกประเทศของผู้โดยสารระหว่ าง
ประเทศ (Service Time) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดย
มีการก�ำกับดูแลจาก สคร.

7. องค์กร/หน่วยงานระบุและวิเคราะห์
ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อ
การบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่าง
ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร

บริษัทฯ โดยฝ่ายบริหารความเสีย่ งร่วมกับฝ่ายบริหาร ได้มกี าร
วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงในด้านต่างๆ ทั้งจากปัจจัยภายนอก เช่น
ภาวการณ์แข่งขันในธุรกิจการบิน เศรษฐกิจและการเมืองทั้ง
ของโลกและภูมภิ าค และจากปัจจัยภายใน เช่น ประสิทธิภาพ
ของกระบวนการท�ำงานและการบริหารจัดการ และได้ระบุ
ความเสีย่ งในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้านการด�ำเนินงาน

ด้านการเงิน และด้านมาตรฐานและกฎระเบียบ เช่น การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการอาจไม่สอดคล้องกับกลุ่มลูกค้า
ที่มาใช้บริการ รายได้ผู้โดยสารอาจไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ความเสีย่ งเกีย่ วกับสถานะการเงินของบริษัทฯ เช่น สภาพคล่อง
อัตราส่วนทางการเงิน และ Credit Rating เป็นต้น นอกจากนี้
สายงานต่างๆ ได้มกี ารบริหารความเสีย่ งในหน่วยงาน ตามคูม่ อื
บริ ห ารความเสี่ ย งของบริ ษั ท ฯและมี ก ารจั ด ท� ำ ดั ช นี ชี้ วั ด
ความเสี่ยงที่ส�ำคัญ (Key Risk Indicator/KRI ) หากระดับ
คะแนนของความเสีย่ งเข้าสู่ Trigger และ Threshold จะมีการ
ทบทวนมาตรการการควบคุม ทัง้ นี้ การบริหารความเสีย่ งของ
บริษัทฯ อยู่ภายใต้การก�ำกับดูแลของคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ

8. องค์กร/หน่วยงาน ได้พิจารณาถึงโอกาส
ที่จะเกิดการทุจริต ในการประเมิน
ความเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ของ
องค์กร

บริษั ทฯ มีการประเมินความเสี่ยงด้านโอกาสเกิดทุจริตใน
กระบวนการต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การใช้บัตรโดยสาร
ผิดระเบียบ เป็นต้น นอกจากนี้ ได้มีการน�ำข้อมูลสถิติและ
ผลการตรวจสอบเรื่องการทุจริต ซึ่งรวบรวมโดยส�ำนักงาน
การตรวจการองค์กร มาใช้เป็นแนวทางในการประเมินโอกาส
และความน่าจะเป็นในการเกิดทุจริตในฝ่ายต่างๆ โดยมีการ
วิเคราะห์แรงจูงใจ/แรงกดดัน ซึง่ ส่วนใหญ่มาจากเรือ่ งส่วนตัว
หรือความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของพนักงานบางคน นอกจากนี้
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณา รายงานผลการตรวจสอบ

บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) 95

กระบวนการต่างๆ จากส�ำนักงานการตรวจสอบภายใน ซึ่ง
ในการตรวจสอบได้มีการประเมินโอกาสในการเกิดทุจริต
และมาตรการป้องกันที่ฝังอยู่ในกระบวนการนั้นๆ รวมทั้งให้
ข้อเสนอแนะในการก�ำหนดให้มจี ดุ ควบคุมเพือ่ ป้องกัน การเกิด
ทุจริต หากคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า มีประเด็นที่ควร
สอบถามผู้บริหารได้มีการเชิญผู้บริหารที่รับผิดชอบเข้าตอบ
ข้อซักถามในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบตามสมควร

9. องค์กร/หน่วยงานสามารถระบุและ
ประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผล
กระทบต่อระบบการควบคุมภายใน

บริษัทฯ มีการประเมินการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยทั้งภายใน
และภายนอกที่มีผลกระทบต่อการด�ำเนินงาน เช่น การเมือง
และเศรษฐกิจของโลกและของภูมิภาค การเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม การขยายตัวของสายการบินต้นทุนต�่ำ การเปิด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การเพิม่ ขึน้ และการใช้เทคโนโลยี
ใหม่ของอากาศยาน ธุรกิจการบินในอนาคต ภัยพิบัติและ
โรคระบาด การเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมายหรือระเบียบข้อ
บังคับต่างๆ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการด�ำเนินธุรกิจและ
การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี ในด้านต่างๆ เป็นต้น ทั้งนี้
ฝ่ายบริหารความเสี่ยงได้น�ำปัจจัยต่างๆ เหล่านี้มาประเมิน
และวิเคราะห์เพื่อระบุเป็นความเสี่ยงและมีการติดตามความ
คืบหน้าในการบริหารความเสี่ยงอย่างสม�่ำเสมอ รวมถึงได้
ประสานกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในการจัดท�ำแผนเพือ่ ควบคุม
ความเสี่ยง

กิจกรรมการควบคุม

10. องค์กร/หน่วยงาน มีมาตรการควบคุม
		 ที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุ
		 วัตถุประสงค์ขององค์กรให้อยู่ในระดับ
		 ที่ยอมรับได้

บริษัทฯ มีมาตรการควบคุมภายในหลายแนวทาง โดยพิจารณา
จากความซับซ้อนของงาน ลักษณะงาน โดยน�ำแนวทางในการ
96 รายงานประจ�ำปี 2557

ควบคุมความเสีย่ ง อาทิ การควบคุมเชิงป้องกัน เช่น การแบ่งแยก
หน้าที่ความรับผิดชอบเป็นไปตาม Job Description การ
ก�ำหนดนโยบายและระเบียบบริษัทฯ ต่างๆ ซึ่งก�ำหนดอ�ำนาจ
อนุมัติท�ำให้สามารถสอบทานความถูกต้องซึ่งกันและกันได้
ด้านสารสนเทศมีการควบคุมสิทธิการเข้าถึงข้อมูล โดยการ
อนุมัติสิทธิ์เฉพาะบุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบที่ได้รับการเสนอ
ชื่อจากผู้บังคับบัญชา และผู้บังคับบัญชาจะต้องแจ้งยกเลิก
สิทธิเ์ มือ่ พนักงานพ้นจากหน้าทีค่ วามรับผิดชอบแล้ว นอกจากนี้
ยังได้กำ� หนดการควบคุมแบบส่งเสริม เช่น การจัดกิจกรรมให้
ความรูห้ รือการสร้างความตระหนักรูใ้ นด้านต่างๆ โดยเฉพาะ
เรื่องการป้องกันการทุจริตและการประพฤติมิชอบ การให้
ความรูด้ า้ นวินยั นอกจากนี้ ยังได้มกี ารระบุกจิ กรรมและกรอบ
เวลาในการด�ำเนินการควบคุมความเสี่ยง โดยค�ำนึงถึงสภาพ
แวดล้อม ขอบเขตการด�ำเนินงาน ปัจจัยเกี่ยวข้องอื่นๆ และมี
การจัดท�ำ ทบทวน ปรับปรุงระเบียบ วิธีปฏิบัติต่างๆ เพื่อลด
ความเสี่ยงในการท�ำงาน

11. องค์กร/หน่วยงาน เลือกและพัฒนา
		 กิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบ
		 เทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุ
		 วัตถุประสงค์

บริษัทฯ โดยฝ่ายงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการจัด
ท�ำสถาปัตยกรรมโครงสร้างพืน้ ฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และนโยบายมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน
สารสนเทศ (Security Policy & Standard) โดยอ้างอิงกรอบ
มาตรฐาน ISO 27001 และก�ำหนดให้ทุกหน่วยงานต้องถือ
ปฏิบัติ โดยออกเป็นค�ำสั่งบริษั ทฯ เพื่อใช้เป็นกรอบในการ
ควบคุมโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
บริษัทฯ ให้เป็นมาตรฐาน ง่ายต่อการปรับเปลี่ยนและบ�ำรุง
รักษา และเกิดความมั่นคงปลอดภัย นอกจากนี้ ยังได้ก�ำหนด
ให้มกี ารควบคุมกระบวนการได้มา การพัฒนาและบ�ำรุงรักษา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยจัดท�ำเป็นคู่มือบริหารจัดการ
โครงการ (Project Management Handbook) มีการจัดท�ำ

แผนแม่บท IT ของบริษัทฯ (ระยะเวลา 5 ปี) เพื่อจัดล�ำดับ
ความส�ำคัญของการลงทุนเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศของ
บริษั ทฯ และทบทวนทุกปีเพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกับกลยุทธ์บริษัทฯ

12. องค์กร/หน่วยงานจัดให้มีกิจกรรมการ
		 ควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้ก�ำหนด
		 สิ่งที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อ
		 ให้นโยบายที่ก�ำหนดไว้นั้นสามารถน�ำไปสู่
		 การปฏิบัติได้

บริษั ทฯ ได้น�ำกฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานภายนอก
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบิน กฎระเบียบทั้งของภาครัฐและ
องค์กรต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศมาประมวลและจัดท�ำ
เป็นนโยบาย ระเบียบปฏิบตั ิ และคูม่ อื การปฏิบตั งิ าน ทัง้ ทีเ่ ป็น
ลายลักษณ์อักษรและที่เป็น Electronic File โดยก�ำหนดให้
ผู้บริหารมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการน�ำนโยบายและ
แผนงานด้านต่างๆ ไปสู่การปฏิบัติ โดยมอบนโยบายและ
แผนการด�ำเนินงาน ไว้ในแผนงานของฝ่าย ค�ำรับรองการ
ปฏิบัติหน้าที่ ข้อตกลงการให้บริการ และมติการประชุม โดย
จะมีการสัง่ การและมอบหมายการปฏิบตั ไิ ปตามสายการบังคับ
บัญชา โดยมีบุคลากรตามต�ำแหน่งงานมีหน้าที่และความ
รับผิดชอบในกระบวนการต่างๆ ทีก่ ำ� หนดไว้ใน Job Description
อย่างเหมาะสม มีการก�ำหนดกรอบเวลาทีช่ ดั เจนและมีหวั หน้า
งานก�ำกับดูแล ติดตามผลอย่างใกล้ชิด ทั้งจากการประชุม
และเอกสาร หากพบข้อผิดพลาดจะท�ำการแก้ไขในทันทีเพื่อ
ให้งานส�ำเร็จตามเป้าหมาย นอกจากนี้ ผู้บริหาร หัวหน้างาน
ได้ติดตามก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานให้เป็นไป
ตามกฎ ระเบียบ และค�ำสั่งต่างๆ รวมถึงการทบทวนและ
ปรับปรุงแก้ไขนโยบายและระเบียบปฏิบัติต่างๆ ให้เหมาะสม
กับสถานการณ์ ทัง้ นี้ เพือ่ ให้เป็นไปตามนโยบายการก�ำกับดูแล
การปฏิบตั ติ ามกฎหมายและกฎระเบียบของบริษัทฯ ตามค�ำสัง่
บริษัทฯ ที่ 11/2555

สารสนเทศและการสื่อสาร

13. องค์กร/หน่วยงาน มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องและ
		 มีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุม
		 ภายในสามารถด�ำเนินไปได้ตามทีก่ ำ� หนดไว้

บริษั ทฯ มีการก�ำหนดข้อมูลที่ต้องการใช้ในการด�ำเนินงาน
โดยพิจารณาทั้งข้อมูลจากภายในและภายนอก ได้แก่ ข้อมูล
ด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อก�ำหนด ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงาน ข้อมูลที่เกี่ยงข้องกับอุตสาหกรรมการบินและ
สายการบินคู่แข่งน�ำมาจัดท�ำรวบรวมไว้อย่างเป็นระบบ โดย
มีการปรับปรุงให้ครบถ้วนเป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง และมี
ระบบ IT เพื่อรองรับการจัดเก็บ ค้นหาข้อมูล และรองรับการ

ปฏิบตั งิ าน โดยการพัฒนาระบบ IT ซึง่ ด�ำเนินไปอย่างต่อเนือ่ ง
เพือ่ ให้ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลงของข้อมูล และเทคโนโลยี อาทิ
การพัฒนาระบบ Data Warehouse ในการเก็บข้อมูลลูกค้า
เพื่อน�ำไปพัฒนาและปรับปรุงคุณ ภาพผลิตภัณฑ์และการ
บริการ การน�ำระบบ SAP-DE/WISE และ SAP-HCM มาใช้เพือ่
เพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน ซึง่ เป็นการช่วยให้ผบู้ ริหาร
มีข้อมูลในการพิจารณาต้นทุน และความคุ้มค่าได้เป็นอย่างดี
นอกจากนี้ ยังมีศนู ย์ขอ้ มูลข่าวสาร ท�ำหน้าทีก่ ำ� กับ ดูแล บริหาร
จัดการงานด้านข้อมูลข่าวสารของบริษั ทฯ ให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติฯข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
อย่างเคร่งครัด มีการศึกษา วิเคราะห์ ประเมินปัจจัยแวดล้อม
โดยจัดท�ำ Feasibility Study เพื่อพิจารณาความคุ้มค่าใน
การด�ำเนินงาน หรือการลงทุนผ่านทางคณะกรรมการหรือ
คณะท�ำงานชุดต่างๆ เพือ่ บริหารโครงการลงทุนให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย และได้ประโยชน์สูงสุด

14. องค์กร/หน่วยงานสื่อสารข้อมูลภายใน
		 องค์กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และ
		 ความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน
		 ที่จ�ำเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุม
		 ภายในด�ำเนินไปได้ตามที่วางไว้

บริษัทฯ มีระบบสารสนเทศ และกระบวนการสื่อสารข้อมูล
ภายในอย่างเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ มีช่องทางในการ
สื่อสารทั้งภายในฝ่าย และระหว่างฝ่าย เพื่อให้พนักงาน และ
ผูบ้ ริหารได้รบั ทราบและสามารถเข้าถึงข้อมูลในการปฏิบตั งิ าน
ข่าวสารที่จ�ำเป็น ได้อย่างรวดเร็วผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น
การประชุม เอกสาร e-mail Intranet ของบริษัทฯ ตลอดจน
Mobile Application เป็นต้น มีคู่มืองานสารบรรณและ
ข้อมูลข่าวสารลับในการก�ำหนดระดับชั้นความลับของข้อมูล
ในบริษั ทฯ รวมถึงการจัดท�ำรายงานข้อมูลที่ส�ำคัญถึงคณะ
กรรมการบริษัทฯ อย่างสม�่ำเสมอ เช่น รายงานทางการเงิน
การเปิดเผยข้อมูลประกอบงบการเงิน นโยบายการบัญชีและ
ประมาณการที่ส�ำคัญ รวมทั้งข้อสังเกตจากการตรวจสอบ
และสอบทานงบการเงินของผู้สอบบัญชี รายงานสภาพคล่อง
ทางการเงินและสถานะหนีข้ องบริษัทฯ รายงานผลการด�ำเนิน
งานของบริษั ทร่วมทุนและบริษั ทย่อย เป็นต้น นอกจากนี้
บริษั ทฯ ได้จัดให้มีช่องทางส�ำหรับพนักงานสามารถแจ้ง
ข้อมูลหรือเบาะแสเกีย่ วกับการทุจริตภายในบริษัทฯ (นโยบาย
Whistle Blower) ตามระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยการร้องเรียน
เกีย่ วกับการทุจริตหรือการไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ ด้วยวาจา หรือลายลักษณ์อักษร โดยข้อมูลจะถูก
เก็บเป็นความลับ
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15. องค์กร/หน่วยงานได้สื่อสารกับหน่วยงาน
		 ภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผล
		 กระทบต่อการควบคุมภายใน

บริษัทฯ ได้จดั ท�ำรายงานประจ�ำปี เผยแพร่ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ทุกราย
และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษั ทฯ ฝ่ายภาพลักษณ์และ
สือ่ สารองค์กร ได้ประชาสัมพันธ์ขา่ วสารของบริษัทฯ ผ่านทาง
สือ่ ต่างๆ รวมถึง Mobile Application ตลอดจนจัดให้มชี อ่ งทาง
ในการร้องเรียน/สื่อสารข้อมูลจากลูกค้า สายการบินลูกค้า
และหน่วยงานภายนอกที่มาใช้บริการ เช่น Department of
Civil Aviation และ/หรือ Airport Authority ของแต่ละ
ประเทศทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั กิ ารบินโดยผ่านทางจดหมาย
e-Mail หรือ แบบฟอร์ม Customer Relation ถึงผู้บริหาร
ระดับสูงของบริษั ทฯ มีการเชิญนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และ
ผู้แทนจากสถาบันการเงินมารับฟังการชี้แจงผลประกอบการ
ของบริษั ทฯจากผู้บริหารระดับสูงในทุกไตรมาสเพื่อสร้าง
ความเชื่อมั่นในการลงทุน นอกจากนี้ มีการจัดท�ำแบบส�ำรวจ
ความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อรับฟังปัญหาและข้อร้องเรียนที่
เกิดจากการให้บริการ รวมถึงการรับข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนา
ปรับปรุงการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจน
มีการติดต่อสื่อสารเพื่อรับนโยบายจากหน่วยราชการ และ
กระทรวงต่างๆ รวมถึงการจัดท�ำรายงานเพื่อเสนอต่อหน่วย
ราชการที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ มีการเปิดโอกาสให้บุคคล
ภายนอกสามารถแจ้งข้อมูล หรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉล
หรือทุจริตมายังกรรมการผูอ้ ำ� นวยการใหญ่โดยตรง โดยผ่าน
ทางเอกสาร หรือ e-Mail

การติดตามประเมินผล

16. องค์กร/หน่วยงาน ติดตามและประเมินผล
		 การควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการ
		 ควบคุมภายในยังด�ำเนินไปอย่างครบถ้วน
		 เหมาะสม

บริษั ทฯ มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน โดย
ผู้บริหารทุกระดับรับทราบ และตระหนักถึงความรับผิดชอบ
ที่มีต่อการติดตามผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงาน
เช่น จัดให้มีการประชุมภายในฝ่ายเพื่อติดตามผลการปฏิบัติ
งานให้บรรลุเป้าหมายตามดัชนีชวี้ ดั (KPI) มีการจัดท�ำรายงาน
ผลการปฏิบตั งิ านเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน หรือ
งบประมาณ เสนอต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขให้
เป็นไปตามเป้าหมายอย่างสม�่ำเสมอ ทุกฝ่ายมีการประเมิน
การควบคุมภายใน และจัดท�ำรายงานการควบคุมภายในตาม
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ข้อ 6 เป็นประจ�ำ
ทุกปี นอกจากนี้ ยังมีการตรวจสอบ และประเมินผลการ
ควบคุมภายในเป็นรายครัง้ โดยผูต้ รวจสอบจากส�ำนักงานการ
ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ซึง่ เป็นหน่วยงานอิสระขึน้ ตรงต่อ
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คณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนมีผตู้ รวจสอบจากหน่วยงาน
ภายนอก เช่น Bureau Veritas, IATA Operational Safety
Audit (IOSA), กรมการบินพลเรือน และองค์การมาตรฐาน
สากล (ISO) ต่างๆ เป็นต้น ซึ่งผู้บริหารได้ให้ความส�ำคัญ
และมีการพิจารณาเพื่อปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
ผู้ตรวจสอบดังกล่าว

17. องค์กร/หน่วยงาน ประเมินและสื่อสาร
		 ข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่าง
		 ทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบ

บริษัทฯ โดยส�ำนักงานการตรวจสอบภายในได้กำ� หนดแนวทาง
การจัดท�ำรายงานผลการตรวจสอบ และการติดตามผลการ
ด�ำเนินการตามรายงานผลการตรวจสอบ โดยจัดท�ำรายงาน
การตรวจสอบ และข้อเสนอแนะเพือ่ การแก้ไขปรับปรุง น�ำเสนอ
ต่อผู้บริหารหน่วยงานที่ ได้รับการตรวจสอบ และผู้บริหาร
ระดั บ สู ง ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ รั บ ทราบและด� ำ เนิ น การตามข้ อ
เสนอแนะ และจัดท�ำรายงานประเด็นส�ำคัญทีพ่ บและข้อเสนอ
แนะเสนอต่อกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่และคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยส�ำนักงานมีการติดตามความคืบหน้าการด�ำเนิน
การตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบทุกประเด็น
จนกว่าจะมีการด�ำเนินการแล้วเสร็จครบถ้วน รวมถึงสรุปผล
ความคืบหน้า น�ำเสนอต่อกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่และ
คณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส เพื่อให้มั่นใจว่ามีการน�ำ
ข้อเสนอแนะไปปฏิบตั อิ ย่างมีประสิทธิผล นอกจากนี้ ในกรณีที่
พบหรือมีขอ้ สงสัยว่ามีรายการหรือการกระท�ำทีอ่ าจก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ อย่างร้ายแรง
เช่น การขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทุจริต มีสงิ่ ผิดปกติหรือ
ความบกพร่องทีส่ ำ� คัญในระบบการควบคุมภายใน หรือมีการ
ฝ่าฝืนกฎ ระเบียบ เป็นต้น หัวหน้าส�ำนักงานการตรวจสอบ
ภายในจะรายงานต่อกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ และคณะ
กรรมการตรวจสอบทันที
ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษั ทฯ ครั้งที่ 2/2558
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีกรรมการอิสระทั้ง 11
ท่าน ซึ่งรวมกรรมการตรวจสอบจ�ำนวน 3 ท่าน ด้วยแล้ว
เข้าร่วมประชุมด้วย แล้วสรุปได้วา่ ระบบการควบคุมภายในของ
บริษัทฯ มีความเพียงพอกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) 99

100 รายงานประจ�ำปี 2557

กระทรวงการคลัง

นิติบุคคล/บริษัท
ที่อาจมีความขัดแย้ง

หมายเหตุ นายรังสรรค์
ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวง
การคลัง ด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการ เมื่อวันที่ 29
เมษายน 2557 ของ
บริษัท การบินไทย จ�ำกัด
(มหาชน)

• กระทรวงการคลังเป็น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัทฯ โดยถือหุ้น
ประมาณร้อยละ 51.03
• กรรมการของบริษัทฯ ได้แก่
นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์
เป็นปลัดกระทรวงการคลัง
และนายพงษ์ภาณุ
เศวตรุนทร์ เป็นรองปลัด
กระทรวงการคลัง

ความสัมพันธ์

• บริษัทฯ มีรายการเช่าที่ดิน
จากที่ราชพัสดุ กระทรวง
การคลัง ดังนี้
- เช่าที่ดินราชพัสดุ
จังหวัดระยอง
- เช่าที่ดินราชพัสดุ
จังหวัดขอนแก่น
- เช่าที่ดินราชพัสดุ
จังหวัดอุดรธานี
- เช่าที่ดินราชพัสดุ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- เช่าที่ดินราชพัสดุ
จังหวัดกระบี่

กระทรวงการคลังกู้เงินจาก
สถาบันการเงินต่างประเทศให้
บริษัทฯ กู้ต่อ ประกอบด้วย
• เงินกู้ยืมระยะยาว ซึ่งยัง
คงมียอดคงค้างและ
ดอกเบี้ยจ่าย ดังนี้
- เงินกู้ยืมระยะยาวคงค้าง
- ดอกเบี้ยจ่าย

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

5.01

15,471.25
382.73
5.00

17,375.52
208.49

ส�ำหรับปีสนิ้ สุด
ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธ.ค. 2557 วันที่ 31 ธ.ค. 2556

มูลค่าของรายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)

ก�ำหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่ก�ำหนด
ให้กับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

การก�ำหนดราคา/เงื่อนไขและอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตาม
ปกติของธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการก�ำหนด
เงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน เงินกู้
ดังกล่าวมีอายุ17 ปี ครบก�ำหนดสัญญา 15 กรกฎาคม
2573

เงื่อนไข/นโยบายราคา

บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันที่ส�ำคัญกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และนิติบุคคล/บริษัทที่อาจมีความขัดแย้ง
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ดังนี้

ระหว่างกัน

รายการ

บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) 101

ธนาคารออมสิน

นิติบุคคล/บริษัท
ที่อาจมีความขัดแย้ง

• กระทรวงการคลัง ซึ่งเป็น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัทฯ มีอ�ำนาจควบคุม
ธนาคารออมสิน

ความสัมพันธ์

3. บริษัทฯ ขายบัตรโดยสาร
เครื่องบิน ให้บริการเช่า
พื้นที่และบริการอื่นๆ
แก่ธนาคารออมสิน
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี้คงค้าง

2. บริษัทฯ ท�ำสัญญาวงเงินกู้
ประเภทเงินทุนหมุนเวียน
กับธนาคารออมสิน
จ�ำนวนเงินไม่เกิน 7,000
ล้านบาท
- ค่าธรรมเนียมวงเงินกู้
- ค่าธรรมเนียมวงเงินกู้
ค้างจ่าย
• เงินกู้ระยะสั้น
- ยอดเงินคงค้าง
- ดอกเบี้ยจ่าย

1. บริษัทฯ ได้กู้เงินจาก
ธนาคารออมสิน
ประกอบด้วย
• เงินกู้ยืมระยะยาว
- ยอดเงินคงค้าง
- ดอกเบี้ยจ่าย

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

3.68
1.20

0.00
0.00

7,000.00
61.70

2.16
0.44

17.50
4.46

1,890.00
100.41

4.32
0.00

568.00
30.29

ส�ำหรับปีสนิ้ สุด
ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธ.ค. 2557 วันที่ 31 ธ.ค. 2556

มูลค่าของรายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)

ก�ำหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่ก�ำหนด
ให้กับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

การก�ำหนดราคา/เงื่อนไขและอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตาม
ปกติของธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการก�ำหนด
เงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน โดยมี
รายละเอียดเงื่อนไขส�ำคัญ ดังนี้
• สัญญาวงเงินกู้หมุนเวียน (Committed Revolving
Credit Line)
- ระยะเวลาไม่เกิน 7 ปี นับจากวันที่ลงทุนในสัญญา
เงินกู้
ปัจจุบันมีการเบิกใช้วงเงินกู้ดังกล่าว ดังนี้
• สัญญาเงินกู้ระยะสั้น มียอดคงค้าง 3 ฉบับ คือ
1) เงินกู้ 365 วันครบก�ำหนดสัญญา
25 กันยายน 2558
2) เงินกู้ 365 วัน ครบก�ำหนดสัญญา
27 ตุลาคม 2558
3) เงินกู้ 365 วัน ครบก�ำหนดสัญญา
28 ตุลาคม 2558

การก�ำหนดราคา/เงื่อนไขและอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตาม
ปกติของธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการก�ำหนด
เงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน เงินกู้
ดังกล่าวมียอดคงค้าง 2 ฉบับ และมีอายุ 7 ปี ครบก�ำหนด
สัญญา 8 ตุลาคม 2558 และ 13 ตุลาคม 2558 ตามล�ำดับ

เงื่อนไข/นโยบายราคา

102 รายงานประจ�ำปี 2557

2. บริษัทฯ ขายบัตรโดยสาร
เครื่องบิน แก่ธนาคารเพื่อ
การส่งออกและน�ำเข้า
แห่งประเทศไทย
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี้คงค้าง

• กระทรวงการคลัง ซึ่งเป็น 1. บริษัทฯ ท�ำสัญญาวงเงินกู้
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ประเภทเงินทุนหมุนเวียน
มีอ�ำนาจควบคุมธนาคาร
กับธนาคารเพือ่ การส่งออก
เพื่อการส่งออกและน�ำเข้า
และน�ำเข้าแห่งประเทศไทย
แห่งประเทศไทย
จ�ำนวนเงิน 3,600 ล้านบาท
- ค่าธรรมเนียมวงเงินกู้
- ค่าธรรมเนียมวงเงินกู้
ค้างจ่าย

ธนาคารเพื่อการ
ส่งออกและน�ำเข้า
แห่งประเทศไทย

บริษัทฯ ได้กู้เงินระยะสั้น
จากธนาคารอิสลามแห่ง
ประเทศไทย ซึ่งยังคงมียอด
คงค้างและผลก�ำไรที่ต้อง
ช�ำระดังนี้
• เงินกู้ระยะสั้น
- ยอดเงินคงค้าง
- การช�ำระผลก�ำไร

• กระทรวงการคลัง ซึ่งเป็น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
มีอ�ำนาจควบคุมธนาคาร
อิสลามแห่งประเทศไทย

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

ธนาคารอิสลาม
แห่งประเทศไทย

นิติบุคคล/บริษัท
ที่อาจมีความขัดแย้ง

1.12
0.00

3.60
0.50

3,000.00
42.04

0.74
0.00

3.60
0.50

0.00
0.00

ส�ำหรับปีสนิ้ สุด
ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธ.ค. 2557 วันที่ 31 ธ.ค. 2556

มูลค่าของรายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)

ก�ำหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่ก�ำหนด
ให้กับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

ปัจจุบันยังไม่มีการเบิกใช้วงเงินกู้ดังกล่าว

การก�ำหนดราคา/เงื่อนไขและอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตาม
ปกติของธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการก�ำหนด
เงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เงินกู้ดังกล่าวมีอายุ 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม
2555 - 20 กรกฎาคม 2560

การก�ำหนดราคา/เงื่อนไขและอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตาม
ปกติของธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการก�ำหนด
เงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน เงินกู้
ดังกล่าวมีอายุ 183 วันครบก�ำหนดสัญญา 30 มกราคม
2558 และ 17 กุมภาพันธ์ 2558

เงื่อนไข/นโยบายราคา

บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) 103

• กระทรวงการคลังเป็น
1. บริษัทฯ ซื้อบริการฝากส่ง
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ไปรษณีย์ในประเทศและ
ไปรษณีย์ไทย จ�ำกัด
ต่างประเทศ และซือ้ อุปกรณ์
และของบริษัทฯ
ไปรษณีย์ จากบริษัท
• กรรมการของบริษัทฯ ได้แก่ ไปรษณียไ์ ทย จ�ำกัด
นายรัฐพล ภักดีภูมิ เป็น
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
กรรมการของบริษัท
- ยอดเจ้าหนีค้ งค้าง
ไปรษณีย์ไทย จ�ำกัด
2. บริษัทฯ ขายบัตรโดยสาร
หมายเหตุ นายรัฐพล ภักดีภูมิ เครื่องบิน แก่บริษัท
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการเมื่อ
ไปรษณีย์ไทย จ�ำกัด
วันที่ 5 สิงหาคม 2557 ของ
- ยอดรายได้รวม
บริษัท การบินไทย จ�ำกัด
- ยอดลูกหนี้คงค้าง
(มหาชน)

บริษัท ไปรษณีย์ไทย
จ�ำกัด

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

• กระทรวงการคลัง ควบคุม 1. บริษัทฯ ได้กู้เงินระยะสั้น
โดยผ่านทางธนาคารแห่ง
จากธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด
ประเทศไทยและกองทุน
(มหาชน)
ฟื้นฟูและพัฒนาระบบ
• เงินกู้ระยะสั้น
สถาบันการเงินซึ่งเป็น
- ยอดเงินคงค้าง
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของธนาคาร
- ดอกเบี้ยจ่าย
กรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการของบริษัทฯ ได้แก่ 2. บริษัทฯ ขายบริการให้เช่า
นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม เป็น
ส�ำนักงาน ตู้ ATM ค่าน�ำ้ ประธานกรรมการของ
ไฟ และ Lease line แก่
ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด
ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด
(มหาชน)
(มหาชน)
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี้คงค้าง

ความสัมพันธ์

ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด
(มหาชน)

นิติบุคคล/บริษัท
ที่อาจมีความขัดแย้ง

13.27
0.00

7.08
1.17

5.54
0.91

3.28
0.19

2.76
0.27

14.80
0.08

0.00
0.00

3,000.00
37.58

ส�ำหรับปีสนิ้ สุด
ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธ.ค. 2557 วันที่ 31 ธ.ค. 2556

มูลค่าของรายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)

ก�ำหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่ก�ำหนด
ให้กับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

ก�ำหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่ก�ำหนด
ให้กับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และเป็นไป
ตามราคาตลาด

ก�ำหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่ก�ำหนด
ให้กับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

การก�ำหนดราคา/เงื่อนไขและอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตาม
ปกติของธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการก�ำหนด
เงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน เงินกู้
ดังกล่าวมีอายุ 91 วัน ครบก�ำหนดสัญญา 25 มีนาคม
2558

เงื่อนไข/นโยบายราคา

104 รายงานประจ�ำปี 2557

• กระทรวงการคลังเป็น
1. บริษัทฯ ซื้อน�้ำมันเครื่องบิน
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัท และน�้ำมันรถยนต์จาก
ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
และของบริษัทฯ
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
• กรรมการของบริษัทฯ
- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง
ได้แก่ นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม
เป็นกรรมการของบริษัท 2. บริษัทฯ ขายบัตรโดยสาร
ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
เครื่องบิน และให้บริการ
สอบเทียบเครื่องมือวัด
(AC Dielectric Tester)
แก่บริษัท ปตท. จ�ำกัด
(มหาชน)
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี้คงค้าง

บริษัท ปตท. จ�ำกัด
(มหาชน)

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

• กระทรวงการคลังเป็น
1. บริษัทฯ จ่ายค่า commission
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
ในการจ�ำหน่ายบัตร
การท่องเที่ยวแห่ง
โดยสารของบริษัทฯ ใน
ประเทศไทย และของ
อัตราร้อยละ 5 แก่การ
บริษัทฯ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
• กรรมการของบริษัทฯ ได้แก่ - ยอดค่าใช้จ่ายรวม
นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์
- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง
เป็นกรรมการของการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 2. บริษัทฯ ขายบัตรโดยสาร
เครื่องบิน และให้เช่า
หมายเหตุ นางสร้อยทิพย์        ส�ำนักงานสาขาทีจ่ งั หวัดตรัง
ไตรสุทธิ์ ด�ำรงต�ำแหน่ง
แก่การท่องเที่ยวแห่ง
กรรมการ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม ประเทศไทย
2557 ของบริษัทการบินไทย
- ยอดรายได้รวม
จ�ำกัด (มหาชน)
- ยอดลูกหนี้คงค้าง

ความสัมพันธ์

การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย

นิติบุคคล/บริษัท
ที่อาจมีความขัดแย้ง

11,704.07
1,358.20

346.75
41.99

156.14
39.65

96.67
7.32

76.92
8.60

11,709.33
970.67

4.15
0.00

1.72
0.51

ส�ำหรับปีสนิ้ สุด
ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธ.ค. 2557 วันที่ 31 ธ.ค. 2556

มูลค่าของรายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)

ก�ำหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่ก�ำหนด
ให้กับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

ก�ำหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่ก�ำหนด
ให้กับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และเป็นไป
ตามราคาตลาด

ก�ำหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่ก�ำหนด
ให้กับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

ก�ำหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่ก�ำหนด
ให้กับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และเป็นไป
ตามราคาตลาด

เงื่อนไข/นโยบายราคา
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80.10
6.78

87.01
14.73

9,432.74
171.71

ส�ำหรับปีสนิ้ สุด
ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธ.ค. 2557 วันที่ 31 ธ.ค. 2556

2. บริษัทฯ มีรายได้จากการ
ขายบัตรโดยสารเครื่องบิน
และได้รับส่วนแบ่งรายได้
2% จากการเรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมการใช้สนามบิน
(Passenger Service
Charges) ให้กับบริษัท
ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด
(มหาชน)
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี้คงค้าง

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

8,357.55
159.77

ความสัมพันธ์

บริษัท ท่าอากาศยานไทย • กระทรวงการคลังเป็น
1. บริษัทฯ ประกอบกิจการ
จ�ำกัด (มหาชน)
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และเช่าพื้นที่ในเขต
ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด
ท่าอากาศยานต่างๆ เพื่อใช้
(มหาชน) และของบริษัทฯ
ส�ำหรับจอดอากาศยาน
จอดพาหนะ ขนถ่ายสินค้า
เก็บอุปกรณ์ภาคพื้นดิน
เก็บตู้คอนเทนเนอร์
ตั้งส�ำนักงานสายการบิน
และบริการอื่นๆ จากบริษัท
ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด
(มหาชน)
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง

นิติบุคคล/บริษัท
ที่อาจมีความขัดแย้ง

มูลค่าของรายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)

ก�ำหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่ก�ำหนด
ให้กับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

ก�ำหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่ก�ำหนด
ให้กับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และเป็นไป
ตามราคาตลาด

เงื่อนไข/นโยบายราคา
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บริษัท ไทย-อะมาดิอุส
เซาท์อีสต์เอเชีย จ�ำกัด
(บริษัทย่อย)

สถาบันการบินพลเรือน

บริษัท ผลิตไฟฟ้าและ
น�้ำเย็น จ�ำกัด

นิติบุคคล/บริษัท
ที่อาจมีความขัดแย้ง

บริษัทฯ ซื้อไอน�้ำและน�้ำเย็น
จากบริษัท ผลิตไฟฟ้าและ
น�้ำเย็น จ�ำกัด
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

1. บริษัทฯ จัดส่งนักบินบริษัทฯ
ไปอบรมด้านกิจการบิน
จาก สถาบันการบินพลเรือน
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง
2. บริษัทฯ ขายบัตรโดยสาร
เครื่องบิน แก่สถาบัน
การบินพลเรือน
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี้คงค้าง
• บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้น
1. บริษัทฯ ได้รับเงินมัดจ�ำ
รายใหญ่ของบริษัทไทยค่าเช่าพื้นที่ในอาคาร
อะมาดิอุส เซาท์อีสต์เอเชีย ส�ำนักงานจังหวัดหาดใหญ่
จ�ำกัด โดยถือหุ้นประมาณ
และภูเก็ตจากบริษัท
ร้อยละ 55
ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์
เอเชีย จ�ำกัด
- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง
2. บริษัทฯ ขายบัตรโดยสาร
เครื่องบิน และให้บริการเช่า
พื้นที่ส�ำนักงานและอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ แก่บริษัท         
ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์
เอเชีย จ�ำกัด
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี้คงค้าง

• กระทรวงการคลังเป็น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย และของบริษัทฯ
• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย เป็นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ของ บริษัท ผลิต
ไฟฟ้าและน�้ำเย็น จ�ำกัด
• กระทรวงการคลังเป็น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
สถาบันการบินพลเรือน
และของบริษัทฯ

ความสัมพันธ์

0.13

2.67
0.42

2.37
0.14

0.29
0.00

0.13
0.00

0.16

28.58
0.00

134.90
11.99

50.47
8.05

136.98
12.03

ส�ำหรับปีสนิ้ สุด
ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธ.ค. 2557 วันที่ 31 ธ.ค. 2556

มูลค่าของรายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)

ก�ำหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่ก�ำหนด
ให้กับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

ก�ำหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่ก�ำหนด
ให้กับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

ก�ำหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่ก�ำหนด
ให้กับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

ก�ำหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่ก�ำหนด
ให้กับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และเป็นไป
ตามราคาตลาด

ก�ำหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่ก�ำหนด
ให้กับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และเป็นไป
ตามราคาตลาด

เงื่อนไข/นโยบายราคา
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บริษัท วิงสแปน
เซอร์วิสเซส จ�ำกัด
(บริษัทย่อย)

นิติบุคคล/บริษัท
ที่อาจมีความขัดแย้ง

หมายเหตุ นายปานฑิต ชนะภัย
ลาออกจากประธานกรรมการ
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557
เรืออากาศเอก กนก ทองเผือก 2. บริษัทฯ ซื้อบริการจัดส่ง
พนักงานแรงงานภายนอก
นางชาริตา ลีลายุทธ และ
เพื่อปฏิบัติงานในบริษัทฯ
ร้อยตรี อนุสสรณ์ นาคศรีชุ่ม
จากบริษัท วิงสแปน
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการเมื่อ
เซอร์วิสเซส จ�ำกัด
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557  
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
ของบริษัท วิงสแปน
- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง
เซอร์วิสเซส จ�ำกัด
นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์
ษัทฯ ให้บริการเช่าพื้นที่
ลาออกจากบริษัท การบินไทย 3. บริ
ส�
ำ
นั
กงานและอุปกรณ์
จ�ำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 15
ส�
ำ
นั
กงาน แก่บริษัท
เมษายน 2557
วิงสแปน เซอร์วิสเซส จ�ำกัด
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี้คงค้าง
4. บริษัทฯ จ่ายค่าแรงล่วงหน้า
ให้แก่บริษัท วิงสแปน
เซอร์วิสเซส จ�ำกัด
- ยอดลูกหนี้คงค้าง

• บริษัทฯ เป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ 1. บริษัทฯ ให้เงินกู้ยืมระยะสั้น
ของบริษัท วิงสแปน
แก่บริษัท วิงสแปน
เซอร์วิสเซส จ�ำกัด โดย
เซอร์วิสเซส จ�ำกัด
ถือหุ้นประมาณร้อยละ 49
- เงินกู้ยืมระยะสั้น
• ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้แก่ - ดอกเบีย้ รับ
นายปานฑิต ชนะภัย เป็น
ประธานกรรมการ และ
นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์
เรืออากาศเอก กนก ทองเผือก
นางชาริตา ลีลายุทธ และ
ร้อยตรี อนุสสรณ์ นาคศรีชมุ่
เป็นกรรมการของบริษัท   
วิงสแปน เซอร์วิสเซส จ�ำกัด

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

3.37
2.09

401.95

320.26

913.68
423.08

20.00
1.39

5.22
0.33

863.52
412.10

20.00
1.37

ส�ำหรับปีสนิ้ สุด
ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธ.ค. 2557 วันที่ 31 ธ.ค. 2556

มูลค่าของรายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)

ก�ำหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่ก�ำหนด
ให้กับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และเป็นไป
ตามราคาตลาด

ก�ำหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่ก�ำหนด
ให้กับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

การก�ำหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไปตามปกติของธุรกิจ
ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการก�ำหนดเงื่อนไขกับ
บุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน โดยมีรายละเอียด
เงื่อนไขส�ำคัญ ดังนี้
- อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส�ำหรับลูกค้ารายใหญ่
ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา MLR ต่อปี ของ
ธนาคารพาณิชย์ในประเทศสี่แห่ง โดยมีก�ำหนดช�ำระ
ดอกเบี้ยเป็นรายเดือน และไม่มีหลักประกัน
เมือ่ วันที่ 24 กันยายน 2556 บริษัทวิงสแปน เซอร์วสิ เซส
จ�ำกัด ได้ท�ำบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมสัญญากับบริษัทฯ
โดยขอขยายระยะเวลาการช�ำระหนี้ออกไปอีกเป็นเวลา
1 ปี ตามสัญญาฉบับวันที่ 28 กันยายน 2555 และครบ
ก�ำหนดช�ำระในวันที่ 27 กันยายน 2557 บริษัทวิงสแปน
เซอร์วิสเซส จ�ำกัด ได้ต่ออายุสัญญาออกไปเป็นแบบ
ปีต่อปี แต่ไม่เกิน 5 ครั้ง และเงื่อนไขการช�ำระหนี้อื่น
เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาเดิม
ก�ำหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่ก�ำหนด
ให้กับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และเป็นไป
ตามราคาตลาด

เงื่อนไข/นโยบายราคา
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บริษัท ไทยไฟลท์
เทรนนิ่ง จ�ำกัด
(บริษัทย่อย)

นิติบุคคล/บริษัท
ที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

• บริษัทฯ เป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ 1. บริษัทฯ ซื้อบริการการฝึก
ของบริษัท ไทยไฟลท์
อบรมพนักงานต้อนรับบน
เทรนนิ่ง จ�ำกัด โดยถือหุ้น
เครื่องบิน เพื่อฝึกทบทวน
ประมาณ ร้อยละ 49
ตามวาระที่ก�ำหนดไว้
• ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้แก่ (Recurrent Crew) ภายใน
นาวาอากาศตรี อัษฎาวุธ
บริษัทฯ จากบริษัท ไทย
วัฒนางกูร เป็นประธาน
ไฟลท์เทรนนิ่ง จ�ำกัด
กรรมการ นายธงชัย สิงห์กลุ
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
นาวาอากาศตรี สถาพร
- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง
เจริญศิริ เรืออากาศเอก
กนก ทองเผือก และนางสาว 2. บริษัทฯ ให้บริการใช้
วนิดา เดชะตุงคะเป็น
เครื่องมือและอุปกรณ์ใน
กรรมการของบริษัท
การฝึกอบรมด้านการบิน
ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จ�ำกัด
และให้บริการเช่าพื้นที่
ส�ำนักงาน และอุปกรณ์
หมายเหตุ นายธงชัย สิงห์กุล
ส�ำนักงาน แก่บริษัท
ลาออกจากกรรมการ
ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จ�ำกัด
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2557
- ยอดรายได้รวม
นาวาอากาศตรี สถาพร เจริญศิริ - ยอดลูกหนี้คงค้าง
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2554
เรืออากาศเอก กนก ทองเผือก  
และนางสาววนิดา เดชะตุงคะ
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2557   
ของบริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง
จ�ำกัด

ความสัมพันธ์

0.00
0.00

5.16
2.23

0.12
0.00

18.18
4.46

ส�ำหรับปีสนิ้ สุด
ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธ.ค. 2557 วันที่ 31 ธ.ค. 2556

มูลค่าของรายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)

ก�ำหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่ก�ำหนด
ให้กับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

ก�ำหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่ก�ำหนด
ให้กับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และเป็นไป
ตามราคาตลาด

เงื่อนไข/นโยบายราคา

บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) 109

2,549.06
2,549.06

2. บริษัทฯ ซื้อบริการ Block
Space จากบริษัท
ไทยสมายล์ แอร์เวย์ จ�ำกัด
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง

0.00
0.00

449.99

59.87
2.37

50.72
9.56

350.00

22.53
0.00

21.65
0.00

ส�ำหรับปีสนิ้ สุด
ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธ.ค. 2557 วันที่ 31 ธ.ค. 2556

1. บริษัทฯ จ่ายเงินค่าหุน้ สามัญ   
ร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน
ของบริษัท ไทยสมายล์
แอร์เวย์ จ�ำกัด
- จ�ำนวนเงิน

• บริษัทฯ เป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
ของบริษัท ไทยสมายล์
แอร์เวย์ จ�ำกัด ร้อยละ 100
• กรรมการของบริษัทฯ ได้แก่
นายอ�ำพน กิตติอ�ำพน และ
นายคณิศ แสงสุพรรณ เป็น
ประธานกรรมการ
ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้แก่
นายโชคชัย ปัญญายงค์
เรืออากาศเอก มนตรี จ�ำเรียง
และเรืออากาศโท สุรพล        
อิศรางกูร ณ อยุธยา เป็น
กรรมการของบริษัท
ไทยสมายล์แอร์เวย์ จ�ำกัด

บริษัท ไทยสมายล์
แอร์เวย์ จ�ำกัด
(บริษัทย่อย)

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

• บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัท
1. บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทน
ทัวร์เอื้องหลวง จ�ำกัด
(Commission) จากการ
ร้อยละ 49
จ�ำหน่ายผลิตภันฑ์ของ
• ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้แก่ บริการเอื้องหลวง แก่บริษัท
นายนิรุฒ มณีพันธ์ และ
ทัวร์เอื้องหลวง จ�ำกัด
นายดนุช บุนนาค เป็น
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
กรรมการของบริษัท
- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง
ทัวร์เอื้องหลวง จ�ำกัด
2. บริษัทฯ ขายทัวร์เอื้องหลวง
หมายเหตุ นายนิรุฒ มณีพันธ์ ให้แก่บริษัท ทัวร์เอื้องหลวง
และนายดนุช บุนนาค ลาออก จ�ำกัด
จากกรรมการ เมื่อวันที่ 25
- ยอดรายได้รวม
กรกฎาคม 2557 ของบริษัท
- ยอดลูกหนี้คงค้าง
ทัวร์เอื้องหลวง จ�ำกัด

ความสัมพันธ์

บริษัท ทัวร์เอื้องหลวง
จ�ำกัด
(บริษัทย่อย)

นิติบุคคล/บริษัท
ที่อาจมีความขัดแย้ง

มูลค่าของรายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)

ก�ำหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่ก�ำหนด
ให้กับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และเป็นไป
ตามราคาตลาด

ก�ำหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่ก�ำหนด
ให้กับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

ก�ำหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่ก�ำหนด
ให้กับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และเป็นไป
ตามราคาตลาด

เงื่อนไข/นโยบายราคา

110 รายงานประจ�ำปี 2557

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

หมายเหตุ กรรมการของบริษัทฯ 3. บริษัทฯ ให้บริการเช่า
คือ นายอ�ำพน กิตติอ�ำพน
เครื่องบิน น�้ำมันเครื่องบิน
ลาออกจากประธานกรรมการ บริการภาคพื้นดิน ลานจอด
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557
สนามบิน ค่าเบี้ยประกัน
และนายคณิศ แสงสุพรรณ
เครื่องบิน บัตรผ่านขึ้น
ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการ เครื่องบิน ฝึกนักบินใช้
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557                 เครื่องบินจ�ำลอง และ
ผู้บริหารของบริษัทฯ คือ           อาหารขึ้นเครื่องบิน
นายโชคชัย ปัญญายงค์
- ยอดรายได้รวม
ลาออกจากกรรมการ
- ยอดลูกหนี้คงค้าง
เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557
เรืออากาศเอก มนตรี จ�ำเรียง
และเรืออากาศโท สุรพล
อิศรางกูร ณ อยุธยา ด�ำรง
ต�ำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 18
กันยายน 2557 ของบริษัท ไทย
สมายล์แอร์เวย์ จ�ำกัด

ความสัมพันธ์

บริษัท ดอนเมือง
• บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัท       บริษัทฯ ซื้อบริการห้องพักของ
อินเตอร์ เนชั่นแนล
ดอนเมือง อินเตอร์เนชัน่ แนล   บริษัท ดอนเมือง อินเตอร์
แอร์พอร์ต โฮเต็ล จ�ำกัด
แอร์พอร์ต โฮเต็ล จ�ำกัด เนชั่นแนล แอร์พอร์ต โฮเต็ล
(บริษัทร่วม)
ประมาณร้อยละ 40
จ�ำกัด ส�ำหรับผู้โดยสารของ
• ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้แก่ บริษัทฯ
นายปานฑิต ชนะภัย และ
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
ร้อยตรี อนุสสรณ์ นาคศรีชมุ่
- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง
เป็นประธานกรรมการ
เรืออากาศเอกมนตรี จ�ำเรียง
นายดนุช บุนนาค และ
เรืออากาศโท เฉลิมพล
อินทรวงศ์ เป็นกรรมการ
ของบริษัท ดอนเมือง
อินเตอร์เนชั่นแนล
แอร์พอร์ต โฮเต็ล จ�ำกัด

นิติบุคคล/บริษัท
ที่อาจมีความขัดแย้ง

0.06
0.00

2,736.79
2,825.91

0.15
0.01

0.00
0.00

ส�ำหรับปีสนิ้ สุด
ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธ.ค. 2557 วันที่ 31 ธ.ค. 2556

มูลค่าของรายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)

ก�ำหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่ก�ำหนด
ให้กับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และเป็นไป
ตามราคาตลาด

ก�ำหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่ก�ำหนด
ให้กับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

เงื่อนไข/นโยบายราคา

บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) 111

บริษัท บริการเชื้อเพลิง
การบินกรุงเทพ จ�ำกัด
(มหาชน)
(บริษัทร่วม)

นิติบุคคล/บริษัท
ที่อาจมีความขัดแย้ง

• บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัท
1. บริษัทฯ ซื้อบริการเติมน�้ำมัน
บริการเชื้อเพลิงการบิน
เครื่องบินจากบริษัท บริการ
กรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
เชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
ประมาณร้อยละ 22.59
จ�ำกัด (มหาชน)
• ผู้บริหารของบริษัทฯ คือ
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
เรืออากาศเอก มนตรี จ�ำเรียง - ยอดเจ้าหนี้คงค้าง
นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์
ร้อยโท อธิศักดิ์ พัดชื่นใจ 2. บริษัทฯ มีการให้บริการ
และเรืออากาศโท เฉลิมพล ขนส่งและการบริการด้าน
อินทรวงศ์ เป็นกรรมการ
อาหารให้แก่บริษัท บริการ
ของบริษัท บริการเชื้อเพลิง เชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
การบินกรุงเทพ จ�ำกัด
จ�ำกัด (มหาชน)
(มหาชน)
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี้คงค้าง

หมายเหตุ นายปานฑิต ชนะภัย
ลาออกจากประธานกรรมการ
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557
ร้อยตรี อนุสสรณ์ นาคศรีชุ่ม
ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการ
เมือ่ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557
เรืออากาศเอก มนตรี จ�ำเรียง
และนายดนุช บุนนาค
ลาออกจากกรรมการ
เมือ่ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557
เรืออากาศโท เฉลิมพล
อินทรวงศ์ ด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการ เมื่อวันที่ 24
พฤศจิกายน 2557 ของบริษัท
ดอนเมือง อินเตอร์เนชั่นแนล
แอร์พอร์ต โฮเต็ล จ�ำกัด

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

0.03
0.00

301.32
30.96

0.03
0.01

363.70
33.48

ส�ำหรับปีสนิ้ สุด
ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธ.ค. 2557 วันที่ 31 ธ.ค. 2556

มูลค่าของรายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)

ก�ำหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่ก�ำหนด
ให้กับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

ก�ำหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่ก�ำหนด
ให้กับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และเป็นไป
ตามราคาตลาด

เงื่อนไข/นโยบายราคา

112 รายงานประจ�ำปี 2557

บริษัท โรงแรมรอยัล
ออคิด (ประเทศไทย)
จ�ำกัด (มหาชน)
(บริษัทร่วม)

นิติบุคคล/บริษัท
ที่อาจมีความขัดแย้ง

หมายเหตุ นายปานฑิต ชนะภัย
และนายดนุช บุนนาค ลาออก
จากกรรมการ เมื่อวันที่ 6
พฤศจิกายน 2557 ร้อยตรี
อนุสสรณ์ นาคศรีชุ่ม ด�ำรง
ต�ำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่
6 พฤศจิกายน 2557 ของ
บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด
(ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)

• บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัท
โรงแรมรอยัล ออคิด
(ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
ประมาณร้อยละ 24
• ผู้บริหารของบริษัทฯ คือ
นายปานฑิต ชนะภัย
นายดนุช บุนนาค และ
ร้อยตรี อนุสสรณ์ นาคศรีชมุ่
เป็นกรรมการของบริษัท
โรงแรมรอยัล ออคิด
(ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ เรืออากาศโท
เฉลิมพล อินทรวงศ์ ด�ำรง
ต�ำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่
6 พฤศจิกายน 2557 ของ
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบิน
กรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์
ลาออกจากบริษัท การบินไทย
จ�ำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 15
เมษายน 2557 และร้อยโท
อธิศักดิ์ พัดชื่นใจ เกษียณอายุ
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557

ความสัมพันธ์

บริษัทฯ ซื้อบริการห้องพักของ
บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด
(ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
ส�ำหรับผู้โดยสารของบริษัทฯ
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

2.20
0.01

4.91
0.36

ส�ำหรับปีสนิ้ สุด
ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธ.ค. 2557 วันที่ 31 ธ.ค. 2556

มูลค่าของรายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)

ก�ำหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่ก�ำหนด
ให้กับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และเป็นไป
ตามราคาตลาด

เงื่อนไข/นโยบายราคา
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ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

บริษัทฯ ซื้อบริการห้องพักจาก
บริษัท โรงแรมท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ จ�ำกัด ส�ำหรับ
ผู้โดยสารของบริษัทฯ
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง

• บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัท
1. บริษัทฯ ซื้ออาหารและ
ครัวการบินภูเก็ต จ�ำกัด
บริการจากบริษัท
ประมาณร้อยละ 30
ครัวการบินภูเก็ต จ�ำกัด
• ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้แก่ - ยอดค่าใช้จ่ายรวม
นายโชคชัย ปัญญายงค์
- ยอดเจ้าหนีค้ งค้าง
เป็นประธานกรรมการ
นายธีรพล โชติชนาภิบาล 2. บริษัทฯ มีรายได้จาก
และเรืออากาศโท สุรพล
การขายวัตถุดิบและการให้
อิศรางกูร ณ อยุธยา
บริการแก่บริษัท ครัวการบิน
เป็นกรรมการของบริษัท
ภูเก็ต จ�ำกัด
ครัวการบินภูเก็ต จ�ำกัด
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี้คงค้าง
หมายเหตุ นายธีรพล
โชติชนาภิบาล ลาออกจาก
กรรมการ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม
2557 และเรืออากาศโท สุรพล
อิศรางกูร ณ อยุธยา ด�ำรง
ต�ำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่
27 กันยายน 2554 ของบริษัท
ครัวการบินภูเก็ต จ�ำกัด
นายโชคชัย ปัญญายงค์
เกษียณอายุเมื่อวันที่ 30
กันยายน 2557

ความสัมพันธ์

บริษัท โรงแรม
• บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัท
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โรงแรมท่าอากาศยาน
จ�ำกัด
สุวรรณภูมิ จ�ำกัด ประมาณ
ร้อยละ 30
(บริษัทร่วม)
• ผู้บริหารของบริษัทฯ คือ
นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์
และนายนิรุฒ มณีพันธ์
เป็นกรรมการของบริษัท
โรงแรม  ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ จ�ำกัด

บริษัท ครัวการบินภูเก็ต
จ�ำกัด
(บริษัทร่วม)

นิติบุคคล/บริษัท
ที่อาจมีความขัดแย้ง

17.56
1.04

2.57
0.24

1.29
0.004

21.04
0.43

46.97
2.74

26.70
0.07

ส�ำหรับปีสนิ้ สุด
ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธ.ค. 2557 วันที่ 31 ธ.ค. 2556

มูลค่าของรายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)

ก�ำหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่ก�ำหนด
ให้กับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และเป็นไป
ตามราคาตลาด

ก�ำหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่ก�ำหนด
ให้กับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

ก�ำหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่ก�ำหนด
ให้กับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และเป็นไป
ตามราคาตลาด

เงื่อนไข/นโยบายราคา
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หมายเหตุ นางวสุกานต์
วิศาลสวัสดิ์ ลาออกจากบริษัท
การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)
เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2557
และนายนิรุฒ มณีพันธ์
ลาออกจากกรรมการเมื่อวันที่
15 ตุลาคม 2557 ของบริษัท
โรงแรมท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ จ�ำกัด

ความสัมพันธ์

บริษัท สายการบินนกแอร์ • บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัท
จ�ำกัด (มหาชน)
สายการบินนกแอร์ จ�ำกัด
(บริษัทร่วม)
(มหาชน) ร้อยละ 39.20
• ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้แก่
นายโชคชัย ปัญญายงศ์
นายธีรพล โชติชนาภิบาล
เรืออากาศเอก มนตรี จ�ำเรียง
และเรืออากาศโท สุรพล
อิศรางกูร ณ อยุธยา เป็น
กรรมการของบริษัท
สายการบินนกแอร์ จ�ำกัด
(มหาชน)
หมายเหตุ นายโชคชัย ปัญญายงศ์
และนายธีรพล โชติชนาภิบาล
ลาออกจากกรรมการ เมื่อวันที่
4 กันยายน 2557 และวันที่ 3
กันยายน 2557 ตามล�ำดับ
เรืออากาศเอก มนตรี จ�ำเรียง
และเรืออากาศโท สุรพล
อิศรางกูร ณ อยุธยา ด�ำรง
ต�ำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่
12 กันยายน 2557 ของบริษัท
สายการบินนกแอร์ จ�ำกัด
(มหาชน)

นิติบุคคล/บริษัท
ที่อาจมีความขัดแย้ง

10.57
0.08

70.96
46.56

2. บริษัทฯ ให้บริการเช่า
เครื่องบินและให้บริการด้าน
ธุรกิจการบิน แก่บริษัท
สายการบินนกแอร์ จ�ำกัด
(มหาชน) ทั้งนี้ รายได้จาก
การให้บริการด้านธุรกิจ
การบินโดยหลักประกอบด้วย
ค่าซ่อมบ�ำรุงอากาศยาน
ค่าซ่อมบ�ำรุงอุปกรณ์
ค่าน�้ำมันเครื่องบิน เป็นต้น
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี้คงค้าง

171.26
49.44

13.27
0.03

ส�ำหรับปีสนิ้ สุด
ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธ.ค. 2557 วันที่ 31 ธ.ค. 2556

มูลค่าของรายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)

1. บริษัทฯ ช�ำระค่าบริการ
อุปกรณ์ บริการภาคพื้นที่
จังหวัดอุบลราชธานี และค่า
Engineer Licence ของ
บริษัทสายการบินนกแอร์
จ�ำกัด (มหาชน)
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

ก�ำหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่ก�ำหนด
ให้กับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

ก�ำหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่ก�ำหนด
ให้กับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และเป็นไป
ตามราคาตลาด

เงื่อนไข/นโยบายราคา
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ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

• กระทรวงการคลังเป็น
1. บริษัทฯ ซื้อบริการน�ำร่อง
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท (Navigation) และเช่า
วิทยุการบินแห่งประเทศไทย อุปกรณ์สื่อสารจากบริษัท
จ�ำกัด และของบริษัทฯ
วิทยุการบินแห่งประเทศไทย
• บริษัทฯ ถือหุ้นประมาณ
จ�ำกัด
ร้อยละ 1.42 ในบริษัทวิทยุ - ยอดค่าใช้จ่ายรวม
การบินแห่งประเทศไทย
- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง
จ�ำกัด
• ผู้บริหารของบริษัทฯ คือ 2. บริษัทฯ ขายบัตรโดยสาร
ร้อยโท อธิศักดิ์ พัดชื่นใจ
เครื่องบิน และให้บริการ
เป็นกรรมการของบริษัท
ขนส่งแก่บริษัท วิทยุการบิน
วิทยุการบินแห่งประเทศไทย แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
จ�ำกัด
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี้คงค้าง
หมายเหตุ ร้อยโท อธิศักดิ์
พัดชื่นใจ เกษียณอายุเมื่อวันที่
30 กันยายน 2557

ความสัมพันธ์

1,815.44
130.87

12.49
0.01

2,001.61
85.88

26.98
0.18

ส�ำหรับปีสนิ้ สุด
ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธ.ค. 2557 วันที่ 31 ธ.ค. 2556

ก�ำหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่ก�ำหนด
ให้กับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

ก�ำหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่ก�ำหนด
ให้กับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และเป็นไป
ตามราคาตลาด

เงื่อนไข/นโยบายราคา

ทัง้ นี้ บริษัทฯ ยังมีรายการระหว่างกันทีเ่ ป็นค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับบริการสาธารณูปโภคต่างๆ (ซึง่ ประกอบด้วย ค่าไฟฟ้า ประปา และโทรศัพท์) ทีบ่ ริษัทฯ มีการท�ำรายการกับหน่วยงานของรัฐ
และ/หรือรัฐวิสาหกิจที่ท�ำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการสาธารณูปโภคต่างๆ ดังกล่าว เป็นจ�ำนวนเงิน 95.86 ล้านบาท ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และมียอดคงค้าง 1.74 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

บริษัท วิทยุการบิน
แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
(บริษัทร่วมลงทุน)

นิติบุคคล/บริษัท
ที่อาจมีความขัดแย้ง

มูลค่าของรายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)

ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผล
ของรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกัน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และมีความเห็นว่า
รายการระหว่างกันดังกล่าว เป็นรายการที่เป็นไปตามธุรกิจ
ปกติของบริษั ทฯ มีความสมเหตุสมผลมีการก�ำหนดราคา
และเงื่อนไขอื่นๆ ตามราคาตลาดเช่นเดียวกับการก�ำหนด
ราคาให้กับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ ไม่เกี่ยวข้องกัน และไม่มี
การถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษั ทฯ และบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง

ขั้นตอนการอนุมัติ
การท�ำรายการระหว่างกัน

การเข้าท�ำรายการระหว่างกันข้างต้น เป็นไปตามธุรกิจปกติ
ของบริษัทฯ และได้ดำ� เนินการอนุมตั ติ ามขัน้ ตอนของบริษัทฯ
ซึ่งมีมาตรการที่รัดกุมของระเบียบราชการและรัฐวิสาหกิจ
ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นๆ จะ
ไม่มีส่วนในการอนุมัติการท�ำรายการ
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นโยบายการท�ำรายการระหว่างกัน
ในอนาคต

คณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทฯ จะร่วมกันดูแลรายการ
ระหว่างกันดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตว่าจะเป็นไปด้วย
ความสมเหตุสมผลและมีอัตราตอบแทนที่ยุติธรรม พร้อมทั้ง
ผ่านการอนุมัติตามขั้นตอนและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่าง
ถูกต้อง และจะเปิดเผยชนิดและมูลค่าของรายการระหว่างกัน
ของบริษั ทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งภายใต้ประกาศ
และข้อบังคับของคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน ส�ำนักงาน
ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)
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ข้อมูลทาง

การเงินที่สำ�คัญ
ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป
งบการเงิน
ปี 2557

ปี 2556

ปี 2555

งบก�ำไรขาดทุน
			
*
รายได้รวม
(ล้านบาท)
203,889
207,711
216,743
ค่าใช้จ่ายรวม
(ล้านบาท)
220,627
220,640
209,639
ก�ำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
(ล้านบาท)
(16,738)
(12,929)
7,104
ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
(ล้านบาท)
(15,612)
(12,047)
6,229
ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ
(ล้านบาท)
(15,573)
(12,000)
6,510
งบดุล 		
รวมสินทรัพย์
(ล้านบาท)
307,267
307,085
304,096
รวมหนี้สิน
(ล้านบาท)
265,971
250,166
234,278
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
(ล้านบาท)
41,296
56,919
69,818
หุ้น
จ�ำนวนหุ้นสามัญที่ออกช�ำระแล้ว
(ล้านบาท)
2,182.77
2,182.77
2,182.77
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
(บาท)
10.00
10.00
10.00
ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น
(บาท)
(7.15)
(5.52)
2.85
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น
(บาท)
0.50
อัตราส่วนทางการเงิน				
อัตราก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อรายได้รวม
(ร้อยละ)
(7.6)
(5.8)
3.0
(1)
(ร้อยละ)
(3.5)
(2.3)
4.5
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม
(2)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
(ร้อยละ)
(31.7)
(19.0)
9.8
(3)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
(เท่า)
4.7
3.1
2.3
หมายเหตุ : มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 ผลประโยชน์ของพนักงานถือปฏิบัติกับงบการเงินส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 เป็นต้นไป
(1)
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ เท่ากับ ก�ำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี/สินทรัพย์รวมเฉลี่ย
(2)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ ก�ำไรสุทธิ/ส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย
(3)
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ (เงินกู้ยืมระยะสั้น+เงินกู้ยืมระยะยาวรวมส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายใน 1 ปี)/ส่วนของผู้ถือหุ้น
* รายได้รวมรวมผลก�ำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
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ผลการดำ�เนินงานในรอบ 5 ปี
จ�ำนวนเครื่องบิน
(ล�ำ)
จ�ำนวนชั่วโมงปฏิบัติการบิน
(ชั่วโมง/ปี)
ปริมาณการผลิต
(ล้านตัน-กม.)
ปริมาณการขนส่ง
(ล้านตัน-กม.)
อัตราส่วนการบรรทุก
(ร้อยละ)
จ�ำนวนผู้โดยสาร
(พันคน)
ปริมาณที่นั่ง
(ล้านที่นั่ง-กม.)
ปริมาณการขนส่งผู้โดยสาร (ล้านที่นั่ง-กม.)
อัตราส่วนการขนส่งผู้โดยสาร
(ร้อยละ)
ปริมาณการผลิตพัสดุภัณฑ์
(ล้านตัน-กม.)
ปริมาณการขนส่งพัสดุภัณฑ์ (ล้านตัน-กม.)
อัตราส่วนการขนส่งพัสดุภัณฑ์
(ร้อยละ)
จ�ำนวนพนักงาน
(คน)
ก�ำไร(ขาดทุน)ก่อนหักภาษีเงินได้ (ล้านบาท)

ปี 2557

ปี 2556

ปี 2555

ปี 2554

ปี 2553

102
370,309
12,346
7,709
62.4
19,096
82,969
57,194
68.9
4,869
2,458
50.5
24,952
(16,738)

100
384,069
12,728
8,388
65.9
21,510
85,655
63,479
74.1
5,019
2,565
51.1
25,323
(12,929)

95
364,536
12,023
8,230
68.4
20,615
79,231
60,679
76.6
4,892
2,653
54.2
25,412
7,104

89
355,815
11,987
7,836
65.4
18,398
78,533
55,267
70.4
4,919
2,766
56.2
25,848
(7,917)

90
341,165
11,516
7,997
69.4
18,165
75,600
55,676
73.6
4,708
2,895
61.5
25,884
16,657

นิยามศัพท์ทางด้านการบิน

• ปริมาณการผลิตรวมคิดเป็น ตัน-กิโลเมตร คือ ระวางบรรทุกของเครื่องบิน คูณ ระยะทางบิน
• ปริมาณการขนส่งรวมคิดเป็น ตัน-กิโลเมตร คือ น�้ำหนักผู้โดยสาร สัมภาระเกินพิกัด พัสดุ และไปรษณียภัณฑ์
คูณ ระยะทางที่ขนส่ง
• อัตราส่วนการบรรทุก คือ ปริมาณการขนส่ง เทียบเป็นร้อยละของปริมาณการผลิต
• ปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสารคิดเป็น ที่นั่ง-กิโลเมตร คือ จ�ำนวนที่นั่งผู้โดยสาร คูณ ระยะทางบิน
• ปริมาณการขนส่งผู้โดยสารคิดเป็น คน-กิโลเมตร คือ จ�ำนวนผู้โดยสาร คูณ ระยะทางที่ขนส่ง
• อัตราส่วนการขนส่งผู้โดยสาร คือ ปริมาณการขนส่งผู้โดยสาร เทียบเป็นร้อยละของปริมาณที่นั่ง
• ปริมาณการผลิตพัสดุภัณฑ์คิดเป็น ตัน-กิโลเมตร คือ ระวางบรรทุกพัสดุภัณฑ์ คูณ ระยะทางบิน
• ปริมาณการขนส่งพัสดุภัณฑ์คิดเป็น ตัน-กิโลเมตร คือ น�้ำหนักพัสดุภัณฑ์ที่ท�ำการขนส่ง คูณ ระยะทางที่ขนส่ง
• อัตราส่วนการขนส่งพัสดุภัณฑ์ คือ ปริมาณการขนส่งพัสดุภัณฑ์ เทียบเป็นร้อยละของปริมาณการผลิตพัสดุภัณฑ์
• ระวางบรรทุกของเครื่องบิน คือ ปริมาณน�้ำหนักสูงสุดซึ่งเครื่องบินสามารถบรรทุกได้ น�้ำหนักในที่นี้
หมายถึง น�้ำหนักผู้โดยสาร สัมภาระเกินพิกัด พัสดุและไปรษณียภัณฑ์
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ในการจัดทำ�รายงานทางการเงินประจำ�ปี 2557
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ มี ค วามตระหนั ก ถึ ง หน้ า ที่ แ ละ
ความรั บ ผิ ด ชอบในฐานะกรรมการของบริ ษั ท จดทะเบี ย น
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการก�ำกับการดูแล
รายงานทางการเงินประจ�ำปี 2557 ของบริษัทฯ มีการป้องกัน
การทุจริตและการด�ำเนินการที่ผิดปกติ รวมทั้งได้ถือปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป โดยใช้นโยบาย
การบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ ตลอดจนมี
การพิจารณาถึงความสมเหตุสมผล และความรอบคอบในการ
จัดท�ำงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและงบการเงิน
เฉพาะบริษัทฯ รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินทีป่ รากฏใน
รายงานประจ�ำปี 2557 โดยผูต้ รวจสอบบัญชีได้ตรวจสอบและ
แสดงความเห็นในรายงานของผู้สอบบัญชีแล้ว

การด�ำเนินงานอย่างถูกต้องเพียงพอ มีการเปิดเผยข้อมูลการที่
เกีย่ วโยงกัน หรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
อย่างโปร่งใส ถูกต้อง และครบถ้วน รวมทั้งให้มีระบบบริหาร
ความเสี่ยง การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และ
การก�ำกับดูแลที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล ตลอดจนมีความ
ครบถ้วนเพียงพอ และเหมาะสมของกระบวนการติดตาม
การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายต่างๆ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง รวมถึ ง ข้ อ ก� ำ หนดของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย

ดังนั้น เพื่อให้สามารถสะท้อนฐานะทางการเงิน และผลการ
ด�ำเนินงานได้อย่างถูกต้อง โปร่งใสและเป็นประโยชน์ต่อผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย อีกทั้งมีความเชื่อมั่นต่อรายงานทางการเงิน
ของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้แต่งตัง้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ประกอบด้ ว ยกรรมการอิ ส ระผู ้ ซึ่ ง มี คุ ณ สมบั ติ
ครบถ้วนตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ท�ำหน้าที่สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงิน และ

คณะกรรมการบริษั ทฯ มีความเห็นว่า งบการเงินรวมของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ ประจ�ำปี
บัญชี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบ
ได้ ส อบทานร่ ว มกั บ ฝ่ า ยบริ ห ารและผู ้ ส อบบั ญ ชี ไ ด้ แ สดง
ฐานะการเงิน ผลการด�ำเนินงาน และกระแสเงินสด ถูกต้อง
ครบถ้วน เชื่อถือได้ สมเหตุสมผล ตามมาตรฐานการบัญชี
ที่รับรองโดยทั่วไป โดยมีการใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม
ซึ่งเป็นการถือปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ มีการเปิดเผยข้อมูล
อย่างโปร่งใสเพียงพอ และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม

นายจรัมพร โชติกเสถียร

รองประธานกรรมการคนที่ 1
และรักษาการประธานกรรมการ
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กรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่

รายงานสรุปกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจำ�ปี 2557
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทการบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�ำนวน 3 ท่าน ซึง่ เป็นผูท้ รงคุณวุฒิ
และมีประสบการณ์ด้านกฎหมาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
การบริหารความเสี่ยง และการสอบทานความน่าเชื่อถือของ
งบการเงิน ในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ มีค�ำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบหลายคราวเนื่องจากการลาออก
ของกรรมการบริษัทฯ โดยล่าสุดคณะกรรมการบริษัทฯ มีคำ� สัง่
แต่งตั้งนายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ เป็นประธานกรรมการ
ตรวจสอบแทนพลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ ตั้งแต่วัน ที่
12 พฤศจิกายน 2557 ณ ปัจจุบัน คณะกรรมการตรวจสอบ
ประกอบด้วย นายวีระวงค์ จิตต์มติ รภาพ เป็นประธานกรรมการ
ตรวจสอบ นายสมเกียรติ ศิริชาติไชย และนายรัฐพล ภักดีภูมิ
เป็นกรรมการตรวจสอบ
ในปี 2557คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกับ
ผูส้ อบบัญชีผตู้ รวจสอบภายในและผูบ้ ริหารระดับสูงทีเ่ กีย่ วข้อง
รวม 9 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านได้
รายงานไว้ในหัวข้อการก�ำกับดูแลกิจการ ทั้งนี้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้รายงานสรุปประเด็นที่ส�ำคัญและความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ตามทีเ่ ห็น
สมควรโดยมีสาระส�ำคัญดังนี้
1. การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�ำปี
2557 ร่วมกับผู้บริหารสายการเงินและการบัญชีและผู้สอบ
บัญชี เพื่อพิจารณารายงานทางการเงินการเปิดเผยข้อมูล
ประกอบงบการเงินนโยบายการบัญชีและประมาณการทีส่ ำ� คัญ
ข้ อ สั ง เกตจากการตรวจสอบและสอบทานงบการเงิ นของ
ผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้พิจารณาค�ำอธิบายและการวิเคราะห์
ฐานะทางการเงินและผลการด�ำเนินงานของบริษั ทฯ คณะ
กรรมการตรวจสอบได้ ข อความเห็ น ผู ้ ส อบบั ญ ชี ใ นเรื่ อ ง
ความถูกต้อง ครบถ้วนของงบการเงิน ความเหมาะสมของวิธกี าร
บันทึกบัญชีและเปิดเผยข้อมูล รวมทั้งรายการปรับปรุงบัญชี
ที่ ส� ำ คั ญ เพื่ อให้ มั่ น ใจว่ า การจั ด ท� ำ งบการเงิ น เป็ นไปตาม

ข้อก�ำหนดของกฎหมายและมาตรฐานบัญชีตามหลักการบัญชี
ที่รับรองโดยทั่วไป รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน
อย่างเพียงพอและทันเวลา
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบ
บัญชีเป็นการเฉพาะ 1 ครั้ง โดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วมเพื่อ
หารือเกีย่ วกับความเป็นอิสระในการปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละการแสดง
ความเห็นของผู้สอบบัญชี
2. การสอบทานความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการ
ควบคุมภายในและการบริหารความเสีย่ ง คณะกรรมการตรวจ
สอบได้พจิ ารณาความเพียงพอเหมาะสมของระบบการควบคุม
ภายใน โดยได้พจิ ารณารายงานผลการตรวจสอบจากส�ำนักงาน
การตรวจสอบภายในผลการจัดท�ำแบบประเมินการควบคุม
ภายในด้วยตนเอง ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้วยการก�ำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544
และผูอ้ �ำนวยการใหญ่ฝา่ ยบริหารความเสีย่ งได้เข้าร่วมประชุม
กับคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรายงานเกี่ยวกับความเสี่ยง
ที่ส�ำคัญของบริษั ทฯ และแนวทางในการด�ำเนินการบริหาร
จัดการความเสี่ยงดังกล่าวเป็นประจ�ำทุกปี
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร
ทั้งคณะ 1 ครั้ง และได้เชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าชี้แจงและ
ร่วมหารือในวาระที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม เพื่อหารือ
เกีย่ วกับการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ประเด็นข้อตรวจพบต่างๆ
ทีม่ นี ยั ส�ำคัญรวมทัง้ การปรับปรุงการด�ำเนินการตามข้อเสนอแนะ
ในรายงานการตรวจสอบ โดยได้เน้นย�ำ้ ให้ผบู้ ริหารตระหนักถึง
ความส�ำคัญของการก�ำกับดูแลให้หน่วยงานมีระบบการควบคุม
ภายในที่ดียิ่งขึ้น
3. การก�ำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้พจิ ารณาอนุมตั แิ ผนการตรวจสอบของส�ำนักงานการตรวจสอบ
ภายใน แผนการฝึกอบรม การปรับแผนการตรวจสอบให้
สอดคล้ อ งกั บ แผนกลยุ ท ธ์ ข องบริ ษั ท ฯ และเหมาะสมกั บ
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ทรัพยากรของส� ำ นั กงานการตรวจสอบภายใน รวมทั้งได้
รับทราบผลการด�ำเนินงานและปัญหาอุปสรรคต่างๆ ของ
ส�ำนักงานการตรวจสอบภายในทุกไตรมาส
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและให้ความเห็นต่อ
คณะกรรมการบริษั ทฯ เกี่ยวกับการแต่งตั้งและคุณสมบัติ
ของผู้อ�ำนวยการใหญ่ส�ำนักงานการตรวจสอบภายใน รวมทั้ง
ได้เห็นชอบแผนการด�ำเนินงานของผูอ้ �ำนวยการใหญ่ส�ำนักงาน
การตรวจสอบภายใน ในเรื่องแนวทางการบริหารจัดการ
ส�ำนักงานฯ โดยเฉพาะการบริหารจัดการด้านบุคลากร แผนการ
น� ำ เทคโนโลยี ส ารสนเทศมาใช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ช่ ว ยในการ
ตรวจสอบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
รวมทั้งได้พิจารณาความเพียงพอเหมาะสมของทรัพยากรของ
ส�ำนักงานการตรวจสอบภายในและให้การสนับสนุนการขอรับ
พนักงานใหม่ของส�ำนักงานการตรวจสอบภายในด้วย
4. การสอบทานการปฏิ บั ติ ตามกฎหมาย คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ มี ก ารประชุ ม และรั บ ทราบรายงานจากสาย
ทรัพยากรบุคคลและก�ำกับกิจกรรมองค์กรซึ่งท�ำหน้าที่ก�ำกับ
ติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ และข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบ
และให้ ข ้ อ เสนอแนะในการด� ำ เนิ น การพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง
กระบวนการก�ำกับติดตามดังกล่าว
5. การพิ จ ารณารายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น คณะกรรมการ
ตรวจสอบมี บ ทบาทในการสอบทานและให้ ค วามเห็ น ต่ อ
การท�ำ รายการที่ เกี่ ย วโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก่อนการน�ำเสนอขออนุมัติ
จากคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นรายการที่ผ่าน
กระบวนการอนุมัติอย่างโปร่งใสโดยผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้มี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ และเป็นรายการที่กระท�ำโดยค�ำนึง

ถึงผลประโยชน์ของบริษั ทฯ เสมือนการท�ำรายการกับบุคคล
ภายนอก ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบรายงาน
รายการที่เกี่ยวโยงกันทุกไตรมาส รวมทั้งได้สอบทานการเปิด
เผยข้อมูลรายการระหว่างกันว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
6. กฎบั ต รและการประเมิ น ตนเองของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนกฎบัตรคณะ
กรรมการตรวจสอบ รวมทั้งได้ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ด้วยตนเองตามแนวทางปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และคู่มือปฏิบัติส�ำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ
ในรัฐวิสาหกิจ (ฉบับปรับปรุงปี 2555) โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองทั้งคณะ
และเป็นรายบุคคล ผลการประเมินสรุปได้ว่า คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ ป ฏิ บั ติ ง านตามหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบอย่ า ง
รอบคอบและเป็นอิสระ สอดคล้องตามแนวทางปฏิบัติที่ดี
และกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
7. การเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบ
น�ำเสนอคณะกรรมการบริษั ทฯ เพื่อพิจารณาและขออนุมัติ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
(สตง.) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ�ำปี 2558
จากการด�ำเนินการตามขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ที่ ได้รับมอบ
หมายคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทฯ ได้จดั ท�ำ
งบการเงินอย่างถูกต้องตามควรในสาระส�ำคัญตามหลักการ
บัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไปมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน
และเชือ่ ถือได้การท�ำธุรกรรมรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันเป็นไปอย่าง
สมเหตุผลและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ บริษั ทฯ
มี ร ะบบการควบคุ ม ภายในที่ เ พี ย งพอ มี ก ารปฏิ บั ติ ต าม
กฎหมายและข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้องโดยไม่พบข้อบกพร่องที่
เป็นสาระส�ำคัญ

(นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558
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การวิเคราะห์และ

ค�ำอธิบายของฝ่ายจัดการ
ค�ำอธิบายผลการด�ำเนินงานและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2557
ของบริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

1.บทสรุปผู้บริหาร

ภาพรวมของอุตสาหกรรมการบินโลกในปี 2557 มีการเติบโตอย่างต่อเนือ่ ง จากข้อมูลสมาคมการขนส่งทางอากาศระหว่าง
ประเทศ (International Air Transport Association: IATA) เปิดเผยสถิติด้านการขนส่งทางอากาศของปี 2557 มีปริมาณ
การขนส่งผู้โดยสาร เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ร้อยละ 5.9 และปริมาณการขนส่งพัสดุภัณฑ์เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.5 เนื่องจากการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจโลก และการฟื้นตัวของการค้าโลก โดยได้คาดการณ์ผลก�ำไรสุทธิในปี 2557 ของอุตสาหกรรม
การบินโลก จะอยู่ที่ 1.99 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ มากกว่าปีก่อนซึ่งมีก�ำไรสุทธิอยู่ที่ 1.06 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ
ทั้งนี้ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีการเดินทางทางอากาศมากที่สุดในโลก มีปริมาณการขนส่งผู้โดยสารใน
ปี 2557 เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.7 โดยปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสารเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงกว่าคือร้อยละ 6.0 และมีอุปสงค์ด้านการ
ขนส่งสินค้าเพิ่มขึ้นหลังจากที่ลดลงต่อเนื่องเป็นเวลาติดต่อกัน 3 ปี
อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมการบินของไทยในปี 2557 กลับมีทศิ ทางตรงกันข้ามเนือ่ งจากได้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์
ความไม่สงบทางการเมืองในช่วงครึ่งปีแรกท� ำให้นักท่องเที่ยวลดลง จากสถิติจ�ำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้า
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและดอนเมืองครึ่งปีแรกลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2556 ถึงร้อยละ 18.6 โดยภาพรวมทั้งปี
มีนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศลดลงร้อยละ 11.3  
ปี 2557 บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ได้รบั ผลกระทบจากความไม่สงบทางการเมืองในกรุงเทพฯ ที่
ยืดเยื้อมาตั้งแต่ปลายปี 2556 และทวีความรุนแรงขึ้นในช่วงไตรมาส 1 ซึ่งปกติเป็นฤดูกาลท่องเที่ยว กลับมีจ�ำนวนผู้โดยสาร
ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีกอ่ นถึงร้อยละ 15.3 เนือ่ งจากนักท่องเทีย่ วทีล่ ดลงอย่างมากในเส้นทางภูมภิ าคเอเชีย โดยเฉพาะ
ในตลาดหลัก เช่น จีน ญี่ปุ่น และเกาหลี ส่งผลให้ปริมาณการขนส่งผู้โดยสาร (RPK) ลดลงร้อยละ 12.6 และมีผลประกอบการ
ขาดทุน ในขณะที่ไตรมาส 1 ส่วนใหญ่สามารถท�ำก�ำไรค่อนข้างดี นอกจากนั้นถึงแม้ในไตรมาส 2 สถานการณ์ทางการเมืองได้
คลีค่ ลายลง  แต่จำ� นวนนักท่องเทีย่ วต่างชาติทเี่ ดินทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมแิ ละดอนเมืองยังลดลงจากไตรมาสเดียวกัน
ของปีก่อนถึง ร้อยละ 22.6 ส่งผลให้บริษัทฯ มีปริมาณการขนส่งผู้โดยสาร (RPK) ลดลงร้อยละ 14.3 โดยมีผลประกอบการ
ช่วง 6 เดือนแรกของปี 2557 ขาดทุนสุทธิ 10,274 ล้านบาท
บริษัทฯ จึงได้มกี ารทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และพัฒนาแผนแก้ไขปัญหาเร่งด่วน ซึง่ ได้รบั การอนุมตั ใิ นหลักการจากคณะ
กรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อก�ำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาการด�ำเนินธุรกิจและ
สภาพคล่องทางการเงินของบริษัทฯ ส�ำหรับปี 2557 โดยมีแผนเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายครึ่งปีหลังให้เป็นไปตามเป้าหมายที่
วางไว้ และมีการติดตามผลและประเมินสถานการณ์เป็นประจ�ำทุกเดือน อย่างไรก็ตาม ในช่วง 6 เดือนหลังของปี 2557
เศรษฐกิจโลกฟื้นตัวในอัตราที่ต�่ำกว่าที่คาดการณ์ นอกจากนั้น อุตสาหกรรมการบินทั่วโลกยังต้องเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงต่างๆ
เช่น ความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสอีโบลา ความเสี่ยงจากภัยคุกคามเครื่องบินพาณิชย์ จากกรณีเครื่องบิน
ของสายการบินมาเลเซียนแอร์ไลน์ถูกยิงตกในยูเครน ซึ่งมีผลต่อความต้องการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว และความ
เชื่อมั่นในการเดินทางด้วยเครื่องบิน ท�ำให้ปริมาณการขนส่งผู้โดยสารในครึ่งปีหลังของปี 2557 ถึงแม้จะปรับตัวดีขึ้นกว่าครึ่ง
ปีแรก แต่ยังต�่ำกว่าครึ่งปีหลังของปี 2556 ร้อยละ 6.4 เป็นผลให้บริษั ทฯ ไม่สามารถเพิ่มรายได้ตามเป้าหมายที่วางไว้  
ขณะที่การลดค่าใช้จ่าย ท�ำได้ใกล้เคียงกับเป้าหมาย   
ผลกระทบจากสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศ และการแข่งขันที่รุนแรงดังกล่าว ท�ำให้ปี 2557 บริษั ทฯ และ
บริษัทย่อยมีจ�ำนวนผู้โดยสารลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 11.2 ถึงแม้ว่าบริษัทฯ ได้มีการปรับลดเที่ยวบินให้
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สอดคล้องกับปริมาณการเดินทางของผู้โดยสารที่ลดลงแล้วก็ตาม โดยมีปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร (ASK) ลดลงร้อยละ
3.1 แต่ปริมาณการขนส่งผู้โดยสาร (RPK) ลดลงในอัตราที่สูงถึงร้อยละ 9.9 อัตราการบรรทุกผู้โดยสาร (Cabin Factor) เฉลี่ย
ร้อยละ 68.9 ลดลงจากปี 2556 ซึ่งเฉลี่ยร้อยละ 74.1 ส่วนด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศที่ถึงแม้มีปัจจัยบวกจากเศรษฐกิจโลก
ฟื้นตัว และมีการเพิ่มฐานการผลิตในประเทศต่างๆ แต่เป็นการขยายตัวในประเทศที่บริษัทฯ ไม่ได้ท�ำการบิน หรือในประเทศ
ที่มีการลดเที่ยวบินเนื่องจากมีผู้โดยสารลดลง ประกอบกับการแข่งขันรุนแรงเนื่องจากการเพิ่มระวางบรรทุกของสายการบิน
ต่างๆ ส่งผลให้ปริมาณการผลิตด้านพัสดุภัณฑ์ลดลงร้อยละ 3.0 ปริมาณการขนส่งพัสดุภัณฑ์ลดลงร้อยละ 4.2 โดยมีอัตราส่วน
การขนส่งพัสดุภณ
ั ฑ์เฉลีย่ 50.5 ลดลงจากปีกอ่ นซึง่ เฉลีย่ เท่ากับ 51.1 ท�ำให้รายได้จากการขายหรือการให้บริการลดลงถึง 17,969
ล้านบาท หรือร้อยละ 8.7 และมีผลขาดทุนก่อนก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ภาษีเงินได้ และผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ
สินทรัพย์ จ�ำนวน 23,019 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 19,411 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ปีนี้บริษัทฯ มีก�ำไรจากอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจ�ำนวน 12,623 ล้านบาท ในขณะที่ปีก่อนขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
3,895 ล้านบาท และมีผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์และเครื่องบิน จ�ำนวน 6,342 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน
916 ล้านบาท เป็นผลให้ปี 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ขาดทุนสุทธิ 15,573 ล้านบาท ขาดทุนสูงกว่าปีก่อนจ�ำนวน 3,573
ล้านบาท หรือร้อยละ 29.8 โดยเป็นขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ จ�ำนวน 15,612 ล้านบาท คิดเป็นขาดทุนต่อหุ้น
7.15 บาท เปรียบเทียบกับปีก่อนซึ่งขาดทุนต่อหุ้น 5.52 บาท
ทั้งนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลก�ำไรก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย และผลขาดทุน
จากการด้อยค่าของสินทรัพย์และเครื่องบิน (EBITDA) จ�ำนวน 3,589 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 18,885 ล้านบาท หรือร้อยละ
84.0 โดยมี EBITDA Margin ร้อยละ 1.9 ลดลงจากปีก่อนที่เท่ากับร้อยละ 10.6
จากการทีบ่ ริษัทฯ ประสบกับภาวะขาดทุนอย่างต่อเนือ่ ง บริษัทฯ ได้จดั ท�ำแผนปฏิรปู องค์กรใหม่ทงั้ ระบบ เน้นการปรับปรุง
กระบวนการท�ำงานที่มีความซับซ้อน ไม่สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงและโอกาสทางธุรกิจได้อย่างทันท่วงที ให้มี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว ภายใต้ความประหยัดในการลงทุน เพื่อให้บริษัทฯ หยุดการขาดทุน กลับมามีความมั่นคงทางการเงิน
มีก�ำไรตามเป้าหมาย เป็นสายการบินที่แข่งขันได้และให้บริการเป็นที่พึงพอใจของลูกค้า อยู่ในระดับแนวหน้าของสายการบิน
ระดับโลก ประกอบด้วยการด�ำเนินการ 6 ด้าน ได้แก่ การปรับปรุงเครือข่ายเส้นทางบิน การปรับปรุงฝูงบิน การพาณิชย์เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการหารายได้ การปรับปรุงการปฏิบัติการและต้นทุน การปรับปรุงโครงสร้างองค์กร และการจัดการกลุ่ม
ธุรกิจอย่างเป็นระบบ ซึง่ ได้รบั ความเห็นชอบให้ดำ� เนินการตามแผนจากคณะกรรมการนโยบายและก�ำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ (คนร.)
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2558 แล้ว

2.ค�ำอธิบายและวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงานปี 2557

งบการเงินรวมของปี 2557 ประกอบด้วยงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินของบริษัทย่อย 5 บริษัท ได้แก่ 1)
บริษัท ไทย-อะมาดิอุสเซาท์อีสต์เอเชีย จ�ำกัด 2) บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จ�ำกัด 3) บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จ�ำกัด 4)
บริษัท ทัวร์เอื้องหลวง จ�ำกัด และ 5) บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จ�ำกัด  
ทั้งนี้ บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จ�ำกัด ซึ่งถือหุ้นโดยบริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) ร้อยละ 100 ได้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศ (Airline Operator License: AOL) เมือ่ วันที่ 10 มกราคม 2557 ใบรับรองผูด้ ำ� เนินการ
เดินอากาศ (Airline Operator Certificate: AOC) เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557 และรหัสสายการบิน (Airline Designator
Code) จาก IATA เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2557 เปิดด�ำเนินธุรกิจเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557 ท�ำการบินด้วยรหัสการบิน “WE”  
โดยในช่วงที่เริ่มท�ำการบินจนถึงปลายเดือนตุลาคม 2557 ซึ่งเป็นช่วงที่ระบบจัดจ�ำหน่ายและบริการลูกค้า (Distribution and
Passenger Service System: DPS) ของบริษัท ไทยสมายล์ แอร์เวย์ จ�ำกัด ยังไม่แล้วเสร็จ ได้ท�ำความตกลงเที่ยวบินร่วม
(Code Share Agreement) จัดจ�ำหน่ายผ่านระบบการขายและส�ำรองที่นั่งของการบินไทยทั้งหมด โดยสายการบินไทยสมายล์
เป็นผู้ท�ำการปฏิบัติการบิน (Operating Carrier) คิดค่าเช่าเหมาแบบ Block Seat ทั้งล�ำ  
ปัจจุบันสายการบินไทยสมายล์ ให้บริการในเส้นทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิไปยัง เชียงราย หาดใหญ่ กระบี่
อุบลราชธานี อุดรธานี สุราษฎร์ธานี และมาเก๊า และเส้นทางจากท่าอากาศยานดอนเมืองไปยังเชียงใหม่ ขอนแก่น และภูเก็ต
และเส้นทางข้ามภาคเชียงใหม่-ภูเก็ต เพื่ออ�ำนวยความสะดวกเพิ่มทางเลือกให้ผู้โดยสารที่ใช้บริการเที่ยวบินภายในประเทศ
เพิ่มขึ้น
บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) 125

ตารางแสดงข้อมูลทางการเงินที่ส�ำคัญ (Financial Performance)
งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ม.ค.-ธ.ค.
เปลี่ยนแปลง

หน่วย : ล้านบาท
2557

รายได้จากการขายหรือการให้บริการ
รายได้อื่น
รายได้รวม
หัก ค่าใช้จ่ายรวม
      ต้นทุนทางการเงิน
ขาดทุนก่อนอัตราแลกเปลี่ยนฯ ภาษีเงินได้ และด้อยค่า 		
หัก  ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์และเครื่องบิน
บวก ก�ำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ก�ำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
ก�ำไร(ขาดทุน)สุทธิ
ก�ำไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่		
ก�ำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น                                  (บาท)
EBITDA
(ล้านบาท)
EBITDA ต่อรายได้รวม                              (%)
อัตราก�ำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อรายได้รวม        
(%)

2556

188,367
206,336
2,899
5,269
191,266
211,605
208,212
209,156
6,073
6,057
(23,019)
(3,608)
6,342
5,426
12,623
(3,895)
(16,738)
(12,929)
(15,573)
(12,000)
(15,612)
(12,047)
(7.15)          (5.52)
3,589
22,474
1.9
10.6
(8.1)
   (5.7)

ล้านบาท

%

-17,969
-2,370
-20,339
-944
+16
-19,411
+916
+16,518
-3,809
-3,573
-3,565
-1.63
-18,885

-8.7
-45.0
-9.6
-0.5
+0.3
-538.0
+16.9
+424.1
-29.5
-29.8
-29.6
-29.5
-84.0
-8.7
-2.4

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายรวม ไม่รวมผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์และเครื่องบิน
EBITDA = รายได้ (ไม่รวมก�ำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน) - ค่าใช้จ่าย (ไม่รวมต้นทุนทางการเงิน ภาษี ค่าเสื่อมราคา
และค่าตัดจ�ำหน่าย และผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์และเครื่องบิน)

ตารางแสดงข้อมูลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ (Operating Performance)
การบินไทย และสายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์

ม.ค.-ธ.ค.

ปริมาณการผลิตรวม
ปริมาณการขนส่งรวม
อัตราส่วนการบรรทุก
รายได้รวมทั้งระบบเฉลี่ยต่อหน่วย
จ�ำนวนผู้โดยสาร
ปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร
ปริมาณการขนส่งผู้โดยสาร
อัตราส่วนการบรรทุกผู้โดยสาร
รายได้จากผู้โดยสารเฉลี่ยต่อหน่วย
ปริมาณการผลิตด้านพัสดุภัณฑ์
ปริมาณการขนส่งพัสดุภัณฑ์
อัตราส่วนการขนส่งพัสดุภัณฑ์
น�้ำหนักพัสดุภัณฑ์ขนส่ง
รายได้จากพัสดุภัณฑ์เฉลี่ยต่อหน่วย
ชั่วโมงปฏิบัติการบิน
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(ล้านตัน-กิโลเมตร)
(ล้านตัน-กิโลเมตร)
(%)
(บาท/ตัน-กม.)
(ล้านคน)
(ล้านที่นั่ง-กิโลเมตร)
(ล้านคน-กิโลเมตร)
(%)
(บาท/คน-กม.)
(ล้านตัน-กิโลเมตร)
(ล้านตัน-กิโลเมตร)
(%)
(พัน กก.)
(บาท/ตัน-กม.)
(ชั่วโมง)

2557

2556

อัตรา
เปลี่ยนแปลง

12,346
7,709
62.4
22.83
19.10
82,969
57,194
68.9
2.66
4,869
2,458
50.5
613,915
9.22
370,309

12,728
8,388
65.9
23.05
21.51
85,655
63,479
74.1
2.65
5,019
2,565
51.1
655,570
9.18
384,069

-3.0%
-8.1%
-3.5
-1.0%
-11.2%
-3.1%
-9.9%
-5.2
+0.4%
-3.0%
-4.2%
-0.6
-6.4%
+0.4%
-3.6%

รายได้

ในปี 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้ (รวมก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ) เป็นจ�ำนวนทั้งสิ้น
203,889 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 3,821 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.8 โดยมีรายละเอียดของรายได้ดังนี้

ตารางแสดงรายได้ – งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ม.ค.-ธ.ค.
หน่วย : ล้านบาท
2557

% ของ
รายได้รวม

2556

% ของ
รายได้รวม

เปลี่ยนแปลง
%

ล้านบาท

รายได้จากกิจการขนส่ง						
ค่าโดยสารและค่าน�้ำหนักส่วนเกิน
154,881
76.0
172,335
83.0
-17,454
-10.1
ค่าระวางขนส่งและไปรษณียภัณฑ์
23,601
11.6
24,515
11.8
-914
-3.7
รวมรายได้จากกิจการขนส่ง
178,482
87.6
196,850
94.8
-18,368
-9.3
รายได้จากกิจการอื่น
9,885
4.8
9,486
4.6
+399
+4.2
รวมรายได้จากการขายหรือการให้บริการ
188,367
92.4
206,336
99.4
-17,969
-8.7
ดอกเบี้ยรับ
280
0.1
516
0.3
-236
-45.7
รายได้อื่น
2,619
1.3
3,733
1.8
-1,114
-29.8
รวมรายได้อื่น
2,899
1.4
4,249
2.1
-1,350
-31.8
ผลก�ำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ
12,623
6.2
(3,895)
(1.9)
+16,518 +424.1
ก�ำไรจากรายการแทนการจ�ำหน่าย
722
0.3
-722 -100.0
ก�ำไรจากการเปลี่ยนสภาพเงินลงทุน
298
0.1
-298 -100.0
รวมรายได้
203,889
100.0
207,710 100.0
-3,821
-1.8

		 รายได้จากกิจการขนส่ง ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 87.6 ของรายได้รวม มีจ�ำนวน 178,482 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 18,368
ล้านบาท หรือร้อยละ 9.3
รายได้ค่าโดยสารและค่าน�้ำหนักส่วนเกิน
รายได้คา่ โดยสารและค่าน�ำ้ หนักส่วนเกิน  154,881 ล้านบาท ลดลง 17,454 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.1 เป็นผลจาก
ปริมาณการขนส่งผู้โดยสารที่ลดลงร้อยละ 9.9 คิดเป็นเงินประมาณ 16,700 ล้านบาท ในขณะที่รายได้จากผู้โดยสารเฉลี่ยต่อ
หน่วย (รวมค่าธรรมเนียมชดเชยค่าน�้ำมันและค่าเบี้ยประกันภัย) เฉลี่ยเท่ากับ 2.66 บาท เพิ่มขึ้น 0.01 บาท หรือร้อยละ 0.4  
สาเหตุหลักเกิดจากการอ่อนค่าของเงินบาท เมื่อเทียบกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในปี 2556 ท�ำให้รายได้
ต่อหน่วยเมื่อคิดเป็นเงินบาทเพิ่มขึ้นประมาณ 0.06 บาท หรือคิดเป็นเงินประมาณ 3,300 ล้านบาท ทั้งนี้หากไม่รวมผล
ของอัตราแลกเปลี่ยนรายได้จากผู้โดยสารเฉลี่ยต่อหน่วยจะลดลง 0.05 บาท หรือร้อยละ 1.9 คิดเป็นเงินประมาณ 2,860  
ล้านบาท โดยแบ่งรายได้ตามภูมิภาค ได้ดังนี้
l

ตารางแสดงข้อมูลรายได้ค่าโดยสารและค่าน�้ำหนักส่วนเกิน จ�ำแนกตามภูมิภาค – งบการเงินรวม
หน่วย : ล้านบาท

รายได้ค่าโดยสารและค่าน�้ำหนักส่วนเกิน
ภูมิภาค
ข้ามทวีป
  ภายในประเทศ
  เที่ยวบินแบบไม่ประจ�ำ
รวมรายได้ค่าโดยสารและค่าน�้ำหนักส่วนเกิน

เปลี่ยนแปลง
2557

2556

ล้านบาท

%

					
78,253
86,277
-8,024
-9.3
64,843
71,050
-6,207
-8.7
11,414
14,514
-3,100
-21.4
371
494
-123
-24.9
154,881
172,335
-17,454
-10.1
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- รายได้ค่าโดยสารและค่าน�้ำหนักส่วนเกินส�ำหรับเส้นทางบินในภูมิภาคเอเชีย มีจ�ำนวน 78,253 ล้านบาท ลดลงจาก
ปีก่อน 8,024 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.3 โดยในปี 2557 บริษั ทฯ ได้ปรับเส้นทางบินและก�ำลังการผลิตโดยยกเลิกเส้น
ทางบิน ที่รายได้ไ ม่คุ้มกับต้น ทุนผันแปร เช่น เส้น ทางกรุงเทพฯ-เชนได และปรับลดเที่ยวบินและการใช้เครื่องบินให้
เหมาะสมกับความต้องการเดิน ทางของผู้โดยสารตามแผนการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของบริษั ทฯ ท�ำให้ปริมาณการผลิต
ด้านผู้โดยสารลดลงร้อยละ 2.7 อย่างไรก็ตาม ผลจากการแข่งขันอย่างรุนแรง โดยเฉพาะเส้นทางสายใต้ซึ่งเป็นเส้นทาง
ที่มีส ายการบิ น ต้ น ทุ น ต�่ำจ�ำนวนมากท�ำการบิน ด้วยความถี่ สู ง และสายเหนื อ ที่ เ พิ่ ม การให้ บ ริ ก ารในระยะไกลโดยการ
จัดตั้ง Long-haul Low Cost Airline เช่น สายการบินไทยแอร์เอเซียเอ็กซ์ และสายการบิน นกสกู๊ต ท�ำให้ปริมาณ
การขนส่งผู้โดยสารลดลงต�่ำกว่าปริมาณการผลิตที่ลดลงอย่างมาก โดยปริมาณการขนส่งผู้โดยสารลดลงจากปีก่อนร้อยละ
9.4 อัตราส่วนการบรรทุกผู้โดยสารเฉลี่ยลดลงจากร้อยละ 74.3 ในปี 2556 เป็น 69.3 ในปี 2557  
- รายได้ค่าโดยสารและค่าน�้ำหนักส่วนเกินส�ำหรับเส้นทางบินข้ามทวีป มีจ�ำนวน 64,843 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน  
6,207 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.7 โดยในปี 2557 บริษั ทฯ ได้ปรับลดความถี่ ในเส้นทางออสเตรเลีย เส้นทางยุโรปบาง
เส้นทาง และเส้นทางแอฟริกา เช่น เส้นทางกรุงเทพฯ-เพิร์ท กรุงเทพฯ-มาดริด กรุงเทพฯ-โจฮันเนสเบิร์ก เป็นต้น ท�ำให้
ปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสารลดลงร้อยละ 3.5 ในขณะที่ปริมาณการขนส่งผู้โดยสารลดลงร้อยละ 10.3 เป็นผลให้อัตราส่วน
การบรรทุกผู้โดยสารเฉลี่ยลดลงจากร้อยละ 73.8 ในปี 2556 เป็น 68.7 ในปี 2557
- รายได้ค่าโดยสารและค่าน�้ำหนักส่วนเกินส�ำหรับเส้นทางบินในประเทศ มีจ�ำนวน 11,414 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน
3,100 ล้านบาท หรือร้อยละ 21.4 เป็นผลมาจากรายได้ต่อหน่วยลดลงโดยมีสาเหตุส�ำคัญจากการแข่งขันในตลาด
จากสายการบินต้นทุนต�่ำที่มีการลดราคาและแย่งส่วนแบ่งตลาด โดยพัฒนารูปแบบการให้บริการจาก point to point เป็น
ลักษณะเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างสายการบินภายในกลุ่มมากขึ้น โดยในปีนี้บริษัทฯ ให้สายการบินไทยสมายล์ท�ำการบินที่
สนามบินดอนเมืองเพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้โดยสาร และท�ำการบินทดแทนในบางเส้นทาง และปรับการใช้เครื่องบินให้เหมาะสม
กับความต้องการเดินทาง โดยเส้นทางบินในประเทศมีปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสารลดลงร้อยละ 1.6 ในขณะที่ปริมาณการ
ขนส่งผู้โดยสารลดลงร้อยละ 10.6 เป็นผลให้อัตราส่วนการบรรทุกผู้โดยสารลดลงจากร้อยละ 75.7 ในปี 2556 เหลือร้อยละ
68.7 ในปี 2557  
รายได้ค่าระวางขนส่งและค่าไปรษณียภัณฑ์
รายได้จากค่าระวางขนส่งและค่าไปรษณียภัณฑ์ 23,601 ล้านบาท ลดลง 914 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.7 เป็นผลจาก
ปริมาณการขนส่งพัสดุภณ
ั ฑ์ (Revenue Freight Ton-Kilometers : RFTK) ลดลงร้อยละ 4.2 คิดเป็นเงินประมาณ 1,000 ล้านบาท
ในขณะที่รายได้จากพัสดุภัณฑ์ต่อหน่วย (รวมค่าธรรมเนียมชดเชยค่าน�้ำมันและค่าประกันภัย) เฉลี่ยเท่ากับ  9.22 บาท เพิ่มขึ้น
0.04 บาท หรือร้อยละ 0.4 สาเหตุส�ำคัญเนื่องจากการอ่อนค่าของเงินบาทโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับเงินสกุลยูโร ประมาณ
0.28 บาท หรือคิดเป็นเงินประมาณ 690 ล้านบาท ทั้งนี้ หากไม่รวมผลของอัตราแลกเปลี่ยน รายได้จากพัสดุภัณฑ์เฉลี่ยต่อ
หน่วยจะลดลง 0.24 บาท หรือร้อยละ 2.6 คิดเป็นเงินประมาณ 600 ล้านบาท เนื่องจากการยกเลิกการเรียกเก็บค่าประกันภัย
ตั้งแต่เดือนเมษายน 2557 ประกอบกับรายได้ค่าธรรมเนียมชดเชยค่าน�้ำมันลดลงตามราคาน�้ำมัน
l

		 รายได้จากกิจการอื่น ประกอบด้วยรายได้จากหน่วยธุรกิจ ได้แก่การบริการภาคพื้น ครัวการบิน และการบริการ
คลังสินค้า และรายได้จากกิจการสนับสนุนอื่นๆ รวมจ�ำนวน 9,885 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 399 ล้านบาท หรือร้อยละ
4.2 สาเหตุหลักเกิดจากรายได้จากการให้บริการของฝ่ายช่างและคลังสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่หน่วยธุรกิจอื่นมีรายได้ลดลง
จากเที่ยวบินและจ�ำนวนผู้โดยสารของสายการบินลูกค้าที่ลดลง   
		 รายได้อื่น มีจ�ำนวน 2,899 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จ�ำนวน 1,350 ล้านบาท หรือร้อยละ 31.8 สาเหตุหลักเกิดจาก
- ดอกเบี้ยรับ 280 ล้านบาท ลดลง 236 ล้านบาท หรือร้อยละ 45.7 เป็นผลจากเงินสดเฉลี่ยลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน
- รายได้อนื่ ๆ 2,619 ล้านบาท ลดลง 1,114 ล้านบาท หรือร้อยละ 29.8 สาเหตุหลักเนือ่ งจากในปีกอ่ นมีรายได้ที่ไม่มีใน
ปีนี้ ได้แก่
รายได้จากค่าธรรมเนียมสนามบินที่เรียกเก็บกับผู้โดยสาร แต่สายการบินอื่นหรือประเทศที่บริษั ทฯ ขนส่ง
ผู้โดยสารไปไม่ได้เรียกเก็บมาเกินกว่า 3 ปี จ�ำนวน 631 ล้านบาท
รายได้ค่าปรับจากการส่งมอบเครื่องบิน A380-800 ล่าช้าจ�ำนวน 650 ล้านบาท
l

l
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นอกจากนี้ในปีก่อนรับรู้ค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับจากบริษัทประกันภัยจากเหตุการณ์อุทุกภัยปี 2554 จ�ำนวน 1,135
ล้านบาท ในขณะที่ปีนี้รับรู้จ�ำนวน 165 ล้านบาท
อย่างไรก็ตามในปี 2557 บริษั ทฯ รับรู้ค่าสินไหมทดแทนจากบริษั ทประกันภัยจากเหตุการณ์เครื่องบิน A330-300
ไถลออกนอกทางวิ่งเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2556 เป็นเงินประมาณ 696 ล้านบาท และรับรู้เงินชดเชยจากจากการที่ส�ำนักควบคุม
ความปลอดภัยทางอากาศของยุโรปเรียกตรวจสอบความปลอดภัยของเครื่องบิน A380-800 เนื่องจากตรวจพบรอยร้าวบริเวณ
ปีกเครือ่ งบินท�ำให้บริษัทฯ ไม่สามารถน�ำเครือ่ งบินดังกล่าวมาท�ำการบินได้ตามปกติ จ�ำนวน 4 ล�ำ เป็นเงินประมาณ 314 ล้านบาท   
		 ก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 12,623 ล้านบาท ประกอบด้วย ก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ (Unrealized FX Gain) 10,521 ล้านบาท เกิดจากการปรับยอดเงินกูค้ งเหลือทีเ่ ป็นเงินตราต่างประเทศ
เป็นเงินบาท ณ วันสิน้ งวด และก�ำไรจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศทีเ่ กิดขึน้ แล้ว (Realized FX Gain) 2,102 ล้านบาท

ค่าใช้จ่าย

ในปี 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายรวม 220,627 ล้านบาท ลดลง 12 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตารางแสดงค่าใช้จ่าย – งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ม.ค.-ธ.ค.
หน่วย : ล้านบาท
2557

% ของ
ค่าใช้จ่ายรวม

2556

% ของ
ค่าใช้จ่ายรวม

เปลี่ยนแปลง
ล้านบาท

%

ค่าใช้จ่าย							
ค่าน�้ำมันเครื่องบิน
79,231
35.9
80,525
36.5
-1,294
-1.6
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
31,274
14.2
33,109
15.0
-1,835
-5.5
ค่าบริการการบิน
21,625
9.8
21,727
9.8
-102
-0.5
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับนักบินและลูกเรือ
5,832
2.6
6,009
2.7
-177
-2.9
ค่าซ่อมแซมและซ่อมบ�ำรุงอากาศยาน
14,684
6.7
13,447
6.1
+1,237
+9.2
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
20,535
9.3
20,025
9.1
+510
+2.5
ค่าเช่าเครื่องบินและอะไหล่
6,593
3.0
4,699
2.1
+1,894
+40.3
ค่าสินค้าและพัสดุใช้ไป
8,257
3.7
9,625
4.4
-1,368
-14.2
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขายและโฆษณา
8,920
4.1
9,496
4.3
-576
-6.1
ค่าใช้จ่ายด้านการประกันภัย
492
0.2
628
0.3
-136
-21.7
ค่าใช้จ่ายอื่น
10,846
4.9
10,702
4.9
+144
+1.3
ส่วนแบ่งขาดทุน (ก�ำไร) จากเงินลงทุน
ในบริษัทร่วม
(77)
(836)
(0.4)
+759
+90.8
รวมค่าใช้จ่าย (ไม่รวมด้อยค่าและ
ต้นทุนทางการเงิน)
208,212
94.4
209,156
94.8
-944
-0.5
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
และเครื่องบิน
6,342
2.9
5,426
2.5
+916
+16.9
ต้นทุนทางการเงิน
6,073
2.7
6,057
2.7
+16
+0.3
รวมค่าใช้จ่าย
220,627
100.0
220,639 100.0
-12
-
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		 ค่าใช้จ่าย (ไม่รวมด้อยค่าและต้นทุนทางการเงิน) จ�ำนวน 208,212 ล้านบาท ลดลง 944 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.5 โดย
มีค่าใช้จ่ายที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส�ำคัญ ได้แก่
ค่าน�้ำมันเครื่องบิน 79,231 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 35.9 ของค่าใช้จ่ายรวม ลดลง 1,294 ล้านบาท หรือร้อยละ
1.6 สาเหตุหลักจากการลดปริมาณการผลิตท�ำให้ปริมาณการใช้น�้ำมันลดลงร้อยละ 5.2 ประกอบกับราคาน�้ำมันเฉลี่ย
ต�่ำกว่าปีก่อนร้อยละ 6.1 แต่การอ่อนค่าของเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐซึ่งท�ำให้ค่าน�้ำมันเมื่อคิดเป็นเงินบาทเพิ่มขึ้น
ประมาณร้อยละ 6.0 อย่างไรก็ตาม จากการที่ราคาน�้ำมันลดลงท�ำให้มีค่าใช้จ่ายในการบริหารความเสี่ยงราคาน�้ำมัน ประมาณ
281 ล้านบาท
l ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายบุคลากร ผลประโยชน์พนักงาน ค่าตอบแทน ผู้บริหาร และ
กรรมการ มีจ�ำนวน 31,274 ล้านบาท ลดลง 1,835 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.5 สาเหตุหลักเกิดจากในปีก่อนมีการ
ตั้ ง ส� ำ รองเงิ น รางวั ล พิ เ ศษ (Special Incentive) ให้ กั บ พนั ก งานส� ำ หรั บ ผลการปฏิ บั ติ ง านปี 2556 ซึ่ งไม่ มี ใ นปี นี้
นอกจากนั้น ค่าล่วงเวลายังต�่ำกว่าปีก่อนจากการลดการผลิตและมาตรการลดค่าใช้จ่าย ค่าภาษีเงินได้ลดลงเนื่องจากรายได้
เฉลี่ยของพนักงานลดลง และเงินสมทบกองทุนบ�ำเหน็จลดลง อย่างไรก็ตาม ในปี 2557 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายโครงการร่วมใจ
จากองค์กรส�ำหรับพนักงานที่มีปัญหาด้านสุขภาพจ�ำนวน 70 คน เป็นเงินประมาณ 180 ล้านบาท  
l ค่าใช้จา
่ ยเกีย่ วกับการบิน ประกอบด้วย ค่าบริการการบิน ค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับนักบินและลูกเรือ และค่าสินค้าและพัสดุ
ใช้ไป มีจ�ำนวน 35,714 ล้านบาท ลดลง 1,647 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.4 สาเหตุหลักเนื่องจากการลดปริมาณการผลิต
l ค่าซ่อมแซมและซ่อมบ�ำรุงอากาศยาน 14,684 ล้านบาท เพิม
่ ขึน้ 1,237 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.2 สาเหตุหลักเกิดจาก
การตั้งประมาณการค่าซ่อมบ�ำรุงเครื่องบินก่อนการส่งมอบคืนเครื่องบินเช่าด�ำเนินงานที่ครบก�ำหนดส่งมอบแล้วตามสัญญา
ได้แก่ B737-400 จ�ำนวน 3 ล�ำ และจะครบก�ำหนดในปี 2559 และ 2561 จ�ำนวน 4 ล�ำ ได้แก่ B777-200  จ�ำนวน 2 ล�ำ และ
A330-300 จ�ำนวน 2 ล�ำ รวมทั้งสิ้นประมาณ 2,080 ล้านบาท
l ค่าเสือ
่ มราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย 20,535 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 510 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.5 เป็นผลมาจากการรับมอบ
เครื่องบินและเครื่องบินภายใต้สัญญาเช่าการเงินในระหว่างปี 2556-2557 จ�ำนวน 10 ล�ำ ถึงแม้ว่าจะมีเครื่องบินที่คิดค่าเสื่อม
ราคาเต็มจ�ำนวนแล้วบางส่วน
l ค่าเช่าเครือ
่ งบินและอะไหล่ 6,593 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 1,894  ล้านบาท หรือร้อยละ 40.3 เนือ่ งจากรับมอบเครือ่ งบินเช่า
ด�ำเนินงานเพิ่มขึ้นในระหว่างปี 2556-2557 จ�ำนวน 21 ล�ำ อย่างไรก็ตาม มีการส่งคืนเครื่องบินเช่าด�ำเนินงานในปี 2556-2557
จ�ำนวน 5 ล�ำ 
l ค่าใช้จา
่ ยเกีย่ วกับการขายและโฆษณา 8,920 ล้านบาท ลดลง 576 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.1 สาเหตุหลักจากยอดขาย
ที่ลดลง มีผลให้ค่านายหน้าจากการขายบัตรโดยสาร และค่าส�ำรองที่นั่งลดลง ประกอบกับมาตรการลดค่าใช้จ่ายท�ำให้ค่า
โฆษณาลดลง
l ค่าใช้จ่ายด้านการประกันภัย 492 ล้านบาท ลดลง 136 ล้านบาทหรือร้อยละ 21.7 เนื่องจากอัตราค่าเบี้ยประกันภัย
ลดลง
l ค่าใช้จ่ายอื่น จ�ำนวน 10,846 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 144 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.3 มีสาเหตุส�ำคัญเนื่องจากขาดทุนจาก
การขายเครื่องบินรวม 4 ล�ำ ประกอบด้วย A300-600 จ�ำนวน 1 ล�ำ และ B747-400 จ�ำนวน 3 ล�ำ รวมประมาณ 688 ล้านบาท
หากไม่รวมขาดทุนจากการขายเครื่องบิน ค่าใช้จ่ายอื่นต�่ำกว่าปีก่อนประมาณ 544 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.1 ส่วนหนึ่งเนื่องจาก
ผลการลดค่าใช้จ่ายตามแผนแก้ปัญหาเร่งด่วน  
l

		ผลขาดทุนจากการด้อยค่า 6,342 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 916 ล้านบาท หรือร้อยละ 16.9 ประกอบด้วย
- ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเครื่องบิน 6,196 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,104 ล้านบาท โดยในปีนี้มีการตั้งส�ำรองด้อยค่า
เครื่องบินจ�ำนวน 19 ล�ำ  ประกอบด้วย A300-600 8 ล�ำ A340-500 4 ล�ำ B747-400 1 ล�ำ B737-400 4 ล�ำ  และ ATR72
2 ล�ำ ในขณะที่ปีก่อนมีการส�ำรองด้อยค่าเครื่องบิน 11 ล�ำ 
- ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ 146 ล้านบาท ลดลง 188 ล้านบาท หรือร้อยละ 56.3 เนื่องจากมีการส�ำรอง
ด้อยค่าอะไหล่ที่เสียหายและไม่สามารถซ่อมแซมได้ลดลงจากปีก่อน
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ต้นทุนทางการเงิน 6,073 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.3 สาเหตุหลักเกิดจากเงินกู้ยืมระยะสั้น เพิ่มขึ้น
จากปีก่อน ถึงแม้ว่าเงินกู้ยืมระยะยาว (หนี้สิน ภายใต้เงื่อนไขสัญญาเช่าเครื่องบิน เงินกู้ยืมระยะยาว และหุ้นกู้) ณ
31 ธันวาคม 2557 เมื่อเทียบกับ ณ 31 ธันวาคม 2556 ลดลงจ�ำนวน 7,798 ล้านบาท และอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยในปีนี้
ต�่ำกว่าปีก่อนก็ตาม
ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 77 ล้านบาท ลดลง 759 ล้านบาท หรือร้อยละ 90.8 สาเหตุหลักเกิดจากการรับรู้
ผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ำกัด (มหาชน) จ�ำนวน 161 ล้านบาทในขณะที่ปีก่อนได้ก�ำไร 489
ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังได้รับส่วนแบ่งก�ำไร/ขาดทุนจากบริษัทร่วมอื่นๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้  
- บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ�ำกัด ก�ำไร 25 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11 ล้านบาท
- บริษัท ดอนเมือง อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์พอร์ต โฮเต็ล จ�ำกัด ก�ำไร 24 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2 ล้านบาท
- บริษัท ครัวการบินภูเก็ต จ�ำกัด ก�ำไร 76 ล้านบาท ลดลง 9 ล้านบาท
- บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) ก�ำไร 156 ล้านบาท ลดลง 33 ล้านบาท
- บริษัท โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) ขาดทุน 42 ล้านบาท จากปีก่อนที่มีก�ำไร 38 ล้านบาท

รายได้ภาษีเงินได้

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้ภาษีเงินได้ จ�ำนวน 1,165 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากการบันทึกผลกระทบต่อภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีจากการตั้งส�ำรองด้อยค่าของเครื่องบินในปีนี้

3. ฐานะทางการเงินและสภาพคล่อง

รายจ่ายลงทุน
ตารางแสดงรายจ่ายลงทุน - เฉพาะบริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)
หน่วย : ล้านบาท

เครื่องบิน
อื่นๆ (ที่ไม่ใช่เครื่องบิน)
รวม			

ม.ค.-ธ.ค.
2557

2556

14,313
1,404
15,717

36,573
1,515
38,088

ในปี 2557 บริษัทฯ มีรายจ่ายเพื่อการลงทุน 15,717 ล้านบาท ดังนี้
l การลงทุนในเครื่องบิน จ�ำนวน 14,313 ล้านบาท ประกอบด้วย รายจ่ายเพื่อการรับมอบเครื่องบิน 5 ล�ำ ได้แก่ B777300ER จ�ำนวน 3 ล�ำ  และ A320-200 จ�ำนวน 2 ล�ำ  และรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับเครื่องบินที่รับมอบแล้วรวมจ�ำนวน 9,626
ล้านบาท การจ่ายเงินล่วงหน้าค่าเครื่องบินและเครื่องยนต์ที่จะรับมอบระหว่างปี 2558 - 2561 จ�ำนวน 3,466 ล้านบาท
และการซื้ออะไหล่เครื่องบินหมุนเวียนและเครื่องยนต์อะไหล่จ� ำนวน 1,221 ล้านบาท ทั้งนี้ การลงทุนในเครื่องบินลดลง
จากปีก่อน 22,260 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากมูลค่าของเครื่องบินที่รับมอบต�่ำกว่าปีก่อน   
l การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรอื่นๆ จ�ำนวน 1,404 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในอุปกรณ์สนับสนุนการบินทั้งใน
กิจการซ่อมบ�ำรุงอากาศยาน และการให้บริการอุปกรณ์ภาคพื้น
การจัดหาเงินทุน
ผลกระทบจากสถานการณ์ต่างๆ ท�ำให้ผลการด�ำเนินงานในปี 2557 ไม่เป็นไปตามเป้าหมายซึ่งมีผลกระทบต่อกระแส
เงินสดจากการด�ำเนินงาน ในขณะที่บริษัทฯ มีภาระการจ่ายเงินเพื่อช�ำระคืนเงินกู้ การลงทุน และการช�ำระตามข้อผูกพันใน
สัญญา บริษัทฯ จึงจ�ำเป็นต้องเบิกใช้วงเงินสินเชื่อหมุนเวียน (Committed Revolving Credit Line) กู้ยืมระยะยาว และออก
หุน้ กู้ เพือ่ รักษาสภาพคล่องทางการเงินให้บริษัทฯ มีกระแสเงินสดหมุนเวียนส�ำหรับการด�ำเนินธุรกิจอย่างเพียงพอ สามารถด�ำเนิน
โครงการลงทุนที่ได้ผกู พันไว้แล้วได้โดยไม่ให้เกิดการหยุดชะงัก ในระหว่างการปรับปรุงแผนธุรกิจเพือ่ ให้ผลประกอบการปรับตัว
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ดีขึ้นอย่างมั่นคงและมีคุณภาพในอนาคต โดยปี 2557 บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) ได้กู้ยืมเงินระยะสั้น ระยะยาว
และเบิกใช้วงเงินสินเชื่อหมุนเวียนทั้งสิ้น 76,328 ล้านบาท ดังนี้
1. การจัดหาเงินกูร้ ะยะยาวด้วยวิธกี ารเช่าซือ้ จ�ำนวนประมาณ 17,208 ล้านบาท โดยใช้เครือ่ งบินเป็นหลักทรัพย์คำ�้ ประกัน
เพื่อช�ำระค่าเครื่องบิน B777-300ER จ�ำนวน 3 ล�ำ เป็นเงิน 346 ล้านยูโร หรือเป็นเงินประมาณ 14,977 ล้านบาท และเพื่อช�ำระ
ค่าเครื่องบิน A320-200 จ�ำนวน 2 ล�ำ เป็นเงิน 68 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 2,231 ล้านบาท
2. การจัดหาเงินกูร้ ะยะยาวระยะเวลา 7 ปี จากสถาบันการเงินในประเทศจ�ำนวน 2,000 ล้านบาท เพือ่ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
ในการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
3. การจัดหาเงินกู้ระยะสั้นในลักษณะ Bridge Loan จากบริษัท Boeing Capital Corporation เพื่อช�ำระค่าเครื่องบิน
B777-300ER จ�ำนวน 1 ล�ำ  ในระหว่างด�ำเนินการจัดหาเงินกู้ระยะยาว จ�ำนวน 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ  
1,620 ล้านบาท  
4. การเบิกใช้วงเงินสินเชื่อหมุนเวียนจากสถาบันการเงินในประเทศ และออกตั๋วแลกเงินเพื่อช�ำระคืนเงินกู้ระยะสั้นที่ครบ
ก�ำหนดและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด�ำเนินงาน จ�ำนวน 48,300 ล้านบาท
5. การออกหุน้ กู้ จ�ำนวน 7,200 ล้านบาท เพือ่ ช�ำระคืนหุน้ กูท้ คี่ รบก�ำหนดไถ่ถอนในปี 2557 ช�ำระคืนหนีเ้ งินบาทตามสัญญา
เงินกู้ปัจจุบัน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัทฯ   
โดยสรุปเงินสดสุทธิได้มาและใช้ไปในกิจกรรมต่างๆ ได้ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงอัตราแลกเปลีย่ นของเงินสดและเงินฝากธนาคารเพิม่ ขึน้ (ลดลง)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)

ม.ค.-ธ.ค.
2557

2556

6,019
(6,122)
12,199
(507)
11,589

25,734
(27,220)
(7,364)
559
(8,291)

ในปี 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยฯ มีเงินสดสุทธิจากการด�ำเนินงานต�่ำกว่าปีก่อน เนื่องจากขาดทุนจากการด�ำเนินงาน
เพิ่มขึ้น และมีเงินกู้ที่ถึงก�ำหนดช�ำระคืนสูงกว่าปีก่อน ท�ำให้ต้องมีการจัดหาเงินทุนเพิ่มเติมดังกล่าวข้างต้น เป็นผลให้เงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เป็นจ�ำนวน 11,589 ล้านบาท
เครื่องบิน
ในปี 2557 บริษัทฯ ได้รบั มอบเครือ่ งบินทัง้ สิน้ 14 ล�ำ ประกอบด้วยเครือ่ งบินภายใต้สญ
ั ญาเช่าทางการเงิน จ�ำนวน 5 ล�ำ 
ได้แก่ เครื่องบิน B777-300ER จ�ำนวน 3 ล�ำ A320-200 จ�ำนวน 2 ล�ำ และเครื่องบินภายใต้สัญญาเช่าด�ำเนินงาน 9 ล�ำ ได้แก่
เครื่องบิน B787-8 จ�ำนวน 4 ล�ำ  และ A320-200 จ�ำนวน 5 ล�ำ  โดยได้ปลดประจ�ำการเครื่องบิน A300-600 จ�ำนวน 5 ล�ำ 
และ A330-300 4 ล�ำ (รวมเครื่องบินแอร์บัส 330-300 1 ล�ำ ที่ไม่ได้นับรวมเป็นเครื่องบินที่ใช้ในการด�ำเนินงาน ณ 31 ธันวาคม
2557 เนื่องจากจอดรอการประเมินความเสียหาย) รวมทั้งปลดเครื่องบินเช่าด�ำเนินงาน B737-400 เพื่อรอส่งมอบคืนให้แก่
ผู้ให้เช่าอีก จ�ำนวน 3 ล�ำ เมื่อรวมกับเครื่องบินที่ใช้ด�ำเนินงาน ณ สิ้นปี 2556 จ�ำนวน 100 ล�ำ เป็นผลให้บริษัทฯ มีเครื่องบิน
ที่ใช้ด�ำเนินงานรวม 102 ล�ำ โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ประเภทเครื่องบิน

โบอิง้ 747-400
โบอิง้ 777-300
โบอิง้ 777-200ER
โบอิง้ 777-200
โบอิง้ 737-400
โบอิง้ 777-300ER
โบอิง้ 787-8
แอร์บสั 340-600
แอร์บสั 340-500
แอร์บสั 330-300
แอร์บสั 320-200
แอร์บสั 380-800
แอร์บสั 300-600
เอทีอาร์ 72
เครือ่ งบินขนส่งสินค้า
โบอิง้ 747-400
รวม
หมายเหตุ :

1)
2)
3)
4)

เครื่องบิน
จ�ำนวน เครื่องบินที่
ภายใต้
สัญญาเช่า
(ล�ำ) เป็นกรรมสิทธิ์
ทางการเงิ
น
ของบริษัทฯ (Financial Lease)

เครื่องบิน
ภายใต้สัญญาเช่า
ด�ำเนินงาน
(Operating Lease)

เครื่องบินที่ใช้ในการด�ำเนินงาน
เปลี่ยนแปลงจาก
ณ วันที่ 31 ธ.ค. ณ วันที่ 31 ธ.ค.
2556
2557

13
6
6
8
9
11
4
6
4
26
17
6
8
2

11
6
6
6
4
9
2
8
2

2
6
3
6
15
2
4
-

12
6
6
2
8
2
-3
34)
8
11
+3
4
4
+4
6
- 		
2
22
-41)
3)
15
17
+7
6
-5
- 		

2
128

2
562)

38

34

2
102

+2

รวมเครื่องบินแอร์บัส 330-300 1 ล�ำ ที่ไม่ได้นับรวมเป็นเครื่องบินที่ใช้ในการด�ำเนินงาน ณ 31 ธันวาคม 2557
เนื่องจากจอดรอการประเมินความเสียหาย
รวมเครื่องบินที่ปลดระวาง 22 ล�ำ ที่อยู่ระหว่างรอการขาย
รวมเครื่องบินที่โอนสิทธิการเช่า 12 ล�ำ ไปให้ บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จ�ำกัด
รวมเครื่องบินโบอิ้ง 737-400 3 ล�ำ ที่อยู่ระหว่างส่งมอบคืนแก่ผู้ให้เช่า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีสัญญาและภาระผูกพันในการจัดหาเครื่องบินใหม่ ประกอบด้วยภาระในการซื้อ
เครื่องบินใหม่ระหว่างปี 2558-2561 จ�ำนวน 10 ล�ำ ได้แก่ เครื่องบิน A320-200 จ�ำนวน 3 ล�ำ A350-900XWB จ�ำนวน 4 ล�ำ 
และ B777-300ER จ�ำนวน 3 ล�ำ รวมเป็นเงิน 33,528 ล้านบาท และมีภาระผูกพัน ที่ต้องจ่ายค่าเช่าเครื่องบินตามสัญญาเช่า
ด�ำเนินงานที่รับมอบแล้วในปัจจุบัน 34 ล�ำ และยังไม่ได้รับมอบอีก 12 ล�ำ รวมเป็นเงินประมาณ 151,747 ล้านบาท
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สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 307,267 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากวันที่ 31 ธันวาคม
2556 จ�ำนวน 182 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.1 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2557
ล้านบาท

% ของ
สินทรัพย์รวม

31 ธ.ค. 2556
ล้านบาท

% ของ
สินทรัพย์รวม

สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
23,347
7.6
11,758
3.8
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้ขาย
4,826
1.6
7,197
2.3
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ
36,112
11.7
39,530
12.9
สินทรัพย์หมุนเวียน
64,285
20.9
58,485
19.0
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
เครื่องบินและเครื่องยนต์อะไหล่จ่ายล่วงหน้า
12,368
4.0
17,986
5.8
เครื่องบิน
51,322
16.7
64,091
20.9
เครื่องบินภายใต้สัญญาเช่า
134,611
43.8
124,091
40.4
อุปกรณ์การบินหมุนเวียน
13,191
4.3
12,504
4.1
งานระหว่างท�ำ
1,274
0.4
1,113
0.4
ที่ดิน อาคาร และค่าปรับปรุง
6,449
2.1
6,711
2.2
เครื่องมือ โรงซ่อม และอุปกรณ์
4,806
1.6
4,953
1.6
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ
224,021
72.9
231,449
75.4
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นๆ
18,961
6.2
17,151
5.6
รวมสินทรัพย์
307,267
100.00
307,085
100.00

สินทรัพย์หมุนเวียนมีจำ� นวน 64,285 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20.9 ของสินทรัพย์ทงั้ หมด เพิม่ ขึน้ จากวันที่ 31 ธันวาคม
2556 เป็นจ�ำนวน 5,800 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.9 โดยมีสาเหตุส�ำคัญดังนี้
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 11,589 ล้านบาท สาเหตุหลักจากบริษัทฯ มีเงินสดสุทธิได้มาจากการจัดหา
เงินทุน 12,199 ล้านบาท  
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ อื ไว้เพือ่ ขายลดลง 2,371 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากการส�ำรองด้อยค่าเครือ่ งบินรวม 19 ล�ำ 
ได้แก่ A300-600 จ�ำนวน 8 ล�ำ B747-400 จ�ำนวน 1 ล�ำ A340-500 จ�ำนวน 4 ล�ำ B737-400 จ�ำนวน 4 ล�ำ  และ ATR72
จ�ำนวน 2 ล�ำ  และขายเครื่องบินจ�ำนวน 4 ล�ำ  ได้แก่ A300-600 จ�ำนวน 1 ล�ำ  และ B747-400 จ�ำนวน 3 ล�ำ  ประกอบกับ
โอนเครื่องบิน A330-300 ไปเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนเพื่อรอชดเชยจากบริษั ทประกันภัย 1 ล�ำ  รวมจ�ำนวนเงิน 5,808
ล้านบาท ถึงแม้ว่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายจะเพิ่มขึ้นจากการปลดระวางเครื่องบิน ซึ่งประกอบด้วยเครื่องบิน
A330-300 จ�ำนวน 4 ล�ำ และ A300-600 จ�ำนวน 5 ล�ำ จ�ำนวนเงิน 3,404 ล้านบาท
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ ลดลง 3,418 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากสินค้าและพัสดุคงเหลือลดลง 1,127 ล้านบาท จาก
ปริมาณการผลิตทีล่ ดลง นอกจากนี้ ลูกหนีก้ ารค้าลดลง 947 ล้านบาท จากยอดขายทีล่ ดลงประกอบกับบริษัทฯ มีความสามารถ
ในการบริหารระยะเวลาเรียกเก็บหนี้จากลูกหนี้การค้าได้เร็วขึ้นโดยมีระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยลดลงจาก 29 วัน ในปี 2556
เป็น 28 วันในปีนี้ ซึ่งต�่ำกว่าระยะเวลาการให้สินเชื่อโดยปกติของบริษัทฯ   
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บริษัทฯ มียอดลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 แยกตามอายุหนี้ที่ค้างช�ำระ (Aging) ได้ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

ระยะเวลาค้างช�ำระ
ไม่เกิน 6 เดือน
เกินกว่า 6 เดือน - 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี - 2 ปี
เกินกว่า  2 ปี
      รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ

31 ธ.ค.2557

12,426
334
253
849
13,862
(1,169)
12,693

31 ธ.ค.2556

13,512
358
350
1,309
15,529
(1,889)
13,640

ทั้งนี้ บริษัทฯ ประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส�ำหรับลูกหนี้การค้าที่ไม่ใช่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจโดยพิจารณาลูกหนี้
รายตัว และวิเคราะห์ประวัติการช�ำระหนี้ ข้อมูลหลักฐานการติดต่อของลูกหนี้แต่ละรายควบคู่ไปกับการพิจารณาอายุหนี้ของ
ลูกหนี้ เป็นเกณฑ์ โดยมีอัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อลูกหนี้การค้าที่มีอายุเกินกว่า 6 เดือน อยู่ในอัตราสูงถึงร้อยละ 81   
ดังนั้น บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นในความเพียงพอของการตั้งส�ำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของบริษัทฯ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ มีจ�ำนวน 224,021 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 72.9 ของสินทรัพย์ทั้งหมด ลดลงจากวันที่
31 ธันวาคม 2556  เป็นจ�ำนวน 7,428 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.2 โดยมีสาเหตุจาก
- เครื่องบินและเครื่องยนต์อะไหล่จ่ายล่วงหน้าลดลง 5,618 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากการโอนเงินจ่ายล่วงหน้าของ
เครื่องบิน B777-300ER จ�ำนวน 3 ล�ำ และ A320-200 จ�ำนวน 2 ล�ำ ไปเป็นเครื่องบินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน และโอนเงิน
จ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องยนต์ไปเป็นอุปกรณ์การบินหมุนเวียน ถึงแม้ว่าจะมีการจะมีการจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องบิน B777-300ER,
A350-900XWB และ A320-200 เพิ่มขึ้นก็ตาม
- เครือ่ งบินลดลง 12,769 ล้านบาท เป็นผลจากการคิดค่าเสือ่ มราคาซึง่ เกิดขึน้ ตามปกติ  และการโอนเครือ่ งบินทีป่ ลดระวาง
จ�ำนวน 9 ล�ำ ไปเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้ขาย ได้แก่ A330-300 จ�ำนวน 4 ล�ำ และ A300-600 จ�ำนวน 5 ล�ำ   
- เครือ่ งบินภายใต้สญ
ั ญาเช่าเพิม่ ขึน้ 10,520 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากการรับมอบเครือ่ งบิน B777-300ER จ�ำนวน 3 ล�ำ  
และ A320-200 จ�ำนวน 2 ล�ำ ถึงแม้ว่าผลจากการคิดค่าเสื่อมราคาท�ำให้เครื่องบินภายใต้สัญญาเช่าลดลงก็ตาม
- อุปกรณ์การบินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 687 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากการรับมอบเครื่องยนต์อะไหล่ TRENT 700 และ
TRENT 900  
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นๆ มีจ�ำนวน 18,961 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.2 ของสินทรัพย์ทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากวันที่ 31
ธันวาคม 2556 จ�ำนวน 1,810 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.6 สาเหตุหลักเกิดจาก
- สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจ�ำนวน 7,009 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,268 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากภาษีเงินได้รอ
การตัดบัญชีของค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ตั้งส�ำรองเพิ่มขึ้นในปีนี้
- ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้นจ�ำนวน 679 ล้านบาทจากการบันทึกค่าธรรมเนียมค�้ำประกันเงินกู้ของเครื่องบิน
B777-300ER จ�ำนวน 3 ล�ำ และ A320-200  จ�ำนวน 2 ล�ำ   
- สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้นจ�ำนวน 402 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากการรับมอบระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (Return on Asset) ของปี 2557 ติดลบร้อยละ 3.47 ในขณะที่ปีก่อนติดลบร้อยละ 2.25
สาเหตุหลักเกิดจากขาดทุนสุทธิสูงกว่าปีก่อน
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หนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 หนี้สินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เท่ากับ 265,971 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2556 จ�ำนวน 15,805 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.3 โดยมีองค์ประกอบหลักของหนี้สิน ดังนี้
งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2557
ล้านบาท

% ของ
หนี้สินรวม

31 ธ.ค. 2556
ล้านบาท

% ของ
หนี้สินรวม

หนี้สินหมุนเวียน
102,109
38.4
82,369
32.9
(รวมหนี้สินที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี)
หนี้สินระยะยาว				
หุ้นกู้
41,600
15.6
37,400
15.0
หนี้สินภายใต้เงื่อนไขสัญญาเช่าเครื่องบิน
61,389
23.1
63,319
25.3
เงินกู้ยืมระยะยาว
43,886
16.5
50,831
20.3
รวมหนี้สินระยะยาว
146,875
55.2
151,550
60.6
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นๆ
16,987
6.4
16,247
6.5
รวมหนี้สิน
265,971
100.0
250,166
100.0

หนีส้ นิ หมุนเวียน (ไม่รวมหนีส้ นิ ทีถ่ งึ ก�ำหนดช�ำระภายในหนึง่ ปี  21,677 ล้านบาท) ซึง่ คิดเป็นร้อยละ 30.2 ของหนีส้ นิ ทัง้ หมด
มีจำ� นวน  80,432 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จาก ณ 31 ธันวาคม 2556 จ�ำนวน  22,863  ล้านบาท หรือร้อยละ  39.7 สาเหตุหลักเกิดจาก
- เงินกู้ระยะสั้นเพิ่มขึ้น 23,300 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินกู้ยืมจากธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย รวมจ�ำนวน  
10,000 ล้านบาท และเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินอื่นๆ จ�ำนวน 13,300 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัทฯ และ
จ่ายช�ำระคืนเงินกู้ระยะสั้นที่ครบก�ำหนด
- เจ้าหนีก้ ารค้าลดลง 1,311 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักเกิดจากค่าใช้จา่ ยทีล่ ดลงตามปริมาณการผลิตและปริมาณการขนส่ง
ที่ลดลง
หนี้สินระยะยาว (รวมหนี้สินที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี 21,677 ล้านบาท) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 63.4 ของหนี้สิ้นทั้งหมด
มีจ�ำนวนรวมทั้งสิ้น 168,552 ล้านบาท ลดลง 7,798 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.4 เป็นผลมาจากการแข็งค่าของเงินบาท
ณ สิ้นปี 2557 เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2556 ท�ำให้หนี้สินระยะยาวเมื่อคิดเป็นเงินบาทมีจ�ำนวนลดลงหากไม่รวมผลของการ
ปรับอัตราแลกเปลี่ยนจ�ำนวน 11,169 ล้านบาท หนี้สินระยะยาวเพิ่มขึ้นจ�ำนวน 3,371 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจาก
- การจัดหาเงินกู้ระยะยาวเพิ่มขึ้นจ�ำนวน 26,408 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินกู้ยืมระยะยาวเพื่อช�ำระค่าเช่าซื้อเครื่องบิน
B777-300ER จ�ำนวน 3 ล�ำ  และ A320-200 จ�ำนวน 2 ล�ำ  เป็นเงินประมาณ 17,208 ล้านบาท เงินกู้ระยะยาวจากสถาบัน
การเงินในประเทศ 2,000 ล้านบาท และการออกหุ้นกู้จ�ำนวน 7,200 ล้านบาท เพื่อช�ำระคืนหุ้นกู้ที่ครบก�ำหนดไถ่ถอนใน
ปี 2557 ช�ำระคืนหนี้เงินบาทตามสัญญาเงินกู้ปัจจุบัน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัทฯ
- การจ่ายช�ำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจ�ำนวน 23,086 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินกู้ยืมระยะยาวและหนี้สินภายใต้เงื่อนไข
สัญญาเช่าเครื่องบินจ�ำนวน 19,366 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ครบก�ำหนดจ�ำนวน 3,720 ล้านบาท
ณ สิ้นปี 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Interest Bearing Debt
to Equity) เพิ่มขึ้นจาก 3.1 เท่า ณ 31 ธันวาคม 2556 เป็น 4.7 เท่า ณ สิ้นปี 2557
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ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ส่วนของผู้ถือหุ้นมีจ�ำนวน 41,296 ล้านบาท ลดลงจากวันที่ 31 ธันวาคม 2556 จ�ำนวน 15,623
ล้านบาท เนื่องจากการด�ำเนินงานในปี 2557 มีผลขาดทุนสุทธิ ท�ำให้อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on
Equity) ลดลงจากติดลบร้อยละ 19.0 ในปี 2556 เป็นยอดติดลบร้อยละ 31.7 ในปีนี้

4. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการด�ำเนินงานในอนาคต

การคาดการณ์แนวโน้มอุตสาหกรรมการบินของโลกในปี 2558 น่าจะปรับตัวดีขึ้นกว่าปี 2557 จากเศรษฐกิจโลกที่เริ่ม
ฟืน้ ตัว ความต้องการเดินทางของผูโ้ ดยสารเพิม่ สูงขึน้ และราคาน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงทีป่ รับตัวลดลง ส�ำหรับอุตสาหกรรมการบินของไทย
น่าจะปรับตัวในทิศทางเดียวกับอุตสาหกรรมการบินโลก จากสถานการณ์การเมืองในประเทศทีค่ ลีค่ ลายลงช่วยท�ำให้อตุ สาหกรรม
ท่องเทีย่ วเข้มแข็งขึน้ ประกอบกับยังมีปจั จัยสนับสนุนในการเริม่ ต้นเข้าสูก่ ารเป็นตลาดบินร่วมอาเซียน (ASEAN Single Aviation
Market หรือ ASAM) ซึ่งน่าจะเป็นปัจจัยที่ท�ำให้ปริมาณการเดินทางขนส่งทางอากาศเพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม การแข่งขันยัง
ทวีความรุนแรงจากสายการบินต้น ทุนต�่ำที่เปิดใหม่และสายการบินต่างประเทศที่เข้ามาในตลาดการบินของไทยเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง

ส�ำหรับแนวทางการด�ำเนินการในปี 2558 ของบริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) จะด�ำเนินการตามแผนปฏิรูปองค์กร
ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายและก�ำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ (คนร.) แล้วเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2558 โดยมี
เป้าหมายให้บริษัทฯ มีกำ� ไรและกระแสเงินสดทีด่ ขี นึ้ รวมทัง้ สามารถสร้างก�ำไรได้อย่างต่อเนือ่ งยัง่ ยืน และกลับมาอย่างสง่างาม
ในฐานะสายการบินแห่งชาติที่เป็นความภาคภูมิใจของคนไทย โดยแผนประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลัก คือ หยุดการขาดทุน
(Stop the bleeding) สร้างความแข็งแกร่งในการแข่งขัน (Strength Building) และเร่งการเติบโตอย่างมีก�ำไรในระยะยาว
(Sustainable Growth)
ทั้งนี้ แผนการปฏิรูปตามขั้นตอนดังกล่าวจะขับเคลื่อนโดยกลยุทธ์หลัก 6 กลยุทธ์ ได้แก่
1. การปรับปรุงเครือข่ายเส้นทางบิน (Network Strategy) โดยยกเลิกเส้นทางบินที่ไม่มปี ระสิทธิภาพและไม่ท�ำก�ำไร ซึง่ จะ
มีการประเมินผลทุก 3 เดือน เพื่อปรับลดหรือเพิ่มเส้นทางได้อย่างเหมาะสม
2. การปรับปรุงฝูงบิน (Fleet Strategy) โดยการลดแบบเครือ่ งบินเพือ่ ลดต้นทุนด้านการซ่อมบ�ำรุง ค่าอะไหล่ และด้านพนักงาน
ลงตามไปด้วย พร้อมทั้งเร่งรัดขายเครื่องเก่าที่ปลดระวางการใช้งานแล้วจอดรอขาย 22 ล�ำ  ในเดือนกรกฎาคม 2558   
อย่างไรก็ตาม แผนการรับมอบเครื่องบินยังคงตามแผนเดิมโดยในปี 2558 มีแผนรับมอบเครื่องบินรวม 5 ล�ำ  ประกอบด้วย
เครื่องบิน B777-300ER จ�ำนวน 3 ล�ำ และ B787-8 จ�ำนวน 2 ล�ำ
3. การพาณิชย์ (Commercial Strategy) เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการหารายได้เพิม่ ขึน้ โดยหาทางเพิม่ รายได้จากทุกช่องทาง
การขายตั๋ว ทั้งเพิ่มสัดส่วนการขายที่นั่งของการบินไทยต่อการขายทั้งหมดของผู้แทนจัดจ� ำหน่าย หรือที่เรียกว่า “เอเย่นต์”   
เพิ่มสัดส่วนการขายผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และเพิ่มส่วนแบ่งตลาดอื่น เช่น ลูกค้ากลุ่มองค์กรบริษัท
4. การปรับปรุงการปฏิบตั กิ ารและต้นทุน (Operations & Cost Strategy) เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพและคุณภาพตามมาตรฐาน
สากล รวมถึงการควบคุมค่าใช้จ่าย
5. การปรับปรุงโครงสร้างองค์กร (Organization Strategy) เพื่อให้การตัดสินใจที่รวดเร็วขึ้น
6. การจัดการกลุม่ ธุรกิจของบริษัทฯ (Portfolio Strategy) อย่างเป็นระบบ ก�ำหนดธุรกิจหลัก (Core Business) และธุรกิจ
สนับสนุน (Non-core Business) ให้ชัดเจน
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5.  สรุปอัตราส่วนทางการเงินที่ส�ำคัญ
ม.ค.-ธ.ค.
2557

2556

อัตราส่วนทางการเงิน (Liquidity Ratio)		
อัตราส่วนสภาพคล่อง
เท่า
1.11
1.58
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก�ำไร (Profitability ratio)			
อัตราก�ำไร (ขาดทุน) ก่อนอัตราและเปลี่ยน ภาษีเงินได้และด้อยค่า
ร้อยละ
(12.03)
(1.71)
อัตราก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ
ร้อยละ
(8.14)
(5.67)
อัตราผลตอบต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
ร้อยละ
(31.71)
(19.04)
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน (Efficiency Ratio)
		
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
ร้อยละ
(3.47)
(2.25)
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Finance Policy Ratio)			
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Interest Bearing Debt to Equity)
เท่า
4.65
3.10
อัตราส่วนความสามารถในการช�ำระดอกเบี้ย
เท่า
0.59
3.71

ความหมายและสูตรในการค�ำนวณอัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนสภาพคล่อง		
= สินทรัพย์หมุนเวียน / หนี้สินหมุนเวียน (ไม่รวมหนี้สินระยะยาวที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี และรายรับด้านการขนส่ง
ที่ยังไม่ถือเป็นรายได้)
อัตราก�ำไร(ขาดทุน)ก่อนอัตราแลกเปลี่ยน ภาษีเงินได้ และด้อยค่า
=  ก�ำไร(ขาดทุน)ก่อนอัตราแลกเปลี่ยน ภาษีเงินได้และด้อยค่า/รายได้รวม(ไม่รวมอัตราแลกเปลี่ยน)
อัตราก�ำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อรายได้รวม (Net Profit Margin)
   =  ก�ำไร(ขาดทุน)สุทธิ / รายได้รวม(ไม่รวมอัตราแลกเปลี่ยน)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity)
=  ก�ำไร(ขาดทุน)สุทธิ / ส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (Return on Total Asset)
= ก�ำไร(ขาดทุน)ก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี / สินทรัพย์รวมเฉลี่ย
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Interest Bearing Debt to Equity)
= (เงินกู้ยืมระยะสั้น+หนี้สินระยะยาวรวมส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายใน 1 ปี) / ส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนความสามารถในการช�ำระดอกเบี้ย
= EBITDA / ดอกเบี้ยจ่าย
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รายงานของผู้สอบบัญชี
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)

ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท การบินไทย จ�ำกัด
(มหาชน) และบริษัทย่อยและของเฉพาะบริษัท การบินไทย จ�ำกัด(มหาชน) ตามล�ำดับ ซึง่ ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม
และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
เฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ
และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชี
ที่ส�ำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�ำและน�ำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตาม
ที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�ำเป็นเพื่อให้
สามารถจัดท�ำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส� ำคัญ
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งก�ำหนดให้ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติตามข้อก�ำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผน
และปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วธิ กี ารตรวจสอบเพือ่ ให้ได้มาซึง่ หลักฐานการสอบบัญชีเกีย่ วกับจ�ำนวนเงินและการเปิดเผย
ข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึง
การประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558
140 รายงานประจ�ำปี 2557

ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าวผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�ำและการน�ำเสนอ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบ
รวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่
จัดท�ำขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการน�ำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ส�ำนักการตรวจเงินแผ่นดินได้รับเพียงพอและเหมาะสม
เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ความเห็น

ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนีแ้ สดงฐานะการเงินรวมและ
ฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท การบินไทย จ�ำกัด
(มหาชน) ตามล�ำดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ผลการด�ำเนินงานรวมและผลการด�ำเนินงานเฉพาะกิจการและกระแสเงินสด
รวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 เรื่องการด�ำเนินงานต่อเนื่องซึ่งอธิบาย
เกี่ยวกับแผนการด�ำเนินการจัดหาเงินทุนรวมถึงแผนการบริหารสภาพคล่องของบริษั ท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) ทั้งนี้
ความเห็นของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต่องบการเงินไม่ได้มีเงื่อนไขในเรื่องนี้แต่อย่างใด

(นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส)
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

(นางรุ่งนภา เจริญคุณวิวัฏ)

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักตรวจสอบการเงินที่ 4

ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558
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งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
งบการเงินรวม

หมายเหตุ

2557

2556

หน่วย : บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557

2556

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน							
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
5.1 23,346,551,299 11,757,473,084 22,605,700,442 11,649,734,484
เงินลงทุนชั่วคราว		 120,000,000
100,000,000
ลูกหนี้การค้า
5.2 12,693,156,288 13,640,040,697 12,421,448,355 13,602,738,159
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าและเงินมัดจ�ำ		 8,973,291,938 8,759,218,393 9,247,752,662 9,117,676,555
สินค้าและพัสดุคงเหลือ
5.3 6,394,407,798 7,521,371,974 6,390,435,351 7,521,371,974
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
5.4 7,931,830,092 9,510,098,148 11,118,182,978 9,508,020,384
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย 5.5 4,825,624,336 7,196,723,980 4,825,624,336 7,196,723,980
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
64,284,861,751 58,484,926,276 66,609,144,124 58,596,265,536
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

5.6.1 4,771,142,799 4,982,298,757 1,083,520,500 1,083,520,500
5.6.1			
810,209,893
460,209,893
5.6.2
80,940,004
129,255,558
80,940,004
79,195,065
5.8 224,021,451,558 231,448,732,868 224,013,693,009 231,440,806,539
5.9 1,263,035,882
861,265,669 1,233,074,265
856,777,952
5.10.1 7,008,807,127 5,741,159,508 6,991,941,202 5,727,973,315
5.11 5,836,938,847 5,437,095,760 5,831,235,015 5,431,405,823
242,982,316,217 248,599,808,120 240,044,613,888 245,079,889,087
307,267,177,968 307,084,734,396 306,653,758,012 303,676,154,623

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2557

2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557

2556

		 หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้า		
4,874,561,680
6,186,377,742
4,856,382,197
6,179,081,198
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		 20,762,483,571
20,395,460,571
24,095,946,587
20,653,985,311
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี							
		 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
5.12
7,471,449,581
9,445,117,378
7,471,449,581
9,445,117,378
		 เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
5.12
568,000,000
1,322,000,000
568,000,000
1,322,000,000
		 หนี้สินภายใต้เงื่อนไขสัญญาเช่าเครื่องบิน
5.13
10,638,027,281
10,313,020,136
10,638,027,281
10,313,020,136
		 หุ้นกู้
5.14
3,000,000,000
3,720,000,000
3,000,000,000
3,720,000,000
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน		 13,300,000,000		
13,300,000,000
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน		 10,000,000,000
10,000,000,000
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น		
135,235,892			
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		
10,420,267
11,369,045		
หนี้สินหมุนเวียนอื่น							
		 เงินปันผลค้างจ่าย		
54,901,142
55,099,476
54,809,341
55,007,676
		 รายรับด้านขนส่งที่ยังไม่ถือเป็นรายได้		 22,602,110,933
20,546,445,629
22,452,816,806
20,546,445,629
		 อื่นๆ
5.15
8,691,920,949
10,373,688,613
8,549,157,255
10,920,292,838
รวมหนี้สินหมุนเวียน
102,109,111,296
82,368,578,590 104,986,589,048
83,154,950,166
หนี้สินไม่หมุนเวียน							
หนี้สินระยะยาว							
		 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
5.12
28,414,617,915
32,887,321,733
28,414,617,915
32,887,321,733
		 เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
5.12
15,471,246,741
17,943,517,559
15,471,246,741
17,943,517,559
		 หนี้สินภายใต้เงื่อนไขสัญญาเช่าเครื่องบิน
5.13
61,388,824,147
63,318,861,181
61,388,824,147
63,318,861,181
		 หุ้นกู้
5.14
41,600,000,000
37,400,000,000
41,600,000,000
37,400,000,000
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
5.10.2
127,934,346
105,336,022
127,934,346
105,336,022
เงินกองทุนบ�ำเหน็จพนักงาน
5.16
4,763,145,821
4,874,412,373
4,763,145,821
4,874,412,373
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
5.17
11,508,912,107
10,545,974,865
11,456,349,347
10,511,745,306
ประมาณการหนี้สินระยะยาว
5.18
412,959,915
488,522,824
410,519,111
486,082,020
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		
174,493,302
233,470,172
172,982,273
233,470,172
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
163,862,134,294 167,797,416,729 163,805,619,701 167,760,746,366
รวมหนี้สิน
265,971,245,590 250,165,995,319 268,792,208,749 250,915,696,532
ส่วนของผู้ถือหุ้น							
ทุนเรือนหุ้น
5.20						
		 ทุนจดทะเบียน							
			 หุ้นสามัญ 2,698.90 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท		 26,989,009,500
26,989,009,500
26,989,009,500
26,989,009,500
		 ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว							
			 หุ้นสามัญ 2,182.77 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท		 21,827,719,170
21,827,719,170
21,827,719,170
21,827,719,170
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น		 25,545,316,308
25,548,223,951
25,545,316,308
25,548,223,951
ก�ำไร(ขาดทุน)สะสม			
				
		 จัดสรรแล้ว							
			 ทุนส�ำรองตามกฎหมาย
5.21
2,691,275,568
2,691,275,568
2,691,275,568
2,691,275,568
		 ยังไม่ได้จัดสรร		 (8,849,195,269)
6,762,425,524 (12,202,761,783)
2,693,239,402
รวมส่วนของบริษัทใหญ่
41,215,115,777
56,829,644,213
37,861,549,263
52,760,458,091
ส่วนได้เสียที่ ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
80,816,601
89,094,864
  
   
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
41,295,932,378
56,918,739,077
37,861,549,263
52,760,458,091
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
307,267,177,968 307,084,734,396 306,653,758,012 303,676,154,623

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายจรัมพร โชติกเสถียร)
กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่

(นางชาริตา ลีลายุทธ)

ผู้อ�ำนวยการใหญ่ฝ่ายบริหารงานลงทุนสัมพันธ์
รักษาการ รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่สายการเงินและการบัญชี
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งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2557

2556

หน่วย : บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557

2556

รายได้
รายได้จากการขายหรือการให้บริการ							
ค่าโดยสารและค่าน�้ำหนักส่วนเกิน		 154,881,181,131 172,334,807,613 154,135,518,653 172,334,807,613
ค่าระวางขนส่ง		 22,848,094,507
23,553,974,470
22,848,094,507
23,553,974,470
ค่าไปรษณียภัณฑ์		
753,212,553
960,880,422
753,212,553
960,880,422
กิจการอื่น 		
9,885,122,984
9,486,581,292
10,040,759,899
9,126,217,355
รวมรายได้จากการขายหรือการให้บริการ
188,367,611,175 206,336,243,797 187,777,585,612 205,975,879,860
รายได้อื่น 							
ดอกเบี้ยรับ 		
279,968,103
515,761,906
268,615,608
510,771,156
ผลก�ำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		 12,622,952,932 (3,894,648,120)
12,644,844,956
(3,897,221,771)
รายได้อื่นๆ
5.22
2,618,814,433
3,733,127,668
3,120,492,132
4,282,173,605
ก�ำไรจากรายการแทนการจ�ำหน่าย		
722,299,368
ก�ำไรจากการเปลี่ยนสภาพเงินลงทุน		
298,158,621
รวมรายได้อื่น
15,521,735,468
1,374,699,443
16,033,952,696
895,722,990
รวมรายได้
203,889,346,643 207,710,943,240 203,811,538,308 206,871,602,850
ค่าใช้จ่าย								
ค่าน�้ำมันเครื่องบิน		 79,231,321,984
80,525,255,227
78,101,938,927
80,525,255,227
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
5.23
31,274,209,959
33,108,710,969
31,123,370,184
33,091,975,460
ค่าบริการการบิน		 21,624,911,990
21,726,825,135
21,326,425,139
21,726,825,135
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับนักบินและลูกเรือ		
5,831,415,474
6,008,593,154
5,768,145,956
6,008,593,154
ค่าซ่อมแซมและซ่อมบ�ำรุงอากาศยาน		 14,683,624,297
13,446,842,295
14,308,385,268
13,446,842,295
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย		 20,534,528,787
20,025,665,524
20,530,221,460
20,019,984,082
ค่าเช่าเครื่องบินและอะไหล่		
6,592,623,020
4,699,434,859
8,211,687,583
4,699,434,859
ค่าสินค้าและพัสดุใช้ไป		
8,256,854,790
9,624,613,734
8,169,067,665
9,624,613,734
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขายและโฆษณา		
8,920,303,698
9,495,908,441
8,800,452,822
9,407,838,251
ค่าใช้จ่ายด้านการประกันภัย		
492,742,174
628,580,377
477,957,195
628,580,377
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์		
146,248,635
333,663,737
146,248,635
333,663,737
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเครื่องบิน
5.24
6,196,331,961
5,092,536,008
6,196,331,961
5,092,536,008
ค่าใช้จ่ายอื่น
5.25
10,845,617,496
10,702,486,673
10,682,459,841
10,614,233,954
ต้นทุนทางการเงิน		
6,073,282,906
6,057,267,666
6,073,282,906
6,057,264,324
ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม		
(77,276,813)
(836,089,566)
รวมค่าใช้จ่าย
220,626,740,358 220,640,294,233 219,915,975,542 221,277,640,597
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
(16,737,393,715) (12,929,350,993) (16,104,437,234) (14,406,037,747)
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
5.26
(1,164,836,464)
(929,404,056) (1,208,436,049)
(968,045,697)
ขาดทุนส�ำหรับปี
(15,572,557,251) (11,999,946,937) (14,896,001,185) (13,437,992,050)
ก�ำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น							
ผลก�ำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย							
ส�ำหรับภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน		
1,305,814,003 		
1,307,925,659
ภาษีเงินได้เกีย่ วกับองค์ประกอบของก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ 		
(261,162,801)
(261,585,132)
ก�ำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปี - สุทธิจากภาษี
    1,044,651,202
    1,046,340,527
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
(15,572,557,251) (10,955,295,735) (14,896,001,185) (12,391,651,523)
การแบ่งปันก�ำไร(ขาดทุน)
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
(15,611,620,793) (12,047,374,024) (14,896,001,185) (13,437,992,050)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม		
39,063,542
47,427,087
					 (15,572,557,251) (11,999,946,937) (14,896,001,185) (13,437,992,050)
การแบ่งปันก�ำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
(15,611,620,793) (11,001,962,626) (14,896,001,185) (12,391,651,523)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม		
39,063,542
46,666,891
					 (15,572,557,251) (10,955,295,735) (14,896,001,185) (12,391,651,523)
ขาดทุนต่อหุ้น
5.28
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน		
(7.15)
(5.52)
(6.82)
(6.16)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
(นายจรัมพร โชติกเสถียร)
กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
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(นางชาริตา ลีลายุทธ)

ผู้อ�ำนวยการใหญ่ฝ่ายบริหารงานลงทุนสัมพันธ์
รักษาการ รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่สายการเงินและการบัญชี
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ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น
ก�ำไรสะสม

รวม
ส่วนของ
ผู้ถือหุ้น
บริษัทใหญ่

ส่วนได้เสียที่
ไม่มีอ�ำนาจ
ควบคุม

รวม
ส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

หน่วย : บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่

(นายจรัมพร โชติกเสถียร)

(นางชาริตา ลีลายุทธ)

ผู้อ�ำนวยการใหญ่ฝ่ายบริหารงานลงทุนสัมพันธ์
รักษาการ รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่สายการเงินและการบัญชี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 ก่อนปรับปรุง
21,827,719,170 25,548,223,951 21,544,010,006
68,919,953,127
898,484,836 69,818,437,963
บวก ผลกระทบจากการสูญเสียอ�ำนาจควบคุมบริษัทย่อย
(720,965,280) (720,965,280)
บวก ผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชี
2,990,093
214
2,990,307
ยอดคงเหลือทีป่ รับปรุงแล้ว
21,827,719,170 25,548,223,951 21,547,000,099
68,922,943,220
177,519,770
69,100,462,990
การเปลีย่ นแปลงในส่วนของผูถ้ อื หุน้ 									
หัก เงินปันผลจ่าย
(1,091,385,959)
(1,091,385,959) (135,000,005) (1,226,385,964)
บวก เงินปันผลรับคืน
49,578
49,578
49,578
หัก เงินปันผลหุน้ บุรมิ สิทธิชนิดสะสม
(91,800)
(91,800)
หัก หุน้ ทุนทีอ่ อกจ�ำหน่าย
8
8
บวก ก�ำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี 2556
(12,047,374,024) 1,306,764,248 (261,352,850) 1,045,411,398 (11,001,962,626)
46,666,891 (10,955,295,735)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
21,827,719,170 25,548,223,951 8,408,289,694 1,306,764,248 (261,352,850) 1,045,411,398 56,829,644,213
89,094,864 56,918,739,077
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
21,827,719,170 25,548,223,951 8,408,289,694 1,306,764,248 (261,352,850) 1,045,411,398 56,829,644,213
89,094,864 56,918,739,077
การจัดประเภทรายการใหม่									
ก�ำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์									
ประกันภัยและภาษีเงินได้
1,045,411,398 (1,306,764,248) 261,352,850 (1,045,411,398)
การเปลีย่ นแปลงในส่วนของผูถ้ อื หุน้ 									
หัก เงินปันผลจ่าย
(47,250,005) (47,250,005)
หัก เงินปันผลจ่ายหุน้ บุรมิ สิทธิช์ นิดสะสม
(91,800)
(91,800)
หัก ปรับปรุงค่าใช้จา่ ยจ�ำหน่ายหุน้
(2,907,643)
(2,907,643)
(2,907,643)
บวก ก�ำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี 2557
		
(15,611,620,793)
(15,611,620,793)
39,063,542 (15,572,557,251)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
21,827,719,170 25,545,316,308 (6,157,919,701)
   41,215,115,777
80,816,601 41,295,932,378
-

ทุน
ที่ออกและ
ช�ำระแล้ว

ผลก�ำไรจากการ
ประมาณการตาม
หลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย ส�ำหรับ ภาษีเงินได้เกี่ยวกับ
รวม
ภาระผูกพัน
องค์ประกอบ
องค์ประกอบอื่น
ผลประโยชน์
ของก�ำไรขาดทุน
ของส่วนของ
พนักงาน
เบ็ดเสร็จอื่น
ผู้ถือหุ้น

ส่วนของบริษัทใหญ่
องค์ประกอบอื่นของส่วนผู้ถือหุ้น
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

งบการเงินรวม

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

ก�ำไรสะสม

ผลก�ำไรจากการ
ประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย
ส�ำหรับภาระผูกพัน
ผลประโยชน์พนักงาน
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับ
องค์ประกอบของ
ก�ำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
รวม
องค์ประกอบอื่น
ของส่วนของผู้ถือหุ้น

องค์ประกอบอื่นของส่วนผู้ถือหุ้น
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

รวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น

หน่วย : บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่

(นายจรัมพร โชติกเสถียร)

(นางชาริตา ลีลายุทธ)

ผู้อ�ำนวยการใหญ่ฝ่ายบริหารงานลงทุนสัมพันธ์
รักษาการ รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่สายการเงินและการบัญชี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
21,827,719,170
25,548,223,951
18,867,502,874
66,243,445,995
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น							
หัก เงินปันผลจ่าย
(1,091,385,959)
(1,091,385,959)
บวก เงินปันผลรับคืน
49,578
49,578
หัก ก�ำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี 2556
(13,437,992,050)
1,307,925,659
(261,585,132)
1,046,340,527
(12,391,651,523)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
21,827,719,170
25,548,223,951
4,338,174,443
1,307,925,659
(261,585,132)
1,046,340,527
52,760,458,091
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
21,827,719,170
25,548,223,951
4,338,174,443
1,307,925,659
(261,585,132)
1,046,340,527
52,760,458,091
การจัดประเภทรายการใหม่							
ก�ำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์							
ประกันภัยและภาษีเงินได้
1,046,340,527
(1,307,925,659)
261,585,132
(1,046,340,527)
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น							
หัก ปรับปรุงค่าใช้จ่ายจ�ำหน่ายหุ้น
(2,907,643)
(2,907,643)
หัก ก�ำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี 2557
(14,896,001,185)
(14,896,001,185)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
21,827,719,170
25,545,316,308
(9,511,486,215)
    37,861,549,263
-

ทุนที่ออกและ
ช�ำระแล้ว

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2557

2556

หน่วย : บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557

2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน							
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้		 (16,737,393,715) (12,929,350,993) (16,104,437,234) (14,406,037,747)
รายการปรับกระทบยอดขาดทุนก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ(จ่าย)							
จากกิจกรรมด�ำเนินงาน :							
		 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย		 20,534,528,787
20,025,665,524
20,530,221,460
20,019,984,082
		 ค่าธรรมเนียมเช่าเครื่องบิน		
149,417,313
93,097,956
149,417,313
93,097,956
		 เงินปันผลรับ		
(578,785)
(633,150)
(346,820,352)
(552,793,011)
		 ก�ำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		
(77,276,813)
(836,089,566)
		 ก�ำไรจากการเปลี่ยนสภาพเงินลงทุน		
(298,158,621)
ก�ำไรจากรายการแทนการจ�ำหน่าย		
(722,299,368)
		 รายได้จากดอกเบี้ย		
(279,968,103)
(515,761,906)
(268,615,608)
(510,771,156)
		 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย		
6,073,282,906
6,057,267,666
6,073,282,906
6,057,264,324
		 ก�ำไรจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์		
(27,415,792)
(87,583,013)
(27,023,244)
(87,771,672)
		 ขาดทุนจากการขายเครื่องบิน		
688,434,938
688,434,938
		 ขาดทุน(ก�ำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา		 (10,365,248,297)
6,844,522,988 (10,386,356,549)
6,845,438,501
		 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน		
962,937,242
860,823,639
944,604,041
848,775,939
		 ค่าสินค้าและพัสดุเสื่อมสภาพ		
682,942,374
716,570,111
682,942,374
716,570,111
		 หนี้สงสัยจะสูญ		
293,635,222
163,572,394
290,248,654
158,935,445
		 ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเครื่องบิน		 6,196,331,961
5,092,536,008
6,196,331,961
5,092,536,008
		 ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ 		
146,248,635
333,663,737
146,248,635
333,663,737
ก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์							
และหนี้สินด�ำเนินงาน		 8,239,877,873
24,797,843,406
8,568,479,295
24,608,892,517
สินทรัพย์ด�ำเนินงานลดลง(เพิ่มขึ้น)							
		 ลูกหนี้การค้า		
310,185,813
2,531,399,710
548,221,184
2,541,521,171
		 สินค้าและพัสดุคงเหลือ		
444,021,802
(457,742,355)
447,994,249
(457,742,355)
		 ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าและเงินมัดจ�ำ		
(209,315,164)
799,957,276
(125,317,727)
581,816,051
		 ภาษีเงินได้รอเรียกคืน
ก
259,528,595
223,591,214
259,528,595
223,591,214
		 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		 1,315,077,036
312,191,449
(1,873,927,159)
302,418,111
		 สินทรัพย์รอการขาย		 (2,327,359,628)
(521,914,995) (2,327,359,628)
(521,914,995)
		 สินทรัพย์อื่น		
278,780,241
(135,366,166)
278,794,137
(135,347,845)
		 ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี		 (1,352,677,207) (1,186,332,285) (1,352,677,207)
(1,186,332,285)
หนี้สินด�ำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)							
		 เจ้าหนี้การค้า		 (1,606,417,392)
2,158,904,891
(1,596,516,663)
2,160,283,610
		 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น		
(975,508,332)
412,684,026
1,408,612,196
613,809,800
		 กองทุนบ�ำเหน็จพนักงาน		
(111,266,552)
204,307,966
(111,266,552)
204,307,966
		 รายรับด้านขนส่งที่ยังไม่ถือเป็นรายได้		 2,046,424,940
(2,781,225,301)
1,897,130,813
(2,781,225,301)
		 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		
(2,403,776)
(315,168,048)
(137,639,668)
(315,205,177)
			 เงินสดรับจากการด�ำเนินงาน
6,308,948,249
26,043,130,788
5,884,055,865
25,838,872,482
		 จ่ายภาษีเงินได้		
(290,349,666)
(309,160,380)
(241,759,589)
(250,582,127)
			 เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
6,018,598,583
25,733,970,408
5,642,296,276
25,588,290,355

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2557

2556

หน่วย : บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557

2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน							
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
ข (7,983,652,715) (28,803,209,428) (7,980,857,431) (28,800,658,531)
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน		
(581,842,824)
(360,467,215)
(555,022,349)
(359,717,415)
เงินสดรับจากโอนสิทธิค่าเครื่องบินจ่ายล่วงหน้า							
		 และอุปกรณ์การบิน		
980,996,468
1,226,032,229
980,996,468
1,226,032,229
เงินสดรับจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์		
863,637,046
556,891,855
863,242,186
556,891,855
ดอกเบี้ยรับ		
281,577,613
268,619,048
270,396,164
263,344,110
เงินปันผลรับ		
289,011,555
387,734,216
346,820,351
552,793,011
เงินลงทุนลดลง(เพิ่มขึ้น)		
48,418,798
(449,178,594)
(351,581,202)
(449,178,594)
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง(เพิ่มขึ้น)		
(20,000,000)
200,000,000
เงินสดลดลงจากการสูญเสียอ�ำนาจควบคุม		
(246,456,042)
		 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
(6,121,854,059) (27,220,033,931) (6,426,005,813) (27,010,493,335)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
						
เงินสดรับจากหุ้นกู้		 7,200,000,000
9,000,000,000
7,200,000,000
9,000,000,000
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น		 49,923,830,000
49,923,830,000
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว		 10,403,755,433
22,762,434,571
10,403,755,433
22,762,434,571
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ		
8
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น		 (26,623,830,000)
(26,623,830,000)
เงินสดจ่ายช�ำระคืนหุ้นกู้		 (3,720,000,000) (2,556,790,000) (3,720,000,000)
(2,556,790,000)
เงินสดจ่ายช�ำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว		 (19,365,652,291) (30,161,446,441) (19,365,652,291) (30,161,446,441)
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืม		 (5,571,741,777) (5,184,712,670) (5,571,741,777)
(5,184,709,328)
เงินปันผลจ่าย		
(259,534) (1,088,021,876)
(198,334)
(1,088,021,676)
เงินปันผลจ่ายส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม		
(47,280,604)
(135,101,497)
		 เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
12,198,821,227
(7,363,637,905) 12,246,163,031
(7,228,532,874)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ		 12,095,565,751
(8,849,701,428) 11,462,453,494
(8,650,735,854)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
11,757,473,084
20,048,374,724
11,649,734,484
19,741,670,550
					 23,853,038,835
11,198,673,296
23,112,187,978
11,090,934,696
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสด							
และเงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)		
(506,487,536)
558,799,788
(506,487,536)
558,799,788
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
ค 23,346,551,299
11,757,473,084
22,605,700,442
11,649,734,484

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายจรัมพร โชติกเสถียร)
กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
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งบกระแสเงินสด

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

หมายเหตุประกอบงบกระแสเงินสด

ก. ภาษีเงินได้รอเรียกคืน งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : ล้านบาท
2557

รับเงินคืนตาม ภ.ง.ด. 50 ปี 2555
ปรับปรุงภาษีเงินได้รอเรียกคืน ปี 2556

266.29 		
(6.76)		
259.53
2556

รับเงินคืนตาม ภ.ง.ด. 50 ปี 2554
รับเงินคืนตาม ภ.ง.ด. 50 ปี 2550
ปรับปรุงภาษีเงินได้รอเรียกคืน ปี 2555

244.04
19.60
(40.05)
223.59

ข. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
						
งบการเงินรวม							
ในระหว่างปี 2557 ได้ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ซึ่งมีราคาต้นทุนรวม 15,717.35 ล้านบาท ซื้อโดยวิธีสัญญาเช่าการเงิน
7,733.89 ล้านบาท และจ่ายช�ำระเป็นเงินสด 7,983.65 ล้านบาท						
ในระหว่างปี 2556 ได้ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ซึ่งมีราคาต้นทุนรวม 38,088.43 ล้านบาท ซื้อโดยวิธีสัญญาเช่าการเงิน
9,285.22 ล้านบาท และจ่ายช�ำระเป็นเงินสด 28,803.21 ล้านบาท						
งบการเงินเฉพาะกิจการ		
					
ในระหว่างปี 2557 บริษัทฯ ได้ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ซึ่งมีราคาต้นทุนรวม 15,714.75 ล้านบาท ซื้อโดยวิธีสัญญา
เช่าการเงิน 7,733.89 ล้านบาท และจ่ายช�ำระเป็นเงินสด 7,980.86 ล้านบาท 						
ในระหว่างปี 2556 บริษัทฯ ได้ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ซึ่งมีราคาต้นทุนรวม 38,085.88 ล้านบาท ซื้อโดยวิธีสัญญา
เช่าการเงิน 9,285.22 ล้านบาท และจ่ายช�ำระเป็นเงินสด 28,800.66 ล้านบาท 						
ค. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม
เงินสดในมือและยอดคงเหลือในธนาคาร		
เงินลงทุนระยะสั้น		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตามที่เสนอมาก่อน		
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ปรับยอดใหม่

(นายจรัมพร โชติกเสถียร)
กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557

2556

2557

2556

23,853.04
23,853.04
(506.49)
23,346.55

10,198.67
1,000.00
11,198.67
558.80
11,757.47

23,112.19
23,112.19
(506.49)
22,605.70

10,090.93
1,000.00
11,090.93
558.80
11,649.73

(นางชาริตา ลีลายุทธ)
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บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

1. ข้อมูลทั่วไป และเกณฑ์ในการจัดท�ำงบการเงิน
1.1 ข้อมูลทั่วไป

		 บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัท มหาชน จ�ำกัด ในประเทศไทย และ
เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีที่อยู่ตามที่ได้จดทะเบียนคือ
		 ส�ำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ตัง้ อยูเ่ ลขที่ 89 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
		 ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือธุรกิจสายการบิน และหน่วยธุรกิจ ซึ่งเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการขนส่ง
		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีเครือข่ายเส้นทางการบินให้บริการครอบคลุม 74 จุดบินใน 34 ประเทศทั่วโลก
โดยเป็น 7 จุดบินภายในประเทศ (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร)

1.2 เกณฑ์ ในการจัดท�ำงบการเงิน

		 การจัดท�ำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ได้จดั ท�ำขึน้ ตามหลักการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไปภายใต้พระราชบัญญัติ
การบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายความรวมถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และตาม
ข้อก�ำหนดของคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการจัดท�ำและน�ำเสนอรายงานทางการเงินภายใต้
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
		 งบการเงินเฉพาะกิจการประกอบด้วยงบการเงินบริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) และกองทุนบ�ำเหน็จพนักงาน
บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)
		 งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินเฉพาะกิจการและบริษัทย่อย ดังต่อไปนี้
ชื่อบริษัท

ลักษณะธุรกิจ

จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศ

อัตราร้อยละของการถือหุ้น
2557

2556

ถือหุ้นโดยบริษัทฯ
					
1. บริษัท ไทย-อะมาดิอุสเซาท์อีสต์เอเชีย จ�ำกัด
บริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไทย
55%
55%
			
ส�ำหรับการเดินทางแบบครบวงจร			
2. บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จ�ำกัด
บริการงานบุคลากรเฉพาะด้านให้กับบริษัทฯ
ไทย
49%
49%
3. บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จ�ำกัด
บริการฝึกอบรมด้านการบิน
ไทย
49%
49%
4. บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จ�ำกัด
บริการขนส่งทางอากาศ
ไทย
100%
100%
ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยของบริษัทฯ						
บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย บริษัท วิงสแปน
		 เซอร์วิสเซส จ�ำกัด						
บริษัท ทัวร์เอื้องหลวง จ�ำกัด
ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว
ไทย
49%
49%
l

		 บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จ�ำกัด ได้รบั ใบอนุญาตประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศ (Airline Operator License :
AOL) ใบรับรองผู้ด�ำเนินการเดินอากาศ (Airline Operator Certificate : AOC) และรหัสสายการบิน (Airline Designator
Code) จาก IATA เมื่อวันที่ 10 มกราคม 31 มีนาคม และ 1 เมษายน 2557 ตามล�ำดับ ทั้งนี้ บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จ�ำกัด
เปิดด�ำเนินธุรกิจเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557
		 บริษัทย่อยเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทฯ การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อบริษัทฯ มีอ�ำนาจควบคุม ทั้งทางตรง
หรือทางอ้อม ในการก�ำหนดนโยบายทางการเงิน และการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยนั้น และรายการบัญชีที่เป็นสาระส�ำคัญที่
เกิดขึ้นระหว่างบริษัทใหญ่ และบริษัทย่อยได้ถูกหักกลบลบกันในการจัดท�ำงบการเงินรวม
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		 งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินที่เป็นภาษาไทย ในกรณีที่มีเนื้อความขัดแย้งกันหรือมีการตีความใน
สองภาษาแตกต่างกัน ให้ใช้งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นหลัก
		 งบการเงินนี้ได้จัดท�ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม ในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงินเว้นแต่จะได้เปิดเผย
เป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2. มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการบัญชีที่ยังไม่มีผลบังคับใช้
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

• มีผลบังคับใช้ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป
		 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557)
เรื่อง การน�ำเสนองบการเงิน
		 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557)
เรื่อง สินค้าคงเหลือ
		 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2557)
เรื่อง งบกระแสเงินสด
		 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557)
เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลง
							
ประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด
		 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557)
เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
		 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2557)
เรื่อง สัญญาก่อสร้าง
		 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557)
เรื่อง ภาษีเงินได้
		 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2557)
เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
		 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557)
เรื่อง สัญญาเช่า
		 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557)
เรื่อง รายได้
		 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557)
เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
		 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2557)
เรื่อง การบัญชีส�ำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและ
							
การเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
		 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2557)
เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา		
							
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
		 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2557)
เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม
		 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2557)
เรือ่ ง การเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับบุคคล
							
หรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
		 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2557)
เรือ่ ง การบัญชี และการรายงานโครงการผลประโยชน์
							
เมื่อออกจากงาน
		 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557)
เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
		 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2557)
เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า
		 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557)
เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ
							
ที่เงินเฟ้อรุนแรง
		 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2557)
เรื่อง ก�ำไรต่อหุ้น
		 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2557)
เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล
		 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2557)
เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์
		 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2557)
เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
							
และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
		 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2557)
เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
		 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2557)
เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
		 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
		 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การรวมธุรกิจ
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		 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2557)
							
		 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557)
		 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10		
		 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11		
		 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 		
		 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13		
		 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557)
								
		 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2557)
		 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2557)
								
		 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557)
								
		 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557)
		 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2557)
								
		 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2557)
		 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1
		 (ปรับปรุง 2557)		
		 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4
		 (ปรับปรุง 2557)		
		 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5
		 (ปรับปรุง 2557)		
		 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7
		 (ปรับปรุง 2557)		
								
								
		 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน		
		 ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557)
		 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน		
		 ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557)
		 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน		
		 ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2557)
		 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน		
ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2557)		
								
								
		 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน		
		 ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2557)
		 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน		
		 ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557)
		 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18
		 (ปรับปรุง 2557)
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เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
และการด�ำเนินงานที่ยกเลิก
เรื่อง ส่วนงานด�ำเนินงาน
เรื่อง งบการเงินรวม
เรื่อง การร่วมการงาน
เรือ่ ง การเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับส่วนได้เสียในกิจการอืน่
เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม
เรื่อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีความ
เกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมด�ำเนินงาน
เรื่อง สัญญาเช่าด�ำเนินงาน - สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า
เรื่อง ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพ
ทางบัญชี ของกิจการหรือผู้ถือหุ้น
เรื่อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ท�ำขึ้นตาม
รูปแบบกฎหมาย
เรือ่ ง การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
เรื่อง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการ
โฆษณา
เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซด์
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจาก
รือ้ ถอน การบูรณะ และหนีส้ นิ ทีม่ ลี กั ษณะคล้ายคลึงกัน
เรื่อง การประเมินว่า ข้อตกลงประกอบด้วยสัญญา
เช่าหรือไม่
เรื่อง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุน การรื้อถอน
การบูรณะ และการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
เรื่อง การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557)
เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ
ที่เงินเฟ้อรุนแรง
เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล และการด้อยค่า
เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ
เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
เรื่อง ข้อจ�ำกัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์
ข้อก�ำหนดเงินทุนขั้นต�่ำ และปฏิสัมพันธ์ของรายการ
เหล่านี้ ส�ำหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19
เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
เรื่อง สัญญาส�ำหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
เรื่อง การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

• มีผลบังคับใช้ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป
		 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สัญญาประกันภัย
		
		 ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้ประเมินและเห็นว่า หากมีการน�ำมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการบัญชี ดังกล่าวข้างต้นมาถือปฏิบตั จิ ะไม่มผี ลกระทบ
อย่างเป็นสาระส�ำคัญต่องบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการที่จะน�ำเสนอ

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
3.1 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

			 ลูกหนี้การค้าที่ไม่ใช่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยพิจารณาลูกหนี้รายตัว และวิเคราะห์
ประวัติการช�ำระหนี้ข้อมูลหลักฐานการติดต่อของลูกหนี้แต่ละรายควบคู่ไปกับการพิจารณาอายุหนี้ของลูกหนี้เป็นเกณฑ์
ในอัตราดังนี้
ระยะเวลาที่ค้างช�ำระ

เกินกว่า 6 เดือน - 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี - 2 ปี
เกินกว่า 2 ปี

อัตราร้อยละของหนี้สงสัยจะสูญ

50
75
100

3.2 สินค้าและพัสดุคงเหลือ

			 สินค้าและพัสดุคงเหลือ ณ วันสิน้ งวด ประกอบด้วยอะไหล่เครือ่ งบิน น�ำ้ มันเครือ่ งบิน พัสดุสำ� หรับใช้ในห้องพักผูโ้ ดยสาร
และการบริการอาหาร สินค้าซือ้ มาเพือ่ ขาย เครือ่ งเขียนและพัสดุอนื่ แสดงราคาทุนตามวิธถี วั เฉลีย่ เคลือ่ นที่ (Moving Average)
หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�่ำกว่า และสินค้าระหว่างทาง แสดงตามราคาทุน ณ วันที่ซื้อ
			 •		 อะไหล่เครือ่ งบินที่ใช้งานอยูต่ ามปกติ ตัง้ ค่าเผือ่ พัสดุเสือ่ มสภาพในอัตราร้อยละ 10 ของยอดคงเหลือ ณ วันสิน้ งวด
			 •		 อะไหล่เครือ่ งบินทีห่ มุนเวียนช้าและรอการจ�ำหน่าย ได้แก่ อะไหล่เครือ่ งบินที่ไม่ใช้งานเกิน 2 ปี หรือไม่มเี ครือ่ งบินอยู่
ในฝูงบิน ตั้งค่าเผื่อพัสดุเสื่อมสภาพในอัตราร้อยละ 33.33 ของยอดที่เกิดขึ้นในระหว่างงวด
			 •		 สินค้าล้าสมัยและช�ำรุดรอการจ�ำหน่าย ตั้งค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพเต็มจ�ำนวน

3.3 เงินลงทุน

			 3.3.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บันทึกตามวิธีส่วนได้เสียตามสัดส่วนของการลงทุนในบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วมในงบการเงินรวม แต่บันทึกตามวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ
			 3.3.2 เงินลงทุนชั่วคราวในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�ำหนดภายใน 1 ปี แสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจ�ำหน่าย
และตัดบัญชีส่วนเกิน/ส่วนต�่ำกว่ามูลค่าตราสารหนี้ตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งจ�ำนวนที่ตัดจ�ำหน่ายนี้จะแสดงเป็นรายการ
ปรับกับดอกเบี้ยรับ
			 3.3.3 เงินลงทุนระยะยาวในตราสารทุนที่ ไม่อยู่ ในความต้องการของตลาด แสดงตามราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อ
การด้อยค่าของหลักทรัพย์ในกรณีที่มีการด้อยค่า และรับรู้เป็นผลขาดทุนในงวดที่เกิดการด้อยค่าในงบก�ำไรขาดทุน

3.4 ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

			 3.4.1 เครื่องบินและเครื่องบินภายใต้สัญญาเช่า
						 3.4.1.1 เครือ่ งบินและเครือ่ งบินภายใต้สญ
ั ญาเช่า แสดงตามราคาทุนรวมค่าเครือ่ งยนต์ อุปกรณ์การบินอืน่ ๆ
บวกด้วยค่าตกแต่งเครื่องบินก่อนน�ำเครื่องบินมาบริการโดยไม่รวมที่นั่งผู้โดยสารและประมาณการค่าซ่อมใหญ่เครื่องบิน
ครัง้ แรกและหักด้วยส่วนลดรับค่าสิทธิประโยชน์จากการซือ้ เครือ่ งบิน ค�ำนวณค่าเสือ่ มราคาโดยวิธเี ส้นตรงตาม อายุการใช้งาน
โดยประมาณ 20 ปี มีมูลค่าคงเหลือร้อยละ 10 ของราคาทุน
บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) 153

						 3.4.1.2 ค่าซ่อมใหญ่เครือ่ งบิน (D-Check) แสดงแยกประมาณการค่าซ่อมใหญ่เครือ่ งบินครัง้ แรกเป็นสินทรัพย์
ออกจากต้นทุนเครื่องบินและค�ำนวณค่าเสื่อมราคาตามระยะเวลาที่จะซ่อมใหญ่ครั้งต่อไป 4-7 ปี ตามแบบของเครื่องบิน เมื่อมี
การซ่อมใหญ่ให้บันทึกเป็นสินทรัพย์แทนสินทรัพย์เดิม
						 3.4.1.3 ค่าที่นั่งผู้โดยสารแสดงเป็นสินทรัพย์แยกต่างหากจากต้นทุนเครื่องบิน ค�ำนวณค่าเสื่อมราคาโดยวิธี
เส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณ 5 ปี เมือ่ มีการปรับปรุงเปลีย่ นแปลงทีน่ งั่ ผูโ้ ดยสารบันทึกเป็นสินทรัพย์แทนสินทรัพย์เดิม
			 3.4.2 อุปกรณ์การบินหมุนเวียน แสดงตามราคาทุน ณ วันที่ได้มา ค�ำนวณค่าเสื่อมราคาโดยวิธีเส้นตรงตามอายุ
การใช้งานโดยประมาณระหว่าง 5-20 ปี
			 3.4.3 สินทรัพย์ถาวรอื่น แสดงตามราคาทุน ณ วันที่ ได้มาหรือก่อสร้างแล้วเสร็จ ค�ำนวณค่าเสื่อมราคาโดยวิธี
เส้นตรง ตามอายุการใช้งานโดยประมาณระหว่าง 3-30 ปี
			 3.4.4 ต้นทุนเพื่อการได้มาซึ่งสิทธิการเช่าสถานที่ ตัดบัญชีภายในระยะเวลา 10-30 ปี ตามอายุสัญญาเช่า
			 3.4.5 ก�ำไรขาดทุนจากการจ�ำหน่ายเครื่องบิน ค�ำนวณจากผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจ�ำหน่าย
เครือ่ งบินกับมูลค่าสุทธิตามบัญชีของเครือ่ งบิน ค่าซ่อมใหญ่ (D-Check) ค่าทีน่ งั่ ผูโ้ ดยสาร ส่วนก�ำไรขาดทุนจากการขายสินทรัพย์
อื่นค�ำนวณจากผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ ได้รับจากการจ�ำหน่ายกับมูลค่าสุทธิตามบัญชีของสินทรัพย์ที่จ�ำหน่าย และ
รับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบก�ำไรขาดทุน

3.5 สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย

			 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายแสดงด้วยมูลค่าตามบัญชีหรือมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายแล้วแต่
ราคาใดจะต�่ำกว่า
			 ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้ในงบก�ำไรขาดทุน ก�ำไรหรือขาดทุนจากการจ�ำหน่ายรับรู้เป็นรายได้อื่นหรือค่าใช้จ่ายอื่น
เมื่อมีการจ�ำหน่าย

3.6 สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน

			 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประกอบด้วย
			 ลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software License) และต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับผลิตภัณฑ์โปรแกรมที่ระบุได้
และมีเอกลักษณ์เฉพาะงานของโปรแกรมที่สามารถแยกออกจากตัวคอมพิวเตอร์ได้ สามารถระบุต้นทุนได้แน่นอน และมี
อายุการใช้งานทางเศรษฐกิจเกินกว่ารอบระยะเวลาบัญชีจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน และตัดจ�ำหน่ายโดยวิธีเส้นตรงตาม
อายุงาน 5 ปี
			 รายจ่ายที่เกิดจากการพัฒนาและบ�ำรุงดูแลโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายประจ�ำงวดเมื่อเกิดขึ้น

3.7 การด้อยค่าของสินทรัพย์

			 บริษั ทฯ พิจารณาการด้อยค่าของสินทรัพย์เมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าราคาตามบัญชีของสินทรัพย์มีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าที่
คาดว่าจะได้รบั คืน มูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืน หมายถึง มูลค่ายุตธิ รรมหักต้นทุนในการขายหรือมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์นนั้
แล้วแต่จ�ำนวนใดจะสูงกว่า
			 ในกรณีที่ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน จะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
ในงบก�ำไรขาดทุน และจะบันทึกกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์เมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าการด้อยค่าดังกล่าวไม่มีอยู่
อีกต่อไปหรือยังคงมีอยู่แต่เป็นไปในทางที่ลดลง

3.8 ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี

			 3.8.1 ค่าซ่อมใหญ่เครื่องบิน (D-Check) ส�ำหรับเครื่องบินเช่าด�ำเนินงาน ตัดจ่ายเป็นรายจ่ายตามอายุการใช้งาน
โดยประมาณ 4-7 ปี แต่ไม่เกินอายุสัญญาเช่า
			 3.8.2 ค่าธรรมเนียมการค�้ำประกันเงินกู้รอการตัดบัญชี ตัดจ่ายเป็นรายจ่ายตามระยะเวลาเงินกู้ในแต่ละรอบระยะ
เวลาบัญชี
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3.9		 หนี้สินภายใต้เงื่อนไขสัญญาเช่าเครื่องบิน

				 หนีท้ เี่ กิดจากการซือ้ เครือ่ งบินภายใต้สญ
ั ญาเช่าระยะยาว โดยผ่านสถาบันการเงิน แสดงมูลค่าตามภาระหนีผ้ กู พันกับ
สถาบันการเงิน และจะลดมูลค่าลงตามจ�ำนวนหนี้ที่จ่ายช�ำระคืน

3.10 การรับรู้รายได้

				 3.10.1 รายได้ค่าโดยสารและค่าน�้ำหนักส่วนเกิน
							 3.10.1.1 รายรับจากการจ�ำหน่ายบัตรโดยสารและใบสั่งบริการ (Service Order) รับรู้เป็นรายได้เมื่อมี
ผูโ้ ดยสารน�ำบัตรโดยสารมาใช้บริการกับสายการบินของบริษัทฯ ในส่วนทีผ่ โู้ ดยสารไปใช้บริการกับสายการบินอืน่ จะรับรูส้ ว่ นต่าง
ราคาขายกับยอดที่สายการบินเรียกเก็บเป็นรายได้เมื่อสายการบินนั้นเรียกเก็บเงินมา
							 3.10.1.2 บัตรโดยสารและใบสั่งบริการ (Service Order) ที่จ�ำหน่ายแล้ว แต่ยังไม่ได้ใช้บริการ รับรู้เป็น
รายได้เมื่อบัตรโดยสารและใบสั่งบริการนั้นมีอายุเกินกว่า 2 ปีขึ้นไป
				 3.10.2 รายได้คา่ ระวางขนส่ง รับรูเ้ มือ่ ได้ให้บริการขนส่งสินค้าและพัสดุภณ
ั ฑ์ และออกใบรับส่งสินค้าและพัสดุภณ
ั ฑ์
(Air Waybill) ส�ำหรับพัสดุภัณฑ์ที่ขนส่งโดยสายการบินอื่น จะรับรู้ส่วนต่างราคาขายกับยอดที่สายการบินอื่นเรียกเก็บเป็น
รายได้เมื่อสายการบินนั้นเรียกเก็บเงินมา
							 - พัสดุภัณฑ์ที่บริษัทออกใบรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์แล้ว แต่ขนส่งโดยสายการบินอื่นจะรับรู้เป็นรายได้
เมื่อสายการบินที่ท�ำการขนส่งไม่เรียกเก็บเงินมาภายในระยะเวลา 1 ปี
				 3.10.3 บริษัทฯ ได้น�ำโครงการสะสมระยะทาง (Royal Orchid Plus) มาใช้ส่งเสริมการขาย ตั้งแต่ปี 2536 โดย
ให้สิทธิพิเศษแก่สมาชิกที่เข้าโครงการน�ำระยะทางที่สะสมตามเกณฑ์ที่ก�ำหนดมาใช้บริการในอนาคต บริษัทฯ ค�ำนวณมูลค่า
ยุติธรรมต่อไมล์โดยใช้ค่าเฉลี่ยของมูลค่ายุติธรรมของการแลกรางวัลบัตรโดยสาร และมูลค่ายุติธรรมของการแลกรางวัลอื่นๆ
ถ่วงน�้ำหนักด้วยจ�ำนวนการแลกรางวัลทั้งหมด
							 ทัง้ นีว้ ธิ กี ารค�ำนวณมูลค่ายุตธิ รรมของการแลกรางวัลทัง้ สองประเภท ใช้หลักการเดียวกัน กล่าวคือในส่วน
ของมูลค่ายุตธิ รรมของการแลกรางวัลบัตรโดยสาร ใช้คา่ โดยสารเฉลีย่ ในแต่ละเส้นทางบินทีส่ มาชิกสามารถขอใช้สทิ ธิแลกบัตร
โดยสาร หารด้วยจ�ำนวนไมล์ทจี่ ะต้องใช้ในการขอใช้สทิ ธิของแต่ละเขตพืน้ ทีก่ ารบิน ถัวเฉลีย่ ถ่วงน�ำ้ หนักด้วยการใช้สทิ ธิในแต่ละ
เขตพื้นที่การบินและในส่วนของมูลค่ายุติธรรมของการแลกรางวัลอื่นๆ หารด้วย จ�ำนวนไมล์ที่จะต้องใช้ในการขอใช้สิทธิแลก
รางวัลอื่นๆ ถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักด้วยการใช้สิทธิแลกรางวัลอื่นๆ เป็นมูลค่าต่อไมล์ของโครงการสะสมระยะทาง จากนั้นบันทึก
บัญชีมูลค่าไมล์สะสมตามประมาณการใช้สิทธิของสมาชิก โดยน�ำไปลดรายได้ค่าโดยสารคู่กับรายรับด้านขนส่งที่ยังไม่ถือเป็น
รายได้ (ด้านหนี้สิน) เมื่อสมาชิกน�ำสิทธิมาใช้บริการจึงรับรู้เป็นรายได้
							 3.10.3.1 ไมล์สะสมของสมาชิกที่ ไม่น�ำสิทธิมาใช้บริการรับรู้เป็นรายได้เมื่อไมล์สะสมนั้นมีอายุเกินกว่า
3 ปีขึ้นไป
							 3.10.3.2 การสะสมไมล์และการใช้ไมล์สะสมขอแลกรางวัลร่วมกับกลุม่ พันธมิตรการบิน สายการบินและ
ธุรกิจคู่สัญญาจะเรียกเก็บเงินระหว่างกันตามจ�ำนวนไมล์สะสมที่สมาชิกได้รับหรือตามจ�ำนวนไมล์ที่สมาชิกใช้แลกรางวัลตาม
อัตราราคาต่อไมล์ ตามข้อตกลงของคู่สัญญาแต่ละรายและจะรับรู้เป็นรายได้เมื่อน�ำสิทธิมาใช้บริการ
							 3.10.3.3 บริษั ทฯ มีการขายไมล์ให้กับสมาชิกเพื่อให้สามารถใช้สิทธิในการแลกรางวัลเร็วขึ้น จะรับรู้
รายได้ในผลต่างราคาขายกับมูลค่าต่อไมล์
				 3.10.4 รายได้จากกิจการอื่นของหน่วยธุรกิจ ได้แก่ การบริการซ่อมบ�ำรุงอากาศยาน การบริการลูกค้าภาคพื้น
การบริการลานจอดและอุปกรณ์ภาคพืน้ การบริการคลังสินค้าจะรับรูเ้ ป็นรายได้เมือ่ ให้บริการ ส่วนรายได้จากธุรกิจครัวการบิน
จะรับรู้เป็นรายได้เมื่อขาย ส่วนรายได้จากกิจการสนับสนุนการขนส่ง ได้แก่ การจ�ำหน่ายสินค้าปลอดภาษี บนเครื่องบิน และ
การจ�ำหน่ายสินค้าที่ระลึกจะรับรู้เป็นรายได้เมื่อขาย ส่วนรายได้จากบริการอ�ำนวยการบินจะรับรู้เป็นรายได้เมื่อให้บริการ
				 3.10.5 รายได้อื่นรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง
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3.11 ก�ำไรต่อหุ้น

				 ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน ค�ำนวณโดยหารก�ำไรหรือขาดทุนที่เป็นส่วนของบริษัทใหญ่ด้วยจ�ำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก
ของหุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้นในระหว่างงวด

3.12 รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

				 รายการทีเ่ ป็นเงินตราต่างประเทศทีเ่ กิดขึน้ ในระหว่างงวดแปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อตั ราแลกเปลีย่ น ตามประกาศ
ของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่เกิดรายการ
				 สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศคงเหลือ ณ วันสิ้นงวดบัญชี แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราปิดที่
เป็นอัตราซื้อถัวเฉลี่ยและขายถัวเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ในงบแสดงฐานะ
การเงินตามล�ำดับ ก�ำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้น รับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบก�ำไรขาดทุน
				

3.13 ผลประโยชน์ของพนักงาน

				 ภาระผูกพันของบริษัทฯ เกี่ยวกับผลประโยชน์หลังออกจากงาน ภายใต้โครงการผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้ และ
ผลประโยชน์ระยะยาวอืน่ ได้บนั ทึกในงบการเงิน โดยใช้วธิ คี ดิ ลดแต่ละหน่วยทีป่ ระมาณการไว้ ซึง่ ค�ำนวณโดยนักคณิตศาสตร์
ประกันภัย
				 ผลก�ำไรหรือขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial Gains and Losses) ส�ำหรับโครงการ
ผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้ และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานจะรับรู้ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

3.14 กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ

				 บริษัทฯ ได้จดั ตัง้ “กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพพนักงานบริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)” ซึง่ จดทะเบียนแล้ว เมือ่ วันที่
26 มิถุนายน 2535 ตามพระราชบัญญัติกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 บริหารโดยผู้จัดการกองทุนจึงไม่ปรากฏในงบดุล
ของบริษั ทฯ โดยบริษั ทฯ จ่ายสมทบเข้ากองทุนฯ ส�ำหรับสมาชิกที่มีอายุการท�ำงานไม่เกิน 20 ปี ในอัตราร้อยละ 9 ของ
เงินเดือน ส่วนสมาชิกที่มีอายุการท�ำงานเกิน 20 ปี จ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 10 ของเงินเดือน โดยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายของ
บริษัทฯ

3.15 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

				 ภาษีเงินได้ค�ำนวณตามเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ในประมวลรัษฎากร
				 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีค�ำนวณจากผลแตกต่างชั่วคราวระหว่าง ราคาตามบัญชีกับราคาตามฐานภาษี
ของสินทรัพย์และหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน ทั้งนี้บริษั ทฯจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีก็ต่อเมื่อมีความ
เป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษั ทฯจะมีก�ำไรทางภาษี ในอนาคตเพียงพอส�ำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ ใช้หักภาษี สินทรัพย์ภาษี
เงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่สิ้นรอบระยะเวลารายงาน และจะถูกปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว เมื่อมี
ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า บริษั ทฯ จะไม่มีก�ำไรทางภาษีเพียงพอต่อการน�ำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมด
หรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์
				 หนีส้ นิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ค�ำนวณจากผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างราคาตามบัญชีกบั ราคาตามฐานภาษีของ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

3.16 การใช้ประมาณการทางบัญชี

				 ในการจัดท�ำงบการเงินให้เป็นไปตามหลักการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป บริษัทฯ และบริษัทย่อยต้องใช้การประมาณและ
ตั้งข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจ�ำนวนเงินที่เกี่ยวกับรายได้ ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์ และหนี้สิน รวมทั้งการ
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินอื่นที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งอาจมีผลแตกต่างกับผลที่เกิดขึ้นจริง
				 ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดท�ำงบการเงินจะได้รบั การทบทวนอย่างสม�ำ่ เสมอ การปรับประมาณการ
ทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่ประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวนและในงวดอนาคตที่ได้รับผลกระทบ
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3.17 เครื่องมือทางการเงิน

				 บริษัทฯ ใช้เครือ่ งมือทางการเงินเพือ่ ลดความเสีย่ งจากการผันผวนของอัตราดอกเบีย้ และอัตราแลกเปลีย่ นเงินตรา
ต่างประเทศ โดยได้ท�ำข้อตกลงกับคู่สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ย โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน และ
อัตราดอกเบี้ยที่ได้ตกลงกันล่วงหน้า และจะท�ำการแลกเปลี่ยนเมื่อถึงก�ำหนดตามสัญญา แต่ละฝ่ายจะจ่ายและรับเงินต้น และ
หรือดอกเบี้ยในรูปสกุลเงิน และอัตราดอกเบี้ยตามที่ตกลงกัน ส่วนต่างของดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจะบันทึกเป็นดอกเบี้ยจ่ายในงบ
ก�ำไรขาดทุน ส่วนต่างของเงินต้นจะบันทึกเป็นผลก�ำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในงบก�ำไรขาดทุน
ส่วนสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจะรับรู้ในงบการเงินเมื่อครบก�ำหนดสัญญา ส่วนต่างที่เกิดขึ้นจะบันทึกเป็น
ผลก�ำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในงบก�ำไรขาดทุน
					 นอกจากนีบ้ ริษัทฯ ยังจัดท�ำประกันความเสีย่ งราคาน�ำ้ มัน ค่าธรรมเนียมในการจัดท�ำ และส่วนต่างของราคาน�ำ้ มัน
ที่เกิดจากการท�ำสัญญาบันทึกเป็นค่าน�้ำมันเครื่องบินในงบก�ำไรขาดทุน

3.18 การบัญชีเกี่ยวกับการป้องกันความเสี่ยง

				 การบัญชีเกี่ยวกับการป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสด
				 ในกรณีที่น�ำเครื่องมือทางการเงินมาใช้เพื่อป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสดของรายการสินทรัพย์ และหนี้สินที่
บันทึกในบัญชี หรือของรายการที่คาดว่ามีโอกาสเกิดขึ้นค่อนข้างสูงซึ่งมีผลกระทบต่อก�ำไรหรือขาดทุน หากเป็นรายการส่วนที่
มีประสิทธิผลให้บันทึกก�ำไรหรือขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมภายหลังการบันทึกครั้งแรกในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น โดย
แสดงเป็นรายการป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสดแยกต่างหากในส่วนของผู้ถือหุ้น ส�ำหรับส่วนที่ไม่มีประสิทธิผลจะบันทึกใน
ก�ำไรหรือขาดทุนทันที
				 การป้องกันความเสีย่ งในส่วนทีม่ ปี ระสิทธิผลทีร่ บั รูใ้ นก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ จะรับรูใ้ นก�ำไรขาดทุนเมือ่ รายการที่
คาดว่าจะเกิดขึ้นรับรู้ในก�ำไรขาดทุน
				 ในกรณีที่รายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงนั้นไม่เกิดขึ้นแล้วให้ปรับก�ำไรหรือขาดทุน ที่สะสมอยู่ ในส่วนของ
ผู้ถือหุ้นนั้น ไปยังก�ำไรหรือขาดทุนทันที

4. การด�ำเนินงานต่อเนื่อง

เนื่องจากผลขาดทุนจากการด�ำเนินงานที่ผ่านมาได้ส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดจากการด�ำเนินงานที่ลดลงอย่างมีสาระ
ส�ำคัญ และได้สง่ ผลให้อตั ราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio) เท่ากับ 0.81 เท่า (ไม่รวมรายรับด้านขนส่งทีย่ งั ไม่ถอื เป็นรายได้)
และอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Interest Bearing Debt to Equity) เท่ากับ 4.65 เท่า ส�ำหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ จึงจ�ำเป็นต้องเบิกใช้วงเงินสินเชื่อหมุนเวียน (Committed Revolving Credit Line)
เพื่อรักษาสภาพคล่องทางการเงินให้บริษัทฯ มีกระแสเงินสดหมุนเวียนส�ำหรับการด�ำเนินธุรกิจอย่างเพียงพอ สามารถด�ำเนิน
โครงการลงทุนที่ได้ผูกพันไว้แล้วได้โดยไม่ให้เกิดการหยุดชะงัก ซึ่งในปี 2557 บริษัทฯ ได้กู้ยืมเงินระยะสั้น ระยะยาว และ
เบิกใช้วงเงินสินเชื่อหมุนเวียน รวมเป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น 76,328 ล้านบาท โดยเป็นการกู้ยืมในช่วงไตรมาสที่ 4 จ�ำนวน
ประมาณ 9,300 ล้านบาท เป็นผลให้บริษัทฯ มีเงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จ�ำนวน 22,606
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จ�ำนวน 10,956 ล้านบาท และบริษัทฯ สามารถช�ำระคืนหนี้สินที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในสิ้นปี 2557
ได้ทันตามก�ำหนดเวลา
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557 บริษัทฯ ได้มีหนังสือถึงผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เพื่อขอปรับปรุง
แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจ�ำปีงบประมาณ 2558 โดยขอปรับเพิ่มวงเงินกู้ต่างประเทศ ส�ำหรับการจัดหาเครื่องบิน
ในปีงบประมาณ 2558 เพื่อให้วงเงินดังกล่าว ได้รับการอนุมัติภายใต้กรอบวงเงินการบริหารหนี้สาธารณะ และเป็นไปตาม
เงื่อนไขการกู้เงินภายใต้ ECP Programme และต่อมาวันที่ 2 กันยายน 2557 ได้มีหนังสือถึงผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานบริหาร
หนี้สาธารณะ (สบน.) เพื่อขอให้พิจารณาสนับสนุนวงเงินกู้ต่อในรูปแบบของ European Commercial Paper (ECP) เพื่อใช้
เป็น Bridge Financing ก่อนการจัดหาเงินทุนเพื่อใช้ในการจัดหาเครื่องบินดังกล่าวข้างต้นแล้วเสร็จ
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เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2557 คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้อนุมัติแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจ�ำปีงบประมาณ
2558 ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการนโยบายและก�ำกับบริหารหนี้สาธารณะเสนอ โดยเป็นแผนที่
บริษัทฯ จะกูเ้ งินจากต่างประเทศ เพือ่ ช�ำระค่าหนีค้ า่ เครือ่ งบินซึง่ ถึงก�ำหนดช�ำระแล้ว จ�ำนวน 8 ล�ำ ซึง่ เป็นโครงการภายใต้แผนงาน
การเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการด้านขนส่งทางอากาศ ระยะที่ 1 ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านคมนาคมขนส่งของไทยวงเงินรวม 23,540.47 ล้านบาท (หรือเทียบเท่า 759.37 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) ทั้งนี้ บริษัทฯ
อาจจะใช้เงินกูใ้ นรูป ECP เพือ่ เป็นเงินกูร้ ะยะสัน้ ส�ำหรับจัดหาเครือ่ งบินดังกล่าวก่อนการจัดหาเงินกูร้ ะยะยาวมาทดแทนต่อไปด้วย
อนึ่ง ส�ำหรับเครื่องบินที่รับมอบแล้ว บริษั ทฯ สามารถจัดหาเงินทุนระยะยาวจากสถาบันการเงินต่างประเทศ เพื่อมา
ช�ำระค่าเครื่องบินได้ โดยไม่ได้เบิกใช้เงินกู้ในรูป ECP
ส�ำหรับแนวทางการด�ำเนินการใน ปี 2558 บริษัทฯ จะด�ำเนินการตามแผนปฏิรปู ที่ได้ผา่ นการพิจารณาอนุมตั จิ ากคณะกรรมการ
บริษัทฯ เมือ่ วันที่ 22 ธันวาคม 2557 และได้รบั ความเห็นชอบให้ดำ� เนินการตามแผนจากคณะกรรมการนโยบาย และก�ำกับดูแล
รัฐวิสาหกิจ (คนร.) เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2558 ซึ่งแผนปฏิรูปจะมีการด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องระหว่างปี 2558-2559 โดย
แผนปฏิรูปนี้ประกอบด้วย กลยุทธ์หลัก 6 กลยุทธ์ คือ การปรับปรุงเครือข่ายเส้นทางบิน การปรับปรุงฝูงบินการพาณิชย์
การปรับปรุงการปฏิบัติการ และต้นทุนการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร และการจัดการกลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ
เป็นสายการบินแห่งชาติที่สามารถสร้างก�ำไรได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ส�ำหรับการขับเคลื่อน และก�ำกับดูแลการด�ำเนินการ
ให้เป็นไปตามแผนปฏิรูป จะมีหน่วยงานที่รับผิดชอบแยกจากหน่วยงานที่ปฏิบัติงานตามปกติ โดยรายงานตรงต่อกรรมการ
ผู้อ�ำนวยการใหญ่
ส่วนแผนการบริหารสภาพคล่อง บริษั ทฯ มีแผนที่จะจัดหาเงินทุนระยะยาวเพื่อใช้ช�ำระค่าเครื่องบินที่มีก�ำหนดรับมอบ
ในปี 2558 และมีเงินกู้ในรูปแบบ ECP ของกระทรวงการคลัง ที่ได้รับอนุมัติแล้ว นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้บรรจุแผนการจัดหา
เงินทุนในแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจ�ำปีงบประมาณ 2558 โดยในส่วนของวงเงินกู้เพื่อการด�ำเนินกิจการทั่วไปอื่นๆ
บริษัทฯ จะพิจารณาการออกและเสนอขายตราสารหนีป้ ระเภทหุน้ กูว้ งเงินประมาณ 15,000 ล้านบาท อีกทัง้ บริษัทฯ ได้มกี ารจัดท�ำ
งบประมาณการกระแสเงินสดปี 2558 ภายใต้เงื่อนไขที่ใช้ความระมัดระวัง โดยรวมแผนการจัดหาเงินทุนข้างต้น และวงเงิน
สินเชื่อหมุนเวียน (Committed Revolving Credit Line) พบว่า บริษัทฯ ยังคงมีเงินสดส�ำรองในมือคงเหลือ (Cash On Hand)
อยู่ในระดับที่เพียงพอ และสามารถด�ำเนินกิจการต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้นับจากต้นปี 2558 เป็นต้นมา ปริมาณการขนส่ง
ผู้โดยสาร อยู่ในระดับที่ดีกว่าประมาณการ ซึ่งคาดว่าจะส่งผลดีต่อสภาพคล่องของบริษัทฯ และการจัดหาเงินทุน ยังด�ำเนิน
การได้ตามแผนที่วางไว้

5. ข้อมูลเพิ่มเติม
5.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
งบการเงินรวม
2557

เงินสดในประเทศ
เงินสดในต่างประเทศ
เงินฝากธนาคารในประเทศ
เงินฝากธนาคารในต่างประเทศ
รวม
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10.96
14.51
11,982.90
11,338.18
23,346.55

2556

13.99
65.57
898.84
10,779.07
11,757.47

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557

2556

10.96
14.51
11,242.05
11,338.18
22,605.70

13.99
65.57
791.10
10,779.07
11,649.73

5.2 ลูกหนี้การค้า
งบการเงินรวม
2557

2556

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557

ระยะเวลาค้างช�ำระ				
ไม่เกิน 6 เดือน
12,425.82
13,512.16
12,156.81
เกินกว่า 6 เดือน - 1 ปี
334.55
357.67
328.69
เกินกว่า 1 ปี - 2 ปี
252.65
350.20
252.65
เกินกว่า 2 ปี
849.27
1,309.26
823.23
				
13,862.29
15,529.29
13,561.38
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(1,169.13)
(1,889.25)
(1,139.93)
ลูกหนี้การค้า-สุทธิ
12,693.16
13,640.04
12,421.45

5.3 สินค้าและพัสดุคงเหลือ
งบการเงินรวม
2557

2556

2556

13,476.30
354.75
350.20
1,284.91
15,466.16
(1,863.42)
13,602.74

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557

2556

อะไหล่เครื่องบิน
4,412.40
5,075.35
4,412.40
5,075.35
หัก ค่าเผื่อเสื่อมสภาพ (ร้อยละ 10 ของยอดคงเหลือ
ณ วันสิ้นงวด)
(441.24)
(507.53)
(441.24)
(507.53)
อะไหล่เครื่องบิน-สุทธิ
3,971.16
4,567.82
3,971.16
4,567.82
อะไหล่รถยนต์ และอุปกรณ์บริการภาคพื้น
   318.82
   313.59
   318.82
   313.59
อะไหล่เครื่องบินที่หมุนเวียนช้าและรอการจ�ำหน่าย
3,564.59
3,141.99
3,564.59
3,141.99
หัก ค่าเผื่อเสื่อมสภาพ (ร้อยละ 33.33 ของยอด
ที่เกิดขึ้นระหว่างงวด)
(2,500.87)
(1,824.83)
(2,500.87)
(1,824.83)
อะไหล่เครือ่ งบินทีห่ มุนเวียนช้าและรอการจ�ำหน่าย-สุทธิ      1,063.72      1,317.16      1,063.72      1,317.16
น�้ำมันเครื่องบิน
375.51
740.75
374.70
740.75
สินค้าซื้อมาเพื่อขาย
176.96
233.27
176.30
233.27
พัสดุสำ� หรับใช้ในห้องพักผูโ้ ดยสารและการบริการอาหาร
217.92
175.61
216.68
175.61
พัสดุและของใช้สิ้นเปลือง
26.92
30.63
25.66
30.63
เครื่องเขียนและพัสดุอื่น
93.92
90.08
93.92
90.08
สินค้าและอะไหล่เครื่องบินระหว่างทาง
149.48
52.46
149.48
52.46
รวมสินค้าและพัสดุอนื่ ๆ
1,040.71
1,322.80
1,036.74
1,322.80
สินค้าล้าสมัยและช�ำรุดรอการจ�ำหน่าย
31.75
32.65
31.75
32.65
หัก ค่าเผื่อเสื่อมสภาพ (ร้อยละ 100)
(31.75)
(32.65)
(31.75)
(32.65)
สินค้าล้าสมัยและช�ำรุดรอการจ�ำหน่าย-สุทธิ
               
รวมสินค้าและพัสดุคงเหลือ-สุทธิ
6,394.41
7,521.37
6,390.44
7,521.37
รวมสินค้าและพัสดุคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด
9,368.27
9,886.38
9,364.30
9,886.38
หัก รวมค่าเผื่อสินค้าและพัสดุเสื่อมสภาพ
(2,973.86)
(2,365.01)
(2,973.86)
(2,365.01)
รวมสินค้าและพัสดุคงเหลือ-สุทธิ
6,394.41
7,521.37
6,390.44
7,521.37
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5.4 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
งบการเงินรวม

ภาษีเงินได้รอเรียกคืน
เงินสด เงินฝากธนาคารกองทุนบ�ำเหน็จ
อื่นๆ			
			รวม

2557

2556

390.99
4,883.18
2,657.66
7,931.83

441.69
4,796.92
4,271.49
9,510.10

5.5 สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557

390.99
4,883.18
5,844.01
11,118.18

2556

441.69
4,796.92
4,269.41
9,508.02

			 ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายประกอบด้วย เครื่องบิน A300-600 จ�ำนวน 4 ล�ำ
A340-500 จ�ำนวน 4 ล�ำ B737-400 จ�ำนวน 4 ล�ำ B747-400 จ�ำนวน 4 ล�ำ และ ATR72 จ�ำนวน 2 ล�ำ รวม 18 ล�ำ
จ�ำนวนเงิน 7,195.59 ล้านบาท และสิน ทรัพย์ถาวรอื่น จ�ำนวน 1.13 ล้านบาท รวมเป็นจ�ำนวนเงิน ทั้งสิ้น 7,196.72
ล้านบาท ซึ่งในระหว่างปี 2557 มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นที่ถือไว้เพื่อขายเพิ่มขึ้นประกอบด้วย เครื่องบิน A330-300
จ�ำนวน 4 ล�ำ และ A300-600 จ�ำนวน 5 ล�ำ รวม 9 ล�ำ จ�ำนวนเงิน 3,403.64 ล้านบาท และสินทรัพย์ถาวรอื่น จ�ำนวนเงิน
33.46 ล้านบาท รวมเพิ่มขึ้นในงวดนี้จ�ำนวนเงิน 3,437.10 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นที่ถือไว้เพื่อขายมูลค่า
ลดลง เนื่องจากการด้อยค่าและขายเครื่องบิน จ�ำนวนเงิน 5,808.19 ล้านบาท มีผลให้สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นที่ถือไว้
เพื่อขายลดลงสุทธิ จ�ำนวนเงิน 2,371.09 ล้านบาท
			 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายประกอบด้วย เครื่องบิน A300-600 จ�ำนวน 8 ล�ำ
A340-500 จ�ำนวน 4 ล�ำ B737-400 จ�ำนวน 4 ล�ำ B747-400 จ�ำนวน 1 ล�ำ ATR72 จ�ำนวน 2 ล�ำ และ A330-300 จ�ำนวน
3 ล�ำ รวม 22 ล�ำ จ�ำนวนเงิน 4,791.04 ล้านบาท และสินทรัพย์ถาวรอื่น จ�ำนวนเงิน 34.59 ล้านบาท รวมเป็นจ�ำนวนเงิน
ทั้งสิ้น 4,825.63 ล้านบาท
			 ในเรื่องที่เกี่ยวกับการขายเครื่องบิน ในระหว่างปี บริษัทฯ ได้ตกลงท�ำสัญญาขายเครื่องบิน ประกอบด้วย เครื่องบิน
B747-400 จ�ำนวน 4 ล�ำ A300-600 จ�ำนวน 4 ล�ำ และได้ท�ำบันทึกความเข้าใจ(MOU)เครื่องบิน ATR 72 จ�ำนวน 2 ล�ำ
รวม 10 ล�ำ ซึ่งบริษัทฯ ได้รับเงินจากการขายเครื่องบิน A300-600 จ�ำนวน 1 ล�ำ และ B747-400 จ�ำนวน 3 ล�ำ รวม
4 ล�ำ และได้โอนกรรมสิทธ์เครื่องบิน จ�ำนวน 4 ล�ำ ดังกล่าวให้กับผู้ซื้อเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 วันที่ 31 ตุลาคม 2557
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 และวันที่ 23 ธันวาคม 2557 และได้ตัดจ�ำหน่ายเครื่องบิน A330-300 จ�ำนวน 1 ล�ำ ออกจาก
บัญชี ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5.37
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5.6 เงินลงทุน
งบการเงินรวม
ชื่อบริษัท

บริษัทฯ ถือหุ้น
ร้อยละ
2557

2556

เงินลงทุน
วิธีราคาทุน
วิธีส่วนได้เสีย
2557

2556

2557

2556

หน่วย : ล้านบาท
รายได้จาก
เงินลงทุน
2557

5.6.1 เงินลงทุนในบริษัทร่วมบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
บริษัท โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) 24.00 24.00 225.00 225.00 231.06 286.73 (42.18)
(มูลค่ายุติธรรมปี 2557 เป็นเงิน 544.50 ล้านบาท 								
และปี 2556 เป็นเงิน 427.50 ล้านบาท)								
บริษัท ดอนเมือง อินเตอร์เนชัน่ แนล แอร์พอร์ต โฮเต็ล จ�ำกัด 40.00 40.00 48.00 48.00 115.08 102.88 24.21
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
22.59 22.59 115.19 115.19 920.66 878.05 155.50
(มูลค่ายุติธรรมปี 2557 เป็นเงิน 3,599.58 ล้านบาท 								
และปี 2556 เป็นเงิน 3,167.63 ล้านบาท)								
บริษัท ครัวการบินภูเก็ต จ�ำกัด
30.00 30.00 30.00 30.00 292.05 246.13 75.91
บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ�ำกัด
30.00 30.00 305.33 305.33 155.15 130.51 24.64
บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
39.20 39.20 360.00 360.00 3,057.14 3,338.00 (160.80)
(มูลค่ายุติธรรมปี 2557 เป็นเงิน 3,209.50 ล้านบาท 								
และปี 2556 เป็นเงิน 4,655.00 ล้านบาท)								
รวมเงินลงทุน
4,771.14 4,982.30 77.28

2556

38.02
21.74
188.90
84.51
13.82
489.10
836.09

5.6.2 เงินลงทุนระยะยาวอื่นบันทึกตามวิธีราคาทุน								
บริษัท ขนส่งน�้ำมันทางท่อ จ�ำกัด
0.00026 0.00048 0.00067 0.00067			 บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ำกัด
1.42 1.90 9.37 12.56			 Sita Investment Certificate
36.06 31.12			 บริษัท เทรดสยาม จ�ำกัด
3.50 3.50 1.75 1.75			 0.33 0.13
(ช�ำระค่าหุ้น 25% ของทุนจดทะเบียน)								
Sita Information Networking Computing
30.00 29.88			 หุ้นอื่นๆ 		
2.76 2.89			 0.25 0.50
เงินลงทุนในหุ้นกู้
50.06			 เงินลงทุนในกองทุนรวมวายุภักษ์
1.00 1.00			 0.0027 รวมเงินลงทุนระยะยาวอื่น
80.94 129.26
0.58 0.63
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
ชื่อบริษัท

บริษทั ฯ ถือหุน้ ร้อยละ
2557

2556

วิธีราคาทุน
2557

2556

หน่วย : ล้านบาท
รายได้เงินปันผล
2557

2556

5.6.1 เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีราคาทุน
บริษัทย่อย						
บริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์เอเชีย จ�ำกัด
55.00 55.00
8.25
8.25 57.75 165.00
บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จ�ำกัด
49.00 49.00
0.98
0.98
0.06
0.06
บริษัท ไทยไฟลท์ เทรนนิ่ง จ�ำกัด
49.00 49.00
0.98
0.98
บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จ�ำกัด
100.00 100.00 800.00 450.00
			
รวม
810.21 460.21 57.81 165.06
บริษัทร่วม
					
บริษัท โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
24.00 24.00 225.00 225.00 13.50 13.50
		 (มูลค่ายุติธรรมปี 2557 เป็นเงิน 544.50 ล้านบาท 						
		 และปี 2556 เป็นเงิน 427.50 ล้านบาท)						
บริษัท ดอนเมือง อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์พอร์ต โฮเต็ล จ�ำกัด
40.00 40.00 48.00 48.00 12.00 12.00
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
22.59 22.59 115.19 115.19 112.88 93.30
		 (มูลค่ายุติธรรมปี 2557 เป็นเงิน 3,599.58 ล้านบาท 						
		 และปี 2556 เป็นเงิน 3,167.63 ล้านบาท)						
บริษัท ครัวการบินภูเก็ต จ�ำกัด
30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 13.50
บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ�ำกัด
30.00 30.00 305.33 305.33
บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
39.20 39.20 360.00 360.00 120.05 254.80
		 (มูลค่ายุติธรรมปี 2557 เป็นเงิน 3,209.50 ล้านบาท 						
		 และปี 2556 เป็นเงิน 4,655.00 ล้านบาท)						
			
รวม
1,083.52 1,083.52 288.43 387.10
รวมเงินลงทุน
1,893.73 1,543.73 346.24 552.16
5.6.2 เงินลงทุนระยะยาวอื่นบันทึกตามวิธีราคาทุน
						
บริษัท ขนส่งน�้ำมันทางท่อ จ�ำกัด
0.00026 0.00048 0.00067 0.00067
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ำกัด
1.42
1.90
9.37 12.56
Sita Investment Certificate
36.06 31.12
บริษัท เทรดสยาม จ�ำกัด		
3.50
3.50
1.75
1.75
0.33
0.13
(ช�ำระค่าหุ้น 25% ของทุนจดทะเบียน)							
Sita Information Networking Computing
30.00 29.88
หุ้นอื่นๆ 			
2.76
2.89
0.25
0.50
เงินลงทุนในกองทุนรวมวายุภักษ์
1.00
1.00 0.0027
			
รวมเงินลงทุนระยะยาวอื่น
80.94 79.20
0.58
0.63

5.6.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทย่อย
รายชื่อของบริษัท

หน่วย : ล้านบาท
ทรัพย์สิน

หนี้สิน

รายได้

บริษัทย่อย				
บริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์ เอเชีย จ�ำกัด
261.86
85.70
330.92
บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จ�ำกัด
620.96
467.22
1,086.77
บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จ�ำกัด
15.78
9.47
36.73
บริษัท ทัวร์เอื้องหลวง จ�ำกัด
15.55
12.79
1.72
บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จ�ำกัด
4,094.33
3,874.93
3,068.60
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ก�ำไร(ขาดทุน)

86.59
75.43
7.70
0.24
(577.47)

			 บริษัทฯ ใช้งบการเงินของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึง่ งบการเงินของบริษัทร่วมบางส่วน
ยังไม่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตฯ มาบันทึกเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียในงบการเงินรวม และบันทึก
เงินลงทุนตามวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ

5.7 รายการระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่มีสาระส�ำคัญ

			 5.7.1 รายการระหว่างกันกับผู้ถือหุ้นใหญ่
						 5.7.1.1 เงินกูร้ ะยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

หน่วย : ล้านบาท

ธนาคารออมสิน		
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
รวม

2557

2556

7,000.00
3,000.00
10,000.00

-

						 5.7.1.2 เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

หน่วย : ล้านบาท

กู้เงินจากต่างประเทศผ่านกระทรวงการคลัง
ธนาคารออมสิน
รวม

2557

2556

15,471.25
568.00
16,039.25

17,375.52
1,890.00
19,265.52

			 5.7.2 รายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย

						 5.7.2.1 รายการเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย

หน่วย : ล้านบาท

บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จ�ำกัด
รวม

2557

2556

20.00
20.00

20.00
20.00

						 5.7.2.2 รายการขายและซื้อระหว่างกัน

หน่วย : ล้านบาท
2556

2557

บริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์เอเชีย จ�ำกัด
บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จ�ำกัด
บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จ�ำกัด
บริษัท ทัวร์เอื้องหลวง จ�ำกัด
บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จ�ำกัด

ขาย

ซื้อ

ขาย

ซื้อ

2.37
6.59
18.18
50.72
2,736.79

863.52
0.12
21.65
2,549.06

2.67
4.76
5.16
59.87
-

913.68
22.53
-

						 5.7.2.3 รายการลูกหนี้และเจ้าหนี้ระหว่างกัน

หน่วย : ล้านบาท
2556

2557

บริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์เอเชีย จ�ำกัด
บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จ�ำกัด
บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จ�ำกัด
บริษัท ทัวร์เอื้องหลวง จ�ำกัด
บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จ�ำกัด

ลูกหนี้

เจ้าหนี้

ลูกหนี้

เจ้าหนี้

0.14
320.59
4.46
9.56
2,825.91

0.16
412.10
2,549.06

0.42
404.04
2.23
2.37
-

0.13
423.08
449.99
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รายการลูกหนี้เจ้าหนี้ระหว่างกัน ของบริษัท วิงสแเปน เซอร์วิสเซส จ�ำกัด ได้รวมค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าจ�ำนวน 320.26
ล้านบาท และค่าใช้จ่ายค้างจ่ายจ�ำนวน 403.93 ล้านบาท ไว้ด้วย
รายการลูกหนี้เจ้าหนี้ระหว่างกัน ของบริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จ�ำกัด ได้รวมรายได้ค้างรับจ�ำนวน 86.58 ล้านบาท
และค่าใช้จ่ายค้างจ่ายทั้งจ�ำนวน
			 5.7.3 รายการระหว่างกันกับบริษัทร่วม
						 5.7.3.1 รายการขายและซื้อระหว่างกัน
หน่วย : ล้านบาท
2556

2557

บริษัท โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ดอนเมือง อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์พอร์ต โฮเต็ล จ�ำกัด
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ครัวการบินภูเก็ต จ�ำกัด
บริษัท โรงแรมท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ จ�ำกัด
บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

ขาย

ซื้อ

ขาย

0.03
1.29
70.96

2.20
0.06
301.32
26.70
21.04
10.57

0.03
2.57
171.26

						 5.7.3.2 รายการลูกหนี้และเจ้าหนี้ระหว่างกัน

4.91
0.15
363.70
46.97
17.56
13.27
หน่วย : ล้านบาท
2556

2557

บริษัท โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ดอนเมือง อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์พอร์ต โฮเต็ล จ�ำกัด
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ครัวการบินภูเก็ต จ�ำกัด
บริษัท โรงแรมท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ จ�ำกัด
บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

ซื้อ

ลูกหนี้

เจ้าหนี้

ลูกหนี้

เจ้าหนี้

0.004
46.56

0.01
30.96
0.07
0.43
0.08

0.01
0.24
49.44

0.36
0.01
33.48
2.74
1.04
0.03

						 นโยบายการก�ำหนดราคาซื้อสินค้าและบริการระหว่างบริษัทกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ก�ำหนดจากราคาปกติ
ของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่ก�ำหนดให้กับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกันและเป็นไปตามราคาตลาด
			 5.7.4 ผู้บริหารที่ส�ำคัญ งบการเงินเฉพาะกิจการ
ค่าตอบแทนผู้บริหารบริษัทฯ
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ
รวม

หน่วย : ล้านบาท
2557

2556

64.90
14.97
79.87

73.45
22.79
96.24

						 ผู้บริหารของบริษัทฯ ใช้เกณฑ์เดียวกับข้อ 5.23 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
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เครื่องบิน

เครื่องบิน
ภายใต้
สัญญาเช่า

อุปกรณ์
การบิน
หมุนเวียน
งานระหว่างท�ำ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

งบการเงินรวม

ที่ดิน

อาคาร

อาคาร
ภายใต้
สัญญาเช่า
ค่าปรับปรุง
อาคาร

เครื่องมือ
โรงซ่อม
และอุปกรณ์

231,448.73
224,021.45

198,881.00
20,143.69
(15,018.62)
(2,207.35)
201,798.72

430,329.73
(26,640.56)
24,536.58
(2,405.58)
425,820.17

รวม

หน่วย : ล้านบาท

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
17,986.26 157,455.89 169,334.64 34,878.89
1,112.72
935.74
2,513.10 10,791.51 4,663.51 30,657.47
l ปรับปรุง/โอน
(8,469.14) (20,527.98) 2,209.84
18.46
0.56
1.42
67.09
59.19
l สินทรัพย์เพิ่มขึ้น
2,850.53
410.19 17,193.61 2,488.30
160.98
160.45 1,272.52
l จ�ำหน่าย/ตัดจ�ำหน่าย
(646.77)
(192.18) (631.40)
(89.61) (845.62)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
12,367.65 136,691.33 188,545.91 36,754.25
1,273.70
936.30
2,514.52 10,791.51 4,801.44 31,143.56
ค่าเสื่อมราคาสะสม											
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
93,365.17 45,243.35 22,375.17
2,368.20
5,553.95 4,270.26 25,704.90
l ค่าเสื่อมราคา
7,467.08
8,883.92 1,976.97
40.88
230.16
151.16 1,393.52
l ปรับปรุง/โอน
(14,830.44)
(316.93)
1.42
66.94
60.39
l จ�ำหน่าย/ตัดจ�ำหน่าย
(632.62)
(192.18) (472.08)
(89.45) (821.02)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
85,369.19 53,935.09 23,563.13
2,410.50
5,784.11 4,398.91 26,337.79
มูลค่าสุทธิตามบัญชี											
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
17,986.26 64,090.72 124,091.29 12,503.72
1,112.72
935.74
144.90
5,237.56
393.25 4,952.57
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
12,367.65 51,322.14 134,610.82 13,191.12
1,273.70
936.30
104.02
5,007.40
402.53 4,805.77

เครื่องบินและ
เครือ่ งยนต์อะไหล่
จ่ายล่วงหน้า

5.8 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ มีรายละเอียดดังนี้
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เครื่องบิน

เครื่องบิน
ภายใต้
สัญญาเช่า

อุปกรณ์
การบิน
หมุนเวียน
งานระหว่างท�ำ

ที่ดิน

อาคาร

อาคาร
ภายใต้
สัญญาเช่า
ค่าปรับปรุง
อาคาร

เครื่องมือ
โรงซ่อม
และอุปกรณ์

218,567.94
231,448.73

206,931.63
(188.05)
19,696.86
(25,524.27)
(2,035.17)
198,881.00

425,499.57
(268.74)
(62,509.43)
69,859.37
(2,251.04)
430,329.73
-

รวม

หน่วย : ล้านบาท

ราคาทุน											
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
17,617.01 157,199.58 166,578.72 33,043.68 2,488.24
935.74
2,513.10 10,788.91 4,550.17 29,784.42
l สินทรัพย์ลดลงจากการสูญเสียอ�ำนาจควบคุม
(268.74)
l ปรับปรุง/โอน
(30,929.40) (16,642.27) (14,110.94) (766.04)
0.30
0.27
0.01
(61.36)
l สินทรัพย์เพิ่มขึ้น
31,298.65 17,938.58 17,124.66 2,930.44 (1,375.52)
2.60
125.72
1,814.24
l จ�ำหน่าย/ตัดจ�ำหน่าย
(1,040.00)
(257.80) (329.19)
(0.30)
(0.27)
(12.39)
(611.09)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
17,986.26 157,455.89 169,334.64 34,878.89 1,112.72
935.74
2,513.10 10,791.51 4,663.51 30,657.47
ค่าเผื่อการด้อยค่า
ค่าเสื่อมราคาสะสม											
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
105,538.72 43,872.20 20,537.53
2,324.00
5,323.81 4,120.17 25,215.20
l ค่าตัดจ�ำหน่ายจากการสูญเสียอ�ำนาจควบคุม
(188.05)
l ค่าเสื่อมราคา
7,366.41
8,502.35
2,037.73
44.20
230.14
162.29
1,353.74
l ปรับปรุง/โอน
(18,499.96) (6,896.73)
(50.30)
0.27
(0.03)
(77.52)
l จ�ำหน่าย/ตัดจ�ำหน่าย
(1,040.00)
(234.47) (149.79)
(0.27)
(12.17)
(598.47)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
93,365.17 45,243.35 22,375.17
2,368.20
5,553.95 4,270.26 25,704.90
มูลค่าสุทธิตามบัญชี											
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
17,617.01 51,660.86 122,706.52 12,506.15 2,488.24
935.74
189.10
5,465.10
430.00
4,569.22
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
17,986.26 64,090.72 124,091.29 12,503.72 1,112.72
935.74
144.90
5,237.56
393.25
4,952.57

เครื่องบินและ
เครือ่ งยนต์อะไหล่
จ่ายล่วงหน้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

งบการเงินรวม
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เครื่องบิน

เครื่องบิน
ภายใต้
สัญญาเช่า

อุปกรณ์
การบิน
หมุนเวียน
งานระหว่างท�ำ

ที่ดิน

อาคาร

อาคาร
ภายใต้
สัญญาเช่า
ค่าปรับปรุง
อาคาร

เครื่องมือ
โรงซ่อม
และอุปกรณ์

231,440.81
224,013.69

198,698.98
20,140.61
(15,018.62)
(2,112.76)
201,708.21

430,139.79
(26,640.56)
24,532.58
(2,309.91)
425,721.90

รวม

หน่วย : ล้านบาท

ราคาทุน											
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
17,986.26 157,455.89 169,334.64 34,878.89
1,112.72
935.74
2,513.10 10,791.51 4,663.51 30,467.53
l ปรับปรุง/โอน
(8,469.14) (20,527.98) 2,209.84
18.46
0.56
1.42
67.09
59.19
l สินทรัพย์เพิ่มขึ้น
2,850.53
410.19 17,193.61 2,488.30
160.98
160.45
1,268.52
l จ�ำหน่าย/ตัดจ�ำหน่าย
(646.77)
(192.18) (631.40)
(89.61)
(749.95)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
12,367.65 136,691.33 188,545.91 36,754.25
1,273.70
936.30
2,514.52 10,791.51 4,801.44 31,045.29
ค่าเสื่อมราคาสะสม											
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
93,365.17 45,243.35 22,375.17
2,368.20
5,553.95 4,270.26 25,522.88
l ค่าเสื่อมราคา
7,467.08
8,883.92 1,976.97
40.88
230.16
151.16
1,390.44
l ปรับปรุง/โอน
(14,830.44)
(316.93)
1.42
66.94
60.39
l จ�ำหน่าย/ตัดจ�ำหน่าย
(632.62)
(192.18) (472.08)
(89.45)
(726.43)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
85,369.19 53,935.09 23,563.13
2,410.50
5,784.11 4,398.91 26,247.28
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
										
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
17,986.26 64,090.72 124,091.29 12,503.72
1,112.72
935.74
144.90
5,237.56
393.25
4,944.65
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
12,367.65 51,322.14 134,610.82 13,191.12
1,273.70
936.30
104.02
5,007.40
402.53
4,798.01

เครื่องบินและ
เครือ่ งยนต์อะไหล่
จ่ายล่วงหน้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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เครื่องบิน

เครื่องบิน
ภายใต้
สัญญาเช่า

อุปกรณ์
การบิน
หมุนเวียน
งานระหว่างท�ำ

ที่ดิน

อาคาร

อาคาร
ภายใต้
สัญญาเช่า
ค่าปรับปรุง
อาคาร

เครื่องมือ
โรงซ่อม
และอุปกรณ์

218,477.94
231,440.81

206,565.50
19,692.92
(25,524.27)
(2,035.17)
198,698.98

425,043.44
(62,509.43)
69,856.82
(2,251.04)
430,139.79
-

รวม

หน่วย : ล้านบาท

ราคาทุน											
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
17,617.01 157,199.58 166,578.72 33,043.68 2,488.24
935.74
2,513.10 10,788.91 4,550.17 29,328.29
l ปรับปรุง/โอน
(30,929.40) (16,642.27) (14,110.94) (766.04)
0.30
0.27
0.01
(61.36)
l สินทรัพย์เพิ่มขึ้น
31,298.65 17,938.58 17,124.66 2,930.44 (1,375.52)
2.60
125.72
1,811.69
l จ�ำหน่าย/ตัดจ�ำหน่าย
(1,040.00) (257.80) (329.19)
(0.30)
(0.27)
(12.39)
(611.09)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
17,986.26 157,455.89 169,334.64 34,878.89 1,112.72
935.74
2,513.10 10,791.51 4,663.51 30,467.53
ค่าเผื่อการด้อยค่า
ค่าเสื่อมราคาสะสม											
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
105,538.72 43,872.20 20,537.53
2,324.00
5,323.81 4,120.17 24,849.07
l ค่าเสื่อมราคา
7,366.41 8,502.35 2,037.73
44.20
230.14
162.29
1,349.80
l ปรับปรุง/โอน
(18,499.96) (6,896.73)
(50.30)
0.27
(0.03)
(77.52)
l จ�ำหน่าย/ตัดจ�ำหน่าย
(1,040.00) (234.47) (149.79)
(0.27)
(12.17)
(598.47)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
93,365.17 45,243.35 22,375.17
2,368.20 5,553.95 4,270.26 25,522.88
มูลค่าสุทธิตามบัญชี											
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
17,617.01 51,660.86 122,706.52 12,506.15 2,488.24
935.74
189.10
5,465.10
430.00
4,479.22
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
17,986.26 64,090.72 124,091.29 12,503.72 1,112.72
935.74
144.90
5,237.56
393.25
4,944.65

เครื่องบินและ
เครือ่ งยนต์อะไหล่
จ่ายล่วงหน้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ

			 ในงวดนี้ บริษัทฯ มีเครือ่ งบินที่ใช้ดำ� เนินงานจ�ำนวน 106 ล�ำ ประกอบด้วย เครือ่ งบินของบริษัทฯ จ�ำนวน 34 ล�ำ เครือ่ งบิน
ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน (Finance Leases) จ�ำนวน 38 ล�ำ และเครื่องบินเช่าด�ำเนินงาน (Operating Leases) จ�ำนวน
34 ล�ำ ทั้งนี้ ไม่รวมเครื่องบินรอการขายจ�ำนวน 22 ล�ำ ที่มีมูลค่าสุทธิตามบัญชีจ�ำนวน 4,791.04 ล้านบาท
			 อุปกรณ์การบินหมุนเวียน ประกอบด้วย เครื่องยนต์เครื่องบิน และอะไหล่การบินหมุนเวียนอื่น
			 อาคารและอุปกรณ์ ซึ่งหักค่าเสื่อมราคาทั้งจ�ำนวนแล้วแต่ยังคงใช้งานอยู่จ�ำนวน 59,788.15 ล้านบาท ได้รวมอาคาร
บนพื้นที่เช่าจ�ำนวน 3,924.94 ล้านบาทแล้ว
			 อาคารบนพืน้ ทีเ่ ช่า ซึง่ เป็นสัญญาเช่าทีด่ นิ กับบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน) ทีส่ นามบินสุวรรณภูมิ มีระยะ
เวลา 30 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2549 ถึง 29 กันยายน 2579 และที่ดอนเมืองมีระยะเวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่ วันที่ 27
กันยายน 2552 ถึงวันที่ 28 กันยายน 2555 เมื่อสิ้นสุดสัญญา อาคารและส่วนควบต่างๆ บนพื้นที่เช่าจะตกเป็นกรรมสิทธิ์
ของกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2555 บริษั ทฯได้ท� ำหนังสือขอเช่าพื้นที่ และเช่าที่ดินที่ดอนเมืองกับบริษั ท
ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน) ระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2555 ถึงวันที่ 27 กันยายน 2558 ขณะนี้อยู่
ระหว่างการเจรจา ทั้งนี้บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน) ได้เรียกเก็บค่าเช่าดังกล่าวข้างต้นในอัตราตามสัญญาเดิม
			 บริษัทฯ ได้น�ำที่ดินแปลงหนึ่งที่กรุงเทพมหานครไปวางเป็นหลักประกันต่อศาล และบริษัทฯ จะได้ยื่นอุทธรณ์ ใน
คดีที่ศาลชั้นต้นได้มีค�ำพิพากษาให้บริษัทฯ ช�ำระค่าเสียหายจากการระงับการสั่งซื้อไวน์เป็นจ�ำนวนเงิน 27.63 ล้านบาท พร้อม
ดอกเบี้ย
			 ที่ดินในประเทศของบริษัทฯ ณ ปัจจุบันมีมูลค่าตามราคาประเมินของทางราชการเป็นเงิน 4,216.29 ล้านบาท เป็น
ที่ดินในเขตกรุงเทพมหานครจ�ำนวนเงิน 3,981.09 ล้านบาท และต่างจังหวัดจ�ำนวนเงิน 235.20 ล้านบาท
			 สินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน ได้แก่ เครื่องบินภายใต้สัญญาเช่าการเงินที่ท�ำสัญญาการจัดหาเครื่องบินเป็นเงิน
สกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกา แต่บริษัทฯ ได้ท�ำสัญญาเช่าทางการเงินเป็นเงินสกุลยูโร ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และเงินเยน

5.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
2,589.20
l สินทรัพย์เพิ่มขึ้น
734.60
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
3,323.80
ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม		
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
1,727.94
l ค่าตัดจ�ำหน่าย
332.82
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
2,060.76
มูลค่าสุทธิตามบัญชี		
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
861.26
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
1,263.04

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2,577.44
707.81
3,285.25
1,720.66
331.52
2,052.18
856.78
1,233.07
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5.10 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

				5.10.1 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี มีผลมาจากความแตกต่างชัว่ คราวระหว่างราคาตามบัญชีกบั ราคาตาม
ฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน โดยมีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม

เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
เงินสมทบกองทุนบ�ำเหน็จพนักงาน
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ		
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ		
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
ประมาณการค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน		
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
อื่นๆ		
			
รวม

2557

2556

2557

2556

68.90
431.03
594.77
329.56
2,561.08
659.48
60.59
2,301.78
1.62
7,008.81

74.16
479.63
473.00
431.12
1,590.39
498.89
83.17
2,109.18
1.62
5,741.16

68.90
431.03
594.77
325.31
2,561.08
658.99
60.59
2,291.27
6,991.94

74.16
479.63
473.00
426.88
1,590.39
498.40
83.17
2,102.34
5,727.97

				5.10.2 หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
งบการเงินรวม

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557

2556

2557

2556

127.93

105.34

127.93

105.34

				อัตราภาษีที่น�ำมาใช้ในการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นอัตราร้อยละ 20

5.11 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
งบการเงินรวม

ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี
อื่นๆ 		
รวม

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557

2556

2557

2556

5,108.29
728.65
5,836.94

4,429.67
1,007.43
5,437.10

5,108.29
722.94
5,831.23

4,429.67
1,001.74
5,431.41

			 ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีประกอบด้วย ค่าซ่อมใหญ่เครื่องบิน (D-Check) ส�ำหรับเครื่องบินเช่าด�ำเนินงานตัดจ่าย
เป็นรายจ่ายตามอายุการใช้งานโดยประมาณ 4-7 ปี แต่ไม่เกินอายุสญ
ั ญาเช่า และค่าธรรมเนียมค�ำ้ ประกันเงินกู้ ซือ้ เครือ่ งบิน
ตัดจ่ายตามระยะเวลาเงินกู้ในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี
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5.12 เงินกู้ยืมระยะยาว งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ
สกุลเงินกู้

ตามสกุลเงินกู้
2557

2556

หน่วย : ล้านบาท
2557

2556

เงินยูโร
496,371,133 526,502,960 20,031.15
เงินบาท
31,894,157,895 37,735,631,579 31,894.16
รวมเงินกู้ยืมระยะยาว			 51,925.31
หัก ส่วนที่ครบก�ำหนด				
ช�ำระภายในหนึ่งปี			 8,039.45
คงเหลือส่วนที่เป็นเงินกู้ยืมระยะยาว
  43,885.86

23,862.33
37,735.63
61,597.96
10,767.12
  50,830.84

				ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมจากต่างประเทศผ่านกระทรวงการคลัง จ�ำนวนเงิน 15,471.25
ล้านบาท และเงินกูย้ มื ภายในประเทศจากธนาคารพาณิชย์ตา่ งๆ และธนาคารออมสิน จ�ำนวนเงิน 36,454.06 ล้านบาท รวมเป็น
เงินกู้ยืมทั้งสิ้น จ�ำนวน 51,925.31 ล้านบาท และโอนไปเป็นเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก� ำหนดช�ำระภายใน 1 ปี จ�ำนวนเงิน
8,039.45 ล้านบาท คงเหลือ เป็นเงินกู้ยืมระยะยาว 43,885.86 ล้านบาท

5.13 หนี้สินภายใต้เงื่อนไขสัญญาเช่าเครื่องบิน งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่า

ภายใน 1 ปี		
เกิน 1 ปี - 5 ปี		
เกิน 5 ปี
			
รวม

หน่วย : ล้านบาท
2556

2557
มูลค่าตามบัญชี

มูลค่าปัจจุบัน

มูลค่าตามบัญชี

มูลค่าปัจจุบัน

10,638.03
34,499.85
26,888.97
72,026.85

10,092.05
29,021.27
17,481.22
56,594.54

10,313.02
37,381.28
25,937.58
73,631.88

9,485.65
31,163.91
17,751.54
58,401.10

				บริษัทฯ ได้ท�ำสัญญาเช่าเครื่องบินโดยมีสิทธิเลือกที่จะซื้อได้กับสถาบันการเงินต่างประเทศ และในประเทศ รวม
14 แห่ง และแสดงมูลค่าตามนโยบายการบัญชีข้อ 3.9 โดยในงวดบัญชีปี 2557 มีจ�ำนวนคงเหลือ 38 ล�ำ เป็นภาระหนี้สิน
ภายใต้เงื่อนไขสัญญาเช่าทั้งสิ้นที่มีก�ำหนดจ่ายในระหว่างปี 2558 - 2571 รวม 75,810.97 ล้านบาท หักส่วนที่จะบันทึกเป็น
ดอกเบี้ยจ่ายเมื่อถึงก�ำหนดจ่ายประมาณ 3,784.12 ล้านบาท คงเหลือเป็นเงินต้นภายใต้เงื่อนไขสัญญาเช่าฯ ดังกล่าว จ�ำนวน
72,026.85 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 โอนไปเป็นหนี้สินภายใต้เงื่อนไขสัญญาเช่าเครื่องบินที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายใน
1 ปี จ�ำนวน 10,638.03 ล้านบาท คงเหลือเป็นหนี้สินระยะยาว 61,388.82 ล้านบาท
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วงเงินที่
อนุมัติให้
จัดจ�ำหน่าย

ครั้งที่
ปีที่
จัดจ�ำหน่าย จัดจ�ำหน่าย
ครบก�ำหนด

การจัดจ�ำหน่าย
อายุ
(ปี)

อัตราดอกเบี้ย
จ่ายทุก 6 เดือน
(ร้อยละ)
จ�ำนวนเงิน

2557

2558

2559

การไถ่ถอน

2560

2561

วิสามัญ/1/2546
40,000 										
		
2 กันยายน 2546		 2 (ชุดที่ 3) 2547 20 ตุลาคม 2557 10
5.80
3,000.00 20 ตุลาคม					
			 3 (ชุดที่ 3) 2548 12 พฤษภาคม 2558 10
5.19
3,000.00 				
		
		
		
		
6,000.00 						
สามัญ /2548
60,000 												
23 ธันวาคม 2548		 1 (ชุดที่ 2) 2552 20 มกราคม 2557 5
5.45
720.00 20 มกราคม					
		 1 (ชุดที่ 3) 2552 20 มกราคม 2559 7
5.60
300.00 						
		 1 (ชุดที่ 4) 2552 20 มกราคม 2562 10
6.00
3,600.00 						
			
		
4,620.00 						
สามัญ /2553
40,000 1 (ชุดที่ 1) 2554 13 พฤษภาคม 2561 7 ปีที่ 1-3 ร้อยละ 4.00 1,555.00
					
28 เมษายน 2553
					 ปีที่ 4-6 ร้อยละ 4.50		
				
							 ปีที่ 7 ร้อยละ 5.25							
			 1 (ชุดที่ 2) 2554 13 พฤษภาคม 2564 10 ปีที่ 1-4 ร้อยละ 4.25
833.00						
							 ปีที่ 5-8 ร้อยละ 4.75							
							 ปีที่ 9-10 ร้อยละ 5.35							
			 1 (ชุดที่ 3) 2554 13 พฤษภาคม 2559 5
3.91
2,000.00 						
			 1 (ชุดที่ 4) 2554 13 พฤษภาคม 2561 7
4.36
1,445.00 						
		 1 (ชุดที่ 5) 2554 13 พฤษภาคม 2564 10
4.62
2,167.00
				
		
		
8,000.00
		
		
		
2
2554 28 ธันวาคม 2559 5
4.30
2,000.00
				
		
		
2,000.00
		
		
			 1 (ชุดที่ 1) 2555 16 กุมภาพันธ์ 2562 7
4.41
1,000.00 						
			 1 (ชุดที่ 2) 2555 16 กุมภาพันธ์ 2565 10
4.75
2,000.00 						
		
		
3,000.00
		
		
			
2
2555 23 มีนาคม 2567 12
4.98
1,500.00
				
			
		
1,500.00
		
		
		 3 (ชุดที่ 1) 2555 11 ตุลาคม 2560 5
4.51
4,000.00
		
		 3 (ชุดที่ 2) 2555 11 ตุลาคม 2562 7
4.70
1,500.00
		
		
		 3 (ชุดที่ 3) 2555 11 ตุลาคม 2565 10
4.90
1,500.00
		
		
		
		
7,000.00
		
		

มติที่ประชุมใหญ่
ผู้ถือหุ้น
/ครั้งที่/วันที่

5.14 หุ้นกู้

4,000.00
1,500.00
1,500.00

1,500.00

1,000.00
2,000.00

2,000.00

2,000.00
1,445.00
2,167.00

833.00

1,555.00

300.00
3,600.00

3,000.00

หุ้นกู้คงเหลือ
ณ 31 ธ.ค. 57

หน่วย : ล้านบาท
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วงเงินที่
อนุมัติให้
จัดจ�ำหน่าย

ครั้งที่
ปีที่
จัดจ�ำหน่าย จัดจ�ำหน่าย
ครบก�ำหนด

อายุ
(ปี)

อัตราดอกเบี้ย
จ่ายทุก 6 เดือน
(ร้อยละ)
จ�ำนวนเงิน

2557

2558

2559

การไถ่ถอน

2560

2561

   44,600.00

1,230.00
1,340.00
1,430.00

1,200.00
1,000.00
1,000.00

1,250.00
1,250.00
1,500.00

5,000.00

หุ้นกู้คงเหลือ
ณ 31 ธ.ค. 57

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีหุ้นกู้คงเหลือ 44,600.00 ล้านบาท ได้โอนเป็นหนี้สินถึงก�ำหนดช�ำระภายใน 1 ปี จ�ำนวน 3,000 ล้านบาท คงเหลือเป็นหนี้สินระยะยาว 41,600 ล้านบาท
* บริษัทฯ ได้ท�ำธุรกรรม Cross Currency Swap เปลี่ยนภาระหนี้หุ้นกู้มูลค่า 3,200 ล้านบาท เป็นสกุลยูโรมูลค่า 71.24 ล้านยูโร ด้วยอัตราดอกเบี้ย 2.92% , 3.79% และ 4.46% ตามล�ำดับ

ระหว่างปี 2556
16 พฤษภาคม 2556		
1
2556 16 พฤษภาคม 2561 5
4.18
5,000.00						
							
5,000.00 						
30 สิงหาคม 2556		
2											
		 2 (ชุดที่ 1) 2556 30 สิงหาคม 2561 5
4.58
1,250.00
		
		
		 2 (ชุดที่ 2) 2556 30 สิงหาคม 2563 7
4.88
1,250.00
		
		
		 2 (ชุดที่ 3) 2556 30 สิงหาคม 2566 10
5.16
1,500.00
		
		
							
4,000.00 						
ระหว่างปี 2557													
ครั้งที่ 1 /2557													
07 กุมภาพันธ์ 2557		 ชุดที่ 1
2557 07 กุมภาพันธ์ 2562 5
4.71
1,200.00
		
		
			 ชุดที่ 2
2557 07 กุมภาพันธ์ 2564 7
5.14
1,000.00
		
		
			 ชุดที่ 3
2557 07 กุมภาพันธ์ 2567 10
5.58
1,000.00
		
		
							
*3,200.00 						
ครั้งที่ 2 /2557							
						
26 ธันวาคม 2557		 ชุดที่ 1
2557 26 ธันวาคม 2562 5
4.46
1,230.00
		
		
			 ชุดที่ 2
2557 26 ธันวาคม 2564 7
4.76
1,340.00
		
		
			 ชุดที่ 3
2557 26 ธันวาคม 2567 10
4.98
1,430.00
		
		
							
4,000.00						
รวม

มติที่ประชุมใหญ่
ผู้ถือหุ้น
/ครั้งที่/วันที่

การจัดจ�ำหน่าย

หน่วย : ล้านบาท

บริษั ทฯ ได้ขึ้นทะเบียนหุ้นกู้ไว้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai BMA) และอยู่ในระบบซื้อขายหุ้นกู้ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ยกเว้นการออกหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2552 ซึ่งเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนในวงจ�ำกัด (ไม่เกิน 10 ราย)

5.15 หนี้สินหมุนเวียนอื่นๆ
งบการเงินรวม

เจ้าหนี้ค่าธรรมเนียมสนามบิน
รายได้รอตัดบัญชี		
ภาษีรอน�ำส่ง		
เจ้าหนี้ค่าใช้จ่ายพนักงานท้องถิ่นในต่างประเทศ
เงินมัดจ�ำรับ		
เจ้าหนี้พนักงาน		
รายได้รับล่วงหน้า		
เจ้าหนี้สินทรัพย์รอเรียกเก็บ
เจ้าหนี้อื่นๆ
			
รวม

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557

2556

2557

2556

4,641.41
100.56
213.76
498.90
1,268.73
2.29
792.63
1,173.64
8,691.92

5,901.77
4.39
144.37
564.44
917.41
161.42
347.55
518.59
1,813.75
10,373.69

4,641.41
100.06
211.82
498.90
1,260.63
2.29
792.63
1,041.42
8,549.16

5,901.77
4.14
141.82
564.44
909.33
161.42
347.55
518.59
2,371.23
10,920.29

5.16 เงินกองทุนบ�ำเหน็จพนักงาน งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนบ�ำเหน็จพนักงานบริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) โดยจ่ายสมทบกองทุนฯ ในอัตรา
ร้อยละ 10 ของเงินเดือนพนักงาน บริษัทฯ แสดงสินทรัพย์ หนี้สิน และยอดคงเหลือของกองทุนฯ ในงบแสดงฐานะการเงิน
ของบริษัทฯ รวมทัง้ รับรูด้ อกผลและค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดจากการด�ำเนินงานกองทุนฯ เป็นรายได้และค่าใช้จา่ ยของบริษัทฯ รายละเอียด
ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

สินทรัพย์หมุนเวียน		
อื่นๆ
รวม
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		
กองทุนเงินบ�ำเหน็จ		
รวม

2557

2556

4,883.18
73.87
4,957.05
193.90
4,763.15
4,957.05

4,844.51
75.19
4,919.70
45.29
4,874.41
4,919.70

				 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 กองทุนฯ มียอดคงเหลือ 4,763.15 ล้านบาท เท่ากับยอดภาระผูกพันของบริษัทฯ ทีจ่ ะต้อง
จ่ายให้พนักงาน (ในงวดบัญชีนี้ บริษัทฯ จ่ายสมทบกองทุนในอัตราร้อยละ 10 เป็นเงิน 218.20 ล้านบาท หักกับยอดจ่ายสมทบ
ตามภาระผูกพัน 112.97 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 105.23 ล้านบาท)

5.17 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน งบการเงินเฉพาะกิจการ

				 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน แบ่งเป็น 5 โครงการ ประกอบด้วย
				 5.17.1 การจ่ายเงินตอบแทนความชอบในการท�ำงาน บริษั ทฯ ให้ผลประโยชน์ส�ำหรับพนักงานเกษียณอายุให้
ได้รับเงินค่าตอบแทนความชอบ ในการท�ำงานดังนี้ พนักงานที่มีอายุงานตั้งแต่ 5 ปี แต่ไม่ถึง 15 ปี ได้รับค่าตอบแทนเท่ากับ
อัตราเงินเดือนค่าจ้างสุดท้าย 180 วัน และพนักงานที่มีอายุงานตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป ได้รับเงินค่าตอบแทนเท่ากับอัตราเงินเดือน
ค่าจ้างสุดท้าย 300 วัน 			
				 5.17.2 ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลหลังเกษียณ บริษั ทฯ ให้ผลประโยชน์ดังนี้ พนักงานที่เกษียณอายุ และ
พนักงานที่ได้รับอนุมัติให้เกษียณอายุก่อนก�ำหนด รวมทั้งคู่สมรสและบุตรอายุต�่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ที่ยังมิได้สมรสมีสทิ ธิเข้ารับ
การรักษาพยาบาล ณ สถานพยาบาลของบริษัทฯ ทุกแห่งได้โดยไม่เสียค่าใช้จา่ ยใดๆ
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				 5.17.3 การจ่ายเงินค่าชดเชยวันหยุดพักผ่อนประจ�ำปี บริษัทฯ ให้ผลประโยชน์ดังนี้ พนักงานที่ปฏิบัติงานในรอบปี
หนึ่งๆ จะมีสิทธิลาหยุดพักผ่อนได้ในรอบปีถัดไป และพนักงานสามารถสะสมวันหยุดพักผ่อนประจ�ำปีได้ไม่เกิน 3 ปี ติดต่อกัน
				 5.17.4 ผลตอบแทนพนักงานระยะยาว (แหวน - เข็ม) บริษัทฯ จะมอบรางวัลให้แก่พนักงานที่ได้ปฏิบัติงานครบ
15 ปี และครั้งต่อไปจะมอบให้เมื่อพนักงานปฏิบัติงานครบ 25 ปี และ 35 ปี
				 5.17.5 บัตรโดยสารฟรีหลังเกษียณ บริษัทฯ ให้ผลประโยชน์ดังนี้ พนักงานที่ท�ำงานกับบริษัทฯ มาครบ 15 ปี
มีสิทธิขอบัตรโดยสารฟรีประเภทส�ำรองที่นั่งได้ เฉพาะเส้นทางที่บริษัทฯ ท�ำการบินได้ 1 เที่ยว และหากพนักงานยังคงท�ำงาน
อยู่กับบริษัทฯ จะใช้สิทธินี้ได้อีกทุกรอบ 5 ปี ภายหลังจากวันที่มีสิทธิครั้งก่อนและพนักงานสามารถเก็บสะสมสิทธิไว้ใช้เมื่อใด
ก็ได้
				 ข้อสมมติฐานในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย
				 อัตราคิดลด (Discount Rate)		
4.4 %
				 อัตราเงินเฟ้อ (Price Inflation)		
3.0 %
				 อัตราการขึ้นเงินเดือน ส�ำหรับพนักงานในประเทศไทย 3.0 % - 7.0% และพนักงานท้องถิ่น 5.0 %
				 อัตราการหมุนเวียนพนักงาน (Turnover) ส�ำหรับพนักงานในประเทศไทย 0.0% - 2.0% และพนักงานท้องถิ่น
0.0% - 9.0%
				 อัตราเงินเฟ้อค่ารักษาพยาบาล		
6.0 %
				 อัตรามรณะ			
TMO08 (อัตราตารางมรณะไทยปี 2551)
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
งบการเงินรวม

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันต้นงวด
ปรับปรุงภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานของบริษัทย่อย
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
ผลประโยชน์ที่จ่าย
ขาดทุน(ก�ำไร)จากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันสิ้นงวด

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557

2556

2557

2556

10,545.97
498.87
451.03
13.04

11,082.18
(91.21)
489.01
433.00
(61.20)

10,511.75
481.54
450.02
13.04

10,970.90
475.63
432.53
(59.38)

11,508.91

(1,305.81)
10,545.97

11,456.35

(1,307.93)
10,511.75

				 ผลก�ำไร หรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย เกิดจากการเปลีย่ นแปลงในมูลค่าปัจจุบนั
ของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้ และผลประโยชน์ระยะยาวอื่น ซึ่งเป็นผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ข้อสมมติที่ใช้ในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยในงวดบัญชี ปี 2557 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติที่
ใช้ในการประมาณการดังกล่าว จึงไม่เกิดผลกระทบต่อก�ำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น
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5.18 ประมาณการหนี้สินระยะยาว

				 การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของประมาณการหนี้สินระยะยาว
งบการเงินรวม

ประมาณการหนี้สินระยะยาว ณ วันต้นงวด
ประมาณการหนี้สินระยะยาว ส�ำหรับงวด
ประมาณการหนี้สินระยะยาว ณ วันสิ้นงวด

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557

2556

2557

2556

488.52
(75.56)
412.96

831.59
(343.07)
488.52

486.08
(75.56)
410.52

829.19
(343.11)
486.08

				 ประมาณการหนี้สินระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 (งบการเงินเฉพาะกิจการ) ประกอบด้วย
				 5.18.1 ศาลชั้นต้นได้มีค�ำพิพากษาให้บริษั ทฯ ช�ำระค่าเสียหายที่พนักงานฟ้องร้องเป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น 9.89
ล้านบาท ซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา
				 5.18.2 ศาลชั้นต้นได้มีค�ำพิพากษาให้บริษั ทฯ ช�ำระค่าเสียหายจากการระงับการสั่งซื้อไวน์ที่บริษั ท หมิงเหยิง
อินเตอร์เนชั่นแนล ฟ้องร้องเป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น 27.63 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์
				 5.18.3 ศาลได้มีค�ำพิพากษาให้บริษั ทฯ จ่ายค่าชดเชยให้พนักงานเป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น 2.88 ล้านบาท ขณะนี้
อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา
				 5.18.4 ศาลชั้นต้นได้มีค�ำพิพากษาให้บริษั ทฯ ช�ำระค่าเสียหายเป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น 42.26 ล้านบาท ขณะนี้
อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา
				 5.18.5 ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ได้มีค�ำพิพากษา ให้บริษัทฯ คืนเงินค�้ำประกัน หรือเงินค่าปรับเป็นจ�ำนวนเงิน
ทั้งสิ้น 5.07 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา
				 5.18.6 ศาลอุทธรณ์ได้มีค�ำพิพากษาให้บริษัทฯ ช�ำระเงินเป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น 1.59 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่าง
การพิจารณาของศาลฎีกา
				 5.18.7 บริษั ทฯ ได้ประมาณการค่าความเสียหาย และค่าปรับ กรณีคดีละเมิดกฎหมายป้องกันการค้าที่ ไม่
เป็นธรรม (Antitrust) และรับรู้ไว้ในงบการเงินส�ำหรับปี 2551 จ�ำนวนเงิน 4,290.17 ล้านบาท ซึ่งในงบการเงินส�ำหรับปี
2553, 2554, 2555 และ 2556 บริษัทฯ ได้ปรับลดประมาณการค่าความเสียหาย และค่าปรับดังกล่าว จ�ำนวนเงิน 1,783.19
ล้านบาท 1,042.05 ล้านบาท 695.76 ล้านบาท และ 372.11 ล้านบาท ตามล�ำดับ และส�ำหรับปี 2557 บริษัทฯได้ปรับลด
ประมาณการค่าความเสียหาย และค่าปรับดังกล่าวอีกจ�ำนวน 75.86 ล้านบาท คงเหลือ 321.20 ล้านบาท
				 5.18.8 ในปี 2555 บริษัทฯ ได้ปรับลดประมาณการค่าความเสียหายและค่าปรับ กรณี Antitrust ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา จ�ำนวน 41 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เหลือเฉพาะกรณี Passenger Civil Class Action จ�ำนวน 20 ล้านดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา ต่อมาคณะกรรมการบริษัทฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2556 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 มีมติอนุมัติการ
ประนีประนอมยอมความกรณี U.S. Passenger Civil Class Action ในวงเงิน 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ตามประเด็น
ความเห็นของคณะกรรมการด้านกฎหมาย ซึ่งต่อมาส�ำนักกฎหมาย Cravath, Swaine & Moore LLP ทนายความบริษัทฯ
สามารถเจรจาตกลงจ�ำนวนเงินได้ต�่ำกว่าที่คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติคือ 9.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
				 ปัจจุบัน บริษั ทฯ ได้ตกลงประนีประนอมยอมความกับโจทก์เป็นเงินจ�ำนวน 9.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
รวมค่าใช้จา่ ยในการ Notice ให้แก่กลุม่ โจทก์ทงั้ หมด (Action Class) และค่าทนายความของโจทก์แล้วโดยบริษัทฯ สามารถแบ่ง
ช�ำระเงินในการประนีประนอมยอมความเป็น 2 งวด อย่างไรก็ตาม สัญญาประนีประนอมยอมความจะต้องได้รบั ความเห็นชอบ
จากศาล Federal Court เมืองซานฟรานซิสโก มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ก่อนที่การประนีประนอมยอมความ
จะมีผลบังคับตามกฎหมาย ส่วนการช�ำระเงินตามสัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าวเป็นการช�ำระเงินเข้าบัญชี Escrow
ซึ่ง Escrow Agent จะท�ำการโอนให้แก่โจทก์ได้ต่อเมื่อศาลมีค�ำพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความแต่หากศาลไม่มี
ค�ำพิพากษาดังกล่าวก็จะต้องโอนเงินคืนให้แก่บริษัทฯ ต่อไป ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินในการประนีประนอม ยอมความงวดที่ 1
และงวดที่ 2 เข้าบัญชี Escrow ตามสัญญาประนีประนอมยอมความแล้ว

176 รายงานประจ�ำปี 2557

				 ในคราวประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 10/2554 วันที่ 19 สิงหาคม 2554 มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนสกุลเงินที่
ใช้ในการประมาณการค่าความเสียหาย และค่าปรับจากสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินต่างประเทศตามภาระสัญญาที่จะต้องช�ำระ
ในอนาคต โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบันจากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันสิ้นงวดบัญชี
				 ฝ่ายกฎหมาย และก�ำกับกิจกรรมองค์กร จึงได้ก�ำหนดแนวทางในการประมาณการดังนี้
				 1. การปรับปรุงประมาณการค่าความเสียหายและค่าปรับข้างต้น เป็นการประเมินจากความคืบหน้าและแนวทาง
ของคดีต่างๆ ซึ่งมีความชัดเจนขึ้น ตลอดจนพิจารณาจากโอกาสที่บริษัทฯ อาจถูกกล่าวหาจากทางการของแต่ละประเทศที่มี
การสอบสวนประกอบกับอัตราค่าปรับขั้นต�่ำที่อาจจะเกิดขึ้น ในกรณีที่มีการชี้ขาดหรือพิพากษาว่า บริษัทฯได้กระท�ำความผิด
ตามที่ถูกกล่าวหา หรือตามที่ถูกฟ้องร้องจริง และปรับปรุงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศให้สอดคล้องกับปัจจุบัน
มากขึ้น
				 2. จ�ำนวนประมาณการค่าความเสียหาย และค่าปรับข้างต้น เป็นการประมาณจากฐานค่าปรับของทางการแต่ละ
ประเทศที่มีการสอบสวนและฟ้องร้องรวมตลอดถึงประมาณการเบื้องต้นของค่าเสียหายคดีแพ่ง กรณี Civil Class Action
ในประเทศสหรัฐอเมริกา ถึงแม้คดีแพ่งดังกล่าวยังไม่ปรากฏทุนทรัพย์ของคดีในค�ำฟ้อง ซึ่งโจทก์มีหน้าที่จะต้องพิสูจน์ความ
เสียหาย
				 3. การชี้ขาดหรือการตัดสินในคดีต่างๆ จะเกิดขึ้นในปีงบประมาณต่อจากนี้ซึ่งอาจเกิดขึ้นไม่พร้อมกัน
				 4. การประมาณการดังกล่าวอาจคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงในสาระส�ำคัญเนื่องจาก
					 4.1 ในประเทศที่มีการสอบสวนโดยที่ยังไม่มีการกล่าวหาว่า บริษัทฯ ได้กระท�ำผิดกฎหมายนั้น ยังไม่ปรากฏ
ข้อเท็จจริงทีแ่ น่ชดั ว่าจะมีการกล่าวหาหรือไม่ ถ้ามีการกล่าวหาจะระบุวา่ ท้องที่ใดบ้างทีบ่ ริษัทฯกระท�ำผิด ดังนัน้ จึงยังไม่สามารถ
ทราบจ�ำนวนรายรับของบริษัทฯ ในท้องที่ดังกล่าวในอันที่จะถูกน�ำไปเป็นหลักฐานในการค�ำนวณค่าปรับหรือค่าเสียหายได้
					 4.2 การก�ำหนดค่าปรับและค่าเสียหายเป็นดุลยพินิจของผู้ชี้ขาดหรือผู้ตัดสินโดยอาจจะพิจารณาข้อเท็จจริง
อื่นๆ ในคดีประกอบด้วย
					 4.3 ก่อนมีการชี้ขาดหรือตัดสิน อาจมีการตกลงหรือประนีประนอมในเรื่องค่าปรับหรือค่าเสียหายได้ ทั้งนี้
จะขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละประเทศและรูปคดีที่เกิดขึ้น			

5.19 เงินปันผลจ่าย งบการเงินเฉพาะกิจการ

				 ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2557 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 งดจ่ายเงินปันผลส�ำหรับผลการ
ด�ำเนินงานประจ�ำปี 2556

5.20 ทุนเรือนหุ้น

				 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนหุ้นสามัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จ�ำนวน 2,698.90 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
รวมเป็นทุนจดทะเบียน 26,989.01 ล้านบาท ทุนที่ออกและช�ำระแล้วจ�ำนวน 21,827.72 ล้านบาท

5.21 ส�ำรองตามกฎหมาย

				 บริษัทฯ มียอดส�ำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จ�ำนวน 2,691.27 ล้านบาท
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5.22 รายได้อื่นๆ
งบการเงินรวม

ก�ำไรจากการจ�ำหน่ายทรัพย์สิน
เงินปันผลจากบริษัทร่วมและบริษัทย่อย
รายได้จากการให้บริการอืน่ ของฝ่ายซ่อมบ�ำรุงอากาศยาน
รายได้จากค่าธรรมเนียมสนามบินทีเ่ รียกเก็บกับผูโ้ ดยสาร
รายได้ค่าปรับจากการส่งมอบเครื่องบินล่าช้า
รายได้ค่าปรับอื่นๆ		
รายได้ค่าสินไหมทดแทนจากเหตุอุทกภัย
รายได้จากการให้บริการห้องรับรองลูกค้า
อื่นๆ			
			
รวม

2557

2556

2557

2556

27.02
485.08
7.86
110.08
164.70
100.95
1,723.12
2,618.81

87.77
598.49
630.88
651.85
73.23
1,135.09
79.16
476.66
3,733.13

27.02
346.24
485.08
7.86
110.08
164.70
100.95
1,878.56
3,120.49

87.77
552.16
598.49
630.88
651.85
73.23
1,135.09
79.16
473.54
4,282.17

5.23 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
งบการเงินรวม

ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
ผลประโยชน์พนักงาน		
ค่าตอบแทนผู้บริหารบริษัทฯ
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ
			
รวม

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557

2556

2557

2556

30,223.55
962.94
70.13
17.59
31,274.21

32,146.12
858.68
79.39
24.52
33,108.71

30,098.90
944.60
64.90
14.97
31,123.37

32,146.96
848.78
73.45
22.79
33,091.98

				ผู้บริหาร หมายถึง กรรมการบริษัทฯ ทุกท่าน กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ ผู้บริหารบริษัทฯ 4 รายแรก และผู้ด�ำรง
ต�ำแหน่งเทียบเท่าผู้บริหารรายที่ 4 ทุกราย ต่อจากกรรมการผู้จัดการบริษัทฯ โดยรวมผู้บริหารบริษัทฯ ในสายงานบัญชี หรือ
การเงินบางคน ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
		
				 นอกจากนี้ กรรมการบริษัทฯ ยังได้รับสิทธิประโยชน์ด้านบัตรโดยสาร ซึ่งในปี 2557 และ 2556 กรรมการบริษัทฯ
ได้ขอออกบัตรโดยสารให้แก่ตนเอง และผู้เกี่ยวข้องจ�ำนวน 153 ฉบับ และ 279 ฉบับ ซึ่งประมาณมูลค่าจากราคาเต็มตามชั้น
ที่เดินทางคิดเป็นเงิน 13.41 ล้านบาท และ 28.18 ล้านบาท ตามล�ำดับ

5.24 ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเครื่องบิน งบการเงินเฉพาะกิจการ

				 ตามที่บริษัทฯ ได้ปลดระวางเครื่องบิน จ�ำนวน 22 ล�ำ และรอการขาย ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5.5
จากการเปรียบเทียบมูลค่าสุทธิทางบัญชีกับมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย ของเครื่องบิน A300-600 จ�ำนวน 8 ล�ำ
A340-500 จ�ำนวน 4 ล�ำ ATR72 จ�ำนวน 2 ล�ำ B737-400 จ�ำนวน 4 ล�ำ และ B747-400 จ�ำนวน 1 ล�ำ พบว่ามูลค่ายุติธรรม
หักต้นทุนในการขายต�่ำกว่ามูลค่าสุทธิทางบัญชีเป็นจ�ำนวนเงิน 6,196.33 ล้านบาท บริษัทฯ จึงได้บันทึกรับรู้รายการขาดทุน
จากการด้อยค่าของเครื่องบิน ดังกล่าวไว้ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับปี 2557
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5.25 ค่าใช้จ่ายอื่น
งบการเงินรวม
2557

ค่าเช่าส�ำนักงานและสาธารณูปโภค
2,880.95
ค่าเครื่องใช้ส�ำนักงาน		
182.62
ค่าซ่อมแซมอาคารและอุปกรณ์
690.84
ค่าจ้างแรงงานภายนอก		
1,295.81
ค่าที่ปรึกษาและบริการ		
580.26
ค่าด�ำเนินคดีละเมิดกฎหมายป้องกันการค้าที่ไม่เป็นธรรม
59.61
ค่าเช่าและบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
547.98
ค่าเช่าเครื่องมืออุปกรณ์สื่อสารและอุปกรณ์ส�ำนักงาน
378.20
ค่าเดินทางและยานพาหนะ
580.23
ค่าสิทธิประโยชน์		
398.41
ค่าเสียหายให้ลูกค้า		
229.02
ค่าเสียหายจากเหตุอุทกภัย
69.96
ค่าเผื่ออะไหล่เครื่องบินที่เสื่อมสภาพและไม่ได้ใช้งาน
682.71
ค่าใช้บริการระวางขนส่งสินค้าพัสดุภัณฑ์
144.06
ค่าใช้จ่ายร่วมลงทุนในกลุ่ม STAR ALLIANCE
112.97
ภาษีการค้าและภาษีโรงเรือน
176.16
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
293.64
อื่นๆ			
1,542.19
			
รวม
10,845.62

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556

2557

2556

2,796.66
251.19
698.12
1,458.47
680.88
(277.90)
465.05
312.00
592.02
482.19
266.76
154.25
720.75
175.42
148.66
298.60
163.57
1,315.80
10,702.49

2,880.95
182.62
690.84
1,295.81
580.26
59.61
547.98
378.20
580.23
398.41
229.02
69.96
682.71
144.06
112.97
176.16
290.25
1,382.42
10,682.46

2,796.66
251.19
698.12
1,458.47
680.88
(277.90)
465.05
312.00
592.02
482.19
266.76
154.25
720.75
175.42
148.66
298.60
158.93
1,232.18
10,614.23

				 ค่าด�ำเนินคดีละเมิดกฎหมายป้องกันการค้าที่ ไม่เป็นธรรมเป็นค่าความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ที่บริษั ทฯ ได้ตั้ง
ประมาณการค่าความเสียหาย และค่าปรับจากคดีละเมิดกฎหมาย ป้องกันการค้าที่ไม่เป็นธรรม (Antitrust) ซึ่งในงวดบัญชี
ปี 2557 บริษัทฯได้ปรับลดประมาณการค่าความเสียหาย และค่าปรับดังกล่าวข้างต้น ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ
5.18.7

5.26 ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
งบการเงินรวม
2557

2556

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จากก�ำไรสุทธิทางภาษีส�ำหรับงวด
80.21
99.83
32.93
บวก (หัก) : สินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
จากผลแตกต่างชั่วคราวเพิ่มขึ้น/ลดลง
(1,245.05)
(1,029.23)
(1,241.37)
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้สุทธิ
(1,164.84)
(929.40)   (1,208.44)

2556

60.04
(1,028.08)
  (968.04)
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5.27 การส่งเสริมการลงทุน

				 บริษัทฯ ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุน ส�ำหรับการด�ำเนินการขนส่งทางอากาศของเครื่องบินโดยสารประกอบด้วย
กิจกรรมการขนส่งผู้โดยสารและกิจกรรมการขนส่งสินค้า ตามบัตรส่งเสริมการลงทุนดังต่อไปนี้
หน่วย : ล้านบาท
บัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่

วันที่ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุน

1214(2)/2552
1874(2)/2552
1446(2)/2554
1178(2)/2555
1627(2)/2555
2576(2)/2555
2577(2)/2555
1220(2)/2556
1221(2)/2556
1590(2)/2556
2357(2)/2556
2358(2)/2556
2360(2)/2556
2362(2)/2556
2363(2)/2556
2364(2)/2556
2365(2)/2556
2366(2)/2556
2367(2)/2556

13 มีนาคม 2552
19 พฤศจิกายน 2552
21 เมษายน 2554
10 กุมภาพันธ์ 2555
22 พฤษภาคม 2555
22 ตุลาคม 2555
22 ตุลาคม 2555
13 กุมภาพันธ์ 2556
13 กุมภาพันธ์ 2556
1 พฤษภาคม 2556
27 กันยายน 2556
27 กันยายน 2556
27 กันยายน 2556
27 กันยายน 2556
27 กันยายน 2556
27 กันยายน 2556
27 กันยายน 2556
27 กันยายน 2556
27 กันยายน 2556

				 ภายใต้เงื่อนไขที่ก�ำหนดบางประการ สิทธิพิเศษรวมถึงการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับก�ำไรสุทธิที่
ได้รับจากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ
				 รายได้จากการขาย หรือการให้บริการ แยกตามกิจการที่ ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและไม่ได้รับการส่งเสริม
การลงทุนส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557

รายได้จากการขายหรือการให้บริการ		
กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
77,083.69
กิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
110,693.90
รวมรายได้จากการขายหรือการให้บริการ
187,777.59

2556

64,920.92
141,054.96
205,975.88

5.28 ก�ำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น

				 ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค�ำนวณโดยหารก�ำไรหรือขาดทุนที่เป็นส่วนของบริษัทใหญ่ด้วยจ�ำนวนถัวเฉลี่ย ถ่วงน�้ำหนัก
ของหุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้นในระหว่างงวด
งบการเงินรวม

ก�ำไร(ขาดทุน)ที่เป็นส่วนของบริษัทใหญ่
จ�ำนวนหุ้นสามัญที่ออก ณ วันที่ 1 มกราคม
จ�ำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก
ก�ำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน(บาท)
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หน่วย : ล้านบาท / ล้านหุ้น
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557

2556

2557

2556

(15,611.62)
2,182.77
   2,182.77
   (7.15)

(12,047.37)
2,182.77
   2,182.77
   (5.52)

(14,896.00)
2,182.77
   2,182.77
   (6.82)

(13,437.99)
2,182.77
   2,182.77
   (6.16)

5.29 ข้อมูลทางการเงินจ�ำแนกตามส่วนงาน งบการเงินรวม

				 5.29.1 รายละเอียดข้อมูลทางการเงินจ�ำแนกตามส่วนงาน มีรายละเอียดดังนี้

งบก�ำไรขาดทุน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
กิจการขนส่ง
ทางอากาศ
2557

2556

หน่วยธุรกิจ
2557

2556

หน่วย : ล้านบาท
กิจการอื่นๆ
2557

2556

รวมทั้งสิ้น
2557

2556

รายได้ภายนอก
178,482.49 196,849.66 7,697.14 7,255.91 2,187.98 2,230.67 188,367.61 206,336.24
รายได้ระหว่างส่วนงาน
(408.07) 10,331.24 (671.06) 6,195.13 (1,079.13) 16,526.37
ดอกเบีย้ รับ
268.62
510.77
11.35
4.99
279.97
515.76
ค่าใช้จา่ ยทางการเงิน
(6,073.28) (6,057.26) (6,073.28) (6,057.26)
ค่าใช้จา่ ยทางการเงิน-สุทธิ
(5,804.66) (5,546.49) 11.35
4.99 (5,793.31) (5,541.50)
ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
(18,952.55) (18,452.35) (772.72) (799.08) (809.26) (774.24) (20,534.53) (20,025.67)
ค่าน�ำ้ มันเครือ่ งบิน
(78,101.94) (80,525.26) (1,129.38)
(79,231.32) (80,525.26)
ค่าใช้จา่ ยผลประโยชน์พนักงาน
(18,420.05) (19,264.96) (7,679.56) (7,977.25) (5,174.60) (5,866.50) (31,274.21) (33,108.71)
รายได้ (ค่าใช้จา่ ย) ภาษีเงินได้
1,208.44
968.04
(43.60) (38.64) 1,164.84
929.40
ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนใน 								
บริษัทร่วม
77.28
836.09
77.28
836.09
ผลก�ำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลีย่ น								
เงินตราต่างประเทศ
12,644.84 (3,897.22) (21.89)
2.57 12,622.95 (3,894.65)
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
(6,342.58) (5,426.20) (6,342.58) (5,426.20)
ก�ำไรจากการเปลีย่ นสภาพเงินลงทุน
298.16
298.16
ก�ำไรจากรายการแทนการจ�ำหน่าย
722.30
722.30
ก�ำไร(ขาดทุน)ของส่วนงาน
(3,258.19) (15,910.63) (7,448.56) 2,261.87 (6,030.64) 719.41 (16,737.39) (12,929.35)

สินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
กิจการขนส่ง
ทางอากาศ
2557

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินลงทุน		
ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่
สินทรัพย์ที่ไม่ได้ปนั ส่วน
สินทรัพย์รวม
หนีส้ นิ หมุนเวียน
หนีส้ นิ ไม่หมุนเวียน
หนีส้ นิ ที่ไม่ได้ปนั ส่วน
หนีส้ นิ รวม

2556

54,615.59 53,927.76
4,851.06 5,060.47
215,510.01 222,732.50
14,041.80 11,997.27
96,252.69 79,589.35
163,805.62 167,740.77
-

หน่วยธุรกิจ
2557

2556

603.99 756.56
4,802.08 5,268.08
1.54
3.31
234.67
-

860.61
11.66
-

หน่วย : ล้านบาท
กิจการอื่นๆ
2557

2556

รวมทั้งสิ้น
2557

2556

4,999.65 1,266.18 60,219.23 55,950.50
1.02
51.08 4,852.08 5,111.55
3,709.36 3,448.15 224,021.45 231,448.73
65.45
38.94 14,108.79 12,039.52
4,065.63 2,534.43
307,267.18 307,084.73
4,403.09 637.70 100,890.45 81,087.66
56.52
44.99 163,862.14 167,797.42
1,218.66 1,280.92
265,971.25 250,166.00
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				 บริษัทฯ มีส่วนงานที่รายงาน 3 ส่วนงาน ประกอบด้วย ส่วนงานกิจการขนส่งทางอากาศ ส่วนงานหน่วยธุรกิจ และ
ส่วนงานกิจการอื่นๆ โดยส่วนงานกิจการขนส่งทางอากาศ ประกอบด้วย บริการขนส่งผู้โดยสาร บริการขนส่งสินค้า พัสดุภัณฑ์
และไปรษณียภัณฑ์ ส่วนงานหน่วยธุรกิจเป็นกิจการที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับการขนส่ง ประกอบด้วย การพาณิชย์สินค้า
และไปรษณียภัณฑ์ การบริการลูกค้าภาคพื้น การบริการลานจอดและอุปกรณ์ภาคพื้น และครัวการบิน และส่วนงาน
กิจการอื่นๆ เป็นกิจการสนับสนุนการขนส่งประกอบด้วย การบริการอ�ำนวยการบิน การจ�ำหน่ายสินค้าปลอดภาษีบนเครื่องบิน
การจ�ำหน่ายสินค้าที่ระลึก ฝ่ายช่าง และการด�ำเนินงานของบริษัทย่อย
				 ก�ำไร(ขาดทุน)รวมก่อนภาษีเงินได้ของแต่ละส่วนงานเกิดขึน้ จากรายได้รวมหักต้นทุน และค่าใช้จา่ ยในการด�ำเนินงาน
				 บริษัทฯ บันทึกรายการโอนรายได้ระหว่างส่วนงานด้วยราคาที่ขายให้กับลูกค้าที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ หักส่วนลด
ส่วนงานหน่วยธุรกิจด้านการบริการลูกค้าภาคพืน้ บันทึกด้วยราคาต้นทุนหักส่วนลด ส่วนงานกิจการอืน่ ๆ ฝ่ายช่างบันทึกด้วยราคา
ต้นทุนงบประมาณ และบริษัทฯ ได้ตัดบัญชีที่เป็นรายการโอนระหว่างกันดังกล่าวในการจัดท�ำงบการเงินรวม
				 สินทรัพย์ของส่วนงาน เป็นสินทรัพย์ที่ใช้ด�ำเนินงานหรือเกี่ยวข้องกับกิจการนั้นๆ
				 หนี้สินของส่วนงาน เป็นหนี้สินในการด�ำเนินงานหรือเกี่ยวข้องกับกิจการนั้นๆ
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หน่วย
ธุรกิจ

อื่นๆ

ภูมิภาค
เอเชีย
ยุโรป

แปซิฟิก
เหนือ

ออสเตรเลีย
และ
นิวซีแลนด์

รายได้ต่างประเทศ

แอฟริกา

รายได้ค่าเช่า
เหมาล�ำ
และอื่นๆ ดอกเบี้ยรับ
รายได้อื่น

ก�ำไรจาก
รายการ
แทนการ
จ�ำหน่าย

รายได้อื่น
ผลก�ำไร
(ขาดทุน)
ก�ำไรจาก
จากอัตรา
การเปลี่ยน แลกเปลี่ยน
สภาพเงิน
เงินตรา
ลงทุน
ต่างประเทศ

รวม

หน่วย : ล้านบาท

รายได้ค่าน�้ำมัน และค่าประกันได้รวมอยู่ในรายได้ที่แยกตามภูมิศาสตร์ และได้ปรับการแสดงประจ�ำปี 2556 ด้วยเพื่อให้สามารถเปรียบเทียบกันได้

ส�ำหรับปี														
ม.ค.-ธ.ค.57
10,127.77 7,697.14 2,187.98 90,381.98 54,880.47 2,770.42 17,164.07 1,150.14 2,007.64 279.97 2,618.82
12,622.95 203,889.35
ม.ค.-ธ.ค.56
14,964.78 7,255.91 2,230.67 98,160.44 56,427.52 3,427.96 20,344.19 1,402.88 2,121.89 515.76 3,733.13
722.30 298.16 (3,894.65) 207,710.94

กิจการ
ขนส่ง

รายได้ภายในประเทศ

5.29.2 รายได้จ�ำแนกตามภูมิศาสตร์ มีรายละเอียดดังนี้

5.30 กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ

				 ในงวดบัญชีนี้ บริษัทฯ จ่ายสมทบเข้ากองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพฯ เป็นจ�ำนวนเงินทัง้ สิน้ 1,271.83 ล้านบาท โดยมีเกณฑ์
ในการจ่ายสมทบเข้ากองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพส�ำหรับสมาชิกที่มีอายุการท�ำงานไม่เกิน 20 ปี ในอัตราร้อยละ 9 ของเงินเดือน
ส่วนสมาชิกที่มีอายุการท�ำงานเกิน 20 ปี ในอัตราร้อยละ 10
			 เงินกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพบริหารงานโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จ�ำกัด และบริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน กรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน) ซึง่ เป็นบริษัทฯ จัดการ
กองทุนที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

5.31 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

				 5.31.1 บริษัทฯ มีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งยังมิได้แสดงในงบการเงิน ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
2557

การค�้ำประกันโดยธนาคาร (ในประเทศ)
37.24
การค�้ำประกันโดยธนาคาร (ต่างประเทศ)
357.37
บริษัทฯ ถูกฟ้องเป็นจ�ำเลยในคดีต่างๆ ดังนี้		
คดีพิพาทแรงงาน		
1,321.01
คดีเรียกค่าเสียหาย
2,247.42
			
รวม
   3,963.04

2556

231.09
457.22
1,299.87
2,588.15
   4,576.33

		
5.31.2 ความคืบหน้าคดีละเมิดกฎหมายป้องกันการค้าที่ไม่เป็นธรรม (Antitrust) โดยมีรายละเอียดดังนี้
			
1. กรณีที่บริษัทฯ ถูกตรวจสอบโดยทางการของประเทศสหรัฐอเมริกา (Department of Justice/DOJ)
โดยแยกออกเป็น 2 กรณี
				 1.1 กรณี Cargo US DOJ Investigation ซึ่งบริษัทฯ ได้รับแจ้งอย่างไม่เป็นทางการว่า DOJ ได้ยุติ
การสอบสวนบริษัทฯ ไปแล้ว
				 1.2 กรณี Passenger US DOJ Investigation ปัจจุบันบริษัทฯ ไม่ได้รับการติดต่อใดๆ จาก DOJ
จึงคาดว่า DOJ น่าจะยุติการด�ำเนินคดีกับบริษัทฯ แล้ว
			
2. กรณีที่บริษั ทฯ ถูกตรวจสอบโดยทางการของประเทศออสเตรเลีย Australian Competition and
Consumer Commission (ACCC)
				 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2552 ACCC ได้ยื่นฟ้องบริษัทฯ กล่าวหาว่าบริษัทฯ กระท�ำการละเมิดกฎหมาย
Trade Practices Act 1974 โดยยังไม่ได้ระบุยอดค่าปรับและค่าใช้จ่ายที่เรียกร้องมา
				 ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ตกลงประนีประนอมยอมความกับ Australian Competition and Consumer
Commission (ACCC) เป็นเงินค่าปรับจ�ำนวน 7,500,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย พร้อมค่าทนายความของ ACCC จ�ำนวน
500,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,000,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเมื่อวันที่ 14
ธันวาคม 2555 ศาลได้มีค�ำพิพากษาให้ประนีประนอมยอมความตามที่บริษัทฯ และ ACCC ตกลงกันแล้วโดยบริษัทฯ สามารถ
ผ่อนช�ำระค่าปรับได้เป็นจ�ำนวน 7 งวด ในช่วงระยะเวลา 3 ปี
				 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายช�ำระค่าปรับงวดที่ 1 ถึงงวดที่ 5 ตามสัญญาประนีประนอมยอมความแล้ว
			
3. กรณี ที่บ ริ ษั ท ฯ ถู ก ตรวจสอบโดยทางการของประเทศสาธารณรัฐ เกาหลี Korea Fair Trade
Commission / KFTC
				 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 บริษัทฯ ได้รับค�ำตัดสินฉบับทางการ โดย KFTC มีค�ำสั่งปรับบริษัทฯ
เป็นเงินจ�ำนวน ทั้งสิ้น 2,877,000,000 วอน แต่ไม่ด�ำเนินคดีอาญากับบริษัทฯ และพนักงานที่เกี่ยวข้อง และบริษัทฯ ได้ยื่น
อุทธรณ์ค�ำตัดสินของ KFTC Commissioners ต่อศาล ผลปรากฏว่า ศาลมีค�ำสั่งยกอุทธรณ์ของบริษัทฯ ทั้งเส้นทางการบิน
ออกจากประเทศสาธารณรัฐเกาหลีและเส้นทางการบินออกจากเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ซึ่งบริษัทฯ ได้ยื่นฎีกาต่อศาล

184 รายงานประจ�ำปี 2557

				 ปัจจุบัน ศาลฎีกาสาธารณรัฐเกาหลี ได้มีค�ำตัดสินยืนตามค�ำตัดสินของศาลอุทธรณ์ (Seoul High
Court) ทัง้ กรณีเส้นทางการบินออกจากสาธารณรัฐเกาหลี และเส้นทางการบินออกจากเขตบริหารพิเศษฮ่องกงไปยังสาธารณรัฐ
เกาหลี กล่าวคือ ให้บริษัทฯ ช�ำระค่าปรับจ�ำนวน 2,198,000,000 วอน ส�ำหรับเส้นทางการบินออกจากสาธารณรัฐเกาหลี และ
ช�ำระค่าปรับจ�ำนวน 679,000,000 วอน ส�ำหรับเส้นทางการบินออกจากเขตบริหารพิเศษฮ่องกง พร้อมช�ำระค่าใช้จ่ายในการ
ด�ำเนินคดีชั้นอุทธรณ์ และชั้นฎีกาให้แก่ KFTC จ�ำนวน 36,611,290 วอน หรือประมาณ 1.13 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้รับรู้
เป็นค่าใช้จ่ายแล้วในไตรมาส 3 ปี 2557 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ช�ำระเงินค่าปรับดังกล่าวทั้ง 2 รายการตามค�ำตัดสินของ KFTC
ไว้แล้ว ในขณะยื่นอุทธรณ์ต่อศาล
			
4. กรณีที่บริษั ทฯ ถูกตรวจสอบโดยคณะกรรมการด้านการพาณิชย์ของประเทศนิวซีแลนด์ (New
Zealand Commerce Commission) หรือ NZCC
				 NZCC ได้ยื่นฟ้องบริษัทฯ และสายการบินอื่นอีก 13 สายการบิน ณ ศาลเมือง Auckland กล่าวหาว่า
บริษั ทฯ ร่วมกับสายการบินอื่นก�ำหนด Fuel Surcharge และ Security Surcharge ซึ่งเป็นการละเมิดกฎหมายพาณิชย์
(Commerce Act) ของประเทศนิวซีแลนด์ โดยขอให้ศาลมีค�ำพิพากษาให้บริษัทฯ ช�ำระค่าปรับและค่าใช้จ่ายตามกฎหมาย
โดยยังไม่ได้ระบุยอดค่าปรับและค่าใช้จ่ายที่เรียกร้องมา
				 ปัจจุบัน บริษั ทฯ ได้ตกลงประนีประนอมยอมความกับคณะกรรมการด้านการพาณิชย์ของประเทศ
นิวซีแลนด์ (New Zealand Commerce Commission) หรือ NZCC เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556
ศาลประเทศนิวซีแลนด์ ได้มีค�ำพิพากษาตามแนวทางของการเจรจาประนีประนอมที่บริษั ทฯ ได้ท�ำกับ NZCC โดยศาลได้
อนุญาตให้บริษัทฯ ช�ำระค่าปรับให้แก่ทางการของประเทศนิวซีแลนด์ เป็นจ�ำนวน 2,700,000.00 ดอลลาร์นิวซีแลนด์ และ
ช�ำระค่าใช้จ่ายทนายความของคณะกรรมการ NZCC จ� ำนวน 259,079.18 ดอลลาร์นิวซีแลนด์ รวมทั้งสิ้นเป็นจ� ำนวน
2,959,079.18 ดอลลาร์นิวซีแลนด์ โดยสามารถแบ่งช�ำระค่าปรับเป็น 4 งวด ในระยะเวลา 18 เดือน
				 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายช�ำระค่าปรับครบทุกงวด ตามสัญญาประนีประนอมยอมความแล้ว
			
5. กรณีที่บริษั ทฯ ถูกกลุ่มผู้โดยสารฟ้องเรียกค่าเสียหายบริษั ทฯ ต่อศาลนครลอสแองเจลีส และศาล
นครซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา กล่าวหาว่าบริษัทฯ ก�ำหนดราคาอัตราค่าโดยสารและค่าธรรมเนียมพิเศษต่างๆ อันเป็น
การละเมิดกฎหมาย Antitrust ของประเทศสหรัฐอเมริกา ต่อมาศาลมีค�ำสั่งให้ศาลนครซานฟรานซิสโกพิจารณาเป็นคดีเดียว
โดยยังไม่มีการระบุจ�ำนวนทุนทรัพย์ที่ฟ้องร้องจนกว่าศาลจะชี้ขาดว่าบริษัทฯ เป็นฝ่ายผิด
				 ปัจจุบนั บริษัทฯ ได้ตกลงประนีประนอมยอมความกับโจทก์เป็นเงินจ�ำนวน 9.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
รวมค่าใช้จ่ายในการ Notice ให้แก่กลุ่มโจทก์ทั้งหมด (Action Class) และค่าทนายความของโจทก์แล้ว โดยบริษัทฯ สามารถ
แบ่งช�ำระค่าปรับเป็น 2 งวด อย่างไรก็ตาม สัญญาประนีประนอมยอมความจะต้องได้รับความเห็นชอบจากศาล Federal
Court เมืองซานฟรานซิสโก มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ก่อนที่การประนีประนอม ยอมความจะมีผลบังคับ
ตามกฎหมาย ส่วนการช�ำระเงินตามสัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าวเป็นการช�ำระเงินเข้าบัญชี Escrow ซึ่ง Escrow
Agent จะท�ำการโอนให้แก่โจทก์ได้ตอ่ เมือ่ ศาลมีคำ� พิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความ แต่หากศาล ไม่มคี ำ� พิพากษา
ดังกล่าวก็จะต้องโอนเงินคืนให้แก่บริษัทฯ ต่อไป
				 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินในการประนีประนอมยอมความงวดที่ 1 และงวดที่ 2 เข้าบัญชี Escrow ตาม
สัญญาประนีประนอมยอมความแล้ว
			
6. กรณีบริษัทฯ ถูกจ�ำเลยในคดี Cargo Civil Class Action ในประเทศออสเตรเลียยื่นค�ำร้องเพื่อใช้
สิทธิไล่เบี้ยต่อบริษัทฯ
				 สายการบิน British Airways สายการบิน Singapore Airlines (ร่วมกับ Singapore Airlines Cargo)
สายการบิน Cathay Pacific และ Lufthansa Cargo ได้ยื่นค�ำร้องต่อศาลขอให้เรียกบริษัทฯ เข้าเป็นจ�ำเลยร่วมในคดีแพ่ง
และเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2556 ศาลได้มีค�ำสั่งอนุญาตให้จ�ำเลยยื่นค�ำร้องเพื่อใช้สิทธิไล่เบี้ยต่อบริษัทฯ รวมทั้งสายการบินอื่นๆ
เพื่อให้ร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายตามสัดส่วนในกรณีที่ศาลมีค�ำสั่งให้จ�ำเลยช�ำระค่าเสียหายต่อโจทก์
				 ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ตกลงประนีประนอมยอมความกับโจทก์และจ�ำเลยแล้ว เป็นเงิน 500,000 ดอลลาร์
ออสเตรเลีย ซึ่งศาลได้เห็นชอบตามสัญญาประนีประนอมยอมความระหว่างโจทก์ จ�ำเลย และสายการบินที่ถูกไล่เบี้ย (รวมทั้ง
บริษัทฯ) ตกลงกันแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างรอศาลจัดท�ำค�ำสั่งอนุญาตการประนีประนอมยอมความเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) 185

			
7. กรณีบริษัทฯ ถูกสายการบิน British Airways ซึ่งเป็นจ�ำเลยในคดี Cargo Civil Action ในประเทศ
อังกฤษร้องขอใช้สิทธิไล่เบี้ย
				 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 บริษัทฯ ได้รับหนังสือจากทนายความในประเทศอังกฤษของสายการบิน
British Airways แจ้งว่าสายการบิน British Airways ซึ่งเป็นจ�ำเลยในคดี Civil Class Action ในประเทศอังกฤษ และถูกฟ้อง
ให้ชดใช้ค่าเสียหายจากการก�ำหนดราคาค่าธรรมเนียมพิเศษ (Fuel Surcharge และ Security Surcharge) ในช่วงระหว่างปี
2542 - 2550 ได้ยื่นค�ำร้องต่อศาลขอใช้สิทธิไล่เบี้ยสายการบินอื่นๆ จ�ำนวน 18 ราย รวมทั้งบริษัทฯ ในวันที่ 28 พฤศจิกายน
2556 ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ใช่คู่ความหลักในคดี คดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล		
			
8. กรณีบริษัทฯ ถูกฟ้องในคดี Cargo Civil Case ในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
				 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2557 บริษัทฯ ได้รับแจ้งเรื่องนี้จากส�ำนักงานสาขาของบริษัทฯ ในประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลีว่า กลุ่มบริษัทแอลจี ได้แก่ LG Chemical, LG Electronics, LG Display และ LG Life Science ได้ยื่นฟ้อง
คดีแพ่งต่อสายการบินจ�ำนวน 12 ราย รวมทั้งบริษัท ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 เพื่อเรียกร้องค่าเสียหายจากการร่วมกัน
ก�ำหนดราคา Fuel Surcharge ระหว่างสายการบินต่างๆ ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2546 - 2550 โดยกลุ่มบริษัทแอลจีได้ระบุ
จ�ำนวนทุนทรัพย์ในค�ำฟ้องเป็นเงินจ�ำนวน 404,000,000 วอน พร้อมดอกเบี้ย หรือประมาณ 12.28 ล้านบาท และได้สงวนสิทธิ์
ในการแก้ไขค�ำฟ้องเพื่อเพิ่มเติมจ�ำนวนทุนทรัพย์หากกลุ่มบริษั ทแอลจีสามารถพิสูจน์ได้ในภายหลัง ขณะนี้คดีอยู่ในระหว่าง
การพิจารณาของศาล
				

5.32 ความคืบหน้ากรณีการจัดท�ำสัญญาการซื้อพื้นที่ระวางบรรทุกสินค้าจากบริษัท
		 Southern Air Inc., (SAI)

		
เนื่องจากบริษัท Southern Air Inc., (SAI) ได้ยื่นขอฟื้นฟูกิจการ (Chapter 11) ต่อศาลล้มละลายเมืองเดลาแวร์
ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 บริษัทฯ จึงได้ยื่นค�ำขอรับช�ำระหนี้ในคดีที่บริษัท Southern Air Inc.
(SAI) ขอฟื้นฟูกิจการโดยมอบหมายให้ส�ำนักกฎหมาย SKADDEN, ARPS, SLATE, MEAGHER & FLOM เป็นทนายความท้องถิ่น
ของบริษัทฯ ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล
		
ต่อมาเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557 บริษัท Southern Air Inc., (SAI) ได้ยื่นฟ้องคดีแพ่งเรียกค่าเสียหายจากบริษัทฯ
กรณีบริษัทฯ ผิดสัญญาซื้อขายพื้นที่ระวางบรรทุกสินค้ากับบริษัท Southern Air Inc., (SAI) ทั้งนี้ส�ำนักกฎหมาย SKADDEN,
ARPS, SLATE, MEAGHER & FLOM ทนายความบริษัทฯ ได้ยื่นค�ำร้องขอตัดฟ้องแล้ว เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ขณะนี้
อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล

5.33 ความคืบหน้าในการด�ำเนินการเรียกร้องค่าเสียหายจากการส่งมอบเก้าอี้ผู้โดยสาร
		 ชั้นประหยัดล่าช้าจากบริษัท KOITO

		
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2554 ส�ำนักกฎหมาย Macfarlanes LLP ทนายความบริษั ทฯ ได้ยื่นฟ้องบริษั ท Koito
Industries Limited และบริษัท Asia Fleet Services (s) Pte., Ltd. กรณีผิดสัญญาซื้อขายเก้าอี้เครื่องบินส�ำหรับเครื่องบิน
A330-300 A380-800 และ B777-300 ต่อศาลประเทศอังกฤษแล้วซึ่งขณะนี้ บริษัท Koito Industries Limited (บริษัท
KI Holdings Limited) และบริษัท Asia Fleet Services (s) Pte., Ltd. ได้ยื่นค�ำให้การและฟ้องแย้งแล้ว ขณะนี้คดีอยู่ระหว่าง
การพิจารณาของศาล ซึ่งศาลได้นัดสืบพยานในวันที่ 26 มกราคม 2558 ถึง 12 กุมภาพันธ์ 2558 		

5.34 การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน งบการเงินเฉพาะกิจการ

		
5.34.1 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย
			
ความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ยในงบการเงิน เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาดที่อาจส่ง
ผลกระทบต่อผลด�ำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
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ตารางแสดงอัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก (Weighted Average Interest Rate) และจ�ำนวนเงินของ
หนี้สินทางการเงิน
หน่วย : ล้านบาท
ปี 2557

อัตรา
จ�ำนวนเงินกูค้ งเหลือ
จ�ำนวนเงินกูค้ งเหลือ
ดอกเบีย้
ตามสัญญาดอกเบีย้ ลอยตัว
ตามสัญญาดอกเบีย้ คงที่
ถัวเฉลีย่
หนีส้ นิ
ถ่วงน�ำ้ หนัก น้อยกว่า 1 ปี 1 ถึง 5 ปี มากกว่า 5 ปี น้อยกว่า 1 ปี 1 ถึง 5 ปี มากกว่า 5 ปี ยอดรวม
ทางการเงิน
แยกตามสกุลเงิน								
ดอลลาร์สหรัฐ
2.18
165.74
700.64
1,385.32
2,251.70
เยนญีป่ นุ่
1.17
1,675.61
4,023.06
4,156.90
9,855.57
เงินยูโร
1.59
7,797.69 27,973.04 21,346.75
2,214.96
6,437.35 14,180.95 79,950.74
เงินบาท
4.30 30,123.47 21,366.07
3,704.62
3,000.00 26,080.00 15,520.00 99,794.16
		 รวม
39,762.51 54,062.81 30,593.59
5,214.96 32,517.35 29,700.95 191,852.17
หน่วย : ล้านบาท
ปี 2556

อัตรา
จ�ำนวนเงินกูค้ งเหลือ
จ�ำนวนเงินกูค้ งเหลือ
ดอกเบีย้
ตามสัญญาดอกเบีย้ คงที่
ตามสัญญาดอกเบีย้ ลอยตัว
ถัวเฉลีย่
หนีส้ นิ
ถ่วงน�ำ้ หนัก น้อยกว่า 1 ปี 1 ถึง 5 ปี มากกว่า 5 ปี น้อยกว่า 1 ปี 1 ถึง 5 ปี มากกว่า 5 ปี ยอดรวม
ทางการเงิน
แยกตามสกุลเงิน								
ดอลลาร์สหรัฐ
เยนญีป่ นุ่
1.17
1,893.41
5,346.84
5,911.55
13,151.80
เงินยูโร
1.83
7,321.63 28,916.64 20,046.29
2,463.62
8,268.16 17,375.52 84,391.86
เงินบาท
4.42
9,401.47 28,334.16
3,720.00 20,550.00 16,850.00 78,855.63
รวม
18,616.51 62,597.64 25,957.84
6,183.62 28,818.16 34,225.52 176,399.29

			
บริษัทฯ มีนโยบายบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย โดยใช้เครื่องมือทางการเงินใน
ตลาดอนุพันธ์ ได้แก่ Interest Rate Swap (IRS) เพื่อแปลงอัตราดอกเบี้ยลอยตัวที่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นมาเป็นอัตรา
ดอกเบี้ยคงที่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีภาระหนี้เงินกู้ระยะยาว ภาระหนี้ภายใต้สัญญาเช่าซื้อที่เป็นอัตราดอกเบี้ย
ลอยตัวต่ออัตราดอกเบี้ยคงที่หลังการท�ำธุรกรรม Interest Rate Swap (IRS) ประมาณร้อยละ 50 ต่อ 50
			
ปัจจุบัน บริษัทฯ มีธุรกรรม IRS จ�ำนวนทั้งสิ้น 10 รายการ เป็นการแปลงหนี้ที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว
เป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ โดยแบ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยสกุลเงินยูโร 7 รายการ และอัตราดอกเบี้ยสกุลเงินบาท 3 รายการ โดย
วงเงินคงเหลือของธุรกรรม IRS ทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจ�ำนวน 15,314.87 ล้านบาท ซึ่งจะมีการช�ำระดอกเบี้ย
กันเป็นรายเดือน และรายไตรมาส ทั้งนี้ ธุรกรรม IRS สกุลเงินยูโร 3 รายการ จะสิ้นสุดสัญญาในปี 2560 และอีก 4 รายการ
จะสิ้นสุดสัญญาในปี 2561 และธุรกรรม IRS สกุลเงินบาทจะสิ้นสุดสัญญาในปี 2559 จ�ำนวน 1 รายการ และในปี 2560 จ�ำนวน
2 รายการ
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5.34.2 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
			
จากการทีบ่ ริษัทฯ มีรายได้เป็นเงินบาท และเงินตราต่างประเทศกว่า 50 สกุล โดยมีสกุลหลักได้แก่ ดอลลาร์
สหรัฐ (USD) บาท (THB) ยูโร (EUR) และเยน (JPY) และมีค่าใช้จ่ายในสกุลหลัก ได้แก่ ดอลลาร์สหรัฐ (USD) และ
บาท (THB) ในขณะที่มีหนี้สินใน 4 สกุลหลัก ได้แก่ ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ยูโร (EUR) บาท (THB) และเยน (JPY)
บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการบริหารความเสี่ยงอันเนื่องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้
บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการโดยใช้หลักการ Natural Hedging คือ การจัดให้ค่าใช้จ่ายเป็นเงินสกุลเดียวกับรายได้มากที่สุด และ
กู้เงินพร้อมกับปรับโครงสร้างเงินกู้ให้สอดคล้องกับเงินสดสุทธิจากการด�ำเนินการ (Net Operating Cash Flow) พร้อมๆ
กับการลดความเสี่ยงของการมีหนี้เป็นเงินสกุลต่างประเทศมากเกินไป โดยการมีหนี้สกุลเงินบาทด้วยส่วนหนึ่ง เพื่อที่จะลด
ความผันผวนของรายการผลก�ำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนในงบการเงิน ด้วยการวางแผนในการจัดหาเงินทุน และการใช้
เครื่องมือทางการเงินในการท�ำธุรกรรมที่เหมาะสม ได้แก่ Cross Currency Swap (CCS) ในช่วงที่ตลาดเงิน เอื้ออ�ำนวย
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีสัดส่วนเงินกู้ในสกุลหลักภายหลังจากการท�ำ CCS ดังนี้ USD : EUR : JPY : THB =
1 : 56 : 6 : 37 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ใช้เครื่องมือทางการเงิน ได้แก่ Forward Contract เพื่อจัดหาเงินช�ำระหนี้ในสกุลเงิน
ที่บริษัทฯ มีภาระผูกพันในอนาคต
			
ปัจจุบัน บริษัทฯ มีธุรกรรม CCS จ�ำนวนทั้งสิ้น 8 รายการ เป็นการแปลงหนี้เงินบาท (THB) เป็นหนี้สกุล
เงินยูโร (EUR) อัตราดอกเบี้ยคงที่ทั้งหมด มีวงเงินคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จ�ำนวน 351.12 ล้านยูโร หรือเทียบเท่า
14,169.37 ล้านบาท ซึ่งจะมีการช�ำระแลกเปลี่ยนเงินต้น และดอกเบี้ยกันทุกๆ ไตรมาส และทุกๆ 6 เดือน ทั้งนี้ธุรกรรม CCS
8 รายการ จะทยอยสิ้นสุดสัญญาในปี 2558 ถึงปี 2567
หน่วย : ล้านบาท
หนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

2557
สกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ
เยนญีป่ นุ่
เงินยูโร

ครบก�ำหนด
ภายใน 1 ปี

1 ถึง 5 ปี

165.74
1,675.61
10,012.65

700.64
4,023.06
34,410.39

2556
ครบก�ำหนด ครบก�ำหนด
เกินกว่า 5 ปี ภายใน 1 ปี

1,385.32
4,156.90
35,527.70

1,893.41
9,785.25

1 ถึง 5 ปี

ครบก�ำหนด
เกินกว่า 5 ปี

5,346.84
37,184.80

5,911.55
37,421.81

5.34.3 ความเสี่ยงด้านราคาน�้ำมัน
			
ความผันผวนของราคาน�้ำมันจะขึ้นอยู่กับอุปสงค์และอุปทานของน�้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดโลก รวมทั้ง
ผลกระทบจากสภาวการณ์ทางการเมืองระหว่างประเทศ ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลการด�ำเนินงาน เนื่องจากน�้ำมัน
เชื้อเพลิงเป็นวัตถุดิบที่ส�ำคัญในการด�ำเนินธุรกิจขนส่งทางอากาศ บริษั ทฯ ได้จัดท�ำการประกันความเสี่ยงราคาน�ำ้ มันโดยมี
วัตถุประสงค์เพือ่ ลดความผันผวนของต้นทุนด้านน�ำ้ มันอากาศยาน และเพือ่ ให้ผลประกอบการของบริษัทฯ เป็นไปตามเป้าหมาย
และเป็นการปกป้องมูลค่าของบริษัทฯ ให้แก่ผ้ถู อื หุน้ และผูท้ เี่ กีย่ วข้อง โดยมิใช่เป็นการแสวงหารายได้หรือหวังผลก�ำไรเพิม่ เติม
จากการบริหารความเสี่ยงราคาน�้ำมัน
			
บริษัทฯ ได้มกี ารบริหารความเสีย่ งราคาน�ำ้ มันอากาศยานอย่างต่อเนือ่ งเป็นระบบ โดยได้ปรับนโยบายการ
บริหารความเสี่ยงราคาน�้ำมันฯ ให้สามารถจัดท�ำประกันความเสี่ยงราคาน�้ำมันฯ ไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 20 และไม่เกินร้อยละ
80 ของปริมาณการใช้ในรอบหนึ่งปีงบประมาณ และระยะเวลาประกันไม่เกิน 18 เดือน โดยวิธีการก�ำหนดราคาน�้ำมันฯ ขั้นต�่ำ
และขั้นสูงไว้ซึ่งบริษั ทฯจะต้องรับภาระส่วนต่างหากราคาน�้ำมันฯ ต�่ำกว่าราคาขั้นต�่ำ ในทางกลับกันบริษัทฯ จะได้รับชดเชย
ส่วนต่างหากราคาน�้ำมันฯสูงกว่าราคาขั้นสูงโดยการรับชดเชยหรือจ่ายชดเชยส่วนต่างเป็นสกุลดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งในงวดบัญชีนี้
บริษัทฯ ได้ประกันความเสี่ยงราคาน�้ำมันฯ ในสัดส่วนถัวเฉลี่ยร้อยละ 63 ของปริมาณการใช้ และ ณ วันที่ 31ธันวาคม 2557
บริษัทฯ ยังมีภาระผูกพันจากการท�ำประกันความเสี่ยงราคาน�้ำมันถึงเดือน ธันวาคม 2558 อีกเป็นจ�ำนวน 14,400,000 บาร์เรล
โดยในไตรมาสที่ 1 2 3 และ 4 ของปี 2558 บริษัทฯ ได้ประกันความเสี่ยงราคาน�้ำมันฯ ในสัดส่วนถัวเฉลี่ยร้อยละ 66 75 80
และ 80 ตามล�ำดับ
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5.34.4 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
			
มูลค่ายุตธิ รรมคือ จ�ำนวนเงินทีผ่ ซู้ อื้ และผูข้ ายตกลงแลกเปลีย่ นสินทรัพย์ หรือจ่ายช�ำระหนีส้ นิ ในขณะที่
ทัง้ สองฝ่ายมีความรอบรู้ และเต็มใจในการแลกเปลี่ยน และสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ไม่มี
ความเกี่ยวข้องกัน
			
บริษัทฯ ใช้วิธีการและข้อสมมติฐานที่บริษัทฯ ใช้ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
แต่ละชนิด ดังนี้
			
l เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เจ้าหนี้การค้า เงินกู้ยืม เงินค้างจ่าย เป็นมูลค่ายุติธรรมที่ ใกล้เคียง
กับราคาที่บันทึกในบัญชี
			
l เงินลงทุนทัว
่ ไป เป็นมูลค่ายุตธิ รรมโดยประมาณจากราคาตามบัญชีสทุ ธิจากค่าเผือ่ การด้อยค่า ส�ำหรับ
เงินลงทุนในตราสารทุนที่มีราคาตลาดเป็นมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด
			
l ลูกหนี้การค้า เป็นมูลค่ายุติธรรมจากยอดลูกหนี้การค้าสุทธิจากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามบัญชี
			
l ธุรกรรมอนุพันธ์ทางการเงิน เป็น มูลค่ายุติธรรมที่เกิดจากการปรับมูลค่าของสัญญาที่บริษั ทท�ำไว้กับ
ธนาคารตั้งแต่เริ่มต้น ด้วยราคาตลาด ณ วันที่ในรายงานเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงมูลค่าของสัญญา ณ เวลาปัจจุบันมากขึ้น

5.35 สัญญาและภาระผูกพัน

		
5.35.1 ภาระผูกพันในการซื้อเครื่องบิน
			
บริษัทฯ มีภาระผูกพันในการซือ้ เครือ่ งบินทีต่ อ้ งช�ำระเป็นเงิน 33,527.59 ล้านบาท ส�ำหรับเครือ่ งบิน A320200 จ�ำนวน 3 ล�ำ A350-900 XWB จ�ำนวน 4 ล�ำ และ B777-300ER จ�ำนวน 3 ล�ำ คาดว่าจะได้รับมอบในระหว่างปี 2558-2561
ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท
ภาระผูกพัน

ซื้อเครื่องบิน		

ภายใน 1 ปี

เกิน 1 ปี - 5 ปี

14,064.17

19,463.42

		
5.35.2 สัญญาและภาระผูกพันเช่าเครื่องบิน
			
บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาเช่าด�ำเนินงาน (Operating Leases) เครื่องบินจ�ำนวน 46 ล�ำ โดยมีภาระ
ผูกพันที่ต้องจ่ายค่าเช่าเครื่องบินตามสัญญาเช่าด�ำเนินงานเป็นจ�ำนวนเงิน 4,582.66 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือประมาณ
151,746.58 ล้านบาท ประกอบด้วย เครื่องบิน A320-200 จ�ำนวน 15 ล�ำ A330-300 จ�ำนวน 2 ล�ำ A350-900 จ�ำนวน 8 ล�ำ
B737-400 จ�ำนวน 3 ล�ำ B777-200 จ�ำนวน 2 ล�ำ B777-300ER จ�ำนวน 8 ล�ำ B787-8 จ�ำนวน 6 ล�ำ และ B787-9 จ�ำนวน
2 ล�ำ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีเครื่องบินที่ บริษัทฯ รับมอบแล้ว จ�ำนวน 34 ล�ำ นับรวมเครื่องบิน B787-8 ที่รับมอบ
ใหม่ในไตรมาสที่ 4 ปี 2557 จ�ำนวน 2 ล�ำ อายุสัญญา 12 ปี และมีเครื่องบินที่ยังไม่ถึงก�ำหนดรับมอบอีกจ�ำนวน 12 ล�ำ
			
ทั้งนี้ มีเครื่องบินที่ถึงก�ำหนดสิ้นสุดสัญญาเช่าด�ำเนินงานในปี 2558 จ�ำนวน 3 ล�ำ และในปี 2559-2562
จะมีเครือ่ งบินครบก�ำหนดสิน้ สุดสัญญาเช่าด�ำเนินงานจ�ำนวน 8 ล�ำ และจะครบก�ำหนดสิน้ สุดสัญญาในปี 2563-2573 อีกจ�ำนวน
35 ล�ำ
			
ภาระผูกพันค่าเช่า ตามสัญญาเช่าเครื่องบินทั้ง 46 ล�ำ ส�ำหรับระยะเวลาแต่ละช่วงมีดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
ภาระผูกพัน

Rent

ภายใน 1 ปี

เกิน 1 ปี – 5 ปี

เกิน 5 ปี

8,241.92

47,205.14

96,299.52
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5.36 ความเสียหายจากเหตุอุทกภัย

		
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2554 เกิดเหตุการณ์น�้ำท่วมที่สนามบินดอนเมือง ท�ำให้ทรัพย์สินของบริษัทฯ ได้รับความ
เสียหาย ทั้งนี้ความเสียหายที่เกิดขึ้น บริษัทฯ ได้ท�ำประกันภัยไว้ ซึ่งทรัพย์สินที่เสียหายจะได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขของ
กรมธรรม์ประกันภัย
		
บริษัทฯ ได้บนั ทึกผลเสียหายจากเหตุอทุ กภัยส�ำหรับทรัพย์สนิ ทีเ่ สียหาย ประกอบด้วยเครือ่ งบิน A300-600 จ�ำนวน
2 ล�ำ อะไหล่เครื่องบิน (Consumable Part) พัสดุทั่วไปและอุปกรณ์ของฝ่ายช่าง ค่าซ่อมแซมเครื่องมืออุปกรณ์ของฝ่ายช่าง
และวัตถุดิบคลังภัตตาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษั ทฯ ได้รับเงินค่าสินไหมทดแทน จากบริษั ทประกันภัยเป็น
จ�ำนวนเงิน 1,759.02 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษั ทฯ รับรู้รายได้ ค่าสินไหมทดแทนจากเหตุอุทกภัยเป็นจ�ำนวนเงิน 1,759.02
ล้านบาท โดยบริษัทฯได้รับรู้ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 และ ปี2557 แล้ว จ�ำนวนเงิน
175 ล้านบาท 284.23 ล้านบาท 1,135.09 ล้านบาท และ 164.70 ล้านบาท ตามล�ำดับ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อยู่ระหว่าง
ด�ำเนินการเรียกร้องเงินค่าสินไหมชดเชยจากบริษัทผู้รับประกันภัยให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

5.37 ความเสียหายจากเหตุเที่ยวบิน TG 679

		
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2556 เที่ยวบิน TG 679 (เครื่องบินแบบ A330-300 ทะเบียน HS-TEF) ไถลออกนอกทางวิ่ง
(Runway) หลังจากการน�ำเครื่องลงจอด ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อุบัติเหตุในครั้งนี้มีผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บในเบื้องต้น
ประมาณ 80 คน และไม่มีผู้เสียชีวิต ในส่วนของเครื่องบินนั้นได้รับความเสียหายอย่างหนัก ซึ่งเครื่องบินล�ำดังกล่าวข้างต้น
ได้ท�ำประกันภัยไว้ในวงเงิน 32.45 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 1,014.01 ล้านบาท
		
กรณีที่เกิดขึ้นดังกล่าวข้างต้น ผู้รับประกันภัยของบริษัทฯ ได้รับทราบแล้ว พร้อมกับได้แต่งตั้งทนายความ รวมทั้ง
Lost Adjusters เพื่อประสานงานกับบริษัทฯ ทั้งในเรื่องการเรียกร้องค่าเสียหาย การฟ้องร้อง และการชดใช้ค่าเสียหายให้แก่
ผู้โดยสาร รวมทั้งการประเมินความเสียหายของเครื่องบินของบริษัทฯ จากเหตุที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ และเมื่อวันที่ 18 กันยายน
2556 บริษั ทฯ ได้รับเงิน Interim งวดแรกจากผู้รับประกันภัย จ�ำนวน 250,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือประมาณ
7.92 ล้านบาท
		
ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ประเมินค่าใช้จ่ายในการซ่อมเครื่องบินร่วมกับ Surveyor ของผู้รับประกันภัย และการท�ำ
Full Repair Assessment โดย บริษัท Airbus ได้ข้อสรุปว่าค่าใช้จ่ายในการซ่อมเครื่องบินสูงกว่าทุนประกันภัย ดังนั้นในเงื่อนไข
ของการประกันภัยถือว่าเครื่องบินล�ำดังกล่าวเสมือนเสียหายโดยสิ้นเชิง (Constructive Total Loss/CTL) ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับ
ค่าสินไหมทดแทน จากผู้รับประกันภัยแล้วทั้งสิ้น จ�ำนวน 33.24 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 1,077.56
ล้านบาท และรับเงินในเดือนมกราคม 2558 จ�ำนวน 9.72 ล้านบาท
		
ขณะนีบ้ ริษัทฯ ได้รบั เรือ่ งฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน) รวมทัง้ ผูโ้ ดยสาร
ทั้งชาวไทย และจีนมากกว่า 30 ราย ซึ่งเรื่องดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนการพิจารณา และด�ำเนินการของบริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย
ของผู้รับประกันภัย ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินการต่อสู้คดี ให้บริษั ทฯ และค่าสินไหม ผู้รับประกันภัยเป็นผู้รับผิดชอบ
ทั้งหมด

5.38 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

		
5.38.1 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2558 บริษัทฯ ได้ช�ำระคืนตั๋วแลกเงินจ�ำนวน 3,000 ล้านบาท
		
5.38.2 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2558 บริษัทฯ ออกตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) วงเงินรวม 700,000,000 บาท
อายุ 6 เดือน เสนอขายในประเทศต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับเงินโอนจากการออก
ตั๋วแลกเงินดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
		
5.38.3 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 บริษัทฯ ได้รับมอบเครื่องบิน B777-300ER จ�ำนวน 1 ล�ำ และเครื่องบิน
A320-200 จ�ำนวน 1 ล�ำ เป็นการจัดหาด้วยวิธีเช่าซื้อแบบใช้เครื่องบินเป็นหลักทรัพย์ค�้ำประกัน ระยะเวลาของสัญญา 12 ปี
		
5.38.4 เมือ่ วันที่ 29 มกราคม 2558 บริษัทฯ ได้สง่ มอบเครือ่ งบิน B747-400 ซึง่ ได้โอนเป็นสินทรัพย์รอการจ�ำหน่าย
จ�ำนวน 1 ล�ำ ให้กับผู้ซื้อ
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5.38.5 เมื่อวันที่ 30 มกราคม และ 17 กุมภาพันธ์ 2558 บริษัทฯ ได้ช�ำระคืนเงินกู้ระยะสั้นรวมเป็นจ�ำนวนเงิน
ทั้งสิ้น 3,000 ล้านบาท

5.39 การอนุมัติงบการเงิน

		
งบการเงินนี้ ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบผู้มีอ�ำนาจของบริษั ทฯ ให้ออกงบการเงินเมื่อวันที่ 20
กุมภาพันธ์ 2558
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2557 - ปัจจุบัน ปลัดกระทรวงพลังงาน
			
กระทรวงพลังงาน
l

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ ไม่มี

คณะกรรมการ
บริษัทฯ

พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง

นายคณิศ แสงสุพรรณ

ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ วันที่ 5 ส.ค. 2557
อายุ 58 ปี

ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
วาระที่ 1 วันที่ 22 เม.ย. 2552 - 28 เม.ย. 2553
วาระที่ 2 วันที่ 28 เม.ย. 2553 - 24 เม.ย. 2556
วาระที่ 3 วันที่ 24 เม.ย. 2556 - ปัจจุบัน
อายุ 56 ปี

รองประธานกรรมการคนที่ 2
กรรมการอิสระ
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม

การศึกษา/ประวัติการอบรม
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยทหารมิวนิค
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
หลักสูตรเสนาธิการกิจ โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ
วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำ�หรับนักบริหารชั้นสูง
สถาบันพระปกเกล้า
หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.)
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
l

l
l
l

l

กรรมการอิสระ
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
ประธานกรรมการบริหาร

การศึกษา/ประวัติการอบรม
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาเอก เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต
University of Toronto, Canada
หลักสูตร DAP 21/2004
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
l
l

l

l

ประวัติการทำ�งานในช่วงระยะเวลา 5 ปี
2556 - 2557 เสนาธิการทหารอากาศ กองทัพอากาศ
2555
ปลัดบัญชีทหารอากาศ กองทัพอากาศ
l
l

ตำ�แหน่งที่สำ�คัญอื่นๆ ในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ไม่มี
บริษัทหรือหน่วยงานอื่นๆ
ปัจจุบัน
ผู้บัญชาการทหารอากาศ
			
กองทัพอากาศ
ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
			
บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำ�กัด
ปัจจุบัน
สมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ปัจจุบัน
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
l

l

l
l

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ ไม่มี

ประวัติการทำ�งานในช่วงระยะเวลา 5 ปี
2549 - 2551 กรรมการอิสระ ธนาคาร ทิสโก้ จำ�กัด (มหาชน)
l

ตำ�แหน่งที่สำ�คัญอื่นๆ ในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ไม่มี
บริษัทหรือหน่วยงานอื่นๆ
ปัจจุบัน
ประธานกรรมการด้านวิชาการ
			
มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
			
บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำ�กัด
ปัจจุบัน
กรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย
ปัจจุบัน
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินการคลัง
			
คณะกรรมการ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
l

l

l
l

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ ไม่มี
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คณะกรรมการ
บริษัทฯ

พลโท ชาตอุดม ติตถะสิริ
กรรมการ

ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ วันที่ 27 ม.ค. 2558
อายุ 58 ปี
การศึกษา/ประวัติการอบรม
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
หลักสูตรหลักประจำ� ชุดที่ 66
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การทหาร)
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 53
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 18
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
l

l

l

l
l

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์

กรรมการ
ประธานคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์

ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ วันที่ 20 ธ.ค. 2556
อายุ 55 ปี
การศึกษา/ประวัติการอบรม
Bachelor of Commerce (Economics), University of Auckland,
New Zealand
Master of Art (Economics), Northwestern University, USA
หลักสูตร DCP 17/2002, หลักสูตร FSD 2/2008,
หลักสูตร RCP 21/2009, หลักสูตร FGP 7/2003
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 2548
สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 1
ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 15
ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 5
สถาบันวิทยาการการค้า
สถาบันพัฒนากรรมการ (Institute of Directors)
Advanced Management Program, Harvard Business Program
สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง ภาครัฐ รุ่นที่ 6
(PDI Public Director Institute)
Financial Institutions Governance Program
l

l
l

l
l
l
l

ประวัติการทำ�งานในช่วงระยะเวลา 5 ปี
2556
กรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่
			
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
2554
ปลัดบัญชีทหารบก
2553
รองปลัดบัญชีทหารบก
l

l
l

ตำ�แหน่งที่สำ�คัญอื่นๆ ในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ไม่มี
บริษัทหรือหน่วยงานอื่นๆ
ปัจจุบัน รองเสนาธิการทหารบก
			
กองบัญชาการกองทัพบก
ปัจจุบัน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ปัจจุบัน กรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
l

l
l

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ ไม่มี

l
l
l

l

ประวัติการทำ�งานในช่วงระยะเวลา 5 ปี
2553 - 2554
อธิบดีกรมสรรพสามิต กรมสรรพสามิต
2552 - 2553
อธิบดีกรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง
l
l

ตำ�แหน่งที่สำ�คัญอื่นๆ ในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ปัจจุบัน
กรรมการ ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ฝาจีบ จำ�กัด (มหาชน)
l
l

บริษัทหรือหน่วยงานอื่นๆ
2554 - ปัจจุบัน รองปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง
2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำ�กัด
2551 - ปัจจุบัน กรรมการ
			
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
l
l
l

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ ไม่มี
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คณะกรรมการ
บริษัทฯ

พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต
กรรมการ

ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ วันที่ 30 ธ.ค. 2557
อายุ 58 ปี
การศึกษา/ประวัติการอบรม
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอากาศยาน
โรงเรียนนายเรืออากาศ
l

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์

กรรมการ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน

ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ วันที่ 29 เม.ย. 2557
อายุ 59 ปี
การศึกษา/ประวัติการอบรม
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
นิติศาสตรบัณฑิต (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หลักสูตร DCP 81/2006, หลักสูตร SFE 2/2008,
หลักสูตร Re DCP 1/2008, หลักสูตร FND 39/2008,
หลักสูตร ACP 26/2009, หลักสูตร RCP 28/2012,
หลักสูตร FGP 7/2013
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
l
l

ประวัติการทำ�งานในช่วงระยะเวลา 5 ปี
เม.ย. 2549 - ก.ค. 2554 รองผู้บัญชาการสำ�นักงานผู้บังคับบัญชา
					
หน่วยถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์
					
สำ�นักบัญชาการทหารสูงสุด
					
กองบัญชาการกองทัพไทย
l

ตำ�แหน่งที่สำ�คัญอื่นๆ ในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ไม่มี
บริษัทหรือหน่วยงานอื่นๆ
ก.ค. 2554 - ปัจจุบัน
					
					
					
					

l

l

l

ประวัติการทำ�งานในช่วงระยะเวลา 5 ปี
ต.ค. 55 - ต.ค. 56 รองปลัดกระทรวงการคลัง
				 หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายได้ กระทรวงการคลัง
2553 - 2555 		 อธิบดีกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
2552 - 2553		 ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
				 กระทรวงการคลัง
l

ประจำ�สำ�นักพระราชวังพิเศษ
(รองหัวหน้า สำ�นักงานราชเลขานุการ
ในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร)
สำ�นักพระราชวัง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ ไม่มี

l
l

ตำ�แหน่งที่สำ�คัญอื่นๆ ในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ก.ย. 57 - ปัจจุบัน กรรมการ/ประธานกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทน
				 บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน)
มิ.ย. 56 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
				 ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
l

l

บริษัทหรือหน่วยงานอื่นๆ
ต.ค. 56 - ปัจจุบัน ปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง
l

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ ไม่มี
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คณะกรรมการ
บริษัทฯ

นายรัฐพล ภักดีภูมิ
กรรมการอิสระ

ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ วันที่ 5 ส.ค. 2557
อายุ 47 ปี
การศึกษา/ประวัติการอบรม
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เครือ่ งกล) University of Colorado, Boulder, USA
MBA (การตลาดและธุรกิจระหว่างประเทศ) Sasin Graduate Institute
of Business Administration
ปริญญาโท Executive Master’s in International Logistics and Supply
Chain Strategy, Georgia Institute of Technology, Atlanta, USA
Executive Program in General Management, Strategies for
Sustainable Business MIT Sloan School of Management, USA
หลักสูตร DCP 52/2004
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำ�หรับนักบริหาร
ระดับสูงรุ่นที่ 13 (ป.ป.ร. 13) สถาบันพระปกเกล้า
สมาชิกหน่วยฝึกการบินพลเรือนกองทัพอากาศ รุ่นที่ 65 (ทอ. 65)
หน่วยฝึกการบินพลเรือน กองทัพอากาศ
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 1 (ว.พ.น. 1)
สถาบันวิทยาการพลังงาน
หลักสูตรกฎหมายปกครองสำ�หรับผู้บริหารระดับสูง (กปส.) รุ่นที่ 1
สำ�นักงานศาลปกครอง
หลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ (บมช.) รุ่นที่ 5
สำ�นักข่าวกรองแห่งชาติ
2013 Southeast Asia Regional Program Fellows, Eisenhower Fellowships
ประวัติการทำ�งานในช่วงระยะเวลา 5 ปี
2543 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เอสเอฟจี จำ�กัด (มหาชน)
2533 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท เอสเค มิเนอรัลส์ จำ�กัด
ตำ�แหน่งที่สำ�คัญอื่นๆ ในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
2557 - ปัจจุบัน		 กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี
					 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำ�กัด (มหาชน)
บริษัทหรือหน่วยงานอื่นๆ
2557 - ปัจจุบัน		 ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
					 บริษัท เจเนอรัล อิเลคทรอนิค คอมเมอร์ซเซอร์วิสเซส จำ�กัด
ส.ค. 57 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการตรวจสอบ อนุกรรมการกำ�หนดผลตอบแทน
					 อนุกรรมการพัฒนาธุรกิจ อนุกรรมการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี
					 บริษัท ไปรษณียไ์ ทย จำ�กัด
2554 - ปัจจุบัน 		 ประธานกรรมการ บริษัท ดีเอ็กซ์อินโนเวชั่น จำ�กัด
ปัจจุบัน			 กรรมการ บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำ�กัด
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ ไม่มี
l
l

l

l

l

l

l

l

นายวิรไท สันติประภพ

กรรมการอิสระ
ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ วันที่ 28 ส.ค. 2557
อายุ 45 ปี
การศึกษา/ประวัติการอบรม
เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินยิ มอันดับ 1)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
A.M. in Economics, Harvard University, Cambridge,
MA, USA
Ph.D. in Economics, Harvard University, Cambridge,
MA, USA
Corporate Strategy Executive Education Program,
Sloan School M.I.T., USA
หลักสูตร DAP 63/2007, หลักสูตร DCP 194/2014
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 4/2550
สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
l

l

l

l

l

l

l

l

l

l
l

l

l

l

l
l
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ประวัติการทำ�งานในช่วงระยะเวลา 5 ปี
2552 - 2556 รองผูจ้ ดั การ หัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร
				 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
l

ตำ�แหน่งที่สำ�คัญอื่นๆ ในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ปัจจุบัน		 กรรมการ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำ�กัด
				 (มหาชน)
l

บริษัทหรือหน่วยงานอื่นๆ
ปัจจุบัน 		 ที่ปรึกษา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ปัจจุบัน		 กรรมการ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
ปัจจุบัน 		 กรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย
ปัจจุบัน 		 กรรมการ บริษัท อักษรเอ็ดดูเคชั่น จำ�กัด
l
l
l
l

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ ไม่มี

คณะกรรมการ
บริษัทฯ

นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการด้านกฎหมาย

ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
วาระที่ 1 วันที่ 22 เม.ย. 2552 - 28 เม.ย. 2553
วาระที่ 2 วันที่ 28 เม.ย. 2553 - 24 เม.ย. 2556
วาระที่ 3 วันที่ 24 เม.ย. 2556 - 1 ก.ค. 2557
วาระที่ 4 วันที่ 28 ส.ค. 2557 - ปัจจุบัน
อายุ 56 ปี
การศึกษา/ประวัติการอบรม
นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นิติศาสตรมหาบัณฑิต University of Pennsylvania, USA
เนติบัณฑิตไทย สำ�นักอบรมศึกษากฎหมาย แห่งเนติบัณฑิตยสภา
หลักสูตร DCP /2000, หลักสูตร EDC 1/2012
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร วตท. รุ่นที่ 12
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
l
l
l
l

l

ประวัติการทำ�งานในช่วงระยะเวลา 5 ปี
2556 - 2557 กรรมการ บริษัท Frasers and Neave, Limited, Singapore
2555 - 2557 กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท แผ่นดินทอง
			
พร็อพเพอร์ตี้ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด (มหาชน)
2554 - 2556 กรรมการ บริษัท ไมเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)
2552 - 2556 กรรมการ บริษัท สายการบินนกแอร์ จำ�กัด (มหาชน)
2550 - 2554 กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
			
บริษัท อาหารสยาม จำ�กัด (มหาชน)
2549 - 2557 กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
			
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำ�กัด (มหาชน)
l
l

l
l
l

l

ตำ�แหน่งที่สำ�คัญอื่นๆ ในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ปัจจุบัน
กรรมการและกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
			
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน)
ปัจจุบัน
กรรมการและประธานกรรมการสรรหา
			
บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำ�กัด (มหาชน)
ปัจจุบัน
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
			
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำ�กัด (มหาชน)
l

l

พลอากาศเอก ศิวเกียรติ์ ชเยมะ
กรรมการ

ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ วันที่ 29 เม.ย. 2557
อายุ 58 ปี
การศึกษา/ประวัติการอบรม
หลักสูตรเสนาธิการกิจ รุ่นที่ 35
โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ปี 2549
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรวิทยาลัยเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 38
วิทยาลัยเสนาธิการทหารอากาศ
หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ
ร่วมเอกชน รุ่นที่ 21 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
l

l

l

l

ประวัติการทำ�งานในช่วงระยะเวลา 5 ปี
เม.ย. 2557 ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ
			
กองทัพอากาศ
ต.ค. 2556
รองเสนาธิการทหารอากาศ
			
กองทัพอากาศ
ต.ค. 2555
ผู้ช่วยเสนาธิการทหารอากาศ
			
ฝ่ายกำ�ลังพล กองทัพอากาศ
ต.ค. 2552
ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน
			
กองทัพอากาศ
l

l

l

l

ตำ�แหน่งที่สำ�คัญอื่นๆ ในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ไม่มี
บริษัทหรือหน่วยงานอื่นๆ
ต.ค. 2557 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ
				 กองทัพอากาศ
ปัจจุบัน		 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
l

l

l

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ ไม่มี

บริษัทหรือหน่วยงานอื่นๆ
ปัจจุบัน
ทนายความ บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จำ�กัด
ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท Frasers Centrepoint Limited (ประเทศสิงค์โปร์)
l
l

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ ไม่มี
บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน) 197

คณะกรรมการ
บริษัทฯ

นายสมเกียรติ ศิริชาติไชย

นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์

ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ วันที่ 28 ส.ค. 2557
อายุ 50 ปี
การศึกษา/ประวัติการอบรม
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
MBA (Finance) The Wharton Graduate School of Business
Administration, University of Pennsylvania, PA., USA
หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.)
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน
ประวัติการทำ�งานในช่วงระยะเวลา 5 ปี
2554 - 2555		
ประธานกรรมการ บริษัท หลักทรัพย์จดั การกองทุน
					
กสิกรไทย จำ�กัด
2554 - 2555		
ประธานกรรมการ บริษัท ศูนย์วจิ ยั กสิกรไทย จำ�กัด
2553 - มี.ค. 2556
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
					
ธนาคารกสิกรไทย จำ�กัด (มหาชน)
2553 - มี.ค. 2556
สมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การ
					
ธนาคารกสิกรไทย จำ�กัด (มหาชน)
ม.ค. 2552 - ธ.ค. 2552 ประธานกรรมการ บริษัท หลักทรัพย์กสิกรไทย
					
จำ�กัด (มหาชน)
2548 - 2553		
เลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำ�หนด
					
อัตราค่าตอบแทน ธนาคารกสิกรไทย จำ�กัด (มหาชน)
เม.ย. 2548 - ส.ค. 2553 รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงาน
					
ทรัพยากรบุคคล ธนาคารกสิกรไทย จำ�กัด (มหาชน)

ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ วันที่ 5 ส.ค. 2557
อายุ 60 ปี

กรรมการอิสระ

l
l

l

l

l

l
l

กรรมการ

การศึกษา/ประวัติการอบรม
ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วารสารศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตร DCP 88/2007, หลักสูตร ACP 26/2009
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. รุ่นที่ 45)
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 15 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม
และการลงทุน (วธอ. 1)
หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครอง ระดับสูง (บยป. 5)
l
l
l
l

l

l
l

l

l

l

l

l

ประวัติการทำ�งานในช่วงระยะเวลา 5 ปี
ก.ค. 2555 - มิ.ย. 2557 รองปลัดกระทรวงคมนาคม
						 กระทรวงคมนาคม
มิ.ย. 2551 - ก.ค. 2555 ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานนโยบายและ
						 แผนการขนส่งและจราจร
						 กระทรวงคมนาคม
l

l

ตำ�แหน่งที่สำ�คัญอื่นๆ ในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ปัจจุบัน กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
			 ธนาคารกสิกรไทย จำ�กัด (มหาชน)
ปัจจุบัน กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การ
			 และรองประธานคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
			 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำ�กัด (มหาชน)
ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการอำ�นวยการบริหาร และประธานคณะกรรมการ
			 บริหารความเสี่ยง บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)

ตำ�แหน่งที่สำ�คัญอื่นๆ ในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ไม่มี

บริษัทหรือหน่วยงานอื่นๆ
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำ�กัด
ปัจจุบัน หัวหน้าคณะทีป่ รึกษาของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล
			 สภากาชาดไทย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ ไม่มี

l

l

l

l
l
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บริษัทหรือหน่วยงานอื่นๆ
ก.ค. 2557 - ปัจจุบัน		
ปัจจุบัน				
ปัจจุบัน				
						
l
l
l

ปลัดกระทรวงคมนาคม กระทรวงคมนาคม
กรรมการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
กรรมการ
บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำ�กัด

คณะกรรมการ
บริษัทฯ

พลอากาศเอก หม่อมหลวง สุปรีชา กมลาศน์
กรรมการอิสระ
กรรมการผูัมีอำ�นาจลงนาม

ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
วาระที่ 1 วันที่ 12 ต.ค. 2554 - 25 เม.ย. 2555
วาระที่ 2 วันที่ 25 เม.ย. 2555 - ปัจจุบัน
อายุ 62 ปี
การศึกษา/ประวัติการอบรม
ปริญญาตรี วิศวกรรมอากาศยาน โรงเรียนนายเรืออากาศ
รุ่นที่ 17
โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ 46
โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ 30
วิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ 29
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 46
หลักสูตร DAP 54/ 2006
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
l

l
l
l
l

นายจรัมพร โชติกเสถียร
กรรมการ

ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการวันที่ 27 ม.ค. 2558
อายุ 57 ปี
การศึกษา/ประวัติการอบรม
ปริญญาตรี สาขา Electrical Engineering and Computer Science,
Massachusetts Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย Harvard
ประเทศสหรัฐอเมริกา
หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.)
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปี 2547
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 11 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
หลักสูตร DCP 185/2557
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
l

l

l

l
l

l

ตำ�แหน่งที่สำ�คัญอื่นๆ ในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ไม่มี

ประวัติการทำ�งานในช่วงระยะเวลา 5 ปี
2553 - 2557 กรรมการและผู้จัดการ
			
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2554
คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน (กนส)
			
ธนาคารแห่งประเทศไทย
2553
ประธานกรรมการ
			
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
2553
ประธานกรรมการ
			
บริษัท สำ�นักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำ�กัด
2553
ประธานกรรมการ บริษัท เซ็ตเทรด ดอท คอม จำ�กัด
2553
ประธานกรรมการ บริษัท แฟมิลี่ โนฮาว จำ�กัด
2551 - 2553 รองผู้จัดการใหญ่และ Chief Information Officer
			
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน)

บริษัทหรือหน่วยงานอื่นๆ
ปัจจุบัน ข้าราชการบำ�นาญ กระทรวงกลาโหม

ตำ�แหน่งที่สำ�คัญอื่นๆ ในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ ไม่มี

บริษัทหรือหน่วยงานอื่นๆ
ปัจจุบัน
กรรมการ มูลนิธิศึกษาพัฒน์
ปัจจุบัน
กรรมการ มูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประวัติการทำ�งานในช่วงระยะเวลา 5 ปี
2554 ประธานคณะที่ปรึกษา
			 กองบัญชาการกองทัพไทย
2551 หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ
			 ประจำ�ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
			 กองบัญชาการกองทัพไทย
2550 รองผู้บัญชาการ กองบัญชาการยุทธทางอากาศ
l

l

l

l

l

l

l

l

l

l
l

l
l

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ ไม่มี

บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน) 199

ฝ่ายบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

นายจรัมพร โชติกเสถียร
กรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่

ได้รับแต่งตั้งวันที่ 4 ธ.ค. 2557
อายุ 57 ปี
การศึกษา/ประวัติการอบรม
ปริญญาตรี สาขา Electrical Engineering and Computer Science,
Massachusetts Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย Harvard
ประเทศสหรัฐอเมริกา
หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.)
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปี 2547
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 11
หลักสูตร DCP 185/2557
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
l

l

l

l
l

เรืออากาศเอก มนตรี จำ�เรียง

รองกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่
สายกลยุทธ์องค์กรและพัฒนาอย่างยั่งยืน

ได้รับแต่งตั้งวันที่ 9 ก.ย. 2557
อายุ 57 ปี
การศึกษา/ประวัติการอบรม
วิทยาศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล โรงเรียนนายเรืออากาศ
ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบันฑิต กิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตะวันออก
Mini MBA (SASIN)
Intensive Professional Program (NIDA)
Pilot Recruitment License (IATA), Miami USA
หลักสูตรการกำ�กับดูแลกิจการสำ�หรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
ของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน สถาบันพระปกเกล้า
หลักสูตร “Leadership Succession Program” โดยมูลนิธิสถาบันวิจัย
และพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) จัดตั้งโดยสำ�นักงานคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร) กระทรวงการคลัง
หลักสูตร Anti-Corruption For Executive Program (ACEP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Business Leader Development Program
University Of Oxford, UK.
l
l

l
l
l
l

l

ประวัติการทำ�งานในช่วงระยะเวลา 5 ปี
2553 - 2557 กรรมการและผู้จัดการ
			
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2554
คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน (กนส)
			
ธนาคารแห่งประเทศไทย
2553
ประธานกรรมการ
			
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
2553
ประธานกรรมการ
			
บริษัท สำ�นักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำ�กัด
2553
ประธานกรรมการ บริษัท เซ็ตเทรด ดอท คอม จำ�กัด
2553
ประธานกรรมการ บริษัท แฟมิลี่ โนฮาว จำ�กัด
2551 - 2553 รองผู้จัดการใหญ่และ Chief Information Officer
			
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน)
l

l

l

l

l

l

l

ประวัติการทำ�งานในช่วงระยะเวลา 5 ปี
2553 - 2557 รองกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่ ฝ่ายช่าง
			
บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน)
l

l
l

ตำ�แหน่งที่สำ�คัญอื่นๆ ในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท สายการบินนกแอร์ จำ�กัด (มหาชน)
ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
			
จำ�กัด (มหาชน)
l

ตำ�แหน่งที่สำ�คัญอื่นๆ ในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ไม่มี
บริษัทหรือหน่วยงานอื่นๆ
ปัจจุบัน
กรรมการ มูลนิธิศึกษาพัฒน์
ปัจจุบัน
กรรมการ มูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
l

l

บริษัทหรือหน่วยงานอื่นๆ
ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำ�กัด
l

l

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ ไม่มี
200 รายงานประจำ�ปี 2557

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 0.000029

ฝ่ายบริหาร

นาวาอากาศตรี อัษฎาวุธ วัฒนางกูร

เรืออากาศเอก กนก ทองเผือก

ได้รับแต่งตั้งวันที่ 13 พ.ย. 2555
อายุ 55 ปี

ได้รับแต่งตั้งวันที่ 9 ก.ย. 2557
อายุ 57 ปี

การศึกษา/ประวัติการอบรม
Diplom Prufung Bauingenieurwesen (Master Degree Level),
Civil Engineering, Hochschule Der Bundeswehr Muenchen,
Germany

การศึกษา/ประวัติการอบรม
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตร UCLA Extension Executive Management Program 2005,
University Of California, Los Angeles USA
หลักสูตร DCP (DCP Segment 1-6), หลักสูตร DAP หลักสูตร DCG
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Public Procurement Training System, International
Trade Centre (Phase 1-2) UNCTAD/WTO
หลักสูตร Corporate Secretary Development Program รุ่นที่ 9
สมาคมบริษัทจดทะเบียน
หลักสูตร Executive Development for Competitiveness
โครงการ Executive Program จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
หลักสูตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลางสำ�หรับหน่วยงาน
ด้านกฎหมายในภาครัฐและเอกชน รุ่นที่ 1 สถาบันพระปกเกล้า
หลักสูตรการบริหารการจัดการภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 1
สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ
หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 14
สถาบันพัฒนาข้าราชการ ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์ปอ้ งกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง รุน่ ที่ 4
สถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สัญญาธรรมศักดิ์

รองกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่
สนับสนุนการถวายบินแก่องค์ประธานศูนย์สนับสนุนการปฏิบตั กิ าร

l

ประวัติการทำ�งานในช่วงระยะเวลา 5 ปี
2555
รองกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่ สายมาตรฐาน
			
ความปลอดภัยและพัฒนาทรัพยากรการบิน
			
บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน)
2553 - 2555 รองกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่ สายปฏิบัติการ
			
บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน)
2551 - 2553 ผู้อำ�นวยการใหญ่ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรการบิน
			
บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน)
l

l

l

ตำ�แหน่งที่สำ�คัญอื่นๆ ในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ไม่มี
บริษัทหรือหน่วยงานอื่นๆ
ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
			
บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำ�กัด
l

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 0.000064

รองกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่
สายทรัพยากรบุคคลและกำ�กับกิจกรรมองค์กร

l
l
l
l

l

l

l

l

l

l

l

l

ประวัติการทำ�งานในช่วงระยะเวลา 5 ปี
2555 - 2557 ผู้อำ�นวยการใหญ่ ฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร
			
บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน)
2554 - 2555 ผู้อำ�นวยการใหญ่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
			
บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน)
2553 - 2554 ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายบริหารงานประชุม
			
บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน)
l

l

l

ตำ�แหน่งที่สำ�คัญอื่นๆ ในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ไม่มี
บริษัทหรือหน่วยงานอื่นๆ
ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ บริษัท วิงสแปนเซอร์วิสเซส จำ�กัด
ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำ�กัด
l
l

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 0.000041
บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน) 201

ฝ่ายบริหาร

เรืออากาศโท สุรพล อิศรางกูร ณ อยุธยา

เรืออากาศโท เฉลิมพล อินทรวงศ์

ได้รับแต่งตั้งวันที่ 9 ก.ย. 2557
อายุ 59 ปี

ได้รับแต่งตั้งวันที่ 9 ก.ย. 2557
อายุ 58 ปี

การศึกษา/ประวัติการอบรม
วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายเรืออากาศ
การจัดการมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การศึกษา/ประวัติการอบรม
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ทอ.) วิศวกรรมเครื่องกล
โรงเรียนนายเรืออากาศ
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการสำ�หรับนักบริหาร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

รองกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่สายการพาณิชย์

l
l

ประวัติการทำ�งานในช่วงระยะเวลา 5 ปี
2554 - 2557 กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายครัวการบิน
			
บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน)
2552 - 2554 ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายวางแผนการตอบสนอง
			
ภาวะฉุกเฉินและวิกฤติ
			
บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน)
l

l

ตำ�แหน่งที่สำ�คัญอื่นๆ ในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ปัจจุบัน
กรรมการ
			
บริษัท สายการบินนกแอร์ จำ�กัด (มหาชน)
l

รองกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่ฝ่ายช่าง

l

l

ประวัติการทำ�งานในช่วงระยะเวลา 5 ปี
2552 - 2557 ผู้อำ�นวยการใหญ่ ฝ่ายซ่อมบำ�รุงอากาศยาน
				 บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน)
l

ตำ�แหน่งที่สำ�คัญอื่นๆ ในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ปัจจุบัน		 กรรมการ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
				 จำ�กัด (มหาชน)
l

บริษัทหรือหน่วยงานอื่นๆ
ปัจจุบัน		 กรรมการ บริษัท ดอนเมืองอินเตอร์เนชั่นแนล
				 แอร์พอร์ต โฮเต็ล จำ�กัด
l

บริษัทหรือหน่วยงานอื่นๆ
ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท ครัวการบินภูเก็ต จำ�กัด
ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำ�กัด
l
l

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 0.00016

202 รายงานประจำ�ปี 2557

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 0.000023

ฝ่ายบริหาร

ร้อยตรี อนุสสรณ์ นาคศรีชุ่ม

นาวาอากาศตรี สถาพร เจริญศิริ

ได้รับแต่งตั้งวันที่ 9 ก.ย. 2557
อายุ 59 ปี

ได้รับแต่งตั้งวันที่ 1 ต.ค. 2557
อายุ 59 ปี

การศึกษา/ประวัติการอบรม
Bachelor of Science, Mechanical Engineering,
Mapua Institute of Technology, Philippines
Master of Science, Mechanical Engineering,
Oklahoma State University, United States
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

การศึกษา/ประวัติการอบรม
วิทยาศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอากาศยาน
โรงเรียนนายเรืออากาศ

รองกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่ หน่วยธุรกิจบริการการบิน

l

รองกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่สายปฏิบัติการ

l

l

l

ประวัติการทำ�งานในช่วงระยะเวลา 5 ปี
2557
กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้น
			
บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน)
2553 - 2557 ผู้อำ�นวยการใหญ่ ฝ่ายบริการลานจอด
			
และอุปกรณ์ภาคพื้น
			
บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน)
l

l

ตำ�แหน่งที่สำ�คัญอื่นๆ ในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ปัจจุบัน
กรรมการ
			
บริษัท โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย)
			
จำ�กัด (มหาชน)

ประวัติการทำ�งานในช่วงระยะเวลา 5 ปี
2555 - 2557 ผู้อำ�นวยการใหญ่ ฝ่ายปฏิบัติการบิน
			
บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน)
2555
ผู้อำ�นวยการภารกิจพิเศษ
			
ฝ่ายปฏิบัติการสนับสนุนการบิน
			
บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน)
2553 - 2555 ผู้อำ�นวยการภารกิจพิเศษ
			
ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรการบิน
			
บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน)
l

l

l

ตำ�แหน่งที่สำ�คัญอื่นๆ ในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ไม่มี

l

บริษัทหรือหน่วยงานอื่นๆ
ปัจจุบัน
กรรมการ สถาบันการบินพลเรือน
ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท วิทยุการบิน
			
แห่งประเทศไทย จำ�กัด
ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำ�กัด

l
l

บริษัทหรือหน่วยงานอื่นๆ
ปัจจุบัน
กรรมการ
			
บริษัท วิงสแปนเซอร์วิสเซส จำ�กัด
ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
			
บริษัท ดอนเมืองอินเตอร์เนชั่นแนล
			
แอร์พอร์ต โฮเต็ล จำ�กัด

l

l

l

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ ไม่มี
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ฝ่ายบริหาร

นางชาริตา ลีลายุทธ

ผู้อำ�นวยการใหญ่ ฝ่ายบริหารงานลงทุนสัมพันธ์
รักษาการ รองกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่
สายการเงินและการบัญชี

ได้รับแต่งตั้งในตำ�แหน่งรักษาการวันที่ 1 ต.ค. 2557
อายุ 53 ปี

นายปานฑิต ชนะภัย

ที่ปรึกษากรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่

ได้รับแต่งตั้งวันที่ 25 ก.ค. 2557
อายุ 60 ปี
การศึกษา/ประวัติการอบรม
Bachelor of Arts, West Liberty State College, USA
Master of Arts, International Relations The University
of Connecticut, USA
หลักสูตร DAP 111/2008
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
l

การศึกษา/ประวัติการอบรม
บัญชีบัณฑิต การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
l
l

ประวัติการทำ�งานในช่วงระยะเวลา 5 ปี
2551 - 2557 ผู้อำ�นวยการใหญ่ ฝ่ายบัญชีบริหารและงบประมาณ
			
บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน)
l

ตำ�แหน่งที่สำ�คัญอื่นๆ ในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ไม่มี

l

l

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปี
พ.ย. 2555 - ก.ค. 2557 กรรมการผู้จัดการหน่วยธุรกิจ
			
การบริการภาคพืน้ ระดับรองกรรมการ
			
ผูอ้ �ำ นวยการใหญ่
			
บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน)
2554 - 2555
รองกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่
			
สายการพาณิชย์
			
บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน)
2552 - 2554
รองกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่
			
สายทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไป
			
บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน)
l

l

บริษัทหรือหน่วยงานอื่นๆ
ปัจจุบัน
กรรมการ
			
บริษัท วิงสแปนเซอร์วิสเซส จำ�กัด

l

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 0.000037

l

ตำ�แหน่งที่สำ�คัญอื่นๆ ในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ไม่มี
บริษัทหรือหน่วยงานอื่นๆ ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 0.001629
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ฝ่ายบริหาร

นายธีรพล โชติชนาภิบาล

นายดนุช บุนนาค

ได้รับแต่งตั้งวันที่ 25 ก.ค. 2557
อายุ 57 ปี

ได้รับแต่งตั้งวันที่ 25 ก.ค. 2557
อายุ 51 ปี

การศึกษา/ประวัติการอบรม
Bachelor of Arts, Maths & Economics University College
of wales, Great Britain
Master of Science,Operations Research University
of Southampton, Great Britain

การศึกษา/ประวัติการอบรม
Bachelor of Special Studies,
Mathematics Cornell College, USA
Bachelor of Science in Systems Engineer,
Washington University at St. Louis, USA
Master of Construction Management
Washington University at St. Louis, USA

ที่ปรึกษากรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่

l

l

ที่ปรึกษากรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่

l

l

l

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปี
ก.พ. - ก.ค. 2557
รองกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่
			
สายการพาณิชย์
			
บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน)
มิ.ย. 2556 - ก.พ. 2557 รองกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่
			
สายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ
			
บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน)
มี.ค. 2554 - มิ.ย. 2556 รองกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่
			
สายผลิตภัณฑ์และบริการลูกค้า
			
บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน)
2553 - 2554
ผู้อำ�นวยการใหญ่ ฝ่ายพัฒนา
			
และสนับสนุนการพาณิชย์
			
บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน)
2553
กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายครัวการบิน
			
บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน)
2550 - 2553
ผู้อำ�นวยการใหญ่ ฝ่ายพัฒนา
			
และสนับสนุนการการพาณิชย์
			
บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน)

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปี
ก.พ. 2557 - ก.ค. 2557 รองกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่
			
สายรายได้เสริมองค์กร
			
บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน)
มิ.ย. 2556 - ก.พ. 2557 รองกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่
			
สายผลิตภัณฑ์และบริการลูกค้า
			
บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน)
พ.ย. 2555 - มิ.ย. 2556 รองกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่
			
สายการพาณิชย์
			
บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน)
ก.พ. 2554 - พ.ย. 2555 กรรมการผู้จัดการหน่วยธุรกิจ
			
การบริการภาคพื้น
			
บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน)
2549 - 2554
ผู้อำ�นวยการใหญ่ ฝ่ายวางแผนการตลาด
			
และการบริหารรายได้
			
บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน)

ตำ�แหน่งที่สำ�คัญอื่นๆ ในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ไม่มี

ตำ�แหน่งที่สำ�คัญอื่นๆ ในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ไม่มี

บริษัทหรือหน่วยงานอื่นๆ ไม่มี

บริษัทหรือหน่วยงานอื่นๆ ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 0.000995

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 0.000052

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l
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ฝ่ายบริหาร

นายนิรุฒ มณีพันธ์

นางสุวิมล บัวเลิศ

ได้รับแต่งตั้งวันที่ 25 ก.ค. 2557
อายุ 46 ปี

ได้รับแต่งตั้งวันที่ 13 พ.ย. 2555
อายุ 53 ปี

การศึกษา/ประวัติการอบรม
นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
เนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 45
Master of Comparative Jurisprudence (M.C.J)
Howard University, Washington D.C., USA
Master of Laws (LL.M.) Temple University,
Philadelphia Pennsylvania, USA

การศึกษา/ประวัติการอบรม
ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโทวิทยาศาสตร์ (Microbiology) Southern Illinois
University, USA
ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (การจัดการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาโทนิเทศศาสตร์ (การสื่อสาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตร หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ผู้นำ�มีวิสัยทัศน์)
วิทยาลัยนักบริหาร สำ�นักงาน ก.พ.
หลักสูตรพื้นฐานกฎหมายและหลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับ
บริษัทจดทะเบียน, หลักสูตร CSP และ DCP 195/2014
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ที่ปรึกษากรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่

l
l
l

l

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปี
2555 - 2557 รองกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่
			
สายทรัพยากรบุคคลและกำ�กับกิจกรรมองค์กร
			
บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน)
2554 - 2555 รองกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่
			
สำ�นักเลขานุการบริษัทฯ
			
บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน)
2551 - 2554 ผู้อำ�นวยการใหญ่ ฝ่ายกฎหมาย
			
และกำ�กับกิจกรรมองค์กร
			
บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน)
l

l

l

ตำ�แหน่งที่สำ�คัญอื่นๆ ในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ไม่มี
บริษัทหรือหน่วยงานอื่นๆ ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 0.001112

เลขานุการบริษัทฯ

l
l

l
l
l

l

ประวัติการทำ�งานในช่วงระยะเวลา 5 ปี
2555 - ปัจจุบัน ผู้อำ�นวยการใหญ่ สำ�นักเลขานุการบริษัท
					
บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน)
2554 - 2555 ผู้อำ�นวยการใหญ่ ฝ่ายบริหารทั่วไป
					
บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน)
2553 - 2554 ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายปฏิบัติการคลังสินค้า
					
บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน)
2546 - 2553 ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายควบคุมมาตรฐาน
					
และพัฒนาการตลาด
					
บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน)
l

l

l

l

ตำ�แหน่งที่สำ�คัญอื่นๆ ในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ไม่มี
บริษัทหรือหน่วยงานอื่นๆ
ปัจจุบัน 		
กรรมการ
					
บริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์เอเชีย จำ�กัด
ปัจจุบัน			
ประธานกรรมการตรวจสอบ
					
บริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์เอเชีย จำ�กัด
l

l

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ ไม่มี
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สำ�นักงาน

สาขา
AUCKLAND, NEW ZEALAND				
AKLAA : MR. KITIPONG MANITYAKUL
TKT/RSVN : (64-09) 377-3886
LEVEL 8, 23 CUSTOMS STREET EAST
FAX
: (64-09) 379-8597
CITIGROUP BUILDING, PO BOX 4559
AIRPORT : (64-09) 256-8518
AUCKLAND 1140, NEW ZEALAND
FAX
: (64-09) 256-8454
BEIJING, PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA
BJSAA : MR. SIRIPHONG MANGKALEE
UNITS 303-4, LEVEL 3, OFFICE TOWER W3
ORIENTAL PLAZA, NO.1 EAST CHANG AN AVENUE
DONG CHENG DISTRICT BEIJING,
100738 PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA

			
TKT
: (86-10) 8515-0088
RSVN
: (86-10) 8515-1142
FAX
: (86-10) 8515-1134
AIRPORT : (86-10) 6459-8899
FAX
: (86-10) 6459-0012

BRISBANE, AUSTRALIA
BNEAA : MR. TANAWAT HIRANYALEKHA
THAI AIRWAYS INTL BRISBANE
LEVEL 10, 380 QUEEN STREET
BRISBANE QUEENSLAND 4000, AUSTRALIA

			
TKT/RSVN : (61-7) 3215-4700
FAX
: (61-7) 3215-4737
AIRPORT : (61-7) 3860-4163
FAX
: (61-7) 3860-4328

BANGALORE, REPUBLIC OF INDIA
BLRAA : MR. KANAPORN APINONKUL
305, 3RD FLOOR EMBASSY SQUARE
148 INFANTRY ROAD
BANGALORE- 560 001, INDIA

			
TKT/RSVN : (91-80) 4098-0396/97
FAX
: (91-80) 4098-0392
AIRPORT : (91-80) 6678-3191
FAX
: (91-80) 6678-3192

COLOMBO, SRI LANKA		
CMBAA : MR. THONGCHAI TUNGKASAREERUK TKT/RSVN : (94-11) 266-7892-6
NBR 03, SIR EARNEST DE SILVA MAWATHA
FAX
: (94-11) 266-7891
COLOMBO 3, SRI LANKA
AIRPORT : (94-11) 225-2057
			 (94-11) 225-2861
			 EXT. 4964
FAX
: (94-11) 225-2057
COPENHAGEN, DENMARK		
CPHAA : MR. PRICHA NAWONGS
TKT
: (45-33) 750-150
RAADHUSPLADSEN 16
RSVN
: (45-33) 750-120
DK-1550 COPENHAGEN V
FAX
: (45-33) 750-180
DENMARK
AIRPORT : (45-32) 521-225
FAX
: (45-32) 523-052
				
DELHI, REPUBLIC OF INDIA
DELAA : MR. KORAKOT CHATASINGHA
TKT/RSVN : (91-11) 4149-7777
THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PUBLIC CO., LTD. FAX
: (91-11) 4149-7788
THE AMERICAN PLAZA
AIRPORT : (91-11) 2565-2413 /
HOTEL INTERCONTINENTAL EROS, NEHRU PLACE			 2565-2796
NEW DELHI 110 019, REPUBLIC OF INDIA
FAX
: (91-11) 2565-2788

DENPASAR, INDONESIA
DPSAD : MR. PHI-ROON SAKULTHONG
TKT/RSVN : (62-361) 288-141
THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PCL
FAX
: (62-361) 288-063
BRUSSELS, BELGIUM
TEL
: (32-2) 502-4744
INNA GRAND BALI BEACH HOTEL
AIRPORT : (62-361) 755-064
BRUSD : MRS. KATRIEN DEPAUW
FAX
: (32-2) 502-6947
JL. HANG TUAH, SANUR - BALI 80032
FAX
: (62-361) 755-063
THAI AIRWAYS INTERNATIONAL
e-mail
: reservations@thaiairways.be
INDONESIA			
21, AVENUE DE LA TOISON D’OR
TKT/RSVN : (32-2) 502-4744
				
1050 BRUSSELS, BELGIUM
FAX
: (32-2) 502-6947		 DHAKA, BANGLADESH
e-mail
: reservations@thaiairways.be
DACAA : MR. CHAROENCHAI LAKSANAKORN TKT/RSVN : (88-02) 887-9131-46
THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PUBLIC CO.LTD			 EXT 501
BUSAN, REPUBLIC OF KOREA
			
SPL WESTERN TOWER, LEVEL-9, SPACE-903,
FAX
: (88-02) 887-9147-49
PUSAD : MR. WEERAWAT RATTANA
TKT
: (82) 51-600-8183/84
186 BIR UTTAM MIR SHAWKAT ALI ROAD,
AIRPORT : (88-02) 891-4351 /
6TH FL. HYUNDAI MARINE & FIRE INSURANCE B/D, RSVN
:
TEJGAON INDUSTRIAL AREA, DHAKA-1208, 			 891-4633
240 JUNGANG-DAERO, DONG-GU,
FAX
: (82) 51-463-8564
BANGLADESH
FAX
: (88-02) 891-4343
BUSAN, REPUBLIC OF KOREA 601-713
AIRPORT : (82) 51-941-8182		 			
FAX
: (82) 51-941-8183
DUBAI, U.A.E.			
DXBAA : MR. SOMCHAI SUKKHASANTIKUL
TKT/RSVN : (971-4) 268-1701
BODHGAYA, REPUBLIC OF INDIA (TEMPORARY OFFICE)
THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PCL
FAX
: (971-4) 268-1703
INPAC TRAVELS (INDIA) PVT LTD.
TEL
: (91-0631) 220-0124 /
NO.1 BU HALEEBA PLAZA, SHOP NO. 1
AIRPORT : (971-4) 224-4305
C/O MR CB SINGH			 220-1156
AL MURAQQABAT ROAD, DEIRA
FAX
: (971-4) 224-5716
GF, HOTEL THE ROYAL RESIDENCY
FAX
: (91-0542) 250-5353
P.O. BOX 13142, DUBAI - U.A.E.			
DUMUHAN ROAD, BODHGAYA				
DISTT GAYA, BIHAR, REPUBLIC OF INDIA				
FRANKFURT, GERMANY			
				
FRANN : MR. PRICHA NAWONGS
TKT
: (49-69) 92874-446
CHENNAI, REPUBLIC OF INDIA
			
THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PCL
RSVN
: (49-69) 92874-444
MAAAA : MR. CHAWARIT THANASOMBATNANTH TKT/RSVN : (91-44) 4206-3311
ZEIL 127
FAX
: (49-69) 92874-222
THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PLC., LTD.
FAX
: (91-44) 4206-3344
60313 FRANKFURT, GERMANY
AIRPORT : (49-69) 69070-931
KGN TOWERS, 4th FLOOR, B WING
AIRPORT : (91-44) 2256-1928 / 1929
FAX
: (49-69) 692-981
62 ETHIRAJ SALAI, EGMORE
FAX
: (91-44) 2256-1930
				
CHENNAI 600 015, REPUBLIC OF INDIA				
FUKUOKA, JAPAN		
FUKAD : MISS CHONNAKARN AKRAPREEDEE TKT/RSVN : 0570-064-015
CHENGDU, PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA				
HINODE FUKUOKA BUILDING
(Call Center for local calls only)
CTUAD : MR. PEERAPONG JUTAGANOON
TKT/RSVN : (86-28) 8666-7575 /
12-1, TENJIN 1, CHUO-KU
FAX
: (81-92) 734-9480
ROOM 02-03, 12TH FLOOR OF TOWER 1,			 8666-7171
FUKUOKA, 810-0001 JAPAN
AIRPORT : (81-92) 477-7870
CENTRAL PLAZA 8 SHUNCHENG AVENUE,
FAX
: (86-28) 8666-9887
FAX
: (81-92) 477-0345
CHENGDU, SICHUAN
AIRPORT : (86-28) 8520-5842 /
				
PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA			 8520-5851
FAX
: (86-28) 8520-5840
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GUANGZHOU, PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA
GSA LAHORE, ISLAMIC REPUBLIC OF PAKISTAN
CANAA : MR. ANAN BUDKAEW
TKT/RSVN : (86-20) 8365-2333
LHEAA : MR. SATIT DUMRERNG
TKT
: (92-042) 3630-9791-4
G3, WEST WING, THE GARDEN HOTEL			 EXT 5, 11, 24
THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PUBLIC CO., LTD. RSVN
: (92-042) 3637-3377
368 HUANSHI DONGLU, GUANGZHOU 510064 FAX
: (86-20) 8365-2488
9-A, DAVIS ROAD, GRAND HOTEL &
FAX
: (92-042) 3636-8690
PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA
AIRPORT : (86-20) 8613-5310 /
TOWER BUILDING
AIRPORT : (92-042) 3661-1514/15
			8613-5313
LAHORE, ISLAMIC REPUBLIC OF PAKISTAN
FAX
: (92-042) 3661-1513
FAX
: (86-20) 8613-5315
				
				
LONDON, UNITED KINGDOM
HANOI, SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
		
LONAA : MR. WIT KITCHATHORN
TKT/RSVN : (44) 844-561-0911
HANAD : MRS. APHITCHAYA SAISA-ARD
TKT
: (84-4) 3826-7921
41 ALBEMARLE STREET
FAX
: (44) 207-907-9555
1st & 3rd FLOOR, HANOI LAKE VIEW BUILDING RSVN
: (84-4) 3826-7922
LONDON, W1S 4BF, UNITED KINGDOM
AIRPORT : (44-208) 759-4441
28 THANH NIEN ROAD, TAY HO DISTRICT,
FAX
: (84-4) 3826-7394
FAX
: (44-208) 759-8678
HANOI VIETNAM
AIRPORT : (84-4) 3884-0530
				
FAX
: (84-4) 3886-5574
LOS ANGELES, U.S.A.		
				
LAXAA : MR. SUTSVETA SVETASOBHANA
TKT/RSVN : (1-310) 640-0097
HO CHI MINH CITY, SOCIAL REPUBLIC OF VIETNAM
222 NORTH SEPULVEDA BLVD., SUITE 100			 EXT. 794
SGNAA : MR. NARINTHORN PURNAGUPTA
TKT/RSVN : (84-8) 3822-3365
EL SEGUNDO, CA 90245, U.S.A.
FAX
: (1-310) 322-8728
UNITE 102, SAIGON TOWER OFFICE BUILDING			 EXT 5117
AIRPORT : (1-310) 646-3095
29 LE DUAN BOULEVARD, BEN NGHE WARD,
FAX
: (84-8) 3822-9465
FAX
: (1-310) 646-3094
DIST. 1, HO CHI MINH CITY,
AIRPORT : (84-8) 3547-0300
				
SOCIAL REPUBLIC OF VIETNAM
FAX
: (84-8) 3547-0301
MADRID, SPAIN		
			
MADAA : MR. PATAPONG NANAKORN
TKT/RSVN : (34-91) 782-0525
HONG KONG, PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA
THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PCL
FAX
: (34-91) 564-5620
HKGAA : MRS. NONTHAKORN TRAKULPA
TKT
: (852) 2179-7785
PRINCIPE DE VERGARA, 185
AIRPORT : (34-91) 305-8647-48
24A UNITED CENTRE
RSVN
: (852) 2179-7700
28002 MADRID, SPAIN
FAX
: (34-91) 305-6166
95 QUEENSWAY, HONG KONG
FAX
: (852) 2179-7600 ,
				
PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA			 7661
MANILA, PHILIPPINES			
AIRPORT : (852) 2769-7421-4
MNLAA : MR. SERN CHUPIKULCHAI
TKT
: (63-2) 580-8446-8
FAX
: (852) 2382-4595
COUNTRY SPACE 1 BUILDING SEN.
RSVN
: (63-2) 580-8441
				
GIL J. PUYAT AVENUE MAKATI CITY,
FAX
: (63-2) 580-8484
HYDERABAD, REPUBLIC OF INDIA
PHILIPPINES
AIRPORT : (63-2) 834-0366-68
HYDAA : **VACANT**
TKT/RSVN : (91-40) 2333-3030
FAX
: (63-2) 879-5265
THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PUBLIC CO., LTD.			 EXT 110
				
6-3-249/6, ROAD NO. 01, BANJARA HILLS
FAX
: (91-40) 2333-3003
MELBOURNE, AUSTRALIA
HYDERABAD - 500034, REPUBLIC OF INDIA
AIRPORT : (91-40) 6660-5022
MELAA : MR. ATHIWAT KRISNAMPOK
TKT
: (61-3) 8662-2200
FAX
: (91-40) 6662-2003
3RD FLOOR, 250 COLLINS STREET
RSVN
: (61-3) 8662-2255
				
MELBOURNE, VICTORIA 3000
FAX
: (61-3) 9650-7003
GSA ISLAMABAD, ISLAMIC REPUBLIC OF PAKISTAN
AUSTRALIA
AIRPORT : (61-3) 9338-8954
ISBAA : ** VACANT **
RSVN
: (92-51) 227-2140
FAX
: (61-3) 9335-3608
OFFICE NO 3, 4 HOLIDAY INN ISLAMABAD HOTEL		
: (92-51) 227-2141
				
ISLAMABAD, PAKISTAN
FAX
: (92-51) 282-3735
MILAN, REPUBLIC OF ITALY			
AIRPORT : (92-51) 578-1409 /
MILAA : MR. VUTICHAI KAMPANARTSANYAKORN TKT/RSVN : (39-02) 864-51710
			411
VIA AMEDEI,
FAX
: (39-02) 864-51711
FAX
: (92-51) 578-1410
15 20123 MILAN, REPUBLIC OF ITALY
AIRPORT : (39-02) 748-67911
				
FAX
: (39-02) 748-60470
JAKARTA, REPUBLIC OF INDONESIA
				
JKTAA : ** VACANT **
TKT/RSVN : (62-21) 230-3041
GSA MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION AND C.I.S. 		
WISMA NUSANTARA BUILDING 26TH FLR
FAX
: (62-21) 319-30792
MOWAA : MR. MANAN BOONYACHAI
TKT/RSVN : (7-495) 647-1082
JL.MH.THAMRIN NO. 59
AIRPORT : (62-21) 550-2443 /
MILLENIUM HOUSE, FLOOR 7
FAX
: (7-495) 647-1083
JAKARTA 10350 INDONESIA			 7137
TRUBNAYA STREET, BUILDING NBR 12
AIRPORT : (7-495) 641-3090 /
FAX
: (62-21) 550-7137		MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION, 107045			 642-8840
		
FAX
: (7-495) 787-8614 /
KARACHI, PAKISTAN		
			642-8840
KHIAA : MR. POLAPAT NEELABHAMORN
TKT/RSVN : (92-21) 3279-2294/
				
TECHNOLOGY PARK			 3278-8000
GSA MUMBAI, REPUBLIC OF INDIA
7 TH FLOOR SHAHREH-E-FAISAL
FAX
: (92-21) 3279-1934
BOMAA : MR. PICHEST LAEIETPIBOON
TKT/RSVN : (91-22) 6637-3737
KARACHI, PAKISTAN
AIRPORT : (92-21) 457-0847 /
THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PCL
FAX
: (91-22) 6637-3738
			907-1472
MITTAL TOWERS, A WING, GROUND FLOOR 2A AIRPORT : (91-22) 2682-8950 /
FAX
: (92-21) 457-3009
NARIMAN POINT, MUMBAI - 400021			 52 / 53
				
REPUBLIC OF INDIA
FAX
: (91-22) 2682-8063
KATHMANDU, NEPAL
			
KTMAA : MR. CHANTOUCH SRINILTA
TKT/RSVN : (977-1) 422-4387 /
MUNICH, GERMANY			
ANNAPURNA ARCADE, DURBAR MARG			 3565 / 5084
MUCAA : MR. WAROTE INTASARA
TKT/RSVN : (49-89) 2420-7010
KATHMANDU, NEPAL
FAX
: (977-1) 422-1130
BAYER KARREE BAYERSTRASSE 83
FAX
: (49-89) 2420-7070
AIRPORT : (977-1) 411-3293
80335 MUNICH, GERMANY
AIRPORT : (49-89) 9759-2670 / 71
FAX
: (977-1) 411-3287
FAX
: (49-89) 9759-2676
				
				
KOLKATA, REPUBLIC OF INDIA		
GSA MUSCAT, SULTANATE OF OMAN		
CCUAA : MR. VICHAYA SINGTOROJ
TKT/RSVN : (91-33) 2283-8865/68
MCTAA : ** VACANT **
TKT/RSVN : (968) 2470-4455
229, A.J.C. BOSE ROAD
FAX
: (91-33) 3982-7197
THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PUBLIC CO., LTD. FAX
: (968) 2478-8753
CRESCENT TOWERS, 8TH FLOOR
AIRPORT : (91-33) 2511-8389
P.O. BOX NO. 282, POSTAL CODE 100, CBD
AIRPORT : (968) 2451-9874
KOLKATA - 700020, REPUBLIC OF INDIA
FAX
: (91-33) 2511-9931
MUSCAT SULTANATE OF OMAN
FAX
: (968) 2451-0524
				
				
KUALA LUMPUR, MALAYSIA
NAGOYA, JAPAN		
KULAA : MR. SUTTICHOKE RODLEECHIT
TKT/RSVN : (60-3) 2034-6900,
NGOAA : MR. WEERAWAT SWASDIBUDTRA
TKT/RSVN : (81-52) 963-8586
SUITE 30.01, 30TH FLOOR, WISMA GOLDHILL			 2034-6999
SOUTH HOUSE 9F, 6-29, NISHIKI 3-CHOME
FAX
: (81-52) 963-8588
67 JALAN RAJA CHULAN
FAX
: (60-3) 2034-6891
NAKA-KU, NAGOYA 460-0003, JAPAN
AIRPORT : (81-56) 938-1024 /
50200 KUALA LUMPUR, MALAYSIA
AIRPORT : (60-3) 8787-3522 / 3533 			1025
FAX
: (60-3) 8787-3511
FAX
: (81-56) 938-1023
				
				
KUNMING, PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA
		
OSAKA, JAPAN		
KMGAD : MR. CHATIYA APINYANUKUL
TKT/RSVN : (86-871) 6351-1515
OSAAA : MR. NATTHAKORN CHUNHACHA
RSVN
: (81-06) 6202-5161
2ND, FLOOR, ATTACHED BUILDING OF
FAX
: (86-871) 6316-7351
SUMITOMOSEIMEI YODOYABASHI BUILDING
FAX
: (81-06) 6202-5453
JINJIANG HOTEL NO. 98 BEIJING ROAD,
AIRPORT : (86-871) 6718-2610
4-1-21 KITAHAMA, CHUO-KU
AIRPORT : (81-072) 456-5140
KUNMING, YUNNAN
FAX
: (86-871) 6711-3738
OSAKA 541-0041, JAPAN
FAX
: (81-072) 456-5144
PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA
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OSLO, NORWAY
OSLAA : MR. ARNUPHAP KITTIKUL
AKERSGT. 32 4TH FLOOR
0180 OSLO, NORWAY

RSVN
: (47) 2311-8870
FAX
: (47) 2311-8880
AIRPORT :
FAX
:		
E-MAIL : sales@thaiairways.no
				
PARIS, FRANCE
PARAA : MR. JESADA CHANDREMA
TKT
: (33-1) 5568-8060
TOUR OPUS 12
FAX
: (33-1) 4090-7165
77 ESPLANADE DU GENERAL DE GAULLE
AIRPORT : (33-1) 4862-4130
92914 LA DEFENSE CEDEX, FRANCE
FAX
: (33-1) 4864-6267
			
PENANG, MALAYSIA
PENAD : MISS PARINEE CHANTHRAKUPT
TKT
: (604) 226-7000
LEVEL 3 BURMAH PLACE
FAX
: (604) 226-6821
142-L BURMAH ROAD
RSVN
: (604) 226-6000
10050 PENANG, MALAYSIA
FAX
: (604) 226-1857
AIRPORT : (604) 643-9520
FAX
: (604) 644-3657
PERTH, AUSTRALIA		
PERAA : MR. KARUN SIRAROJANAKUL
TKT/RSVN : (61-8) 9265-8201
LEVEL 4, ST MARTINS TOWER
FAX
: (61-8) 9265-8260
44 ST GEORGE’S TERRACE
AIRPORT : (61-8) 9477-1099
PERTH, WESTERN AUSTRALIA 6000
FAX
: (61-8) 9477-1114
				
PHNOM PENH, KINGDOM OF CAMBODIA
PNHAA : MR. NATTAKORN PIAMPROM
TKT/RSVN : (855-23) 214-359-61
THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PCL
FAX
: (855-23) 220-790
9-14B, REGENCY BUSINESS COMPLEX B
AIRPORT : (855-23) 303-868
294 MAO TSE TOUNG BLVD.
FAX
: (855-23) 890-239
PHNOM PENH, KINGDOM OF CAMBODIA		
				
ROME, REPUBLIC OF ITALY
ROMAA : “VACANT” (MILAA ACTING ROMAA) TKT/RSVN : (39-6) 4781-3304
50, VIA BARBERINI
FAX
: (39-6) 4746-449
00187 ROME, REPUBLIC OF ITALY
AIRPORT : (39-6) 6501-0703 / 773
FAX
: (39-6) 6501-0297
					
SEOUL, REPUBLIC OF KOREA			
SELAA : MR. WEERAWAT RATTANA
TKT
: (82-2) 3707-0133
(PUSAD รักษาการ SELAA)
15TH FL., HANHWA FINANCE
RSVN
: (82-2) 3707-0011
CENTER-TAEPYUNGRO 43, TAEPYUNGRO 2-GA, FAX
: (82-2) 755-5251/
JUNG-GU 			 3707-0155
SEOUL, REPUBLIC OF KOREA, 100-733
AIRPORT : (82-32) 744-3571-4
FAX
: (82-32) 744-3577
					
SHANGHAI, PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA			
SHAAA : MRS. PORNSRI CHOTIWIT
TKT/RSVN : (86-21) 3366-4000
THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PCL.
FAX
: (86-21) 3366-4010
SHANGHAI OFFICE UNIT 2302, CHONG HING
AIRPORT : (86-21) 6834-6803
FINANCE CENTER 288 NANJING ROAD (WEST) FAX
: (86-21) 6834-6802
SHANGHAI 200003, PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA				
					
SINGAPORE		
SINAA : MR. KITTIPHONG SANSOMBOON
TKT/RSVN : (65) 6210-5000
100 CECIL STREET #02-00
FAX
: (65) 6223-9005
THE GLOBE, SINGAPORE 069532
AIRPORT : (65) 6542-8333
FAX
: (65) 6542-0179
					
STOCKHOLM, SWEDEN			
STOAA : MR. VIRUJ RUCHIPONGSE
TKT/RSVN : (46-8) 5988-3600
DROTTNINGGATAN 33, BOX 1118
FAX
: (46-8) 5988-3690
STOCKHOLM, SWEDEN
AIRPORT : (46-8) 5988-3680
FAX
: (46-8) 5988-3693
					
SYDNEY, AUSTRALIA		
SYDNN : MR. PRIN YOOPRASERT
TKT/RSVN : (61-2) 9844-0999 /
75-77 PITT STREET, SYDNEY			 9844-0937
NEW SOUTH WALES 2000
FAX
: (61-2) 9844-0936
AUSTRALIA
AIRPORT : (61-2) 9669-3033
FAX
: (61-2) 9669-3707
					
TAIPEI, TAIWAN			
TPEAA : MR. CHETSENI DHANARAJATA
TKT
: (886) 2-8772-5222
7F, NO. 308, SEC. 2, BADE ROAD,			 EXT. 711
TAIPEI 10492 TAIWAN
FAX TKT : (886) 2-2776-7656
RSVN
: (886) 2-8772-5111
FAX RSVN : (886) 2-8772-7200
TOKYO, JAPAN			
TYONN : MR. NOND KALINTA
TKT/RSVN : (81-3) 3503-3311
1-5-1 YURAKUCHO, CHIYODA-KU
FAX
: (81-3) 3503-3323
TOKYO 100-0006, JAPAN
AIRPORT : (81-4) 7634-8329-31
FAX
: (81-4) 7634-8328
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VIENTIANE, LAO PEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC 		
VTEAD : MR. TISHTI SUMITRA
TKT/RSVN : (856-21) 222-527
M & N BUILDING, GROUND FLOOR
FAX
: (856-21) 216-143
ROOM NO. 70/101-103
AIRPORT : (856-21) 512-024
SOUPHANOUVONG AVENUE
FAX
: (856-21) 512-096
VIENTIANE, LAO PEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC				
					
VARANASI, REPUBLIC OF INDIA (TEMPORARY OFFICE)
TOP TRAVEL AND TOURS (P) LTD.
TEL
: (91-0542) 329-5158
GF-3, R.H. TOWERS, THE MALL
FAX
: (91-0542) 250-5353
VARANASI CANTT, VARANASI - 221001
UTTAR PRADESH, REPUBLIC OF INDIA			
					
XIAMEN, PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA		
XMNAD : MR. NATAPOL VANICHKUL
TKT/RSVN : (86-592) 226-1688
UNIT C 23 RD FLOOR, INTERNATIONAL PLAZA, FAX
: (86-592) 226-1678
NO.8 LUJIANG ROAD, XIAMEN, 361001
AIRPORT : (86-592) 573-0558
PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA
FAX
: (86-592) 573-0578
					
YANGON, UNION OF MYANMAR
RGNAA : MR. RATAPONG YANYONG
TKT/RSVN : (95-1) 255-492-6
THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PCL.
FAX
: (95-1) 255-223
0101/1101 SAKURA TOWER,
AIRPORT : (95-1) 662-661
339 BOGYOKE AUNG SAN ST.
FAX
: (95-1) 650-675
KYAUKTADA 11182, YANGON				
THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR				
					
ZURICH, SWITZERLAND		
ZRHAA : MR. NIVAT CHANTARACHOTI
TKT/RSVN : (41-44) 215-6500
THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PUBLIC CO., LTD. FAX
: (41-44) 212-3408
BAHNHOFSTRASSE 67 / SIHLSTRASSE 1
AIRPORT : (41-43) 816-4323
8001 ZURICH, SWITZERLAND
FAX
: (41-43) 816-4590
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CHIANGMAI, THAILAND			
CNXSD : MRS. KORANOT NGUYEN
TKT/RSVN : (053) 920-999
240 PRAPOKKLAO ROAD,
FAX
: (053) 920-995
AMPHUR MUANG, CHIANGMAI 52000, THAILAND			
					
CHIANGRAI, THAILAND
CEISD : MRS. KANLAYAPHA PANICH
TKT/RSVN : (053) 711-179, 715-207,
870 PHAHOLAYOTIN ROAD			 715-734
AMPHURE MUANG, CHIANGRAI 57000
FAX
: (053) 713-663
THAILAND				
					
HAT YAI, THAILAND
HDYSD : MR. NARINTORN SUKKASEAM
TKT/RSVN : (074) 230-445
180, 182, 184 NIPHAT UTHIT 1 ROAD
FAX
: (074) 233-114
HAT YAI, SONGKHLA 90110, THAILAND			
					
PHUKET, THAILAND			
HKTSD : MR. KITTISAK PINMUANG
TKT/RSVN : (076) 360-111, 258-239
78 RANONG ROAD, TABOM TALADNUE
FAX
: (076) 360-487-8, 360-485-6
MUANG DISTRICT, PHUKET 83000, THAILAND		
					
KRABI, THAILAND			
KBVSD : MRS. SUPA SRIPANPONG
TKT/RSVN : (075) 701-591-593
KRABI INTERNATIONAL AIRPORT
FAX
: (075) 701-594
133 MOO 5 PETKASEM RD. T.NUAKLONG 				
A.NUAKLONG KRABI 81130, THAILAND				
					
KHONKAEN, THAILAND			
KKCSD : MRS. PUANGPETCH KULTHAWEE
TKT/RSVN : (043) 227-701-04
HOTEL PULLMAN KHONKAEN RAJA ORCHID
FAX
: (043) 227-708
9/9 PRACHASUMRAN ROAD,				
NAI MUANG, MUANG, KHONKAEN 40000, THAILAND				
					
PATTAYA, THAILAND				
PYXSD : MR. NOPPORN KANCHANAMANEE
TKT/RSVN : (038) 420-995-7
DUSIT THANI, 240/2 PATTAYA BEACH ROAD,
FAX
: (038) 420-998
PATTAYA CITY, CHOLBURI 20150				
					
SURATTHANI, THAILAND				
URTSD : MR. SUVIJAK SRISAKULPRASERT
TKT/RSVN : (077) 272-610
3/27-28 KAROONRAT RD.
FAX
: (077) 283-997
A. MUANG SURAT THANI 84000				
					

รายงานประจำป 2557
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

89 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท : 66 (0) 2545-1000, 66 (0) 2695-1000
www.thaiairways.com

รายงาน
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