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รายงานประจําป 2558

สารจากประธานกรรมการบร�ษัทฯ
ปนเี้ ปนปทกี่ ารบินไทยดําเนินธุรกิจครบรอบ 55 ป ดวยสภาพ
แวดลอมของป 2558 ทีแ่ ตกตางไปจากป 2557 ทัง้ ในเรือ่ งของ
สถานการณการเมืองภายในประเทศที่สงบเรียบรอยมากขึ้น
และราคานํา้ มันเชือ้ เพลิงทีล่ ดลง ซึง่ นับเปนปจจัยบวก ประกอบ
กับการดําเนินงานตามแผนปฏิรูปมาตั้งแตตนป 2558 ทําให
การบินไทยมีผลการดําเนินงานทีด่ กี วาป 2557 มาก หากไมนบั
รวมรายการพิเศษตางๆ อาทิ การดอยคาของสินทรัพยและ
เครือ่ งบิน รวมถึงคาใชจา ยดานบุคลากรจากการปรับลดพนักงาน
ในปนี้ ซึง่ เปนรายการทีห่ ลีกเลีย่ งไมไดของการปฏิรปู

มากขึน้ และไดรว มมือกันบริหารจัดการคาใชจา ยอยางเปนระบบ
สําหรับการหารายไดซงึ่ เปนเรือ่ งเรงดวนทีส่ ดุ สายการพาณิชย
ไดมีบทบาทสําคัญในเรื่องปรับกลยุทธดานการขายและระบบ
บริหารราคาบัตรโดยสารใหรวดเร็ว เพื่อใหทันคูแขงในตลาด
โดยราวกลางป 2559 บริษทั ฯ จะมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
สํ า หรั บ บริ ห ารงานด า นการพาณิ ช ย ที่ ค รบวงจรเที ย บเท า
สายการบินชั้นนํา ซึ่งนอกจากจะเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันแลว ผูโดยสารของการบินไทย ยังไดรับความสะดวก
สบายเพิม่ ขึน้ อีกเปนอันมาก

นอกจากนี้ ยังมีอีกหลากหลายปจจัยที่สงผลในเชิงลบตอ
อุตสาหกรรมการบินและการทองเทีย่ วของไทย ในดานการบิน
บริษัทฯ ตองประสบกับปญหามาตรฐานการกํากับดูแลความ
ปลอดภัยการบินพลเรือนของไทย ซึ่งไมเปนไปตามมาตรฐาน
องคการการบินระหวางประเทศ ซึง่ การบินไทยตองระดมกําลัง
และเวลาไมนอยในการพิสูจน ใหการบินพลเรือนในประเทศ
ตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมประเทศ EU เห็นวามาตรฐาน
ดานความปลอดภัยอยูในระดับสูงอยู อีกทั้งการบินไทยมี
ความมุงมั่นในการยกระดับมาตรฐาน ใหอยูในระดับสูงที่สุด
ในอุตสาหกรรม ดวยโครงการมาตรฐานความปลอดภัยเหนือ
ระดับ (Safety Beyond Compliance) ทีไ่ ดรเิ ริม่ ขึน้ ในเดือน
พฤษภาคม และในทีส่ ดุ ในวันที่ 15 ธันวาคม 2558 การบินไทย
ก็ไดรับใบอนุญาตบินเขานานฟายุโรป จากองคการความ
ปลอดภัยดานการบินแหงสหภาพยุโรป (EASA) และไดใหการ
บินไทยเปน Third Country Operator โดยไมมเี วลาสิน้ สุด

ในป 2559 ซึ่งเปนปที่ 2 ของการปฏิรูปการบินไทยมุงสราง
ความแข็งแกรงในการแขงขัน “Strength Building” ดวยการ
ขับเคลื่อน 4 แผนงานหลัก ไดแก แผนหารายไดในเชิงรุก
แผนลดคาใชจายที่มีประสิทธิภาพ แผนการสรางขีดความ
สามารถ (Capability) อยางยัง่ ยืน และ แผนสรางความเปนเลิศ
ในการบริการลูกคา เพือ่ ใหการบินไทยพรอมตอสูใ นเวทีระดับ
โลก โดยจะมีการพัฒนางานใหมๆ ขึ้นอีกหลายดาน ทั้งดาน
งานซอมบํารุงอากาศยานของฝายชาง และดานงานบริการ
สายการบินลูกคาของหนวยธุรกิจ พรอมกับจะมีการขยายงาน
และรวมทุนกับบริษทั ตางๆ โดยใชศกั ยภาพทีบ่ ริษทั ฯ มีอยูอ ยาง
เต็มที่ เพื่อการสรางรายไดอยางมีคุณภาพ รวมทั้งจะมีการ
บูรณาการระหวางการบินไทยและไทยสมายลใหเครือขาย
เสนทางบินของกลุมการบินไทยสมบูรณดวยมาตรฐานการ
บริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ทันสมัย เพือ่ รองรับ Lifestyle ของคนรุน ใหม

นอกจากนี้ ประเทศไทยยังประสบปญหาปริมาณนักทองเทีย่ ว
ลดลงจากสถานการณการเมือง การบินไทยจึงไดรวมมือกับ
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) เพื่อสงเสริมการทํา
ตลาดรวมกัน (Co-marketing) พรอมกันนัน้ การบินไทยยังเปด
ตัวเว็บไซต social.thaiairways.com สนับสนุนเว็บไซตหลัก
www.thaiairways.com เพื่อตอบสนองความตองการของ
ลูกคาในการเดินทางทองเทีย่ วมากยิง่ ขึน้ และใหขอ มูลขาวสาร
การเดินทาง ที่เปนประโยชนและทันสมัยกวา 70 เสนทาง
ทัว่ โลก พรอมทัง้ สามารถแลกเปลีย่ นประสบการณการทองเทีย่ ว
เดินทางของตนแกผอู นื่ ไดเชนกัน
ทามกลางสภาพแวดลอมที่สงผลกระทบตอบริษัทฯ ทั้งใน
เชิงบวกและเชิงลบดังกลาวขางตน ป 2558 นี้ ยังเปนปแหง
การปรับเปลี่ยนองคกรครั้งใหญที่การบินไทยตองดําเนินงาน
ตามแผนปฏิรปู เพือ่ ขับเคลือ่ นองคกรโดย แตละหนวยงานได
เรงปรับปรุงกระบวนการทํางานใหกระชับและมีประสิทธิภาพ

สุดทายนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ และฝายบริหารมั่นใจวา
แผนปฏิรปู ไดนาํ พาบริษทั ฯ ใหมผี ลประกอบการดีขนึ้ และเรา
มุงมั่นที่จะดําเนินการตอไป ทั้งนี้ ดวยการทุมเทปฏิบัติหนาที่
อยางเต็มกําลังของพนักงานทุกคน ทําใหในชวงหนึง่ ปทผี่ า นมา
งานบริการทัง้ ภาคพืน้ และบนเครือ่ งบินของบริษทั ฯ ไดรบั รางวัล
1 ใน 10 ลําดับของโลกอยางตอเนื่อง อันแสดงถึงศักยภาพ
และหัวใจที่พรอมใหบริการของพนักงานการบินไทย ซึ่งคณะ
กรรมการบริษัทฯ ฝายบริหาร และพนักงาน ยืนยันที่จะผนึก
กําลังทํางานรวมกันอยางเต็มที่ เพื่อผลักดันใหแผนปฏิรูป
ขับเคลือ่ นไปสูเ ปาหมายไดสาํ เร็จ และนําการบินไทยกลับคืนเปน
ความภาคภูมใิ จของคนไทยตอไป

(นายอาร�พงศ ภูชอุม)
ประธานกรรมการ

บร�ษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
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สารจากกรรมการผูอํานวยการใหญ
ป 2558 นี้ นับเปนปที่ทาทายของการบินไทยอีกปหนึ่ง เพราะ
นอกจากการทีท่ กุ คนตองทุม เทดําเนินงานตามแผนปฏิรปู อยาง
จริงจังแลว บริษัทการบินไทยฯ ยังมีภารกิจสําคัญเพิ่มเติมคือ
การรวมแกไขปญหามาตรฐานการบินพลเรือนของประเทศไทย
ที่ไดรับการตรวจประเมินจากองคการการบินพลเรือนระหวาง
ประเทศ (ICAO) ในประเด็นดานความปลอดภัย (Significant
Safety Concerns : SSC)
ผมและฝายบริหารฯ มีความตัง้ ใจมุง มัน่ ในการดําเนินงานตาม
แผนปฏิรูปของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ในป 2558
อยางจริงจังและตอเนื่อง ดวยการสื่อสารกับพนักงานผานทุก
ชองทางที่ผมและฝายบริหารฯ จะทําได เพื่อยํ้าเตือนพนักงาน
ทุกคนใหทํางานบริการออกมาจากหัวใจของเราไปสูลูกคาทั้ง
ภายในและภายนอกใหไดรับความพึงพอใจสูงสุด และในป
2558 บริษัทฯ ไดรับรางวัลระดับโลกจากการบริการในดาน
ตางๆ ทําใหผมและฝายบริหารฯ มีความมั่นใจเปนที่สุดวาเรา
จะรวมกันผลักดันใหการปฏิรปู องคกรของเราสําเร็จลุลว งไปได
2558 เปนปแหงการปฏิรูปองคกรของการบินไทย บริษัทฯ มี
ประสิทธิภาพเพิม่ ขึน้ โดยสามารถใหบริการผูโ ดยสารสูงขึน้ กวา
ปกอนเปน 18.4 ลานคนจาก 17.7 ลานคนในป 2557 ทั้งที่ใช
ทรัพยากรตางๆ ในการดําเนินธุรกิจนอยลงกวาเดิมมาก ดวย
การปด 4 สถานีในทวีปอาฟริกา ยุโรป และอเมริกาเหนือ ที่
เปนเสนทางบินที่มิไดมีผลกําไรติดตอกันหลายป และยังมีการ
ปลดระวางเครือ่ งบินทีห่ มดอายุใชงานแลวหรือมีประสิทธิภาพตํา่
ทําใหบริษัทฯ สามารถใชเครื่องบินนอยลง โดยเฉลี่ยประมาณ
10 ลํา สะทอนใหเห็นวาบริษัทฯ กําลังเดินหนาสูการเปน
สายการบินที่มีประสิทธิภาพอยางเห็นไดชัด
อี ก ทั้ ง บริ ษั ท ฯ ได ดํ า เนิ น การตามแผนกลยุ ท ธ ใ กล เ สร็ จ
สมบู ร ณ แ ล ว โดยเน น การปรั บ ปรุ ง เครื อ ข า ยเส น ทางบิ น
และฝูงบิน เพื่อหยุดการขาดทุน และพวกเราจะมุงมั่นเดิน
หนาตามแผนปฏิรูปตอไป โดยเนนการปรับปรุงดานการ
พาณิชย ทั้งในเรื่องริเริ่มการขยาย Network โดยบริษัทฯ
รวมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจในการพัฒนาชองทางการจัด
จําหนาย และในเรื่องการบริหารรายได เสริมดวยการจัดหา
ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยสามารถตอบโจทยการบริการได
รวดเร็วและครบถวน รวมถึงเชื่อมตอการใหบริการผูโดยสาร
ของการบิ น ไทยและไทยสมายล ที่ ข ยายเส น ทางบิ น อย า ง
ราบรื่น สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น สวนงานดานการขนสงสินคา
โดยฝายการพาณิชยสินคาและไปรษณียภัณฑ บริษัทฯ ได
ปรับปรุงกระบวนการใหตอบสนองความตองการของลูกคา
จนกระทั่งสามารถพลิกผลการดําเนินงานจากขาดทุนมาเปน
กําไรได ซึ่งเปนเรื่องที่นาชื่นชมยินดี
นอกจากนีแ้ ลว บริษทั ฯ ไดพยายามปรับปรุงคุณภาพงานบริการ
ในดานตางๆ ตลอดเวลา เชน การสํารองที่นั่งผานชองทาง
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Call Center ผานสํานักงานขายและ/หรือเว็บไซต มีสถิติ
ความพึงพอใจจากลูกคาที่ดีขึ้นกวาป 2557 อยางมีนัยสําคัญ
และบริษทั ฯ ไดรเิ ริม่ “โครงการการยกระดับการบริการชัน้ ธุรกิจ
(Service Beyond : New Business Class Service)” ขึ้นเพื่อ
พัฒนางานบริการใหตรงกับความคาดหวังของลูกคา โดยเมื่อ
เดือนกันยายนที่ผานมา บริษัทฯ ไดเริ่มโครงการนํารองบน
เทีย่ วบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-นาริตะ และไดทาํ การสํารวจความ
พึงพอใจของผูโดยสารพบวาผลอยูในเกณฑดีเกินคาด และ
เมือ่ ไดปรับปรุงเพิม่ เติมจนเปนทีพ่ อใจแลว บริษทั ฯ ไดเริม่ บริการ
อยางเปนทางการในเที่ยวบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-ลอนดอน
ในเดือนพฤศจิกายน และจะขยายใหครอบคลุมทุกเสนทางบิน
ของบริษัทฯ ภายในป 2559
บริษัทฯ ไดดําเนิน “โครงการมาตรฐานความปลอดภัยเหนือ
ระดับ (Safety Beyond Compliance)” ตัง้ แตเดือนพฤษภาคม
2558 เปนตนมา เพือ่ รวมเสริมสรางมาตรฐานการบินพลเรือน
ของประเทศไทยโดยเสริมกระบวนการเพิ่มมาตรฐานความ
ปลอดภัยใหเขมขนมากยิ่งขึ้นตามมาตรฐานของสหภาพยุโรป
ซึ่งเปนมาตรฐานความปลอดภัยระดับสูงสุดในอุตสาหกรรม
การบินโลก จนกระทั่งองคการความปลอดภัยดานการบิน
แหงสหภาพยุโรป (EASA) อนุญาตใหบริษัทฯ เปนสายการบิน
นอกประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป สามารถบินเขานานฟากลุม
ประเทศสหภาพยุโรป หรือ Third Country Operator (TCO)
ไดตั้งแตเดือนธันวาคม 2558 เปนตนไป ถือเปนบทพิสูจนและ
ตอกยํ้าความมีมาตรฐานสูงสุดในระดับสากลของบริษัทฯ ให
นานาประเทศตะหนักรับรูอีกครั้ง ซึ่งเปนขาวดีของบริษัทฯ
จากรายงานสถานการณจองบัตรโดยสารลวงหนาสําหรับป
2559 มีแนวโนมยอดจองที่ดี และจากคาดการณราคานํ้ามันฯ
ยังคงไมสูงกวาป 2558 นาจะสงผลดีตอผลประกอบการของ
บริษัทฯ มากขึ้น ซึ่งบริษัทฯ ไดปรับการดําเนินการตามแผน
กลยุทธ แผนหารายได แผนลดคาใชจา ย แผนสราง Capability
และแผนสรางความเปนเลิศในการใหบริการลูกคา โดยไดนํา
เสนอคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) เรียบรอยแลว
สุดทายนี้ ผมและฝายบริหารฯ และพนักงานทุกคน มีความ
เชือ่ มัน่ เปนอยางยิง่ วาพวกเราจะใชเวลาอีกไมนานในการเสริม
สรางความแข็งแกรงใหบริษัทฯ อันเปนที่รักของพวกเราให
พรอมและกลับมายืนอยูในระดับแนวหนาดวยความสงางาม
และนําความภาคภูมิใจกลับคืนมาใหกับพวกเราและคนในชาติ
อีกครั้ง และเหนือสิ่งอื่นใดกลับมาทํากําไร สรางผลตอบแทน
ที่นาพอใจคืนใหแกลูกคา ผูถือหุน และผูมีอุปการคุณทุกทาน
ไดอยางตอเนื่องสืบไป
(นายจรัมพร โชติกเสถียร)
กรรมการผูอํานวยการใหญ

บร�ษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
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การประกอบธุรกิจ
ความเปนมาของบริษัทฯ

รัฐบาลไทยใน ป 2503 ไดจัดตั้ง บริษัท การบินไทย จํากัด
เพื่อใหประเทศไทยมีสายการบินแหงชาติที่ใหบริการในระดับ
สากล โดยการรวมทุนระหวางบริษัท เดินอากาศไทย จํากัด กับ
สายการบินสแกนดิเนเวียนแอรไลน ซิสเต็ม มีวตั ถุประสงคแรกเริม่
เพื่อดําเนินธุรกิจการบินระหวางประเทศ โดยบริษัทฯ ไดรับการ
สนับสนุนทางดานการบริหาร และดานเทคนิคจากสายการบิน
สแกนดิเนเวียนแอรไลน ซิสเต็ม

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2503 บริษัทฯ ไดจดทะเบียนเปนบริษัท
จํากัด ดวยทุนจดทะเบียนแรกเริ่ม 2 ลานบาท มีบริษัท
เดินอากาศไทย จํากัด ถือหุนรอยละ 70 และสายการบิน
สแกนดิเนเวียนแอรไลน ซิสเต็ม ถือหุนรอยละ 30 ของทุน
จดทะเบียน
การดําเนินการของบริษัทฯ ประสบผลสําเร็จดวยดี หลัง
การกอตั้งในวันที่ 30 มีนาคม 2520 สายการบินสแกนดิเน
เวียนแอรไลน ซิสเต็ม ไดโอนหุนที่มีอยูทั้งหมดใหแก บริษัท
เดินอากาศไทย จํากัด ทําใหการรวมทุนสิน้ สุดลง และบริษทั ฯ
ไดทําการเพิ่มทุนโดยมีกระทรวงการคลังเขาเปนผูถือหุน
ตอมาเมือ่ วันที่ 1 เมษายน 2531 รัฐบาลในสมัยนายกรัฐมนตรี
ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท ไดรวมกิจการ การบิน
ภายในประเทศที่บริษัท เดินอากาศไทย จํากัด ใหบริการ
เขากับกิจการของบริษทั ฯ ตามมติคณะรัฐมนตรีฝา ยเศรษฐกิจ
สงผลใหเงินทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นเปน 2,230
ลานบาท โดยมีกระทรวงการคลังเปนผูถือหุนรายใหญ
จากการขยายตัวของธุรกิจอยางตอเนื่อง บริษัทฯ ไดเขา
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เมื่อวันที่
19 กรกฎาคม 2534 โดยไดแปลงกําไรสะสมใหเปนทุนของ
บริษัทฯ ทําใหทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นเปน 13,000 ลานบาท
และไดทําการเพิ่มทุนใหมอีกจํานวน 1,000 ลานบาท ในป
2535 และ 3,000 ลานบาท ในป 2546 และ 4,838,709,670
บาท ในป 2553

บริการคลังสินคา บริการลูกคาภาคพืน้ บริการอุปกรณภาคพืน้
ครัวการบิน และบริการซอมบํารุงอากาศยาน
เมือ่ วันที่ 17 ตุลาคม 2556 บริษทั ฯ ไดจดั ตัง้ บริษทั ไทยสมายล
แอรเวย จํากัด ดวยทุนจดทะเบียน 1,800 ลานบาท ชําระแลว
รอยละ 44.44 เปนเงิน 800 ลานบาท โดยมีบริษัทฯ ถือหุน
รอยละ 100 สายการบินไทยสมายล ไดเริ่มดําเนินการบิน
ตั้งแตวันที่ 10 เมษายน 2557 ดวยรหัสสายการบิน WE โดย
ทําการบินจากสนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งในชวงแรกทําการบิน
เสนทางภายในประเทศ ทั้งหมด 10 เสนทาง ตอมาเมื่อวันที่
8 สิงหาคม 2557 สายการบินไทยสมายล ไดเพิ่มการให
บริการจากสนามบินดอนเมือง โดยทําการบินเฉพาะเสนทาง
ภายในประเทศ 3 เสนทาง และตั้งแตวันที่ 25 ตุลาคม 2557
สายการบินไทยสมายล ไดเพิ่มการใหบริการในเสนทาง
ระหวางประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 สายการบินไทยสมายล อํานวย
ความสะดวกให แ ก ผู  โ ดยสารโดยให บ ริ ก ารทั้ ง สนามบิ น
สุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมือง โดยมีเที่ยวบินระหวาง
ประเทศและภายในประเทศบริการจากสนามบินสุวรรณภูมิ
9 เสนทาง และเที่ยวบินภายในประเทศบริการจากสนามบิน
ดอนเมือง 3 เสนทาง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน
26,989,009,500 บาท มีทุนชําระแลว 21,827,719,170 บาท
มี ก ระทรวงการคลั ง และธนาคารออมสิ น ถื อ หุ  น คิ ด เป น
รอยละ 53.16 สวนทีเ่ หลือรอยละ 46.84 ถือหุน โดยประชาชน
ทัว่ ไป ทัง้ ในประเทศและตางประเทศ ซึง่ รวมถึงพนักงานของ
บริษัทฯ
จากบริบทแรกในการสรางธุรกิจการบินทีไ่ ดสงั่ สมประสบการณ
และกลยุทธในการบริหารองคกรจนสามารถเพิ่มทุน และ
สามารถจดทะเบียนเขาตลาดหลักทรัพย ปจจุบัน บริษัท
การบินไทย จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนสายการบินแหงชาติ
ของประเทศไทย มีสถานะเปนรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวง
คมนาคม ประกอบธุรกิจการบริการขนสงทางอากาศทั้ง
ภายในประเทศและระหวางประเทศ ณ สํานักงานใหญที่
กรุงเทพมหานคร โดยมีฐานปฏิบัติการบินที่ทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ เปนศูนยกลางของเครือขายการขนสง ประกอบดวย
การใหบริการขนสงทางอากาศ ไดแก การขนสงผูโ ดยสาร และ
การขนสงสินคาและไปรษณียภัณฑ และมีธรุ กิจทีเ่ กีย่ วของ คือ

วิสัยทัศน
เปนสายการบินที่ลูกคาเลือกเปนอันดับแรก ใหบริการดีเลิศ
ดวย “เสนหความเปนไทย”
The First Choice Carrier with Touches of Thai
การบินไทย มุงมั่นที่จะเปนสายการบินที่ลูกคาเลือกใชบริการ
เปนอันดับแรก ดวยการสรางความพึงพอใจสูงสุดแกลูกคา
ใหเหนือความคาดหมาย และสรางความผูกพันทีย่ งั่ ยืนระหวาง
บริษัทฯ กับลูกคา โดยการสรางประสบการณการเดินทาง
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
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ที่ราบรื่นและประทับใจดวยเอกลักษณความเปนไทยใหแก
ลูกคาทุกคนอยางตอเนื่อง ดวยบริการที่ดีเลิศและสมํ่าเสมอ
(Consistency of Service Excellence) ในทุกจุดสัมผัสของ
การใหบริการ

จึงสงผลกระทบโดยตรงตอสายการบินที่ใหบริการอยาง
เต็มรูปแบบทั้งดานรายไดเฉลี่ยตอหนวย (Yield) และสวน
แบงทางการตลาด ทําใหสายการบินที่บริการเต็มรูปแบบไม
สามารถดําเนินการหรือบริหารจัดการในรูปแบบเดิมๆ ได

พันธกิจ
พันธกิจหลักของบริษัทฯ ประกอบดวย พันธกิจตอลูกคา
ผูถือหุน พนักงาน และสังคมดังนี้
• ใหบริการขนสงทางอากาศอยางครบวงจรทั้งภายในและ
ระหวางประเทศ โดยมุง เนนในเรือ่ งมาตรฐานความปลอดภัย
ความสะดวกสบาย การบริการที่มีคุณภาพดวยเอกลักษณ
ความเปนไทย เพื่อสรางความประทับใจและความสัมพันธ
ที่ดีกับลูกคา
• มีการกํากับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล เพื่อสราง
การเติบโตอยางยั่งยืนใหแกองคกรและสรางผลตอบแทน
จากการลงทุนที่สูงใหแกผูถือหุน
• สรางความแข็งแกรงในการเปนองคกรแหงการเรียนรู
ตระหนักถึงการใหความสําคัญแกลูกคา เสริมสรางขีด
ความสามารถ ทักษะ และความรับผิดชอบ ตลอดจนเพิม่ พูน
ความผูกพันตอองคกร เพือ่ ใหพนักงานทํางานไดอยางเต็ม
ศักยภาพ
• ชวยเหลือ สงเสริม และแสดงความรับผิดชอบตอสังคม
และสิ่งแวดลอม ในฐานะเปนสายการบินแหงชาติ

บริษัทฯ เปนสายการบินที่ใหบริการเต็มรูปแบบก็ไดรับผล
กระทบเชนกัน การที่ผลประกอบการของบริษัทฯ โดยเฉพาะ
ดานการเงินไมเปนไปตามเปาหมายนัน้ ถือเปนตัวชีว้ ดั ทีบ่ ง บอก
วา ถึงเวลาแลวทีต่ อ งมีการปฏิรปู บริษทั ฯ อยางจริงจัง เพือ่ เพิม่
ขีดความสามารถในการแขงขันอยางกาวกระโดด และสราง
เสถียรภาพทางการเงินอยางยัง่ ยืน โดยการปรับปรุงเสนทางบิน
ฝูงบิน พิจารณาคัดเลือกตลาดที่จะทําการแขงขันเชิงกลยุทธ
อยางเหมาะสม เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
บริหารจัดการภายใน ตลอดจนแสวงหาความรวมมือกับ
สายการบินพันธมิตรอื่นและหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ
เพื่อสรางความสําเร็จอยางยั่งยืนรวมกัน เพื่อใหบริษัทฯ กลับ
ไปสูความมั่นคงและยั่งยืน

ทัง้ นีต้ อ งดําเนินการภายใตการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี ตามหลัก
ธรรมาภิบาล
คุณคาหลัก
เพื่อใหบริษัทฯ สามารถเติบโตอยางแข็งแกรงและยั่งยืน
และสามารถแขงขันไดในสภาวะแวดลอมทางธุรกิจที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว บริษัทฯ สงเสริมและยึดมั่นใน
คุณคาหลักสําคัญ 3 ประการ ไดแก
1. มุงเนนการสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา (Customer
Satisfaction)
2. มีประสิทธิภาพในการควบคุมตนทุน (Cost Efficiency)
3. มีความคลองตัวสูง (Dynamic)
กลยุทธ
ในตนป 2558 มีรายงานความตองการเดินทางทางอากาศ
เพิ่มขึ้น อุตสาหกรรมการบินมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง
ปริมาณผูโดยสารที่เดินทางเขาและออกประเทศไทยเพิ่ม
สูงขึ้น แตการเจริญเติบโตในอุตสาหกรรมการบินกลับสง
ผลใหเกิดการแขงขันที่ทวีความรุนแรงจากการขยายตัวของ
สายการบินตนทุนตํ่าและสายการบินจากตะวันออกกลาง
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บริษัทฯ ไดกําหนดแผนกลยุทธสําหรับดําเนินการในระหวาง
ป 2558-2559 ไวทั้งหมด 6 กลยุทธ ที่ไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) เมื่อวันที่ 26
มกราคม 2558 ไดแก
1. กลยุทธการปรับปรุงเครือขายเสนทางบิน (Network
Strategy) เพื่อหยุดการขาดทุนในเสนทางที่ไมมีศักยภาพ
และสรางผลกําไรที่ยั่งยืนในเสนทางที่บริษัทฯ มีความได
เปรียบในการแขงขัน
2. กลยุทธการปรับปรุงฝูงบิน (Fleet Strategy) เพือ่ ใหฝงู บินมี
จํานวนประเภทและแบบของเครือ่ งบินลดลง เพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบตั กิ าร และตนทุนในการปฏิบตั กิ ารลดลง
3. กลยุทธการพาณิชย (Commercial Strategy) เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการหารายไดทุกชองทางการจัดจําหนาย
และทุกกลุมลูกคา
4. กลยุทธการปรับปรุงการปฏิบตั กิ ารและตนทุน (Operation
and Cost Strategy) เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการดําเนินการ
และคุณภาพของการบริการ รวมถึงมีตน ทุนในการดําเนินการ
ลดลงในทุกหนวยงานและสามารถแขงขันได
5. กลยุทธการปรับปรุงโครงสรางองคกร (Organization
Strategy) เพื่อใหองคกรมีขนาดที่เหมาะสม มีโครงสราง
ที่ไมซับซอน และบุคลากรมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยการ
กํ า หนดตั ว ชี้ วั ด ผลการปฏิ บั ติ ง านและผลตอบแทนที่
เชื่อมโยงกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ
6. กลยุทธการจัดการกลุมธุรกิจของบริษัทฯ (Portfolio
Strategy) เพื่อใหกลุมธุรกิจดําเนินการไดสอดคลองและ
สนับสนุนธุรกิจหลักมากขึ้น

โดยกําหนดแผนการดําเนินการหลักเพื่อสนับสนุนกลยุทธ
ทั้ง 6 กลยุทธขึ้นทั้งสิ้น 21 แผนงาน และเพื่อใหการดําเนิน
การของแผนทั้ง 21 แผนเปนไปอยางจริงจัง คณะกรรมการ
บริษัทฯ ไดกําหนดแนวทางในการบริหารการปฏิรูปบริษัทฯ
โดยกําหนดขอบเขตและเปาหมายการทํางานทีช่ ดั เจน กําหนด
ผูรับผิดชอบโดยตรงทุกแผนงาน มีบุคลากรจากหนวยงานที่
เกี่ยวของรวมดําเนินการ และมีกระบวนการในการติดตาม
ผลและแกปญ
 หาอยางใกลชดิ จากการปฏิรปู ในครัง้ นี้ บริษทั ฯ
คาดหวั ง ที่ จ ะกลั บ มาเป น สายการบิ น แห ง ชาติ ที่ มี บ ริ ก าร
ระดับโลก สามารถเติบโตไดอยางยัง่ ยืน และกลับมาเปนความ
ภาคภูมิใจของคนไทยอีกครั้ง

ขั้นตอนการปฏิรูปบริษัทฯ ที่ตองดําเนินการในระหวางป
2558-2559 มีดังนี้
ขั้นที่ 1 หยุดการขาดทุน (Stop Bleeding)
โดยระงับการใหบริการในเสนทางบินที่มีผลการดําเนินการ
ขาดทุนอยางตอเนื่องมาเปนเวลานาน ปรับลดเที่ยวบินที่
ขาดทุน หรือเปลีย่ นขนาดเครือ่ งบิน เรงสรางศักยภาพในการ
ทํากําไรเพิม่ ของเสนทางทีม่ กี าํ ไรอยูแ ลว และสรางรายไดเพิม่
ขั้นที่ 2 สรางความแข็งแกรงในการแขงขัน
(Strength Building)
โดยทบทวนกลยุทธและกําหนดจุดยืนของธุรกิจใหชัดเจน
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการหารายได และบริหารตนทุนให
ลดลงเพื่อสามารถแขงขันได รวมทั้งดูแลอยางตอเนื่อง
ขั้นที่ 3 เติบโตอยางมีกําไรในระยะยาว
(Sustainable Growth)
โดยจะขยายธุรกิจเมื่อบริษัทฯ ประสบความสําเร็จในการ
สรางความแข็งแกรงตามการปฏิรูปในขั้นตอนที่ 2 และกลับ
มาทํากําไรไดอยางยั่งยืน โดยใชจุดแข็งขององคกรเปนหลัก
ในการเติบโต

การเปลี่ยนแปลงลักษณะ
การประกอบธุรกิจของปที่ผานมา

จากการทีผ่ ลการดําเนินงานของบริษทั ฯ ในป 2557 ไมเปนไป
ตามเปาหมายทีว่ างไว เพราะไดรบั ผลกระทบจากสภาวการณ
ตางๆ ทีเ่ กิดขึน้ อยางตอเนือ่ ง ทัง้ ความไมสงบทางการเมืองใน
หลายประเทศ การฟนตัวอยางเชื่องชาของสภาวะเศรษฐกิจ
ทั่วโลก และการแขงขันที่ทวีความรุนแรงในภูมิภาคเอเชีย
เนื่องจากการขยายตัวของสายการบินตนทุนตํ่าและสายการ
บินจากตะวันออกกลาง ซึง่ สงผลใหการแขงขันทวีความรุนแรง
ยิ่งขึ้น
บริษัทฯ จึงไดแตงตั้งคณะกรรมการกํากับยุทธศาสตรและ
การปฏิรปู บริษทั ฯ เพือ่ ทําหนาทีก่ าํ กับดูแลการแกไขปญหาของ
บริษัทฯ อยางใกลชิด และรวมกับฝายบริหารจัดทําแผนการ
ปฏิรูปบริษัทฯ เพื่อแกไขปญหาตางๆ ในระยะยาว และสราง
ความแข็งแกรงใหแกบริษัทฯ เพื่อพรอมตอการแขงขันใน
ทุกสภาวะอยางทันทวงที ซึ่งจะสงผลใหบริษัทฯ เติบโตได
อยางยั่งยืน โดยแผนปฏิรูปฯ ดังกลาวไดรับอนุมัติจากคณะ
กรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) เมื่อวันที่ 26 มกราคม
2558 โดยมีปณิธานวา การปฏิรปู บริษทั ฯ จะไมทาํ ใหคณ
ุ ภาพ
การใหบริการและมาตรฐานความปลอดภัยลดลงแตอยางใด

การดําเนินการตามแผนปฏิรปู องคกรในป 2558 มีดงั นี้
ป 2558 เปนปที่บริษัทฯ ดําเนินการตามแผนปฏิรูป โดยเริ่ม
จากกลยุทธหยุดการขาดทุนดวยการลด หรือเลิกเทีย่ วบินทีไ่ ม
ทํากําไร ลดคาใชจายที่ไมจําเปน และเนนการหารายได โดย
ปรับกลยุทธการขาย และการหารายไดเสริมอื่นๆ ในขณะที่
การดําเนินการตามแผนกลยุทธ เริม่ มีความคืบหนา บริษทั ฯ ได
รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นของสกุล
เงินตางๆ เหตุการณระเบิดที่ราชประสงค และความขัดแยง
ในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้น รวมถึงเหตุการณ
ไมคาดคิดที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ในไตรมาสสุดทาย
ของป 2558 ที่ทําใหปริมาณการเดินทางของผูโดยสารไมเปน
ไปตามที่ประมาณการไว ประกอบกับประเทศไทย ยังมีการ
กํากับดูแลดานความปลอดภัยที่ยังไมเพียงพอตามมาตรฐาน
ของ ICAO โดยมีสญ
ั ลักษณธงแดงปรากฏทีช่ อื่ ประเทศไทยใน
เว็บไซตของ ICAO ทําใหบริษัทฯ ตองใชทั้งทรัพยากรบุคคล
และงบประมาณ เพื่อแสดงใหหนวยงานกํากับดูแลมาตรฐาน
ดานความปลอดภัยของประเทศตางๆ คงความเชื่อมั่นใน
มาตรฐานความปลอดภัยของบริษัทฯ
เพื่อสนองตอบตอเหตุการณไมคาดคิดขางตน บริษัทฯ ได
กําหนดมาตรการเสริมการดําเนินการตามแผนปฏิรูปฯ เพื่อ
ใหผบู งั คับบัญชาทุกระดับชัน้ พนักงานและลูกจางของบริษทั ฯ
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
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ถือปฏิบตั อิ ยางเครงครัด โดยออกมาตรการเรงดวนเพือ่ ปรับปรุง
การดําเนินงานใหเปนไปตามเปาหมายของแผนปฏิรปู ทัง้ เพิม่
รายได และลดคาใชจาย ที่ครอบคลุมทุกดานทุกฝาย เพื่อให
พนักงานทุกคนรวมมือในการดําเนินการใหบริษัทฯ บรรลุ
เปาหมายของแผนปฏิรูป โดยรักษาระดับมาตรฐานคุณภาพ
การใหบริการและความปลอดภัยไว
โดยมีรายละเอียดการดําเนินการตามแผนปฏิรูปฯ ในป 2558
ดังนี้

ขั้นที่ 1 หยุดการขาดทุน (Stop Bleeding)

การปดเสนทางบินชั่วคราว
บริษัทฯ ไดทําการปดเสนทางบินชั่วคราว 4 เสนทางหลัก คือ
เสนทางบินไปกลับกรุงเทพฯ - โจฮันเนสเบิรก เมือ่ วันที่ 15 มกราคม
2558 เสนทางบินไปกลับกรุงเทพฯ - มอสโคว เมื่อวันที่ 29
มีนาคม 2558 เสนทางบินไปกลับกรุงเทพฯ - มาดริด เมือ่ วันที่
5 กันยายน 2558 และเสนทางบินไปกลับกรุงเทพฯ - ลอสแองเจลิส
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2558 เพื่อเปนการลดภาระจากเสนทาง
ที่ไมทํากําไร
การปรับเที่ยวบินและแบบเครื่องบินใหตรง
ความตองการของตลาด

1. เสนทางบินภูมิภาคเอเชีย

1.1 เสนทางสายเหนือเปนเสนทางที่มีปริมาณผูโดยสาร
หนาแนน ทํากําไรใหบริษัทฯ อยางตอเนื่อง จึงไดมี
การปรับเที่ยวบินและแบบเครื่องบินใหเหมาะสมกับ
ความตองการของตลาด โดยบริษทั ฯ ไดปรับขนาดของ
เครื่องบินในเสนทางหลักๆ ใหเปนเครื่องบินแบบ
แอรบสั A380-800 เชน เสนทางบินไปกลับกรุงเทพฯ
- ฮองกง เสนทางบินไปกลับกรุงเทพฯ - โตเกียว
(นาริตะ) และนําเครื่องบินแบบโบอิ้ง 787-8 ทํา
การบินในเสนทางบินไปกลับกรุงเทพฯ - โตเกียว
(ฮาเนดะ) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทางดาน
ผลิตภัณฑอกี ดวย สําหรับชวง Low season มีการปรับ
ลดเที่ยวบินในบางเสนทาง เชน เสนทางบินไปกลับ
กรุงเทพฯ - ซัปโปโร จาก 7 เที่ยวบินเปน 5 เที่ยวบิน
ตอสัปดาห เสนทางบินไปกลับกรุงเทพฯ - โตเกียว
(นาริตะ) จาก 21 เทีย่ วบินเปน 14 เทีย่ วบินตอสัปดาห
1.2 เสนทางสายอินโดจีนเปนเสนทางที่เปนจุดแข็งของ
เครือขายเสนทางบินภูมิภาค เนื่องจากมีการเจริญ
เติบโตที่ดี ประกอบกับบริษัทฯ ไดมีการรับมอบ
เครื่องบินแบบแอรบัส A320-200 เขาประจําฝูงบิน
เพิ่มเติมเพื่อทดแทนเครื่องบินแบบโบอิ้ง 737-400
ทีก่ าํ ลังจะปลดระวาง บริษทั ฯ จึงไดนาํ มาใหบริการใน
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เสนทางบินไปกลับกรุงเทพฯ - พนมเปญ สวนเสนทางบิน
ไปกลับกรุงเทพฯ - โฮจิมนิ ท ไดปรับแบบของเครือ่ งบิน
โดยใชเครือ่ งบินแบบโบอิง้ A330-300 ทําการบินแทน
A320-200 พรอมทัง้ ปรับเพิม่ จาก 14 เทีย่ วบินเปน 17
เที่ยวบินตอสัปดาห นอกจากนี้ในเสนทางบินไปกลับ
กรุงเทพฯ - หลวงพระบาง มีการปรับเพิ่มจาก 3
เที่ยวบินเปน 4 เที่ยวบินตอสัปดาห เพื่อใหเหมาะกับ
ปริมาณความตองการของตลาด
1.3 เสนทางสายตะวันตก มีปริมาณผูโดยสารหนาแนน
รวมทั้งมีการเจริญเติบโตที่ดี โดยเฉพาะตลาดหลัก
ไดแก อินเดีย บริษัทฯ จึงปรับเพิ่มเสนทางบินไปกลับ
กรุงเทพฯ - เดลลี จาก 16 เที่ยวบินเปน 17 เที่ยวบิน
ตอสัปดาห และมีการปรับลดเที่ยวบินในชวงเทศกาล
ถือศีลอด (Ramadan) ในบางเสนทาง เชน เสนทางบิน
ไปกลับกรุงเทพฯ - อิสลามาบัด จาก 4 เที่ยวบินเปน
3 เที่ยวบินตอสัปดาห เสนทางบินไปกลับกรุงเทพฯ ลาฮอร จาก 7 เที่ยวบินเปน 6 เที่ยวบินตอสัปดาห
ตัง้ แตวนั ที่ 16 มิถนุ ายน 2558 และเสนทางบินไปกลับ
กรุงเทพฯ - การาจี มีการปรับลดเที่ยวบินเดือน
มิถุนายนดวยเชนกัน

2. เสนทางบินระหวางทวีป

2.1 เสนทางออสเตรเลียและนิวซีแลนด บริษัทฯ ไดมีการ
ปรับเพิ่มเสนทางบินไปกลับ ในเสนทางบินไปกลับ

กรุงเทพฯ - เพิรท จาก 5 เที่ยวบินเปน 7 เที่ยวบิน
ตอสัปดาห และเปลี่ยนแบบของเครื่องบินจากโบอิ้ง
777-200 ER เปนเครื่องบินแบบโบอิ้ง 787-8 ในสวน
ของเสนทางบินไปกลับกรุงเทพฯ - บริสเบน ไดมี
การปรับลดการใหบริการโดยเปลี่ยนแบบเครื่องบิน
เปนโบอิ้ง 787-8 แทนเครื่องบินโบอิ้ง 777-200ER
2.2 เสนทางยุโรป มีการปรับลดเที่ยวบินใหเหมาะกับ
ปริมาณความตองการของตลาดในชวง Low Season
ดังนี้ เสนทางบินไปกลับกรุงเทพฯ - แฟรงคเฟรต จาก
13 เที่ยวบินเปน 7 เที่ยวบินตอสัปดาห เสนทางบิน
ไปกลับ กรุงเทพฯ - ลอนดอนจาก 14 เที่ยวบินเปน
7 เที่ยวบินและใชเครื่องบินแบบแอรบัส A380-800
ทําการบิน

3. เสนทางบินภายในประเทศ

บริ ษั ท ฯ มี ก ารเสริ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ แ ละให บ ริ ก ารด ว ยสาย
การบินไทยสมายลในเสนทางหลัก เชน กรุงเทพฯ ไปยัง
เชียงใหม กรุงเทพฯ ไปยังภูเก็ต และทําการบินทดแทน
การบินไทย ภาคเหนือ ในเสนทางบินไปกลับกรุงเทพฯ เชียงราย ตั้งแตวันที่ 29 มีนาคม 2558 ภาคใต ในเสนทาง

บินไปกลับกรุงเทพฯ-หาดใหญ ตัง้ แตวนั ที่ 4 พฤษภาคม 2558
และเพิ่มเสนทางใหม ไดแก เสนทางบินไปกลับ กรุงเทพ นราธิวาส ตั้งแตวันที่ 10 เมษายน 2558
การปลดระวางเครื่องบินและบริหารสินทรัพย
ใหเกิดประโยชนสูงสุด
การบริหารจัดการสินทรัพยของบริษัทฯ มีวัตถุประสงคเพื่อ
ใหสามารถตอบสนองตอเปาหมายและกลยุทธระดับองคกร
รวมถึงเพื่อใหบริษัทฯ ไดประโยชนหรือผลตอบแทนสูงสุด
ซึ่งสินทรัพยหลักของบริษัทฯ ไดแก เครื่องบิน เครื่องยนต
อะไหล อุปกรณการบินหมุนเวียน ที่ดินและอาคาร และเงิน
ลงทุนในบริษัทรวม/บริษัทยอย
ในการจัดหา ปลดระวาง และจําหนายเครื่องบิน เครื่องยนต
อะไหล และอุปกรณการบินหมุนเวียน บริษัทฯ ไดพิจารณา
ความเหมาะสมสอดคลองกับสภาวะตลาดเครื่องบิน แนวโนม
อุตสาหกรรมการบินโลก แผนการตลาดของบริษัทฯ และ
ศักยภาพของฝูงบินปจจุบัน ทั้งนี้ ในป 2558 บริษัทฯ ไดรับ
มอบเครื่องบิน จํานวน 8 ลํา ประกอบดวย โบอิ้ง 777-300ER
จํานวน 3 ลํา โบอิง้ 787-8 จํานวน 2 ลํา แอรบสั A320 จํานวน
3 ลํา และไดรบั อนุมตั ใิ หปลดระวางเครือ่ งบิน 16 ลํา ประกอบ
ดวย แอรบัส A330-300 จํานวน 6 ลํา A340-600 จํานวน
6 ลํา โบอิ้ง 747-400 Freighter จํานวน 2 ลํา และโบอิ้ง
747-400 จํานวน 2 ลํา และอนุมัติใหขายเครื่องบินรวม 38
ลํา โดยขายไดทั้งสิ้น 24 ลํา ดังนี้
ป 2558 ไดดาํ เนินการการขายเครือ่ งบินและสงมอบเรียบรอย
จํานวน 8 ลํา ไดแก
• B747-400 จํานวน 1 ลํา
• A300-600R จํานวน 7 ลํา

บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 11

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

เครื่องบินที่คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติการขายแลว และ
อยูในขั้นตอนการจัดทําขอตกลงและสัญญาซื้อขาย จํานวน
16 ลํา ไดแก
• A300-600R จํานวน 1 ลํา (รอการสงมอบ)
• ATR-72 จํานวน 2 ลํา พรอมเครีื่องยนต อะไหล
2 เครื่อง
• B737-400 จํานวน 4 ลํา
• A330-300 จํานวน 9 ลํา
นอกจากนี้ ยังมีเครื่องบินที่อยูระหวางดําเนินการขาย 12
ลํา ไดเเก A340-500 จํานวน 4 ลํา B747-400 จํานวน 2
ลํา เเละ A340-600 จํานวน 6 ลํา เเละเครื่องบินอยูระหวาง
การเจรจาใหเชา จํานวน 2 ลํา ไดเเก เครื่องบินขนสงสินคา
B747-400BCF
สําหรับสินทรัพยประเภทอื่นๆ เชน ที่ดิน อาคารสํานักงาน
และบานพัก ทั้งภายในประเทศและตางประเทศนั้น บริษัทฯ
ไดพิจารณาการใชงานตามความเหมาะสมและความจําเปน
สําหรับอสังหาริมทรัพยที่ไมไดใชงานหรือใชงานไมคุมคา
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติใหนําไปขายหรือใหเชา
เพื่อเพิ่มรายไดและลดภาระคาใชจายในการบริหารจัดการ
อาทิ อาคารรักคุณเทาฟา ที่ดอนเมือง
นอกจากนี้ แมบริษัทฯ ยังไดพิจารณาลงทุนในกิจการอื่นทั้ง
ในเชิงยุทธศาสตรและเชิงการลงทุน โดยใหความสําคัญกับ
ธุรกิจทีเ่ กีย่ วของและสนับสนุนกิจการของบริษทั ฯ อาทิ บริษทั
ไทยสมายลแอรเวย จํากัด บริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาทอีสต
เอเซีย จํากัด บริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน)
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) และ
บริษัท ครัวการบินภูเก็ต จํากัด เปนตน สวนกิจการที่มิไดมี
ความเกี่ยวของสัมพันธกับธุรกิจการบิน บริษัทฯ จะพิจารณา
สัดสวนการลงทุนใหเหมาะสมสอดคลองกับสภาวะธุรกิจและ
แผนยุทธศาสตรในอนาคต
โครงการรวมใจจากองคกร (MSP) และโครงการ
Golden Handshake
บริษัทฯ มีโครงการรวมใจจากองคกร MSP สําหรับพนักงาน
ทุกระดับ ที่มีอายุครบ 50 ปบริบูรณและอายุงานครบ 15 ป
ขึ้นไป และโครงการ Golden Handshake สําหรับพนักงาน
ตอนรับบนเครื่องบิน และพนักงานประจําที่ไดรับผลกระทบ
จากการปดสถานีภายในประเทศ ที่มีอายุครบ 45 ปบริบูรณ
และอายุงานครบ 15 ปขึ้นไป โดยมีพนักงานผานการอนุมัติ
ใหออกตามโครงการจํานวนทั้งสิ้น 1,401 คน มีกําหนด
แตกตางกัน ดังนี้
12 รายงานประจําป 2558

ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ครั้งที่ 4

วันที่ 1 กรกฎาคม 2558
วันที่ 1 ตุลาคม 2558
วันที่ 1 ธันวาคม 2558
วันที่ 1 มีนาคม 2559

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

428 คน
474 คน
375 คน
124 คน

ขั้นที่ 2 สรางความแข็งแกรงในการแขงขัน
(Strength Building)

การพัฒนาผลิตภัณฑและบริการ
แมวา สภาพแวดลอมของอุตสาหกรรมการบินจะเปลีย่ นแปลง
ไปอยางไมหยุดนิ่งในป 2558 บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในการเพิ่ม
ความสําคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑและบริการอยางตอเนือ่ ง
โดยยึดหลักความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑและ
ใหมีความสามารถในการแขงขัน โดยเสนอการบริการและ
ผลิตภัณฑที่มีความทันสมัยและตอบสนองความตองการของ
ผูบริโภค ซึ่งการพัฒนาผลิตภัณฑในป 2558 มีรายละเอียด
สําคัญดังนี้

1. สรางบรรยากาศความเปนไทยสมัยใหม
ดวยการตกแตงภายในเครื่องบิน

บริษัทฯ มีการเปลี่ยนรูปแบบการตกแตงภายใน โดยเริ่มจาก
โบอิ้ง 777-300 ER, โบอิ้ง 787-8, แอรบัส A320 และแอรบัส
A350-900 ใหเปนแบบไทยรวมสมัย (Thai Contemporary)
โดยเนนถึงพืน้ ทีใ่ ชสอยทีเ่ พิม่ มากขึน้ มีความทันสมัยและยังคง
เอกลักษณของความเปนไทย

2. สรางบรรยากาศที่ผอนคลายและเพลิดเพลินระหวาง
เดินทาง ดวยการพัฒนาระบบสาระบันเทิง

บริษทั ฯ ไดปรับปรุงระบบสาระบันเทิงทัง้ ดานภาพและเสียงบน
เครือ่ งบินในเสนทางบินระหวางประเทศทุกลําใหมคี ณ
ุ ภาพสูง
ทันสมัยโดยมีจอภาพสวนตัวในทุกชัน้ โดยสาร ระบบภาพยนตร
เพลงและเกมส สามารถเลือกชมได (On-demand) โดยเฉพาะ
เครือ่ งบินแบบโบอิง้ 787-8 ไดมกี ารพัฒนาระบบสาระบันเทิง
รุน ใหมลา สุด ทีท่ นั สมัยและตอบสนองไดรวดเร็วยิง่ ขึน้ กวาเดิม

3. อํานวยความสะดวกดานการสื่อสารดวยการพัฒนา
ระบบสื่อสารสมัยใหมบนเครื่องบิน

ในป 2558 บริษัทฯ ไดทําการพัฒนาระบบสื่อสารสนเทศบน
เครื่องบินแบบ แอรบัส A380-800 จํานวน 6 ลํา และแอรบัส
A330-300 จํานวน 7 ลํา ซึ่งทําใหการบริการอินเทอรเนตบน
เครื่องบิน (Thai Sky Connect) มีความทันสมัย สะดวก ใน
การใชงานมากยิ่งขึ้น และมีการเพิ่มชองทางในการใหบริการ
ขอมูลขาวสารตางๆ เพือ่ เปนทางเลือกใหกบั ผูโ ดยสารสามารถ
เขารับชมไดโดยไมมคี า ใชจา ย ตัง้ แตวนั ที่ 2 พฤศจิกายน 2558
เพื่อเปนสิ่งอํานวยความสะดวกใหกับผูโดยสารในการติดตอ

สื่อสารระหวางผูโดยสารบนเครื่องบินและภาคพื้นดิน โดยอยู
ในมาตรฐานของความปลอดภัยขั้นสูงสุด

4. โครงการยกระดับการบริการชั้นธุรกิจ (Service
Beyond : New Business Class Services)

บริษัทฯ ไดปรับเปลี่ยนการบริการบนเครื่องบินชั้นธุรกิจ
เริม่ โครงการยกระดับการบริการชัน้ ธุรกิจ (Service Beyond :
New Business Class Services) โดยการใหเปนที่ประทับใจ
ผูโดยสาร ใหความสําคัญกับการใหบริการผูโดยสารตาม
ความชอบและรสนิยมที่แตกตางกันไปในแตละบุคคล หรือ
ที่เรียกวา “Individualized Service” เนนการใหบริการ
ดวยอัธยาศัยไมตรีของคนไทย การดูแลผูโดยสาร เทียบเทา
การใหบริการของโรงแรมระดับ 5 ดาว การใหบริการอาหาร
ที่ มี ค วามหลากหลายและแตกต า งไปจากเดิ ม โดยเน น
คุณภาพอาหารที่ผานการคัดสรรมาอยางดี และปรับเปลี่ยน
อุปกรณที่ใหบริการบนเครื่องบิน ใหมีรูปลักษณที่ทันสมัย
และหรูหรา บริษัทฯไดเริ่มโครงการนํารองในเสนทางไปกลับ
กรุงเทพฯ - โตเกียว เทีย่ วบิน TG676/677 ตัง้ แต 17 กันยายน
จนถึงสิ้นเดือนตุลาคม 2558 และเริ่มใหบริการในเสนทาง
ไปกลับ กรุงเทพฯ - ลอนดอน เทีย่ วบิน TG910/911 บนเครือ่ งบิน
แอรบัส A380 ตั้งแต 2 พฤศจิกายน 2558 และ TG916/917
บนเครื่องบินโบอิ้ง 777 ตั้งแต 1 ธันวาคม 2558 และจะขยาย
มาตรฐานการบริการนี้ในทุกเที่ยวบิน ภายในป 2559
การเปดเสนทางบินใหม
บริษัทฯ เพิ่มเสนทางบินใหม ไดแก เสนทางบินไปกลับ
กรุงเทพ-นราธิวาส จํานวน 7 เที่ยวบินตอสัปดาห ตั้งแตวันที่
10 เมษายน 2558 โดยใหบริการดวยสายการบินไทยสมายล
เพื่อรองรับผูโดยสารในจังหวัดนราธิวาสและพื้นที่ใกลเคียง
การรับมอบเครื่องบินโบอิ้ง 787 (Dreamliner)
ในป 2558 บริษัทฯ ไดรับมอบเครื่องบินแบบโบอิ้ง 787-8
เพิ่มอีก 2 ลํา (รวมรับมอบแลวทั้งสิ้น 6 ลํา) ในเดือนเมษายน
และสิงหาคม 2558 โดยเครือ่ งบินชนิดนีม้ อี งคประกอบหลักที่
สําคัญเปน Composite Material ทําใหมีนํ้าหนักเบา ผนวก
กับเทคโนโลยีเครื่องยนตรุนใหม ทําใหมีอัตราการใชนํ้ามัน
เชื้อเพลิงลดลงถึงประมาณรอยละ 15-25 นอกจากนั้นวัสดุ
Composite Material ยังไมเปนสนิม ทําใหรอบเวลาการ
ซอมบํารุงใหญยาวขึ้น ทําใหคาใชจายในการซอมบํารุงลดลง
รวมทัง้ อายุการใชงานของเครือ่ งบินยาวนานขึน้ ดวย เครือ่ งบิน
ชนิดนี้มีพิสัยการบินที่ครอบคลุมทั้งระยะใกลและระยะไกล
สามารถบินตรงไดถึงทุกจุดหมายในภูมิภาคยุโรป จึงถือไดวา
เครื่องบินชนิดนี้เปนนวัตกรรมใหม (New Generation
Aircraft) ในแวดวงการบิน

บริษัทฯ ไดจัดผังที่นั่งสําหรับเครื่องบินนี้เปนแบบ ชั้นธุรกิจ
จํานวน 24 ที่นั่ง และชั้นประหยัด จํานวน 240 ที่นั่ง รวม
ทั้งสิ้น 264 ที่นั่ง โดยที่นั่งชั้นธุรกิจจะเปนแบบนอนราบ 180
องศา เพื่อมอบความสะดวกสบายสูงสุดใหกับผูโดยสาร ทั้งนี้
บริษัทฯ ไดนําเครื่องบินนี้ไปใหบริการในเสนทางสูเมืองตางๆ
ไดแก นาริตะ นาโงยา ฟูกูโอกะ เพิรธ ไซงอน และฮานอย
โครงการมาตรฐานความปลอดภัยเหนือระดับ
(Safety Beyond Compliance)
บริษัทฯ มุงมั่นความปลอดภัยการบินสูมาตรฐานเหนือระดับ
โดยจั ด ทํ า โครงการมาตรฐานความปลอดภั ย เหนื อ ระดั บ
หรือ Safety Beyond Compliance ดวยการนํามาตรฐาน
ของ European Aviation Safety Agency (EASA) ซึ่งเปนที่
ยอมรับจากองคกรการบินทัว่ โลกเปนตนแบบ ดวยโครงการนี้
ทําใหบริษัทฯ ไดรับใบอนุญาต Third Country Operator
(TCO) จาก EASA โดยความเห็นชอบของ EU Air Safety
Committee (ASC) ดวยใบอนุญาตนี้ บริษัทฯ สามารถ
ปฏิบัติการบินเขายุโรป ตั้งแตวันที่ 15 ธันวาคม 2558
เปนตนไป ควบคูกับใบรับรองผูดําเนินการเดินอากาศ (Air
Operator Certificate : AOC) ของประเทศไทย และเพื่อ
ปลู ก ฝ ง จิ ต สํ า นึ ก ด า นความปลอดภั ย ตามข อ กํ า หนดของ
ICAO บริษทั ฯ ไดกาํ หนดใหมวี ฒ
ั นธรรมความปลอดภัย (Just
Culture) ใหเกิดขึ้นทั่วทั้งองคกรภายในป 2559

ขั้นที่ 3 การเติบโตอยางมีกําไรในระยะยาว
(Sustainable Growth)
บริษัทฯ จะดําเนินการตอเนื่องในป 2560
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

รางวัลที่บริษัทฯ ไดรับ

ในป 2558 บริษัทฯ ไดรับรางวัลในดานตางๆ อาทิ

รางวัลสายการบินยอดเยี่ยม

• รางวัลสายการบินระหวางประเทศยอดเยีย่ มประจําป 2015
จาก Today’s Traveller Award
• รางวัลสายการบินใหบริการเลาจนสปา ยอดเยี่ยมจาก
สกายแทรกซ ประจําป 2015
• รางวัลสายการบินยอดเยี่ยมของเอเชียแปซิฟก จาก TTG
Travel Awards 2015
• รางวัลยอดเยีย่ ม Business Traveller Asia-Pacific Awards
2558 ไดรับ 4 รางวัล ไดแก
- รางวัลการบริการชั้นประหยัดยอดเยี่ยมอันดับ 2 ของ
โลก (Best Airline Economy Class)
- รางวัล 1 ใน 3 โปรแกรมสะสมไมลยอดเยีย่ มของโลก
(Top 3 for Best Frequent Flyer Program)
- รางวัล 1 ใน 3 สายการบินยอดเยีย่ มของเอเชียแปซิฟก
(Top 3 for Best Asia-Pacific Airline)
- รางวัล 1 ใน 3 หองรับรองผูโดยสารยอดเยี่ยมของ
เอเชียแปซิฟก (Top 3 for Best Airline Lounge
in Asia-Pacific)
• ไดรับการจัดอันดับเปน 1 ใน 10 สายการบินที่ใหบริการ
ชัน้ หนึง่ ยอดเยีย่ ม และชัน้ ประหยัดในทางพิสยั ไกลยอดเยีย่ ม
จาก Airline Ratings.com
• รางวัลสายการบินยอดเยี่ยม 2015 China Travel Awards
จากนิตยสารทราเวลพลัส สาธารณรัฐประชาชนจีน ใน
ฐานะสายการบินที่มีเครือขายการบินทั่วโลก รวมถึงมี
มาตรฐานในการใหบริการทุกจุด บริการดวยเสนหความ
เปนไทย และมีการพัฒนาฝูงบินใหทันสมัย
• รางวัลสายการบินยอดเยี่ยม จาก Smart Travel Asia
2015 ไดรับ 3 รางวัล ไดแก
- รางวัลการใหบริการบนเครื่องบินยอดเยี่ยม อันดับ 3
ของโลก
- รางวัลการใหบริการชัน้ ธุรกิจยอดเยีย่ ม อันดับ 5 ของโลก
- รางวัลสายการบินยอดเยี่ยม อันดับ 6 ของโลก
• รางวัล “Asia’s Most Admired Brand 2014-2015 จาก
WERC สิงคโปร และ KPMG อินเดีย
• รางวัลจากนิตยสารทราเวล แอนด เลเชอร สหรัฐอเมริกา
ประจําป 2015 ไดรับ 3 รางวัล ไดแก
- อันดับ 5 สายการบินที่ใหบริการดีที่สุดในโลก (World’s
Best Airlines for Customer Service 2015) จากการ
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ใหบริการบนเครื่องบินดวยความอบอุนและรอยยิ้ม
พรอมอาหารชั้นเลิศ ที่นั่งมีความสะดวกสบายและสีสัน
สวยงาม รวมทั้งการใหบริการดูแลเด็กเล็กระหวาง
เดินทางไดดี
- อันดับ 7 สายการบินระหวางประเทศดีที่สุดในโลก
(World’s Best Airlines International Airlines 2015)
จากการใหบริการทีด่ เี ลิศในทุกๆ ดาน ไดแก การใหบริการ
ภาคพืน้ การใหบริการบนเครือ่ งบิน อาหาร ความสะดวก
สบายของที่นั่งและอุปกรณอํานวยความสะดวก บน
เครื่องบิน รวมทั้งโปรแกรมสะสมไมล
- อันดับ 7 สายการบินที่ใหบริการอาหารดีที่สุดในโลก
(World’s Best Airlines for Food 2015) จากการให
บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบินที่โดดเดนทั้ง
รสชาติ และมีเอกลักษณเฉพาะตัว

รางวัลอื่นๆ

• รางวัลพัฒนาการโลจิสติกส อุตสาหกรรมดีเดนดานระบบ
ERP (Enterprise Resource Planning) ป 2558 จาก
กระทรวงอุตสาหกรรม
• ไดรับตราสัญลักษณ THAI SELECT จากกระทรวงพาณิชย
ในงาน THAIFEX 2015
• ประกาศนียบัตร Certificate of ESG100 Company
ประจําป 2558 ในฐานะเปนบริษทั จดทะเบียนทีม่ กี ารดําเนิน
งานโดดเดนดานสิ่งแวดลอม สังคม และธรรมาภิบาล
• ไดรับรางวัลสถานประกอบการดีเดนดานความปลอดภัยฯ
ระดับประเทศป 2558 จากกระทรวงแรงงานสําหรับฝาย
การพาณิชยสินคาและไปรษณียภัณฑ
• ประกาศเกียรติคุณสนับสนุนลดกาซเรือนกระจก จาก
องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (อบก.)
• รางวัล Thailand Sustainability Investment 2015 จาก
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
• รางวัลรายงานความยัง่ ยืน (Sustainability Report Award)
ประเภทดีเดน จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
• Thailand Energy Awards 2015 ประเภทอาคารควบคุม
ดีเดน จากกระทรวงพลังงาน
• รางวัลสถานทีด่ เี ดนทีเ่ อือ้ ตอคนพิการ จากกระทรวงพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย
• รางวัลหนวยงานที่ผานเกณฑมาตรฐานการเปนสํานักงาน
สีเขียว ระดับดีเยี่ยม

โครงสรางการถือหุนของบริษัทฯ
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ลักษณะ

การประกอบธุรกิจ

โครงสรางรายไดของบริษัทฯ และบริษัทยอย
รายไดของบริษัทฯ และบริษัทยอย ใน 3 ปที่ผานมา มีดังนี้
ป 2558
ลานบาท

รายไดจากกิจการขนสง
คาโดยสารและคานํ้าหนักสวนเกิน
คาระวางขนสงและไปรษณียภัณฑ
รวมรายไดจากกิจการขนสง
รายไดการกิจการอื่นๆ(1)
รวมรายไดจากการขายหรือการใหบริการ
รายไดอื่น(2)
รวมรายได
หมายเหตุ

(1)
(2)

152,488
18,651
171,139
11,588
182,727
9,864
192,591

ป 2557

รอยละ

79.2
9.7
88.9
6.0
94.9
5.1
100.0

ป 2556

ลานบาท

รอยละ

ลานบาท

รอยละ

154,881
23,601
178,482
9,885
188,367
15,522
203,889

76.0
11.6
87.6
4.8
92.4
7.6
100.0

172,335
24,515
196,850
9,486
206,336
1,374
207,710

83.0
11.8
94.8
4.6
99.4
0.6
100.0

รายไดการบริการอืน่ ๆ ประกอบดวย รายไดจากหนวยธุรกิจและรายไดจากกิจการสนับสนุนอืน่ ๆ
รายไดอนื่ ประกอบดวย ดอกเบีย้ รับ ผลกําไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราตางประเทศ กําไรจากรายการแทนการจําหนาย
กําไรจากการเปลีย่ นสภาพเงินลงทุน และรายไดอนื่ ๆ

5.1%
6.0%
9.7%

79.2%

2558

2557

2556
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ในฐานะทีบ่ ริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) เปนรัฐวิสาหกิจ
สังกัดกระทรวงคมนาคม และดํารงสถานะเปนสายการบิน
แหงชาติ บริษัทฯ ไดดําเนินกิจการดานการบินพาณิชยทั้ง
เสนทางบินระหวางประเทศและเสนทางบินในประเทศ ให
บริการเกี่ยวของกับการขนสงทางอากาศแบบครบวงจร โดย
แบงการบริหารจัดการธุรกิจออกเปน 3 กิจการ ประกอบดวย
กิจการขนสงทางอากาศ (Core Business) หนวยธุรกิจ
(Business Unit) และกิจการอื่นๆ
กิจการขนสงทางอากาศ ประกอบดวย บริการขนสงผูโ ดยสาร
บริการขนสงสินคาพัสดุภัณฑและไปรษณียภัณฑ สวนหนวย
ธุรกิจเปนกิจการทีเ่ กีย่ วเนือ่ งโดยตรงกับการขนสง ประกอบดวย
การบริการคลังสินคา การบริการลูกคาภาคพื้น การบริการ
ลานจอดและอุปกรณภาคพื้น และครัวการบิน สําหรับกิจการ
อืน่ ๆ เปนกิจการสนับสนุนการขนสง ประกอบดวย การบริการ
ซอมบํารุงอากาศยาน การบริการอํานวยการบิน การจําหนาย
สินคาปลอดภาษีบนเครื่องบิน การจําหนายสินคาที่ระลึก
บริการเครือ่ งฝกบินจําลอง และการดําเนินงานของบริษทั ยอย
ทั้งหมด มีรายละเอียดดังนี้

กิจการขนสงทางอากาศ

กิ จ การขนส ง ทางอากาศถื อ เป น กิ จ การหลั ก ของบริ ษั ท ฯ
ประกอบดวยการบริการขนสงผูโดยสาร บริการขนสงสินคา
พั ส ดุ ภั ณ ฑ แ ละไปรษณี ย ภั ณ ฑ โดยให บ ริ ก ารขนส ง ใน
เสนทางบินไปยังจุดบินตางๆ ทั้งแบบเที่ยวบินประจําและ
เทีย่ วบินเชาเหมาลํา ครอบคลุมทัง้ เสนทางบินระหวางประเทศ
และภายในประเทศ

หนวยธุรกิจ

หนวยธุรกิจของบริษัทฯ มีความเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับกิจการ
ขนสงและมีสวนสําคัญในการสนับสนุนใหการดําเนินธุรกิจ
สายการบินเปนไปอยางราบรืน่ แตละหนวยธุรกิจมีการดําเนิน
งานที่สอดคลองกันอยางเปนระบบ เพื่อใหเครื่องบินสามารถ
เดินทางจากสถานีตนทางถึงสถานีปลายทางตรงตามกําหนด
เวลาที่ระบุในตารางบิน ดวยความสะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย ซึง่ เปนปจจัยสําคัญทีจ่ ะชวยสรางความนาเชือ่ ถือให
แกบริษัทฯ พรอมทั้งสรางความมั่นใจใหแกผูใชบริการ ทั้งนี้
ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับการขนสงมีรายละเอียดการให
บริการดังนี้
ธุรกิจการบริการคลังสินคา
(Cargo Handling Services)
ใหบริการจัดการคลังสินคา ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
ท า อากาศยานเชี ย งใหม ท า อากาศยานหาดใหญ และ
18 รายงานประจําป 2558

ทาอากาศยานภูเก็ต โดยการดําเนินงานจัดการคลังสินคา
ประกอบดวย การจัดการเก็บรักษาชัว่ คราวและการเคลือ่ นยาย
สินคาทั่วไป สินคาที่ตองไดรับการดูแลพิเศษ เชน สินคาสด
สัตวที่ยังมีชีวิต วัตถุมีคา และการใหบริการขนสงสินคาที่
ตองการควบคุมอุณหภูมิเปนพิเศษ เปนตน
ธุรกิจการบริการลูกคาภาคพื้น
(Ground Customer Services)
ใหบริการอํานวยความสะดวกโดยตรงกับผูโดยสารตั้งแตเขา
มาสูทาอากาศยาน ผานขั้นตอนตางๆ จนเขาสูตัวอากาศยาน
จากตัวอากาศยานสูภาคพื้น ในเที่ยวบินทั้งขาเขา-ขาออก
โดยใหบริการแกผูโดยสารของบริษัทฯ และผูโดยสารของ
สายการบินลูกคา
ธุรกิจการบริการอุปกรณภาคพื้น
(Ground Equipment Services)
ใหบริการที่เกี่ยวของกับอากาศยาน อํานวยความสะดวก
บริเวณลานจอดอากาศยาน ใหกับบริษัทฯ และสายการบิน
ลูกคา ใหเปนไปดวยความเรียบรอย มีความปลอดภัยสูงสุด
พรอมทําการบินเขา-ออก ไดตรงเวลา
ธุรกิจครัวการบิน (Catering Services)
ดําเนินการในการผลิตอาหารสําหรับบริการผูโดยสารทั้ง
เที่ยวบินในประเทศและระหวางประเทศของบริษัทฯ รวมถึง
อาหารสําหรับบริการผูโดยสารของสายการบินชั้นนําอื่นๆ
พรอมทั้งดําเนินธุรกิจภาคพื้นที่เกี่ยวของกับอาหาร เชน
ภัตตาคาร ณ ทาอากาศยานนานาชาติ รานเบเกอรี่พัฟแอนด
พาย (Puff & Pie Bakery House) การใหบริการจัดเลี้ยงทั้ง
ในและนอกสถานที่ และรานอาหารสวัสดิการพนักงาน

กิจการอื่นๆ

ในสวนของกิจการอื่นๆ ที่สนับสนุนการขนสง ไดแก ฝายชาง
การบริการอํานวยการบิน การจําหนายสินคาปลอดภาษีบน
เครือ่ งบิน การจําหนายสินคาทีร่ ะลึก และบริการเครือ่ งฝกบิน
จําลอง โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้

กิจการขนสงทางอากาศ

บริษัทฯ เปนสายการบินแหงชาติ ที่ใหบริการดานการขนสง
ทางอากาศ เปนกิจการหลักซึง่ ไดพฒ
ั นาการขนสงไปสูภ มู ภิ าค
ตางๆ ของโลก ประกอบดวย
• กิจการขนสงผูโดยสาร
• กิจการขนสงสินคา พัสดุภัณฑและไปรษณียภัณฑ
โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑและบริการดังนี้

กิจการขนสงผูโดยสาร

กิจการขนสงผูโดยสารมีเปาหมายในการพัฒนาตลาดและ
เครือขายเสนทางบินอยางตอเนื่อง เพื่อใหสามารถแขงขันได
อยางมีประสิทธิภาพ โดยเนนขีดความสามารถและดําเนินการ
พัฒนาทาอากาศยานสุวรรณภูมิใหเปนศูนยกลางการบิน
(Hub) ที่สําคัญของภูมิภาค
ลักษณะผลิตภัณฑ หรือบริการ

ฝูงบินของบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีจํานวนเครื่องบินที่ใช
ปฏิบัติการบินจํานวน 95 ลํา รวมของสายการบินไทยสมายล
ประกอบดวยเครื่องบินพิสัยไกลที่ใชทําการบินเสนทางขาม

ทวีป จํานวน 36 ลํา ไดแก เครื่องบินแบบแอรบัส A380-800
โบอิง้ 747-400 โบอิง้ 777-200ER/300ER เครือ่ งบินพิสยั กลาง
ทีใ่ ชทาํ การบินเสนทางภูมภิ าค จํานวน 37 ลํา ไดแก เครือ่ งบิน
แบบโบอิ้ง 777-200/300 แอรบัส A330-300 โบอิ้ง 787-8
และเครื่องบินลําตัวแคบที่ใชทําการบินเสนทางระยะใกล
จํานวน 22 ลํา ไดแก เครื่องบินแบบโบอิ้ง 737-400 จํานวน
2 ลํา และเครื่องบินแบบแอรบัส A320-200 จํานวน 20 ลํา
ตลอดป 2558 บริษัทฯ ไดรับมอบเครื่องบินใหม จํานวน 5 ลํา
ประกอบดวย เครื่องบินแบบโบอิ้ง 787-8 จํานวน 2 ลํา และ
เครื่องบินแบบ B777-300ER จํานวน 3 ลํา เพื่อนํามาใชใน
เสนทางบินภูมิภาคและเสนทางบินขามทวีป

เครื่องบินที่ใชในการปฏิบัติการบิน
แบบเครื่องบิน

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

จํานวน (ลํา)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

6
10
6
14
6
8
17
6
2
20
95

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

6
12
6
6
11
6
8
22
4
2
17
2
102
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นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดรับมอบเครื่องบินลําตัวแคบแบบ
แอรบัส A320-200 จํา นวน 3 ลํา สํา หรับสายการบิ น
ไทยสมายล

การพัฒนาเสนทางบินและจุดบิน

ในป 2558 บริษัทฯ มีเปาหมายปรับปรุงเครือขายเสนทางบิน
ตามแผนปฏิรูปการบินไทย เพื่อฟนฟูผลประกอบการของ
บริ ษั ท ฯ โดยดํ า เนิ น การยกเลิ ก เส น ทางบิ น ที่ ข าดทุ น เป น
มาตรการเรงดวนอันดับแรกเพื่อหยุดการขาดทุน (Stop
Bleeding) ควบคูกับการปรับเวลา หรือ แบบเครื่องบินให
เหมาะสมกับสภาพตลาดของแตละจุดบิน รวมทั้งพัฒนา
ตลาด โดยเนนการปรับความถี่ของเที่ยวบินในจุดบินที่มี
ศักยภาพ สรางความแข็งแกรงของเครือขายเสนทางบินรอบๆ
ประเทศไทย โดยเพิ่มการใชประโยชนจากความรวมมือกับ
สายการบินพันธมิตร เพือ่ ทดแทนเทีย่ วบินทีข่ าดทุนและขยาย
เครือขายเสนทางบินใหครอบคลุมลูกคาไดทุกกลุมเปาหมาย
เพิม่ ความคลองตัวในการปรับแผนตารางการบินใหสอดคลอง
กับสภาวะความตองการในแตละฤดูกาล รวมทัง้ ตอบสนองตอ
การเปลี่ยนแปลงความตองการของการเดินทางและสภาวะ
การแขงขัน รวมถึงเตรียมการเชื่อมโยงเครือขายเพื่อรองรับ
การเปดเสรีภายใตกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN
Economic Community : AEC) อีกดวย
ในป 2558 บริษัทฯ ยังคงความรวมมือกับสายการบินนกแอร
ในเสนทางบินรอง โดยบริษัทฯ มีเที่ยวบินรหัสรวม (Code
Share Flight) กับสายการบินนกแอรในเสนทางไปกลับ
ดอนเมือง-รอยเอ็ด สงผลใหบริษทั ฯ สามารถจัดสงผูโดยสาร
จากตางประเทศเขามาทองเที่ยวในประเทศไทยไดอยาง
ตอเนื่อง และครอบคลุมเมืองในภูมิภาคอยางทั่วถึง ในสวน
ของสายการบินไทยสมายล ทําการบินภายในประเทศ รวม
9 เมือง ไปยัง อุดรธานี อุบลราชธานี ขอนแกน เชียงใหม
เชียงราย ภูเก็ต หาดใหญ สุราษฏรธานี และนราธิวาส
เส น ทางภายในประเทศข า มภาค คื อ เชี ย งใหม - ภู เ ก็ ต
ดอนเมื อ ง-เชี ย งใหม ดอนเมือ ง-ภูเก็ต และดอนเมือ งขอนแกน และทําการบินไปตางประเทศในเสนทางไปกลับ
รวม 3 เมือง ไดแก กรุงเทพ-มาเกา กรุงเทพ- มัณฑะเลย
กรุงเทพ- ยางกุง
นอกจากนี้ บริ ษั ท ฯ ได จั ด ทํ า ตารางบิ น เป น สองช ว งฤดู
ประกอบดวย ตารางบินฤดูรอน (Summer Schedule) เริ่ม
จากวันอาทิตยสดุ ทายของเดือนมีนาคมถึงวันเสารสดุ ทายของ
เดือนตุลาคมของแตละป และตารางบินฤดูหนาว (Winter
Schedule) เริ่มจากวันอาทิตยสุดทายของเดือนตุลาคมถึง
วันเสารสุดทายของเดือนมีนาคมของแตละป เปนไปตาม
20 รายงานประจําป 2558

ข อ กํ าหนดของสมาคมขนส ง ทางอากาศระหว างประเทศ
(International Air Transport Association: IATA) ทั้งนี้
ในแตละฤดูจะมีการกําหนดความถีข่ องเทีย่ วบิน ชนิดเครือ่ งบิน
และตารางการบินไปยังจุดบินตางๆ ที่อาจแตกตางกันตาม
การเปลีย่ นแปลงของความตองการในแตละชวงเวลา ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ และสายการบินไทยสมายลมี
เครือขายเสนทางบินใหบริการครอบคลุม 74 จุดบิน ใน 30
ประเทศทั่วโลก โดยเปน 11 จุดบินภายในประเทศ (ไมรวม
กรุงเทพมหานคร)

เสนทางบินภายในประเทศ

บริษัทฯ ไดพัฒนาเที่ยวบินภายในประเทศ โดยใหความ
สําคัญกับจุดบินหลัก ขณะที่จุดบินรองและจุดบินยอยบางจุด
บริษัทฯ ไดรวมมือกับสายการบินพันธมิตร เพื่อรักษาสวน
แบงการตลาด
ในป 2558 บริษัทฯ ทําการบินจากกรุงเทพฯ ดวยความถี่ 448
เที่ยวบินตอสัปดาหดังนี้ ภาคเหนือ ไดแก เชียงใหม ภาคใต
ไดแก ภูเก็ต กระบี่ และเกาะสมุย โดยมีการเสริมผลิตภัณฑ
และใหบริการโดยสายการบินไทยสมายลในเสนทางหลัก
เชน กรุงเทพฯ-เชียงใหม กรุงเทพฯ-ภูเก็ต และทําการบิน
ทดแทนการบินไทยในเสนทางกรุงเทพฯ-เชียงราย กรุงเทพฯสุราษฎรธานี กรุงเทพฯ-หาดใหญ กรุงเทพฯ-ขอนแกน
กรุงเทพฯ-อุดรธานี กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี เชียงใหม-ภูเก็ต
และเพิ่มเสนทางบินใหมในเสนทาง กรุงเทพ-นราธิวาส

เสนทางบินระหวางประเทศ

บริษทั ฯ ทําการบินเสนทางระหวางประเทศทัง้ สิน้ 632 เทีย่ วบิน
ตอสัปดาห โดยแบงเปน 2 เสนทางหลัก ไดแก เสนทาง
ภูมิภาคเอเชีย 506 เที่ยวบินตอสัปดาห ไปยัง 47 จุดบิน ใน
19 ประเทศ และเสนทางขามทวีป 126 เที่ยวบินตอสัปดาห
ไปยัง 16 จุดบิน ใน 11 ประเทศ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
เสนทางภูมิภาคเอเชีย
บริ ษั ท ฯ ได ป รั บ แผนเครื อ ข า ยการบิ น ให ส อดคล อ งกั บ
ยุทธศาสตรการพัฒนาเครือขายการบินใหประเทศไทยเปน
ศูนยกลางการบินในภูมิภาคเอเชีย ครอบคลุม 47 จุดบิน ใน
19 ประเทศ โดยบริษทั ฯ แบงเสนทางบินในภูมภิ าคเอเชียเปน
5 เสนทาง ไดแก เสนทางสายเหนือ เสนทางสายใต เสนทาง
สายตะวันตก เสนทางสายตะวันออกกลาง และเสนทางสาย
อินโดจีน

ซัปโปโร ไทเป โซล มะนิลา ปกกิ่ง ปูซาน เซี่ยงไฮ กวางโจว
คุนหมิง เซี้ยะเหมิน เฉิงตู ฉางซา และฉงชิ่ง
สําหรับจุดบินของสายการบินไทยสมายล ไดแก มาเกา
เสนทางสายใต
เปนเสนทางที่มีการแขงขันสูงจากการที่สายการบินตนทุนตํ่า
ทําการบินดวยความถี่สูงหลายสายการบิน
บริษัทฯ มีจุดบินใหบริการ 5 จุดบิน ใน 3 ประเทศ ไดแก
สิงคโปร กัวลาลัมเปอร ปนัง เดนปาซาร และจาการตา ดวย
ความถี่ 70 เที่ยวบินตอสัปดาห
เสนทางสายตะวันตก
เสนทางนี้มีปริมาณผูโดยสารหนาแนนสูง มีการเจริญเติบโต
ที่ดี โดยเฉพาะตลาดหลัก ไดแก อินเดีย ในขณะเดียวกัน
การแขงขันทวีความรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากสายการบินจาก
อินเดียมีการพัฒนาอยางรวดเร็ว และมุงเขาสูประเทศไทย
เชนเดียวกัน บริษัทฯ มีจุดบินใหบริการ 15 จุดบิน ใน 6
ประเทศ ดวยความถี่ 126 เที่ยวบินตอสัปดาห ไดแก เดลี
มุมไบ กัลกัตตา ไฮเดอราบาด บังคาลอร (ชื่อใหม คือ
Bengaluru) ธากา โคลัมโบ กาฐมาณฑุ ยางกุง เจนไน การาจี
อิสลามาบัด ลาฮอร พุทธคยา และพาราณสี
สําหรับจุดบินของสายการบินไทยสมายล ไดแก มัณฑะเลย
ยางกุง

เสนทางสายเหนือ
เปนเสนทางที่มีปริมาณผูโดยสารหนาแนน ทํากําไรสูงให
บริษทั ฯ อยางตอเนือ่ ง โดยบริษทั ฯ มีจดุ บินไปยัง 19 จุดบิน ใน
5 ประเทศ ดวยความถี่ 238 เทีย่ วบินตอสัปดาห ไดแก ฮองกง
โตเกียว (นาริตะและฮาเนดะ) โอซากา นาโกยา ฟูกูโอกะ

เสนทางสายตะวันออกกลาง
สายการบิ น ตะวั น ออกกลางมี ค วามเข ม แข็ ง ด า นเงิ น ทุ น
ซึ่งเอื้อตอการขยายฝูงบินและเสนทางบินไดอยางรวดเร็ว
สงผลใหเสนทางสายตะวันออกกลางเปนเสนทางที่มีการ
แขงขันสูง
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บริษทั ฯ มีจดุ บินใหบริการไปยัง 2 จุดบิน ใน 2 ประเทศ ไดแก
ดูไบ และมัสกัต ดวยความถี่ 10 เที่ยวบินตอสัปดาห
เสนทางสายอินโดจีน
เปนเสนทางที่เปนจุดแข็งของเครือขายเสนทางบินภูมิภาค
เนือ่ งจากมีการเจริญเติบโตทีด่ ี และมีศกั ยภาพในการทํากําไร
สูง ขณะเดียวกันมีการแขงขันจากสายการบินตนทุนตํา่ เพิม่ ขึน้
รวมถึงสายการบินตางๆ ทําการบินตรงจากตะวันออกกลาง
และยุโรปเพิ่มมากขึ้น
บริษทั ฯ มีจดุ บินใหบริการ 5 จุดบิน ใน 3 ประเทศ ดวยความถี่
62 เที่ยวบินตอสัปดาห ไดแก เวียงจันทน หลวงพระบาง
พนมเปญ ฮานอย และโฮจิมินท

เสนทางขามทวีป

เสนทางอเมริกาเหนือ
สําหรับเสนทางสายนี้เปนตลาดที่มีขนาดใหญ และมีการ
แขงขันสูงมาก การใหบริการเสนทางบินขึน้ อยูก บั การเชือ่ มโยง
กับเครือขายภายในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา

สําหรับเสนทางขามแอตแลนติก บริษัทฯ ไดทําการบินรหัสรวม
กับสายการบินลุฟทฮันซา โดยมีแฟรงคเฟรตเปนศูนยกลางไป
ยังนิวยอรก แอตแลนตา ไมอามี ชิคาโก ดัลลัส และวอชิงตัน
ดี.ซี. รวมทั้งหมด 10 จุดบินในสหรัฐอเมริกา

เสนทางยุโรป

บริษัทฯ มีบริการเที่ยวบินไปยัง 11 จุดบินใน 9 ประเทศ
ของภูมิภาคยุโรป ไดแก ลอนดอน แฟรงคเฟรต ปารีส โรม
โคเปนเฮเกน สตอกโฮลม ซูริก มิวนิก บรัสเซลส มิลาน และ
ออสโล ดวยความถี่รวม 84 เที่ยวบินตอสัปดาห
สําหรับตลาดที่บริษัทฯ ไมไดเปดทําการบินโดยตรง ทั้งใน
ยุโรปและสหราชอาณาจักร บริษัทฯ ไดทําความรวมมือ
กับสายการบินพันธมิตรในการใหบริการเสนทางบินโดยใช
เที่ยวบินรหัสรวม (Code Sharing) ซึ่งครอบคลุม 45 จุดบิน
ใน 16 ประเทศ

บริษัทฯ ทําการบินจากกรุงเทพฯ ไปลอสแอนเจลิส จํานวน
4 เที่ยวบินตอสัปดาห และยกเลิกการทําการบินตั้งแต 25
ตุลาคม 2558 เปนตนไป
บริษัทฯ ไดรวมมือกับพันธมิตรการบินสตารอัลไลแอนซ
(Star Alliance) ทําเที่ยวบินรหัสรวมไปยังจุดบินอื่นๆ อาทิ
เสนทางขามแปซิฟก บริษัทฯ ไดทําเที่ยวบินรหัสรวมกับออล
นิปปอนแอรเวยในเสนทางจากญี่ปุนเขาอเมริกาเหนือ คือ
เสนทางโตเกียว ไปยัง ลอสแองเจลิส ชิคาโก นิวยอรก
ซานฟรานซิสโก วอชิงตัน ดี.ซี. ซีแอตเทิล และแซนโฮเซ

เสนทางออสเตรเลียและนิวซีแลนด

ในภาคพื้นออสเตรเลีย บริษัทฯ ใหบริการ 5 จุดบินใน
2 ประเทศ ไดแก ซิดนีย เมลเบิรน บริสเบน เพิรธ ใน
ออสเตรเลีย และโอคแลนด ในนิวซีแลนด ดวยความถี่รวม
42 เที่ยวบินตอสัปดาห นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดจัดเที่ยวบิน
รหัสรวม (Code Sharing) กับสายการบินแอรนิวซีแลนด ซึ่ง
เปนสายการบินพันธมิตร โดยการเชื่อมโยงเครือขายการบิน
ของบริษทั ฯ เขากับเทีย่ วบินระหวางเมืองทองเทีย่ วตางๆ รวม
2 จุดบิน ใน 1 ประเทศ รวมเสนทาง ฮองกง-โอคแลนด

เสนทางแอฟริกา

บริษทั ฯ ทําการบินจากกรุงเทพฯ ไปโจฮันเนสเบิรก สาธารณรัฐ
แอฟริกาใต จํานวน 3 เที่ยวบินตอสัปดาห และยกเลิกการทํา
การบินตั้งแต 15 มกราคม 2558 เปนตนไป
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(Brand Advocates) ทางสื่อสังคมออนไลน (Social Media)
สําหรับรายละเอียดของการพัฒนาการบริการลูกคาในแตละ
ขั้นตอน มีดังนี้

ดานการบริการกอนเที่ยวบิน

การบริการลูกคา
ในป 2558 บริษัทฯ ยังคงมุงมั่นพัฒนาปรับปรุงคุณภาพ
ผลิตภัณฑและการบริการในทุกจุดสัมผัสอยางตอเนือ่ งเพือ่ ให
ลูกคาในแตละกลุมเปาหมายไดสัมผัสประสบการณการบินที่
โดดเดนงดงามผสานเอกลักษณของความเปนไทย เริ่มตั้งแต
การบริการกอนเที่ยวบิน (Pre-flight Services) การบริการ
บนเที่ยวบิน (In-flight Services) ไปจนถึงการใหบริการหลัง
เที่ยวบิน (Post-flight Services) โดยมีแผนการดําเนินงาน
แนวคิดและภาพลักษณที่ชัดเจนภายใตนโยบายการบริการ
จากใจ (Service from the Heart) ซึ่งพนักงานการบินไทย
ทุกคนยึดมั่นมาตลอด 5 ทศวรรษของการใหบริการ ดวย
ตระหนักดีวาคุณภาพของการบริการลูกคาเปนปจจัยหลักสู
ความสําเร็จของภารกิจการใหบริการการขนสง และขับเคลือ่ น
ใหบริษทั ฯ สามารถแขงขันกับสายการบินคูแ ขงไดอยางยัง่ ยืน
เพือ่ เนนยํา้ ถึงการบริการทีเ่ ปนเลิศ สมํา่ เสมอ และเปนไปตาม
มาตรฐานที่ตกลงไว บริษัทฯ มีการกําหนดขั้นตอนการให
บริการ (Service Operation Procedure) ในทุกจุดบริการ
หลัก และจัดทําขอตกลงระดับการบริการ (Service Level
Agreement) ครบวงจรทุกจุดสัมผัสลูกคา (Customer Touch
Point) ตั้งแตการทําสํารองที่นั่ง จนเสร็จสิ้นการเดินทางที่
จุดหมายปลายทาง รวมทั้งตรวจประเมินการใหบริการทุกจุด
เหลานัน้ อยางตอเนือ่ ง เพือ่ ใหแนใจไดวา ลูกคาของการบินไทย
ไดรบั ความพึงพอใจสูงสุดจากการใชบริการและผลิตภัณฑทมี่ ี
คุณภาพตลอดการเดินทาง
การประเมินผลและการกํากับดูแลขอตกลงระดับการบริการ
ทีด่ ี นอกจากเปนการเสริมสรางประสบการณทดี่ ใี นการเดินทาง
(Customer Experience) ใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ ภักดี
ตอผลิตภัณฑและบริษัทฯ (Brand Loyalty) อันเปนการรักษา
ฐานลูกคาเดิมใหกลับมาใชบริการอีก และยังชวยใหเกิดการ
ตลาดแบบปากตอปาก (Word of Mouth) โดยเฉพาะจาก
ผูบริโภคที่ชอบพูดถึงแบรนดหรือผลิตภัณฑใดๆ ที่ตนชื่นชอบ

บริ ษั ท ฯ ได พั ฒ นาระบบการให บ ริ ก ารผ า นอิ น เทอร เ น็ ต
โทรศัพทมือถือ (Electronic and Mobile Service) เพื่อเพิ่ม
ความสะดวกสบายและความรวดเร็วใหลูกคาสามารถเขาถึง
ขอมูลที่เกี่ยวของกับการเดินทางไดงายขึ้น อาทิ ขอมูลการ
จองบัตรโดยสาร การตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับเทีย่ วบิน
ตารางบิน รวมทั้งการเช็คอินผาน SMS การเช็คอินโดยใช 2D
Barcode และการสั่งพิมพบัตรโดยสารขึ้นเครื่องบินตั้งแตที่
บาน (Home Print Boarding Pass)

ดานการบริการบนเครื่องบิน

บริษัทฯ มุงเนนการพัฒนาบริการของพนักงานตอนรับบน
เครือ่ งบิน รวมถึงอาหารและเครือ่ งดืม่ ทีใ่ หบริการในหลากหลาย
รูปแบบ อาทิ อาหารยอดนิยมของแตละทองถิ่น อาหารไทย
เครื่องดื่มสมุนไพร และเมนูพิเศษในชวงเทศกาล
สําหรับการพัฒนาผลิตภัณฑตางๆ อาทิ ที่นั่ง และอุปกรณ
ระบบสาระบันเทิง บริษัทฯ ไดดําเนินการออกแบบตกแตง
ภายในหองโดยสาร รวมถึงผลิตภัณฑบนเครื่องบิน (Service
Items) ของเครื่องบินใหม ไดแก เครื่องบินแบบ โบอิ้ง 777300ER โบอิ้ง 787-8 และเครื่องบินแบบแอรบัส A350-900
ตามแนวคิดไทยรวมสมัย (Thai Contemporary) ซึ่งในป
2558 บริษัทฯ ไดรับมอบเครื่องบินแบบโบอิ้ง 777-300ER
เพิ่มอีก 3 ลํา (ลําสุดทายมีกําหนดรับมอบในเดือนกันยายน)
รวมเปน 14 ลํา และรับมอบเครื่องบินแบบโบอิ้ง 787-8
เพิ่มอีก 2 ลํา (ลําสุดทายรับมอบในเดือนสิงหาคม) รวมเปน
6 ลํ า ส ว นเครื่ อ งบิ น แบบแอร บั ส A350-900 มี กํ า หนด
รับมอบลําแรกในป 2559

อุปกรณและบริการ

บริษัทฯ ไดปรับกลยุทธและแผนงานดานการใหบริการเพื่อ
ตอบสนองความคาดหวังของลูกคา เพิ่มขีดความสามารถให
พรอมตอการแขงขัน เพิ่มความสะดวกสบายโดยรวมใหแก
ผูโดยสารมากขึ้น โดยที่นั่งรุนใหมจะกวางขึ้น นั่งสบาย มี
จอภาพสวนตัวในทุกที่นั่ง นอกจากนี้ ยังตกแตงหองนํ้าใหมี
ความทันสมัยสวยงามและกวางขวางขึ้น พรอมดวยอุปกรณ
อํานวยความสะดวกที่ทันสมัย ระบบการรับฟงเพลงและ
ภาพยนตรแบบเลือกชมได (On-demand) พรอมมีรายการ
บันเทิงใหผูโดยสารเลือกอยางหลากหลาย ดังมีรายละเอียด
ดังนี้
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 23

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

1. การปรับปรุงรูปแบบและคุณภาพของที่นั่งโดยสาร
และระบบสาระบันเทิง

วัตถุประสงคหลักของการปรับปรุงอุปกรณในเครื่องบินของ
บริษทั ฯ คือ การปรับปรุงอุปกรณในเครือ่ งบินทุกลําทีเ่ ปนแบบ
เดียวกัน ใหมีที่นั่งโดยสารและระบบสาระบันเทิงลักษณะ
เดียวกันในแตละชั้นโดยสาร
1.1 การปรับปรุงรูปแบบและคุณภาพของที่นั่งโดยสาร
บริษทั ฯ อยูใ นระหวางการดําเนินการปรับปรุงทีน่ งั่ โดยสารบน
เครื่องบินแบบแอรบัส A330-300 จํานวน 3 ลําใหมีความ
ทันสมัยและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น โดยคาดวาจะแลวเสร็จ
ภายในป 2560
1.2 การพัฒนาทางดานระบบสาระบันเทิง
บริษัทฯ ไดปรับปรุงระบบสาระบันเทิงทั้งดานภาพและเสียง
บนเครื่อ งบิ น ในเส น ทางระหวา งประเทศทุก ลํา เพื่อ ให มี
คุณภาพสูง ทันสมัยและไดมาตรฐานเดียวกันทั้งหมด โดยจะ
มีจอภาพสวนตัวในทุกชั้นโดยสาร ระบบเพลงและภาพยนตร
ทีส่ ามารถเลือกชมไดตามความตองการ และมีรายการบันเทิง
ใหผูโดยสารเลือกอยางหลากหลาย รวมทั้งเกมส ขอมูล และ
ภาพเสนทางบิน นอกจากนี้ยังพัฒนาและปรับปรุงซอฟตแวร
(Software) รองรับจํานวนเนื้อหา (Content) ที่เพิ่มขึ้น อาทิ
e-Menu และ e-Shopping เปนตน

2. การติดตั้งอุปกรณอํานวยความสะดวกสําหรับ
ธุรกิจและการสื่อสาร

บริษัทฯ ไดเริ่มใหบริการอินเทอรเน็ต (Thai Sky Connect)
บนเครื่องบินแบบแอรบัส A330-300 จํานวน 7 ลํา และ
เครื่องบินแบบแอรบัส A380-800 จํานวน 6 ลํา เพื่อให
ผูโดยสารสามารถติดตอสื่อสารกับภาคพื้นโดยใชอุปกรณ
สื่อสารสวนตัวของตนเอง
การปฏิบัติการบิน ความปลอดภัย ความมั่นคง
และมาตรฐานการบิน
ความปลอดภัยในการปฏิบตั กิ ารบินเปนหัวใจของธุรกิจการบิน
ตลอดระยะเวลากวา 5 ทศวรรษ บริษัทฯ มุงมั่นที่จะสราง
ความปลอดภัยสูงสุดในการเดินทางของผูโดยสาร โดยเนนที่
การปฏิบตั กิ ารบินตามมาตรฐานความปลอดภัยของสํานักงาน
การบิ น พลเรื อ นแห ง ประเทศไทย : กพท. (The Civil
Aviation Authority of Thailand : CAAT) องคการการบิน
พลเรือนระหวางประเทศ (International Civil Aviation
Organization : ICAO) หนวยงานควบคุมความปลอดภัยดาน
การบินของยุโรป (European Aviation Safety Agency:
EASA) ดวยการนํามาตรฐานของ European Aviation
Safety Agency (EASA) ซึ่งเปนที่ยอมรับจากองคกรการบิน
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ทัว่ โลกเปนตนแบบ และผานการตรวจประเมินความปลอดภัย
ดานการปฏิบตั กิ ารบินของสมาคมการขนสงทางอากาศระหวาง
ประเทศ (International Air Transport Association : IATA)
โดยในป 2558 บริษัทฯ ไดเนนการรักษามาตรฐานและขอพึง
ปฏิบัติ (International Standards and Recommended
Practices : SARP) ของ ICAO ที่กําหนดใหสายการบินตอง
จัดใหมีระบบบริหารความปลอดภัย (Safety Management
System : SMS) และระบบกํ า กั บ กิ จ กรรมด า นการบิ น
(Compliance Management System : CMS) เพือ่ ดําเนินการ
อยางตอเนือ่ ง ยิง่ ไปกวานัน้ บริษทั ฯ ไดเริม่ โครงการมาตรฐาน
เหนือระดับ (Safety Beyond Compliance) ในป 2558 ดวย
การนํามาตรฐานของ European Aviation Safety Agency
(EASA) ซึง่ เปนทีย่ อมรับจากองคกรการบินทัว่ โลกเปนตนแบบ
เพื่อพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยไปยังระดับสูงสุด (Best
in Class) โดยสรางวัฒนธรรมองคกรในการรักษามาตรฐาน
(Compliance Culture) และวัฒนธรรมความปลอดภัย
(Safety Culture) ตลอดจนพัฒนาขีดความสามารถการ
บริหารคุณภาพและการบริหารความปลอดภัย (Safety and
Quality Management) และการตรวจวัดความปลอดภัย
(Safety Performance Indicator) ดวยการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริหารจัดการ (Information Technology
Solution System) ดวยเหตุนี้ ทําใหบริษัทฯ ไดรับใบอนุญาต

Third Country Operators (TCO) จาก EASA โดยความ
เห็นชอบของ EU Air Safety Committee (ASC) ดวย
ใบอนุญาตนี้ บริษัทฯ สามารถปฏิบัติการบินเขายุโรป ตั้งแต
วันที่ 15 ธันวาคม 2558 เปนตนไป ควบคูก บั ใบรับรองผูด าํ เนิน
การเดินอากาศ (Air Operator Certificate : AOC) ของ
ประเทศไทย
บริษัทฯ ไดพัฒนาคูมือความปลอดภัยและคุณภาพ (THAI
Safety and Quality Manual : TSQM) เปนคูม อื ระบบบริหาร
แบบบูรณาการ (Thai Integrated Management Manual :
TIMM) ทีค่ รอบคลุมทัง้ สายปฏิบตั กิ ารและหนวยธุรกิจทัง้ หมด
ใหเปนแบบบูรณาการและเปนปจจุบันตลอดเวลา
บริษัทฯ ไดพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการบินใหมีความรู
ความสามารถตามมาตรฐานสากล รวมทัง้ ใหมจี ติ สํานึกสูงสุด
ดานความปลอดภัย มุงเนนการสรรหาบุคลากรการบินที่มี
คุณภาพระดับสากล โดยกําหนดใหมกี ารตรวจสอบความพรอม
ทั้งดานรางกาย จิตใจ ความรู (Knowledge) ทักษะ (Skill)
และพฤติกรรม (Behavior) นักบินของบริษัทฯ จะตองผาน
การทดสอบและประเมินความถนัด ในการเปนนักบินพาณิชย
(Aptitude Test) จาก Scandinavian Institute of Aviation
Psychology (SIAP) ประเทศสวีเดนซึง่ เปนสถาบันทีม่ ชี อื่ เสียง
และไดรบั การยอมรับดานการคัดเลือกนักบินใหกบั สายการบิน
ชั้ น นํ า ของโลก การสอบจิ ต วิ ท ยาการบิ น (Aviation
Psychology Test) จากสถาบันเวชศาสตรการบินกองทัพอากาศ
รวมทัง้ จะตองผานการทดสอบความสามารถดานทักษะการบิน
(Ride Check) และการใชภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล
(English ICAO Proficiency) นอกจากนี้ ยังมุงเนนการฝก
อบรมทั้ ง ภาคทฤษฎี แ ละภาคปฏิ บั ติ แ ก พ นั ก งานต อ นรั บ
เรื่องระบบความปลอดภัยและการบริการเพื่อใหมีความรู
ความชํานาญแบบมืออาชีพ มีทศั นคติและใจรักตองานบริการ
ควบคูไปกับความตระหนักเรื่องความปลอดภัยอยางตอเนื่อง
และสมํ่าเสมอ
ในป 2558 บริษัทฯ ไดจัดใหมีการอบรมหลักสูตร Enhanced
Safety Management System ใหกับบุคลากรการบินและ
พนักงานในสวนทีเ่ กีย่ วของ เพือ่ ใหมนั่ ใจวาบุคลากรการบินของ
บริษทั ฯ มีความพรอมในการปฏิบตั กิ ารบินอยางปลอดภัยและ
เปนไปตามขอกําหนดของ ICAO และบริษทั ฯ ไดนาํ ระบบการ
เรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E-Learning) และการนํา
แนวทางจัดการความรู (Knowledge Management) มา
ประยุกตใชเพื่อสงเสริมใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูในกลุม
ผูป ฏิบตั งิ าน อันจะนําไปสูป ระสิทธิภาพสูงสุดในการใหบริการ
แกผูโดยสารดวย

บริ ษั ท ฯ ตระหนั ก ดี ว  า การดู แ ลสุ ข ภาพอนามั ย และความ
ปลอดภัยของพนักงาน รวมถึงการปองกันอันตรายและสง
เสริมสุขภาพอนามัย เปนสิ่งสําคัญยิ่งที่ตองดําเนินการควบคู
ไปกับการดําเนินธุรกิจ บริษทั ฯ จึงมีนโยบายในการดําเนินงาน
ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ทํางานบนพื้นฐานของมนุษยธรรม โดยถือประโยชนของ
พนักงานเปนหลัก และไดดําเนินการอยางครบวงจร คือการ
สงเสริมสุขภาพอนามัย การเฝาระวังและตรวจสอบเพือ่ ความ
ปลอดภั ย การป อ งกั น และควบคุ ม อุ บั ติ เ หตุ แ ละสภาพ
แวดลอมทีเ่ ปนอันตรายในการทํางาน การเฝาระวังสุขภาพและ
ปองกันโรคจากการทํางาน การปฐมพยาบาล และการฟนฟู
สมรรถภาพหลังการบาดเจ็บ
บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามมาตรฐานขอกําหนดดานความมั่นคง
การบิน (Aviation Security) ขององคกรและหนวยงานที่
เกีย่ วของทัง้ ในประเทศและตางประเทศอยางเครงครัด ไดแก
ICAO, CAAT, หนวยงานดานความมั่นคงในการเดินทาง
ของประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า (Transportation Security
Administration, Department of Homeland Security :
TSA) หนวยงานดานความมั่นคงในการเดินทางของประเทศ
ออสเตรเลีย (Office of Transport Security : OTS) กฎขอ
บังคับของสหภาพยุโรป (European Union Regulations : EU
Regulations), German Civil Aviation Authority (LBA)
และระบบการตรวจสอบความปลอดภัยของ IATA (IATA
Operational Safety Audit : IOSA) รวมถึงกฎเกณฑ
ขอบังคับ ขอกําหนดของทุกประเทศที่บริษัทฯ ทําการบิน
อีกทั้งบริษัทฯ มีระบบการบริหารจัดการดานความมั่นคง
การบิน (Security Management System : SeMS) ที่มี
ประสิทธิภาพ สอดคลองกันอยางทัว่ ถึงทัง้ องคกร เพือ่ ใหการ
ปฏิ บั ติ ง านด า นความมั่ น คงการบิ น อยู  ใ นระดั บ ที่ สู ง กว า
มาตรฐานสากล
นอกจากนี้บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการเหตุ
ฉุกเฉินและภาวะวิกฤติ (Emergency & Crisis Response)
อยางเขมงวด ยึดหลักกฎหมาย ขอบังคับระหวางประเทศ และ
นํามาประยุกตใชในการบริหารจัดการของหนวยงานภายใน
และสถานีการบินของบริษัทฯ เพื่อใหสอดคลองกับกฎเกณฑ
ที่มีการเปลี่ยนแปลง พรอมรับมือกับเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น
โดยมีศูนยปฏิบัติการภาวะวิกฤติ (Crisis Management &
Operations Center : CMOC) ของบริษัทฯ ไดทําหนาที่
เฝาระวังเหตุที่อาจเปนภัยคุกคามตอการประกอบธุรกิจของ
บริษัทฯ ตลอด 24 ชม. อีกทั้งมีศูนยปฏิบัติการของชุดให
ความชวยเหลือดานมนุษยธรรมแกผูประสบภัยฯ (Family
Assistance & Support Team : FAST center) สําหรับเทีย่ วบิน
ของบริษัทฯ และสายการบินพันธมิตร
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 25

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ดวยมาตรฐานดานความปลอดภัย ความมัน่ คง และมาตรฐาน
การบิ น ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ทํ า ให บ ริ ษั ท ฯ สามารถบริ ห าร
จัดการและรับมือกับเหตุการณตางๆ ในป 2558 ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ เชน การบริหารจัดการกรณีการแพรระบาดของ
เชื้อไวรัส MERS ในภูมิภาคตะวันออกกลางและประเทศ
เกาหลี ใ ต ใ นช ว งต น ป 2558 ซึ่ ง มี ผู  ติ ด เชื้ อ และเสี ย ชี วิ ต
จํานวนมาก สงผลกระทบตอการเดินทางทางอากาศ บริษัทฯ
เปนสายการบินแรกๆ ทีอ่ อกมาตรการปองกันการระบาดของ
ไวรัส MERS และปฏิบัติตามขอบังคับ คําแนะนําขององคการ
อนามัยโลก และกระทรวงสาธารณสุขอยางเครงครัด จน
สามารถสรางความมั่นใจในมาตรฐานความปลอดภัยของ
การบินไทยทีส่ งู กวามาตรฐานสากล และการบริหารจัดการใน
กรณีวกิ ฤติแผนดินไหวทีเ่ นปาลเมือ่ เดือนเมษายนถึงพฤษภาคม
2558 ซึง่ การบินไทยใหการสนับสนุนแกภาครัฐในการเดินทาง
ของเจาหนาทีท่ มี กูภ ยั คณะตางๆและการขนสงอุปกรณสงิ่ ของ
กูภ ยั บรรเทาทุกขจากทัว่ โลกจํานวนมาก การบริหารจัดการใน
กรณี เ กิ ด ภั ย พิ บั ติ ภู เ ขาไฟระเบิ ด ในประเทศอิ น โดนี เ ซี ย
หลายครั้งในชวงกลางป 2558 การบริหารจัดการในกรณีที่
เกิดเหตุการณระเบิดที่ราชประสงคในเดือนสิงหาคม 2558
ซึ่งการบินไทยไดใหความชวยเหลือแกผูโดยสารที่ประสบเหตุ
รวมถึงการเดินทางของญาติมติ รของผูป ระสบเหตุเปนอยางดี
อีกทั้งบริษัทฯ ไดทําแผนบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ
(Business Continuity Management Plan) เพือ่ เตรียมพรอม
รับวิกฤติการณตางๆที่อาจเกิดขึ้น เชน กรณีไมสามารถใช
สนามบินสุวรรณภูมไิ ดตามปกติ กรณีถกู ระงับเสนทางการบิน
เปนตน เพื่อใหมั่นใจไดวาการบินไทยจะสามารถดํารงธุรกิจ
ไดอยางตอเนื่องในทุกสถานการณ
ในภาพรวมของการปฏิบัติการบิน บริษัทฯ ไดมุงเนนในเรื่อง
ของมาตรฐานดานความปลอดภัยในระดับสูงสุด และคุณภาพ
การใหบริการบนเครื่องบินที่ดีเลิศ โดยการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศทีท่ นั สมัยและมีมาตรฐานดานความปลอดภัยทีเ่ ปน
ที่ยอมรับในระดับสากล มาประยุกตใชกับเอกลักษณการให
บริการดวยเสนหไทย บริษัทฯ มุงมั่นที่จะรักษา คุณภาพ
ความปลอดภัย ความมั่นคง และมาตรฐานการบินใหเปนไป
ตามมาตรฐานสากล อีกทัง้ การปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ ขอบังคับ
และกฎหมายทีเ่ กีย่ วของนัน้ เปนปจจัยหลักในการดําเนินธุรกิจ
ที่บริษัทฯ ใหความสําคัญเปนอันดับแรกมาโดยตลอด และ
บริ ษั ท ฯ จะได ดํ า เนิ น นโยบายเชิ ง รุ ก ในการดํ า เนิ น งาน
ดานความปลอดภัย ความมั่นคง และมาตรฐานการบิน อยาง
ตอเนื่องดวย
รายละเอียดของมาตรฐานสากลที่ฝายตางๆ และหนวยธุรกิจ
ของบริษัทฯ ไดรับ ผูสนใจสามารถศึกษารายละเอียดไดใน
26 รายงานประจําป 2558

หนังสือรายงานการพัฒนาอยางยั่งยืน ซึ่งบริษัทฯ จัดสงให
ผูถือหุนทุกรายและเปดเผยตอประชาชนทางเว็บไซดของ
บริษัทฯ ที่ www.thaiairways.com

การตลาดและการแขงขัน

นโยบายและลักษณะตลาด
ในป 2558 บริษทั ฯ ไดดาํ เนินตามแผนธุรกิจ 5 ป (2557-2561)
มีการปรับแผนกลยุทธตามลักษณะตลาด ซึ่งแบงออกเปน 4
กลุม ดังนี้
กลุมตลาดที่บริษัทฯ เปนผูนําตลาด เชน ตลาดกลุมประเทศ
สแกนดิเนเวีย จีน และญี่ปุน เปนตน บริษัทฯ มุงเนนในการ
ดํารงความเปนผูน าํ ตลาดปรับกลยุทธเพือ่ รักษาสวนแบงตลาด
และผลกําไรในการดําเนินงานเปนหลักโดยการเพิ่มเที่ยวบิน
และเปลีย่ นแบบเครือ่ งบินทีม่ อี ปุ กรณทนั สมัย เพือ่ ปองกันการ
สูญเสียลูกคาใหแกสายการบินอื่น
กลุมตลาดที่มีการแขงขันสูง เชน ตลาดสิงคโปร ฮองกง และ
กลุมประเทศในอาเซียน บริษัทฯ มุงเนนการปรับปรุงความ
สามารถในการแขงขัน เพือ่ รักษาสวนแบงตลาด โดยเพิม่ ความ
รวมมือกับสายการบินพันธมิตร เพื่อเพิ่มผูโดยสารเชื่อมตอที่
สนามบินสุวรรณภูมิ รวมทั้งใชสายการบินไทยสมายลในการ
รักษาสวนแบงตลาดในเสนทางภูมิภาคระยะสั้น
กลุม ตลาดทีค่ แู ขงมีความเขมแข็ง เชน ตลาดรัสเซีย และสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส บริษัทฯ มุงเนนการเฝาระวังปริมาณการ
ขนสงและผลกําไรขาดทุนอยางตอเนื่อง เพื่อปรับกลยุทธให
เหมาะสมกับสภาพการณ โดยใชเครือ่ งบินทีเ่ หมาะสมกับความ
ตองการของตลาด และมีความคลองตัวในการปรับเปลี่ยน
เทีย่ วบินโดยตองมีการติดตามผลการดําเนินงานอยางตอเนือ่ ง
และรวดเร็ว
กลุมตลาดใหมที่มีศักยภาพที่การบินไทยยังมิไดเปดบริการ
ไดแก (1) เมืองรองในตลาดอินเดีย เชน โคชิ อัมริสสา (2)
เมืองรองในตลาดจีน เชน หังโจว เสินเจิ้น และซัวเถา (3)
ตลาดใหม อาทิ ตลาดในยุโรปตะวันออก เชน เวียนนา และ
(4) เขตพื้นที่ใหมๆ เชน อิหราน ตุรกี อิสราเอล
โดยในการเขาตลาดเหลานี้บริษัทฯ จะศึกษาสภาพตลาด
สภาวะการแขงขัน เสนทางบิน เพื่อใชเปนสวนหนึ่งในการ
กําหนดกลยุทธดานเสนทางบิน เครือขายการบิน และฝูงบิน
นอกจากนี้บริษัทฯ ไดเพิ่มการปฏิบัติการบินที่ทาอากาศยาน
ดอนเมือง โดยสายการบินไทยสมายล เพื่อเปนทางเลือกให

ผูโดยสารจากดอนเมือง และสามารถสรางคุณภาพรายได
อยางมีประสิทธิภาพโดยทําการบินเสนทางภายในประเทศจาก
ดอนเมืองสูเชียงใหม ภูเก็ต และขอนแกน
นโยบายการตลาดและลักษณะตลาดของ
สายการบินไทยสมายล
เนื่องจากสายการบินไทยสมายลไดกําหนดตําแหนงทางการ
ตลาดของสายการบินเปนสายการบินแบบเต็มคุณภาพ (Full
Service (Light-Premium) Airlines) ที่มุงเนนในการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการใหบริการที่เยี่ยมยอด ควบคูไปกับ
ความคุมคาของราคาบัตรโดยสารที่กําหนดไวใหครอบคลุม
ทุกบริการที่สายการบินจัดหาเพื่อใหลูกคาเดินทางอยางไร
ขอกังวลตั้งแตเริ่มตนการเดินทางจนถึงจุดหมายปลายทาง
โดยคํานึงถึงความปลอดภัยและความตรงตอเวลา มีรูปแบบ
ของผลิตภัณฑและการใหบริการทีเ่ หมาะสมกับความตองการ
ของลูกคาทีต่ อ งการเดินทางในระยะใกล “Trendy-FriendlyWorthy” ยังคงเปนแบรนดคาแรกเตอรของไทยสมายล
อั น สอดคล อ งกั บ วิ ถี ชี วิ ต ของคนรุ  น ใหม ที่ มี ค วามทั น สมั ย
และใหความสําคัญกับการเลือกสินคาและบริการ บวกกับ
มาตรฐานการใหบริการแบบใหมลา สุด “3S : SMART - SABAI
- SMILE” เพือ่ ใหนอกจากจะแขงขันกับสายการบินทีอ่ ยูร ะดับ
เดียวกันแลว ยังคงมุงเนนในการเพิ่มยอดขายเสนทางบิน
ภายในประเทศ เสนทางบินภายในภูมิภาค รวมไปถึงเพิ่มสวน
แบงทางการตลาดใหมากขึน้ เพือ่ เตรียมพรอมสําหรับการเปด
เสรีการคาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งจะเริ่มใน
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จากปจจัยดังกลาวทีป่ ระเทศไทยกําลังจะกาวสูก ารเปนหนึง่ ใน
สมาชิกลําดับตนๆ ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และจาก
การขยายตัวอยางรวดเร็วของสายการบินตนทุนตํ่าทั้งใน
ประเทศและในภูมิภาคเอเชีย สายการบินไทยสมายลจึง
กํ า หนดยุ ท ธศาสตร ในการสร า งความแตกต า งอย า งมี
เอกลักษณในตราสินคา (Brand Differentiation) ดังที่กลาว
มาในขางตนและยังมุงมั่นในการแขงขันโดยมีการกําหนด
แนวทางในการดําเนินกลยุทธและกลุมเปาหมายดังนี้

ภาพลั ก ษณ ข องตราสิ น ค า ที่ แ สดงถึ ง ความสมบู ร ณ แ บบ
(Smart) โดยการให บ ริ ก ารเที่ ย วบิ น ที่ ต รงเวลา การมี
เคานเตอรสํารองบัตรโดยสารและเช็คอินที่มีประสิทธิภาพ
ผานการใหบริการโดยพนักงานทีม่ คี วามสมบูรณแบบ (Smart)
เชนกัน
กลุมเปาหมายในลักษณะที่สอง จะสะทอนมาจากภาพลักษณ
ของตราสินคาทีแ่ สดงถึงความสะดวกสบาย (Sabai) โดยการ
มอบความเชื่อมั่นในดานความปลอดภัยใหผูโดยสารรูสึก
ตั้งแตเคานเตอรเช็คอิน และใหบริการอาหารและเครื่องดื่ม
แกผูโดยสารบนเครื่องโดยลูกเรือ ซึ่งจะทําใหผูโดยสารไดรับ
ความสะดวกสบายตลอดเที่ยวบิน
กลุมเปาหมายในลักษณะที่สาม จะสะทอนมาจากภาพลักษณ
ของตราสิ น ค า ที่ แ สดงถึ ง ความต อ งการการดู แ ลพิ เ ศษ
เฉพาะตัว (Smile) โดยมีลูกเรือคอยดูแลความตองการพิเศษ
ของผูโ ดยสารกลุม นี้ จนตองยิม้ ออกมาดวยความสุข สุดทายนี้
ยังมุง เนนไปยังลูกคาองคกร (Corporate) ลูกคาการทองเทีย่ ว
เพือ่ การประชุม (MICE) เพือ่ เพิม่ ขยายฐานของกลุม เปาหมาย
การจัดจําหนาย นอกจากสายการบินไทยสมายลมีชองทาง
การจั ด จํ า หน า ยตรง การจั ด จํ า หน า ยผ า นตั ว แทนการจั ด
จําหนาย และการจัดจําหนายรวมกับบริษทั ฯ แลว สายการบิน
ไทยสมายล ยังไดเพิม่ ชองทางการสํารองบัตรโดยสารและจาย
เงิ น ผ า นธุ ร กิ จ พั น ธมิ ต รอื่ น เช น จุ ด บริ ก ารของบริ ษั ท ที่
เคานเตอรเซอรวสิ เพือ่ เพิม่ ความสะดวกสบายในการชําระเงิน
รวมไปถึงแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพทมือถือ เสริมดวยการ
จําหนายผานศูนยลูกคาสัมพันธ (Call Center) และยังมีการ
จัดจําหนายในงานประชาสัมพันธรวมกันกับพันธมิตรราย
อื่นๆ ดวย

ลูกคากลุมเปาหมาย ประมาณรอยละ 30 จะเปนผูโดยสารที่
เดินทางเชือ่ มตอกับผูโ ดยสารของบริษทั ฯ ในขณะทีร่ อ ยละ 70
จะเปนผูโดยสารที่เดินทางแบบจุดบินตอจุดบิน (Point to
Point) ในเสนทางบินของสายการบินไทยสมายลอยางเดียว
ภายใตมาตรฐานการบริการเชนเดียวกับของการบินไทย

การสื่อสารการตลาด นอกจากสายการบินไทยสมายลจะ
สื่อสารการตลาดโดยตรงกับลูกคาเปาหมายดวยการสื่อสาร
ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (Social Network) ควบคูกับชองทาง
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการแลว ยังมุงเนนการทํา
ประชาสัมพันธ การจัดกิจกรรมสงเสริมการตลาด และโปรโมชัน่
รวมไปถึงกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอม (Corporate
Social Responsibility) สายการบินไทยสมายลยังมีนโยบาย
ทางการสื่อสารการตลาดเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของ
รัฐบาลเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวแบบวิถีไทย (Discover
Thainess) อีกดวย

ลักษณะของกลุมเปาหมาย กลุมเปาหมายแรก นอกจากจะ
เนนกลุมคนในชวงอายุประมาณ 30-40 ป ยังสะทอนมาจาก

การดําเนินการตลาดและการสงเสริมการขาย สายการบินไทย
สมายลกระตุนใหเกิดการเดินทางและการทองเที่ยว ผาน
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พันธมิตรองคกรใหญๆ เชน การทองเที่ยวแหงประเทศไทย
ภายใตโครงการ “กอดหนอยประเทศไทย” “เขาเลาวา 12
เมืองตองหามพลาด” “พลัส วันธรรมดานาเที่ยว” รวมถึง
บริษทั ทางยกระดับดอนเมือง จํากัด (มหาชน) หรือดอนเมือง
โทลเวย และอุทยานหลวงราชพฤกษ เปนตน
ในแงการสงเสริมการขาย สายการบินไทยสมายลไดดําเนิน
การดานสงเสริมการขายและการตลาดอยางตอเนื่อง เพื่อ
เสริมความสามารถในการแขงขันกิจกรรมดังกลาว ไดแก
การมอบสวนลดผานไทยสมายลบอรดดิง้ พาส เมือ่ รับประทาน
อาหารชอปปงและทองเที่ยว ผานพันธมิตรที่มีชื่อเสียงตางๆ
แผนบริหารรายไดและพัฒนาชองทาง
การจัดจําหนาย

แผนบริหารรายได

เพื่อรักษาและเพิ่มคุณภาพรายไดในสภาวะเศรษฐกิจโลก
ถดถอย การเมืองไมปกติ ความผันผวนของตลาด การแขงขัน
ที่รุนแรง รวมทั้งการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยดาน
การบิน ขององคกรตรวจสอบตางๆ บริษัทฯ จึงมีแผนงาน
มุงเนนการขายและเพิ่มรายไดโดย
• ปรั บ ปรุ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ แ ละบริ ก ารโดยการบริ ห ารฝู ง บิ น
แนวใหมดวยการใชเครื่องบินใหเกิดประโยชนสูงสุดใน
เสนทางหลักดวยการใชเครือ่ งบินรุน ใหมทดี่ กี วา ปรับกําลัง
การผลิตในบางตลาด และเพิ่มการใชเครื่องบินใหมากขึ้น
• เพิม่ การขายแบบเครือขาย (Network Sales) โดยแสวงหา
ลูกคาใหมๆ ในเสนทางรอบๆ เสนทางหลัก โดยการจัดทํา
ความตกลงรวมกับสายการบินคูค า ดังทีป่ รากฏในรายการ
สงเสริมการขายจุดบินใหมๆ ของบริษัทในทวีปยุโรป
• เสริมสรางรายไดจากการขายผานบริการอิเล็คทรอนิค
(e-Service) โดยพัฒนาระบบที่สามารถอํานวยความ
สะดวกสนองต อ ความต อ งการของผู  โ ดยสารสํ า หรั บ
ตลาดภายในประเทศและตางประเทศ

การหารายไดเสริม

เพือ่ เพิม่ ความประทับใจใหกบั ลูกคาของการบินไทยตามความ
ตองการในการใชบริการทีแ่ ตกตางกันในระหวางการเดินทาง
(Customer Experience Management) ซึ่งการบินไทยได
จัดทําบริการเสริมในรูปแบบการชอปปงออนไลน บนเว็บไซต
เชน การอัพเกรด บริการรถเชา โรงแรม การซื้อนํ้าหนัก
สัมภาระเพิ่ม ฯลฯ ทั้งนี้ ลูกคาจะไดรับความสะดวกในการซื้อ
บริการเสริมตางๆ ที่มีคุณภาพ มีความคุมราคาที่การบินไทย
ทําการคัดสรรมาแลว และนําเสนอเปนทางเลือกตามรสนิยม
และความตองการของผูโ ดยสารตามเสนทางและวัตถุประสงค
ของการเดินทาง ซึ่งบริการเสริมดังกลาวจะใหผูโดยสารของ
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การบินไทยไดรบั ประสบการณทดี่ ตี ลอดการเดินทาง และแชร
ประสบการณการเดินทางผานสื่อสังคมออนไลน กับเพื่อนๆ
เพื่อจูงใจใหมาใชบริการของการบินไทยตอไป

กลุมลูกคาและการพัฒนาชองทางจัดจําหนาย

ในการดําเนินธุรกิจ บริษทั ฯ ใหบริการขนสงผูโ ดยสารเปนหลัก
โดยทําการขนสงเชื่อมโยงเมืองหลักของประเทศไทย ไปยัง
เมืองตางๆ ทัว่ โลกทัง้ ในแบบเทีย่ วบินประจํา และเทีย่ วบินเชา
เหมาลํา ในเสนทางบินระหวางประเทศและภายในประเทศ
โดยวางตําแหนงทางการตลาด (Marketing Positioning) เปน
สายการบินชั้นเยี่ยมระดับโลก (Premium Service Airline)
ใหบริการในลักษณะครบวงจร (Full Service) มาโดยตลอด
บริษัทฯ ยังคงดูแลลูกคาในทุกกลุม (Segment) เปนอยางดี
โดยเนนการตอบสนองแตละกลุม และการพัฒนาชองทางจัด
จําหนาย ใหตรงกับความตองการและความคาดหวังอยาง
แทจริง กลุมลูกคาแบงออกเปน
• ลูกคาพรีเมีย่ ม ประกอบดวยลูกคาชัน้ หนึง่ ชัน้ ธุรกิจ สมาชิก
แพลตินั่ม สมาชิกบัตรทอง
• ลูกคาภาคราชการ (Government)
• ลูกคากลุมองคกร (Corporates) และลูกคานักธุรกิจ /
ธุรกิจขนาดยอม (SME: Small and Medium Enterprise)
• ลูกคากลุมทองเที่ยว (Leisure)
• นักเรียน และลูกคากลุมเยี่ยมเพื่อนและญาติ
(VFR : Visiting Friends and Relatives)
• ลูกคานิยมกีฬา และกิจกรรมพิเศษ (Special Interest
and Life-Style)
• ลูกคากลุม ประชุมสัมมนา นิทรรศการการคา การทองเทีย่ ว
ที่ไดรับเปนรางวัล (MICE)
• ลูกคากลุมอื่นๆ
ทั้งนี้ บริษัทฯ พรอมบริการลูกคาทุกกลุม (All Segments
Product Offering) โดยใชกลยุทธทั้งในเชิงบริหารรายได
(Revenue Management) ควบคูกับการบริหารราคาขาย
(Pricing) ที่ แตกต างกั นไปในแตล ะกลุ ม ลูก ค าที่มี ความ
ตองการของแตละกลุมไมเหมือนกัน

การขายแบบเครือขาย (Network) และกลุมพันธมิตร
การบินสตารอัลไลแอนซ (Star Alliance)

โดยบริษัทฯ มีเปาหมายในการเพิ่มเที่ยวบินที่บินตรงเขา
ประเทศไทยใหมากขึ้น เนนความถี่ของเที่ยวบินในจุดบินที่มี
ศักยภาพ ควบคูก บั การเปดจุดบินใหมอยางระมัดระวัง มีเปาหมาย
ในการขยายเสนทางบินเพือ่ ใหครอบคลุมจุดบินมากทีส่ ดุ ผาน
เครือขายพันธมิตรการบินสตารอัลไลแอนซ (Star Alliance)
ทั้งแบบการบินตรงในลักษณะจุดบินตอจุดบิน (Point-to-

ดานนีร้ บั การวาจางมาใหบริการภายใตการดูแลของหนวยงาน
TCC ตามมาตรฐานที่กําหนด เพื่อเพิ่มความพึงพอใจสูงสุดให
แกลูกคา
บริษัทฯ มีชองทางในการตอบรับการบริการลูกคาหลายชอง
ทั้งทางโทรศัพท อีเมล แฟกซ และโทรศัพทเลขหมายพิเศษ
สําหรับลูกคากลุมตางๆ ทั้งลูกคากลุมพรีเมี่ยม ลูกคาภาค
ราชการ และลูกคากลุมองคกร

Digital Commerce
Point) และเชื่อมตอในลักษณะตอเลยไปยังอีกจุดบินหนึ่ง
(Beyond Point) ครอบคลุมระหวางจุดบินทุกจุดทีบ่ ริษทั ฯ ให
บริการเอง และการที่บริษัทฯ เปนสวนหนึ่งของพันธมิตรการ
บินที่ใหญและมีความเขมแข็งที่สุด คือ สตารอัลไลแอนซ
ทําใหบริษัทฯ สามารถใหบริการในเสนทางอื่นเพิ่มเติมโดย
เชื่อมตอกับเสนทางตางๆ ของเครือขายพันธมิตรการบิน
สตารอลั ไลแอนซ ซึง่ มีสมาชิกทัง้ หมด 28 สายการบินใหบริการ
มากกวา 18,500 เที่ยวบินตอวัน ไปยัง 1,330 จุดบินทั่วโลก

การบินไทยมุงเนนการพัฒนาการใหบริการออนไลนอยางตอ
เนื่อง เพื่อใหลูกคาสามารถใชงานเว็บไซต ของการบินไทยได
งายและทันสมัยอยูตลอดเวลาจากทุกๆ อุปกรณ ทั้งนี้เนน
ความง า ยในการค น หาเที่ ย วบิ น และเส น ทางเครื อ ข า ยที่
การบินไทยเชื่อมตอกับสายการบินพันธมิตร และเพิ่มความ
เปน One Stop Service งายในการตัดสินใจที่คุมราคา และ
สามารถซื้อบริการเสริมพิเศษตางๆ เชน ประกันการเดินทาง
บริการรถเชา โรงแรม ทัวรเอือ้ งหลวง และสามารถปรับเปลีย่ น
เทีย่ วบินไดบนชองทางออนไลน นอกจากนี้ ยังเพิม่ วิธกี ารชําระ
เงินในรูปแบบตางๆ เพื่อเพิ่มความสะดวกสูงสุดกับลูกคา

การบริการขายผานชองทางจัดจําหนายยุคใหม

กิจกรรมสงเสริมการตลาดและสงเสริมการขาย

นอกจากคุณภาพและราคาของสินคาแลว การบริการลูกคา
ถือวาเปนหัวใจในการดําเนินธุรกิจ บริษทั ฯ ไดกาํ หนดขัน้ ตอน
การใหบริการและทําขอตกลงระดับบริการครบวงจร (Service
Level Agreement : SLA) กับทุกจุดบริการหลัก ตั้งแตการ
สํารองทีน่ งั่ จนเสร็จสิน้ การเดินทางทีจ่ ดุ หมายปลายทาง รวมทัง้
ตรวจประเมินทุกจุดบริการเหลานัน้ อยางตอเนือ่ ง เพือ่ ใหแนใจ
วาลูกคาไดรับความพึงพอใจสูงสุดจากการใชบริการและ
ผลิตภัณฑที่มีคุณภาพตลอดการเดินทาง มีการตรวจติดตาม
คุณภาพการบริการใหเปนไปตามคูม อื การปฏิบตั งิ าน (Service
Operation Procedure) ดวยการสุม ตรวจการปฏิบตั งิ านแบบ
ไมแจง (Mystery Shopping) รวมถึงการประเมินความ
พึงพอใจเปรียบเทียบผลิตภัณฑและการบริการจากหนวยงาน
ภายนอก (Third Party Survey)

THAI Contact Center (TCC)

THAI Contact Center (TCC) ศูนยบริการลูกคาทางโทรศัพท
เปนดานแรกของจุดบริการหลักที่ลูกคาจะตัดสินใจใชบริการ
บริษัทฯ เล็งเห็นความสําคัญในการใหบริการในสวนนี้เปน
อยางมาก โดยมีขอตกลงระดับการใหบริการ (Service
Level Agreement : SLA) คือ ตองใหบริการตอบรับสายลูกคา
รอยละ 80 ของปริมาณสายภายในเวลา 20 วินาที และมีอตั รา
ละทิง้ สายไมเกินกวารอยละ 10 โดยมีบริษทั ทีม่ คี วามเชีย่ วชาญ

บริษัทฯ ไดดําเนินการดานสงเสริมการขายและการตลาดทั้ง
ในและตางประเทศอยางตอเนื่อง เพื่อรักษาสวนแบงตลาด
เสริมความสามารถในการแขงขัน และสรางรายไดใหมากทีส่ ดุ
ในสภาวะตลาดที่ไดรับผลกระทบจากปจจัยผันผวนภายนอก
ทั้งดานเศรษฐกิจ การเมือง และการแขงขันในตลาด รวมถึง
กิจกรรมสงเสริมการขายและการตลาดโดยโปรแกรมสะสม
ไมล (Royal Orchid Plus : ROP) และรายการแพ็คเกจทองเทีย่ ว
(รอยัล ออรคดิ ฮอลิเดย : เอือ้ งหลวง) ทีห่ ลากหลาย ซึง่ คัดสรร
แลวสําหรับนักทองเที่ยวผูโดยสารการบินไทย เปนการให
บริการเชื่อมตอจากการโดยสารเครื่องบิน ในการใหบริการ
ที่พักและการทองเที่ยวแกผูโดยสารของการบินไทย
รอยัล ออรคิด ฮอลิเดย มีการขายผานทั้งสํานักงานขายและ
ตัวแทนจําหนายของการบินไทย มีการพัฒนาระบบเพื่อให
รองรับการขายผานอินเตอรเน็ต มีการพัฒนารายการทัวรให
เหมาะสมกับความตองการแตละตลาด การสงเสริมการขาย
ผานสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ การจัด Event และการเขา
รวมงานแสดงสินคาตางๆ รวมทั้งการจัดรายการสงเสริม
การขายชวงนอกฤดูกาลทองเทีย่ ว นโยบายเหลานีเ้ ปนทัง้ การ
สงเสริมการขายและการประชาสัมพันธรายการทัวร รอยัล
ออรคิด ฮอลิเดย และทัวรเอื้องหลวง ใหเปนที่รูจักของลูกคา
มากขึ้ น และยั ง เป น การสนั บ สนุ น นโยบายรั ฐ บาลในการ
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สงเสริมประเทศไทยใหเปนศูนยกลางการทองเที่ยวของ
เอเชียตะวันออกเฉียงใตดวย

ชองทางการจัดจําหนายของสายการบินไทยสมายล

แมวาสายการบินไทยสมายลไดแยกระบบการจัดจําหนาย
และบริการลูกคา (Distribution and Passenger Service
System : DPS) ออกจากบริษัทฯ ตั้งแตเดือนตุลาคม 2557
เปนตนมา สายการบินไทยสมายลไดดําเนินการจัดจําหนาย
ผานระบบของสายการบินไทยสมายลเอง แตเพื่อใหการ
บริการผูโดยสารที่เดินทางตอเนื่องในเสนทางของบริษัทฯ
สายการบินไทยสมายลจงึ ยังคงมีการจัดจําหนายรวมกับบริษทั ฯ
ผานสัญญาเทีย่ วบินรหัสรวม (Code Share Agreement)
สายการบินไทยสมายลมุงเนนการควบคุมและบริหารจัดการ
ตนทุนใหมีประสิทธิภาพ โดยรักษาระดับตนทุนคงที่ (Fixed
Cost) ใหตาํ่ เนนการดําเนินงานเฉพาะกิจกรรมหลักทีเ่ กีย่ วของ
โดยตรงกับธุรกิจ ไดแก การปฏิบัติการบิน การควบคุม
มาตรฐานความปลอดภัย การกําหนดรูปแบบและมาตรฐานการ
ใหบริการลูกคา การใหบริการลูกคาบนเครือ่ งบิน การบริหาร
ภาพลักษณตราสินคาและการสื่อสารการตลาด การกําหนด
ราคาและการบริหารรายได โดยสายการบินไทยสมายลจัด
จําหนายผานระบบจัดจําหนายตรงและผานระบบอิเล็กทรอนิกส
เปนหลัก สําหรับกิจกรรมสนับสนุนอืน่ ๆ ไดใชบริการของบริษทั ฯ
หรือหนวยธุรกิจของบริษทั ฯ หรือผูใ หบริการภายนอกแลวแต
กรณี
สภาวะอุตสาหกรรมการบินและการแขงขัน
ในป 2558 เศรษฐกิจโลกชะลอตัว โดยเติบโตรอยละ 3.1
ตํา่ กวาปกอ นและตํา่ ทีส่ ดุ ในรอบ 6 ป ปจจัยหลักมาจากเศรษฐกิจ
ของประเทศเศรษฐกิจเกิดใหมและกําลังพัฒนามีแนวโนม
ชะลอตัวตอเนื่อง ขณะที่เศรษฐกิจประเทศพัฒนาแลวมีการ
ฟน ตัวอยางลาชาและเปราะบาง ประกอบกับความตึงเครียดทาง
ดานภูมริ ฐั ศาสตรยงั คงมีอยู โดยการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน
ถือเปนปจจัยสําคัญทีส่ ง ผลกระทบตอการขยายตัวของเศรษฐกิจ
โลก เนือ่ งจากจีนมีขนาดเศรษฐกิจใหญเปนอันดับ 2 ของโลก
และมีการคาขายกับหลายประเทศทัว่ โลก ซึง่ การขยายตัวทาง
เศรษฐกิจจีนลดลงอยูท รี่ อ ยละ 6.8 ตํา่ สุดในรอบ 25 ป สําหรับ
สหรัฐอเมริกา มีการขยายตัวเพิม่ ขึน้ เล็กนอยทีร่ อ ยละ 2.6 จาก
การฟนตัวทางเศรษฐกิจดวยอัตราการวางงานที่ลดลงอยาง
ตอเนื่องแตยังคงเปราะบางจากความไมแนนอนทางนโยบาย
การเงิน ในสวนของยูโรโซนและญีป่ นุ เติบโตรอยละ 1.5 และ
0.6 ตามลําดับ ดวยเศรษฐกิจมีการฟน ตัวอยางชาๆ แตยงั คงมี
ความเสี่ยงจากภาวะเงินฝดและการบริโภคภายในชะลอตัว
ขณะทีร่ สั เซียมีการหดตัวทางเศรษฐกิจรอยละ 3.8 ผลจากความ
30 รายงานประจําป 2558

ขัดแยงทางการเมืองระหวางประเทศและภาวะราคานํา้ มันตกตํา่
สําหรับประเทศไทยมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจตํา่ สุดในกลุม
อาเซียน แตเติบโตจากปกอ นทีร่ อ ยละ 2.5 สวนแนวโนมป 2559
IMF คาดการณการขยายตัวทางเศรษฐกิจโลกดีขนึ้ ทีป่ ระมาณ
รอยละ 3.6 โดยคาดการณการฟนตัวของเศรษฐกิจประเทศ
พัฒนาแลวแข็งแกรงขึน้ และเศรษฐกิจของกลุม ประเทศเกิดใหม
และกําลังพัฒนาปรับตัวดีขนึ้ โดยเฉพาะประเทศทีม่ กี ารหดตัว
ทางเศรษฐกิจ อาทิ รัสเซียคาดการณหดตัวลดลงอยูที่รอยละ
0.6 สําหรับประเทศไทยคาดการณการขยายตัวเพิ่มขึ้นที่
ประมาณรอยละ 3.2 (ที่มา : รายงานสภาวะเศรษฐกิจโลก
ของกองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF) เดือนมกราคม
2559)
ในสวนของราคานํา้ มันซึง่ ถือเปนตนทุนหลักของสายการบินนัน้
ราคานํ้ามันดิบและนํ้ามันเครื่องบินเฉลี่ยป 2558 ตํ่ากวาป
2557 กวารอยละ 40 จากภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว สงผล
ใหความตองการนํา้ มันลดลงขณะทีป่ ริมาณนํา้ มันดิบยังคงลน
ตลาด ซึ่งสมาชิกกลุมโอเปกผูผลิตนํ้ามันรายใหญของโลกมี
มติคงกําลังการผลิตเพือ่ รักษาสวนแบงทางการตลาด ประกอบ
กับคาดการณอิหรานสงออกนํ้ามันไดเพิ่มขึ้นจากแนวโนมที่
สหรัฐอเมริกา และยุโรปยกเลิกมาตรการควํ่าบาตร อีกทั้ง
ผูผลิตนํ้ามันรายอื่นนอกกลุมโอเปกมีกําลังการผลิตเพิ่มขึ้น
โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา สงผลใหราคานํ้ามันดิบและนํ้ามัน
เครือ่ งบินเฉลีย่ ป 2558 อยูท ี่ 53.68 และ 64.97 เหรียญสหรัฐฯ
ตอบารเรล ตามลําดับ อยางไรก็ดี ราคานํ้ามันยังคงผันผวนไป
ตามสถานการณตา งๆ ทีเ่ กิดขึน้ อาทิ ความไมสงบในประเทศ
ผูผลิตนํ้ามัน สภาวะเศรษฐกิจ อัตราแลกเปลี่ยน และการเก็ง
กําไรราคานํ้ามัน เปนตน สายการบินจึงตองเผชิญกับความ
เสี่ยงจากความไมแนนอนที่เกิดขึ้น ซึ่งจะสงผลตอการบริหาร
จัดการและผลประกอบการของสายการบิน สําหรับแนวโนม
ป 2559 ซิตี้กรุป คาดการณวาราคานํ้ามันดิบและนํ้ามัน
เครื่องบินจะยังคงตํ่ากวาป 2558 โดยอยูในระดับตํ่ากวา 40
และ 50 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล ตามลําดับ ซึ่งแนวโนม
ราคานํา้ มันทีล่ ดตํา่ ลงถือเปนผลดีตอ อุตสาหกรรมการบินและ
บริษทั ฯ เนือ่ งจากคาใชจา ยดานนํา้ มันเปนสัดสวนคาใชจา ยใน
การดําเนินงานที่สูงที่สุด
อยางไรก็ดีการแขงขันระหวางสายการบินดวยกันยังคงทวี
ความรุนแรงอยางตอเนื่อง ไมวาจะเปนการขยายเครือขาย
เสนทางบิน ฝูงบิน และการแขงขันดานราคา ทั้งจากสาย
การบินภูมิภาคตะวันออกกลาง สายการบินตนทุนตํ่า และ
การเพิ่ ม ศั ก ยภาพโดยการรวมตั วของกลุ  ม สายการบิ นใน
ลักษณะตางๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน ซึ่งสง
ผลกระทบโดยตรงตอการเปลีย่ นแปลงภูมทิ ศั น (Landscape)

ของการแขงขันในหลายๆ ภูมิภาคในอุตสาหกรรมการบิน
ดังนั้น การปรับตัวของสายการบินควบคูกับการวางกลยุทธ
ในการบริหารจัดการอยางชัดเจนรอบคอบ และสอดคลองทัน
ตอเหตุการณ จึงเปนสิ่งที่มีความสําคัญตอการดําเนินงาน
เพื่อรักษาความยั่งยืนของสายการบิน
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ไดจดั ทําแผนปฏิรปู องคกรขึน้ ในไตรมาสสุดทาย
ของป 2557 และนําเสนอตอคณะกรรมการกํากับยุทธศาสตร
และปฏิรปู องคกร ในการเตรียมความพรอมรองรับสถานการณ
การแขงขันที่จะเกิดขึ้น เพื่อหยุดยั้งการขาดทุนของบริษัทฯ
(Stop Bleeding) ใหเห็นผลเปนรูปธรรมภายในป 2558 โดย
การดําเนินงานที่สําคัญ 6 ดาน คือ การปรับปรุงเครือขาย
เสนทางบินดวยการลดเสนทางบินที่ไมทํากําไร เชน เสนทาง
กรุงเทพฯ - โจฮันเนสเบิรก และเสนทางกรุงเทพฯ - มอสโคว
การปรับปรุงฝูงบินโดยการลดจํานวนเครื่องบินในฝูงบินให
สอดคลองกับกําลังการผลิตที่ลดลง การเพิ่มประสิทธิภาพใน
การหารายได การสงเสริมกิจกรรมทางการตลาดและการขาย
รวมถึงการนําเทคโนโลยีมาชวยในการดําเนินกิจกรรม การ
ปรับปรุงการปฏิบัติการและตนทุนโดยการลดคาใชจายที่ไม
จําเปน การปรับปรุงโครงสรางองคกรและการจัดการกลุม
ธุรกิจอยางเปนระบบ โดยยังคงใหความสําคัญในเรื่องความ
ปลอดภัยและประสิทธิภาพในการใหบริการผูโดยสาร ซึ่ง
บริษัทฯ จะดําเนินกลยุทธอยางตอเนื่องในป 2558 - 2559
และเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทํางานในทุกๆ ดานกับสาย
การบินคูแขง โดยการนําสวนดีมาปรับใชและพัฒนาตอยอด
กระบวนการทํ า งานให ดี ยิ่ ง ขึ้ น โดยมี เ ป า หมายเพื่ อ เพิ่ ม
ศักยภาพความสามารถในการแขงขัน (Strength Building)
พรอมทัง้ ใหบริษทั ฯ สามารถเติบโตอยางยัง่ ยืนและทํากําไรใน
ระยะยาว (Sustainable Growth)

สภาวะการขนสงผูโดยสารทางอากาศ

สมาคมขนสงทางอากาศระหวางประเทศ (International Air
Transportation Association : IATA) ไดสรุปปริมาณการ
ขนสงผูโดยสารทางอากาศ (RPK) ของสายการบินในแตละ
ภูมิภาค ป 2558 โดยรวมมีการขยายตัวอยางตอเนื่องรอยละ
6.5 โดยภูมิภาคเอเชียแปซิฟกมีการขยายตัวรอยละ 8.6 ซึ่ง
สูงกวาชวงเดียวกันของปที่ผานมา ในขณะที่ภูมิภาคยุโรปมี
อัตราการขยายตัวรอยละ 5.1 ซึ่งตํ่ากวาชวงเดียวกันของปที่
ผานมา และคาดวาในป 2559 การขนสงผูโดยสารโดยรวมจะ
มีอัตราการขยายตัวรอยละ 6.9 โดยภูมิภาคเอเชียแปซิฟกจะ
ขยายตัวรอยละ 8.0 ซึ่งสูงกวาอุตสาหกรรมโดยรวม และ
ภูมิภาคยุโรปจะขยายตัวรอยละ 5.9 ซึ่งตํ่ากวาอุตสาหกรรม
โดยรวม

สําหรับสายการบินในภูมิภาคที่มีปริมาณการขนสงผูโดยสาร
ทางอากาศ (RPK) ขยายตัวมากทีส่ ดุ คือ ภูมภิ าคตะวันออกกลาง
มีการขยายตัวในป 2558 อยางตอเนือ่ งรอยละ 10.0 และคาด
วาในป 2559 จะขยายตัวไดรอยละ 12.5 แตหากเปรียบเทียบ
สัดสวนการขนสงผูโดยสารจะอยูที่รอยละ 10.4 ซึ่งนอยกวา
สัดสวนของสายการบินภูมิภาคเอเชียแปซิฟกประมาณ 3 เทา
ซึง่ อยูท รี่ อ ยละ 33.3 ของอุตสาหกรรมโดยรวม อยางไรก็ตาม
สายการบินในภูมิภาคตะวันออกกลางยังคงมีความไดเปรียบ
จากศักยภาพในการขยายธุรกิจ อีกทัง้ มีการเขารวมพันธมิตร
และหุน สวนทางธุรกิจกับหลายสายการบินหลัก ทําใหเพิม่ ความ
สามารถในการใหบริการครอบคลุมไปทุกภูมภิ าคของโลก
สําหรับประเทศไทยในป 2558 ภาพรวมการทองเที่ยวของ
ประเทศปรับตัวดีขึ้น จากการที่สถานการณทางการเมือง
ในประเทศคลี่คลาย มาตรการเรงฟนฟูความเชื่อมั่น และ
มาตรการสงเสริมการทองเที่ยวอยางตอเนื่องของภาครัฐ
โดยในภาพรวมของจํานวนผูโดยสารทางอากาศที่เดินทาง
ระหวางประเทศและในประเทศกับบริษัทฯ (การบินไทยและ
ไทยสมายล) ทัง้ หมดจํานวน 21 ลานคน และจํานวนผูโ ดยสาร
ที่เดินทางเขา-ออกประเทศไทยในป 2558 มีสายการบิน
ที่ทําการบิน (Schedule & Non-Schedule Flight) ระหวาง
ประเทศรวม 120 สายการบิน ทําการขนสงผูโ ดยสารรวม 61.1
ลานคน เพิม่ ขึน้ รอยละ 20.2 เมือ่ เทียบกับป 2557 โดยเปน
ผูโดยสารของบริษัทฯ (การบินไทยและไทยสมายล) ป 2558
จํานวน 14.9 ลานคน เพิ่มขึ้นรอยละ 14.6 อยางไรก็ดี
บริษัทฯ ยังคงเปนผูนําตลาดที่มีสวนแบงตลาดผูโดยสาร
ระหวางประเทศมากที่สุด คือ รอยละ 24.3 (ที่มา : บริษัท
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การแขงขันของอุตสาหกรรมการบินภายในประเทศ

ธุรกิจการบินภายในประเทศปจจุบันมีการแขงขันที่รุนแรง
มากขึ้น ทั้งจากสายการบินตนทุนตํ่าที่มีการขยายตัวในตลาด
อยางรวดเร็ว และสายการบินตนทุนตํ่ารายใหมที่เห็นโอกาส
จากการขยายตัวของอุปสงคในตลาดเสนทางภายในประเทศ
ทีม่ อี ยูอ ยางตอเนือ่ ง เปนผลใหในแตละปตลาดสามารถเติบโต
ไดในอัตราสูง โดยในป 2558 มีปริมาณผูโดยสารของสาย
การบินที่ทําการบิน (Schedule & Non-Schedule Flight)
ภายในประเทศเพิ่มขึ้นเปน 31.3 ลานคน สูงกวาชวงเดียวกัน
ของปกอนรอยละ 26 ทั้งนี้ สายการบินที่ทําการบินประจํา
ภายในประเทศมีจํานวนทั้งสิ้น 12 สายการบิน โดยบริษัทฯ
(การบินไทยและไทยสมายล) เปนสายการบินที่มีการขนสง
ผูโดยสารจํานวน 6.1 ลานคน สูงกวาชวงเดียวกันของปกอน
รอยละ 28.8 คิดเปนสวนแบงตลาดรอยละ 19.6 ในป 2558
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การแขงขันในอุตสาหกรรมการบินระหวางประเทศ

สภาวะแวดลอมและสถานการณตางๆ ในป 2558 ยังคงเปน
ปจจัยสําคัญที่สงผลกระทบตอธุรกิจการบินและปริมาณการ
เดินทางของผูโดยสารทางอากาศ อาทิ ราคานํ้ามันที่ลดตํ่าลง
ปญหาเศรษฐกิจในภูมิภาคตางๆ ความผันผวนของอัตราแลก
เปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ความไมสงบทางการเมืองใน
หลายประเทศ รวมทั้งสภาวะการแขงขันที่รุนแรงมากขึ้นจาก
การขยายเครือขายและการเปดเสนทางบินใหมของทั้งสาย
การบินทีใ่ หบริการเต็มรูปแบบ สายการบินจากตะวันออกกลาง
และสายการบินตนทุนตํ่า รวมทั้งมีการเขารวมเปนพันธมิตร
ทางธุรกิจในรูปแบบตางๆ ของสายการบินมากขึ้น อยางไร
ก็ตาม เมื่อสถานการณความไมสงบทางการเมืองภายใน
ประเทศคลี่คลายลง การที่ภาครัฐดําเนินนโยบายกระตุน
เศรษฐกิจในหลายดานและการสงเสริมการทองเที่ยวอยาง
ตอเนื่อง สงผลใหปริมาณการเดินทางเขา-ออกประเทศไทย
ฟนตัวกลับมาเติบโตอีกครั้ง ในป 2558 นักทองเที่ยวตางชาติ
ที่เดินทางมายังประเทศไทยมีจํานวนทั้งสิ้น 29.8 ลานคน
เพิ่มขึ้นรอยละ 20.4 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป 2557
ประกอบกับบริษัทฯ เห็นวายังมีปจจัยบวกที่เปนโอกาสของ
ตลาดประเทศไทยที่สามารถขยายตัวได เพราะความเปน
ศูนยกลางที่เหมาะสมในการเชื่อมตอระหวางเมืองในอาเซียน
และภูมิภาคใกลเคียง อีกทั้งการตื่นตัวจากการเปดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในป 2558 จะเปนแรงกระตุนใหมี
การขยายตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาคทั้งดานการคาและการ
ลงทุน ซึ่งจะชวยกระตุนและสรางความเชื่อมั่นแกตางชาติใน
การเดินทางเขา-ออกประเทศไทยมากขึ้น
แมวา องคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ (International
Civil Aviation Organization : ICAO) ไดประกาศปรับลด
อั น ดั บ ความน า เชื่ อ ถื อ ด า นความปลอดภั ย ในการออกใบ
อนุญาตทําการบินของประเทศไทย คาดวาจะสงผลกระทบตอ
อุตสาหกรรมการบินของไทย แตจะกระทบตอสายการบินทีม่ ี
ขนาดเล็ก สายการบินเชาเหมาลําและสายการบินเกิดใหม
มากกวา ในขณะที่บริษัทฯ ไดรับผลกระทบเพียงเล็กนอย
เทานัน้ เนือ่ งจากบริษทั ฯ มีการดําเนินการดานความปลอดภัย
ตรงตามมาตรฐานและอยูในระดับสากล ทําใหการบินไทย
สามารถบินไดปกติ แตก็มีความเสี่ยง ทําใหไมสามารถเพิ่ม
เที่ยวบินไปยังตลาดหลัก เชน ญี่ปุนและเกาหลีใต ฯลฯ
ประกอบกั บ การชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศจีน สง ผล
กระทบตอการสงออกของประเทศแตในสวนของนักทองเทีย่ ว
จีนที่เดินทางมายังประเทศไทยในป 2558 ยังคงมีอตั ราเติบโต
อยางตอเนือ่ งถึงรอยละ 71.1 และเปนตลาดที่มีนักทองเที่ยว
มายังประเทศไทยมากที่สุดเปนอันดับที่ 1
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โดยบริษัทฯ ไดมีการติดตามประเมินสถานการณและปจจัยที่
เกี่ยวของตางๆ เพื่อปรับกลยุทธใหทันตอทุกเหตุการณและ
พฤติกรรมของลูกคาที่เปลี่ยนแปลงไปในแตละตลาดอยาง
ตอเนื่อง รวมทั้งพยายามสรางความแข็งแกรงในการแขงขัน
ในดานตางๆ เพือ่ เพิม่ ศักยภาพและประสิทธิภาพในการบริการ
ให ดี ยิ่ ง ขึ้ น เพื่ อ สร า งภาพลั ก ษณ ที่ ดี แ ละรั ก ษาความเป น
สายการบินชั้นนํา
ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขันของ
สายการบินไทยสมายล
อุ ต สาหกรรมการบิ น ยั ง คงเติ บ โตอย า งต อ เนื่ อ งและเป น
อุตสาหกรรมที่มีการแขงขันที่รุนแรงและรวดเร็ว และยังเปน
ธุรกิจทีส่ ามารถเติบโตตอไปได ปจจุบนั สายการบินไทยสมายล
ทําการบินในเสนทางบินในประเทศเปนสวนใหญถึงรอยละ
83.3 ของปริมาณการผลิตทัง้ หมด ดังนัน้ ทําใหสายการบินไทย
สมายลตองเผชิญกับการแขงขันดานราคาจากสายการบิน
ตนทุนตํา่ ในปจจุบนั สายการบินตนทุนตํา่ (Low Cost Airline)
มีการเติบโตเพิ่มขึน้ มาก ซึง่ เห็นไดจากอัตราการเจริญเติบโต
ของจํานวนเทีย่ วบินเขา-ออก ของสายการบินตนทุนตํ่า จาก
สนามบินดอนเมืองและสุวรรณภูมใิ นป 2558 เพิม่ ขึน้ จากปที่
ผานมาถึงรอยละ 32.3 นอกจากนี้ จํานวนผูโ ดยสารทีโ่ ดยสาร
กับสายการบินตนทุนตํ่าในป 2558 เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมาถึง
รอยละ 34 โดยเฉพาะเสนทางบินภายในประเทศ มีการเติบโต
ของสายการบินตนทุนตํา่ คอนขางสูงมาก ซึง่ จากขอมูลจํานวน
เที่ ย วบิ น และจํ า นวนผู  โ ดยสารเข า -ออกจากสนามบิ น
ดอนเมืองและสุวรรณภูมิในป 2558 เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมาถึง
รอยละ 30.8 และ 34.0 ตามลําดับ (ขอมูลสถิติการขนสง
ทางอากาศจากการทาอากาศยานแหงประเทศไทย ป 2558)
ในขณะที่เสนทางบินระหวางประเทศ ไดแก เสนทางไปยัง
ประเทศเมียนมาร ประเทศจีน ประเทศกัมพูชา และประเทศ
อินเดีย สายการบินไทยสมายลตองเผชิญกับการแขงขันของ
สายการบิน Full Services และสายการบินตนทุนตํ่า ทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ อาทิ สายการบินบางกอกแอรเวย
สายการบิ น นกสกู ต ต สายการบิ น ไทยแอร เ อเซี ย เอ็ ก ซ
สายการบินไทยเวียดเจ็ต และสายการบินจากตางประเทศที่
บินในเสนทางเดียวกัน นอกจากนี้ยังมีสายการบินเชาเหมาลํา
(Charter Flight) ทีท่ าํ การบินรับสงผูโ ดยสารระหวางประเทศ
จากแขงขันที่รุนแรง สายการบินไทยสมายลจึงมีการปรับ
กลยุทธ เพื่อขยายฐานลูกคารวมไปถึงเพิ่มสวนแบงการตลาด
ทีม่ อี ยูใ นปจจุบนั ใหมากขึน้ โดยการปรับปรุงคุณภาพและการ
บริ ก ารให ดี ยิ่ ง ขึ้ น และเพิ่ ม ช อ งทางการขายและการจั ด
จําหนายใหสามารถเขาถึงกลุมลูกคาไดงายขึ้น อยางไรก็ตาม

สายการบินไทยสมายลยังถือเปนสายการบินใหมในตลาด
จึงมีความจําเปนอยางมากที่จะตองเพิ่มการรับรูตราสินคา
(Brand Awareness) เพือ่ ใหเปนทีร่ จู กั มุง เนนถึงความเดนชัด
และการบริการที่โดดเดนแตกตางจากสายการบินตนทุนตํ่า
ในราคาที่ผูโดยสารสามารถเขาถึงและซื้อได

การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ
แผนฝูงบิน

บริษัทฯ มีแผนการลงทุนหลักในระยะเวลา 4 ป (ป 2558 เครื่องบินที่จัดหา

- B777-300ER
- A350-900
- B787-9
- B787-8
- A320
รวม
หมายเหตุ

(1)

ป 2558

3

2561) คือการจัดหาเครื่องบินและอุปกรณการบิน จํานวน
22 ลํา (ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการจัดหาเครื่องบินใหมที่ไดรับ
การอนุ มั ติ จ ากคณะรั ฐ มนตรี แ ล ว ตามแผนยุ ท ธศาสตร
ป 2556 - 2561) โดยเปนการจัดหาเครื่องบินใหมสําหรับ
รองรับการเติบโตทางธุรกิจ และทดแทนการปลดระวาง
เครื่องบินที่มีอายุการใชงานนาน จํานวน 29 ลํา ทั้งนี้ เพื่อ
เปนการเพิ่มประสิทธิภาพฝูงบิน และรักษาขีดความสามารถ
ในการแขงขัน มีรายละเอียดแผนฝูงบินดังนี้

ป 2559

2

2
3

ป 2560

5
2

ป 2561
(1)

5

รวม 4 ป
(2558 -2561)

3
12
2
2
3
22
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

กิจการขนสงสินคา พัสดุภัณฑ
และไปรษณียภัณฑ

ลักษณะผลิตภัณฑและบริการ
ในสวนของการบริการขนสงสินคาและไปรษณียภัณฑ บริษทั ฯ
ใหบริการขนสง ทั้งที่เปนสินคาทั่วไป และสินคาที่ตองใหการ
ดูแลเปนพิเศษ ซึ่งนับวันจะมีความสําคัญมากขึ้นตามลําดับ
ไดแก บริการ TGForce (TGX) เปนการบริการสงสินคา
เรงดวนระหวางประเทศ โดยรับประกันความรวดเร็วและ
ตรงตามเวลา TGFresh (TGF) เปนการขนสงสินคาที่สดหรือ
เนาเสียงาย เชน กลวยไม ฯลฯ TGKool (TGK) เปนการขนสง
สินคาทีต่ อ งรักษาอุณหภูมิ เชน ผัก ผลไม ของสดแชแข็ง ฯลฯ
THAI Sensitive Temperature Products (TGT) ใหบริการ
สําหรับสินคาที่ตองควบคุมอุณหภูมิ เชน วัคซีน หรือ ยา ฯลฯ
โดยบริษัทฯ ไดพัฒนาผลิตภัณฑเสริมเพื่อเพิ่มทางเลือกให
กับลูกคา เชน การใหเชาตูคอนเทนเนอรควบคุมอุณหภูมิ
(Envirotainer ULD) THAIPAC เปน การขนสง กระเป า
ผูโดยสาร (Unaccompanied Baggage) ไปยังตางประเทศ
และ TEC ใหบริการขนสงสินคาเรงดวนระหวางสนามบิน
ภายในประเทศ โดยมีการประกันรับสงถึงมือผูรับปลายทาง
ภายในสถานที่ที่กําหนดใน 24 ชั่วโมง
ป จ จุ บั น บริ ษั ท ฯ มี ก ารให บ ริ ก ารการขนส ง สิ น ค า และ
ไปรษณียภัณฑ ไปยังปลายทางครอบคลุม 64 เมือง ใน 31
ประเทศ
การตลาดและการแขงขัน
ปจจุบันบริษัทฯ ไดดําเนินกิจกรรมการตลาดที่เหมาะสมและ
ตอเนื่องกับลูกคากลุมเปาหมายเชื่อมตอกับแผนสงเสริมการ
ตลาดของธุรกิจอืน่ ๆ ของบริษทั ฯ เปนการเพิม่ มูลคาทางธุรกิจ
ใหมีความตอเนื่องในการใหบริการ อาทิ การริเริ่มผลิตภัณฑ
และบริการขนสงสินคาที่สนับสุนนการเดินทางของผูโดยสาร
การขยายขอบเขตการใหบริการในการขนสงสินคาทางอากาศ
ไปยังเมืองที่บริษัทฯ ไมไดทําการบินโดยตรง (Off-line City)
ตอจากปลายทางของเทีย่ วบินขนสงผูโ ดยสารเพือ่ รองรับความ
ตองการทีห่ ลากหลายของลูกคา พรอมดําเนินธุรกิจในเชิงใกล
ชิดกับลูกคาทั้งตัวแทนขนสงสินคา และสายการบินมากขึ้น
ทัง้ นี้ กิจกรรมดังกลาวลวนเปนไปเพือ่ เพิม่ มูลคาของผลิตภัณฑ
โดยรวมของบริษัทฯ และเปนการใหบริการแบบไรรอยตอ
(Seamless Services) เพื่อเพิ่มความรวมมือประสานงานกับ
สายการบินอื่นๆ อีกทั้งยังสรางความมั่นใจใหกับลูกคาในการ
เลือกใชบริการกับทางบริษัทฯ ในระยะยาว ซึ่งเปนการขยาย
ฐานลูกคาทั่วโลก (Global) และลูกคาหลัก (Key Accounts)
ใชศักยภาพของตัวแทนขายและสาขาที่มีอยูทั่วโลก มีขีด
34 รายงานประจําป 2558

ความสามารถในการสนับสนุนการขายในภาพรวมทั้งระบบ
(Global Deal) รวมกับแผนการตลาดแบบการใหผลตอบแทน
ตามเปาหมายและอัตราพิเศษสําหรับลูกคาพันธมิตร (Target
Incentive Scheme & Corporate Account Rates) และ
มุงเนนการเขาถึงผูประกอบการรายสําคัญที่มีการนําเขาและ
สงออกในเสนทางทีบ่ ริษทั ฯ ทําการบิน ทัง้ นี้ เพือ่ สรางฐานการ
ตลาดทีย่ งั่ ยืนในระยะยาวจากฐานลูกคาทีใ่ ชบริการกับบริษทั ฯ
อยางตอเนื่อง
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีขอตกลงรวมกับสายการบินอื่นๆ ใน
การเปนพันธมิตรทางธุรกิจ ซึง่ รวมถึงขอตกลงการแลกเปลีย่ น
การรับขนสงสินคาระหวางกัน ตามขอตกลงมาตรฐานของ
สมาคมขนสงทางอากาศระหวางประเทศ (IATA Interline
Arrangements) ซึ่งบริษัทฯ สามารถซื้อหรือขายพื้นที่ระวาง
ในเที่ยวบินระหวางกันสําหรับขนสงสินคาบนเที่ยวบินของ
สายการบินตางๆ ที่เปนสมาชิกของสมาคมขนสงทางอากาศ
ระหวางประเทศ ซึง่ เปนการเพิม่ ชองทางการขายเสนทางและ
การขนสงสินคาไปยังปลายทางที่บริษัทฯ มิไดมีเสนทางบิน
ตามขอตกลงรวมกันดังกลาว
ในสภาพการแขงขันที่ดําเนินอยูในปจจุบัน บริษัทฯ คิดอัตรา
คาบริการขนสงสินคาและไปรษณียภัณฑตามสกุลเงินทองถิน่
ณ จุดตนทางของสินคาที่จะขนสง โดยกลยุทธการกําหนด
ราคาของบริษัทฯ ไดดําเนินการปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมตาม
สถานการณการแขงขันในแตละชวงเวลา รวมถึงความแตกตาง
ของการขนสงสินคาในแตละตลาดเพื่อสรางความสมดุล
ซึ่งสงผลใหการกําหนดราคาในแตละเที่ยวบินไปเปนอยางมี
ประสิทธิภาพและสามารถแขงขันในตลาดได

สภาวะการขนสงสินคาทางอากาศ

สมาคมขนสงทางอากาศระหวางประเทศ (IATA) คาดการณ
วาป 2559 ปริมาณการขนสงสินคาระหวางประเทศทางอากาศ
โดยรวมจะขยายตัวเพิ่มขึ้น เฉลี่ยประมาณรอยละ 3
ในสวนของการขนสงสินคาของประเทศไทย ในป 2558 การ
สงออกโดยรวม มีปริมาณสินคาเพิ่มขึ้นรอยละ 4 และการ
นําเขาโดยรวมมีปริมาณสินคาลดลงรอยละ 4 ตามลําดับ
ในขณะที่การขนสงผานแดนลดลงรอยละ 10 ทําใหการขนสง
สินคาโดยรวมมีปริมาณ 1.23 ลานตัน เพิ่มขึ้นจากป 2557
รอยละ 4
การแขงขันทางการขนสงสินคาและไปรษณียภัณฑทางอากาศ
ยังคงมีความรุนแรงอยางตอเนื่อง อีกทั้งบริษัทฯ ไดหยุด
ทําการบินเครื่องบินขนสงสินคา (Freighter) ตั้งแตเดือน

เมษายน 2558 ที่ผานมา ประกอบกับปริมาณพื้นที่ระวางใน
เที่ยวบินผูโดยสารลดลงรอยละ 24 จากปที่ผานมา ทําใหตอง
พยายาม ดําเนินการตลาดในเชิงรุก นอกจากเพื่อรักษาฐาน
ลูกคาเดิมแลว ยังตองเปดตลาดที่ยังมีศักยภาพเพื่อสราง
รายไดเพิ่มอีกทางหนึ่ง
บริษัทฯ นอกจากจะสามารถใหบริการในเสนทางที่ทําการบิน
ที่มีอยูแลว และถึงแมวาบริษัทฯ จะหยุดทําการบินไปในบาง
เมือง เชน ลอสแองเจลิส มาดริด มอสโคว และโจฮันเนสเบิรก
แตการใหบริการยังเปนไปอยางตอเนื่อง บริษัทฯ สามารถ
ใหบริการไปยังจุดหมายปลายทางอื่นๆ หรือ Off-line City
จากการที่มีพันธมิตรกวา 70 สายการบิน เพื่อเชื่อมตอกับ
เสนทางการบินของบริษทั ฯ อีกทัง้ ยังเปนการเสริมพืน้ ทีร่ ะวาง
ในเสนทางที่บริษัทฯมีปริมาณการขนสงหนาแนนอีกดวย

มาตรฐานอยางตอเนือ่ งในทุกจุดการใหบริการ โดยไดนาํ ความ
ตองการและขอเสนอแนะของลูกคาผูใ ชบริการมาปรับปรุงการ
ใหบริการเพื่อใหเกิดความพึงพอใจสูงสุด โดยใหบริการคลัง
สินคาระบบปด เพือ่ สามารถบริหารจัดการดานความปลอดภัย
ได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเป น ไปตามมาตรฐานสากล
สามารถบริหารจัดการผลิตภัณฑและการบริการใหมีคุณภาพ
และมาตรฐานทีส่ มํา่ เสมอตอเนือ่ งในทุกจุดบริการโดยสะทอน
การเปนสายการบินชั้นเยี่ยม (Premium Airline) แสวงหา
รายไดเพิม่ ดวยการเสริมการใหบริการรูปแบบใหมๆ ตลอดจน
สร า งความสามารถทางการแข ง ขั น รองรั บ การเป ด เสรี
ทางการคา การบริการ และการลงทุนตามกรอบความรวมมือ
ของประเทศในกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN
Economic Community : AEC)

ธุรกิจการบริการคลังสินคา

บริษัทฯ จัดตั้งศูนยลูกคาสัมพันธ (Cargo Contact Center :
CCC) ที่ อ าคารคลั ง สิ น ค า การบิ น ไทย เขตปลอดอากร
สุวรรณภูมิ หมายเลขโทรศัพท 02-137-4200 สําหรับบริการ
ดานขอมูลขาวสารแกลกู คาทีส่ ามารถไดรบั คําตอบ ณ จุดเดียว
(One Stop Information Service Center for Customer)
และการใหบริการระบบติดตามสืบคนสถานะ (Track and
Trace) เพื่อสามารถติดตามสถานการณขนสงสินคาผานทาง
เว็บไซต www.thaicargo.com ทําใหลูกคาสามารถรับทราบ
สถานะของสิ น ค า ได อ ย า งละเอี ย ดทุ ก ขั้ น ตอน อี ก ทั้ ง ยั ง
ปรับปรุงขั้นตอนดําเนินงานเพื่อลดระยะเวลาในการสงมอบ
สินคา พัฒนาการคัดแยกสินคาประเภทสินคาถายลําใหมี
ประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ จึงรนระยะเวลาการทํางาน กําลังคน และ
ขอผิดพลาดในการดําเนินงาน การทีบ่ ริษทั ฯ ไดรบั การรับรอง
มาตรฐาน ISO 9001: 2008 จึงเปนการตอกยํ้าการใหบริการ
ที่อยูในมาตรฐานระดับสากล

การดําเนินงานจัดการสินคาของบริษัทฯ ประกอบดวยการ
จัดการสินคาทั่วไป สินคาที่ตองไดรับการดูแลพิเศษ (เชน
สินคาสด สิ่งมีชีวิต สินคามีมูลคาสูง และสินคาที่ตองการ
ควบคุมอุณหภูมเิ ปนพิเศษ) และในป 2558 บริษทั ฯ ไดทาํ การ
พัฒนาปรับปรุงการใหบริการทั้งดานคุณภาพและความมี

บริษทั ฯ มุง เนนรูปแบบการใหบริการลูกคาอยางครบวงจรเพือ่
ใหลูกคาไดรับความพอใจสูงสุด เปนการรองรับการขยายตัว
ของปริมาณสินคาทางอากาศ และรองรับการเปดเสรีทาง
การคา การบริการ และการลงทุนตามกรอบความรวมมือของ
ประเทศในกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พัฒนาขีดความ
สามารถในการแขงขันใหมปี ระสิทธิภาพ เพือ่ เพิม่ ศักยภาพใน
การแขงขันใหสูงขึ้น โดยบริษัทฯ ไดทําการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศใหม (CHORUS) ทดแทนระบบเดิม
(ORCHIDS) ซึ่งเปนระบบ Integrated System ของการ
สํารองระวางบรรทุกสินคา การบริหารจัดการคลังสินคา
การบริหารจัดการ Unit Loading Devices และการบริหาร
บัญชีรายไดของฝายการพาณิชยสินคาและไปรษณียภัณฑ
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ สนับสนุนการดําเนินธุรกิจ เพิ่มความ
สามารถในการแขงขัน และเพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน

บริษัทฯ มีนโยบายการตลาดที่มุงเนนรักษาลูกคาหลัก (Key
Accounts) พร อ มกั บ การขยายฐานลู ก ค า ไปยั ง ทั่ ว โลก
(Global Account Deal) โดยใชศกั ยภาพของตัวแทนขายและ
สาขาที่มีอยูเพื่อเพิ่มความสามารถในการขาย นอกจากนี้
บริษัทฯ ไดใหความสําคัญกับการบริหารจัดการเรื่อง Yield &
Revenue Management เพือ่ นําไปสูร ายไดสงู สุดตอเทีย่ วบิน

หนวยธุรกิจ

บริษัทฯ ดําเนินกิจการที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับการขนสงโดย
จัดตัง้ เปนหนวยธุรกิจ ประกอบดวยการบริการคลังสินคาและ
การจัดการขนสง การบริการลูกคาภาคพืน้ การบริการลานจอด
และอุปกรณภาคพื้น และครัวการบิน โดยมีรายละเอียดดังนี้
ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ
บริษัทฯ ไดดําเนินการใหบริการคลังสินคาที่เขต Free Zone
ทีส่ นามบินสุวรรณภูมิ เพือ่ รองรับการขยายตัวของปริมาณการ
ขนสงสินคาและไปรษณียภัณฑ ทัง้ การนําเขา-สงออก รวมถึง
สินคาถายลําทัง้ การขนสงระหวางประเทศและภายในประเทศ
ตั้งแตมีการยายสนามบินจากทาอากาศยานดอนเมืองมา
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ในป 2549 จนปจจุบัน มีการให
บริการจัดการขนสงสินคาทางอากาศโดยมีลูกคาสายการบิน
ตางชาติ 107 ราย

บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 35

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ตลอดจนเพือ่ สรางความพึงพอใจและตอบสนองความตองการ
ของลูกคาอยางตอเนื่อง โดยระบบ CHORUS นี้ไดเขามาเริ่ม
ปฏิบตั งิ านทดแทนระบบเดิมไดตงั้ แตเดือนสิงหาคม 2557 และ
ปจจุบันอยูใน Phase ที่ 2 โดยมีแผนการพัฒนาระบบในสวน
ของ Claim Management, MIS BO, Revenue Planning
System (RPS) และการเชื่อมตออุปกรณคลังสินคาเขากับ
ระบบ CHORUS (Warehouse Automation) ซึ่งจะสามารถ
ใชงานระบบ CHORUS ใหมีขีดความสามารถเต็มรูปแบบได
ในป 2559
บริษัทฯ พรอมรองรับการขยายตัวทางธุรกิจเพื่อกาวเขาสู
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ใหสอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ บริษัทฯ ไดมีโครงการกอสราง
อาคารคลังสินคา ระยะที่ 2 พื้นที่ประมาณ 22,125 ตาราง
เมตร ณ บริเวณดานขางอาคารคลังสินคาเดิม สามารถรองรับ
ปริมาณสินคาเพิ่มขึ้นไดอีกประมาณ 1.3 ลานตัน (ป 2556 มี
ปริมาณสินคา 9.6 แสนตัน โดยเปนของสายการบินไทย 5.8
แสนตัน และ สายการบินลูกคารวมกัน 3.8 แสนตัน และ
ในป 2557 มี ป ริ ม าณสิ น ค า 9.4 แสนตั น โดยเป น ของ
สายการบินไทย 5.7 แสนตัน และสายการบินลูกคารวมกัน
3.7 แสนตัน ปริมาณการขนสงสินคาในป 2558 มีปริมาณ
สินคา 8.8 แสนตัน โดยแยกเปนของสายการบินไทย 5
แสนตัน และสายการบินลูกคารวมกัน 3.8 แสนตัน
ยิ่งไปกวานั้น บริษัทฯ ยังมีการปรับแผนกลยุทธเพื่อยกระดับ
การใหบริการ และเสริมสรางความสัมพันธที่ดีกับลูกคา ทั้ง
สายการบินลูกคา และบริษัทตัวแทนขนสงสินคาทางอากาศ
(Customers Relationship Management : CRM) ดวยการ
เยี่ยมเยียนกลุมคูคา และจัดกิจกรรมสงเสริมการตลาดเพื่อ
กระตุน ยอดขาย เปนการสรางความมัน่ ใจวาสินคาจะไดรบั การ
ดูแลเปนพิเศษทุกขั้นตอน และจัดสงไปยังปลายทางตาม
เที่ยวบินที่ไดจัดเตรียมเอาไว (Flown as Booked) อยางเต็ม
รูปแบบและครบวงจร (Full Services Terminal) เพือ่ ยกระดับ
การใหบริการทัง้ ดานคุณภาพและประสิทธิภาพใหไดมาตรฐาน
ในระดับสากล

ธุรกิจการบริการลูกคาภาคพื้น

ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ
บริษัทฯ ไดเพิ่มศักยภาพในการใหบริการลูกคาภาคพื้นแบบ
เต็มรูปแบบ (Full Ground Handling) และสามารถใหบริการ
ครบทุ ก แบบของเครื่ อ งบิ น (All Aircraft Types) จาก
ประสบการณและความเชี่ยวชาญในการใหบริการลูกคาภาค
พื้นมากวา 50 ป นับแตเริ่มใหบริการ ณ ทาอากาศยาน
ดอนเมืองเปนตนมา แมวาปจจุบันไดยายฐานการปฏิบัติงาน
36 รายงานประจําป 2558

มาอยูท ที่ า อากาศยานสุวรรณภูมิ บริษทั ฯ ยังไดรบั อนุญาตจาก
บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) ใหเปนผูประกอบ
การบริการลูกคาภาคพื้น ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ตาม
สัญญาเลขที่ ทสภ.1-47/2549 โดยมีระยะเวลาของสัญญา
รวม 34 ป นับตั้งแตวันที่ 28 กันยายน 2549 ถึงวันที่ 27
กันยายน 2583
นอกจากนี้ บริ ษั ท ฯ ยั ง ได รั บ อนุ ญ าตจากท า อากาศยาน
นานาชาติ ใ นภู มิ ภ าค ได แ ก เชี ย งใหม หาดใหญ ภู เ ก็ ต
กระบี่ และเชียงราย ใหเปนผูใหบริการลูกคาภาคพื้น ณ
ทาอากาศยานดังกลาวมาโดยตลอด ทัง้ นี้ สัญญาการอนุญาต
ใหเปนผูประกอบการบริการ ณ ทาอากาศยานตางๆ นั้น ยัง
อยูในระหวางการดําเนินการของบริษัท ทาอากาศยานไทยฯ
ยกเวนทาอากาศยานกระบี่ที่เปนของกรมทาอากาศยาน
ประเภทของการใหบริการ
บริการผูโดยสาร ประกอบดวย บริการตรวจรับบัตรโดยสาร
เอกสารการเดินทาง หมายเลขที่นั่ง อาหารพิเศษ และ/หรือ
บริการพิเศษในแตละรูปแบบการเดินทางหรือตามทีไ่ ดสาํ รอง
ไวลว งหนา ตรวจสอบและบันทึกนํา้ หนักสัมภาระของผูโ ดยสาร
รวมถึ ง บริ การผู  โ ดยสารขาออกบริ เ วณห อ งพั กผู  โ ดยสาร
กอนเขาอากาศยาน ใหบริการตรวจทานเอกสารการเดินทาง
จัดลําดับและระเบียบการเขาสูอากาศยาน และอํานวยความ
สะดวกผูโดยสารที่ออกจากอากาศยานสําหรับเที่ยวบินขาเขา
บริการหองรับรองพิเศษ ใหแกผูโดยสารชั้นหนึ่ง ชั้นธุรกิจ
ผูโดยสารสมาชิกบัตรแพลททินั่ม สมาชิกบัตรทอง และมี
บริการสปา (Spa) สําหรับผูโดยสารชั้นหนึ่งและชั้นธุรกิจ
บริการดานสัมภาระ ใหบริการตรวจสอบ ติดตามสัมภาระ
สูญหาย และซอมแซมหรือชดใชกรณีกระเปาชํารุดเสียหาย
รวมถึงใหบริการนําสัมภาระลาชาสงใหกับผูโดยสารถึงที่พัก

บริการควบคุมระวางบรรทุก และบริการวางแผนระวาง
บรรทุก คํานวณนํ้าหนักบรรทุก ควบคุมการบรรทุกสัมภาระ
สินคา และไปรษณียภัณฑทั้งขาขึ้นและขาลง (Loading and
Unloading)
บริการสนับสนุนการใหบริการ เชน ชวยเหลือผูโดยสารที่
ประสบปญหาตางๆ ทัง้ เทีย่ วบินขาเขา-ขาออก และผูโ ดยสาร
ตอเครื่อง ใหสามารถเดินทางตอไปยังจุดหมายปลายทางได
อยางราบรื่น ไดรับความสะดวก ปลอดภัยมากที่สุด การให
บริการยังครอบคลุมถึงการประสานงานกับหนวยงานราชการ
และรัฐวิสาหกิจอื่นๆ เชน กองบังคับการตรวจคนเขาเมือง
กรมศุลกากรและการทาอากาศยานฯ นอกจากนี้ยังมีบริการ
พิเศษตางๆ (Special Services) อาทิ การบริการเฉพาะบุคคล
สําคัญ ผูโดยสารที่เดินทางในชั้นหนึ่ง ชั้นธุรกิจ ผูโดยสาร
สมาชิกแพลททินั่ม และสมาชิกบัตรทอง รวมทั้งการบริการ
ผูโดยสารสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยที่แพทยรับรองการเดินทาง
และผูโดยสารที่มีอายุตํ่ากวา 12 ปที่เดินทางลําพัง เปนตน
บริ การพิ เ ศษเฉพาะลู ก ค า ของหน ว ยงานเอกชน (NonCustomer Airlines Services) อาทิ ธนาคาร และโรงแรม
ที่ตองการใหบริษัทฯ อํานวยความสะดวกใหลูกคาของตน
เปนพิเศษ เชน บริการดานผูโดยสาร หองรับรองพิเศษ และ
การบริการพิเศษตางๆ ตามที่ระบุในสัญญาการใหบริการ
บริการสายการบินลูกคา (Customer Airlines Services) ให
บริการผูโดยสาร สัมภาระ การควบคุมระวางบรรทุก หอง
รับรองพิเศษ และการบริการพิเศษตางๆ ตามที่มีระบุไวใน
สัญญาการใหบริการ
การตลาดและการแขงขัน
นโยบายการตลาดของฝายบริการลูกคาภาคพื้น เนนการเพิ่ม
สัดสวนของบริษัทฯ ในตลาดการใหบริการลูกคาภาคพื้น ณ
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งมีคูแขงอยูอีก 2 ราย โดยฝาย
บริการลูกคาภาคพื้นมีสายการบินลูกคา 82 สายการบิน เปน
สัดสวนอยูรอยละ 52 บริษัทคูแขงมีสัดสวนทางตลาดอยู
รอยละ 35 สวนสายการบินที่มีการบริการภาคพื้นดวยตนเอง
มีสดั สวนอยูร อ ยละ 13 และสายการบินทีม่ กี ารบริการภาคพืน้
ดวยตนเอง ถือเปนเปาหมายที่บริษัทฯ จะรุกเขาไปเสนอให
บริการแกสายการบินเหลานี้ดวย
ในสวนของการใหบริการ ณ ทาอากาศยานภูมภิ าคทีเ่ ชียงใหม
หาดใหญ ภูเก็ต กระบี่ และเชียงรายนั้น จะมีคูแขงอยูเพียง
แหงละ 1 ราย โดยสัดสวนทางการตลาดของบริษัทฯ จะ
มากกวารอยละ 80 ทั้งนี้ ทาอากาศยานภูเก็ตจะเปนตลาด

ที่มีอุปสงค (Demand) มาก ทั้งสายการบินแบบฤดูกาล
(Seasonal) และแบบเช า เหมาลํ า (Charter) รวมทั้ ง
สายการบินราคาประหยัด (Low Cost Carriers) ซึง่ จะมีจาํ นวน
เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ
การใหบริการเที่ยวบินแบบเหมาลํา (Charter Flight) ที่
ทาอากาศยานดอนเมือง เพือ่ ใหสอดคลองกับนโยบายการเปด
ใหบริการทาอากาศยานดอนเมืองของบริษัททาอากาศยาน
ไทยฯ ที่ประกาศใชมาตั้งแตป 2557 เปนโอกาสในการขยาย
รูปแบบบริการที่จะสามารถเพิ่มรายไดจากการใหบริการ
ภาคพื้น ณ ทาอากาศยานดอนเมืองในอีกทางหนึ่งดวย
การจัดหาผลิตภัณฑและการบริการ
ปจจัยสําคัญที่มีผลกระทบอยางยิ่งตอการใหบริการลูกคา
ภาคพื้นในทุกๆ ทาอากาศยาน คือ แรงงาน (Manpower)
เนื่องจากปรับคาจางแรงงานขั้นตํ่าในประเทศไทย ทําให
แรงงานที่มีอยูในภาคอุตสาหกรรมการเดินอากาศ (Aviation
Industry) หรือธุรกิจการบิน (Airlines Business) มีการ
โยกยายไปสูอุตสาหกรรมอื่นๆ เนื่องดวยการไดรับคาจาง
เทากันหรือตํ่ากวาเล็กนอย แตไมตองเหนื่อยจากการทํางาน
เปนกะ (Shift Work) ซึ่งทั้งบริษัทฯ เองและคูแขง ตางไดรับ
ผลกระทบจากสถานการณที่เกิดขึ้นเชนเดียวกัน
ในสวนของบริษัทฯ นั้น ไดมีการบริหารจัดการแรงงาน เพื่อ
ดําเนินการแกไขปญหาดังกลาว ดวยการวาจางแรงงานแบบ
จัดจางคนภายนอก (Outsources) และแบบเหมางานบริการ
(Out-Job) รวมทั้งหาแรงงานแบบไมเต็มเวลา (Part Time)
มาเสริม เพื่อใหมีปริมาณแรงงานเพียงพอตอการใหบริการ
ลูกคาภาคพื้นในทุกทาอากาศยานดังกลาวขางตน อีกทั้ง
บริษัทฯ มีนโยบายในการแปรสภาพการจางแรงงานภายนอก
ของบริ ษั ท วิ ง สแปน เซอร วิ ส เซส จํ า กั ด (Wingspan
Services Company Limited) ที่บริษัทฯ ถือหุนอยูใหเปน
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พนักงานแบบสัญญา (Contract) เพือ่ สรางความมัน่ คงในการ
ทํางานใหแกพนักงานเหลานั้น

ธุรกิจการบริการอุปกรณภาคพื้น

ลักษณะผลิตภัณฑ หรือบริการ
ฝ า ยบริ ก ารอุ ป กรณ ภ าคพื้ น ได รั บ อนุ ญ าตจากบริ ษั ท
ทาอากาศยานไทยฯ ใหเปนผูประกอบการบริการอุปกรณ
ภาคพืน้ ตามสัญญาที่ ทสภ. 1-50/2549 โดยมีระยะเวลาของ
สัญญา 34 ปนับตั้งแตวันที่ 28 กันยายน 2549 ถึง วันที่ 27
กันยายน 2583
ฝายบริการอุปกรณภาคพืน้ มีประสบการณและความเชีย่ วชาญ
ในการใหบริการอุปกรณภาคพืน้ มากวา 55 ปในการใหบริการ
กับอากาศยานทุกประเภททั้งอากาศยานของบริษัทฯ และ
สายการบินลูกคา
ประเภทของการใหบริการประกอบดวย
1. การใหบริการขนถายไดทุกประเภทสัมภาระทั้งในรูปแบบ
ของสัมภาระของผูโดยสาร สินคาและไปรษณียภัณฑทั้ง
เที่ยวบินขาเขาและขาออก โดยการใหบริการดังกลาวยัง
รวมถึงการขนถายสินคาขนาดใหญทขี่ นสงดวยอากาศยาน
แบบเครื่องบินขนสงสินคา (Freighter)
2. การใหบริการขนสงผูโดยสารจากอาคารผูโดยสารไปยัง
อากาศยาน และ/หรื อ จากอากาศยานมายั ง อาคาร
ผูโดยสาร ทั้งนี้ฝายบริการอุปกรณภาคพื้นสามารถให
บริการแกผูโดยสาร VIP ดวยรถโดยสารพิเศษที่มีความ
หรูหรา และทันสมัยเหมาะสมกับระดับของผูโ ดยสารแตละ
ประเภท
3. การใหบริการอากาศยานดวยอุปกรณจายกระแสไฟฟา
อุปกรณชวยติดเครื่องยนตของอากาศยาน การบริการ
ขนถายสิ่งปฏิกูลจากอากาศยาน การบริการเติมนํ้าดื่มแก
อากาศยานดวยมาตรฐานสมาคมขนสงทางอากาศระหวาง
ประเทศ (IDQP/IATA Drinking-Water Quality Pool)
และการเคลื่อนยายอากาศยานภาคพื้นดิน
4. การใหบริการทําความสะอาดภายในอากาศยานทัง้ ประเภท
อากาศยานจอดแวะ (Transit) และการทําความสะอาดขัน้
โรงเก็บ (Deep Clean) ทัง้ นี้ การใหบริการทัง้ สองประเภท
นัน้ อยูใ นระดับของ Secure Clean เปนการทําความสะอาด
ควบคูไ ปกับการตรวจเช็คดานความมัน่ คงการบินไปในเวลา
เดียวกัน และจากความทุมเทและการพัฒนาอยางไม
หยุดยั้งทําใหการทําความสะอาดภายในอากาศยานไดรับ
รางวัลจาก Skytrax
5. การใหบริการอากาศยานในสภาวะฉุกเฉินทั้งกรณีฉุกเฉิน
ทางการแพทยที่เปนการติดตอจากโรคระบาด การเตรียม
38 รายงานประจําป 2558

รับสภาวะฉุกเฉินเมื่ออากาศยานเกิดไฟไหม รวมถึงการ
ยายฐานในกรณีสนามบินสุวรรณภูมไิ มสามารถใหบริการได
โดยการจัดทําเปนแผนปองกันและฝกเตรียมความพรอม
สําหรับตอบโตเหตุฉุกเฉินกับบริษัท ทาอากาศยานไทยฯ
อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
นอกจากการใหบริการขางตนแลว ฝายบริการอุปกรณภาคพืน้
ยังมีขดี ความสามารถในการซอมบํารุงอุปกรณบริการภาคพืน้
และตูคอนเทนเนอรบรรจุสัมภาระของผูโดยสาร (ULD/Unit
Loading Devices) ซึ่งผานการรับรองแหลงซอม ULD จาก
สํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย (กพท.)
การบริการของฝายบริการอุปกรณภาคพื้นไดรับมาตรฐาน
ดานความปลอดภัยจากการตรวจประเมินจาก IOSA (ตาม
มาตรฐานของสมาพันธผูขนสงทางอากาศนานาชาติ (IATA))
มาตรฐานด า นคุ ณ ภาพ ISO 9001 และมาตรฐานด า น
ความมั่นคงการบินจากการตรวจประเมินจากหนวยงานดาน
ความปลอดภัยในการเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา
(Transportation Security Administration, Department
of Homeland Security : TSA) หนวยงานดานความปลอดภัย
ในการเดินทางของประเทศออสเตรเลีย (Office of Transport
Security : OTS) ทําใหลูกคามั่นใจวาการใชบริการจากฝาย
บริการอุปกรณภาคพื้นจะไดรับความปลอดภัย ไดมาตรฐาน
คุณภาพการใหบริการ และมีความมั่นคงการบินสูงสุด
นอกจากการให บ ริ ก ารอุ ป กรณ ภ าคพื้ น ที่ ท  า อากาศยาน
สุวรรณภูมิแลว ฝายบริการอุปกรณภาคพื้นยังใหบริการ
ที่ ท  า อากาศยานภู มิ ภ าคอี ก 10 จั ง หวั ด ประกอบด ว ย
ท า อากาศยานดอนเมื อ ง ท า อากาศยานเชี ย งใหม
ทาอากาศยานเชียงราย ทาอากาศยานภูเก็ต ทาอากาศยาน
หาดใหญ ท า อากาศยานกระบี่ ท า อากาศยานอุ ด รธานี
ท า อากาศยานอู  ต ะเภา ท า อากาศยานขอนแก น และ
ทาอากาศยานสุราษฎรธานี อยางไรก็ตามหากทาอากาศยาน
นอกเหนือไปจากที่ใหบริการขางตน มีความจําเปนที่ตองใช
การบริการอุปกรณภาคพื้น อาทิ การบริการเที่ยวบินฮัจญ
ทีท่ า อากาศยานนราธิวาส ฝายบริการอุปกรณภาคพืน้ สามารถ
นํ า อุ ป กรณ ภ าคพื้ น จากท า อากาศยานสุ ว รรณภู มิ ห รื อ
ทาอากาศยานขางเคียงมาใหบริการไดอยางเต็มขีดความ
สามารถ
การตลาด และการแขงขัน
การบริการอุปกรณภาคพื้นที่สนามบินสุวรรณภูมิมีคูแขงอยู
1 ราย โดยฝายบริการอุปกรณภาคพืน้ มีลกู คา 83 สายการบิน
เปนสัดสวนอยูรอยละ 55 บริษัทคูแขงมีสัดสวนทางตลาดอยู

รอยละ 41 สวนสายการบินที่มีการบริการภาคพื้นดวยตนเอง
มีสัดสวนอยูรอยละ 4 ทั้งนี้ ฝายบริการอุปกรณภาคพื้นตอง
พยายามรักษาฐานลูกคาเดิม และแสวงหาลูกคาใหมเพิ่มเติม
โดยการนํ า ข อ มู ล จากลู ก ค า ทั้ ง ข อ มู ล ด า นการร อ งเรี ย น
(Complaint) และขอมูลดานการวัดความพึงพอใจมาศึกษา
และพิ จ ารณาวางแผนการทํ า งานเพื่ อ ให ลู ก ค า เกิ ด ความ
พึงพอใจสูงสุด สําหรับการหาลูกคาใหมนั้น ฝายบริการ
อุปกรณภาคพื้นไดใชจุดแข็ง คือ ศักยภาพในการฝกอบรม
ผูปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานสากล และการมีหนวยงาน
ควบคุ ม การบริ ก ารภาคพื้ น ที่ มี ขี ด ความสามารถในการ
ตัดสินใจ ทั้งในสถานการณปกติและสถานการณฉุกเฉินใน
การนําเสนอใหลูกคาพิจารณาตัดสินใจ
การจัดหาผลิตภัณฑ และการบริการ
ปจจัยสําคัญในการใหบริการอุปกรณภาคพืน้ คือ อุปกรณและ
แรงงาน ในดานของอุปกรณ ฝายบริการภาคพื้นไดจัดทํา
โครงการวางแผนอุปกรณภาคพืน้ เพือ่ รองรับฝูงบินของบริษทั ฯ
และสายการบินลูกคา (Ground Equipment Services Fleet
Plan) เพือ่ ใหมีอปุ กรณทพี่ รอมและเพียงพอตอการใหบริการ
และทันสมัยอยูเ สมอ โดยมีคา ใชจา ยในการปฏิบตั งิ านและการ
ซอมบํารุงตํา่ ทีส่ ดุ สวนในดานแรงงานนัน้ ไดดาํ เนินการวาจาง
แรงงานทั้งแบบจัดจางคนภายนอก (Outsources) และแบบ
เหมางานบริการ (Out-job) โดยแรงงานจะไดรับการอบรม
ภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติจากฝายฝกอบรม ตามมาตรฐาน
ของทาอากาศยาน และมาตรฐานสากล รวมทั้งการพัฒนา
แรงงานเดิมใหมีขีดความสามารถควบคุมการใชงานอุปกรณ
ไดหลายประเภท (Multi Skill) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ใหบริการอุปกรณและมีแรงงานเพียงพอตอการปฏิบตั งิ านรวม
ถึงมีตนทุนอยูในระดับที่สามารถแขงขันได นอกจากนั้นฝาย
บริการอุปกรณภาคพื้นไดจัดทีมงานวิศวกรศึกษา และจัดหา
อุปกรณที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเหมาะกับพื้นที่ในการทํางาน
เชน รถลากจูงขบวนสัมภาระแบบไฮบริดแทรคเตอร (Hybrid
Towing Tractor) ที่สามารถใชไดทั้งระบบเครื่องยนตและ
ระบบไฟฟา ซึ่งทําใหประหยัดตนทุนในการดําเนินการและ
รักษาสภาพแวดลอมไปในคราวเดียวกัน

ธุรกิจครัวการบิน

ครัวการบิน เปนอีกหนึง่ ในกิจกรรมสนับสนุนธุรกิจของบริษทั ฯ
ที่มีการพัฒนาความเจริญกาวหนาอยางตอเนื่อง และสงผล
ดานบวกตอรายไดของบริษัทฯ มาโดยตลอด
ครัวการบิน มีฐานการปฏิบัติการ 2 แหง คือ
1. ครัวการบิน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ตั้งอยูในเขต
ปลอดอากร บนพืน้ ทีป่ ระมาณ 90,000 ตารางเมตร ดําเนิน

การผลิตอาหารเพือ่ ใหบริการแกผโู ดยสารสําหรับเทีย่ วบิน
ระหวางประเทศของบริษทั ฯ และผูโ ดยสารของสายการบิน
ชั้นนําอื่นๆ อีกกวา 60 สายการบิน
2. ครัวการบิน ณ ทาอากาศยานดอนเมือง บนพืน้ ทีป่ ระมาณ
40,200 ตารางเมตร ดําเนินการผลิตอาหารเพื่อใหบริการ
แกผูโดยสารสําหรับเที่ยวบินภายในประเทศของบริษัทฯ
และผูโดยสารของสายการบินชั้นนําอื่นๆ ที่ทําการบินออก
จากสนามบินดอนเมือง นอกจากนีย้ งั ดําเนินธุรกิจภาคพืน้ ที่
เกี่ยวของกับอาหาร เชน ภัตตาคาร ณ ทาอากาศยาน
นานาชาติ รานเบเกอรี่พัฟแอนดพาย (Puff & Pie) ดําเนิน
การโดยฝายครัวการบินและผูแทนจําหนาย การใหบริการ
จั ด เลี้ ย งทั้ ง ในและนอกสถานที่ ร า นอาหารสวั ส ดิ ก าร
พนักงาน เปนตน ในตางจังหวัด ครัวการบินยังดําเนิน
กิจการตางๆ ณ ทาอากาศยานกระบี่ เชียงราย เชียงใหม
และภูเก็ต ในการใหบริการอาหาร และเครื่องดื่มภายใน
ภัตตาคาร ผลิตอาหารเพื่อใหบริการแกผูโดยสารของ
บริษัทฯ และสายการบินอื่นๆ ดวย
ครัวการบิน เปนผูนําในการผลิตอาหารและบริการแกสาย
การบิน โดยมีสว นแบงการตลาดมากกวารอยละ 70 ใหบริการ
แกเที่ยวบินมากกวา 70,000 เที่ยว/ป ผลิตอาหารมากกวา
70,000 ชุ ด /วั น มี สั ด ส ว นการจั ด ซื้ อ วั ต ถุ ดิ บ ในประเทศ
รอยละ 79 และนําเขาวัตถุดิบจากตางประเทศ รอยละ 21
กระบวนการผลิตอาหารและบริการของครัวการบินไดรบั การ
รับรองฯ ตามมาตรฐานสากล ซึ่งเปนที่ยอมรับจากสมาคม
ขนสงทางอากาศระหวางประเทศและองคการอนามัยโลก
ประกอบดวย ระบบการจัดการคุณภาพ (ISO 9001: 2008)
ระบบการประกั น ความปลอดภั ย ของอาหาร (Hazard
Analysis Critical Control Points: HACCP) ระบบการจัดการ
สุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร (Good Manufacturing
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

สูญเสียของวัตถุดิบ มีผลใหคาใชจายวัตถุดิบลดลง ผลจาก
การปรับโครงสรางตนทุนใหเหมาะสมตอการแขงขัน ทําให
ครัวการบินสามารถสรางผลกําไรทีเ่ จริญเติบโตอยางตอเนือ่ ง
และยั่งยืน

กิจการอื่นๆ

นอกจากนีย้ งั มีกจิ การอืน่ ทีเ่ ปนธุรกิจสนับสนุนการขนสง ไดแก
ธุรกิจบริการซอมบํารุงอากาศยาน ธุรกิจบริการอํานวยการบิน
ธุ ร กิ จ จํ า หน า ยสิ น ค า ปลอดภาษี บ นเครื่ อ งบิ น และธุ ร กิ จ
จําหนายสินคาที่ระลึก โดยมีรายละเอียดดังนี้

ธุรกิจบริการซอมบํารุงอากาศยาน
Practices : GMP) โดยไดประยุกตใชทั้ง 3 ระบบนี้อยาง
บูรณาการ (Quality-Hygiene-Safety: QHS) นอกจากนี้
ครัวการบินยังไดรับการรับรองระบบการผลิตอาหารฮาลาล
(Halal & Hal-Q) ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย (OHSAS 18001) และระบบการจัดการสิ่งแวดลอม
(ISO 14001)
ดวยมาตรฐานสากลและจากประสบการณกวา 50 ป ใน
การดําเนินธุรกิจดานอาหารของครัวการบิน มีสวนทําให
สายการบินไทยไดรับรางวัล สายการบินยอดเยี่ยมอันดับที่
1 จาก Skytrax ประเภทการใหบริการอาหารบนเครื่องบิน
ชั้นประหยัดยอดเยี่ยมป 2557 (World’s Best Economy
Class Catering 2014) นอกจากนี้สายการบิน All Nippon
Airways (ANA) จากประเทศญี่ปุน ไดมอบรางวัล Gold
Prize Best Middle Haul Caterer Award of 2014 รวมถึง
สายการบิน EVA Air (BR) จากประเทศไตหวัน ไดมอบรางวัล
Excellent Catering Service Award Silver 2014 รางวัลระดับ
นานาชาติเหลานี้ เปนเครื่องยืนยันถึงคุณภาพและการบริการ
ของครัวการบิน นับเปนความภาคภูมิใจของฝายครัวการบิน
ที่ผานมา ครัวการบินไดรับผลกระทบจากเหตุการณตางๆ
หลายดาน อาทิ สภาวะเศรษฐกิจ สถานการณทางการเมือง
วิกฤตการณตางๆ มากมาย รวมถึงตนทุนสินคาและราคา
วัตถุดิบที่เพิ่มสูงขึ้น แตดวยความมุงมั่นของฝายบริหารและ
พนักงานที่พยายามบริหารจัดการ ปรับกลยุทธในดานตางๆ
ใหสอดคลองกับภาวการณตางๆ อาทิ การขยายฐานลูกคา
การขยายฐานการผลิต การขยายสาขาธุรกิจรานเบเกอรี่
การปรั บ ลดค า ใช จ  า ยเพื่ อ ลดต น ทุ น ในการดํ า เนิ น งาน
การควบคุมการใชพลังงานเพื่อลดคานํ้า/คาไฟฟา การนําเอา
ระบบบริหารมาชวยเพิม่ ประสิทธิภาพ (Lean Management)
และประยุกตใชในกระบวนการปฏิบัติงานตางๆ ทําใหลดการ
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ฝายชางเปนหนวยงานที่มีภารกิจรับผิดชอบในการซอมบํารุง
อากาศยานของบริษทั ฯ ตัง้ แตเริ่มเขาประจําฝูงบิน จนกระทัง่
ปลดประจําการและจําหนายออกจากฝูงบิน ใหคงสภาพความ
สมควรเดินอากาศ โดยใหมคี ณ
ุ สมบัตคิ รบถวนตามขอกําหนด
ของสํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย (กพท.) และ
องคกรตางๆ ที่ควบคุมสายการบินพาณิชยตามที่บริษัทฯ
ตกลงรับที่จะผูกพัน ซึ่งมุงเนนความปลอดภัยสูงสุด และ
นอกจากนี้ ฝายชางยังใหบริการซอมบํารุงอากาศยานของ
สายการบินลูกคาอีกดวย
การซอมบํารุงอากาศยานของฝายชางประกอบดวยงานหลัก
ดังนี้
1. งานซอมบํารุงอากาศยานขัน้ ลานจอด (Line Maintenance)
เปนการใหบริการตรวจทางเทคนิคและการซอมบํารุง
อากาศยานทุกครั้งที่มีการจอดแวะ (Transit) การบินกลับ
ตนทาง (Turnaround) ตลอดจนการจอดคางคืน (Night
Stop) ทีท่ า อากาศยานสุวรรณภูมิ ทาอากาศยานดอนเมือง
และทาอากาศยานอื่นๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ
2. งานซอมบํารุงยอย (Light Maintenance) เปนการให
บริการตรวจทางเทคนิคและการบํารุงรักษาอากาศยาน
ตามระยะเวลาบินหรือชั่วโมงบิน ดําเนินการที่ศูนยซอม
อากาศยาน ฐานปฏิบัติการสุวรรณภูมิ ดอนเมืองและ
อูตะเภา
3. งานซอมบํารุงขั้นโรงงาน (Heavy Maintenance) เปน
การให บ ริ ก ารตรวจทางเทคนิ ค และการบํ า รุ ง รั ก ษา
อากาศยาน ทั้งลําตัวอากาศยาน (Airframe) เครื่องยนต
(Engine) อุปกรณ (Component) และสวนประกอบตางๆ
ตามระยะเวลาบินหรือชั่วโมงบิน ดําเนินการที่ศูนยซอม
อากาศยานฐานปฏิ บั ติ ก ารดอนเมื อ ง อู  ต ะเภา และ
สุวรรณภูมิ

การดําเนินการซอมบํารุงอากาศยานของฝายชางในแตละงาน
ตามทีก่ ลาวขางตนนัน้ ฝายชางตองมีคณ
ุ สมบัตติ ามหลักเกณฑ
และผานกระบวนการตรวจสอบจนไดรับการรับรองขีดความ
สามารถจากสํ า นั ก งานการบิ น พลเรื อ นแห ง ประเทศไทย
(กพท.) และจากองคกรควบคุมการบินตางๆ เชน องคการ
บริ ห ารการบิ น แห ง สหรั ฐ อเมริ ก า (Federal Aviation
Administration - FAA) และองคการความปลอดภัยดาน
การบินแหงสหภาพยุโรป (European Aviation Safety
Agency - EASA) เปนตน
นอกจากงานหลักในการซอมบํารุงอากาศยานแลว ฝายชางยัง
ใหบริการลางทําความสะอาดลําตัวเครือ่ งบินใหกบั สายการบิน
ตางๆ ทีท่ า อากาศยานสุวรรณภูมแิ ละทาอากาศยานดอนเมือง
เพื่อชวยสรางภาพลักษณที่ดีใหกับสายการบิน อีกทั้งยังชวย
ให ป ระหยั ด พลั ง งานเชื้ อ เพลิ ง และช ว ยลดมลภาวะด า น
สิ่งแวดลอม
การซอมบํารุงอากาศยานเปนภารกิจทีต่ อ งใชเงินทุนสูงทัง้ ดาน
บุคลากร พัสดุ โรงซอม อุปกรณ และเครือ่ งมือเครือ่ งใชตา งๆ
ใหเปนไปตามมาตรฐาน และตองมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง
ใหทันเทคโนโลยีอากาศยานที่เปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว เพื่อมุง
เนนใหผโู ดยสารและผูท ใี่ ชงานอากาศยานทีฝ่ า ยชางใหบริการ
ไดรับความสะดวกสบายและมีความปลอดภัยสูงสุด

ธุรกิจสนับสนุนการขนสง

กิจการสนับสนุนการขนสงประกอบดวย บริการอํานวยการบิน
การจําหนายสินคาปลอดภาษีบนเครื่องบิน และการจําหนาย
สินคาที่ระลึก
• การใหบริการอํานวยการบิน (Dispatch Services) การ
ใหบริการอํานวยการบินเปนการใหบริการวางแผนการบิน
และจัดเตรียมขอมูลรายละเอียดของเสนทางบิน พยากรณ
อากาศ รวมทัง้ เอกสารการบินทีเ่ กีย่ วของอืน่ ๆ แกเทีย่ วบิน
ของบริษัทฯ และเที่ยวบินของสายการบินลูกคา ใหเปนไป
ตามกฎระเบียบการบิน และขอกําหนดตามทีร่ ะบุในสัญญา
เพื่อใหเที่ยวบินสามารถปฏิบัติการบินไปถึงที่หมายอยาง
ปลอดภัย
• การจําหนายสินคาปลอดภาษีบนเครื่องบิน (Sales on
Board) ในป 2558 บริษัท King Power Marketing and
Management Co., Ltd. เปนผูร บั สัมปทานในการจําหนาย
สินคาปลอดภาษีบนเครือ่ งบินของบริษทั ฯ เพือ่ อํานวยความ
สะดวกใหแกผูโดยสาร
• การจําหนายสินคาทีร่ ะลึก (THAI Shop) บริษทั ฯ ไดดาํ เนิน
การเปดรานจําหนายสินคาที่ระลึก รวมทั้งสิ้น 6 แหง
ประกอบด ว ย สํ า นั ก งานใหญ ข องบริ ษั ท ฯ สํ า นั ก งาน
หลานหลวง สํานักงานสีลม สํานักงานเชียงใหม ศูนยปฏิบตั ิ
การ (Operation Center: OPC) ณ ทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ และสํานักงานหลักสี่ อีกทั้งไดเปดจําหนาย
สินคาผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ
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ปจจัย

ความเสี่ยง

ทามกลางความเสีย่ งจากหลายปจจัยทัง้ ภายในและภายนอกตลอด
ระยะเวลาหลายปทผี่ า นมา บริษทั ฯ เล็งเห็นความจําเปนอยางยิง่ ที่
จะตองมีกลไกการบริหารงานเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ ควบคูก บั การ
ดําเนินธุรกิจดวยความระมัดระวังอยางสูง เพื่อเสริมสรางความ
แข็งแกรงใหธุรกิจการบินสามารถเดินหนาตอไปไดอยางมั่นคง

บริษัทฯ จึงมุงใหความสําคัญกับการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้ง
องคกรอยางตอเนื่องมาตั้งแตป 2546 เพื่อสรางผลตอบแทน
ที่นาพึงพอใจและความเชื่อมั่นใหแกผูถือหุนและผูมีสวนได
สวนเสีย โดยมีการระบุปจ จัยเสีย่ งและแนวทางการดําเนินการ
ระยะสั้นและระยะยาวในแผนวิสาหกิจ รวมถึงการจัดการฝก
อบรมเชิงปฏิบตั กิ าร (Workshop) เรือ่ งการบริหารความเสีย่ ง
ใหแกผูบริหารทุกระดับอยางตอเนื่อง เพื่อสนับสนุนการปลูก
ฝงการบริหารความเสีย่ งใหเปนสวนหนึง่ ของวัฒนธรรมองคกร
คณะกรรมการบริษทั ฯ ไดมอบหมายใหคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง (Risk Management Committee) อันประกอบ
ดวย กรรมการบริษัทฯ ซึ่งมีกรรมการอิสระรวมอยูดวย และ
ฝายบริหารกําหนดและทบทวนนโยบายและกรอบการบริหาร
ความเสี่ยงในดานตางๆ อยางสมํ่าเสมอ พรอมทั้งกํากับดูแล
ติดตามประสิทธิผลของการบริหารความเสีย่ งดังกลาว เพือ่ ให
มั่นใจวาผูบริหารและพนักงานมีการระบุความเสี่ยง ประเมิน
และจัดลําดับความสําคัญ สําหรับวางมาตรการปองกัน แกไข
ควบคุม และจัดการปจจัยความเสี่ยงทั้งในระดับองคกรและ
ระดับฝายทีอ่ ยูใ นความดูแลรับผิดชอบใหอยูใ นระดับทีย่ อมรับ
ได และเปนระบบสอดคลองกับมาตรฐาน (Committee of
Sponsoring Organization of the Treadway Commission:
COSO) ประกอบกับมีการรายงานตอคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัทฯ ในทุกไตรมาส ทั้งนี้
มาตรการดังกลาวเปนไปเพือ่ สงเสริมใหผบู ริหารและพนักงาน
ทุกฝายขององคกรใชการบริหารความเสี่ยงเปนเครื่องมือใน
การบริหารงาน

เพื่อปองกันผลกระทบหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจาก
ความไม แ น น อน พร อ มกั บ สนั บ สนุ น ให ก ารดํ า เนิ น แผน
ฟนฟูกิจการของบริษัทฯ เปนไปตามเปาหมายที่วางไว ใน
ป 2558 บริษัทฯ จึงมีการบูรณาการการบริหารความเสี่ยง
ระดับองคกรเขากับแผนฟนฟูกิจการของบริษัทฯ วิเคราะห
ถึงสาเหตุของความเสี่ยงและความสัมพันธของความเสี่ยง
ตางๆ รวมทั้งไดดําเนินการจัดทําดัชนีชี้วัดความเสี่ยงหลัก
(Key Risk Indicator) เพื่อใชเปนเครื่องเตือนภัยลวงหนา
และปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบการบริหารความเสี่ยง
(Enterprise-wide Risk Management System) ใหทันสมัย
และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อันเอื้อตอการเชื่อมโยงการจัดทํา
รายงานการควบคุมภายใน และระบบการบริหารจัดการอื่นๆ
ของบริษัทฯ

ปจจัยเสี่ยงที่มีนัยสําคัญ

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคานํ้ามัน
อากาศยาน

คาใชจายนํ้ามันอากาศยานเปนคาใชจายหลักในการดําเนิน
ธุรกิจการบิน โดยบริษทั ฯ มีตน ทุนคานํา้ มันอากาศยานคิดเปน
ประมาณรอยละ 34 ของคาใชจายในการดําเนินงาน ซึ่งราคา
นํ้ามันอากาศยานมีความผันผวนอยางตอเนื่อง บริษัทฯ ไดมี
การจัดทําประกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคา
นํ้ามัน (Fuel Hedging) เพื่อลดความผันผวนของตนทุนดาน
นํ้ามันอากาศยาน โดยบริษัทฯ มีนโยบายบริหารความเสี่ยง
ราคานํ้ามันอากาศยาน ซึ่งมีผลกระทบตอการดําเนินงานของ
บริษัทฯ มิใชเปนการแสวงหากําไร แตเปนการชะลอและลด
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ปจจัยความเสี่ยง

ผลกระทบตอตนทุนดานนํา้ มันฯ หากราคามีการปรับตัวสูงขึน้
สําหรับป 2558 บริษัทฯ ไดดําเนินการบริหารความเสี่ยงราคา
นํา้ มันฯ ใหคา ใชจา ยนํา้ มันฯ ของบริษทั ฯ เปนไปตามงบประมาณ
ที่ไดตั้งไว โดยบริษัทฯ ไดประกันความเสี่ยงราคานํ้ามันฯ
ลวงหนาไวในสัดสวนถัวเฉลี่ยรอยละ 77 ของปริมาณการใช
สําหรับป 2558 ทั้งนี้ระหวางปการดําเนินงานบริษัทฯ ไดมี
การบริหารจัดการปรับปรุงธุรกรรมประกันความเสี่ยงราคา
นํา้ มันฯ ใหสอดคลองกับสถานการณราคานํา้ มันโลกทีป่ รับตัว
ลดลงอยางใกลชิด
นอกจากนี้ บริษทั ฯ มีการเรียกเก็บเงินชดเชยคานํา้ มันสวนเพิม่
ของบริษทั ฯ ผานทางคาธรรมเนียมชดเชยคานํา้ มันไดบางสวน
ขึน้ อยูก บั สภาวะของตลาด การแขงขัน ความผันผวนของราคา
นํา้ มันอากาศยาน การตอบสนองของตลาด และการประมาณ
การคาใชจา ยนํา้ มันอากาศยานทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง รวมทัง้ ได
มีการบริหารจัดการนํา้ มันคงคลัง (Fuel Stock Management)
และเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการบริ ห ารจั ด การการใช นํ้ า มั น
เชื้อเพลิง (Fuel Management)

ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

เนื่องจากบริษัทฯ มีรายไดเปนเงินตราตางประเทศกวา 50
สกุลเงิน คิดเปนประมาณรอยละ 63 ของรายไดรวมทั้งหมด
บริษัทฯ ไดดําเนินการบริหารความเสี่ยงอันเนื่องจากความ
ผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนใหมีประสิทธิภาพ โดยมีการ
บริหารภายใตนโยบายการบริหารความเสี่ยงแบบธรรมชาติ
(Natural Hedging) คือ การจัดใหรายจายเปนเงินสกุลเดียว
กับรายไดมากที่สุด หลังจากนั้นบริษัทฯ บริหารกระแสเงินสด
โดยจัดการแลกเปลีย่ นเงินคงเหลือในแตละสกุลเขามาเปนเงิน
สกุลเงินที่เปนคาใชจายหลักของบริษัทฯ เชน คาใชจายนํ้ามัน
คาเชาเครื่องบิน คาใชจายพนักงาน และปรับโครงสรางเงินกู
ในสกุลเงินตางๆ ใหสอดคลองกับสกุลเงินของเงินสดสุทธิจาก
การดําเนินการ (Net Operating Cash Flow) พรอมๆ กับลด
ความเสี่ยงของการมีหนี้เปนเงินสกุลตางประเทศมากเกินไป
โดยการมีหนี้สกุลบาทดวยสวนหนึ่ง เพื่อลดความผันผวนของ
รายการผลกําไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนในงบการเงิน
ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดนําโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ใชวัดมูลคาความ
เสี่ยงทางดานอัตราแลกเปลี่ยน (VaR) มาใชเพื่อการวางแผน
การจัดหาเงินทุนและกําหนดวิธีการบริหารความเสี่ยงโดย
ใชเครื่องมือทางการเงินในการทําธุรกรรมที่เหมาะสม เชน
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ (Cross Currency
Swap: CCS) การแลกเปลี่ยนลวงหนา (Forward) ในชวงที่
ตลาดเงินเอื้ออํานวย
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โดยสิ้นป 2558 บริษัทฯ ไดดําเนินการกูเงินสกุลยูโร สกุล
เหรียญสหรัฐฯ และเยน เพื่อซื้อเครื่องบินโบอิ้ง B777-300ER
จํานวน 3 ลํา เครื่องบิน A320-200 จํานวน 3 ลํา ดําเนินการ
ออกและเสนอขายหุน กู จํานวน 15,000 ลานบาท กูเ งินตอจาก
กระทรวงการคลังในรูปแบบการออกตราสาร ECP ดําเนินการ
ทํา CCS จํานวน 5 รายการ และ Restructure CCS จํานวน
3 รายการ โดยเปนการเปลี่ยนหนี้จากเงินสกุลยูโร และบาท
เปนเงินเยน รวมถึงดําเนินการใชการแลกเปลีย่ นทันที (Spot)
และการแลกเปลี่ยนลวงหนา (Forward) จากสกุลเงินอื่นเปน
สกุลเงิน USD สําหรับคาใชจายนํ้ามัน คาเชาเครื่องบิน ทั้งนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีสัดสวนเงินกูระยะยาว
ในเงินสกุลหลักภายหลังจากการทํา CCS ดังนี้ USD 8% EUR
44% JPY 13% และ THB 35% (ไมรวมภาระผูกพันคาเชา
เครื่องบินเพื่อการดําเนินงาน)

ความเสี่ยงจากความผันผวน
ของอัตราดอกเบี้ย

บริษัทฯ มีนโยบายบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของ
อัตราดอกเบี้ย โดยใชเครื่องมือทางการเงิน ไดแก Interest
Rate Swap (IRS) เพือ่ แปลงอัตราดอกเบีย้ ลอยตัวทีม่ แี นวโนม
ปรับตัวสูงขึน้ มาเปนอัตราดอกเบีย้ คงที่ หรือปรับสัดสวนอัตรา
ดอกเบี้ยลอยตัวใหมากขึ้น หรือดําเนินการ Restructure
ธุรกรรม CCS หากทําใหบริษทั ฯ สามารถลดตนทุนทางการเงิน
ไดในระยะยาว โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มี
สัดสวนของภาระหนีส้ นิ ระยะยาวภายหลังการ Swap ทีม่ อี ตั รา
ดอกเบีย้ ลอยตัวตออัตราดอกเบีย้ คงทีเ่ ทากับรอยละ 48 ตอ 52
(ไมรวมคาเชาเครื่องบินเพื่อการดําเนินงาน) ทั้งนี้ หากอัตรา
ดอกเบี้ยปรับตัวสูงขึ้นรอยละ 1 ตอป จะสงผลใหบริษัทฯ มี
ภาระดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นประมาณ 850 ลานบาท

ความเสี่ยงจากการแขงขันในธุรกิจการบิน

การกาวเขารวมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปลายป
2558 ตลอดจนนโยบายเปดเสรีการบินของประเทศไทย ทําให
ทุกสายการบินเห็นโอกาสในการขยายธุรกิจ ทั้งสายการบิน
ที่ใหบริการอยูเดิมไดเพิ่มปริมาณการผลิตผานเขาและออก
ประเทศไทยมากขึ้น และสายการบินใหมที่เปดเสนทางบิน
เขาและออกประเทศไทย ทําใหคาดการณไดวา อนาคตจาก
นี้ไป 4-5 ป การแขงขันจะยิ่งทวีความรุนแรง ซึ่งจะเห็นได
จากปริมาณการสั่งซื้อเครื่องบินของสายการบินที่ใหบริการ
เต็มรูปแบบและสายการบินตนทุนตํ่าที่จะเพิ่มอยางมากใน
ชวง 5-10 ป ขางหนา รวมทั้งการเติบโตสูงอยางตอเนื่อง
ของสายการบินตนทุนตํา่ ในประเทศไทยและมีบทบาททีส่ าํ คัญ
เพิ่มมากขึ้น จากการเพิ่มขึ้นของนักทองเที่ยวและการปรับ

เปลี่ยนพฤติกรรมการเดินทางของคนไทย ซึ่งเปนผลมาจาก
การกําหนดราคาของสายการบินตนทุนตํ่า และสายการบิน
ตนทุนตํา่ ยังมีการปรับตัวโดยการพัฒนารูปแบบการใหบริการ
จากแบบจุดบินตอจุดบิน (point-to-point) เปนลักษณะ
เชื่อมโยงเครือขายระหวางสายการบินภายในกลุมมากขึ้น
อีกทั้งเพิ่มการใหบริการในระยะไกลขึ้น
บริษัทฯ มีกลยุทธปรับปรุงเครือขายเสนทางบิน คือ การลด
ขนาดธุรกิจเพื่อสรางความเขมแข็งใหแกองคกรกอนที่จะ
เติบโตตอไปไดอยางยั่งยืน (Shrink to Grow) โดยมีขั้นตอน
ในการดําเนินการตามลําดับ ดังนี้
ขั้นที่ 1 หยุดการขาดทุน โดยมีหลักเกณฑในการพิจารณาตัด
เสนทางบินที่ไมทํากําไรและไมมีความสามารถในการแขงขัน
อีกทั้งปรับปรุงเสนทางที่มีศักยภาพในการทํากําไร โดยแบง
เสนทาง เปน 2 กลุมหลัก ไดแก กลุมที่ (1) เสนทางที่ไมทํา
กําไร ซึ่งตองพิจารณายกเลิก หรือ ตองปรับปรุงและศึกษา
ศักยภาพในการทํากําไรเพิม่ เติมกอนทีจ่ ะตัดสินใจยกเลิกหรือ
เปดดําเนินการตอ กลุมที่ (2) เสนทางที่ไมทํากําไรในปจจุบัน
แตมีศักยภาพสูงในการทํากําไร และเสนทางที่ทํากําไร ซึ่ง
ตองเรงสรางความสามารถในการแขงขันใหเหนือคูแขงใน
ระยะยาว เพื่อใหกลับมามีกําไรหรือมีกําไรอยางยั่งยืน
ขั้นที่ 2 สรางความเขมแข็งในการแขงขัน โดยการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการหารายได และลดคาใชจาย เชน การเรง
ปรับชองทางการสํารองทีน่ งั่ เพือ่ ใหลกู คาสามารถสํารองทีน่ งั่
ไดโดยตรงกับบริษัทฯ โดยเฉพาะผานทาง Online ทบทวน
เงื่อนไขและวิธีการขายบัตรโดยสารผานตัวแทนจําหนาย
ปรับปรุงระเบียบการกําหนดราคาขาย และราคาคาโดยสาร ให
สอดคลองกับสภาวะการแขงขันและวิธปี ฏิบตั ขิ องสายการบิน
อื่น และรวมศูนยการกําหนดราคาและใหราคา (Simplify
and Centralize) เพิ่มการหารายไดเสริมอื่นๆ ที่สามารถ
ดําเนินการไดอยางรวดเร็ว เรงจัดทํากลยุทธสาํ หรับกลุม ลูกคา

ที่สามารถสรางรายไดใหบริษัทฯ ไดสูง และจัดทําขอเสนอ
การบริการที่สอดคลองกับความตองการของกลุมดังกลาว
เพื่อดึงดูดใหมาใชบริการและสราง/เพิ่มความภักดีในการใช
บริการของบริษัทฯ เปนตน
ขั้น ที่ 3 สรางการเติบโตอยางมีกําไร เมื่อการปรับปรุง
ประสิทธิภาพไดเสร็จสมบูรณ และองคกรเขมแข็งพรอม
ในการแขงขัน

ความเสีย่ งจากกรณีกรมการบินพลเรือน (บพ.)
ไมผานการตรวจประเมินของ ICAO

ตามที่กรมการบินพลเรือน (บพ.) ของประเทศไทยไดถูก
ตรวจสอบตามโครงการตรวจสอบการกํากับดูแลความปลอดภัย
สากล (Universal Safety Oversight Audit Program:
USOAP) ขององค ก ารการบิ น พลเรื อ นระหว า งประเทศ
(International Civil Aviation Organization: ICAO) และ
พบขอบกพรองที่มีนัยสําคัญ (Significant Safety Concern :
SSC) โดยปรากฏสั ญ ลั ก ษณ ธ งแดงที่ ชื่ อ ประเทศไทยใน
เว็บไซตสาธารณะของ ICAO สงผลใหหนวยงานกํากับดาน
ความปลอดภัยการบินพลเรือนของประเทศตางๆ ขาดความ
เชื่ อ มั่ น ในมาตรฐานความปลอดภั ย ของสายการบิ น ของ
ประเทศไทย และไดดาํ เนินการมาตรการเขมงวดในการกํากับ
ดูแลความปลอดภัยดานการบินกับสายการบินของประเทศไทย
บริษัทฯ ไดติดตามและดําเนินการตามแผนหลักเพื่อบริหาร
ความเสี่ยงจากกรณีขางตน โดยมีการเตรียมความพรอมเพื่อ
รองรับการตรวจประเมินดานความปลอดภัยการบินจากทุก
องคกรสากล มุงเนนใหมีระบบบริหารจัดการดานคุณภาพ
และมาตรฐานความปลอดภัยในระดับสูง (Safety & Quality
Management System) ควบคูไปกับการเตรียมความพรอม
รองรับการตรวจสอบความปลอดภัยในการปฏิบัติการบินใน
ทุกๆ ดาน ซึ่งผลการตรวจสอบที่ผานมาเปนที่นาพอใจเปน
อยางยิ่งมาโดยตลอด
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ปจจัยความเสี่ยง

อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไดแสดงความมุงมั่นในการพัฒนา
มาตรฐานความปลอดภัยดานการบิน เพื่อสรางความเชื่อมั่น
ใหกับผูใชบริการ และหนวยงานกํากับดานความปลอดภัย
การบินของประเทศตางๆ ทีอ่ าจมีขอ กังวลเกีย่ วกับขอบกพรอง
อยางมีนยั สําคัญของกรมการบินพลเรือน จึงไดรเิ ริม่ โครงการ
มาตรฐานความปลอดภั ย เหนื อ ระดั บ (Safety Beyond
Compliance) เพื่ อ ยกระดั บ มาตรฐานความปลอดภั ย
ดานการบินของบริษัทฯ และนํามาตรฐานของ European
Aviation Safety Agency (EASA) ซึ่ ง เป น ที่ ย อมรั บ
จากองคกรการบินทั่วโลกมาเปนตนแบบ โดยมีเปาหมาย
สูงสุดในการเปนสายการบินที่สามารถบินเขาสูนานฟาของ
ทุกประเทศไดอยางภาคภูมิใจ โดยบริษัทฯ ไดดําเนินการยื่น
ขอเปน Third Country Operators (TCO) ของสหภาพยุโรป
เเละไดรับ TCO Authorization จาก EASA เเลว เมื่อวันที่
15 ธันวาคม 2558 ทําใหบริษัทฯ คงสิทธิในการไดรับอนุญาต
ใหทําการบินเขายุโรป แสดงใหเห็นวาบริษัทฯ มีมาตรฐาน
ความปลอดภัยในระดับสูง นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดจัดทํา
แผนบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity
Plan) รวมทั้งไดมีการฝกซอมเพื่อเตรียมความพรอมรองรับ
ในสถานการณสมมติกรณีตางๆ โดยคํานึงถึงผลกระทบที่มี
ตอผูโดยสาร ผูมีสวนไดสวนเสีย ขอจํากัดตางๆ รวมไปถึง
ผลกระทบทางดานการเงิน

ความเสี่ยงจากวิกฤตการณภายนอก
และภัยธรรมชาติ

ธุรกิจสายการบินซึง่ เปนธุรกิจหลักของบริษทั ฯ ประกอบดวย
การบริการขนสงผูโดยสารและสินคาทางอากาศ ทั้งภายใน
ประเทศและระหวางประเทศ ซึ่งลวนมีความสัมพันธโดยตรง
กับอุตสาหกรรมการทองเทีย่ ว ดังนัน้ จึงทําใหบริษทั ฯ อาจได
รับผลกระทบจากการชะลอตัวของอุตสาหกรรมการทองเทีย่ ว
อันเปนผลจากปจจัยเสีย่ งจากสภาวะแวดลอมตางๆ ทัง้ ภายใน
ประเทศและตางประเทศ อาทิ ภัยธรรมชาติ โรคระบาด
การกอการราย ความขัดแยงระหวางประเทศ รวมถึงปจจัย
การเมืองภายในประเทศ ฯลฯ ซึง่ อาจสงผลใหการดําเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ หยุดชะงักลงได
บริษทั ฯ ไดตระหนักถึงความจําเปนในการรับมือตอเหตุการณ
ดังกลาวใหทันทวงที จึงจัดตั้งศูนยปฏิบัติการภาวะวิกฤต
(Crisis Management Operation Center : CMOC) เฝาระวัง
และติดตามสถานการณตางๆ อยางใกลชิด รวมทั้งกําหนด
มาตรการปองกันและแกไขรวมถึงการดําเนินการอยางตอเนือ่ ง
เพื่อลดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงลง รวมถึงจัดตั้ง
คณะกรรมการบริหารภาวะวิกฤต และจัดทําการบริหารความ
ตอเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management:
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BCM) ในกระบวนการที่สําคัญเพื่อรองรับสถานการณตางๆ
โดยจัดทําแผนและคูมือรองรับสถานการณ พรอมฝกซอม
และประสานความรวมมือกับพันธมิตรการบิน และหนวยงาน
รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม เพือ่ ใหบริษทั ฯ สามารถ
ดําเนินธุรกิจไดอยางตอเนือ่ งเมือ่ เกิดวิกฤตการณตา งๆ อีกทัง้
เพื่อใหเกิดภาพลักษณที่ดีแกบริษัทฯ และเพิ่มความมั่นใจ
ในการเดินทางของผูโดยสาร นอกจากนี้ เพื่อการปรับตัวที่
รวดเร็ว (Dynamic) บริษัทฯ ยังมีการจัดทําประมาณการผล
การดําเนินงานเปนประจําทุกเดือน และมีการประเมินผลกระทบ
จากปจจัยตางๆ ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ ที่มีผล
ตอการดําเนินงานของบริษัทฯ ทั้งเชิงบวกและเชิงลบอยางมี
นัยสําคัญ เพื่อเปนขอมูลใหฝายบริหารพิจารณาปรับเปลี่ยน
กลยุทธ รองรับสถานการณทเี่ ปลีย่ นแปลงไป อาทิ การปรับลด
ปริมาณการผลิต (Production) เมื่อจํานวนผูโดยสารลดลง
เปนตน

ความเสี่ยงจากคุณภาพ
และประสิทธิภาพของบุคลากร

บริษัทฯ ไดมุงเสริมสรางพนักงานใหมีขีดความสามารถ มี
ผลผลิต และมีความผูกพันตอองคกร โดยบริษัทฯ ไดดําเนิน
การพัฒนาบุคลากรในโครงการบริหารความกาวหนาในอาชีพ
(Career Development) เพื่อพัฒนาบุคลากรโดยออกแบบ
และจัดทําแผน (Roadmap) การพัฒนาใหเหมาะสมตาม
คุณสมบัติของตําแหนงที่กําหนด ซึ่งแบงออกเปน 4 ระดับ
ได แ ก แผนการพั ฒ นาผู  บ ริ ห ารระดั บ สู ง (Executive
Development Plan) แผนการพั ฒ นาผู  มี ศั ก ยภาพสู ง
(Talent Development Plan) แผนพัฒนาผูสืบทอดตําแหนง
(Successor Development Plan) และแผนการพัฒนาตาม
เสนทางความกาวหนาในอาชีพ (Career Path Development
Plan) รวมทัง้ พัฒนาโครงการแบบจําลองกําลังคนทีเ่ หมาะสม
(Suitable Manpower Model) เพื่อวางแผนอัตรากําลังใน
แตละชวงอายุ (Age Profile) ใหสอดคลองกับทิศทางและ
ความตองการในการดําเนินธุรกิจ ดําเนินการถายโอนความรู
(Knowledge Management : KM) โดยบุ ค ลากรที่ มี
ประสบการณ เพื่อถายทอดองคความรูภายในองคกรอยาง
ตอเนื่อง และไดนําระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานมาใช
กับพนักงานระดับบริหารเพือ่ เสริมสรางวัฒนธรรมการทํางาน
ที่มุงเนนผลการปฏิบัติงาน (Performance-based Culture)
และเชื่อมโยงไปสูการใหผลตอบแทนตามผลงานที่ชัดเจน
โดยจัดทําตัวชี้วัด (KPIs) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใหบริษัทฯ
สามารถแขงขันได นอกจากนี้ บริษทั ฯ อยูร ะหวางการปรับปรุง
โครงสรางองคกร และปรับปรุงกระบวนการทํางานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ (Lean Process) ซึง่ รวมถึงการทบทวนและปรับ
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Reprocess) เพื่อลดความซํ้าซอน

และลดเวลา ซึง่ จะสงผลใหบริษทั ฯ สามารถบริหารตนทุนและ
คาใชจายไดเหมาะสมยิ่งขึ้น

ความเสี่ยงจากคุณภาพของ
ผลิตภัณฑและบริการ

บริษทั ฯ มีการประเมินคุณภาพการบริการ (Quality Assurance)
แบบครบวงจร โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค ห ลั ก เพื่ อ ตรวจสอบ
ผลิตภัณฑและการบริการใหเปนไปตามคํามั่นสัญญาการ
สงมอบที่ใหไวกับผูโดยสาร ซึ่งการประเมินมีทั้งการประเมิน
เชิงรุก จากการตรวจติดตามคุณภาพการบริการใหเปนไป
ตามคูมือการปฏิบัติงาน (Service Operation Procedure)
ด ว ยการสุ  ม ตรวจการปฏิ บั ติ ง านแบบไม แ จ ง (Mystery
Shopping) และการตรวจติดตามคุณภาพตามขอตกลงการ
บริการ (Service Level Agreement) ทีเ่ ปนขอกําหนดรวมกับ
หน วยงานหลักของแตละจุดบริการ รวมถึงการประเมิน
ความพึงพอใจของลูกคาที่ดําเนินการจากหนวยงานภายใน
(In-house Survey) และการประเมินความพึงพอใจเปรียบเทียบ
ผลิตภัณฑและการบริการจากหนวยงานภายนอก ตลอดจน
การสํารวจเฉพาะเรือ่ ง เพือ่ มุง เนนในประเด็นทีต่ อ งการทราบ
ความตองการของลูกคา ทําการสังเคราะหรว มกับการประเมิน
แบบเชิงรับ คือ การรับขอมูลปอนกลับจากลูกคา (Customer
Feedback) เพื่ อ นํ า มาพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง ข อ บกพร อ ง
(Corrective Action) ใหเปนไปตามที่ลูกคาคาดหวัง ทั้งนี้ป
2558 บริษทั ฯ ไดจดั ทําโครงการเสริมสรางความภักดีของลูกคา
ประจํา และพัฒนาความเปนเลิศดานการบริการลูกคา โครงการ
ยกระดับการบริการชั้นธุรกิจ (Service Beyond : New

Business Class Service) เนื่องจากพฤติกรรมของผูบริโภคมี
การเปลีย่ นแปลงไปตามบริบทของการแขงขันในธุรกิจการบิน
อยางรวดเร็ว ความคุมคาเงินเปนกลจักรสําคัญที่ผูโดยสาร
พิจารณาในการเลือกสายการบิน ประกอบกับความคาดหวัง
ของผูโ ดยสารทีจ่ ะไดรบั การบริการตามความชอบและรสนิยม
ที่แตกตางกันไปในแตละบุคคล (Individualized Service)
โดยไดเริม่ ใหการบริการในเสนทางหลักของบริษทั ฯ กอนขยาย
ผลตอไป รวมถึงการบูรณาการดานการพาณิชยและเครือขาย
เสนทางบินของการบินไทยและไทยสมายล ทีป่ รับปรุงใหสอด
รับกันในทุกจุดบริการแบบไรรอยเชือ่ มตอ (Seamless Service
between TG and WE) โดยเฉพาะอยางยิง่ ระบบ IT ดานการ
บริการผูโดยสาร

ความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอสิทธิหรือ
การลงทุนของผูถือหุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 กระทรวงการคลังและธนาคาร
ออมสินถือหุนในบริษัทฯ รอยละ 53.16 ของจํานวนหุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทฯ จึงทําใหกระทรวงการ
คลังสามารถควบคุมมติที่ประชุมผูถือหุนไดเกือบทั้งหมด
ไมวาจะเปนเรื่องการแตงตั้งกรรมการ หรือการขอมติใน
เรื่องอื่นที่ตองใชเสียงสวนใหญของที่ประชุมผูถือหุน ยกเวน
เรือ่ งทีก่ ฎหมายหรือขอบังคับบริษทั ฯ กําหนดใหตอ งไดรบั เสียง
3 ใน 4 ของที่ประชุมผูถือหุน ดังนั้น ผูถือหุนรายอื่นจึงอาจ
ไมสามารถรวบรวมคะแนนเสียง เพื่อตรวจสอบและถวงดุล
เรื่องที่ผูถือหุนใหญเสนอได
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ขอมูลทั่วไป

และขอมูลสําคัญอื่น
ขอมูลทั่วไป
บริษัทที่ออกหลักทรัพย
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสํานักงานใหญ
เลขทะเบียนบริษัท
Home Page
โทรศัพท
THAI Contact Center

: บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ชื่อภาษาอังกฤษเปน
THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED ชื่อยอ THAI
: บริการขนสงทางอากาศและกิจการอื่นที่เกี่ยวของ
: เลขที่ 89 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
: 0107537001757
: www.thaiairways.com
: 66 (0) 2545-1000, 66 (0) 2025-1000
: 66 (0) 2356-1111

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลวดังนี้
ทุนจดทะเบียน 2,698,900,950 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท รวมมูลคา 26,989,009,500 บาท
ทุนชําระแลว 2,182,771,917 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท รวมมูลคา 21,827,719,170 บาท
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ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอื่น

ขอมูลนิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุนมากกวารอยละ 10
ทุน
จดทะเบี
ยน
ชนิดของหุน
ชําระแลว
(ลานบาท)

สัดสวน
การถือหุน
(%)

ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

บริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาทอีสตเอเชีย จํากัด
อาคารดิออฟฟศเศสเแอทเซ็นทรัลเวิลด 999/9
ยูนิตที่ 3406-3412 ชั้นที่ 34 ถนนพระราม 1
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
10330
โทรศัพท 0-2207-9090
โทรสาร 0-2207-9191

บริการดานคอมพิวเตอร
สําหรับการสํารองที่นั่ง
โดยสารและบริการเดินทาง
อื่นๆ ใหกับตัวแทนจําหนาย

สามัญ

15.00

55.00

บริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน)
183 อาคารรัจนาการ ชั้น 17 ถนนสาทรใต
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
10120
โทรศัพท 0-2627-2678
โทรสาร 0-2286944

บริการขนสงผูโดยสาร
ทางอากาศ

สามัญ

625.00

39.20

บริษัท วิงสแปน เซอรวิสเซส จํากัด
89 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท 0-2545-1267
โทรสาร 0-2545-1535

บริหารจัดการเรื่องบุคลากร
ใหกับบริษัทฯ

สามัญ

2.00

49.00
(มีอํานาจ
ควบคุม)

บริษัท ไทยไฟลทเทรนนิ่ง จํากัด
89 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท 0-2545-4603
โทรสาร 0-2545-4602

บริการฝกอบรมดานการบิน

สามัญ

2.00

49.00
(มีอํานาจ
ควบคุม)

บริษัท ทัวรเอื้องหลวง จํากัด
89 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท 0-2356-2888
โทรสาร 0-2288-7158

บริการทองเที่ยวและ
กิจกรรมทองเที่ยว

สามัญ

1.00 ถือหุนผาน
บริษัท
วิงสแปนเซอร
วิสเซส
49.00
(มีอํานาจ
ควบคุม)

บริษัท ไทยสมายลแอรเวย จํากัด
เลขที่ 89 ชั้น 17 ยูนิต 1704, 1705-1708A
อาคารเอไอเอ แคปปตอล เซ็นเตอร
ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2117-8800
โทรสาร 0-2117-8895-6

บริการขนสงผูโดยสาร
และสินคา

สามัญ
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800.00

100.00

ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ทุน
จดทะเบี
ยน
ชนิดของหุน
ชําระแลว
(ลานบาท)

สัดสวน
การถือหุน
(%)

บริษัท ดอนเมือง อินเตอรเนชั่นแนล
แอรพอรต โฮเต็ล จํากัด
333 หมู 10 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท 0-2566-1020-1
โทรสาร 0-2566-1941

โรงแรมและรานอาหาร

สามัญ

120.00

40.00

บริษัท ครัวการบินภูเก็ต จํากัด
10/3 หมู 6 ถนนสนามบิน ตําบลไมขาว
อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
โทรศัพท (076) 327-497-502
โทรสาร (076) 327-123-4

ครัวการบิน

สามัญ

100.00

30.00

บริษัท โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย)
โรงแรมและรานอาหาร
จํากัด (มหาชน)
2 ตรอกกัปตันบุช ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท 0-2266-0123
โทรสาร 0-2236-8320

สามัญ

937.50

24.00

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
จํากัด (มหาชน)
171/2 ถนนกําแพงเพชร 6 แขวงดอนเมือง
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท 0-2834-8900
โทรสาร 0-2834-8999

สามัญ

637.50

22.59

สามัญ

1,017.78

30.00

คลังเชื้อเพลิงและบริการ
เติมเชื้อเพลิงใหแกเครื่องบิน

บริษัท โรงแรมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ จํากัด โรงแรมและรานอาหาร
999 อาคารโรงแรมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
หมู 1 ตําบลหนองปรือ อําเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท 0-2131-1111
โทรสาร 0-2131-1188
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ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอื่น

บุคคลอางอิง
บุคคลอางอิง

ประเภทหลักทรัพย

สถานที่ติดตอ

นายทะเบียนหลักทรัพย

หุนสามัญ

บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
93 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท 0-2009-9000
โทรสาร 0-2009-9991
Set Contact Center 0-2009-9999
E-mail: SETContactCenter@set.or.th
Website: www.set.or.th

นายทะเบียนหุนกู

ครั้งที่ 1/2555
ครั้งที่ 1/2556
ครั้งที่ 2/2556
ครั้งที่ 1/2557

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
ฝายปฏิบัติการหลักทรัพยและกองทุน ชั้น 5A
เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท 0-2299-1321, 0-2299-1536
โทรสาร 0-2242-3270

ครั้งที่ 1/2557
ครั้งที่ 2/2554
ครั้งที่ 2/2555

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
ฝายปฎิบัติการตลาดทุนตลาดเงินและการชําระเงิน
ชั้น 15 เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 0-2626-7503-4 โทรสาร 0-2626-7543

ครั้งที่ 3/2555
ครั้งที่ 2/2557
ครั้งที่ 1/2558
ครั้งที่ 2/2558

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท 0-2296-5689
โทรสาร 0-2683-1297

ครั้งที่ 1/2554

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
ฝายปฎิบัติการตลาดทุนตลาดเงินและการชําระเงิน
ชั้น 15 เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 0-2626-7591, 0-2626-7599
โทรสาร 0-2626-7543

ผูแทนผูถือหุนกู

ผูสอบบัญชี
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สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท 0-2271-8000 ตอ 2405
โทรสาร 0-2618-5783
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รายชื่อ

ผูถือหุนรายใหญ

จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลวดังนี้
ทุนจดทะเบียน 2,698,900,950 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท รวมมูลคา 26,989,009,500 บาท
ทุนชําระแลว 2,182,771,917 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท รวมมูลคา 21,827,719,170 บาท

รายชื่อผูถือหุนรายใหญ

รายชือ่ ผูถ อื หุน รายใหญ 10 รายแรก พรอมทัง้ จํานวนหุน ทีถ่ อื และสัดสวนการถือหุน ณ วันที่ 10 มีนาคม 2558 มีรายละเอียดดังนี้
ชื่อผูถือหุน

ลําดับที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

จํานวนหุน
สามัญ

กระทรวงการคลัง
1,113,931,061
กองทุนรวม วายุภักษ หนึ่ง โดย บลจ. เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)
165,037,582
กองทุนรวม วายุภักษ หนึ่ง โดย บลจ. กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
165,037,582
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด
69,496,882
ธนาคาร ออมสิน
46,409,885
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
20,178,019
EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD
17,012,811
STATE STREET BANK EUROPE LIMITED
16,854,355
นายเอี่ยม อาชวกุลเทพ
15,790,000
นายวิชัย คณาธนะวนิชย
14,724,100
ผูถือหุนอื่น
538,299,640
ยอดรวมทุนชําระแลว
2,182,771,917
ผูถือหุนสัญชาติไทย
2,029,279,872
ผูถือหุนสัญชาติตางดาว
153,492,045

สัดสวนการถือหุน
(รอยละ)

51.03
7.56
7.56
3.18
2.13
0.92
0.78
0.77
0.72
0.67
24.68
100.00
92.97
7.03

กระทรวงการคลังและธนาคารออมสิน ถือหุน ในบริษทั ฯ คิดเปน สัดสวนรอยละ 53.16 ของหุน ทัง้ หมดของบริษทั ฯ ทําใหบริษทั ฯ
มีฐานะเปนรัฐวิสาหกิจ อันจะมีผลตอบริษัทฯ ในการทําธุรกรรมบางประเภท ไดแก
1. บริษัทฯ ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีในการดําเนินการลงทุนขนาดใหญ
2. สํานักงานการตรวจเงินแผนดินจะตองเปนผูตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ

การออกหลักทรัพยอื่น
หุนกูของบริษัทฯ

ปจจุบัน บริษัทฯ มีหุนกูในสกุลเงินบาทเสนอขายใหแกนักลงทุน จําแนกตามรายละเอียดหุนกู ดังนี้
• หุนกูชนิดระบุชื่อผูถือ ไมดอยสิทธิ ไมมีประกัน และมีผูแทนผูถือหุนกู ไดแก หุนกู ครั้งที่ 1/2554
• หุนกูแบบเฉพาะเจาะจง (ผูลงทุนไมเกิน 10 ราย) ชนิดระบุชื่อผูถือ ไมดอยสิทธิ ไมมีหลักประกัน และไมมีผูแทนผูถือหุนกู
ไดแก หุนกูครั้งที่ 1/2552
• หุน กูช นิดระบุชอื่ ผูถ อื ไมดอ ยสิทธิ ไมมปี ระกัน และไมมผี แู ทนผูถ อื หุน กู เสนอขายใหแกผลู งทุนสถาบันและผูล งทุนรายใหญ
ไดแก หุนกู 2/2554, 1/2555, 2/2555, 3/2555, 1/2556, 2/2556, 1/2557, 2/2557,1/2558 และ 2/2558
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯมีหุนกูที่ยังไมครบกําหนดไถถอนจํานวนทั้งสิ้น 56,600 ลานบาท

ตั๋วแลกเงินของบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีตั๋วแลกเงินที่ยังไมครบกําหนดไถถอนจํานวนทั้งสิ้น 4,000 ลานบาท
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นโยบายการจายเงินปนผล

นโยบาย

การจายเงินปนผล

คณะกรรมการบริษัทฯ อาจเสนอใหบริษัทฯ จายเงินปนผล
ประจํ า ป โดยการจ า ยเงิ น ป น ผลต อ งได รั บ อนุ มั ติ จ ากที่
ประชุมใหญสามัญผูถือหุน ปจจุบันคณะกรรมการบริษัทฯ
มี น โยบายที่ จ ะเสนอให ผู  ถื อ หุ  น พิ จ ารณาจ า ยเงิ น ป น ผล
ประจําปในอัตราไมตํ่ากวารอยละ 25 ของกําไรสุทธิ กอนผล
กําไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
จากงบการเงินรวม ทัง้ นี้ ขึน้ อยูก บั แผนการลงทุน ความจําเปน
และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต
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พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 หามมิให
บริษัทมหาชนจายเงินปนผล หากยังมียอดขาดทุนสะสมอยู
แมวาบริษัทนั้นจะมีกําไรในปนั้นก็ตาม นอกจากนี้ พระราช
บัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และขอบังคับของ
บริษัทฯ กําหนดไววา บริษัทฯ ตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําป
สวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิ
ประจําปหักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวา
ทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ
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โครงสราง

การจัดการ
คณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษทั ฯ มีหนาทีร่ บั ผิดชอบสูงสุดในการบริหาร
จัดการกิจการของบริษัทฯ อยูภายใตเงื่อนไข ขอบังคับของ
บริษัทฯ ซึ่งกําหนดใหคณะกรรมการประกอบดวยกรรมการ
จํานวนไมนอยกวา 5 คน แตไมมากกวา 15 คน สุดแต
ที่ประชุมใหญผูถือหุนจะเปนผูกําหนดเปนครั้งคราว และ
กรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด

ตองมีถนิ่ ที่อยูใ นราชอาณาจักร ในการประชุมสามัญประจําป
ทุกครั้ง กรรมการจํานวน 1 ใน 3 จะตองออกจากตําแหนง
และจะมีการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตาม
วาระ กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเขามาดํารง
ตําแหนงใหมก็ได

รายชื่อกรรมการและการเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

รายชื่อและตําแหนงคณะกรรมการบริษัทฯ

1. นายอารีพงศ ภูชอุม
2. พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจง
3. นายคณิศ แสงสุพรรณ
4. พลเอก ชาตอุดม ติตถะสิริ
5. นายดําริ ตันชีวะวงศ
6. นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ
7. นายรัฐพล ภักดีภูมิ
8. นายวีระวงค จิตตมิตรภาพ
9. พลอากาศเอก ศิวเกียรติ์ ชเยมะ
10. นายสมเกียรติ ศิริชาติไชย
11. พลอากาศเอก หมอมหลวง สุปรีชา กมลาศน
12. นายสมชัย สัจจพงษ
13. พลอากาศเอก อํานาจ จีระมณีมัย
14. นายจรัมพร โชติกเสถียร
หมายเหตุ : ไมมีกรรมการทานใดถือครองหุนของบริษัทฯ
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ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

การเขารวมประชุม
คณะกรรมการ
บริษัทฯ / จํานวน
ครั้งที่มีการประชุม
ขณะดํารง
ตําแหนง (ครั้ง)

ชวงระยะเวลา
การดํารงตําแหนง

24/24
12/24
22/24
20/24
15/17
21/24
21/24
18/24
19/24
24/24
1/5
-/3
24/24

24 เม.ย. 58 - เม.ย. 61
5 ส.ค. 57 - เม.ย. 60
24 เม.ย. 56 - เม.ย. 59
27 ม.ค. 58 - เม.ย. 60
24 เม.ย. 58 - เม.ย. 61
28 ธ.ค. 58 - เม.ย. 60
5 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
25 เม.ย. 55 - เม.ย. 61
19 ต.ค. 58 - เม.ย. 60
23 พ.ย. 58 - เม.ย. 61
24 เม.ย. 58 - เม.ย. 61

เจาหนาที่บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีตําแหนงเจาหนาที่
บริหาร(1) จํานวนทัง้ สิน้ 13 ตําแหนง ประกอบดวย กรรมการ
ผูอ าํ นวยการใหญ 1 ตําแหนง ระดับรองกรรมการผูอ าํ นวยการใหญ
รายชื่อเจาหนาที่บริหาร(1)

1. นายจรัมพร โชติกเสถียร
2. เรืออากาศเอก มนตรี จําเรียง
3. นาวาอากาศตรี อัษฎาวุธ วัฒนางกูร
4. นายธีรพล โชติชนาภิบาล
5. เรืออากาศเอก กนก ทองเผือก
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

เรืออากาศโท เฉลิมพล อินทรวงศ
นายณรงคชัย วองธนะวิโมกษ
นางอุษณีย แสงสิงแกว
นาวาอากาศตรี ภูริต ศรีวัฒน
นายดนุช บุนนาค
นายนิรุฒ มณีพันธ
นายรัช ตันตนันตา
นายอริชัย นุมลมุล

หมายเหตุ :

(1)
(2)

10 ตําแหนง และผูอํานวยการใหญสายการบัญชีหรือการเงิน
2 ตําแหนง ประกอบดวย

ตําแหนง

กรรมการผูอํานวยการใหญ
รองกรรมการผูอ าํ นวยการใหญสายกลยุทธองคกรและพัฒนาอยางยัง่ ยืน
รองกรรมการผูอํานวยการใหญสนับสนุนการถวายบิน
แกองคประธานศูนยสนับสนุนการปฏิบัติการ
รองกรรมการผูอํานวยการใหญสายการพาณิชย
รองกรรมการผูอํานวยการใหญสายทรัพยากรบุคคล
และกํากับกิจกรรมองคกร
รองกรรมการผูอํานวยการใหญฝายชาง
รองกรรมการผูอํานวยการใหญสายการเงินและการบัญชี
รองกรรมการผูอํานวยการใหญหนวยธุรกิจบริการการบิน
รองกรรมการผูอํานวยการใหญสายปฏิบัติการ
ที่ปรึกษา กรรมการผูอํานวยการใหญ(2)
ที่ปรึกษา กรรมการผูอํานวยการใหญ(2)
ผูอํานวยการใหญฝายการเงินองคกร
ผูอํานวยการใหญฝายการบัญชี

เจาหนาที่บริหาร คือ “ผูบริหาร” ตามคํานิยาม ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.)
ระดับรองกรรมการผูอํานวยการใหญ
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โครงสรางการบริหารจัดการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 โครงสรางการจัดการของบริษัทฯ ประกอบดวยคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดยอย และ
เจาหนาที่บริหาร ตามโครงสรางสายการบริหารงาน ดังนี้

หมายเหตุ :

(1)

คณะกรรมการชุดยอยตางๆ ประกอบดวย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหา
เเละกําหนดคาตอบเเทน คณะกรรมการธรรมาภิบาลเเละสงเสริมกิจการเพื่อสังคม คณะกรรมการกํากับยุทธศาสตร
เเละการปฏิรูป บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) คณะกรรมการดานกฏหมาย คณะกรรมการกิจการสัมพันธ
คณะกรรมการพิจารณาผลตอบเเทนผูดํารงตําเเหนงกรรมการผูอํานวยการใหญ
(2)
คือ “ผูบริหาร” ตามคํานิยาม ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยเเละตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.)
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เลขานุการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสําคัญของบทบาท
และหนาที่ของเลขานุการบริษัทฯ และไดปฏิบัติตามพระราช
บัญญัตหิ ลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
มาตรา 89/15 ซึง่ กําหนดใหคณะกรรมการบริษทั ฯ ตองจัดให
มีเลขานุการบริษัทเพื่อทําหนาที่รับผิดชอบดําเนินการในนาม
บริษทั หรือคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทั ฯ จึงไดแตงตัง้
ให นางสุวมิ ล บัวเลิศ ผูอ าํ นวยการใหญสาํ นักเลขานุการบริษทั ฯ
เปนเลขานุการบริษัทฯ
เลขานุการบริษัทฯ ตองปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ
ความระมัดระวัง ความซื่อสัตยสุจริต รวมทั้งตองปฏิบัติให
เปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับบริษัทฯ มติคณะ
กรรมการบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุน ทั้งนี้ หนาที่
ของเลขานุการบริษทั ฯ ตามมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16
ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่
4) พ.ศ.2551 มีดังนี้
1. จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังตอไปนี้
1.1 ทะเบียนกรรมการ
1.2 หนังสือนัดประชุม เอกสารประกอบการประชุม และ
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ใหครบถวน
สมบูรณ
1.3 หนังสือนัดประชุม เอกสารประกอบการประชุม และ
รายงานการประชุมผูถ อื หุน ใหครบถวนสมบูรณภายใน
กําหนดเวลาของกฎหมาย
1.4 รายงานประจําปของบริษัทฯ
2. เก็บรักษารายงานการมีสว นไดเสียทีร่ ายงานโดยกรรมการ
หรือผูบ ริหาร และจัดสงสําเนารายงานการมีสว นไดเสียให
ประธานคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ และประธานคณะ
กรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันนับแตวนั ทีบ่ ริษทั ฯ
ไดรับรายงานนั้น
3. ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ประกาศกําหนด
ในระหวางป 2558 หนาที่อื่นของเลขานุการบริษัทฯ มีดังนี้
1. เป น เลขานุ ก ารคณะกรรมการชุ ด ย อ ยตามที่ ค ณะ
กรรมการมอบหมาย เลขานุการคณะกรรมการบริหาร
บริ ษั ท ฯ เลขานุ ก ารฝ า ยบริ ห ารงานนโยบายบริ ษั ท ฯ
เลขานุ ก ารคณะกรรมการบริ ห ารหน ว ยธุ ร กิ จ และ
เลขานุ ก ารคณะกรรมการกํา กับยุทธศาสตรและการ
ปฏิรูปบริษัทฯ
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2. อํานวยการการประชุมของฝายบริหาร คณะกรรมการ
และผูถ อื หุน ของบริษทั ฯ ใหครบถวนสมบูรณภายในกําหนด
เวลาของกฎ ระเบียบทีเ่ กีย่ วของ พรอมทัง้ แจงมติทเี่ กีย่ วของ
หากจําเปน และติดตามการดําเนินการตามมติที่ประชุม
3. กํ า กั บ ดู แ ลการดํ า เนิ น การในระบบประเมิ น คุ ณ ภาพ
รัฐวิสาหกิจในสวนกระบวนการดําเนินงานของบริษัทฯ
4. กํากับดูแลใหบริษัทฯ และกรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ ของบริษัทจดทะเบียน
และกฎหมายที่เกี่ยวของกับหลักทรัพย ยกเวนเรื่องที่
เกี่ยวกับรายงานทางการเงิน
5. กํากับดูแลการจัดทําและเปดเผยสารสนเทศที่สําคัญของ
บริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตอสาธารณชน
ผานระบบของตลาดหลักทรัพยฯ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
และทันเวลาที่กําหนด
6. กํากับดูแลการใหคําปรึกษา อํานวยความสะดวกในดาน
งานทะเบียนหลักทรัพยของบริษัทฯ แกผูถือหุน
7. กํากับดูแลการดําเนินการจัดประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ
พรอมทั้งเอกสารที่เกี่ยวของใหเปนตามขอกําหนดของ
กฎหมายและหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
8. กํากับดูแลการจัดทําแบบแสดงรายการขอมูลประจําป
(แบบ 56-1) เพือ่ ใหผถู อื หุน นักลงทุน นักวิเคราะห ไดรบั
ขอมูลทีถ่ กู ตองตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ หลักการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี และทันเวลาที่กําหนด
9. การประสานงานกับที่ปรึกษากฎหมายในสวนที่เกี่ยวกับ
กฎหมายดานหลักทรัพย
10. ใหคําแนะนําเบื้องตนแกกรรมการและผูบริหารบริษัทฯ
เพือ่ ใหปฏิบตั ติ ามขอกําหนด หลักเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับ
ของตลาดหลักทรัพยฯ และสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
11. กํากับดูแลการจัดการดาน Logistics Support ทีเ่ กีย่ วของ
กับคณะกรรมการบริษัทฯ ไดแก การดําเนินการและ
ประสานเรื่องสิทธิประโยชนตางๆ ของคณะกรรมการ
บริษัทฯ รวมถึงการจัดทํางบประมาณในการดําเนินการ
ตางๆ ทีเ่ กีย่ วของกับกรรมการบริษทั ฯดวย อีกทัง้ การแจง
และประสานงานกับกรรมการบริษัทฯ ในกรณีมีพิธีการ
และกิจกรรมตางๆที่คณะกรรมการบริษัทฯ ตองเขารวม
12. กํากับดูแลการบริหารงานสารบรรณ
13. กํากับดูแลและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานใน
บังคับบัญชาเพื่อใหการดําเนินภารกิจในความรับผิดชอบ
บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของบริษัทฯ ตลอดจน
สอดคลองกับระเบียบและหลักเกณฑของบริษัทฯ และที่
ผูมีอํานาจหนาที่ที่เกี่ยวของกําหนด

14. จัดทําคูมือกรรมการ จัดใหมีการปฐมนิเทศ และใหคํา
แนะนําแกกรรมการที่ไดรับแตงตั้งใหม
15. กํากับดูแลติดตาม รวมทั้งรวบรวมและจัดเก็บขอมูล
เกี่ยวกับบริษัทในเครือ
16. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัทฯ หรือกรรมการผูอํานวยการใหญแลวแตกรณี
สามารถดูประวัติเลขานุการบริษัทฯ ไดที่เอกสารแนบ 1

คาตอบแทนกรรมการ
และเจาหนาที่บริหาร
คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน

คาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ
ที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2558 เมื่อวันที่ 24
เมษายน 2558 ไดมีมติกําหนดคาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ
ในสวนของคาตอบแทนที่เปนตัวเงิน ดังนี้
1. ใหกรรมการบริษทั ฯ ไดรบั คาตอบแทนคนละ 50,000 บาท
ตอเดือน เปนประจําทุกเดือน และไดรบั เบีย้ ประชุมคนละ
30,000 บาทตอครัง้ หากในเดือนใดมีการประชุมเกินกวา
1 ครั้ง คงใหกรรมการบริษัทฯ ไดรับเบี้ยประชุมคนละ
30,000 บาทเทานั้น โดยใหประธานกรรมการไดรับ
เบี้ยประชุมสูงกวากรรมการรอยละ 25 และรองประธาน

กรรมการไดรับเบี้ยประชุมสูงกวากรรมการรอยละ 12.5
และใหกรรมการเสียภาษีเงินไดเอง ทั้งนี้ คาตอบแทน
ดังกลาวเปนจํานวนเดียวกับที่ที่ประชุมผูถือหุนไดอนุมัติ
ในป 2557
2. ในกรณีกรรมการบริษทั ฯ ไดรบั แตงตัง้ จากคณะกรรมการ
บริษัทฯ หรือประธานกรรมการบริษัทฯ ใหเปนกรรมการ
อนุกรรมการ และคณะทํางานชุดตางๆ ของบริษัทฯ ให
กรรมการบริษัทฯ ที่ไดรับการแตงตั้งดังกลาว ไดรับคา
ตอบแทนเพิม่ เปนเบีย้ ประชุมอีกคนละ 10,000 บาทตอครัง้
หากในเดือนใด กรรมการ อนุกรรมการ และคณะทํางาน
ชุดใดมีการประชุมเกินกวา 1 ครั้ง คงใหไดรับเบี้ยประชุม
คนละ 10,000 บาทเทานั้น ทั้งนี้ คาตอบแทนดังกลาวเปน
จํานวนเดียวกับที่ที่ประชุมผูถือหุนไดอนุมัติในป 2557
3. ใหคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ไดรับ
คาตอบแทนเปนรายเดือนเทากับเบี้ยประชุมกรรมการ
บริษัทฯ โดยใหประธานกรรมการตรวจสอบไดรับคา
ตอบแทนสูงกวากรรมการตรวจสอบในอัตรารอยละ 25
โดยที่ในเดือนใดไมมีการประชุมคงใหไดรับคาตอบแทน
ดวย ทั้งนี้ คาตอบแทนดังกลาวเปนจํานวนเดียวกับที่ที่
ประชุมผูถือหุนไดอนุมัติในป 2557
4. คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติไมเสนอขออนุมัติเงินรางวัล
ประจําป (Bonus) สําหรับกรรมการบริษัทฯ ในป 2558
ตอที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2558

ตารางแสดงคาตอบแทนสําหรับกรรมการและเจาหนาที่บริหารของบริษัทฯ ในป 2558
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
หนวย : ลานบาท
คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษทั ฯ(1)
คณะกรรมการตรวจสอบ(2)
เจาหนาทีบ่ ริหารบริษทั ฯ
หมายเหตุ :

จํานวน
(ราย)

18
4
20

คาตอบแทน

เบี้ยประชุม

8.47
1.48
91.95

4.98
-

(คณะกรรมการ (คณะกรรมการ
บริษัทฯ)
บริษัทฯ)

(คณะกรรมการ
ชุดยอย)(1)

เบี้ยประชุม

เงินรางวัล
ประจําป

รวม

1.49
-

บริษทั ฯ งดจาย
-

14.94
1.48
91.95

(1)

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวย คาตอบแทน เบี้ยประชุมสําหรับคณะกรรมการบริษัทฯ และเบี้ยประชุมสําหรับ
คณะกรรมการชุดยอย สําหรับเงินรางวัลประจําป 2557 บริษัทฯ งดจาย
(2)
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวย คาตอบแทนเฉพาะกรรมการบริษัทฯ เทานั้น

บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 63
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- กรรมการบริษัทฯ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการบริหารความเสี่ยง

- กรรมการบริษัทฯ
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการบริหาร

4. พลเอก ชาตอุดม ติตถะสิริ

5. นายดําริ ตันชีวะวงศ

651,666.67

918,064.52

960,000.00

937,500.00

1,042,500.00

90,000.00

50,000.00

290,000.00

10,000.00

80,000.00

เบี้ยประชุม
กรรมการชุดยอย
(บาท)

อดีตประธานกรรมการ อดีตรองประธานกรรมการ และอดีตกรรมการ หมายถึง กรรมการที่พนวาระกอนวันที่ 31 ธันวาคม 2558
บริษัทฯ งดจายเงินรางวัลประจําป 2557

- กรรมการบริษัทฯ
- ประธานกรรมการบริหาร
- กรรมการกํากับยุทธศาสตรและการปฏิรูป
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
- กรรมการสรรหา และกําหนดคาตอบแทน
- กรรมการบริหารความเสี่ยง

3. นายคณิศ แสงสุพรรณ

(1)
(2)

- รองประธานกรรมการบริษัทฯ
- ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและสงเสริมกิจการ
เพื่อสังคม

2. พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจง

หมายเหตุ

- ประธานกรรมการบริษัทฯ
- ประธานกรรมการกํากับยุทธศาสตรและการปฏิรูป
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)

ตําแหนงที่ไดรับคาตอบแทนและเบี้ยประชุม(1)

1. นายอารีพงศ ภูชอุม

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ

คาตอบแทน
รวมเบี้ยประชุม
คณะกรรมการ
บริษัทฯ (บาท)

ตารางแสดงผลตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ประจําป 2558
รวมผล
ตอบแทน
(บาท)(2)

1,122,500.00
947,500.00
1,250,000.00

1,274,493.09
741,666.67

คาตอบแทน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
(บาท)

-

306,428.57
-

โครงสรางการจัดการ

บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 65

180,967.74
900,000.00

- กรรมการบริษัทฯ
- ประธานกรรมการสรรหา และกําหนดคาตอบแทน

- กรรมการบริษัทฯ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการกํากับยุทธศาสตรและการปฏิรูป
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)

- กรรมการบริษัทฯ
- กรรมการบริหาร
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

- กรรมการบริษัทฯ

9. นายสมชัย สัจจพงษ

10. นายสมเกียรติ ศิริชาติไชย

11. พลอากาศเอก หมอมหลวง
สุปรีชา กมลาศน

12. พลอากาศเอก อํานาจ จีระมณีมัย

(1)
(2)

930,000.00

- กรรมการบริษัทฯ
- กรรมการบริหาร
- กรรมการกํากับยุทธศาสตรและการปฏิรูป
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการกิจการสัมพันธ

8. พลอากาศเอก ศิวเกียรติ์ ชเยมะ

หมายเหตุ

960,000.00

- กรรมการบริษัทฯ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการดานกฎหมาย

7. นายวีระวงค จิตตมิตรภาพ

-

180,000.00

100,000.00

20,000.00

100,000.00

40,000.00

180,000.00

เบี้ยประชุม
กรรมการชุดยอย
(บาท)

อดีตประธานกรรมการ อดีตรองประธานกรรมการ และอดีตกรรมการ หมายถึง กรรมการที่พนวาระกอนวันที่ 31 ธันวาคม 2558
บริษัทฯ งดจายเงินรางวัลประจําป 2557

-

960,000.00

960,000.00

- กรรมการบริษัทฯ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการกํากับยุทธศาสตร และการปฏิรูป
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
- กรรมการสรรหา และกําหนดคาตอบแทน

ตําแหนงที่ไดรับคาตอบแทนและเบี้ยประชุม

คาตอบแทน
รวมเบี้ยประชุม
คณะกรรมการ
บริษัทฯ (บาท)

6. นายรัฐพล ภักดีภูมิ

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ
(1)

ตารางแสดงผลตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ประจําป 2558 (ตอ)

-

-

360,000.00

-

-

450,000.00

360,000.00

คาตอบแทน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
(บาท)

-

1,140,000.00

1,360,000.00

200,967.74

1,030,000.00

1,450,000.00

1,500,000.00

รวมผล
ตอบแทน
(บาท)(2)
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- อดีตกรรมการบริษัทฯ
- อดีตกรรมการกํากับยุทธศาสตรและการปฏิรูป
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
- อดีตกรรมการสรรหา และกําหนดคาตอบแทน

- อดีตรองประธานกรรมการบริษัทฯ
- อดีตกรรมการบริหาร
- อดีตกรรมการธรรมาภิบาลและสงเสริมกิจการ
เพื่อสังคม

- อดีตกรรมการบริษัทฯ
- อดีตกรรมการธรรมาภิบาลและสงเสริมกิจการ
เพื่อสังคม

16. นายวิรไท สันติประภพ

17. นางสรอยทิพย ไตรสุทธิ์

18. พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต

(1)
(2)

- อดีตรองประธานกรรมการบริษัทฯ
- อดีตประธานกรรมการสรรหา และกําหนดคาตอบแทน
- อดีตกรรมการธรรมาภิบาล และสงเสริมกิจการ
เพื่อสังคม

15. นายรังสรรค ศรีวรศาสตร

หมายเหตุ

-

14. นายพงษภาณุ เศวตรุนทร

757,096.78

645,000.00

710,000.00

735,000.00

280,000.00

918,064.52

10,000.00

40,000.00

140,000.00

60,000.00

100,000.00

-

เบี้ยประชุม
กรรมการชุดยอย
(บาท)

อดีตประธานกรรมการ อดีตรองประธานกรรมการ และอดีตกรรมการ หมายถึง กรรมการที่พนวาระกอนวันที่ 31 ธันวาคม 2558
บริษัทฯ งดจายเงินรางวัลประจําป 2557

อดีตกรรมการบริษัทฯ
อดีตกรรมการบริหาร
อดีตประธานกรรมการกิจการสัมพันธ
อดีตกรรมการบริหารความเสี่ยง

- กรรมการบริษัทฯ

ตําแหนงที่ไดรับคาตอบแทนและเบี้ยประชุม(1)

13. นายจรัมพร โชติกเสถียร

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ

คาตอบแทน
รวมเบี้ยประชุม
คณะกรรมการ
บริษัทฯ (บาท)

ตารางแสดงผลตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ประจําป 2558 (ตอ)

-

-

-

-

-

-

คาตอบแทน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
(บาท)

767.096.78

685,000.00

850,000.00

795,000.00

380,000.00

918,064.52

รวมผล
ตอบแทน
(บาท)(2)

โครงสรางการจัดการ

คาตอบแทนอื่นๆ

สะสมในอัตราไมตํ่ากวารอยละ 2-15 ของเงินเดือนคาจาง

คณะกรรมการบริษัทฯ
บริษทั ฯ ไดยกเลิกสิทธิประโยชนดา นบัตรโดยสารสําหรับคณะ
กรรมการบริษทั ฯ แลว เมือ่ วันที่ 20 มิถนุ ายน 2557 เปนตนมา
โดยมิไดเสนอสิทธิประโยชนดา นบัตรโดยสารตอทีป่ ระชุมใหญ
สามัญผูถือหุนประจําป 2558

กองทุนบําเหน็จพนักงาน

สิทธิประโยชนดานบัตรโดยสาร

เจาหนาที่บริหารและพนักงาน
เจาหนาทีบ่ ริหารและพนักงานของบริษทั ฯ รวมทัง้ คูส มรสและ
บุตร จะไดรบั สิทธิประโยชนดา นบัตรโดยสารแบบสํารองทีน่ งั่
ไดและแบบสํารองที่นั่งไมไดตามระเบียบบริษัทฯ ที่กําหนด

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ ไดจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเมื่อวันที่
26 มิถนุ ายน 2535 ซึง่ ภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ บริษัทฯ จายเงินสมทบเขากองทุนใน
อัตรารอยละ 9 ของเงินเดือนคาจางสําหรับพนักงานที่มีอายุ
งานไมเกิน 20 ป และในอัตรารอยละ 10 ของเงินเดือนคาจาง
สําหรับพนักงานที่มีอายุงาน 20 ปขึ้นไป โดยพนักงานจายเงิน

บริษัทฯ ไดจัดตั้งกองทุนบําเหน็จพนักงาน บริษัท การบินไทย
จํากัด (มหาชน) โดยจายเงินสมทบเขากองทุนในอัตรารอยละ
10 ของเงินเดือนคาจาง ในกรณีที่เงินในกองทุนตํ่ากวาภาระ
ผูกพัน ณ วันสิ้นงวดบัญชี บริษัทฯ จะจายเงินสมทบเพิ่มเติม
ใหเต็มตามภาระผูกพัน
พนักงานที่อยูในกองทุนบําเหน็จ จะตองมีอายุงานตั้งแต 3
ป ขึ้นไป จึงจะมีสิทธิไดรับเงินบําเหน็จตามอายุงาน เมื่อพน
สภาพจากการเปนพนักงานโดยไมมีความผิด หรือมีความผิด
แตไมถูกลงโทษถึงไลออก ทั้งนี้ เมื่อบริษัทฯ ไดดําเนินการ
จัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพมีผลตั้งแตวันที่ 26 มิถุนายน
2535 เปนตนมาแลว พนักงานทีเ่ ขาทํางานนับจากวันดังกลาว
จะสามารถเขาเปนสมาชิกกองทุนสํารองเลีย้ งชีพไดอยางเดียว
และไม ส ามารถเข า เป น สมาชิ ก กองทุ น บํ า เหน็ จ พนั ก งาน
กองทุนบําเหน็จพนักงานจึงไมมสี มาชิกเพิม่ ตัง้ แตวนั เริม่ จัดตัง้
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพและเงินบําเหน็จที่ใหแกเจาหนาที่บริหารในป 2558
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
คณะกรรมการ

เจาหนาที่บริหาร(1)
หมายเหตุ :

(1)

เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
จํานวน (ราย) จํานวนเงิน (ลานบาท)

20

4.09

เงินบําเหน็จ
จํานวน (ราย) จํานวนเงิน (ลานบาท)

1

0.24

เจาหนาที่บริหารจํานวน 20 รายรวมเจาหนาที่บริหารที่เกษียณอายุและลาออกกอนวันที่ 31 ธันวาคม 2558

บุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีพนักงานที่ กรุงเทพฯ
สถานที่อื่นในประเทศไทย และตางประเทศรวมทั้งหมด
จํานวน 22,864 คน โดยทั่วไป พนักงานของบริษทั ฯ จะสิน้ สุด
สภาพการเปนพนักงานเมื่อสิ้นสุดรอบปงบประมาณของ
ทางการ (วันที่ 30 กันยายน) ที่พนักงานนั้นมีอายุครบ 60 ป
บริบรู ณ บริษทั ฯ มีขอ จํากัดตามแนวปฏิบตั ภิ ายในบางประการ

เกี่ยวกับมาตรการที่จะนํามาใชในการดําเนินการลดจํานวน
พนักงานเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน หรือ
ลดตนทุน ทั้งนี้ แนวปฏิบัติภายในของบริษัทฯ ไดกําหนด
ใหสอดคลองกับกฎหมายแรงงานของประเทศไทย ซึ่งมี
บทบัญญัติเกี่ยวกับการจางแรงงานและการเลิกจางพนักงาน
ตลอดจนการเกษียณอายุการทํางาน
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ตารางเเสดงจํานวนพนักงานเเยกตามสถานที่ปฏิบัติงานเเละหนาที่ ณ วันที่ที่เเสดงไว
จํานวนพนักงาน (คน)
ป 2558
ป 2557
ป 2556

จํานวนพนักงานทั้งหมด
แบงตามสถานที่ปฏิบัติงาน
กรุงเทพฯ
สถานที่อื่นในประเทศไทย
ตางประเทศ
แบงตามหนาที่
ลูกเรือบนเที่ยวบิน
- นักบิน
- พนักงานตอนรับบนเครื่องบิน
ฝายชาง
สายการพาณิชย
หนวยธุรกิจการบริการภาคพื้น
ฝายอื่นๆ




22,864

24,952

25,323

19,938
1,436
1,490

21,829
1,559
1,564

22,172
1,588
1,563

1,321
5,859
3,884
1,794
7,813
2,193

1,343
6,286
4,242
2,141
8,426
2,514

1,279
6,187
4,371
1,763
8,454
3,269








นโยบายคาตอบแทนพนักงานทีส่ อดคลองกับ
ผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ ทัง้ ในระยะสัน้
และระยะยาว

บริษทั ฯ มีการกําหนดคาตอบแทนพนักงานทีส่ อดคลองกับผล
การดําเนินงานของบริษทั ฯ ทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว ดังนี้
คาตอบแทนระยะสัน้
ในป 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติใหจายคา
ตอบแทนตามผลการปฏิบตั งิ าน (Incentive) เปน 2 สวน

ส ว นแรก มีวัตถุประสงคเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการ

ดําเนินงาน โดยกําหนดเงือ่ นไขการจายจากความตรงตอเวลา
ของเที่ยวบินขาเขาของบริษัทฯ ถึงทาอากาศยานปลายทาง
(On-Time Arrival Performance) ระหวางเดือนพฤษภาคม
ถึง เดือนธันวาคม 2558 โดยกําหนดเกณฑวดั และคาเปาหมาย
ไวในแตละเดือน จากจํานวนเทีย่ วบินทีเ่ ขาตรงตอเวลาไมตาํ่ กวา
รอยละของปริมาณเทีย่ วบินทัง้ หมดในเดือนนัน้ ๆ หรือมีอนั ดับ
การตรงตอเวลาอยูใ น 10 อันดับแรกของสายการบินชัน้ นําใน
ภูมภิ าคเอเชียแปซิฟก อยางใดอยางหนึง่

สวนที่สอง มีวัตถุประสงคเพื่อลดคาใชจายป 2558 โดย

พิจารณาจากการทีบ่ ริษทั ฯ ลดคาใชจา ยทีเ่ ปนตัวเงิน ไมรวม
คานํา้ มันเครือ่ งบิน (Non Fuel Cash Cost) ไดตามเปาหมาย
68 รายงานประจําป 2558

โดยกําหนดเกณฑชี้วัดและการใหผลตอบแทนการปฏิบัติงาน
ตามอัตรารอยละของคาใชจา ยทีล่ ดได เปน 3 กรณี
กรณีที่ 1 ลดคาใชจายเฉพาะป 2558 ไดตามเปาหมาย
ทีก่ าํ หนด
กรณีที่ 2 ลดคาใชจา ยทีม่ ผี ลอยางตอเนือ่ ง 2 ปขนึ้ ไป หรือ
ลดไดอยางยั่งยืนจากการปรับปรุงกระบวนการทํางาน
(Reprocess)
กรณีที่ 3 ลดคาใชจา ยไดตามขอเสนอจากผลการศึกษาของ
ทีป่ รึกษา/ผูเ ชีย่ วชาญ
คาตอบแทนระยะยาว
สําหรับนโยบายการจายคาตอบแทนในระยะยาว บริษทั ฯ ไดทาํ
การทบทวนหลั ก เกณฑ ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านให
เชือ่ มโยงกับการจายคาตอบแทน และมีความสอดคลองกับผล
การดําเนินงานของบริษทั ฯ ยิง่ ขึน้ เชน การปรับกรอบนํา้ หนัก
การบริหารผลการปฏิบตั งิ านใหมในทุกระดับตําแหนง โดยไมนาํ
Competency มาเปนสวนหนึ่งของคะแนนการประเมินผล
การปฏิบตั งิ าน แตนาํ มาใชเพือ่ เปนขอมูลประกอบการพัฒนา
บุคลากร กําหนดใหมกี ารตัง้ เปาหมายสูงขึน้ หรือ ทาทายมากขึน้
เมือ่ เปรียบเทียบกับผลการปฏิบตั งิ านทีผ่ า นมา รวมทัง้ เปาหมาย
การปฏิบัติงานตองสอดคลอง หรือสนับสนุนเปาหมายของ
ผูบ งั คับบัญชา และเปาหมายขององคกร พรอมทัง้ ตองมีการ

จัดลําดับ Performance Ranking ใหเปนไปตาม Forced
Distribution Curve อีกดวย
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแผนการที่จะปรับปรุงโครงสราง
การจายคาตอบแทนของพนักงานในภาพรวม โดยการจัดทํา
โครงสรางบัญชีอัตราเงินเดือน ภายใตเงื่อนไขที่พนักงาน

รับภาระภาษีเงินไดเอง รวมทั้งพิจารณาจัดทําโครงสราง
คาตอบแทนของกลุม นักบินและพนักงานตอนรับบนเครือ่ งบิน
ที่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติงานอยางชัดเจน ตามแนวปฏิบัติ
ของสายการบินชั้นนําในปจจุบัน เพื่อจูงใจใหเกิดผลิตภาพ
และสนับสนุนใหพนักงานปฏิบัติงานตามที่องคกรคาดหวังไป
พรอมกันดวย

ตารางแสดงผลตอบแทนที่เปนตัวเงินที่จายใหแกพนักงานตามปหรือรอบระยะเวลาที่แสดงไว

หนวย : ลานบาท

ผลตอบแทนที่เปนตัวเงินแกพนักงาน

พนักงานทั่วไป
นักบิน
พนักงานตอนรับบนเครื่องบิน
รวม
นโยบายการพัฒนาพนักงาน
บริษทั ฯ มีนโยบายในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลทุกระดับดวย
การพัฒนาและฝกอบรมบุคลากรใหมคี ณ
ุ ภาพและไดมาตรฐาน
มีศักยภาพ และความสามารถเหมาะสมกับตําแหนง ทั้งที่
ปฏิบัติงานอยูใน Core และ Business Unit มีการออกแบบ
Development & Training Roadmap ซึ่งครอบคลุมทั้ง
Core, Managerial และ Functional Competency สําหรับ
พนักงาน ผูบริหารระดับตน/ระดับกลาง/ระดับสูง และผูมี
ศักยภาพสูง (Talent) โดยใชเครื่องมือการพัฒนาพนักงานที่
หลากหลาย ทั้งที่เปนการฝกอบรม (Training) และไมใชการ

ป 2558

ป 2557

ป 2556

23,195
5,851
8,398
37,444

21,514
5,710
8,169
35,393

22,548
6,098
8,985
37,631

ฝกอบรม (Non-Training) เชน การเรียนรูจากการสอนงาน
การฝกปฏิบัติงาน เปนตน นอกจากนี้ ยังมีการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศในรูปแบบ E-Learning มาใชในการฝกอบรม
และการเรียนรู เพื่อเพิ่มโอกาสในการอบรมใหกับพนักงาน
ลดขอจํากัดในการจัดสงพนักงานเขารับการอบรม และลด
คาใชจา ยในการฝกอบรม ทัง้ นี้ เพือ่ เปนการเตรียมความพรอม
ใหกบั พนักงานและผูบ ริหารใหสามารถปฏิบตั งิ านไดอยางเต็ม
ศักยภาพ และพรอมเติบโตขึน้ สูต าํ แหนงงานทีส่ งู ขึน้ ในอนาคต
ทั้งในสายบริหารและสายอาชีพตอไป

คาใชจายในการพัฒนาพนักงาน
รายจายในการพัฒนาพนักงาน

รายจายในการพัฒนาพนักงานทั่วไป
รายจายในการพัฒนานักบิน
รายจายในการพัฒนาพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน
รวม

หนวย : ลานบาท

ป 2558

ป 2557

ป 2556

28
452
1
481

58
427
5
490

93
438
4
535
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แนวทางดานแรงงานสัมพันธของบริษัทฯ
บริษทั ฯ มุง มัน่ ทีจ่ ะสงเสริมแรงงานสัมพันธทดี่ รี ะหวางนายจาง
และลูกจาง เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ให เ ป น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค ข องพระราชบั ญ ญั ติ แ รงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. 2543 โดยบริษัทฯ ใชระบบการ
ปรึกษาหารือรวมกันในรูปแบบของคณะกรรมการกิจการ
สั ม พั น ธ โดยมี ก ารตั้ ง คณะกรรมการขึ้ น ตามที่ ก ฎหมาย
กําหนด และใหมกี ารประชุมรวมกันอยางนอยเดือนละหนึง่ ครัง้
โดยมีอํานาจหนาที่ในการพิจารณาใหความเห็นเกี่ยวกับการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงานของบริษทั ฯ ตลอดจน
สงเสริมและพัฒนาแรงงานสัมพันธ หาทางปรองดองและ
ระงับขอขัดแยงในบริษัทฯ พิจารณาปรับปรุงระเบียบขอ
บังคับในการทํางาน อันเปนประโยชนตอนายจาง ลูกจาง
และบริษัทฯ รวมกันปรึกษาหารือเพื่อแกไขปญหาตามคํารอง
ทุกขของลูกจาง หรือสหภาพแรงงานฯ รวมถึงการรองทุกข
ที่เกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย ตลอดจนปรึกษาหารือเพื่อ
พิจารณาปรับปรุงสภาพการจาง เปนตน ซึ่งจากการประชุม
คณะกรรมการกิจการสัมพันธที่ผานมาทางกรรมการผูแทน
ฝ า ยลู ก จ า งในคณะกรรมการกิ จ การสั ม พั น ธ ไ ด มี ก ารยื่ น
ขอเรียกรองผานคณะกรรมการกิจการสัมพันธ ซึง่ เปนไปตาม
ทีก่ ฎหมายกําหนดโดยสามารถเจรจาทําความเขาใจและตกลง
กันไดดวยดีเสมอมาตามกระบวนการและขั้นตอนที่กฎหมาย
กําหนด อีกทั้งบริษัทฯ ไดใหความรวมมือใหการสนับสนุนใน
กิจกรรมตางๆ ของลูกจางอยางตอเนื่องเสมอมา
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แนวทางดานการคุมครองแรงงาน
บริ ษั ท ฯ ได ใ ห ค วามสํ า คั ญ และคํ า นึ ง ถึ ง ความปลอดภั ย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานของพนักงาน
เนื่องจากลักษณะงานที่มีความแตกตางกันในแตละสายงาน
จึงจัดใหมีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดลอมในการทํางาน โดยมีการคัดสรรจากฝายบริหาร
และฝายลูกจางหนวยตางๆ ของบริษทั ฯ รวมกันเปนกรรมการ
เพื่อพิจารณาหาแนวทางและดําเนินการใหถูกตองตามที่
กฎหมายกําหนด รวมถึงรวมกันตรวจสอบและจัดหาอุปกรณ
เครื่องมือ เครื่องใชตางๆ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปดวย
ความสะดวก รวดเร็วและมีความปลอดภัยสูงสุด เพื่อลดการ
เกิดอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้นไดกับพนักงานของ
บริษทั อีกทัง้ มีการรณรงคใหพนักงานไดทราบถึงกระบวนการ
ทีบ่ ริษทั ฯ ไดดาํ เนินการใหความคุม ครองแรงงาน และดูแลรับ
ผิดชอบเกีย่ วกับการรักษาพยาบาลแกพนักงาน ตามทีก่ ฎหมาย
กําหนด ทัง้ นี้ โดยคํานึงถึงความปลอดภัยและความสําคัญของ
ทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ เปนหลัก
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การกํากับ

ดูแลกิจการ

นโยบายเกีย่ วกับการกํากับดูแล
กิจการทีด่ ี

บริษทั ฯ จัดทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการทีด่ เี ปนลายลักษณ
อักษร และประกาศใชเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2547 โดย
กําหนดใหเปนหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษทั ฯ ฝายบริหาร และพนักงาน ทีต่ อ งยึดถือและปฏิบตั ติ าม
นโยบายฯ ในป 2555 บริษทั ฯ ไดทบทวนและปรับปรุงนโยบาย
การกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อใหสอดคลองกับกลยุทธของ
บริษทั ฯ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ไดทาํ การเผยแพรนโยบายผานทางเว็บไซต
ของบริษัทฯ www.thaiairways.com/เกี่ยวกับการบินไทย/
ศูนยขอ มูลขาวสาร
คณะกรรมการบริษทั ฯ มีนโยบายใหความสําคัญตอการดําเนิน
งานตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
สากล เปนแนวทางในการดําเนินงาน จึงกําหนดกรอบนโยบาย
การกํากับดูแลกิจการ ซึ่งครอบคลุมองคประกอบที่สําคัญ 4
ดาน ไดแก

1. ดานรัฐ สังคมและสิง่ แวดลอม

• มุง มัน่ รักษาและสงเสริม คุณภาพสิง่ แวดลอมอันเกิดจาก
การดําเนินงานขององคกร
• กระตุน สงเสริม เนนยํา้ ใหทกุ หนวยงานในองคกร ดําเนิน
งานโดยคํานึงถึงหนาที่และความรับผิดชอบเพื่อประโยชน
สวนรวม ใสใจตอสิง่ แวดลอม สังคมและชุมชน
• มุง มัน่ สรางสรรค สงเสริม สนับสนุน และบริหารจัดการ
ดวยความรับผิดชอบตอสิง่ แวดลอม สังคมและชุมชน ตาม
หลักกฎหมายและขอบังคับทีเ่ กีย่ วของ

2. ดานผูร บั บริการและผูม สี ว นไดเสีย

• มุงเนนการใหบริการทุกระดับดวยความประทับใจ ผูรับ
บริการ/ผูม สี ว นไดเสีย ไดรบั การอํานวยความสะดวกและ
การตอบสนองตามตองการ
• สรางกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของผูร บั บริการ และ
ผูม สี ว นไดเสียผานชองทางตางๆ
• ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น แนวทางใหม ๆ ตลอดจนการนํ า
เทคโนโลยีสมัยใหมมาประยุกตใชในการพัฒนาการให
บริการเพือ่ ความสะดวกและทันสมัย
• สงเสริมการใหบริการ โดยยึดหลักความพึงพอใจของผูร บั
บริการ แสดงความรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดขึ้น
อยางเปนธรรม อันเนือ่ งมาจากการบริการทีผ่ ดิ พลาด หรือ
ไมเปนไปตามสัญญาหรือขอตกลง
• มุงมั่นที่จะเปดโอกาสในการแขงขันการใหบริการอยาง
เปนธรรมและเสมอภาค

3. ดานองคกร

• สรางระบบการกํากับดูแลและปองกันมิใหเกิดการขัดแยง
ทางผลประโยชน (Conflict of Interest) ในการดําเนินงาน
และทบทวนระบบการกํากับดูแลขององคกรอยางสมํา่ เสมอ
• สงเสริม ปลูกฝง กระตุน พรอมทัง้ สรางบรรยากาศใหมกี าร
ตระหนั ก ถึ ง ความเสี่ ย งต อ การผิ ด จริ ย ธรรมจนเป น
วัฒนธรรมองคกร โดยเนนยํ้าถึงผลกระทบที่เกิดจากการ
ดําเนินงานทีไ่ มสอดคลองกับหลักคุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาล
• สรางกระบวนการกรณีทผี่ ลิตภัณฑ บริการ และการปฏิบตั ิ
การมีผลกระทบในเชิงลบตอสังคม รวมถึงการคาดการณ
ลวงหนาถึงความกังวลของสาธารณะที่มีผลตอผลิตภัณฑ
บริการ และการปฏิบตั กิ าร
• ใหความสําคัญตอความถูกตองและความชัดเจนของขอมูล
ที่เผยแพรสูสาธารณชน โดยปรับปรุงพัฒนาระบบการ
จัดการฐานขอมูลใหถูกตอง ทันสมัยอยูตลอดเวลา และ
เนนยํา้ ใหผปู ฏิบตั งิ านทุกระดับยึดถือปฏิบตั โิ ดยเครงครัด
• สงเสริมและจัดใหมีระบบบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ความ
ถูกตองของรายงานและการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่
เกีย่ วของ ภายใตการกํากับดูแลและควบคุมภายในทีด่ ี

4. ดานผูป ฏิบตั งิ าน

ใหความสําคัญ สนับสนุน ผลักดัน การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การสรางความผูกพันองคกร และการสืบทอดตําแหนงอยาง
เปนระบบและตอเนือ่ ง
• มุง มัน่ ทีจ่ ะสรางบรรยากาศในการทํางานทีด่ งึ ดูดและรักษา
พนักงานทีม่ คี ณ
ุ ภาพ พรอมจัดใหมกี ารพัฒนาความสามารถ
และทักษะทีจ่ าํ เปน เพือ่ ใหพนักงานพัฒนาศักยภาพ และ
สามารถทํางานอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
• สงเสริม สนับสนุน จัดใหมีระบบการแลกเปลี่ยน เรียนรู
ประสบการณและความรูใ นการปฏิบตั งิ านทุกระดับเพือ่ ยก
ระดับมาตรฐานในการปฏิบตั งิ าน
• เคารพในสิทธิสว นบุคคลของเจาหนาที/่ พนักงาน หลีกเลีย่ ง
การนําเอาขอมูล หรือเรือ่ งราวของเจาหนาที/่ พนักงาน ทัง้
ในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับการปฏิบตั งิ านและเรือ่ งสวนตัวไปเปดเผย
หรือวิพากษวจิ ารณในลักษณะทีจ่ ะกอใหเกิดความเสียหาย
แกเจาหนาที/่ พนักงาน หรือภาพลักษณโดยรวมขององคกร
• กํากับดูแลใหพนักงานปฏิบตั หิ นาทีด่ ว ยความซือ่ สัตยสจุ ริต
โปรงใส เพือ่ ประโยชนสงู สุดขององคกร และไมดาํ เนินการ
ทีอ่ าจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
• ใหความสําคัญและความเปนธรรมกับพนักงานทุกระดับ จัด
ใหมีกระบวนการรับขอรองเรียนจากพนักงานอยางเปน
ระบบในเรือ่ งการปฏิบตั ทิ ไี่ มเปนธรรมของผูบ งั คับบัญชา
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จริยธรรมธุรกิจ

บริษทั ฯ ดําเนินธุรกิจโดยยึดมัน่ ในหลักการกํากับดูแลกิจการ
ที่ดี และปฏิบัติตามหลักจริยธรรมทางธุรกิจอยางเครงครัด
ดวยเชื่อวาเปนวิถีทางที่ทําใหคณะกรรมการ ผูบริหาร และ
พนักงานทุกระดับทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนธรรม
โปรงใส สามารถตรวจสอบได ซึ่งเปนการเสริมสรางความ
เชือ่ มัน่ ในระยะยาวใหกบั ผูถ อื หุน นักลงทุน ลูกคา และผูม สี ว น
ไดเสียทุกภาคสวน
บริษทั ฯ มีหลักจริยธรรม เพือ่ ใหพนักงานยึดถือปฏิบตั ิ ดังนี้
หลักจริยธรรม
1. ยึดมัน่ ในระบอบประชาธิปไตย ใหการสนับสนุนและยึดมัน่
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ทรงเปน
ประมุข
2. ยึดมัน่ ในประโยชนของบริษทั ฯ ปฏิบตั หิ นาทีเ่ พือ่ ประโยชน
สูงสุดของบริษทั ฯ โดยไมแสวงหาผลประโยชนเพือ่ ตนเอง
หรือผูอ นื่ และไมมผี ลประโยชนทบั ซอน
3. ยึดมัน่ ในความซือ่ สัตยสจุ ริต ไมยนิ ยอมใหเกิดการทุจริตขึน้
ในงานทีต่ นมีหนาทีร่ บั ผิดชอบ
4. ยึดมั่นในความถูกตอง ไมยินยอมใหเกิดการกระทําที่ผิด
กฎหมายขึน้ ในงานทีต่ นมีหนาทีร่ บั ผิดชอบ
5. ยึดมั่นในความโปรงใส ไมบิดเบือนขอเท็จจริงไมวาใน
ลักษณะใดๆ ในการใหขอ มูลขาวสารแกผรู ว มงาน ประชาชน
ผูถ อื หุน และผูม สี ว นไดเสียอืน่ ๆ ของบริษทั ฯ

การปฏิบตั ติ ามหลักการกํากับดูแล
กิจการทีด่ ี

บริษทั ฯ ตระหนักถึงความสําคัญของหลักบรรษัทภิบาล และ
หลักการกํากับกิจการทีด่ ี จึงมุง มัน่ ดําเนินธุรกิจดวยความสุจริต
โปรงใส โดยเชือ่ มัน่ วาสามารถนําพาองคกรบรรลุวตั ถุประสงค
และเปาหมายไดอยางมัน่ คง และยัง่ ยืน ซึง่ ถือเปนสวนสําคัญ
ในการสรางความเชื่อมั่นแกผูถือหุน และผูมีสวนไดเสียทุก
ภาคสวน
หลักบรรษัทภิบาลของการบินไทย
• การสรางมูลคาเพิม่ ใหแกองคกรในระยะยาว (Creation of
Long Term Value) สงเสริมและปลูกฝงใหผปู ฏิบตั งิ าน
มีวสิ ยั ทัศนและตระหนักถึงความสําคัญในการเพิม่ ขีดความ
สามารถในการแขงขันในทุกดาน ซึง่ เปนการสรางมูลคาเพิม่
ใหแกองคกรในระยะยาว ตลอดจนจัดใหมคี ณะกรรมการ
ตางๆ ตามหลักธรรมาภิบาล และผูบ ริหารตองปฏิบตั ติ าม
นโยบายวาดวยการสรรหา แตงตัง้ โยกยายและพิจารณา
ความดีความชอบดวยความโปรงใสและเปนธรรม
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• ความโปรงใส (Transparency) ดูแลใหมกี ารเปดเผยขอมูล
สําคัญทั้งขอมูลดานการเงินและดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับ
การดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ภายในระยะเวลาทีเ่ หมาะสม
และผานชองทางทีผ่ เู กีย่ วของสามารถเขาถึงขอมูลไดสะดวก
และจัดใหมหี นวยงานประชาสัมพันธและหนวยงานนักลงทุน
สัมพันธทําหนาที่เผยแพรขอมูลขาวสารทั่วไปเกี่ยวกับ
บริษัทฯ ใหสาธารณชนไดรับทราบ อีกทั้งผูปฏิบัติงานจะ
ตองไมมผี ลประโยชนสว นตนในการปฏิบตั หิ นาทีห่ รือละเวน
การดําเนินการใดๆ ในลักษณะทีอ่ าจกอใหเกิดความขัดแยง
ทางผลประโยชน กั บ บริ ษั ท ฯ ไม ใ ช ข  อ มู ล แสวงหาผล
ประโยชนเพื่อตนเองหรือผูอื่น ตลอดจนผูปฏิบัติงานตอง
ไมรับตําแหนงกรรมการหรือที่ปรึกษาใหแกบริษัท หรือ
บุคคลใดๆ ซึง่ จะกอหรืออาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผล
ประโยชนกบั บริษทั ฯ รวมถึงการรับทรัพยสนิ หรือประโยชน
อืน่ ใดของผูป ฏิบตั งิ าน จะตองอยูภ ายใตหลักเกณฑทคี่ ณะ
กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติกาํ หนด
• ความรับผิดชอบในหนาที่ (Responsibility) ผูปฏิบัติงาน
ตองอุทศิ ตนในการปฏิบตั หิ นาทีด่ ว ยความรู และประสบการณ
อยางเต็มความสามารถ โดยใหความสําคัญตอการตอบ
สนองความตองการของผูถ อื หุน ลูกคา คูค า และพนักงาน
โดยใชดุลยพินิจในการปฏิบัติหนาที่อยางเปนอิสระดวย
ความสุจริตและเปนธรรม ตลอดจนหลีกเลี่ยงการกระทํา
ใดๆ อันเปนการขัดแยงกับผลประโยชนของบริษทั ฯ หรือ
เปนการใชโอกาสหรือขอมูลที่ไดจากการเปนผูปฏิบัติงาน
ของบริษัทฯ เพื่อแสวงหาผลประโยชนสําหรับตนเองหรือ
ผูอ นื่ ซึง่ ผูบ ริหารจะตองสงเสริมและปลูกฝงผูใ ตบงั คับบัญชา
ใหมีจิตสํานึกของความรับผิดชอบอยางสูงในการปฏิบัติ
หนาที่
• ความรับผิดชอบตอผลการปฏิบตั หิ นาที่ (Accountability)
ผูป ฏิบตั งิ านตองตัง้ ใจปฏิบตั หิ นาทีอ่ ยางเต็มความสามารถ
และใชความระมัดระวังเยี่ยงผูมีความรูและประสบการณ
พรอมทีจ่ ะรับผิดชอบตอผลการกระทําของตน รวมถึงชีแ้ จง
และอธิบายการตัดสินใจและการกระทําของตนตอคณะ
กรรมการบริษทั ฯ ผูบ งั คับบัญชา ผูถ อื หุน ลูกคา คูค า และ
ผูมีสวนไดเสียอื่นๆ ของบริษัทฯ สงเสริมและปลูกฝงให
ผูป ฏิบตั งิ านมีจติ สํานึกความรับผิดชอบ
• ความเปนธรรม (Equitable Treatment) ผูป ฏิบตั งิ านตอง
ดําเนินกิจการและปฏิบัติหนาที่ของตนเองดวยความเปน
ธรรม โดยการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียอยางเทาเทียมกัน
ไมเลือกปฏิบัติเนื่องจากความแตกตางในดานเชื้อชาติ
สัญชาติ ศาสนา เพศ หรือเหตุอนื่ อันไมเปนธรรม รวมถึง
ประพฤติปฏิบัติตอคูแขงขันทางการคาใหสอดคลองกับ
หลักสากลภายใตกรอบแหงกฎหมายทีเ่ กีย่ วของ ไมละเมิด
ความลับ หรือลวงรูความลับทางการคาของคูแขงทาง

การคาดวยวิธีฉอฉล และจัดใหมีชองทางใหพนักงาน
สามารถแจงเรือ่ งทีผ่ ดิ กฎหมายหรือผิดระเบียบของบริษทั ฯ
และดูแลใหขอรองเรียนไดรับการตอบสนองภายในระยะ
เวลาทีเ่ หมาะสม

หลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี

หลักการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ แบงเปน 5 หมวด
ดังนี้
หมวดที่ 1 สิทธิของผูถ อื หุน
บริษัทฯ ใหความสําคัญกับผูถือหุนและสิทธิของผูถือหุน
การทําใหผูถือหุนไววางใจและมั่นใจในการลงทุนกับบริษัทฯ
คือ การทีบ่ ริษทั ฯ มีนโยบาย หรือการดําเนินการทีป่ กปองและ
รักษาสิทธิขนั้ พืน้ ฐานของผูถ อื หุน ทีพ่ งึ ไดรบั ไดแก สิทธิในการ
ซือ้ ขาย การโอนหลักทรัพยทตี่ นถืออยู สิทธิในการมีสว นแบง
ผลกําไรของบริษทั ฯ สิทธิการไดรบั ขอมูลของบริษทั ฯ อยาง
เพียงพอและทันเวลา สิทธิตา งๆ ในการเขารวมประชุมผูถ อื หุน
สิทธิการมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทน สิทธิการแสดงความคิดเห็นและซักถามใน
การประชุมผูถ อื หุน สิทธิในการเสนอเรือ่ งเพือ่ บรรจุเปนวาระ
การประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับ
การพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทฯ สิทธิในการรวม
ตัดสินใจในเรือ่ งสําคัญของบริษทั ฯ เชน การเลือกตัง้ กรรมการ
การอนุมัติธุรกรรมที่สําคัญและมีผลตอทิศทางการดําเนิน
ธุรกิจของบริษทั ฯ การแกไขหนังสือบริคณหสนธิและขอบังคับ
ของบริษทั ฯ เปนตน

การประชุมผูถ อื หุน

บริษัทฯ ไดจัดใหมีการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป
ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 โดยได
ปฏิ บั ติ ต ามแนวทางการจั ด ประชุ ม ผู  ถื อ หุ  น ที่ ดี ข องตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) และตรวจสอบใหการประชุมผูถ ือหุน มีขอ
ปฏิบัติครบถวนตามขอกําหนดที่ระบุไวใน Annual General
Meeting Checklist (AGM Checklist) ตามโครงการประเมิน
คุณภาพการจัดประชุมผูถือหุนสามัญประจําปของบริษัท
จดทะเบียน โดยสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย สมาคมบริษัท
จดทะเบียน และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) เพือ่ ยกระดับคุณภาพการจัดการ
ประชุมใหญสามัญผูถ อื หุน ประจําปของบริษทั ฯ ดังนี้
• การกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประชุม
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่
23 กุมภาพันธ 2558 ไดมีมติกําหนดใหจัดการประชุมใหญ

สามัญผูถ อื หุน ประจําป 2558 ในวันที่ 24 เมษายน 2558 ซึง่
อยูภ ายในกําหนดระยะเวลา 4 เดือน นับแตวนั ปดบัญชีประจํา
ปของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ไดเปดเผยมติดงั กลาวในเว็บไซต
ของตลาดหลักทรัพยฯ และเผยแพรคาํ บอกกลาวเรียกประชุม
ผูถ อื หุน ในเว็บไซตของบริษทั ฯ ตัง้ แตวนั ที่ 13 มีนาคม 2558
โดยการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2558 ไดจัดขึ้น
ณ หองประชุมชัยพฤกษ หอประชุมกองทัพอากาศ (อาคาร
ทองใหญ) ถนนพหลโยธิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
มีผถู อื หุน และผูร บั มอบฉันทะแทนจํานวน 3,322 ราย ถือหุน
รวมกันทัง้ สิน้ 1,625,108,407 หุน คิดเปนรอยละ 74.45 ของ
จํานวนหุนทั้งหมดของบริษัทฯ เขารวมประชุม ครบเปน
องคประชุมตามขอบังคับของบริษทั ฯ โดยมีประธานกรรมการ
บริษัทฯ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ
ธรรมาภิบาล กรรมการและผูบริหารบริษัทฯ เลขานุการ
บริษัทฯ ผูสอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายเขารวมประชุม
อยางพรอมเพรียงกัน ทั้งนี้ รายละเอียดในการดําเนินการ
ประชุมมีดงั นี้

กอนวันประชุมผูถ อื หุน

ในการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2558 เพื่อเปน
การสงเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิ
ของผูถ อื หุน บริษทั ฯ ไดเปดโอกาสใหผถู อื หุน เสนอเรือ่ งเพือ่
พิจารณาบรรจุเปนวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มี
คุณสมบัตเิ หมาะสมเพือ่ รับการพิจารณาเลือกตัง้ เปนกรรมการ
บริษัทฯ เปนการลวงหนากอนที่บริษัทฯ จะสงหนังสือเชิญ
ประชุม คือ ตัง้ แตเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2557 โดยไดเปด
เผยรายละเอียดหลักเกณฑและวิธกี ารไวบนเว็บไซตของบริษทั ฯ
และบริษทั ฯ ไดลงประกาศในหนังสือพิมพรายวันระหวางวันที่
6-8 ตุลาคม 2557 พรอมทัง้ ไดมหี นังสือแจงตลาดหลักทรัพยฯ
ในเรือ่ งดังกลาว
• การสงเอกสารการประชุมและการมอบฉันทะ
บริษัทฯ ไดจัดสงหนังสือเชิญประชุม ซึ่งบรรจุวาระที่สําคัญ
อยางครบถวนตามกฎหมาย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ
และขอบังคับของบริษทั ฯ อาทิ รายละเอียดวาระการประชุม
ที่เพียงพอที่จะประกอบการตัดสินใจ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดระบุ
อยางชัดเจนในแตละวาระทีน่ าํ เสนอวา เปนเรือ่ งทีน่ าํ เสนอเพือ่
ทราบ เพือ่ อนุมตั ิ หรือเพือ่ พิจารณา รวมทัง้ นําเสนอความเห็น
ของคณะกรรมการบริษทั ฯ ในแตละวาระอยางชัดเจน รายงาน
การประชุมครัง้ ทีผ่ า นมา รายงานประจําป พรอมทัง้ เอกสาร
ประกอบการประชุม เอกสารทีต่ อ งใชในการมอบฉันทะ และ
ระบุวธิ กี ารไวชดั เจนใหแกผถู อื หุน ไดพจิ ารณาลวงหนากอนการ
ประชุมมากกวา 21 วัน และไดประกาศในหนังสือพิมพรายวัน
ภาษาไทย เรือ่ งคําบอกกลาวเรียกประชุมใหญสามัญผูถ อื หุน
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 75

การกํากับดูแลกิจการ

ติดตอกันไมนอยกวา 3 วัน และกอนวันประชุมไมนอยกวา
3 วัน รวมถึงไดเผยแพรหนังสือเชิญประชุมพรอมทัง้ เอกสาร
ประกอบการประชุมในเว็บไซตของบริษทั ฯ ลวงหนากอนการ
ประชุมมากกวา 30 วัน เพือ่ บอกกลาวผูถ อื หุน ลวงหนาในเวลา
ทีเ่ พียงพอสําหรับเตรียมตัวศึกษาขอมูลในการพิจารณาเกีย่ วกับ
วาระการประชุมกอนมาเขารวมประชุม หนังสือเชิญประชุม
ไดจดั สงใหกบั ผูถ อื หุน ทุกรายทีม่ รี ายชือ่ ปรากฏในสมุดทะเบียน
ผูถ อื หุน ของบริษทั ฯ รวมทัง้ ไดแตงตัง้ กรรมการอิสระ เปนผูร บั
มอบฉันทะแทนผูถ อื หุน ในกรณีทผี่ ถู อื หุน ประสงคจะมอบฉันทะ
ใหผูอื่นมาประชุมแทน สามารถเลือกมอบฉันทะใหบุคคลใด
บุคคลหนึง่ หรือกรรมการอิสระของบริษทั ฯ เขาประชุมแทนได

วันประชุมผูถ อื หุน

• การเขารวมประชุมและการลงทะเบียน
บริษัทฯ ไดแจงในเอกสารประกอบการประชุมที่จัดสงพรอม
หนังสือเชิญประชุม เพือ่ ใหผถู อื หุน ทราบถึงกระบวนการและ
ขัน้ ตอนในการเขารวมประชุม การตรวจสอบเอกสารหรือหลัก
ฐานเพือ่ แสดงสิทธิในการเขารวมประชุม บริษทั ฯ ไดอาํ นวย
ความสะดวกใหกบั ผูถ อื หุน โดยไดกาํ หนดวันเวลาการประชุม
สถานที่ประชุมที่มั่นใจในดานการรักษาความปลอดภัยใหกับ
ผูถ อื หุน จัดเจาหนาทีล่ งทะเบียน และกําหนดจุดบริการรับลง
ทะเบียนใหแกผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะที่เขารวมประชุม
อยางเหมาะสมและเพียงพอ โดยผูถ อื หุน สามารถลงทะเบียน
เขารวมประชุมไดลวงหนากอนเวลาประชุม 4 ชั่วโมง และ
ตอเนือ่ งจนกวาการประชุมผูถ อื หุน จะแลวเสร็จ รวมถึงการจัด
ของที่ระลึก และการเลี้ยงรับรองที่เหมาะสมแกผูถือหุนที่มา
ประชุมดวย
• การเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็น
การลงมติ และการบันทึกรายงานการประชุม
ในการประชุมใหญสามัญผูถ อื หุน ประจําป 2558 กอนดําเนิน
การประชุม เลขานุการบริษทั ฯ ไดมกี ารแจงรายละเอียดของ
องคประชุม อธิบายวิธกี ารลงคะแนน การนับคะแนน การใช
บัตรลงคะแนน การเก็บบัตรลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และ
เปดเผยผลการนับคะแนนในแตละวาระอยางชัดเจน โปรงใส
รวมทั้งเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น
อยางเหมาะสมและเพียงพอ และใหฝา ยบริหารทีเ่ กีย่ วของชีแ้ จง
และใหขอ มูลตางๆ แกผถู อื หุน อยางครบถวนและชัดเจน สําหรับ
การลงคะแนนและนับคะแนนเสียง บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ามขอบังคับ
ของบริษทั ฯ ทีก่ าํ หนดให 1 หุน เปน 1 เสียง และนับเสียง
ขางมากหรือไมนอยกวา 2 ใน 3 เปนมติ โดยในวาระ
ทั่วไปใชบัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีที่ผูถือหุนไมเห็นดวยและ
งดออกเสียงสําหรับวาระเลือกตั้งกรรมการใชบัตรลงคะแนน
เห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียง รวมทัง้ บริษทั ฯ มีการ
จดบันทึกรายงานการประชุมอยางครบถวนและมีการบันทึก
76 รายงานประจําป 2558

ภาพประชุมในลักษณะสือ่ วิดที ศั น และพรอมใหบริการเผยแพร
แกผถู อื หุน ทีส่ นใจ

ภายหลังวันประชุมผูถ อื หุน

• การแจงมติทปี่ ระชุมผูถ อื หุน
บริษัทฯ ไดแจงมติที่ประชุมผูถือหุนผานระบบขาวของตลาด
หลักทรัพยฯ ภายหลังจากการประชุมผูถือหุนในวันเดียวกัน
ซึง่ มติดงั กลาวไดระบุผลของมติ (เห็นชอบ/ไมเห็นชอบ) และ
ผลของการลงคะแนนเสียง (เห็นดวย/ไมเห็นดวย/งดออกเสียง)
ในแตละวาระ และจัดสงรายงานการประชุมผูถือหุน ซึ่งจด
บันทึกรายชือ่ กรรมการ/ผูบ ริหารทีเ่ ขารวมประชุม ผลของมติ
(เห็นชอบ/ไมเห็นชอบ) และผลของการลงคะแนนเสียง
(เห็นดวย/ไมเห็นดวย/งดออกเสียง) ในวาระทีข่ อรับรอง/อนุมตั ิ
จากผูถ อื หุน รวมทัง้ ประเด็นอภิปรายทีส่ าํ คัญ ขอซักถามของ
ผูถ อื หุน ในแตละวาระและการชีแ้ จงของบริษทั ฯ อยางละเอียด
ใหตลาดหลักทรัพยฯ และหนวยงานราชการ ภายในระยะเวลา
14 วัน นับแตวันประชุมผูถือหุน พรอมทั้งเผยแพรรายงาน
การประชุมผูถ อื หุน บนเว็บไซตของบริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ ไดจดั ทํา
มติทปี่ ระชุมผูถ อื หุน ซึง่ สงผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยฯ
และเผยแพรรายงานการประชุมผูถือหุนเปนภาษาอังกฤษ
บนเว็บไซตของบริษัทฯ เพื่อใหผูถือหุนตางชาติไดรับขอมูล
อยางทัว่ ถึงกัน
หมวดที่ 2 การปฏิบตั ติ อ ผูถ อื หุน
อยางเทาเทียมกัน
นโยบายของบริษัทฯ คือการอํานวยความสะดวกใหผูถือหุน
และปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน เปนธรรม
และเปนไปตามขอกําหนดกฎหมาย รวมทัง้ มีมาตรการปองกัน
กรณีทกี่ รรมการ ผูบ ริหาร และพนักงานใชขอ มูลภายในเพือ่
แสวงหาผลประโยชนใหแกตนเองหรือพวกพองในทางมิชอบ
อาทิ การซื้อขายหลักทรัพยโดยใชขอมูลภายใน (Insider
Trading) การนําขอมูลภายในไปเปดเผยกับบุคคลทีเ่ กีย่ วของ
กับกรรมการ และผูบ ริหาร เพือ่ สรางความมัน่ ใจในการลงทุน
กับบริษัทฯ ตามแนวทางโครงการประเมินคุณภาพการจัด
ประชุมสามัญผูถ อื หุน (AGM Checklist) ไดแก การปองกัน
สิทธิขน้ั พืน้ ฐานของผูถ อื หุน การกําหนดใหสทิ ธิออกเสียงในที่
ประชุมเปนไปตามจํานวนหุน ทีถ่ อื อยูโ ดยหนึง่ หุน มีสทิ ธิเทากับ
หนึ่งเสียง การกําหนดใหกรรมการอิสระเปนผูมีหนาที่ดูแล
ผูถ อื หุน สวนนอย การใหบริษทั ศูนยรบั ฝากหลักทรัพยฯ เปน
นายทะเบียนหลักทรัพย การดําเนินการประชุมตามลําดับ
ระเบียบวาระทีไ่ ดแจงไวในหนังสือเชิญประชุม การเปดโอกาส
ใหผูถือหุนมีสิทธิมอบฉันทะใหผูอื่นมาประชุมและลงมติแทน
การจัดสรรเวลาประชุมอยางเพียงพอเพือ่ เปดโอกาสใหผถู อื หุน
มีสิทธิอยางเทาเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและตั้ง

คําถาม และการเปดเผยขอมูลผานเว็บไซตของบริษทั ฯ เพือ่ ให
ผูถ อื หุน ไดรบั ขอมูลขาวสารสําคัญทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง บริษทั ฯ
มีการสงหนังสือเชิญประชุมเเละเอกสารประกอบการประชุม
เปนภาษาอังกฤษใหกับผูถือหุนตางชาติ เเละภายหลังการ
ประชุมฯ ฝายบริหารไดมอบหมายใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
นําขอเสนอเเนะของผูถ อื หุน ไปพิจารณาวาสามารถดําเนินการ
ไดหรือไม
หมวดที่ 3 บทบาทของผูม สี ว นไดเสีย
บริษทั ฯ ดําเนินธุรกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาล หรือ หลักการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีของรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งหลักการปฏิบัติ
ทีด่ ที ยี่ อมรับในระดับสากล (International Best Practice)
เพือ่ ความเปนองคกรทีม่ ปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความ
โปรงใส สรางความเชือ่ มัน่ และความพึงพอใจแกลกู คา สราง
มูลคาสูงสุดสําหรับผูถือหุน และมุงเนนสรางประโยชนใหกับ
ผูม สี ว นไดเสียในทุกภาคสวนอยางเปนธรรม ในฐานะสายการบิน
แหงชาติ บริษทั ฯ ดําเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบตอสังคม
ซึง่ สอดคลองกับหลักมาตรฐานสิง่ แวดลอมสากล เพือ่ ลดมลพิษ
และผลกระทบตางๆ อันเกิดจากการดําเนินงาน โดยบริษทั ฯ
ไดกําหนดแนวทางการปฏิบัติไวเปนลายลักษณอักษรในคูมือ
ประมวลบรรษัทภิบาลและจริยธรรม เพื่อใหคณะกรรมการ
ผูบ ริหาร และพนักงานยึดถือปฏิบตั ิ ดังนี้

ประเทศชาติ

บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจดวยความโปรงใสสามารถตรวจสอบได
ชวยใหบริษทั ฯ เติบโตอยางยัง่ ยืนและเกิดผลดีตอ ประเทศชาติ
โดยไมกระทําการใดๆ อันจะกอใหเกิดผลเสียตอประเทศชาติ

คูค า เจาหนี้ และลูกหนี้

บริษทั ฯ จะดําเนินการให “คูค า เจาหนี้ และลูกหนี”้ มัน่ ใจไดวา
จะไดรบั การปฏิบตั อิ ยางเสมอภาคและเปนธรรม โดยตัง้ อยูบ น
พืน้ ฐานของความสัมพันธทางธุรกิจและการไดรบั ผลตอบแทน
ทีเ่ ปนธรรมตอทัง้ สองฝาย รวมทัง้ หลีกเลีย่ งสถานการณทอี่ าจ
เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
นอกจากนี้ สําหรับเจาหนี้ บริษทั ฯ ไดยดึ ปฏิบตั ติ ามสัญญาหรือ
เงือ่ นไขตางๆ ทีต่ กลงกันไวกบั คูส ญ
ั ญาอยางเครงครัด มีความ
รับผิดชอบและไมปกปดขอมูลหรือขอเท็จจริงอันจะกอใหเกิด
ความเสียหายตอเจาหนี้ โดยรายงานฐานะการเงินของบริษทั ฯ
แกเจาหนีท้ ราบอยางสมํา่ เสมอดวยความถูกตองและตรงเวลา
หากไมสามารถปฏิบตั ติ ามขอผูกพันในสัญญา บริษทั ฯ จะแจง
เจาหนี้ทราบทันที เพื่อหาแนวทางแกไขรวมกัน รวมถึงการ
บริหารจัดการเงินทุนใหมโี ครงสรางทีเ่ หมาะสมตอการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ รักษาความเชื่อมั่นของเจาหนี้ และมุงมั่น
สรางความสัมพันธทางธุรกิจทีด่ แี ละยัง่ ยืน

ผูป ฏิบตั งิ าน

บริษทั ฯ ใหความสําคัญกับ “ผูป ฏิบตั งิ าน” ในทุกระดับ โดยจัด
ใหมกี ระบวนการสรรหา และคัดเลือกบุคลากรทีไ่ ดมาตรฐาน
ชัดเจน และโปรงใส มีการพัฒนาองคความรูใ หกบั ผูป ฏิบตั งิ าน
อยางตอเนือ่ ง เพือ่ โอกาสในความกาวหนา รวมทัง้ มีการเสริม
สรางบรรยากาศ สภาพแวดลอมในการทํางาน และวัฒนธรรม
องคกรใหเปนเอกลักษณ

แนวปฏิบตั ดิ า นทรัพยสนิ ทางปญญา

บริษัทฯ คํานึงถึงทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และ
ประโยชนสวนรวม โดยปลูกฝงใหเกิดจิตสํานึกรับผิดชอบตอ
“สังคมและสวนรวม” รวมทัง้ ใหการสนับสนุน สงเสริม หรือมี
สวนรวมในกิจกรรมทีเ่ ปนประโยชนตอ สังคมหรือชุมชนตางๆ

บริษัทฯ ใหความสําคัญกับการปกปองทรัพยสินทางปญญา
โดยจัดทําเปนนโยบายของบริษัทฯ ทั้งในสวนของการจัดซื้อ
จัดหา และการใชงานที่ตองไมละเมิดสิทธิ์ในทรัพยสินทาง
ปญญา นอกจากนี้ ยังมีการใหความรูและเตือนพนักงานให
ตระหนักถึงเรือ่ งดังกลาว รวมทัง้ มีการตรวจสอบโดยหนวยงาน
ทัง้ ภายในและภายนอก

ผูถ อื หุน

แนวปฏิบตั ดิ า นการตอตานการทุจริตคอรรปั ชัน่

สังคมและสวนรวม

บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจเพื่อสรางผลตอบแทนที่ดีอยางตอเนื่อง
และยัง่ ยืนใหแก “ผูถ อื หุน ” และปฏิบตั ติ อ “ผูถ อื หุน ” ทุกราย
ดวยความเสมอภาค

ลูกคา

บริษัทฯ จะใหบริการที่มีคุณภาพ โดยใสใจในเรื่องความ
ปลอดภัย ความสะดวกสบาย และแสวงหาวิธีการที่สามารถ
สนองความตองการของ “ลูกคา” อยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เพือ่ สรางความเชือ่ มัน่ และความพึงพอใจ

รายละเอียดอยูใ นหัวขอความรับผิดชอบตอสังคม หนาที่ 94
หมวดที่ 4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
บริษทั ฯ ใหความสําคัญและปฏิบตั ติ ามหลักการเปดเผยขอมูล
และความโปรงใส ตามทีก่ ระทรวงการคลัง ตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพยและตลาดหลักทรัพยกาํ หนดไว โดยกําหนดใหหนวยงาน
ทีเ่ กีย่ วของเปนผูด แู ลและเปดเผยขอมูลสําคัญทัง้ ขอมูลดานการ
เงินและดานอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของกับการดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ
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การกํากับดูแลกิจการ

อยางเพียงพอ ถูกตอง ครบถวน ทันเวลา และโปรงใส เพือ่
สือ่ สารกับผูถ อื หุน นักลงทุน นักวิเคราะห และผูม สี ว นไดเสีย
ทุกภาคสวนใหรบั ทราบขอมูลอยางเทาเทียมกัน ผานชองทาง
ตางๆ โดยบริษทั ฯ มีแนวปฏิบตั ิ ดังนี้

การเปดเผยขอมูลผานหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ

บริษัทฯ เปดเผยขอมูลของบริษัทฯ ทั้งดานการเงินและดาน
อืน่ ๆ ทีส่ าํ คัญตอหนวยงานกํากับดูแล เชน การรายงานงบการ
เงินและขาวทีส่ าํ คัญตอการลงทุนของผูถ อื หุน และนักลงทุนตอ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) การรายงานขอมูล
ของบริษทั ฯ ผานแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1)
และรายงานประจําป (แบบ 56-2) ตอสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) การรายงาน
ขอมูลดานการเงิน ขอมูลกรรมการและพนักงาน รวมถึงขอมูล
ดานอืน่ ๆ ผานระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS)
ของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ใน
ฐานะทีบ่ ริษทั ฯ เปนรัฐวิสาหกิจ

การเปดเผยขอมูลผานนักลงทุนสัมพันธ

บริษัทฯ ใหความสําคัญกับการดูแลและคํานึงถึงนักลงทุน
ผู  ถื อ หุ  น และผู  มี ส  ว นได ส  ว นเสี ย โดยจั ด ให มี ห น ว ยงาน
นักลงทุนสัมพันธ เปนผูรับผิดชอบในการเสริมสรางความ
สัมพันธอนั ดี การสือ่ สารใหขอ มูลทีถ่ กู ตองและนาเชือ่ ถืออยาง
เพียงพอ รวมทัง้ ดําเนินการจัดแผนงาน เพือ่ ใหผมู สี ว นไดสว นเสีย
ทุกกลุม ไดรบั การปฏิบตั อิ ยางเทาเทียมกัน มีสทิ ธิในการเขาถึง
ขอมูล และมีชอ งทางในการสือ่ สารกับบริษทั ฯ ทีเ่ หมาะสมผาน
ทางกิจกรรมตางๆ เชน กิจกรรมโรดโชวในประเทศ การเขา
ประชุม หรือการประชุมทางโทรศัพทกบั ผูบ ริหาร การตอบขอ
ซักถามและใหขอมูลทางโทรศัพทและ/หรืออีเมล และการ
จัดกิจกรรมผูบริหารพบนักลงทุน สถาบัน และนักวิเคราะห
หลักทรัพย เพื่อชี้แจงขอมูลผลประกอบการเปนประจําทุก
ไตรมาส อีกทัง้ มีการนํานักวิเคราะหหลักทรัพยและผูม สี ว นได
สวนเสียเขาเยีย่ มชมบริษทั ฯ และพบปะผูบ ริหารเพือ่ แลกเปลีย่ น
ความคิดเห็น โดยในปนไี้ ดนาํ ผูถ อื หุน เยีย่ มชมศูนยฝก บินจําลอง
แอรบสั 380-800 ณ บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)
สํานักงานใหญ นอกจากนัน้ แลวยังมีการจัดกิจกรรม “ชีแ้ จง
แผนปฏิรูป บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)” ใหกับ
นั ก วิ เ คราะห ห ลั ก ทรั พ ย แ ละผู  แ ทนสถาบั น การเงิ น ต า งๆ
ณ สํานักงานใหญ บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) เชนกัน
โดยในปทผี่ า นมา บริษทั ฯ ไดมกี ารจัดกิจกรรมดานการลงทุน
สัมพันธ ดังนี้
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กิจกรรม

โรดโชวในประเทศ
การเขาประชุม/การประชุม
ทางโทรศัพทกบั ผูบ ริหารบริษทั ฯ
การตอบขอซักถามและใหขอ มูล
ทางโทรศัพท และทางอีเมล
การชีแ้ จงขอมูลรายไตรมาส
การเยีย่ มชมกิจการบริษทั ฯ
การจัดกิจกรรมพิเศษอืน่ ๆ
• ชีแ้ จงแผนปฏิรปู
บริษทั การบินไทย จํากัด
(มหาชน)

จํานวน

1 ครัง้ / ป
14 ครัง้ / ป
157 ครัง้ / ป
6 ครัง้ / ป
1 ครัง้ / ป
1 ครัง้ / ป

การเปดเผยขอมูลผานเว็บไซต

เพือ่ เปนชองทางใหผถู อื หุน นักลงทุน หรือผูท สี่ นใจ ไดรบั ทราบ
ขอมูลของบริษทั ฯ อยางทันทวงที บริษทั ฯ ไดจดั ทําเว็บไซต
เพื่อเผยแพรขอมูลของบริษัทฯ ตอผูที่เกี่ยวของทุกภาคสวน
ผาน www.thaiairways.com ไดแก ขอมูลประวัติของ
บริษัทฯคณะกรรมการ บริการที่บริษัทฯ เสนอ ขาวสาร
ทีส่ าํ คัญ ผลการดําเนินงาน งบการเงิน ขอมูลเกีย่ วกับผูถ อื หุน
การประชุมผูถ อื หุน รายงานการประชุมผูถ อื หุน รายชือ่ ผูถ อื
หุน รายใหญ สถิตติ า งๆ การกํากับดูแลกิจการทีด่ ี การจัดซือ้
จัดจาง ขอบังคับบริษัทฯ รวมถึงรายงานสารสนเทศที่เเจง
ตลาดหลักทรัพยเเหงประเทศไทย เปนตน

การทํารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันและการปองกัน
การขัดแยงทางผลประโยชน

บริษัทฯ ยึดมั่นและใหความสําคัญในหลักการการกํากับดูแล
กิจการที่ดี ที่จะขจัดความขัดแยงทางผลประโยชน ซึ่งคณะ
กรรมการบริษทั ฯ ไดพจิ ารณารายการทีอ่ าจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชน หรือรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน หรือรายการระหวาง
กันอยางเหมาะสมภายใตกรอบจริยธรรมที่ดี และมีการดูแล
ใหคณะกรรมการบริษทั ฯ ฝายบริหาร และพนักงานทุกคนถือ
ปฏิบัติโดยเครงครัดตามขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนและตลาดหลักทรัพยฯ เพื่อใหเปนที่เชื่อถือและไว
วางใจของผูม สี ว นไดเสียทุกฝาย ซึง่ มีหลักเกณฑสาํ คัญ ดังนี้
บริษัทฯ ไดออกประกาศบริษัทฯ เรื่องการเปดเผยขอมูล
รายการทีเ่ กีย่ วโยงกันของบริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)
ตามหลักเกณฑและวิธีการของตลาดหลักทรัพยฯ ตั้งแต
กันยายน 2547 เพือ่ ใหคณะกรรมการบริษทั ฯ และฝายบริหาร
ทุกทาน ซึ่งเขาขายบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามคํานิยามของ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
เปดเผยขอมูลบุคคลและนิตบิ คุ คลทีเ่ กีย่ วโยงกัน ทุกครัง้ ทีม่ กี าร
แตงตั้งกรรมการหรือผูบริหารใหม สํานักเลขานุการบริษัทฯ
จะจัดสงแบบฟอรม “รายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยฯ เรือ่ งการเปด
เผยขอมูลและการปฏิบตั กิ ารของบริษทั จดทะเบียนในรายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546” ซึ่งไดปรับปรุงรายละเอียดตาม
ขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่เปลี่ยนแปลง
โดยตลอด โดยใหกรรมการหรือผูบริหารที่ไดรับแตงตั้งใหม
ใหขอ มูลพรอมลงนามรับรองความถูกตองของขอมูล และหาก
ภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงขอมูล กรรมการหรือผูบริหารจะ
ตองจัดสงแบบฟอรมดังกลาวพรอมลงนามรับรองความถูกตอง
ของขอมูลทุกครัง้ โดยสํานักเลขานุการบริษทั ฯ จะจัดสงราย
ละเอียดของบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันใหประธานกรรมการบริษทั ฯ
และประธานกรรมการตรวจสอบรับทราบดวย พรอมทัง้ จัดทํา
สรุปรายชือ่ บุคคลและนิตบิ คุ คลทีเ่ กีย่ วโยงกันนําสงฝายบริหาร
ทุกฝาย และบุคคลที่เปนผูประสานงานเกี่ยวกับรายการที่
เกี่ยวโยงกันของแตละหนวยงาน เพื่อใชตรวจสอบธุรกรรมที่
หนวยงานตนจะเสนอฝายบริหารหรือคณะกรรมการบริษัทฯ
และหากมีรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันเกิดขึน้ บริษทั ฯ จะดําเนินการ
ตามขัน้ ตอนปฏิบตั ทิ กี่ าํ หนดไว ซึง่ อางอิงจากกฎหมายทีเ่ กีย่ วของ
รวมทั้งนําไปเปดเผยในรายงานประจําป (แบบ 56-2) และ
แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1)
เพื่อใหการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกันมี
แนวทางปฏิบตั ทิ ชี่ ดั เจนยิง่ ขึน้ บริษทั ฯ ไดออกประกาศบริษทั ฯ
เรือ่ ง การกําหนดนโยบายราคาสําหรับรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ของบริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) ในเดือนมกราคม 2548
โดยในการเขาทํารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันของบริษทั ฯ กับบุคคลที่
เกีย่ วโยงกัน ใชนโยบายการกําหนดราคาซือ้ สินคาและบริการ
ระหวางบริษทั ฯ กับกิจการทีเ่ กีย่ วของ โดยกําหนดจากราคา
ปกติของธุรกิจเชนเดียวกับบริษัทฯ กําหนดใหกับบุคคลหรือ
กิจการอืน่ ทีไ่ มเกีย่ วของเปนลําดับแรก และใชนโยบายราคาที่
มีเงือ่ นไขทางธุรกิจทีไ่ มเปนปกติ หรือไมเปนไปตามราคาตลาด
หากจําเปน ทัง้ นี้ เพือ่ บริษทั ฯ จะไดปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑและ
วิธีการของตลาดหลักทรัพยฯ รวมทั้งมาตรฐานการบัญชีได
อยางถูกตองและครบถวน
นอกจากนั้น ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และฝาย
บริหารทุกเดือน สํานักเลขานุการบริษทั ฯ จะจัดทําวาระเสนอ
เรื่อง “รายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท การบินไทย จํากัด
(มหาชน)” เพื่อเปดเผยใหคณะกรรมการบริษัทฯ และฝาย
บริหารทราบวาในแตละเดือนบริษัทฯ มีการเขาทํารายการ
ที่เกี่ยวโยงกันหรือไม และยังไดเสนอเรื่องดังกลาวตอคณะ

กรรมการตรวจสอบเปนประจําทุกไตรมาส ทั้งนี้ บริษัทฯ
ไดปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานในดานนี้ใหสอดคลองกับ
ข อ กํ า หนดของหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ ง ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป
โดยตลอด เพื่อใหการดูแลดานการขจัดความขัดแยงและ
ผลประโยชนเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีและ
ถูกตองตามขอกําหนด

การปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตขิ อ มูลขาวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540

กฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันไดบัญญัติเปนพื้นฐานไววา
“บุคคลยอมมีสิทธิไดรับทราบและเขาถึงขอมูล หรือขาวสาร
สาธารณะในครอบครองของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิน่ เวนแตการเปดเผยขอมูล
หรือขาวสารนัน้ จะกระทบตอความมัน่ คงของรัฐ ความปลอดภัย
ของประชาชน หรือสวนไดเสียอันพึงไดรบั ความคุม ครองของ
บุคคลอื่น หรือเปนขอมูลสวนบุคคล ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย
บัญญัต”ิ บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) ไดกอ ตัง้ ศูนย
ขอมูลขาวสารมาครบ 17 ป ในป 2558 โดยมีวตั ถุประสงค
เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสาร สรางความรูความเขาใจในการ
ดําเนินงานของบริษทั ฯ แกสาธารณชน หนวยงานภาครัฐและ
เอกชน ดวยความโปรงใส สามารถตรวจสอบไดโดยมีแนวทาง
การปฏิบตั งิ านตามระเบียบบริษทั ฯ วาดวยการเปดเผยขอมูล
ขาวสารของบริษัทฯ สอดคลองตามพระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 โดยยึดมัน่ ในหลักการ “เปดเผย
เปนหลักทัว่ ไป ปกปดเปนขอยกเวน” โดยมีการรวบรวมจัดเก็บ
และบริหารจัดการขอมูลอยางเปนระบบ สามารถสืบคนขอมูล
ไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนมาตรฐานเพื่อเผยแพรขอมูล
ทีม่ ปี ระโยชนใหแกสาธารณชน โดยสามารถสืบคนขอมูลผาน
ทางเว็บไซต www.thaiairways.com ในหมวด “ศูนยขอ มูล
ขาวสาร” (Public Information Centre)
ศูนยขอมูลขาวสารไดรับคัดเลือกจากกระทรวงคมนาคมให
เปนหนวยงานตนแบบในการปฏิบัติหนาที่ใหบริการขอมูล
ขาวสารแกประชาชนตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ.2540 ตัง้ แตป 2542 จนถึงปจจุบนั รวมทัง้ ไดรบั
ใบประกาศเกียรติคุณจากคณะกรรมการขอมูลขาวสารของ
ราชการมาโดยตลอดในฐานะเปนหนวยงานทีใ่ หบริการขอมูล
ขาวสารแกประชาชนเปนอยางดี ในป 2558 นี้ คณะกรรมการ
ขอมูลขาวสารของราชการ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
ไดมอบโลประกาศเกียรติคุณแกบริษัทฯ ในฐานะที่ปฏิบัติ
ตามเกณฑมาตรฐานตัวชีว้ ดั ความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ
ที่กําหนดภายใตพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ
พ.ศ. 2540 ระดับดีเดน นับเปนความภาคภูมิใจของบริษัทฯ
ที่ศูนยขอมูลขาวสารสามารถดําเนินงานจนบรรลุวิสัยทัศนที่
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 79

การกํากับดูแลกิจการ

ไดตงั้ ปณิธานตัง้ แตเริม่ แรกวา “เปนหนวยงานชัน้ นําและเปน
แบบอยาง ที่ดีในดานการเผยแพรขอมูลขาวสาร สามารถ
ตอบสนองความตองการดานขอมูลขาวสารแกผทู เี่ กีย่ วของได
อยางเหมาะสม นํามาซึง่ ภาพลักษณทดี่ ี และเปนประโยชนตอ
การดําเนินกิจการของบริษทั ฯ”
ในป 2558 ทีผ่ า นมา ศูนยขอ มูลขาวสารไดดาํ เนินการใหความ
รวมมือกับสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี โดยสํานักงาน
คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการในการพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลหนวยงานภาครัฐ (GINFO) เพื่อนําเขาขอมูลที่
ตองเผยแพรตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ
พ.ศ. 2540 รวมทัง้ เปนทางเชือ่ มไปยังระบบฐานขอมูลหนวย
งานภาครัฐอีกทางหนึง่ อีกทัง้ ไดใหความรวมมือกับสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ในการเผยแพรและ
ประชาสัมพันธคูมือสําหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติ
การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558 ซึง่ ถือเปนกฎหมายกลางทีจ่ ะกําหนดขัน้
ตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและจัดตั้งศูนย
บริการรวม เพือ่ รับคํารองและศูนยรบั คําขออนุญาต ณ จุดเดียว
(One Stop Service) ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมือ่
วันที่ 22 มกราคม 2558 และมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 21
กรกฎาคม 2558

เลขานุการบริษัทฯ

บริษทั ฯ ไดจดั ตัง้ สํานักเลขานุการบริษทั ฯ โดยมีผอู าํ นวยการใหญ
ซึง่ ทําหนาทีเ่ ลขานุการบริษทั ฯ เปนผูด แู ล โดยสํานักเลขานุการ
บริษทั ฯ มีหนาทีเ่ ปดเผยขอมูลในดานตางๆ ตอผูถ อื หุน และมี
หนวยงานกํากับดูแลตางๆ โดยรายละเอียดเกีย่ วกับเลขานุการ
บริษัทฯ สามารถดูขอมูลในหัวขอ โครงสรางการจัดการ
หนาที่ 62
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิที่มีความ
เชีย่ วชาญและมากดวยประสบการณ ทีเ่ ปนประโยชนตอ ธุรกิจ
การดําเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ มีหนาที่
และความรับผิดชอบในการกําหนดทิศทางการดําเนินธุรกิจของ
บริษทั ฯ ใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี ผานการ
กําหนดนโยบาย แผนกลยุทธ เปาหมาย วิสยั ทัศน และพันธกิจ
และมีบทบาทสําคัญในการกํากับ ดูแล และติดตามการ
ดําเนินงานของฝายบริหารใหเปนไปตามนโยบาย และแผน
กลยุทธที่ไดกําหนดไว คณะกรรมการบริษัทฯ ตองปฏิบัติ
หนาทีด่ ว ยความรู ความสามารถ ซือ่ สัตย สุจริต โปรงใส เพือ่
ประโยชนสงู สุดของบริษทั ฯ
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คณะกรรมการบริษัทฯ มีการพิจารณาทบทวนและอนุมัติ
วิสยั ทัศน และกลยุทธของบริษทั ฯ เปนประจํา ซึง่ คณะกรรมการ
บริษัทฯ ไดใหความเห็นชอบแผนยุทธศาสตรและการปฏิรูป
องคกรของบริษัทฯ โดยแผนดังกลาวไดรับอนุมัติจากคณะ
กรรมการนโยบายรัฐวิสากิจ (คนร.) แลว เมือ่ วันที่ 26 มกราคม
2558

โครงสรางคณะกรรมการ

โครงสรางคณะกรรมการบริษัทฯ เปนไปตามขอบังคับของ
บริษัทฯ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและ
พนั ก งานรั ฐ วิ ส าหกิ จ พ.ศ. 2518 และพระราชบั ญ ญั ติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และ พ.ศ. 2551
รวมถึงกฎ ขอบังคับ และประกาศทีเ่ กีย่ วของ
คณะกรรมการบริษทั ฯ ไดแตงตัง้ คณะกรรมการชุดตางๆ เพือ่
ชวยศึกษารายละเอียด และกลั่นกรองงานเฉพาะเรื่อง ตาม
รายละเอียดในหัวขอ คณะกรรมการชุดยอย หนา 84-90

องคประกอบของคณะกรรมการ

การแตงตัง้ กรรมการของบริษทั ฯ เปนไปตามมติทปี่ ระชุมใหญ
สามัญผูถ อื หุน โดยผานการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหา
และกําหนดคาตอบแทน และกรรมการบริษทั ฯ ตามลําดับ ตาม
ขอบังคับของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวย
กรรมการอยางนอย 5 ทาน แตไมเกิน 15 ทาน โดย ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษทั ฯ มีจาํ นวน 14 ทาน
ประกอบดวย กรรมการทีไ่ มไดเปนผูบ ริหาร 13 ทาน กรรมการ
อิสระ 9 ทาน กรรมการทีเ่ ปนผูบ ริหาร 1 ทาน
จากโครงสรางขางตน คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวย
กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหารรอยละ 92.85 และกรรมการ
อิสระรอยละ 64.28 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งเปน
จํานวนทีม่ ากพอทีจ่ ะสามารถสรางกลไกถวงดุลอํานาจภายใน
คณะกรรมการบริษทั ฯ ดังนัน้ ผูม สี ว นไดเสียจึงมัน่ ใจไดวา คณะ
กรรมการบริษทั ฯ สามารถปฏิบตั หิ นาทีใ่ นฐานะตัวแทนผูถ อื หุน
ไดอยางเปนอิสระ และมีการถวงดุลทีเ่ หมาะสม
ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั ฯ มีหนาทีร่ บั ผิดชอบในการปฏิบตั ิ
หนาทีใ่ หเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของ
บริษทั ฯ ตลอดจนมติของทีป่ ระชุมผูถ อื หุน ดวยความซือ่ สัตย
สุจริต และความระมัดระวังในการรักษาผลประโยชนของ
บริษทั ฯ

บทบาทของประธานกรรมการและ
กรรมการผูอ าํ นวยการใหญ

ประธานกรรมการมีบทบาทสําคัญในการตัดสินใจกําหนด
ทิศทางและนโยบายการดําเนินงานที่สําคัญๆ ของบริษัทฯ
ประธานกรรมการซึ่งเปนกรรมการอิสระ เปนผูมีความเปน
ผูน าํ เปนกลาง สงเสริมธรรมาภิบาล รวมทัง้ มีความรับผิดชอบ
ตอผูถ อื หุน และผูม สี ว นไดเสียของบริษทั ฯ ประธานกรรมการ
เปนผูนําของคณะกรรมการที่มีกรรมการผูอํานวยการใหญ
ทีเ่ ปนหัวหนาของฝายบริหารรวมเปนกรรมการอยูด ว ย อันจะ
เปนประโยชนตอ การบริหารจัดการ การกํากับดูแลและการรับ
นโยบายของคณะกรรมการมาถายทอดใหฝายบริหารนําไป
ดําเนินการใหสมั ฤทธิผ์ ล

การประชุมคณะกรรมการ

บริษทั ฯ ไดกาํ หนดการประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ไวอยาง
เปนทางการลวงหนาตลอดทัง้ ป โดยกําหนดการประชุมเดือนละ
1 ครัง้ และมีการประชุมวาระพิเศษเฉพาะคราวเพิม่ ตามความ
จําเปน โดยมีการกําหนดระเบียบวาระการประชุมที่ชัดเจน
และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดําเนินงานเปนประจํา
สํานักเลขานุการบริษัทฯ จะจัดสงหนังสือเชิญพรอมระเบียบ
วาระการประชุมและเอกสารใหกรรมการแตละทานลวงหนา
กอนการประชุมเปนเวลา 7 วันเพื่อใหคณะกรรมการไดมี
เวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนเขารวมประชุม โดยใน
ป 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ มีการประชุมรวมทั้งสิ้น
24 ครั้ง ซึ่งรวมการประชุมครั้งพิเศษ 10 ครั้ง เลขานุการ
บริษัทฯ ไดมีการจดบันทึกและจัดทํารายงานการประชุม
เปนลายลักษณอักษรทุกครั้งและไดนําเสนอคณะกรรมการ
บริษทั ฯ พิจารณารางรายงานการประชุมดังกลาวเพือ่ ทําการ
รั บ รองในการประชุ ม ครั้ ง ต อ ไป รวมทั้ ง ได มี ก ารจั ด เก็ บ
รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษทั ฯ ทีผ่ า นการรับรอง
จากคณะกรรมการบริษัทฯ ใหพรอมสําหรับการตรวจสอบ
จากคณะกรรมการบริษทั ฯ และหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ

การกําหนดคาตอบแทนของกรรมการ

รายละเอียดเกี่ยวกับการกําหนดคาตอบแทนของกรรมการ
กรุณาดูขอ มูลในหัวขอ โครงสรางการจัดการ หนา 61-65

การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการ

บริษทั ฯ ไดกาํ หนดใหมกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะ
กรรมการบริษทั ฯ เปนประจําทุกป โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ เปน
เครือ่ งมือในการตรวจสอบการปฏิบตั หิ นาทีข่ องคณะกรรมการ
บริษทั ฯ ซึง่ มีหลักเกณฑและขัน้ ตอนในการประเมิน คือ สํานัก
เลขานุการบริษัทฯ สงแบบฟอรมที่ไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการธรรมาภิบาลสําหรับประเมินคณะกรรมการ

บริษทั ฯ 3 แบบ ประกอบดวย การประเมินตนเอง การประเมิน
ไขวของกรรมการ การประเมินคณะกรรมการบริษัทฯ และ
จะเปนผูทําการสุมรายชื่อ เพื่อจัดทําวิธีการประเมินไขวกับ
กรรมการอีก 2 ราย โดยนํารายชือ่ คณะกรรมการบริษทั ฯ มา
จับฉลากและเรียงลําดับที่ 1-15 ตามลําดับทีจ่ บั ฉลากได ซึง่
การประเมินไขวนี้ กรรมการผูถ กู ประเมินจะไมทราบวาตนเอง
ถูกประเมินโดยกรรมการทานใด
บริษัทฯ ไดจัดทําแบบประเมินกรรมการและวิธีการประเมิน
นําเสนอคณะกรรมการธรรมาภิบาลของบริษทั ฯ เพือ่ ใหความ
เห็นชอบและนําเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติการ
ประเมิน ประเมินโดยใชแบบการประเมิน 3 รูปแบบ คือ
1. การประเมินตนเอง (Self Assessment) มีหวั ขอการประเมิน
ดังนี้
1.1 ความรูค วามสามารถ (Core Competency)
1.2 ความเปนอิสระ (Independence)
1.3 ความเตรียมพรอมในการปฏิบตั ภิ ารกิจ
(Preparedness)
1.4 ความเอาใจใสตอ หนาทีแ่ ละความรับผิดชอบ
(Accountability and Responsibility)
1.5 การปฏิบตั หิ นาทีใ่ นคณะกรรมการ
(Committee Activities)
1.6 การพัฒนาองคกร (Development of the
Organization)
2. การประเมินไขวของกรรมการ (Cross Evaluation) มีหวั ขอ
การประเมิน ดังนี้
2.1 โครงสรางและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ
2.2 บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
2.3 การประชุมคณะกรรมการ
2.4 การทําหนาทีข่ องคณะกรรมการ
2.5 ความสัมพันธกบั ฝายบริหารของบริษทั ฯ
3. การประเมินคณะกรรมการบริษทั ฯ (Board Evaluation)
มีหวั ขอการประเมิน ดังนี้
3.1 ความรูค วามสามารถ (Core Competency)
3.2 ความเปนอิสระ (Independence)
3.3 ความเตรียมพรอมในการปฏิบตั ภิ ารกิจ
(Preparedness)
3.4 ความเอาใจใสตอ หนาทีแ่ ละความรับผิดชอบ
(Accountability and Responsibility)
3.5 การปฏิบตั หิ นาทีใ่ นคณะกรรมการ (Committee
Activities)
3.6 การพัฒนาองคกร (Development of the
Organization)
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ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ไดนาํ ผลการประเมินของคณะกรรมการรายงาน
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อนําไปจัดกิจกรรม
เพือ่ เปนการสงเสริมความรู ความสามารถของคณะกรรมการ

การกําหนดวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการ

กรรมการบริษัทฯ มีวาระการดํารงตําแหนงที่แนนอน ตาม
ขอบังคับบริษทั ฯ ทีก่ าํ หนดไววา ในการประชุมสามัญประจําป
ทุกครัง้ ใหกรรมการจํานวน 1 ใน 3 ออกจากตําแหนง โดยให
กรรมการทีด่ าํ รงตําแหนงนานทีส่ ดุ เปนผูอ อกจากตําแหนง

การปฐมนิเทศกรรมการใหม

บริษทั ฯ จัดใหมกี ารปฐมนิเทศสําหรับกรรมการบริษทั ฯ รายใหม
ที่เขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯ โดยสํานักเลขานุการ
บริษัทฯ จะเปนผูประสานงานในการจัดปฐมนิเทศ โดยเชิญ
ผูบริหารสายงานตางๆ มานําเสนอขอมูลของบริษัทฯ ธุรกิจ
การบิน โครงสรางการถือหุน กฎ ระเบียบทีเ่ กีย่ วของ รวมถึง
สิทธิประโยชนทกี่ รรมการจะไดรบั เพือ่ ใหกรรมการรับทราบ
ขอมูลที่เกี่ยวของเพื่อประโยชนในการบริหารงานบริษัทฯ
บริษทั ฯ ยังมีนโยบายสนับสนุนใหกรรมการบริษทั ฯ เขาอบรม
หลักสูตรจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD) เพื่อเปนการพัฒนาสนับสนุนและสงเสริมการปฏิบัติ
หนาทีข่ องคณะกรรมการบริษทั ฯ

การพัฒนาความรูและทักษะของคณะกรรมการบริษัทฯ
และฝายบริหาร

บริษทั ฯ ไดมกี ารสงเสริม และสนับสนุนใหคณะกรรมการบริษทั ฯ
และฝายบริหาร ไดเขารับการอบรมหลักสูตร สัมมนา และรวม
กิจกรรมที่จัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD) ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เพื่อ
เปนการเพิม่ พูน พัฒนาความรู และแลกเปลีย่ นประสบการณ
ดานตางๆ ทีเ่ กีย่ วของกับบทบาทหนาทีก่ รรมการบริษทั ฯ และ
กรรมการชุดยอยอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ ซึ่งกรรมการ
สวนใหญ ไดผา นการอบรมหลักสูตรจากสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย (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 The Executive Director Course (EDC)
7. หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC)
8. หลักสูตร Charter Director Class (CDC)

การเขารับการอบรมของคณะกรรมการบริษัทฯ
และฝายบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ และ
ผูบ ริหารไดผา นการอบรมหลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริ ษั ท ไทย (Thai Institute of Directors
Association : IOD) ดังนี้
รายชื่อ

ตําเเหนง

นายอารีพงศ ภูช อุม

ประธานกรรมการบริษทั และ
กรรมการอิสระ

พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจง

รองประธานกรรมการ
และกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

นายคณิศ แสงสุพรรณ
พลเอก ชาตอุดม ติตถะสิริ
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กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

หลักสูตร

• Director Certification Program
(DCP 3/2000)
• DCP Refresher Course
(Re DCP 2/2009)
• Director Accreditation Program
(DAP 21/2004)
• Director Certification Program
(DCP 211/2015)

รายชื่อ

ตําเเหนง

นายดําริ ตันชีวะวงศ

กรรมการอิสระ

นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ
นายรัฐพล ภักดีภมู ิ

กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

นายวีระวงค จิตตมติ รภาพ

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

พลอากาศเอก ศิวเกียรติ์ ชเยมะ
นายสมเกียรติ ศิรชิ าติไชย

กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

นายสมชัย สัจจพงษ

กรรมการ

พลอากาศเอก หมอมหลวง สุปรีชา กมลาศน กรรมการอิสระ
พลอากาศเอก อํานาจ จีระมณีมัย
นายจรัมพร โชติกเสถียร

กรรมการ
กรรมการผูอ าํ นวยการใหญ
กรรมการ

หลักสูตร

• Director Accreditation Program
(DAP SCC/2004)
• Director Certification Program
(DCP 106/2008)
• Audit Committee Program
(ACP 24/2008)
• Role of Chairman Program
(RCP 22/2009)
• Role of the Compensation
Committee (RCC 10/2010)
• Director Accreditation Program
(DAP 23/2004)
• Director Certification Program
(DCP 52/2004)
• Charter Director Class
(CDC 9/2015)
• Director Certification Program
(DCP 0/2000)
• 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)
• Director Certification Program
(DCP 75/2006)
• Director Accreditation Program
(DAP 54/2006)
• Director Accreditation Program
(DAP 66/2007)
• Director Certification Program
(DCP 185/2014)
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การรวมหรือการแยกตําแหนง

ประธานกรรมการบริษทั ฯ เปนกรรมการทีไ่ มไดเปนผูบ ริหาร
และเปนกรรมการอิสระ ไมเปนบุคคลเดียวกับกรรมการ
ผูอ าํ นวยการใหญ และไมมคี วามสัมพันธใดๆ กับฝายบริหาร
โดยบริษทั ฯ ไดมกี ารจัดใหแบงแยกบทบาท หนาที่ และความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และ
ฝายบริหารออกจากกันอยางชัดเจนและเปนลายลักษณอกั ษร

คณะกรรมการชุดยอย

คณะกรรมการบริษทั ฯ
คณะกรรมการบริษทั ฯ มีหนาทีร่ บั ผิดชอบสูงสุดในการบริหาร
จัดการกิจการของบริษัทฯ อยูภายใตเงื่อนไข ขอบังคับของ
บริษัทฯ ซึ่งกําหนดใหคณะกรรมการประกอบดวยกรรมการ
จํานวนไมนอยกวา 5 คน แตไมมากกวา 15 คน สุดแตท่ี
ประชุมใหญผูถือหุนจะเปนผูกําหนดเปนครั้งคราว และ
กรรมการไมนอ ยกวากึง่ หนึง่ ของจํานวนกรรมการทัง้ หมดตอง
มีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร ในการประชุมสามัญประจําป
ทุกครัง้ กรรมการจํานวน 1 ใน 3 จะตองออกจากตําแหนง
และจะมีการเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
กรรมการทีอ่ อกตามวาระนัน้ อาจถูกเลือกเขามาดํารงตําแหนง
ใหมกไ็ ด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษทั ฯ ประกอบ
ดวยกรรมการ ซึง่ มีรายชือ่ ดังตอไปนี้
1. นายอารีพงศ ภูช อุม
ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจง
รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
3. นายคณิศ แสงสุพรรณ
กรรมการอิสระ
4. พลเอก ชาตอุดม ติตถะสิริ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5. นายดําริ ตันชีวะวงศ
กรรมการอิสระ
6. นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ
กรรมการ
7. นายรัฐพล ภักดีภมู ิ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
8. นายวีระวงค จิตตมติ รภาพ
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
9. พลอากาศเอก ศิวเกียรติ์ ชเยมะ
กรรมการ
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10. นายสมเกียรติ ศิรชิ าติไชย
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
11. นายสมชัย สัจจพงษ
กรรมการ
12. พลอากาศเอก หมอมหลวง สุปรีชา กมลาศน
กรรมการอิสระ
13. พลอากาศเอก อํานาจ จีระมณีมยั
กรรมการ
14. นายจรัมพร โชติกเสถียร
กรรมการ
นางสุวมิ ล บัวเลิศ (ผูอ าํ นวยการใหญ สํานักเลขานุการ
บริษทั ฯ) เปนเลขานุการ
กรรมการผูม อี าํ นาจลงลายมือชือ่ แทนบริษทั ฯ
ประกอบดวยพลอากาศเอก ตรีทศ สนแจง หรือนายคณิศ
แสงสุพรรณ หรือพลอากาศเอก หมอมหลวง สุปรีชา กมลาศน
หรือ นายจรัมพร โชติกเสถียร สามคนลงลายมือชือ่ รวมกัน
และประทับตราสําคัญของบริษทั ฯ
ในป 2558 มีการประชุมทัง้ สิน้ 24 ครัง้ ประกอบดวย เรือ่ ง
เพื่อพิจารณาจํานวน 193 เรื่อง และเรื่องเพื่อทราบจํานวน
205 เรือ่ ง

กรรมการอิสระ

เพือ่ เปนไปตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย และแนวทางปฏิบัติที่ดีของสํานักงานคณะ
กรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) คณะกรรมการบริษัทฯ
ไดแตงตัง้ กรรมการอิสระ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
มีรายชือ่ ดังตอไปนี้
1. นายอารีพงศ ภูช อุม
กรรมการอิสระ
2. พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจง
กรรมการอิสระ
3. นายคณิศ แสงสุพรรณ
กรรมการอิสระ
4. พลเอก ชาตอุดม ติตถะสิริ
กรรมการอิสระ
5. นายดําริ ตันชีวะวงศ
กรรมการอิสระ
6. นายรัฐพล ภักดีภมู ิ
กรรมการอิสระ

7. นายวีระวงค จิตตมติ รภาพ
กรรมการอิสระ
8. นายสมเกียรติ ศิรชิ าติไชย
กรรมการอิสระ
9. พลอากาศเอก หมอมหลวง สุปรีชา กมลาศน
กรรมการอิสระ
ทัง้ นี้ คุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน มีดงั นี้
1. ถือหุน ไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุน ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียง
ทัง้ หมดของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ บริษทั ยอย บริษทั รวม
ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมบริษัทฯ ทั้งนี้
ใหนบั รวมการถือหุน ของผูท เี่ กีย่ วของของกรรมการอิสระ
รายนัน้ ๆ ดวย
2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน
ลูกจาง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีไ่ ดรบั เงินเดือนประจํา หรือ
ผู  มี อํ า นาจควบคุ ม บริ ษั ท ฯ บริ ษั ท ใหญ บริ ษั ท ย อ ย
บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ
หรือของผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะได
พนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป
ทัง้ นี้ ลักษณะตองหามดังกลาวไมรวมถึงกรณีทกี่ รรมการ
อิสระเคยเปนขาราชการ หรือทีป่ รึกษาของสวนราชการ
ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของ
บริษทั ฯ
3. ไมเปนบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการ
จดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เปนบิดา มารดา
คูส มรส พีน่ อ ง และบุตร รวมทัง้ คูส มรสของบุตร ของ
ผูบ ริหาร ผูถ อื หุน รายใหญ ผูม อี าํ นาจควบคุม หรือบุคคล
ทีจ่ ะไดรบั การเสนอใหเปนผูบ ริหาร หรือผูม อี าํ นาจควบคุม
ของบริษทั ฯ หรือบริษทั ยอย
4. ไม มี ห รื อ เคยมี ค วามสั ม พั น ธ ท างธุ ร กิ จ กั บ บริ ษั ท ฯ
บริษทั ใหญ บริษทั ยอย บริษทั รวม ผูถ อื หุน รายใหญ หรือ
ผูม อี าํ นาจควบคุมของบริษทั ฯ ในลักษณะทีอ่ าจเปนการ
ขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้ง
ไมเปนหรือเคยเปนผูถ อื หุน ทีม่ นี ยั หรือผูม อี าํ นาจควบคุม
ของผูท มี่ คี วามสัมพันธทางธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั ใหญ
บริษทั ยอย บริษทั รวม ผูถ อื หุน รายใหญ หรือผูม อี าํ นาจ
ควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะ
ดังกลาวมาแลวไมนอ ยกวา 2 ป
5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ
บริษทั ยอย บริษทั รวม ผูถ อื หุน รายใหญ หรือผูม อี าํ นาจ
ควบคุมของบริษทั ฯ และไมเปนผูถ อื หุน ทีม่ นี ยั ผูม อี าํ นาจ
ควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมี
ผูส อบบัญชีของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ บริษทั ยอย บริษทั รวม

6.

7.
8.

9.

ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ
สังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาว
มาแลวไมนอ ยกวา 2 ป
ไมเปนหรือเคยเปนผูใ หบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึง
การใหบริการเปนทีป่ รึกษากฎหมาย หรือทีป่ รึกษาทาง
การเงิน ซึง่ ไดรบั คาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอป จาก
บริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุน
รายใหญ หรือผูม อี าํ นาจควบคุมของบริษทั ฯ และไมเปน
ผูถ อื หุน ทีม่ นี ยั ผูม อี าํ นาจควบคุม หรือหุน สวนของผูใ ห
บริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมี
ลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอ ยกวา 2 ป
ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทน
ของกรรมการของบริษทั ฯ ผูถ อื หุน รายใหญ หรือผูถ อื หุน
ซึง่ เปนผูท เี่ กีย่ วของกับผูถ อื หุน รายใหญ
ไม ป ระกอบกิ จ การที่ มี ส ภาพอย า งเดี ย วกั น และเป น
การแขงขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั ฯ หรือบริษทั ยอย
หรือไมเปนหุน สวนทีม่ นี ยั ในหางหุน สวน หรือเปนกรรมการ
ที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษา
ทีร่ บั เงินเดือนประจํา หรือถือหุน เกินรอยละ 1 ของจํานวน
หุน ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั อืน่ ซึง่ ประกอบ
กิจการทีม่ สี ภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันทีม่ นี ยั
กับกิจการของบริษทั ฯ หรือบริษทั ยอย
ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยาง
เปนอิสระเกีย่ วกับการดําเนินงานของบริษทั ฯ

บริษัทฯ ไดกําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไวเขมกวา
คุณสมบัติตามขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาด
ทุนและตลาดหลักทรัพยฯ โดยกําหนดเรื่องการถือหุนของ
กรรมการอิสระตามขอ 1 ไวเขมกวา คือ กําหนดการถือหุน
ไมเกินรอยละ 0.5
กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามขอ 1 ถึงขอ 9 อาจไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ใหตัดสินใจในการ
ดําเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม
บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษทั ฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององคคณะ
(Collective Decision) ได
ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทฯ แตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการ
อิสระเปนบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจ ตาม
ขอ 4 หรือมีการใหบริการทางวิชาชีพเกินมูลคาทีก่ าํ หนดตาม
ขอ 6 คณะกรรมการบริษทั ฯ อาจพิจารณาผอนผันใหได หาก
เห็นวาการแตงตัง้ บุคคลดังกลาวไมมผี ลกระทบตอการปฏิบตั ิ
หนาที่และการใหความเห็นที่เปนอิสระ และบริษัทฯ ไดเปด
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เผยขอมูลตอไปนีใ้ นหนังสือนัดประชุมผูถ อื หุน ในวาระพิจารณา
แตงตัง้ กรรมการอิสระดังกลาวแลว
(1) ลักษณะความสัมพันธทางธุรกิจหรือการใหบริการทาง
วิชาชีพ ทีท่ าํ ใหบคุ คลดังกลาวมีคณ
ุ สมบัตไิ มเปนไปตาม
หลักเกณฑทกี่ าํ หนด
(2) เหตุผลและความจําเปนที่ยังคงหรือแตงตั้งใหบุคคล
ดังกลาวเปนกรรมการอิสระ
(3) ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทฯ ในการเสนอ
ใหมกี ารแตงตัง้ บุคคลดังกลาวเปนกรรมการอิสระ
อํานาจหนาทีข่ องกรรมการอิสระ
1. แสดงความคิดเห็น และ/หรือรายงานผลการปฏิบตั งิ าน
ตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
ไดอยางเสรีตามภารกิจทีไ่ ดรบั มอบหมาย ทัง้ นี้ เพือ่ ให
บริษัทฯ มีการกํากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักการกํากับ
ดูแลที่ดีของตลาดหลักทรัพยฯ และหลักเกณฑการ
ประเมินการกํากับดูแลที่ดี ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการ
ประเมินผลการดําเนินงานประจําปของบริษทั ฯ รวมทัง้
หลักการปฏิบตั ทิ ดี่ ที ยี่ อมรับในระดับสากล
2. มีอาํ นาจในการเรียกเอกสารและบุคคลตางๆ ทีเ่ กีย่ วของ
เพือ่ เปนขอมูลประกอบการพิจารณาดําเนินการ
3. ดําเนินการอืน่ ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ มอบหมาย
ในป 2558 กรรมการอิสระของบริษทั ฯ ไดมกี ารปฏิบตั งิ านตาม
อํานาจหนาทีท่ ไี่ ดรบั มอบหมาย และไดแสดงความคิดเห็นตาม
หนาทีอ่ ยางอิสระ โดยยึดถือการดูแลผลประโยชนของผูถ อื หุน
ทุกรายใหเทาเทียมกัน
ในป 2558 คณะกรรมการบริษทั ฯ ไดแตงตัง้ คณะกรรมการ
ชุ ด ต า งๆ ขึ้ น หลายคณะเพื่ อ ช ว ยศึ ก ษารายละเอี ย ดและ
กลัน่ กรองงานเฉพาะเรือ่ งโดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มี
รายละเอียดดังตอไปนี้

คณะกรรมการบริหาร

เพือ่ ใหการจัดการของบริษทั ฯ เปนไปตามเปาหมายของแผน
วิสาหกิจบริษทั ฯ อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสงู สุด
กับบริษทั ฯ คณะกรรมการบริษทั ฯ ไดแตงตัง้ คณะกรรมการ
บริหารบริษทั ฯ มีรายชือ่ ดังตอไปนี้
1. นายคณิศ แสงสุพรรณ
ประธานกรรมการ
2. พลอากาศเอก หมอมหลวง สุปรีชา กมลาศน
กรรมการ
3. พลอากาศเอก ศิวเกียรติ์ ชเยมะ
กรรมการ
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4. นายดําริ ตันชีวะวงศ
กรรมการ
5. กรรมการผูอ าํ นวยการใหญ
กรรมการ
6. ผูอ าํ นวยการใหญ สํานักเลขานุการบริษทั ฯ
เลขานุการ
7. ผูอ าํ นวยการฝายงานเลขานุการบริษทั ฯ
ผูช ว ยเลขานุการ
อํานาจหนาทีข่ องคณะกรรมการบริหาร
1. พิจารณากลั่นกรองเรื่องที่จะนําเขาสูการพิจารณาของ
คณะกรรมการบริษทั ฯ
2. ติดตามการดําเนินการตามนโยบายและมติของคณะ
กรรมการบริษัทฯ รวมถึงการดําเนินการตามเปาหมาย
เชิงยุทธศาสตร
3. ให คํ า ปรึ ก ษาและคํ า แนะนํ า แก ฝ  า ยบริ ห ารในการ
ดําเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษทั ฯ
4. มีอาํ นาจอนุมตั ติ ามทีไ่ ดรบั มอบอํานาจจากคณะกรรมการ
บริษทั ฯ ดังนี้
4.1 การจัดหาพัสดุตามระเบียบบริษทั ฯ วาดวยการพัสดุ
ในวงเงินทีอ่ ยูใ นอํานาจอนุมตั ทิ เี่ กิน 500 ลานบาท
แตไมเกิน 800 ลานบาท
4.2 อนุมตั กิ ารใชเงินนอกเหนือวงเงินทีห่ นวยงานไดรบั การ
จัดสรรตามงบประมาณประจําปทเี่ กิน 50 ลานบาท
ในวงเงินไมเกิน 100 ลานบาท และใหรายงานคณะ
กรรมการบริษทั ฯ ทราบ
5. มีอาํ นาจเรียกเอกสารและบุคคลตางๆ ทีเ่ กีย่ วของมาชีแ้ จง
เพือ่ เปนขอมูลประกอบการพิจารณา
6. แตงตัง้ คณะอนุกรรมการและคณะทํางานเพือ่ ดําเนินการ
ไดตามความจําเปน และเหมาะสม
7. ดําเนินการอืน่ ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ มอบหมาย
ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ตองมีกรรมการมา
ประชุมเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปน
องคประชุม ใหประธานกรรมการเปนประธานในทีป่ ระชุม ใน
กรณีที่ประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม หรือไมสามารถ
ปฏิบตั หิ นาทีไ่ ด ใหประธานกรรมการมอบหมายใหกรรมการ
คนหนึง่ คนใดเปนประธานในทีป่ ระชุมแทน ในกรณีทปี่ ระธาน
กรรมการมอบหมายใหกรรมการคนหนึง่ คนใดเปนประธานใน
ทีป่ ระชุมแทนไมได ใหกรรมการซึง่ มาประชุมเลือกกรรมการ
คนหนึง่ เปนประธานในทีป่ ระชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ใหถือ
เสียงขางมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลง
คะแนน กรรมการซึ่งมีสวนไดเสียในเรื่องใด ใหออกจากที่

ประชุมในวาระนั้น และไมมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนในเรื่อง
นัน้ ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในทีป่ ระชุมออกเสียง
เพิม่ ขึน้ อีกเสียงหนึง่ เปนเสียงชีข้ าด
ในป 2558 มีการประชุมทัง้ สิน้ 12 ครัง้ ประกอบดวย เรือ่ งเพือ่
พิจารณาจํานวน 71 เรือ่ ง และเรือ่ งเพือ่ ทราบจํานวน 63 เรือ่ ง

คณะกรรมการตรวจสอบ

เพือ่ ใหบริษทั ฯ มีการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี (Good Corporate
Governance) ตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ขี องกระทรวง
การคลังและตลาดหลักทรัพยฯ ซึง่ จะชวยใหผถู อื หุน และผูล งทุน
ทัว่ ไปเกิดความมัน่ ใจในการบริหารงานของบริษทั ฯ คณะกรรม
การบริษทั ฯ ไดแตงตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ ประกอบ
ดวยกรรมการบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติเปนกรรมการอิสระและ
ไมไดเปนผูบ ริหารของบริษทั ฯ มีรายชือ่ ดังนี้
1. นายวีระวงค จิตตมติ รภาพ
ประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ ศิรชิ าติไชย
กรรมการตรวจสอบ
3. นายรัฐพล ภักดีภมู ิ
กรรมการตรวจสอบ
4. พลเอก ชาตอุดม ติตถะสิริ
กรรมการตรวจสอบ
นายสมนึก ธํารงธรรมวงศ
(ผูอํานวยการใหญ สํานักงานการตรวจสอบภายใน)
เปนเลขานุการ
ทัง้ นี้ มีคณะกรรมการตรวจสอบ 1 ทาน เปนผูม คี วามรูแ ละ
ประสบการณเพียงพอทีจ่ ะสามารถสอบทานความนาเชือ่ ถือ
ของงบการเงินดวยแลว
กรรมการตรวจสอบจะตองมีคุณสมบัติเปนไปตามขอกําหนด
ที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนด ซึ่งรวมถึงคุณสมบัติ
ดังตอไปนี้
1. เป น กรรมการอิ ส ระที่ มี คุ ณ สมบั ติ ค รบตามที่ ค ณะ
กรรมการกํากับตลาดทุนกําหนด
2. ไมเปนกรรมการทีไ่ ดรบั มอบหมายจากคณะกรรมการ ให
ตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ
บริษทั ยอย บริษทั รวม บริษทั ยอยลําดับเดียวกัน ผูถ อื หุน
รายใหญ หรือผูม อี าํ นาจควบคุมของบริษทั ฯ
3. ไมเปนกรรมการของบริษทั ใหญ บริษทั ยอย หรือบริษทั ยอย
ลําดับเดียวกัน

4. มีความรูแ ละประสบการณเพียงพอทีจ่ ะสามารถทําหนาที่
ในฐานะกรรมการตรวจสอบ
อํานาจหนาทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานใหบริษทั ฯ มีการรายงานทางการเงินอยางถูกตอง
และเพียงพอ
2. สอบทานใหบริษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายในและการ
ตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และ
พิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน
ตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงตัง้ โยกยาย
เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน
3. สอบทานใหบริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ
และกฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับธุรกิจของบริษทั ฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตัง้ บุคคลซึง่ มีความเปนอิสระ
เพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอ
คาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมทัง้ เขารวมประชุมกับ
ผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวย
อยางนอยปละ 1 ครัง้
5. พิจารณารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือรายการทีอ่ าจมีความ
ขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมายและขอ
กําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวา
รายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสงู สุดตอ
บริษทั ฯ
6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผย
ไวในรายงานประจําปของบริษทั ฯ ซึง่ รายงานดังกลาวตอง
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบโดย
ประกอบดวยขอมูลตามทีต่ ลาดหลักทรัพยฯ กําหนด
7. ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ มอบหมาย
ดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
8. ในการปฏิบตั หิ นาทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบ
หรือมีขอ สงสัยวา มีรายการหรือการกระทําดังตอไปนี้ ซึง่
อาจมีผลกระทบอยางมีนยั สําคัญตอฐานะการเงินและผล
การดําเนินงานของบริษทั ฯ ใหคณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควร รายงานตอคณะกรรมการบริษทั ฯ เพือ่ ดําเนิน
การปรับปรุงแกไขภายในเวลาทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบ
(1) รายการทีเ่ กิดความขัดแยงทางผลประโยชน
(2) การทุจริต หรือมีสงิ่ ผิดปกติ หรือมีความบกพรองที่
สําคัญในระบบควบคุมภายใน
(3) การฝาฝนกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ หรือ
กฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับธุรกิจของบริษทั ฯ
ในป 2558 มีการประชุมทัง้ สิน้ 11 ครัง้ ประกอบดวย เรือ่ งเพือ่
พิจารณาจํานวน 42 เรือ่ ง และเรือ่ งเพือ่ ทราบจํานวน 29 เรือ่ ง
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 87

การกํากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง

เพือ่ ใหบริษทั ฯ มีการกํากับดูแลกิจการทีด่ ตี ามหลักการกํากับ
ดูแลที่ดีของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด และ
หลักเกณฑการประเมินการกํากับดูแลที่ดี ซึ่งเปนสวนหนึ่ง
ของการประเมินผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําป
บัญชี รวมทัง้ หลักการปฏิบตั ทิ ดี่ ที ยี่ อมรับในระดับสากล และ
เพื่อใหการดําเนินงานดานบริหารความเสี่ยงสามารถใชเปน
เครือ่ งมือในการบริหารได คณะกรรมการบริษทั ฯ ไดแตงตัง้
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง โดยมีรายชือ่ ดังตอไปนี้
1. พลอากาศเอก หมอมหลวง สุปรีชา กมลาศน
ประธานกรรมการ
2. นายคณิศ แสงสุพรรณ
กรรมการ
3. พลเอก ชาตอุดม ติตถะสิริ
กรรมการ
4. นายดําริ ตันชีวะวงศ
กรรมการ
5. กรรมการผูอ าํ นวยการใหญ
กรรมการ
6. รองกรรมการผูอํานวยการใหญสายกลยุทธองคกรและ
พัฒนาอยางยัง่ ยืน
กรรมการ
7. รองกรรมการผูอ าํ นวยการใหญสายการเงินและการบัญชี
กรรมการ
8. ผูอ าํ นวยการใหญฝา ยธุรกิจปโตรเลียม ประกันภัย และ
สิง่ แวดลอมการบิน
กรรมการ
9. ผูอ าํ นวยการใหญฝา ยบริหารความเสีย่ ง
เลขานุการ
10. ผูอ าํ นวยการฝายบริหารความเสีย่ งระดับฝายและควบคุม
ภายใน
ผูช ว ยเลขานุการ
อํานาจหนาทีข่ องคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
1. ใหคําปรึกษา และคําแนะนําในการดําเนินการบริหาร
ความเสีย่ ง และพัฒนากระบวนการบริหารความเสีย่ งที่
ครอบคลุมเปาหมายเชิงยุทธศาสตร ดานกฎหมาย กฎ
ขอบังคับ และระเบียบตางๆ เปาหมายทางรายไดและ
การเงินอื่นๆ ความมีประสิทธิภาพของกําลังพล การ
วางแผน การดําเนินกลยุทธ และความมัน่ คงทางการเงิน
2. กําหนดนโยบาย แนวทางการบริหารความเสีย่ ง กรอบปฏิบตั ิ
การบริหารความเสีย่ งตางๆ ทีอ่ าจทําใหการดําเนินธุรกิจ
ไมเปนอยางตอเนือ่ งยัง่ ยืน และไมเปนไปตามเปาหมาย
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3.
4.
5.
6.
7.

อันประกอบดวย อัตราแลกเปลีย่ นเงินตราตางประเทศ
การบริหารเงินสดคงเหลือ การบริหารความเสี่ยงราคา
นํา้ มัน การหารายได ตนทุนการดําเนินงานการปฏิบตั กิ าร
การซอมบํารุง บุคลากร และปญหาขอพิพาทแรงงาน
เปนตน
อนุมัติการจัดทําการบริหารความเสี่ยงราคานํ้ามันทุก
รูปแบบ
กํ า กั บ ดู แ ลการนํ า กรอบบริ ห ารความเสี่ ย งไปปฏิ บั ติ
ติดตามการระบุประเมินความเสีย่ งและความเพียงพอใน
การจัดการความเสีย่ ง
มีอาํ นาจเรียกเอกสาร และบุคคลตางๆ ทีเ่ กีย่ วของ เพือ่
เปนขอมูลประกอบการพิจารณา
แตงตัง้ คณะทํางานไดตามความเหมาะสม
ดําเนินการอืน่ ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ มอบหมาย

ในป 2558 มีการประชุมทัง้ สิน้ 7 ครัง้ ประกอบดวย เรือ่ งเพือ่
พิจารณาจํานวน 31 เรือ่ ง

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

เพือ่ ใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ตี ามทีก่ ระทรวง
การคลัง และตลาดหลักทรัพยฯ กําหนด รวมทัง้ หลักการปฏิบตั ิ
ทีด่ ที ยี่ อมรับในระดับสากล และเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทน โดยมีรายชือ่ ดังตอไปนี้
1. นายสมชัย สัจจพงษ
ประธานกรรมการ
2. นายคณิศ แสงสุพรรณ
กรรมการ
3. นายรัฐพล ภักดีภมู ิ
กรรมการ
4. รองกรรมการผูอ าํ นวยการใหญ
เลขานุการสายทรัพยากรบุคคลและกํากับกิจกรรมองคกร
5. ผูอ าํ นวยการใหญฝา ยทรัพยากรบุคคล
ผูช ว ยเลขานุการ
6. ผูอ าํ นวยการใหญสาํ นักงานการตรวจสอบภายใน
ผูช ว ยเลขานุการ
(ดานการประเมินผลกรรมการผูอ าํ นวยการใหญ)
อํานาจหนาทีข่ องคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทน
1. กําหนดหลักเกณฑ วิธกี ารสรรหาทีเ่ ปนไปตามขอบังคับ
หลักเกณฑ ระเบียบบริษทั ฯ และกฎหมายเกีย่ วของ เพือ่
ให ไ ด ผู  มี ค วามรู  ค วามสามารถและประสบการณ ที่

เหมาะสม มาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯ และ
ผูบ ริหารระดับรองกรรมการผูอ าํ นวยการใหญขนึ้ ไป
ดําเนินการสรรหาและวิธีการสรรหาตามหลักเกณฑที่
กําหนด เพือ่ ใหไดบคุ คลทีเ่ หมาะสมเปนกรรมการบริษทั ฯ
ผูบ ริหารระดับสูงกวาผูอ าํ นวยการใหญขนึ้ ไป และเสนอ
ชื่อผูที่ผานการสรรหาตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อ
พิจารณาแตงตัง้ เลือ่ นตําแหนง หรือโยกยายตามทีเ่ ห็น
สมควร
กําหนดคาตอบแทนทีเ่ หมาะสมแกกรรมการ อนุกรรมการ
ตางๆ บุคคลภายนอกทีม่ าปฏิบตั งิ านใหกบั บริษทั ฯ รวมถึง
ผูบ ริหารระดับสูงกวาผูอ าํ นวยการใหญขนึ้ ไป โดยใหคาํ นึง
ถึงหลักการปฏิบตั ทิ ดี่ ซี งึ่ เปนทีย่ อมรับในระดับสากล และ
นําเสนอใหคณะกรรมการบริษทั ฯ พิจารณา
ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูด าํ รงตําแหนงกรรมการ
ผูอ าํ นวยการใหญ ตามเงือ่ นไขทีร่ ะบุในสัญญาจาง และ
นําเสนอผลการประเมินใหคณะกรรมการบริษทั ฯ พิจารณา
พิจารณาเพิ่มคาตอบแทนและเงินรางวัลประจําปของ
ผูด าํ รงตําแหนงกรรมการผูอ าํ นวยการใหญ ตามเงือ่ นไข
ที่ระบุในสัญญาจางและนําเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ
ตอไป
มีอํานาจเรียกพนักงานและ/หรือลูกจางของบริษัทฯ
ทีเ่ กีย่ วของ มาใหถอ ยคําหรือความเห็น รวมทัง้ ใหมอี าํ นาจ
ในการเรียกเอกสารหรือสิ่งอื่นใดมาเพื่อประกอบการ
พิจารณาไดดว ย
แตงตัง้ คณะทํางานไดตามความเหมาะสม
ดําเนินการอืน่ ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ มอบหมาย

4. นางสรอยทิพย ไตรสุทธิ(3)์
กรรมการ
5. กรรมการผูอ าํ นวยการใหญ
กรรมการ
6. รองกรรมการผูอ าํ นวยการใหญสายการพาณิชย
กรรมการ
7. รองกรรมการผูอ าํ นวยการใหญสายทรัพยากรบุคคล
และกํากับกิจกรรมองคกร
กรรมการ
8. ผูอ าํ นวยการใหญฝา ยบัญชีการเงิน
กรรมการ
9. ผูอ าํ นวยการใหญฝา ยภาพลักษณและสือ่ สารองคกร
กรรมการ
10. ผูอ าํ นวยการใหญฝา ยกฎหมาย
เลขานุการ
11. ผูอ าํ นวยการสํานักงานการตรวจการองคกร
ผูช ว ยเลขานุการ
12. ฝายภาพลักษณองคกร กิจการเพือ่ สังคมและสิง่ แวดลอม
ผูช ว ยเลขานุการ
หมายเหตุ
(1)
พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต ไดลาออกตัง้ แตวนั ที่ 22
ตุลาคม 2558
(2)
นายรังสรรค ศรีวรศาสตร ไดลาออกตัง้ แตวนั ที่ 1 ตุลาคม
2558
(3)
นางสรอยทิพย ไตรสุทธิ์ ไดลาออกตัง้ แตวนั ที่ 1 ตุลาคม
2558

ในป 2558 มีการประชุมทัง้ สิน้ 13 ครัง้ ประกอบดวย เรือ่ งเพือ่
พิจารณาจํานวน 31 เรือ่ ง

อํานาจหนาทีข่ องคณะกรรมการธรรมาภิบาลและ
สงเสริมกิจการเพือ่ สังคม
1. เสนอแนะแนวปฏิบัติดานการกํากับดูแลกิจการที่ดีตอ
คณะกรรมการบริษทั ฯ ตามหลักการของกระทรวงการคลัง
และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
2. ตรวจสอบการกํากับดูแล การปฏิบัติงานของกรรมการ
และฝายบริหาร เพื่อใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแล
กิจการทีด่ ี
3. ใหคาํ แนะนําแกคณะกรรมการบริษทั ฯ ในเรือ่ งเกีย่ วกับ
การกํากับดูแลกิจการทีด่ ี
4. ทบทวนแนวปฏิบตั แิ ละหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ขี อง
บริษัทฯ เพื่อใหมีความตอเนื่องและเหมาะสม โดย
เปรียบเทียบกับแนวปฏิบตั ขิ องสากลปฏิบตั ิ และเสนอแนะ
ตอคณะกรรมการบริษทั ฯ
5. มีอาํ นาจในการเรียกพนักงานและลูกจางของบริษทั ฯ และ
บุคคลอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของ มาใหถอ ยคําหรือความเห็น รวม
ทั้งใหมีอํานาจในการเรียกเอกสารหรือสิ่งอื่นใดมาเพื่อ
ประกอบการพิจารณาไดดว ย

2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและสงเสริม
กิจการเพือ่ สังคม

เพือ่ ใหการดําเนินงานของบริษทั ฯ เปนไปตามหลักการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดีตามที่กระทรวงการคลังและตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยกําหนดและเปนทีย่ อมรับในระดับสากล คณะ
กรรมการบริษทั ฯ ไดแตงตัง้ คณะกรรมการธรรมาภิบาล โดยมี
รายชือ่ ดังตอไปนี้
1. พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจง
ประธานกรรมการ
2. พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต(1)
กรรมการ
3. นายรังสรรค ศรีวรศาสตร(2)
กรรมการ
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การกํากับดูแลกิจการ

6. กําหนดนโยบาย และแนวทางประชาสัมพันธองคกร เพือ่
ใหเกิดภาพลักษณทดี่ ตี อ ลูกคา ผูถ อื หุน พนักงาน และ
ผูม สี ว นไดเสียอืน่ ๆ
7. กําหนดนโยบายและแนวทางการมีสว นรวมรับผิดชอบตอ
สิง่ แวดลอม รวมทัง้ การชวยเหลือและสงเสริมสังคม
8. จัดทําโครงการและกิจกรรมเพือ่ สิง่ แวดลอมรวมถึงสือ่ สาร
ประชาสัมพันธโครงการและกิจกรรมเพื่อใหผูถือหุน
ลูกคา คูค า พนักงาน และผูม สี ว นไดเสียอืน่ ๆ รับรูแ ละ
มีโอกาสเขารวมกิจกรรมอยางทัว่ ถึง และจัดทํารายงาน
ดานอนุรกั ษสงิ่ แวดลอมตอสาธารณชนอยางสมํา่ เสมอ
9. จัดทําโครงการและกิจกรรมเพื่อปลูกฝงจิตสํานึกให
พนั ก งานเรื่ อ งการช ว ยเหลื อ สั ง คม การสนั บ สนุ น
สาธารณประโยชน สาธารณกุศล
10. กําหนดงบประมาณในการดําเนินการ และงบสนับสนุน
หนวยงาน หรือบุคคลภายนอกดวยการบริจาคชวยเหลือ
ดานการเงินหรือการใหบัตรโดยสาร ซึ่งเปนไปตาม
นโยบายของคณะกรรมการสงเสริมกิจการเพื่อสังคม
รวมทั้งการกํากับดูแลการพิจารณาอนุมัติใชจายตาม
งบประมาณ
11. แตงตัง้ คณะทํางานไดตามความจําเปนและเหมาะสม
12. ดําเนินการอืน่ ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ มอบหมาย
ในป 2558 มีการประชุมทัง้ สิน้ 1 ครัง้ ประกอบดวย เรือ่ งเพือ่
พิจารณาจํานวน 2 เรือ่ ง และเรือ่ งเพือ่ ทราบจํานวน 1 เรือ่ ง

คณะกรรมการกํากับยุทธศาสตรและการปฏิรปู
บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)
เพือ่ ขับเคลือ่ นยุทธศาตรและการปฏิรปู บริษทั ฯ คณะกรรมการ
บริษัทฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการกํากับยุทธศาสตรและการ
ปฏิรปู บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) มีรายชือ่ ดังตอไปนี้
1. นายอารีพงศ ภูช อุม
ประธานกรรมการ
2. นายคณิศ แสงสุพรรณ
กรรมการ
3. พลอากาศเอก ศิวเกียรติ์ ชเยมะ
กรรมการ
4. นายรัฐพล ภักดีภมู ิ
กรรมการ
5. นายสมเกียรติ ศิรชิ าติไชย
กรรมการ
6. นายวิรไท(1) สันติประภพ
กรรมการ
7. นายกษมา บุณยคุปต
กรรมการ
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8. กรรมการผูอ าํ นวยการใหญ
กรรมการ
9. ผูอ าํ นวยการใหญสาํ นักเลขานุการบริษทั ฯ
เลขานุการ
หมายเหตุ
นายวิรไท สันติประภพ ไดลาออกตัง้ แตวนั ที่ 25 กันยายน
2558

(1)

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการกํากับยุทธศาสตร
และการปฏิรปู
1. กํากับดูแลใหฝายบริหารจัดทําแผนยุทธศาสตร และ
แผนปฏิรปู องคกร เพือ่ ใหบริษทั ฯ เปนองคกรทีส่ ามารถ
แขงขันไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถสรางผล
ตอบแทนทีเ่ หมาะสมอยางยัง่ ยืน ทัง้ นี้ แผนยุทธศาสตร
และแผนปฎิรูปองคกรจะตองครอบคลุมทุกมิติของการ
ดําเนินธุรกิจและมีการบูรณาการกัน ทัง้ มาตรการเรงดวน
และมาตรการทีม่ ผี ลตอเนือ่ ง
2. กลัน่ กรองแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิรปู องคกร กอน
นําเสนอคณะกรรมการบริษทั ฯ เพือ่ ขออนุมตั ิ
3. ติดตาม กํากับดูแล และใหคําแนะนําใหฝายบริหาร
ดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิรูปองคกร
รวมทัง้ กํากับดูแลใหมผี บู ริหารรับผิดชอบการดําเนินการ
ตามแผนแตละแผนอยางชัดเจน
4. แต ง ตั้ ง ที่ ป รึ ก ษาเพื่ อ สนั บ สนุ น การจั ด ทํ า และการ
ดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิรูปองคกร
ตามทีเ่ ห็นสมควร
5. สามารถขอและเขาถึงการดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ไดจาก
ทุกหนวยงานตามทีเ่ ห็นสมควร
6. ปฏิบตั หิ นาทีอ่ นื่ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ มอบหมาย
ในป 2558 มีการประชุมทัง้ สิน้ 46 ครัง้ ประกอบดวย เรือ่ งเพือ่
พิจารณาจํานวน 145 เรือ่ ง และเรือ่ งเพือ่ ทราบจํานวน 58 เรือ่ ง

การสรรหาผูบ ริหารระดับสูงสุด

การแตงตั้งกรรมการผูอํานวยการใหญ ซึ่งเปนตําแหนง
เจาหนาทีบ่ ริหารสูงสุดของบริษทั ฯ นัน้ คณะกรรมการบริษทั ฯ
จะแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูดํารงตําแหนงกรรมการ
ผูอ าํ นวยการใหญ ตามทีก่ าํ หนดโดยพระราชบัญญัตคิ ณ
ุ สมบัติ
มาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.
2518 และที่แกไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ ซึ่ง
ประกอบดวยกรรมการบริษัทฯ 5 คน และรองกรรมการ
ผูอํานวยการใหญสายทรัพยากรบุคคลและกํากับกิจกรรม
องคกร ทําหนาที่เลขานุการ โดยคณะกรรมการสรรหาฯ มี

อํานาจหนาที่ในการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการสรรหา และ
ดําเนินการสรรหาผูที่มีความรูความสามารถ ประสบการณ
ที่เหมาะสม และมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม เพื่อ
ดํารงตําแหนงกรรมการผูอํานวยการใหญ และเสนอชื่อผูที่
ผานการคัดเลือกทีส่ มควรไดรบั การแตงตัง้ ตอคณะกรรมการ
บริษัทฯ เพื่อพิจารณา รวมทั้งดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะ
กรรมการบริษทั ฯ มอบหมาย โดยอํานาจของคณะกรรมการ
สรรหาผูดํารงตําแหนงกรรมการผูอํานวยการใหญสิ้นสุดลง
เมื่อมีการลงนามสัญญาวาจางผูบริหารในตําแหนงกรรมการ
ผูอ าํ นวยการใหญแลวเสร็จ
และเพื่อใหการสรรหากรรมการผูอํานวยการใหญ บริษัท
การบินไทย จํากัด (มหาชน) เปนไปตามทีก่ าํ หนดไวในขัน้ ตอน
และแนวทางการสรรหาผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจตาม
พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และทีแ่ กไขเพิม่ เติม (ฉบับ
ที่ 6) พ.ศ. 2550 คณะกรรมการบริษทั ฯ จะพิจารณาแตงตัง้
คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนของผูดํารงตําแหนง
กรรมการผูอํานวยการใหญ ประกอบดวยกรรมการบริษัทฯ
4 คน และผูแ ทนสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
(สคร.) 1 คน รวมเปนกรรมการ และรองกรรมการผูอ าํ นวยการใหญ
สายทรัพยากรบุคคลและกํากับกิจกรรมองคกร ทําหนาที่
เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนของผูดํารง
ตําแหนงกรรมการผูอํานวยการใหญ โดยใหคณะกรรมการ
พิจารณาผลตอบแทนผูด าํ รงตําแหนงกรรมการผูอ าํ นวยการใหญ
พิจารณากําหนดผลตอบแทนและเงือ่ นไขการจาง รวมทัง้ เจรจา
ตอรองผลตอบแทนและเงือ่ นไขการจางกับผูท จี่ ะไดรบั แตงตัง้
ใหดาํ รงตําแหนงกรรมการผูอ าํ นวยการใหญของบริษทั ฯ และนํา
เสนอผลการพิจารณาพรอมรางสัญญาจางตอคณะกรรมการ
บริษัทฯ เพื่อพิจารณาเห็นชอบกอนการจัดทําสัญญาวาจาง
ผูบ ริหารในตําแหนงกรรมการผูอ าํ นวยการใหญตอ ไป

การกํากับดูแลการดําเนินงาน
ของบริษทั ยอย บริษทั รวม และบริษทั
ทีเ่ กีย่ วของ

การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษทั ยอย บริษทั รวม และ
บริษัทที่เกี่ยวของนั้น บริษัทฯ ในฐานะผูถือหุนไดสงผูแทน
บริษทั ฯ เพือ่ เขาไปมีสว นรวมในการทําหนาทีด่ แู ลผลประโยชน
ตลอดจนประสานงานในการรวมมือทําธุรกิจระหวาง บริษัท
ยอย บริษทั รวม และบริษทั ทีเ่ กีย่ วของ โดยผูแ ทนบริษทั ฯ จะ
เปนผูที่ไดรับความเห็นชอบจากฝายบริหารของบริษัทฯ และ
ผานการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ เขาดํารงตําแหนง
กรรมการในบริษทั ยอย บริษทั รวม และบริษทั ทีเ่ กีย่ วของ ซึง่

กรรมการที่ไดรับแตงตั้งเปนผูแทนนั้น ประกอบดวย บุคคล
จากคณะกรรมการบริษทั ฯ ฝายบริหาร หรือบุคคลภายนอกที่
มีความรูค วามเขาใจในธุรกิจ สามารถใหแนวทางบริหารทีจ่ ะ
เปนประโยชนตอ บริษทั ฯ ได และตองมีคณ
ุ สมบัตเิ ปนไปตาม
หลักเกณฑการแตงตั้งผูแทน บริษัท การบินไทย จํากัด
(มหาชน) เปนกรรมการในบริษทั ยอย บริษทั รวม หรือบริษทั
ทีเ่ กีย่ วของ
ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดจัดทําคูมือในการปฏิบัติหนาที่ของผูแทน
บริษัทฯ เพื่อใหผูแทนบริษัทฯ ไดปฏิบัติตามหลักเกณฑและ
แนวทางที่เปนมาตรฐานเดียวกัน สอดคลองกับนโยบายการ
กํากับดูแลกิจการทีด่ ี ซึง่ ในคูม อื นีไ้ ดกาํ หนดถึง ขอพึงปฏิบตั ิ
ทีด่ ขี องกรรมการผูแ ทน ขอพึงระมัดระวัง หนาทีแ่ ละความ
รับผิดชอบโดยใหยดึ ถือปฏิบตั ติ ามกฎหมาย วัตถุประสงคและ
ขอบังคับ ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุนเพื่อรักษาประโยชน
ของบริษทั ฯ ในบริษทั ยอย บริษทั รวม และบริษทั ทีเ่ กีย่ วของ
สําหรับในเรื่องนโยบายที่สําคัญ ใหผูแทนบริษัทฯ ขอรับ
นโยบายจากบริษัทฯ กอนเสนอความเห็นในที่ประชุมบริษัท
ยอย บริษทั รวม และบริษทั ทีเ่ กีย่ วของ เชน การจัดสรรกําไร
การจายเงินปนผล หรือนําสงเงินรายไดแผนดิน การเลือกตัง้
กรรมการแทนกรรมการที่ลาออกตามวาระ การเพิ่ม-ลดทุน
การเลิก-ควบรวมกิจการ ทั้งนี้ ผูแทนบริษัทฯ ตองรายงาน
ขอมูลตางๆ ตามกรอบระยะเวลาทีก่ าํ หนดตอฝายบริหาร และ
คณะกรรมการบริษทั ฯ
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดใหมีการวิเคราะห ติดตาม และ
รายงานผลการดําเนินงานของบริษทั ยอย บริษทั รวม และบริษทั
ที่เกี่ยวของ เปนประจําทุกไตรมาส เพื่อใหฝายบริหารและ
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดใชขอมูลในการตัดสินใจ กําหนด
ทิศทางและแนวทางในการกํากับดูแลการลงทุนในบริษทั ยอย
บริษทั รวม และบริษทั ทีเ่ กีย่ วของไดตอ ไป

การดูแลเรือ่ งการใชขอ มูลภายใน

บริษทั ฯ มีนโยบายปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยฯ
และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยอยางเครงครัด โดยบริษทั ฯ ใหความสําคัญในเรือ่ ง
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อใหบรรลุผลในทางปฏิบัติ
โดยออกประกาศบริษทั ฯ เรือ่ งการปองกันการใชขอ มูลภายใน
เพือ่ ประโยชนสว นตน ตัง้ แตป 2547 เพือ่ หามกรรมการ รวมถึง
กรรมการทีพ่ น ตําแหนงในชวง 6 เดือน และผูบ ริหาร ซือ้ ขาย
หลักทรัพยของบริษทั ฯ กอนการประกาศงบการเงิน 1 เดือน
และหลังประกาศ 3 วัน โดยทุกๆ 3 เดือน สํานักเลขานุการ
บริษทั ฯ จะจัดทําวาระแจงคณะกรรมการและฝายบริหาร รวมถึง
จัดทําหนังสือแจงกรรมการและผูบริหารเปนรายบุคคลถึง
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ชวงระยะเวลาหามทําการซือ้ ขายหุน การบินไทย ตามประกาศ
บริษทั ฯ ฉบับดังกลาว
นอกจากนัน้ ยังจัดทําวาระแจงคณะกรรมการบริษทั ฯ และฝาย
บริหารทุกเดือนเรื่องรายงานการถือครองหุนการบินไทยของ
กรรมการบริษทั ฯ และผูบ ริหารระดับสูง รวมทัง้ ของคูส มรส
และบุ ต รที่ ยั ง ไม บ รรลุ นิ ติ ภ าวะ เพื่ อ แจ ง ให ท ราบถึ ง การ
เปลีย่ นแปลงการถือครองหุน ของคณะกรรมการบริษทั ฯ และ
ฝายบริหาร รวมทั้งแจงบทลงโทษ กรณีไมไดจัดทํารายงาน
การเปลีย่ นแปลงการถือหลักทรัพยตอ สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยภายในระยะเวลาที่
กําหนด รวมทัง้ กําหนดไวในจรรยาบรรณการบินไทย ใหการ
เปดเผยหรือใชขอมูลภายในเพื่อประโยชนสวนตน ถือวา
เปนการผิดวินยั พนักงาน

คาตอบแทนของผูส อบบัญชี
คาตอบแทนจากการสอบบัญชี

บริษทั ฯ และบริษทั ยอย จายคาตอบแทนการสอบบัญชี ใหแก
สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) ซึง่ เปนผูส อบบัญชีของ
บริษัทฯ ในรอบปบัญชีที่ผานมามีจํานวนเงินรวม 4,670,000
บาท โดยบริษทั ฯ ไมไดจา ยคาตอบแทนใหบคุ คลหรือกิจการ
ทีเ่ กีย่ วของกับ สตง. ในรอบปบญ
ั ชีทผี่ า นมา

คาบริการอืน่

บริษทั ฯ และบริษทั ยอย จายคาตอบแทนของงานบริการอืน่ ซึง่
ไดแก คาธรรมเนียมตรวจสอบปฏิบตั ติ าม BOI คาธรรมเนียม
ตรวจรับรองรายไดของหนวยธุรกิจ คาธรรมเนียมรับรองรายได
สาขาประเทศอินเดีย และคาธรรมเนียมรับรองรายได สาขา
ประเทศบรูไน และคาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือคอมฟอรด
เลตเตอร ใหแก สตง. ซึง่ เปนผูส อบบัญชีของบริษทั ฯ ในรอบป
บัญชีทผี่ า นมามีจาํ นวนเงินรวม 660,000 บาท แตบริษทั ฯ ไม
ไดจายคาบริการอื่นใหบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกับ สตง.
ในรอบปบัญชีที่ผานมาหรือรายจายในอนาคตอันเกิดจากการ
ตกลงทีย่ งั ใหบริการไมแลวเสร็จในรอบปบญ
ั ชีทผี่ า นมา

การปฏิบตั ติ ามหลักการกํากับดูแล
กิจการทีด่ ใี นเรือ่ งอืน่ ๆ

บริษทั ฯ มุง มัน่ ปฏิบตั ติ ามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ตี ามที่
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนดไว โดยในป 2558 มี
ทัง้ เรือ่ งทีบ่ ริษทั ฯ ไดดาํ เนินการแลว แตไมไดเปดเผยเปนลาย
ลักษณอกั ษร และเรือ่ งทีอ่ าจไมครอบคลุมตามหลักเกณฑของ
โครงการสํารวจการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย
รายละเอียดดังตอไปนี้
92 รายงานประจําป 2558

1. บริษัทควรมีนโยบายจํากัดจํานวนบริษัทจดทะเบียนที่
กรรมการแตละคนจะดํารงตําแหนงกรรมการไดไมเกิน
5 แหง ในกรณีนบี้ ริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ามพ.ร.บ. คุณสมบัติ
มาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
พ.ศ. 2518 มาตรา 7 ทีก่ าํ หนดไววา ผูใ ดจะดํารงตําแหนง
กรรมการในรัฐวิสาหกิจเกินกวา 3 แหงมิได…
2. บริษัทควรมีการกําหนดวาระการดํารงตําแหนงของ
กรรมการอิสระไวไมเกิน 9 ป ในทางปฏิบตั ิ กรรมการ
อิสระของบริษทั ฯ มีวาระการดํารงตําแหนงไมเกิน 9 ป
3. บริ ษั ท ควรจั ด ให มี ห น ว ยงานกํ า กั บ การปฏิ บั ติ ง าน
(Compliance Unit) ซึง่ บริษทั ฯ ไดมกี ารจัดตัง้ หนวยงาน
กองกํากับกิจกรรมองคกรและธุรการ (Compliance &
Administration Department) ทําหนาที่ Compliance
Unit
4. บริษทั ไมสามารถกําหนดวิธกี ารลงคะแนนเสียงเลือกตัง้
กรรมการโดยการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative
Voting) เนื่องจากขอบังคับบริษัท ระบุใหหุนหนึ่งหุน
มีหนึ่งเสียง โดยผูถือหุนแตละคนตองใชคะแนนเสียงที่
มีอยูท งั้ หมดตามจํานวนหุน ทีม่ ี เลือกตัง้ บุคคลเดียวหรือ
หลายคนเปนกรรมการได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแก
ผูใ ดมากนอยเพียงใดไมได
5. คณะกรรมการประกอบดวยกรรมการจํานวน 5-12 คน
เนือ่ งจากขอบังคับของบริษทั กําหนดใหคณะกรรมการ
บริษทั ประกอบดวยกรรมการจํานวนไมนอ ยกวา 5 คน
แตไมมากกวา 15 คน เพื่อใหเหมาะสมกับขนาดและ
ลักษณะของธุรกิจ
6. บริษทั ควรกําหนดนโยบายเกีย่ วกับจํานวนองคประชุมขัน้ ตํา่
ณ ขณะที่ ค ณะกรรมการจะลงมติ ใ นที่ ป ระชุ ม คณะ
กรรมการวา ตองมีกรรมการอยูไ มนอ ยกวา 2 ใน 3 ของ
จํานวนกรรมการทัง้ หมด เนือ่ งจากขอบังคับบริษทั กําหนด
เฉพาะองคประชุมตองมีกรรมการไมนอ ยกวากึง่ หนึง่ ของ
จํานวนกรรมการทั้งหมด แตไมไดกําหนดจํานวนองค
ประชุมขัน้ ตํา่ ณ ขณะทีค่ ณะกรรมการจะลงมติ
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ความรับผิดชอบตอสังคม

ความรับผิดชอบ

ตอสังคม

บริษทั ฯ ตระหนักถึงความสําคัญเรือ่ งความรับผิดชอบตอสังคม
และไดจดั ทําเนือ้ หาภาพรวมการดําเนินงานดานความรับผิดชอบ
ตอสังคมไวในรายงานการพัฒนาอยางยั่งยืน ประจําป 2558
ซึ่งเปนไปตามกรอบการรายงานสากล GRI ฉบับ G4 (Global
Reporting Initiative) ผูสนใจสามารถศึกษารายละเอียดได
ในหนังสือรายงานการพัฒนาอยางยั่งยืน ซึ่งบริษัทฯ จัดสง
ใหผูถือหุนทุกรายและเปดเผยตอประชาชนทางเว็บไซตของ
บริษัทฯ ที่ www.thaiairways.com
94 รายงานประจําป 2558

แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปองกัน
การมีสวนเกี่ยวของกับการคอรรัปชั่น

บริษัทฯ ไดเห็นความสําคัญถึงปญหาการทุจริตและประพฤติ
มิชอบที่จะสงผลกระทบกอใหเกิดความเสียหายตอบริษัทฯ
ดังนั้น บริษัทฯ จึงนํานโยบาย “Whistle Blower” เขามาใช
ในการบริหารจัดการ มีการทบทวนการนําไปปฏิบัติจากการ
ประกาศนโยบาย Whistle Blower การรับเรื่องรองเรียนและ
แจงเบาะแสการกระทําผิดโดยไมจาํ เปนตองระบุตวั ตน มีระบบ

สื่อสารภายในองคกรแบบโตตอบและอีเมล เปนเครื่องมือ
ใชงานทัว่ ทัง้ องคกร ปริมาณขอรองเรียนทีล่ ดลงและสัดสวนใน
การดําเนินการเพือ่ แกปญ
 หา จะแสดงถึงผลการปฏิบตั ใิ นการ
ปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบอยางเกิดประสิทธิผล
และมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดมีการจัดทําระเบียบบริษัทฯ วาดวยการ
รองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือการไมปฏิบัติตามกฎหมาย
กฎ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งบริษัท หรือธรรมาภิบาลหรือ
จริยธรรม ตามประมวลธรรมาภิบาลและจริยธรรม พ.ศ. 2553
ขึ้นเพื่อใหพนักงาน ลูกจาง ผูมีสวนไดเสียและบุคคลภายนอก
ใชเปนชองทางในการแจงเบาะแสความเคลือบแคลงที่อาจ
ทําใหเขาใจไดวาเปนการกระทําผิดตอกฎ ระเบียบ ขอบังคับ
ของบริษทั ฯ และกฎหมาย เพือ่ ใหบริษทั ฯ ไดทาํ การตรวจสอบ
ขอเท็จจริงไดถูกตอง พรอมทั้งมีมาตรการในการคุมครอง
ผูรองเรียน เพื่อสรางความเชื่อมั่นและความปลอดภัยใหกับ
ผูรองเรียนดวย อันจะนําไปสูความเปนธรรม โปรงใส และ
ตรวจสอบไดขององคกรตอไป
สําหรับในป 2554 บริษัทฯ ไดลงนามคําประกาศเจตนารมณ
แนวรวมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาค
เอกชนไทยในการตอตานการทุจริต เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม
2554 เพื่อใหความรวมมือกับภาคเอกชนไทย และมุงเนนถึง
ความสําคัญของการตอตานการทุจริตในวงกวางตอไป
ตั้งแตป 2556 เปนตนมา บริษัทฯ ไดบรรจุหลักสูตรการฝก
อบรมวาดวยเรื่องการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แกฝายพัฒนาการเรียนรูภายในองคกร พรอมกับการเขาไป
ศึกษาดูงานเพิม่ เติมจากหนวยงานภายนอกในป 2557 บริษทั ฯ
ไดริเริ่มดําเนินการเผยแพรเรื่องการปองกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบใหกับพนักงานทั้งระดับบริหาร ระดับบังคับ
บัญชา และระดับปฏิบตั กิ ารในฝายงานตางๆ อาทิ ฝายบริการ
อุปกรณภาคพื้น ฝายชาง ฝายบริการลูกคาภาคพื้น ฯลฯ
ในป 2557 บริษัทฯ ไดรับการประเมินในเรื่องการปองกัน
การมีสวนเกี่ยวของกับการคอรรัปชั่น (Anti-Corruption
Progress Indicators) จากสถาบันไทยพัฒน โดยมีสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยเปน
ผู  ส นั บ สนุ น และบริ ษั ท ฯ ได รั บ การประเมิ น ในระดั บ ที่ 2
(Declared) สําหรับในป 2558 บริษัทฯ ไดรับการประเมิน
จากสถาบันไทยพัฒน ในการดําเนินการเพื่อความยั่งยืนเรื่อง
Anti-Corruption Progress Indicators ที่บริษัทฯ มีการเปด
เผยหรือที่ปรากฏตอสาธารณะในแบบแสดงรายการขอมูล
ประจําป (แบบ 56-1) หรือรายงานประจําป (แบบ 56-2)

หรือในรายงานอื่นๆ ของการปองกันการมีสวนเกี่ยวของกับ
การคอร รั ป ชั่ น ซึ่ ง ได รั บ ผลการประเมิ น อยู  ใ นระดั บ ที่ 3
ประจําป 2558
นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดรับการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity &
Transparency Assessment: ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2557 จากสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) บริษัทฯ ไดผลคะแนนการ
ประเมินรอยละ 75.84 ซึ่งเปนการประเมินในระดับคะแนน
ที่สูง เพื่อใหหนวยงานภาครัฐแตละแหงรับทราบถึงสถานะ
ระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานเปนไป
ตามหลั ก การกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี มี ก ารปฏิ บั ติ ง านด ว ย
ความซือ่ สัตย สุจริต มีการดําเนินงานทีโ่ ปรงใส มีประสิทธิภาพ
และตรวจสอบไดทุกประการ ซึ่งเปนหนึ่งในปจจัยสําคัญที่
นําไปสูการเพิ่มคาดัชนีภาพลักษณคอรรัปชั่น (Corruption
Perception Index: CPI) ของประเทศไทยดวย
ในป 2558 บริษัทฯ ไดมีการประกาศนโยบายการตอตาน
การทุจริตและประพฤติมิชอบของบริษัท การบินไทย จํากัด
(มหาชน) เผยแพรประชาสัมพันธใหพนักงานบริษัทฯ ปฏิบัติ
ตามอยางเครงครัด อีกทั้งนําไปเผยแพร/ประชาสัมพันธใน
www.thaiairways.com สูสาธารณะ ทั้งนี้บริษัทฯ ยังได
นําแนวทางปฏิบัติสัญญาคุณธรรม (Integrity Pact) มาใช
ดวยการเชิญบุคคลภายนอก (เจาหนาที่จากองคกรตอตาน
คอรรัปชั่น (ประเทศไทย)) เขามาสังเกตการณในทุกขั้นตอน
ของการดําเนินการจัดซื้อไวนสําหรับการใหบริการผูโดยสาร
บนเครื่องบินเปนลําดับเเรก เพื่อใหเกิดความโปรงใสและ
เป น ธรรม มี ค วามซื่ อ สั ต ย สุ จ ริ ต ในการปฏิ บั ติ ง านและ
พนักงานทุกระดับตองเขามามีสวนรวมในการขับเคลื่อน
สงเสริมและสนับสนุนการตอตานการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ เพื่อนําพาใหเปนองคกรที่มีการปฏิบัติงานดวยความ
ซื่อสัตย สุจริต โปรงใส ตรวจสอบไดอยางยั่งยืนตอไป
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การควบคุมภายใน

และการบริหาร
จัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ จัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอกับการ
ดําเนินการธุรกิจและมีการติดตามประเมินผลอยางสมํา่ เสมอ
เพื่ อ ให ค วามมั่ น ใจว า ระบบที่ ว างไว ส ามารถดํ า เนิ น ไปได
อยางเหมาะสมกับสภาพแวดลอมที่มีการเปลี่ยนแปลงและ
สอดคลองกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได โดยมีโครงสราง
การควบคุมภายในครบทั้ง 5 องคประกอบและ 17 หลักการ
ตามมาตรฐาน Committee of Sponsoring Organization
of The Treadway Commission : COSO 2013 ทั้งนี้ ผลการ
ประเมินการควบคุมภายใน สรุปไดดังนี้

สภาพแวดลอมของการควบคุม

1. องคกรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณคาของ
ความซื่อตรง (Integrity) และจริยธรรม

บริษัทฯ มีระเบียบบริษัทฯ วาดวยการบริหารงานบุคคล และ
มีคมู อื ประมวลบรรษัทภิบาลและจริยธรรมเปนแนวทางในการ
ปฏิบตั หิ นาที่ และการตัดสินใจในเรือ่ งตางๆ โดยพนักงานตอง
มีความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม ทํางานดวย
ความโปรงใส ปกปองผลประโยชน และมีความรับผิดชอบตอ
ผูมีสวนไดเสียขององคกร ตลอดจนบริหารงานโดยยึดหลัก
บรรษัทภิบาล ไมแสวงหาประโยชนเพือ่ ตนเองหรือผูอ นื่ และ
ไมมีผลประโยชนทับซอน ไมยินยอมใหเกิดการทุจริตขึ้นใน
งานทีต่ นมีหนาทีร่ บั ผิดชอบ มีขอ กําหนดใหผปู ฏิบตั งิ านจะตอง
จัดทํารายงานแจงตอผูบังคับบัญชาตนสังกัดในทันทีที่สงสัย
วาตนเองหรือบุคคลที่เกี่ยวของมีผลประโยชนที่ขัดแยงกันกับ
ผลประโยชน ข องบริ ษั ท ฯ มี บ ทลงโทษที่ เ หมาะสมหากมี
การฝาฝนขอกําหนด มีการเผยแพร Code of Ethics โดย
การสื่ อ สารข อ กํ า หนดและบทลงโทษข า งต น ให ผู  บ ริ ห าร
และพนักงานทุกคนรับทราบ อีกทั้งมีบรรจุอยูในหลักสูตร
Orientation และแจงใหพนักงานใหมทุกคนทราบในการ
ปฐมนิ เ ทศด ว ย นอกจากนี้ เมื่ อ พบว า มี ก ารละเมิ ด หลั ก
จริยธรรมของบริษัทฯ ใหผูบังคับบัญชาวากลาวตักเตือน
หรือดําเนินการสอบสวนลงโทษทางวินัย โดยใหคํานึงถึง
พฤติกรรมของการฝาฝน ความจงใจ หรือเจตนา มูลเหตุจงู ใจ

อายุ ประวัติ ตําแหนง หนาที่และความรับผิดชอบของผูฝาฝน
รวมทัง้ ความเสียหายทีบ่ ริษทั ฯ ไดรบั หรือมูลเหตุอนื่ ๆ แลวแต
กรณี กรณีการประพฤติปฏิบัติฝาฝนหลักจริยธรรมของ
บริษัทฯ ใหสํานักงานตรวจการองคกรมีอํานาจและหนาที่ใน
การพิจารณาและวินิจฉัยภายในกรอบระยะเวลาที่กําหนด
ตามระเบียบบริษัทฯ วาดวยการรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
หรือการไมปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง
บริษัทฯ หรือตามประมวลบรรษัทภิบาลและจริยธรรม

2. คณะกรรมการมีความเปนอิสระจาก
ฝายบริหาร และทําหนาที่กํากับดูแล
(Oversight) และพัฒนาการดําเนินการ
ดานการควบคุมภายใน

บริ ษั ท ฯ มี ก ารกํ า หนดบทบาทหน า ที่ ข องคณะกรรมการ
บริษัทฯ และฝายบริหารไวในคูมือกรรมการ รวมถึง Table of
Authority โดยอางอิงจาก พระราชบัญญัติ บริษัท มหาชน
จํากัด พ.ศ. 2535 บทบัญญัติที่เกี่ยวของในประมวลกฎหมาย
แพ ง และพาณิ ช ย พระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย แ ละตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2535 ขอบังคับและประกาศตางๆ ทีเ่ กีย่ วของ
กั บ คณะกรรมการกํ ากั บ หลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พย
รวมถึงขอบังคับและนโยบายของบริษัทฯ และเพื่อใหบริษัทฯ
มีการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี (Good Corporate Governance)
ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของกระทรวงการคลัง
และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย บริษัทฯ จึงไดแตงตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเปนคณะกรรมการชุดยอยของ
คณะกรรมการบริษทั ฯ โดยมีการระบุขอบเขต หนาทีแ่ ละความ
รับผิดชอบไวในคําสั่งบริษัทฯ และในกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบดวยมีการจัดทําบันทึกขอตกลงกับสํานักงานคณะ
กรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ซึ่งจะกําหนดเปาหมายการ
ดําเนินงานดวย KPI และระยะเวลาในการดําเนินงานอยาง
ชัดเจน และจะนําบันทึกฯมาจัดทําเปนแผนวิสาหกิจ แผน
กลยุทธ และแผนการดําเนินงานประจําป ตลอดจนมีการ
ติดตามในทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ และคณะกรรมการ
ชุดตางๆ ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ อยาง
สมํ่าเสมอ อาทิ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง คณะกรรมการธรรมาภิบาลและสงเสริม
กิจการเพือ่ สังคม เปนตน คณะกรรมการบริษทั ฯ ประกอบดวย
ผูเชี่ยวชาญหลากหลายสาขา อาทิ ธุรกิจการเงิน การขนสง
กฎหมาย ซึ่งสามารถตรวจสอบไดจากประวัติกรรมการ
ตลอดจนมีการกําหนดใหมีกรรมการอิสระอยางนอย 1 ใน 3
ของจํานวนกรรมการทั้งหมดตามขอกําหนดของ กลต. และ
สคร. โดยในบางขณะมีกรรมการอิสระถึง 50% ของกรรมการ
ทั้งหมด และไดมีการตรวจสอบกอนการแตงตั้งวาเปนผูมี
ความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่กรรมการอิสระ
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3. ฝายบริหารไดจัดใหมีโครงสรางสายการ
รายงาน การกําหนดอํานาจในการสั่งการ
และความรับผิดชอบที่เหมาะสม เพื่อให
องคกรบรรลุวัตถุประสงค ภายใต
การกํากับดูแล (oversight) ของ
คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติการปรับปรุงโครงสราง
องคกรที่เหมาะสมทั้งทางธุรกิจและกฎหมาย โดยมีการ
จัดสายงาน หนวยงานในการบังคับบัญชา อํานาจหนาที่
และความรั บผิ ด ชอบตามที่กํา หนดในเอกสาร Function
Description และ Job Description โดยใหมีการทบทวน
เอกสารดังกลาวทุกครัง้ ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงโครงสราง มีการ
แบงแยกหนาที่ ที่สําคัญระหวางการประกอบธุรกิจการบิน
และหนวยธุรกิจ อยางไรก็ตาม ยังมีบางหนวยงานที่มีการ
ปรับโครงสรางหนวยงานแลว และอยูระหวางการปรับปรุง
หนาทีค่ วามรับผิดชอบ (Function Description) และปรับปรุง
คําบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ใหเปนไปตาม
โครงสรางใหม นอกจากนี้ ยังมีฝา ยความปลอดภัย ความมัน่ คง
และมาตรฐานการบิน มีหนาทีใ่ นการวางแผน กําหนดนโยบาย
และบริหารจัดการในระดับ Corporate เพื่อใหบริษัทฯ มี
มาตรฐานความปลอดภัยดานการบิน มีกองกํากับกิจกรรม
องคกรและธุรการ ทําหนาทีเ่ ผยแพร ประชาสัมพันธ และเปน
ศูนยกลางในการเก็บรวบรวมขอมูลดาน Compliance เพือ่ ใช
เปนระบบสอบทานการปฏิบตั งิ านดานตางๆ ใหสอดคลองและ
เปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และมาตรฐาน
สากล ที่เกี่ยวของกับธุรกิจการบินและธุรกิจดานอื่นๆ มี
สํานักงานการตรวจการองคกร ทําหนาที่รับขอรองเรียนและ
ดําเนินการเกีย่ วกับเรือ่ งการทุจริตและประพฤติมชิ อบ รวมถึง
มีสํานักงานการตรวจสอบภายใน ซึ่งมีสายการบังคับบัญชา
ขึ้นตรงตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อใหผูตรวจสอบภายใน
สามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางเปนอิสระและเที่ยงธรรม

4. องคกรแสดงถึงความมุงมั่นในการจูงใจ
พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู
ความสามารถ

บริษัทฯ มีกระบวนการ/วิธีการในการสรรหาบุคลากรที่เปน
ไปตามขอกําหนดตาม พ.ร.บ. คุณสมบัติมาตรฐานสําหรับ
กรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และระเบียบ
บริษทั ฯ วาดวยการบริหารงานบุคคล โดยมีการกําหนดเกณฑ
คุณสมบัติในการสรรหาเพื่อใหไดบุคลากรที่มีความรู ความ
สามารถตรงตามตําแหนงงาน รวมทั้งมีกระบวนการ/วิธีการ
ในการวัดและประเมินผลบุคลากรประจําป ซึ่งบริษัทฯ ได
ปรับปรุงวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance
Management/PM) แทนการประเมิ น ผลแบบเดิ ม
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(Performance Appraisal/PA) โดยปรับเปลี่ยนกรอบนํ้า
หนักการประเมินผลฯ มีการกําหนดมาตรฐานตัวชี้วัดกับ
เปาหมายและเกณฑวัดผล ที่เชื่อมโยงสูการจายคาตอบแทน
ที่เปนธรรม การจายเงินพิเศษ (Incentive) เพื่อใหเปน
มาตรฐานเดียวกันทั้งองคกร ซึ่งจะสงผลตอขวัญและกําลังใจ
ใหกับพนักงานตอไป
นอกจากนี้ ยังมี Competency Model ซึ่งประกอบดวย
Core, Managerial และ Functional Competency ในทุก
ตําแหนงงาน โดยนํา Competency มาใชประเมินผลการ
ปฏิบัติงานกับพนักงานทุกระดับ และนํามาหา Competency
Gap เพือ่ พัฒนา Individual Development Plan/IDP ตอไป
มีนโยบายในการสรางแรงจูงใจเพือ่ รักษาบุคลากร เชน สงเสริม
การพัฒนาศักยภาพในกลุมพนักงานที่มีศักยภาพสูง (THAI
Talent Management) เพื่อเตรียมความพรอมในการเปน
ผูนําและผูเชี่ยวชาญในอนาคต และสามารถทดแทนผูบริหาร
ที่จะเกษียณอายุไดในระยะยาว ซึ่งรวมถึงการเสริมสราง
วัฒนธรรมองคกร การทํางานเชิงธุรกิจแบบ THAI Spirit
ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และจิตสํานึกที่ดีใหกับ
พนักงาน สงเสริมใหมีความรักและความผูกพันในองคกร
ทั้งนี้ ในป 2558 บริษัทฯ ดําเนินงานตามแผนปฏิรูปฯ มีการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ โดยการปรับปรุงโครงสรางองคกร
ปรับลดเสนทางบินที่ขาดทุน ซึ่งการดําเนินการดังกลาวสงผล
ใหมีจํานวนบุคลากรสวนเกิน บริษัทฯ จึงไดจัดทําโครงการ
รวมใจจากองคกร (MSP) และ Golden Handshake และ
มีการปรับขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Reprocess) เพื่อใหงาน
บรรลุวัตถุประสงค

5. องคกรกําหนดใหบุคลากรมีหนาที่และ
ความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน
เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคขององคกร

เพือ่ ใหมนั่ ใจไดวา บริษทั ฯ จะสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค
ขององคกร จึงกําหนดใหบคุ ลากรมีหนาที่ และความรับผิดชอบ
ในการควบคุมภายใน โดยจัดใหมีนโยบายควบคุมภายใน
ซึ่งเปนกระบวนการสื่อสารเชิงบังคับ กําหนดใหผูบริหาร
และพนั ก งานใช เ ป น แนวทางในการปฏิ บั ติ ง านให ไ ด ต าม
เปาหมายโดยผานกระบวนการทํางานที่ไดจัดวางไวอยาง
เหมาะสม และกําหนดตัวชีว้ ดั (KPI) ซึง่ ถายทอดเปาหมายของ
แตละสายงานไปยังพนักงานตามลําดับชั้น ในขณะเดียวกัน
บริษัทฯ พยายามรักษาสมดุลโดยไมสรางแรงกดดันใหกับ
พนักงาน และมีการสรางแรงจูงใจดวยการเชื่อมโยงผลการ
ประเมินกับการพิจารณาความดีความชอบเพื่อขึ้นเงินเดือน
ประจําป และการใหเงินเพิ่มพิเศษ (Incentive)

การบริหารความเสีย่ งในหนวยงาน ตามคูม อื บริหารความเสีย่ ง
ของบริษทั ฯ และมีการจัดทําดัชนีชวี้ ดั ความเสีย่ งทีส่ าํ คัญ (Key
Risk Indicator/KRI ) หากระดับคะแนนของความเสี่ยงเขาสู
Trigger และ Threshold จะมีการทบทวนมาตรการการควบคุม
และจัดทําแผนงานรองรับ นอกจากนี้ ยังมีการระบุความเสีย่ ง
ในส วนที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ โครงการทั้ ง 21 โครงการในแผน
ปฏิรูปฯ โดยไดดําเนินการบริหารความเสี่ยงตามกรอบการ
บริหารความเสีย่ งของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ การบริหารความเสีย่ งของ
บริษัทฯ อยูภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง ซึ่งไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ

การประเมินความเสี่ยง

6. องคกรกําหนดวัตถุประสงค ไวอยางชัดเจน
เพียงพอ เพื่อใหสามารถระบุและประเมิน
ความเสี่ยงตางๆ ที่เกี่ยวของกับการบรรลุ
วัตถุประสงคขององคกร

บริษทั ฯ ไดกาํ หนดวัตถุประสงคในการดําเนินงาน โดยมุง เนน
ความปลอดภัย และการใหบริการที่ดีเลิศแกลูกคาภายใต
วิสยั ทัศน “First Choice Carrier with Touches of THAI” ซึง่ เนน
การใหบริการแกผูโดยสาร/ลูกคาอยางดีเลิศดวยเสนหความ
เปนไทยที่ลูกคาเลือกเปนอันดับแรก และดานความปลอดภัย
จะตองเปนไปตามขอกําหนดของมาตรฐานการบินสากล ทัง้ นี้
ตามที่บริษัทฯ อยูระหวางการดําเนินการตามแผนปฏิรูป ซึ่งมี
เปาหมายหลักคือการเปนองคกรแหงโอกาส เปนความภาคภูมใิ จ
และสงางามในฐานะสายการบินแหงชาติ และเพื่อใหบรรลุ
เปาหมายดังกลาว ในป 2558 บริษัทฯ ไดเริ่มดําเนินการ
ตามวัตถุประสงคแรกคือ “หยุดการขาดทุน” (Stop the
Bleeding) ซึ่งประกอบดวย 6 กลยุทธหลักและ 21 โครงการ
จากนั้นจะดําเนินการตอไปในอีก 2 วัตถุประสงค ไดแก
“สรางความแข็งแกรงในการแขงขัน” (Strength Building)
และ “เติบโตอยางมีกาํ ไรในระยะยาว” (Sustainable Growth)

7. องคกรระบุและวิเคราะหความเสี่ยง
ทุกประเภทที่อาจกระทบตอการบรรลุ
วัตถุประสงค ไวอยางครอบคลุมทั่วทั้ง
องคกร

บริษทั ฯ โดยฝายบริหารความเสีย่ งรวมกับฝายบริหาร ไดมกี าร
วิเคราะหปจจัยเสี่ยงในดานตางๆ ทั้งจากปจจัยภายนอก เชน
ภาวการณแขงขันในธุรกิจการบิน เศรษฐกิจและการเมืองทั้ง
ของโลกและภูมิภาค การกอการราย ภัยพิบัติและโรคระบาด
และจากปจจัยภายใน เชน ประสิทธิภาพของกระบวนการ
ทํางานและการบริหารจัดการ โดยไดระบุความเสี่ยงในดาน
ตางๆ ไดแก ดานกลยุทธ ดานการดําเนินงาน ดานการเงิน
และดานมาตรฐานและกฎระเบียบ รวมถึงสายงานตางๆ ไดมี

8. องคกรไดพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการ
ทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุ
วัตถุประสงคขององคกร

บริษัทฯ มีนโยบายการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เพื่อใหเกิดความโปรงใส และเปนธรรม มีความซื่อสัตยสุจริต
ในการปฏิบัติงาน รวมถึงไดมีการประเมินความเสี่ยงเรื่อง
บริษทั ฯ อาจไดรบั ความเสียหายจาก Fraud Risk โดยบรรจุเปน
ความเสี่ยงระดับองคกร และระดับฝาย เพื่อใหทุกหนวยงาน
มีการประเมินความเสี่ยงดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
นอกจากนี้ สํานักงานตรวจการองคกรรวมกับฝายฝกอบรม
บุคลากร ไดจดั บรรยายรณรงคปอ งกันการทุจริตและประพฤติ
มิชอบใหกับพนักงานในหนวยงานตางๆ เพื่อสงเสริมและ
ปลูกจิตสํานึกใหพนักงานตระหนักและพึงระวังในการปฏิบัติ
ที่เปนการขัดตอกฎหมาย กฎ ขอบังคับ และระเบียบบริษัทฯ
ซึ่งเปนการกระทําผิดจากการปฏิบัติงานโดยรูเทาไมถึงการณ
อีกทั้ง ไดจัดตั้งสมาชิกเครือขาย “TG รวมพลังปองกันภัย
ทุจริต” โดยมีพนักงานจากหนวยงานตางๆในบริษัทฯ เขารวม
เปนสมาชิกและมีสวนรวมในการเฝาระวัง สอดสองดูแลการ
กระทําทุจริตและประพฤติมิชอบ อันจะนํามาซึ่งประโยชน
สูงสุดของบริษทั ฯ ในการสรางบุคคลตนแบบทีม่ คี วามซือ่ สัตย
สุจริตในการปฏิบัติงานอยางยั่งยืนตอไป

9. องคกรสามารถระบุและประเมิน
ความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบตอ
ระบบการควบคุมภายใน

บริษัทฯ ไดนําปจจัยตางๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ
ที่มีผลกระทบตอการดําเนินงาน มาประเมินและวิเคราะห
ความเปลี่ยนแปลง เพื่อระบุเปนความเสี่ยงระดับองคกรและ
ระดับฝาย โดยปจจัยที่นํามาพิจารณา อาทิเชน การขยายตัว
ของสายการบินตนทุนตํ่า การกอการราย ภัยพิบัติและโรค
ระบาด การเปลี่ยนแปลงดานกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับ
ตางๆ เปนตน โดยมีการติดตามความคืบหนาในการบริหาร
ความเสี่ยงอยางสมํ่าเสมอ รวมถึงไดประสานกับหนวยงาน
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 99
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ที่เกี่ยวของในการจัดทําแผนเพื่อควบคุมความเสี่ยงใหอยูใน
ระดับที่ยอมรับได

กิจกรรมการควบคุม

10. องคกรมีมาตรการควบคุมที่ชวยลด
ความเสี่ยงที่จะไมบรรลุวัตถุประสงคของ
องคกรใหอยูในระดับที่ยอมรับได

บริษัทฯ มีมาตรการควบคุมที่ชวยลดความเสี่ยงที่จะทําให
องคกรไมบรรลุวตั ถุประสงค โดยมีการกําหนดนโยบาย จัดทํา
คูม อื การปฏิบตั งิ าน และระเบียบปฏิบตั ติ า งๆ สําหรับกิจกรรม
ที่สําคัญของบริษัทฯ เชน ระเบียบบริษัทฯ วาดวยอํานาจ
อนุมัติทางการเงิน ระเบียบบริษัทฯ วาดวยการจัดซื้อจัดจาง
เปนตน และจัดทํามาตรการเพื่อควบคุมความเสี่ยงของแตละ
หนวยงาน โดยพิจารณาจากความซับซอนของงาน และ
ลักษณะงาน อาทิ การควบคุมเชิงปองกัน/ลดความเสี่ยง
(Reduction) ในดานสารสนเทศ ซึ่งมีการควบคุมสิทธิการ
เข า ถึ ง ข อ มู ล โดยการอนุ มั ติ สิ ท ธิ เ ฉพาะบุ ค คลที่ มี ห น า ที่
รับผิดชอบ และผูบังคับบัญชาจะตองแจงยกเลิกสิทธิเมื่อ
พนักงานพนจากหนาที่ความรับผิดชอบนั้นแลว เพื่อเปนการ
ควบคุม/ปองกันมิใหเกิดความเสีย่ งจากการดําเนินการโดยผูท ี่
ไมมสี ว นเกีย่ วของ นอกจากนีย้ งั มีการระบุกจิ กรรมและกรอบ
เวลาในการดําเนินการควบคุมความเสี่ยง โดยคํานึงถึงสภาพ
แวดลอม ขอบเขตการดําเนินงาน ปจจัยเกีย่ วของอืน่ ๆ รวมทัง้
มีการจัดทํา ทบทวน ปรับปรุงระเบียบ วิธปี ฏิบตั ติ า งๆ เพือ่ ลด
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใหอยูในระดับที่ยอมรับได

11. องคกรเลือกและพัฒนากิจกรรมการ
ควบคุมทั่วไปดวยระบบเทคโนโลยี
เพื่อชวยสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค

บริษัทฯ ไดนําระบบ System Application and Products
in Data Processing/SAP มาใชสนับสนุนการปฏิบัติงานใน
ดานตางๆ โดยเชื่อมโยงระบบงานหลายๆ ระบบเขาเปนหนึ่ง
เดียวกัน เชน ดานบัญชีการเงิน ดานบุคลากร รวมถึงการ
ปฏิบัติงานในหนวยธุรกิจ (SAP-BU) เพื่อชวยลดขั้นตอนการ
ทํางาน ลดการใชโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของ สงผลใหการ
ทํางานมีความสะดวก รวดเร็วขึน้ อีกทัง้ ยังลดปริมาณเอกสาร
และรายงาน ซึง่ ถือเปนการชวยลดคาใชจา ยในการดําเนินงาน
นอกจากนี้ ระบบ SAP ยังมุงเนนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
โดยเฉพาะทักษะดานการวิเคราะหขอมูล เนื่องจากระบบ
SAP จะชวยปอนขอมูลในการจัดทํารายงานที่เปนปจจุบัน
ซึ่งจะชวยใหผูบริหารมีขอมูลที่แมนยํา และสามารถตัดสินใจ
ไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อันจะสงผลตอผลการดําเนิน
งานขององคกรและผลตอบแทนของพนักงานในที่สุด ทั้งนี้
บริษัทฯ โดยฝายงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการ
100 รายงานประจําป 2558

จั ด ทํ า สถาป ต ยกรรมโครงสร า งพื้ น ฐานด า นเทคโนโลยี
สารสนเทศ และนโยบายมาตรการการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยดานสารสนเทศ (Security Policy & Standard)
โดยอางอิงกรอบมาตรฐาน ISO27001 และกําหนดใหทุก
หนวยงานตองถือปฏิบัติ โดยออกเปนคําสั่งบริษัทฯ เพื่อใช
เปนกรอบในการควบคุมโครงสรางพื้นฐานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของบริษัทฯ ใหเปนมาตรฐาน งายตอการปรับ
เปลี่ยนและบํารุงรักษา และเกิดความมั่นคงปลอดภัย รวมถึง
ไดกําหนดใหมีการควบคุมกระบวนการไดมา การพัฒนาและ
บํารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยจัดทําเปนคูมือ
บริหารจัดการโครงการ (Project Management Handbook)
มีการจัดทําแผนแมบท IT เพื่อจัดลําดับความสําคัญของการ
ลงทุนเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศของบริษัทฯ โดยมีการ
ทบทวนทุกปเพื่อใหสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกับ
กลยุทธบริษัทฯ

12. องคกรจัดใหมีกิจกรรมการควบคุม
ผานทางนโยบาย ซึ่งไดกําหนดสิ่งที่
คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อให
นโยบายที่กําหนดไวนั้นสามารถนําไปสู
การปฏิบัติได

บริษทั ฯ ไดนาํ กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับของหนวยงาน/
องคกรภายนอกที่เกี่ยวของกับธุรกิจการบิน ทั้งของภาครัฐ
และองคกรตางๆ ทั้งในและตางประเทศ มาประมวลและจัด
ทําเปนนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ และคูมือการปฏิบัติงาน ทั้งที่
เปนลายลักษณอักษรและที่เปน Electronic File โดยกําหนด
ใหผบู ริหารมีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบ ในการนํานโยบายและ
แผนงานดานตางๆ ไปสูการปฏิบัติ โดยบรรจุไวในแผนงาน
ของฝาย คํารับรองการปฏิบัติหนาที่ ขอตกลงการใหบริการ
และมติการประชุม โดยจะมีการสั่งการและมอบหมายการ
ปฏิบัติตามสายการบังคับบัญชา โดยมีบุคลากรซึ่งไดมีการ
กําหนดหนาที่และความรับผิดชอบไวใน Job Description
อยางเหมาะสม มีการกําหนดกรอบเวลาทีช่ ดั เจนและมีหวั หนา
งานกํากับดูแล ติดตามผลอยางใกลชิด ทั้งจากการประชุม
และเอกสาร หากพบขอผิดพลาดจะทําการแกไขในทันทีเพื่อ
ใหงานสําเร็จตามเปาหมาย นอกจากนี้ผูบริหาร หัวหนางาน
ไดติดตามและกํากับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานใหเปน
ไปตามกฎ ระเบียบ และคําสั่งตางๆ รวมถึงการทบทวนและ
ปรับปรุงแกไขนโยบายและระเบียบปฏิบัติตางๆ ใหเหมาะสม
กับสถานการณ ทั้งนี้ เปนไปตามนโยบายการกํากับดูแลการ
ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของบริษัทฯ

สารสนเทศและการสื่อสาร

13. องคกรมีขอมูลที่เกี่ยวของและมีคุณภาพ
เพื่อสนับสนุนใหการควบคุมภายใน
สามารถดําเนินไปไดตามที่กําหนดไว

บริษทั ฯ มีการนําขอมูลทีต่ อ งการใชในการดําเนินงาน ทัง้ ขอมูล
จากภายในและภายนอก ไดแก ขอมูลดานกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ขอกําหนด ขอมูลการปฏิบัติงาน ขอมูลที่เกี่ยวของกับธุรกิจ
การบิน โดยนํามาศึกษา วิเคราะห พิจารณากลั่นกรอง และ
เปรียบเทียบอยางเปนระบบ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(IT) เพื่อรองรับการจัดเก็บ คนหาขอมูล และรองรับการ
ปฏิบตั งิ าน อีกทัง้ มีการพัฒนาระบบใหทนั ตอการเปลีย่ นแปลง
ของขอมูล และเทคโนโลยี อาทิ การพัฒนาระบบ Data
Warehouse ในการเก็บขอมูลลูกคาเพื่อนําไปพัฒนาและ
ปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑและการบริการ มีการนําระบบ SAP
มาใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และเชื่อมโยง
กิจกรรมตางๆ ในองคกร เพื่อชวยใหผูบริหารมีขอมูลในการ
พิจารณาไดเปนอยางดี

14. องคกรสื่อสารขอมูลภายในองคกร
ซึง่ รวมถึงวัตถุประสงคและความรับผิดชอบ
ตอการควบคุมภายใน ที่จําเปนตอการ
สนับสนุนใหการควบคุมภายในดําเนิน
ไปไดตามที่วางไว

บริษัทฯ มีระบบสารสนเทศ และกระบวนการสื่อสารขอมูล
ภายในอยางเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ มีชองทางในการ
สื่อสารทั้งภายในฝาย และระหวางฝาย เพื่อใหพนักงาน และ
ผูบ ริหารไดรบั ทราบ และสามารถเขาถึงขอมูลในการปฏิบตั งิ าน
ขาวสารที่จําเปน ไดอยางรวดเร็วผานชองทางตางๆ เชน
การประชุม เอกสาร e-mail Intranet ของบริษัทฯ ประกาศ
เสียงตามสาย ตลอดจน Mobile Application โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในป 2558 มีการสื่อสารความคืบหนาของแผนปฏิรูป
องคกร เพื่อใหพนักงานรับทราบอยางทั่วถึง นอกจากนี้ ยังมี
คูม อื งานสารบรรณและขอมูลขาวสารลับในการกําหนดระดับ
ชั้นความลับของขอมูลในบริษัทฯ รวมถึงการจัดทํารายงาน
ขอมูลที่สําคัญถึงคณะกรรมการบริษัทฯ อยางสมํ่าเสมอ เชน
รายงานทางการเงิน การเปดเผยขอมูลประกอบงบการเงิน
นโยบายการบัญชีและประมาณการทีส่ าํ คัญ รวมทัง้ ขอสังเกต
จากการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของผูสอบบัญชี
รายงานสภาพคลองทางการเงินและสถานะหนี้ของบริษัทฯ
รายงานผลการดํา เนิน งานของบริษัทรวมและบริ ษั ท ย อ ย
เปนตน นอกจากที่กลาวมาแลว บริษัทฯ ไดจัดใหมีชองทาง
สําหรับพนักงานสามารถแจงขอมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบภายในบริษัทฯ (นโยบาย Whistle
Blower) ตามระเบียบบริษทั ฯ วาดวยการรองเรียนเกีย่ วกับการ

ทุจริตหรือการไมปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ
คําสั่งบริษัทฯ หรือธรรมาภิบาล หรือจริยธรรม ตามประมวล
ธรรมาภิบาลและจริยธรรม

15. องคกรไดสื่อสารกับหนวยงานภายนอก
เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบตอ
การควบคุมภายใน

บริษัทฯ ไดจัดทํารายงานประจําป เผยแพรใหแกผูถือหุน
ทุกราย และเผยแพรทาง Website ของบริษทั ฯ ฝายภาพลักษณ
และสือ่ สารองคกร ไดประชาสัมพันธขา วสารของบริษทั ฯ ผาน
ทางสื่อตางๆ รวมถึง Mobile Application ตลอดจนจัดใหมี
ชองทางในการรองเรียน/สือ่ สารขอมูลจากลูกคา สายการบิน
ลูกคา และองคกร/หนวยงานภายนอก เชน Department of
Civil Aviation และ/หรือ Authority ตางๆ ของแตละประเทศ
ทีเ่ กีย่ วของกับการปฏิบตั กิ ารบินโดยผานทางจดหมาย e-mail
หรือแบบฟอรม Customer Relation ถึงผูบริหารระดับสูง
ของบริษทั ฯ นอกจากนี้ มีการจัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจ
ของลูกคา เพื่อรับฟงปญหาและขอรองเรียนที่เกิดจากการให
บริการ รวมถึงการรับขอเสนอแนะเพื่อพัฒนาปรับปรุงการ
ใหบริการใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนมีการติดตอ
สือ่ สารเพือ่ รับนโยบายจากหนวยราชการ และกระทรวงตางๆ
รวมถึงการจัดทํารายงานเพือ่ เสนอตอหนวยราชการทีเ่ กีย่ วของ
นอกจากนี้ มี ก ารเป ด โอกาสให บุ ค คลภายนอกสามารถ
แจงขอมูล หรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉอฉลหรือทุจริตมายัง
กรรมการผูอํานวยการใหญโดยตรง โดยผานทางเอกสาร
หรือ e-mail

การติดตามประเมินผล

16. องคกรติดตามและประเมินผลการควบคุม
ภายใน เพื่อใหมั่นใจไดวาการควบคุม
ภายในยังดําเนินไปอยางครบถวน เหมาะสม
บริษทั ฯ มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน โดยผูบ ริหาร
ทุกระดับรับทราบ และตระหนักถึงความรับผิดชอบทีม่ ตี อ การ

บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 101

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ติดตามผลการปฏิบตั งิ านใหเปนไปตามแผนงานและเปาหมาย
ที่กําหนด เชน จัดใหมีการประชุมภายในฝายเพื่อติดตามผล
การปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายตามดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติ
งาน (KPI) มีการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบ
กับเปาหมายตามแผนงาน หรืองบประมาณ เสนอตอผูบ ริหาร
เพื่อพิจารณาปรับปรุงแกไขใหเปนไปตามเปาหมายอยาง
สมํ่าเสมอ ทุกฝายมีการประเมินการควบคุมภายใน และจัด
ทํารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดินเปนประจําทุกป มีการตรวจสอบภายใน
หนวยงาน (Internal Audit) ตามแผนงาน มีฝายความ
ปลอดภัย ความมัน่ คง และมาตรฐานการบิน ทําการตรวจสอบ
ดานปฏิบัติการ เพื่อใหมั่นใจวาทุกหนวยงานมีการปฏิบัติตาม
กฎ ระเบียบ ขอกําหนดตามมาตรฐานสากล อีกทั้ง ยังมีการ
สอบทานและประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในของ
หนวยงานตางๆ โดยผูตรวจสอบภายในจากสํานักงานการ
ตรวจสอบภายในของบริษทั ฯ ตามแผนการตรวจสอบประจําป
นอกจากนี้ ยังมีผูตรวจสอบจากหนวยงานภายนอก เชน
สํานักงานตรวจเงินแผนดิน (สตง), สํานักงานการบินพลเรือน
แหงประเทศไทย (กพท.), IATA Operational Safety Audit
(IOSA), EASA, FAA, และองคการมาตรฐานสากล (ISO)
ตางๆ เปนตน ซึง่ ผูบ ริหารไดใหความสําคัญและมีการพิจารณา
เพื่อปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูตรวจสอบดังกลาว

17. องคกรประเมินและสื่อสารขอบกพรอง
ของการควบคุมภายในอยางทันเวลาตอ
บุคคลที่รับผิดชอบ

โดยเฉพาะอยางยิ่งในป 2558 บริษัทฯ ยังไดรับผลกระทบ
จากการที่ประเทศไทยถูกลดอันดับความนาเชื่อถือในดาน
การกํากับดูแลการบินพลเรือน จากองคการการบินพลเรือน
ระหวางประเทศ (ICAO) และสํานักงานบริหารการบินแหง
สหรัฐอเมริกา (FAA) ซึ่งสงผลใหหนวยงานที่กํากับดูแลดาน
การบินพลเรือนของประเทศตางๆ ทําการตรวจสอบเที่ยวบิน
ของบริษัทฯ มากขึ้น แตบริษัทฯ ยังรักษามาตรฐานความ
ปลอดภัยในระดับสากลมาไดโดยตลอด เห็นไดจากการที่
เที่ยวบินตางๆ ของบริษัทฯ ผานการตรวจสอบจากหนวยงาน
กํากับดูแลของแตละประเทศ นอกจากนี้ องคการความ
ปลอดภัยดานการบินแหงสหภาพยุโรป (EASA) ไดออกใบ
อนุญาต EU TCO (Third Country Operator) ใหการบินไทย
เปนสายการบินของประเทศนอกสหภาพยุโรปที่สามารถ
ทําการบินเขานานฟากลุมประเทศสหภาพยุโรปตอไปได

ทั้ ง นี้ ในการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ครั้ ง พิ เ ศษที่
2/2559 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ 2559 โดยมีกรรมการอิสระ
ทั้ง 7 ทาน ซึ่งรวมกรรมการตรวจสอบจํานวน 3 ทานดวยแลว
เขารวมประชุมดวย สรุปไดวาระบบการควบคุมภายในของ
บริษัทฯ มีความเพียงพอกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ
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บริษัทฯ โดยสํานักงานการตรวจสอบภายใน ไดกําหนด
แนวทางการจัดทํารายงานผลการตรวจสอบ และขอเสนอ
แนะเพื่อการแกไขปรับปรุง รวมทั้งติดตามผลการดําเนินการ
ตามขอเสนอแนะ นําเสนอตอผูบริหารหนวยรับตรวจ และ
ผูบริหารระดับสูงที่เกี่ยวของเพื่อรับทราบและดําเนินการ
ตามขอเสนอแนะ โดยสํานักงานการตรวจสอบภายใน มี
การติดตามความคืบหนาการดําเนินการตามขอเสนอแนะใน
รายงานผลการตรวจสอบทุกประเด็นจนกวาจะมีการดําเนิน
การแลวเสร็จครบถวน รวมถึงสรุปผลความคืบหนา นําเสนอ
ตอกรรมการผูอํานวยการใหญและคณะกรรมการตรวจสอบ
ทุกไตรมาส เพื่อใหมั่นใจวามีการนําขอเสนอแนะไปปฏิบัติ
อยางมีประสิทธิผล นอกจากนี้ในกรณีที่พบหรือมีขอสงสัย
วามีรายการหรือการกระทําที่อาจกอใหเกิดความเสียหายตอ
ผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ อยางรายแรง เชน การขัดแยง
ทางผลประโยชน การทุจริต มีสิ่งผิดปกติหรือความบกพรอง
ที่สําคัญในระบบการควบคุมภายใน หรือมีการฝาฝนกฎ
ระเบียบ เปนตน หัวหนาสํานักงานการตรวจสอบภายในจะ
รายงานตอกรรมการผูอํานวยการใหญ และคณะกรรมการ
ตรวจสอบทันที
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กระทรวงการคลัง

นิติบุคคล/บริษัท
ที่อาจมีความขัดแยง

ลักษณะของรายการ
ระหวางกัน

5.01

0.00
0.00

15,471.25
382.73

สําหรับปสนิ้ สุด
สําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธ.ค. 2558 วันที่ 31 ธ.ค. 2557

• กระทรวงการคลังเปน
1. กระทรวงการคลังกูเงินจาก
ผูถือหุนรายใหญของ
สถาบันการเงินตางประเทศ
บริษัทฯ โดยถือหุน
ใหบริษทั ฯ กูต อ ประกอบดวย
ประมาณรอยละ 51.03
• เงินกูยมื ระยะยาว ซึ่งยัง
• กรรมการของบริษทั ฯ ไดแก
คงมียอดคงคางและ
นายรังสรรค ศรีวรศาสตร
ดอกเบีย้ จาย ดังนี้
ดํารงตําแหนงปลัดกระทรวง
- เงินกูย มื ระยะยาวคงคาง 15,258.20
การคลัง จนถึงวันที่
- ดอกเบีย้ จาย
351.85
30 กันยายน 2558 และ
นายสมชัย สัจจพงษ ดํารง
• เงินกูยืมระยะสั้น
ตําแหนงปลัดกระทรวง
ซึ่งยังคงมียอดคงคาง
การคลัง ตัง้ แตวนั ที่
และดอกเบีย้ จายดังนี้
1 ตุลาคม 2558
- เงินกูย มื ระยะสัน้ คงคาง 3,625.38
นายพงษภาณุ เศวตรุนทร
- ดอกเบีย้ จาย
18.62
ดํารงตําแหนงรองปลัด
กระทรวงการคลัง จนถึง 2. บริษัทฯ มีรายการเชาที่ดิน
5.11
วันที่ 30 กันยายน 2558
จากที่ราชพัสดุ กระทรวง
การคลัง ดังนี้
หมายเหตุ นายรังสรรค
- เชาที่ดินราชพัสดุ
ศรีวรศาสตร ลาออกจาก
จังหวัดระยอง
กรรมการของบริษทั ฯ เมือ่ วันที่ - เชาที่ดินราชพัสดุ
1 ตุลาคม 2558 นายสมชัย
จังหวัดขอนแกน
สัจจพงษ ปลัดกระทรวงการคลัง - เชาที่ดินราชพัสดุ
ไดรบั แตงตัง้ เปนกรรมการของ
จังหวัดอุดรธานี

ความสัมพันธ

มูลคาของรายการระหวางกัน
(ลานบาท)

กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เชนเดียวกับที่กําหนด
ใหกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไมเกี่ยวของกัน

การกําหนดราคา/เงื่อนไขและอัตราดอกเบี้ยเปนไปตาม
ปกติของธุรกิจ ซึ่งเปนไปในแนวทางเดียวกันกับการกําหนด
ใหกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไมเกี่ยวของกัน

การกําหนดราคา/เงื่อนไขและอัตราดอกเบี้ยเปนไปตาม
ปกติของธุรกิจ ซึ่งเปนไปในแนวทางเดียวกันกับการกําหนด
ใหกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไมเกี่ยวของกัน

เงื่อนไข/นโยบายราคา

บริษัทฯ มีรายการระหวางกันที่สําคัญกับผูถือหุนรายใหญ และนิติบุคคล/บริษัทที่อาจมีความขัดแยง
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ดังนี้

ระหวางกัน

รายการ
รายการระหวางกัน
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ธนาคารออมสิน

นิติบุคคล/บริษัท
ที่อาจมีความขัดแยง

• กระทรวงการคลัง ซึ่งเปน
ผูถือหุนรายใหญของ
บริษัทฯ มีอํานาจควบคุม
ธนาคารออมสิน
2. บริษัทฯ ทําสัญญาวงเงินกู
ประเภทเงินทุนหมุนเวียน
กับธนาคารออมสิน
จํานวนเงินไมเกิน 7,000
ลานบาท และในป 2558
มีการใชวงเงิน
- คาธรรมเนียมวงเงินกู
- ยอดเงินคงคาง
- ดอกเบี้ยจาย

1. บริษัทฯ ไดกูเงินจาก
ธนาคารออมสิน
ประกอบดวย
• เงินกูยืมระยะยาว
- ยอดเงินคงคาง
- ดอกเบี้ยจาย

บริษทั ฯ ตัง้ แตวนั ที่ 19 ตุลาคม - เชาที่ดินราชพัสดุ
2558
จังหวัดสุราษฎรธานี
นายพงษภาณุ เศวตรุนทร
- เชาที่ดินราชพัสดุ
รองปลัดกระทรวงการคลัง
จังหวัดกระบี่
พนจากตําแหนงกรรมการของ
บริษทั ฯ เมือ่ วันที่ 24 เมษายน 3. บริษัทฯ ขายบัตรโดยสาร
2558
เครื่องบินแกกระทรวง
การคลัง
- ยอดรายไดรวม
- ยอดลูกหนี้คงคาง

ความสัมพันธ

ลักษณะของรายการ
ระหวางกัน

0.00
7,000.00
223.48

0.00
5.52

0.16
0.00

4.32
7,000.00
61.70

568.00
30.29

1.04
0.00

สําหรับปสนิ้ สุด
สําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธ.ค. 2558 วันที่ 31 ธ.ค. 2557

มูลคาของรายการระหวางกัน
(ลานบาท)

การกําหนดราคา/เงื่อนไข/อัตราดอกเบี้ย/คาธรรมเนียม
การใชวงเงินกูเปนไปตามปกติของธุรกิจ ซึ่งเปนไปใน
แนวทางเดียวกันกับการกําหนดใหกับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไมเกี่ยวของกัน

การกําหนดราคา/เงื่อนไขและอัตราดอกเบี้ยเปนไปตาม
ปกติของธุรกิจ ซึ่งเปนไปในแนวทางเดียวกันกับการกําหนด
ใหกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไมเกี่ยวของกัน

กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เชนเดียวกับที่กําหนด
ใหกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไมเกี่ยวของกัน

เงื่อนไข/นโยบายราคา
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2. บริษัทฯ ขายบัตรโดยสาร
เครื่องบิน แกธนาคารเพื่อ
การสงออกและนําเขา
แหงประเทศไทย
- ยอดรายไดรวม
- ยอดลูกหนี้คงคาง

• กระทรวงการคลัง ซึ่งเปน 1. บริษัทฯ ทําสัญญาวงเงินกู
ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ ประเภทเงินทุนหมุนเวียน
มีอํานาจควบคุมธนาคาร
กับธนาคารเพือ่ การสงออก
เพื่อการสงออกและนําเขา
และนําเขาแหงประเทศไทย
แหงประเทศไทย
จํานวนเงิน 3,600 ลานบาท
- คาธรรมเนียมวงเงินกู
- คาธรรมเนียมวงเงินกู
คางจาย

ธนาคารเพื่อการ
สงออกและนําเขา
แหงประเทศไทย

บริษัทฯ ไดกูเงินระยะสั้น
จากธนาคารอิสลามแหง
ประเทศไทย ซึ่งยังคงมียอด
คงคางและผลกําไรที่ตอง
ชําระดังนี้
• เงินกูระยะสั้น
- ยอดเงินคงคาง
- การชําระผลกําไร

3. บริษัทฯ ขายบัตรโดยสาร
เครื่องบิน ใหบริการเชา
พื้นที่และบริการอื่นๆ
แกธนาคารออมสิน
- ยอดรายไดรวม
- ยอดลูกหนี้คงคาง

ลักษณะของรายการ
ระหวางกัน

• กระทรวงการคลัง ซึ่งเปน
ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ
มีอํานาจควบคุมธนาคาร
อิสลามแหงประเทศไทย

ความสัมพันธ

ธนาคารอิสลาม
แหงประเทศไทย

นิติบุคคล/บริษัท
ที่อาจมีความขัดแยง

0.05
0.00

3.60
0.02

0.00
17.18

2.95
1.76

1.12
0.00

3.60
0.50

3,000.00
42.04

2.16
0.44

สําหรับปสนิ้ สุด
สําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธ.ค. 2558 วันที่ 31 ธ.ค. 2557

มูลคาของรายการระหวางกัน
(ลานบาท)

กําหนดราคาปกติของธุรกิจ เชนเดียวกับที่กําหนดใหกับ
บุคคลหรือกิจการอื่นที่ไมเกี่ยวของกัน

การกําหนดราคา/เงื่อนไข/อัตราดอกเบี้ย/คาธรรมเนียม
การใชวงเงินกูเปนไปตามปกติของธุรกิจ ซึ่งเปนไปใน
แนวทางเดียวกันกับการกําหนดใหกับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไมเกี่ยวของกัน

การกําหนดราคา/เงื่อนไขและอัตราดอกเบี้ยเปนไปตาม
ปกติของธุรกิจ ซึ่งเปนไปในแนวทางเดียวกันกับการกําหนด
ใหกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไมเกี่ยวของกัน

กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เชนเดียวกับที่กําหนด
ใหกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไมเกี่ยวของกัน

เงื่อนไข/นโยบายราคา

รายการระหวางกัน

บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 107

ธนาคารกรุงไทย จํากัด
(มหาชน)

นิติบุคคล/บริษัท
ที่อาจมีความขัดแยง

ลักษณะของรายการ
ระหวางกัน

• กรรมการของบริษัทฯ ไดแก 2. บริษัทฯ ขายบริการใหเชา
นายอารีพงษ ภูชอุม เปน
สํานักงาน ตู ATM คานํา้ -ไฟ
ประธานกรรมการของ
และ Lease line แกธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย จํากัด
กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
(มหาชน) จนถึงเดือนตุลาคม - ยอดรายไดรวม
2558 และนายสมชัย
- ยอดลูกหนี้คงคาง
สัจจพงษ เปนประธาน
กรรมการของธนาคาร
3. บริษัทฯ ซื้อบริการรับ-สง
กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
เงินสดของบริษัทฯ และจาย
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน
คาธรรมเนียมธนาคารให
2558
กับธนาคารกรุงไทย จํากัด
(มหาชน)
- ยอดคาใชจายรวม
- ยอดเจาหนี้คงคาง

• กระทรวงการคลัง ซึ่งเปน 1. บริษัทฯ ทําสัญญาวงเงินกู
ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ ประเภทเงินทุนหมุนเวียนกับ
เปนผูค วบคุมธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงไทย จํากัด
จํากัด (มหาชน) โดยผานทาง (มหาชน) จํานวนเงิน 3,000
ธนาคารแหงประเทศไทย
ลานบาท ในป 2558 มีการ
และกองทุนฟนฟูและพัฒนา เบิกและใชคืนวงเงิน
ระบบสถาบันการเงิน
- คาธรรมเนียมวงเงินกู
- ยอดเงินกูคงคาง
- ดอกเบี้ยจาย

ความสัมพันธ

0.50
0.01

5.91
0.06

2.01
0.00
81.19

0.00
0.00

2.76
0.27

0.00
3,000.00
37.58

สําหรับปสนิ้ สุด
สําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธ.ค. 2558 วันที่ 31 ธ.ค. 2557

มูลคาของรายการระหวางกัน
(ลานบาท)

กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เชนเดียวกับที่กําหนด
ใหกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไมเกี่ยวของกัน และเปนไป
ตามราคาตลาด

กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เชนเดียวกับที่กําหนด
ใหกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไมเกี่ยวของกัน

การกําหนดราคา/เงื่อนไข/อัตราดอกเบี้ย/คาธรรมเนียม
การใชวงเงินกูเปนไปตามปกติของธุรกิจ ซึ่งเปนไปใน
แนวทางเดียวกันกับการกําหนดใหกับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไมเกี่ยวของกัน

เงื่อนไข/นโยบายราคา

• กระทรวงการคลังซึ่งเปน 1. บริษทั ฯ จายคา commission
ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ ในการจําหนายบัตร
มีอาํ นาจควบคุมการทองเทีย่ ว โดยสารของบริษัทฯ ใน
อัตรารอยละ 5 แกการ
แหงประเทศไทย
• กรรมการของบริษัทฯ ไดแก ทองเที่ยวแหงประเทศไทย
- ยอดคาใชจายรวม
นางสรอยทิพย ไตรสุทธิ์
- ยอดเจาหนี้คงคาง
เปนกรรมการของการ
ทองเที่ยวแหงประเทศไทย
2. บริษัทฯ ขายบัตรโดยสาร
เครื่องบิน และใหเชา
หมายเหตุ นางสรอยทิพย
ไตรสุทธิ์ ลาออกจากตําแหนง สํานักงานสาขาทีจ่ งั หวัดตรัง
แกการทองเที่ยวแหง
กรรมการบริษัทฯ โดยมีผล
ประเทศไทย
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2558
- ยอดรายไดรวม
- ยอดลูกหนี้คงคาง

การทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย

ลักษณะของรายการ
ระหวางกัน

• กระทรวงการคลังเปน
1. บริษัทฯ ซื้อบริการฝากสง
ผูถือหุนรายใหญของบริษัท
ไปรษณียในประเทศและ
ไปรษณียไทย จํากัด
ตางประเทศ และซือ้ อุปกรณ
และของบริษัทฯ
ไปรษณีย จากบริษัท
• กรรมการของบริษัทฯ ไดแก ไปรษณียไทย จํากัด
นายรัฐพล ภักดีภูมิ เปน
- ยอดคาใชจา ยรวม
กรรมการของบริษัท
- ยอดเจาหนี้คงคาง
ไปรษณียไทย จํากัด
2. บริษัทฯ ขายบัตรโดยสาร
เครื่องบิน แกบริษัท
ไปรษณียไทย จํากัด
- ยอดรายไดรวม
- ยอดลูกหนี้คงคาง

ความสัมพันธ

บริษัท ไปรษณียไทย
จํากัด

นิติบุคคล/บริษัท
ที่อาจมีความขัดแยง

108 รายงานประจําป 2558

1.72
0.51

76.92
8.60

64.76
8.11

5.54
0.91

4.60
0.89

1.08
0.83

14.80
0.08

6.66
0.08

สําหรับปสนิ้ สุด
สําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธ.ค. 2558 วันที่ 31 ธ.ค. 2557

มูลคาของรายการระหวางกัน
(ลานบาท)

กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เชนเดียวกับที่กําหนด
ใหกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไมเกี่ยวของกัน

กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เชนเดียวกับที่กําหนด
ใหกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไมเกี่ยวของกัน และเปนไป
ตามราคาตลาด

กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เชนเดียวกับที่กําหนด
ใหกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไมเกี่ยวของกัน

กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เชนเดียวกับที่กําหนด
ใหกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไมเกี่ยวของกัน และเปนไป
ตามราคาตลาด

เงื่อนไข/นโยบายราคา

รายการระหวางกัน

บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 109

• กระทรวงการคลังเปน
1. บริษัทฯ ประกอบกิจการ
ผูถือหุนรายใหญของบริษัท
และเชาพื้นที่ในเขต
ทาอากาศยานไทย จํากัด
ทาอากาศยานตางๆ เพื่อใช
(มหาชน) และของบริษัทฯ
สําหรับจอดอากาศยาน
จอดพาหนะ ขนถายสินคา
เก็บอุปกรณภาคพื้นดิน
เก็บตูคอนเทนเนอร
ตั้งสํานักงานสายการบิน
และบริการอื่นๆ จากบริษัท
ทาอากาศยานไทย จํากัด
(มหาชน)
- ยอดคาใชจายรวม
- ยอดเจาหนี้คงคาง

บริษัท ทาอากาศยาน
ไทย จํากัด (มหาชน)

ลักษณะของรายการ
ระหวางกัน

• กระทรวงการคลังเปน
1. บริษัทฯ ซื้อนํ้ามันเครื่องบิน
ผูถือหุนรายใหญของ บริษัท และนํ้ามันรถยนตจาก
ปตท. จํากัด (มหาชน)
บริษทั ปตท. จํากัด (มหาชน)
และของบริษัทฯ
- ยอดคาใชจายรวม
• กรรมการของบริษัทฯ ไดแก - ยอดเจาหนี้คงคาง
นายอารีพงศ ภูชอุม และ
นายรังสรรค ศรีวรศาสตร 2. บริษัทฯ ขายบัตรโดยสาร
เปนกรรมการของบริษัท
เครื่องบิน และใหบริการ
ปตท. จํากัด (มหาชน)
สอบเทียบเครื่องมือวัด
(AC Dielectric Tester)
หมายเหตุ นายรังสรรค
แกบริษัท ปตท. จํากัด
ศรีวรศาสตร ลาออกจาก
(มหาชน)
ตําแหนงกรรมการบริษัทฯ
- ยอดรายไดรวม
โดยมีผลตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม - ยอดลูกหนี้คงคาง
2558

ความสัมพันธ

บริษัท ปตท. จํากัด
(มหาชน)

นิติบุคคล/บริษัท
ที่อาจมีความขัดแยง

8,357.55
159.77

156.14
39.65

63.92
5.44

8,642.93
156.67

11,709.33
970.67

9,469.94
658.38

สําหรับปสนิ้ สุด
สําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธ.ค. 2558 วันที่ 31 ธ.ค. 2557

มูลคาของรายการระหวางกัน
(ลานบาท)

กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เชนเดียวกับที่กําหนด
ใหกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไมเกี่ยวของกัน และเปนไป
ตามราคาตลาด

กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เชนเดียวกับที่กําหนด
ใหกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไมเกี่ยวของกัน

กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เชนเดียวกับที่กําหนด
ใหกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไมเกี่ยวของกัน และเปนไป
ตามราคาตลาด

เงื่อนไข/นโยบายราคา

110 รายงานประจําป 2558

2. บริษัทฯ ขายบัตรโดยสาร
เครื่องบิน แกสถาบัน
การบินพลเรือน
- ยอดรายไดรวม
- ยอดลูกหนี้คงคาง

• กระทรวงการคลังซึ่งเปน 1. บริษัทฯ จัดสงนักบินบริษัทฯ
ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ ไปอบรมดานกิจการบิน
จากสถาบันการบินพลเรือน
มีอํานาจควบคุมสถาบัน
- ยอดคาใชจายรวม
การบินพลเรือน
- ยอดเจาหนี้คงคาง

สถาบันการบินพลเรือน

2. บริษัทฯ มีรายไดจากการ
ขายบัตรโดยสารเครื่องบิน
และไดรับสวนแบงรายได
2% จากการเรียกเก็บคา
ธรรมเนียมการใชสนามบิน
(Passenger Service
Charges) ใหกับบริษัท
ทาอากาศยานไทย จํากัด
(มหาชน)
- ยอดรายไดรวม
- ยอดลูกหนี้คงคาง

ลักษณะของรายการ
ระหวางกัน

• กระทรวงการคลังซึ่งเปน บริษัทฯ ซื้อไอนํ้าและนํ้าเย็น
ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ จากบริษัท ผลิตไฟฟาและ
มีอํานาจควบคุมการไฟฟา นํ้าเย็น จํากัด
- ยอดคาใชจายรวม
ฝายผลิตแหงประเทศไทย
- ยอดเจาหนี้คงคาง
• การไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย เปนผูถือหุน
รายใหญของ บริษัท ผลิต
ไฟฟาและนํ้าเย็น จํากัด

ความสัมพันธ

บริษัท ผลิตไฟฟาและ
นํ้าเย็น จํากัด

นิติบุคคล/บริษัท
ที่อาจมีความขัดแยง

0.17
0.12

55.67
0.00

132.93
11.58

89.21
8.29

0.13
0.00

50.47
8.05

136.98
12.03

80.10
6.78

สําหรับปสนิ้ สุด
สําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธ.ค. 2558 วันที่ 31 ธ.ค. 2557

มูลคาของรายการระหวางกัน
(ลานบาท)

กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เชนเดียวกับที่กําหนด
ใหกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไมเกี่ยวของกัน

กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เชนเดียวกับที่กําหนด
ใหกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไมเกี่ยวของกัน และเปนไป
ตามราคาตลาด

กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เชนเดียวกับที่กําหนด
ใหกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไมเกี่ยวของกัน และเปนไป
ตามราคาตลาด

กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เชนเดียวกับที่กําหนด
ใหกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไมเกี่ยวของกัน

เงื่อนไข/นโยบายราคา

รายการระหวางกัน

บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 111

• บริษทั ฯ เปนผูถ อื หุน รายใหญ 1. บริษัทฯ ใหเงินกูยืมระยะสั้น
แกบริษัท วิงสแปน
ของบริษัท วิงสแปน
เซอรวิสเซส จํากัด
เซอรวสิ เซส จํากัด โดยถือหุน
- เงินกูยืมระยะสั้น
ประมาณรอยละ 49 และ
- ดอกเบีย้ รับ
มีอํานาจควบคุม
- ดอกเบีย้ คางรับ
• ผูบริหารของบริษัทฯ ไดแก
เรืออากาศเอกกนก ทองเผือก
2. บริษัทฯ ซือ้ บริการจัดสง
เปนประธานกรรมการ
พนักงานแรงงานภายนอก
นางชาริตา ลีลายุทธ
เพื่อปฏิบัตงิ านในบริษัทฯ
รอยตรี อนุสสรณ นาคศรีชมุ
จากบริษัท วิงสแปน
นางอุษณีย แสงสิงแกว
เซอรวิสเซส จํากัด
และนายรัช ตันตนันตา
- ยอดคาใชจายรวม
เปนกรรมการของบริษัท
วิงสแปน เซอรวิสเซส จํากัด - ยอดเจาหนี้คงคาง

บริษัท วิงสแปน
เซอรวิสเซส จํากัด
(บริษัทยอย)

ลักษณะของรายการ
ระหวางกัน

1. บริษัทฯ ไดรับเงินมัดจํา
• บริษัทฯ เปนผูถือหุน
คาเชาพื้นที่ในอาคาร
รายใหญของบริษัทไทยสํานักงานหาดใหญ
อะมาดิอุส เซาทอีสตเอเชีย
และภูเก็ตจากบริษัท
จํากัด โดยถือหุนประมาณ
ไทย-อะมาดิอุส เซาทอีสต
รอยละ 55
เอเชีย จํากัด
• ผูบริหารของบริษัทฯ ไดแก
นายณรงคชยั วองธนะวิโมกษ - ยอดเจาหนี้คงคาง
เปนกรรมการของบริษัท
ไทย-อะมาดิอุส เซาทอีสต 2. บริษัทฯ ขายบัตรโดยสาร
เครื่องบิน และใหบริการเชา
เอเชีย จํากัด
พื้นที่สํานักงานและอุปกรณ
หมายเหตุ นายณรงคชัย
วองธนะวิโมกษ ดํารงตําแหนง คอมพิวเตอร แกบริษัท
ไทย-อะมาดิอุส เซาทอสี ต
กรรมการของบริษัท ไทยเอเชีย จํากัด
อะมาดิอุส เซาทอีสตเอเชีย
- ยอดรายไดรวม
จํากัด เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม
- ยอดลูกหนี้คงคาง
2558

ความสัมพันธ

บริษัท ไทย-อะมาดิอุส
เซาทอีสตเอเชีย จํากัด
(บริษัทยอย)

นิติบุคคล/บริษัท
ที่อาจมีความขัดแยง

20.00
1.37
0.00

863.52
412.10
860.06
286.36

2.37
0.14

1.67
0.11

0.00
0.99
0.11

0.16

0.16

สําหรับปสนิ้ สุด
สําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธ.ค. 2558 วันที่ 31 ธ.ค. 2557

มูลคาของรายการระหวางกัน
(ลานบาท)

กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เชนเดียวกับที่กําหนด
ใหกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไมเกี่ยวของกัน และเปนไป
ตามราคาตลาด

การกําหนดราคา/เงื่อนไขและอัตราดอกเบี้ยเปนไปตาม
ปกติของธุรกิจ ซึ่งเปนไปในแนวทางเดียวกันกับการกําหนด
ใหกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไมเกี่ยวของกัน

กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เชนเดียวกับที่กําหนด
ใหกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไมเกี่ยวของกัน

กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เชนเดียวกับที่กําหนด
ใหกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไมเกี่ยวของกัน

เงื่อนไข/นโยบายราคา

112 รายงานประจําป 2558

บริษัท ไทยไฟลท
เทรนนิ่ง จํากัด
(บริษัทยอย)

นิติบุคคล/บริษัท
ที่อาจมีความขัดแยง

ลักษณะของรายการ
ระหวางกัน

• บริษทั ฯ เปนผูถ อื หุน รายใหญ 1. บริษัทฯ ซื้อบริการการฝก
ของบริษทั ไทยไฟลทเทรนนิง่ อบรมพนักงานตอนรับบน
เครื่องบิน เพื่อฝกทบทวน
จํากัด โดยถือหุน ประมาณ
ตามวาระที่กําหนดไว
รอยละ 49 และมีอาํ นาจ
(Recurrent Crew) ภายใน
ควบคุม
บริษัทฯ จากบริษัท ไทย
• ผูบ ริหารของบริษทั ฯ ไดแก
ไฟลทเทรนนิ่ง จํากัด
นาวาอากาศตรี อัษฎาวุธ
- ยอดคาใชจายรวม
วัฒนางกูร เปนประธาน
กรรมการ เรืออากาศเอก กนก - ยอดเจาหนี้คงคาง
ทองเผือก นาวาอากาศตรี
สถาพร เจริญศิริ และนางสาว 2. บริษัทฯ ใหบริการใช
เครื่องมือและอุปกรณใน
วนิดา เดชะตุงคะ เปน
การฝกอบรมดานการบิน
กรรมการของบริษทั
และใหบริการเชาพื้นที่
ไทยไฟลทเทรนนิง่ จํากัด
สํานักงาน และอุปกรณ
สํานักงาน แกบริษัท
หมายเหตุ นาวาอากาศตรี
ไทยไฟลทเทรนนิ่ง จํากัด
สถาพร เจริญศิริ และนางสาว
- ยอดรายไดรวม
วนิดา เดชะตุงคะ เกษียณอายุ
- ยอดลูกหนี้คงคาง
จากบริษทั ฯ เมือ่ วันที่ 30
กันยายน 2558

หมายเหตุ นางชาริตา ลีลายุทธ 3. บริษัทฯ ใหบริการเชาพื้นที่
สํานักงานและอุปกรณ
ลาออกจากบริษทั ฯ เมือ่ วันที่
สํานักงาน แกบริษัท
18 พฤษภาคม 2558
วิงสแปน เซอรวิสเซส จํากัด
รอยตรี อนุสสรณ นาคศรีชมุ
- ยอดรายไดรวม
เกษียณอายุจากบริษทั ฯ วันที่
- ยอดลูกหนี้คงคาง
30 กันยายน 2558
นางอุษณีย แสงสิงแกว และ
4. บริษัทฯ จายคาแรงลวงหนา
นายรัช ตันตนันตา ดํารง
ใหแกบริษัท วิงสแปน
ตําแหนงของบริษทั วิงสแปน
เซอรวิสเซส จํากัด
เซอรวสิ เซส จํากัดเมือ่ วันที่ 9
- ยอดลูกหนี้คงคาง
ธันวาคม 2558

ความสัมพันธ

0.12
0.00

18.18
4.46
9.03
0.71

320.26

209.55

0.00
0.00

6.59
0.33

4.13
1.80

สําหรับปสนิ้ สุด
สําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธ.ค. 2558 วันที่ 31 ธ.ค. 2557

มูลคาของรายการระหวางกัน
(ลานบาท)

กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เชนเดียวกับที่กําหนด
ใหกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไมเกี่ยวของกัน

กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เชนเดียวกับที่กําหนด
ใหกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไมเกี่ยวของกัน และเปนไป
ตามราคาตลาด

กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เชนเดียวกับที่กําหนด
ใหกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไมเกี่ยวของกัน และเปนไป
ตามราคาตลาด

กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เชนเดียวกับที่กําหนด
ใหกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไมเกี่ยวของกัน

เงื่อนไข/นโยบายราคา

รายการระหวางกัน

บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 113

บริษัท ไทยสมายล
แอรเวย จํากัด
(บริษัทยอย)

บริษัท ทัวรเอื้องหลวง
จํากัด
(บริษัทยอย)

นิติบุคคล/บริษัท
ที่อาจมีความขัดแยง

• บริษทั ฯ เปนผูถ อื หุน รายใหญ 1. บริษทั ฯ จายเงินคาหุน สามัญ
รอยละ 25 ของทุนจดทะเบียน
ของบริษัท ไทยสมายล
แอรเวย จํากัด รอยละ 100 ของบริษัท ไทยสมายล
• กรรมการของบริษทั ฯ ไดแก แอรเวย จํากัด
นายคณิศ แสงสุพรรณ เปน - จํานวนเงิน
ประธานกรรมการ ผูบ ริหาร
2. บริษัทฯ ซื้อบริการ Block
ของบริษัทฯ ไดแก
Space จากบริษทั
นายจรัมพร โชติกเสถียร
ไทยสมายล แอรเวย จํากัด
เรืออากาศเอก มนตรี
- ยอดคาใชจายรวม
จําเรียง และนายธีรพล
โชติชนาภิบาล เปนกรรมการ - ยอดเจาหนี้คงคาง
ของบริษัท ไทยสมายล
แอรเวย จํากัด
112.49
5,015.93

0.00

49.46
8.08

2. บริษัทฯ ขายทัวรเอื้องหลวง
ใหแกบริษัท ทัวรเอื้องหลวง
จํากัด
- ยอดรายไดรวม
- ยอดลูกหนี้คงคาง

2,549.06
2,549.06

350.00

50.72
9.56

21.65
0.00

สําหรับปสนิ้ สุด
สําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธ.ค. 2558 วันที่ 31 ธ.ค. 2557

0.05
0.00

ลักษณะของรายการ
ระหวางกัน

• บริษัทฯ ถือหุนผานบริษัท 1. บริษัทฯ จายคาตอบแทน
วิงสแปน เซอรวิสเซส จํากัด (Commission) จากการ
ประมาณรอยละ 49 และ
จําหนายผลิตภันฑของ
มีอํานาจควบคุม
บริการเอื้องหลวง แกบริษัท
ทัวรเอื้องหลวง จํากัด
- ยอดคาใชจายรวม
- ยอดเจาหนี้คงคาง

ความสัมพันธ

มูลคาของรายการระหวางกัน
(ลานบาท)

กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เชนเดียวกับที่กําหนด
ใหกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไมเกี่ยวของกัน และเปนไป
ตามราคาตลาด

กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เชนเดียวกับที่กําหนด
ใหกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไมเกี่ยวของกัน

กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เชนเดียวกับที่กําหนด
ใหกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไมเกี่ยวของกัน และเปนไป
ตามราคาตลาด

เงื่อนไข/นโยบายราคา

114 รายงานประจําป 2558

ลักษณะของรายการ
ระหวางกัน

บริษัทฯ ซื้อบริการหองพักของ
บริษัท ดอนเมือง อินเตอร
เนชั่นแนล แอรพอรต โฮเต็ล
จํากัด สําหรับผูโดยสารของ
บริษัทฯ
- ยอดคาใชจายรวม
- ยอดเจาหนี้คงคาง

หมายเหตุ นายจรัมพร
3. บริษัทฯ ใหบริการเชา
โชติกเสถียร ดํารงตําแหนง
เครื่องบิน นํ้ามันเครื่องบิน
กรรมการ เมื่อวันที่ 12
บริการภาคพื้นดิน ลานจอด
มีนาคม 2558 และนายธีรพล
สนามบิน คาเบีย้ ประกัน
โชติชนาภิบาล ดํารงตําแหนง
เครื่องบิน บัตรผานขึ้น
กรรมการ เมื่อวันที่ 23
เครื่องบิน ฝกนักบินใช
ธันวาคม 2558 ของบริษัท
เครื่องบินจําลอง และ
ไทยสมายลแอรเวย จํากัด
อาหารขึ้นเครื่องบิน
- ยอดรายไดรวม
- ยอดลูกหนี้คงคาง

ความสัมพันธ

บริษัท ดอนเมือง
• บริษัทฯ ถือหุนในบริษัท
อินเตอร เนชั่นแนล
ดอนเมือง อินเตอรเนชัน่ แนล
แอรพอรต โฮเต็ล จํากัด
แอรพอรต โฮเต็ล จํากัด
(บริษัทรวม)
ประมาณรอยละ 40
• ผูบริหารของบริษัทฯ ไดแก
รอยตรี อนุสสรณ นาคศรีชมุ
เปนประธานกรรมการ
เรืออากาศโท เฉลิมพล
อินทรวงศ นายนิรฒ
ุ มณีพนั ธ
และเรืออากาศเอก กนก
ทองเผือก เปนกรรมการ
ของบริษัท ดอนเมือง
อินเตอรเนชั่นแนล
แอรพอรต โฮเต็ล จํากัด

นิติบุคคล/บริษัท
ที่อาจมีความขัดแยง

0.15
0.00

5,514.59
8,104.09

0.06
0.00

2,736.79
2,825.91

สําหรับปสนิ้ สุด
สําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธ.ค. 2558 วันที่ 31 ธ.ค. 2557

มูลคาของรายการระหวางกัน
(ลานบาท)

กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เชนเดียวกับที่กําหนด
ใหกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไมเกี่ยวของกัน และเปนไป
ตามราคาตลาด

กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เชนเดียวกับที่กําหนด
ใหกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไมเกี่ยวของกัน

เงื่อนไข/นโยบายราคา

รายการระหวางกัน

บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 115

บริษัท บริการเชื้อเพลิง
การบินกรุงเทพ จํากัด
(มหาชน)
(บริษัทรวม)

นิติบุคคล/บริษัท
ที่อาจมีความขัดแยง

• บริษัทฯ ถือหุนในบริษัท
1. บริษัทฯ ซื้อบริการเติมนํ้ามัน
บริการเชื้อเพลิงการบิน
เครื่องบินจากบริษัท บริการ
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
เชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
ประมาณรอยละ 22.59
จํากัด (มหาชน)
• ผูบริหารของบริษัทฯ คือ
- ยอดคาใชจายรวม
เรืออากาศเอก มนตรี จําเรียง - ยอดเจาหนี้คงคาง
เรืออากาศโท เฉลิมพล
อินทรวงศ และนาวาอากาศตรี 2. บริษัทฯ มีการใหบริการ
ภูริต ศรีวัฒน เปนกรรมการ ขนสงและการบริการดาน
ของบริษัท บริการเชื้อเพลิง อาหารใหแกบริษัท บริการ
การบินกรุงเทพ จํากัด
เชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
(มหาชน)
จํากัด (มหาชน)
- ยอดรายไดรวม
หมายเหตุ นาวาอากาศตรี ภูรติ
- ยอดลูกหนี้คงคาง
ศรีวฒ
ั น ดํารงตําแหนงกรรมการ
ของบริษัท บริการเชื้อเพลิง
การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558

รอยตรี อนุสสรณ นาคศรีชมุ
ลาออกจากประธานกรรมการ
ของบริษทั ดอนเมือง อินเตอร
เนชัน่ แนล แอรพอรต โฮเต็ล
จํากัด เมือ่ วันที่ 1 ตุลาคม 2558

หมายเหตุ นายนิรุฒ มณีพันธ
ดํารงตําแหนงกรรมการ
เมือ่ วันที่ 14 พฤษภาคม 2558
และเรืออากาศเอก กนก
ทองเผือก ดํารงตําแหนง
กรรมการเมือ่ วันที่ 14 ธันวาคม
2558 ของบริษทั ดอนเมือง
อินเตอรเนชัน่ แนล แอรพอรต
โฮเต็ล จํากัด

ความสัมพันธ

ลักษณะของรายการ
ระหวางกัน

0.02
0.00

310.50
36.15

0.03
0.00

301.32
30.96

สําหรับปสนิ้ สุด
สําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธ.ค. 2558 วันที่ 31 ธ.ค. 2557

มูลคาของรายการระหวางกัน
(ลานบาท)

กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เชนเดียวกับที่กําหนด
ใหกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไมเกี่ยวของกัน

กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เชนเดียวกับที่กําหนด
ใหกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไมเกี่ยวของกัน และเปนไป
ตามราคาตลาด

เงื่อนไข/นโยบายราคา

บริษัท โรงแรมรอยัล
ออคิด (ประเทศไทย)
จํากัด (มหาชน)
(บริษัทรวม)

นิติบุคคล/บริษัท
ที่อาจมีความขัดแยง

116 รายงานประจําป 2558

นายธีรพล โชติชนาภิบาล
ดํารงตําแหนงกรรมการของ
บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558

หมายเหตุ รอยตรี อนุสสรณ
นาคศรีชุม ลาออกจาก
กรรมการของบริษัท โรงแรม
รอยัล ออคิด (ประเทศไทย)
จํากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 1
พฤษภาคม 2558

• บริษัทฯ ถือหุนในบริษัท
โรงแรมรอยัล ออคิด
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ประมาณรอยละ 24
• ผูบริหารของบริษัทฯ คือ
รอยตรีอนุสสรณ นาคศรีชุม
นายธีรพล โชติชนาภิบาล
เปนกรรมการของบริษัท
โรงแรมรอยัล ออคิด
(ประเทศไทย) จํากัด
(มหาชน)

ความสัมพันธ

บริษัทฯ ซื้อบริการหองพักของ
บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
สําหรับผูโดยสารของบริษัทฯ
- ยอดคาใชจายรวม
- ยอดเจาหนี้คงคาง

ลักษณะของรายการ
ระหวางกัน

1.12
0.02

2.20
0.01

สําหรับปสนิ้ สุด
สําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธ.ค. 2558 วันที่ 31 ธ.ค. 2557

มูลคาของรายการระหวางกัน
(ลานบาท)

กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เชนเดียวกับที่กําหนด
ใหกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไมเกี่ยวของกัน และเปนไป
ตามราคาตลาด

เงื่อนไข/นโยบายราคา

รายการระหวางกัน

บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 117

ลักษณะของรายการ
ระหวางกัน

เรืออากาศโท สุรพล อิศรางกูร
ณ อยุธยา เกษียณอายุจาก
บริษัทฯ เมื่อวันที่ 30 กันยายน
2558
บริษัทฯ ซื้อบริการหองพักจาก
บริษัท โรงแรมทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ จํากัด สําหรับ
ผูโดยสารของบริษัทฯ
- ยอดคาใชจายรวม
- ยอดเจาหนี้คงคาง

1. บริษัทฯ ซื้ออาหารและ
• บริษัทฯ ถือหุนในบริษัท
บริการจากบริษัท
ครัวการบินภูเก็ต จํากัด
ครัวการบินภูเก็ต จํากัด
ประมาณรอยละ 30
- ยอดคาใชจายรวม
• ผูบริหารของบริษัทฯ
นางอุษณีย แสงสิงแกว และ - ยอดเจาหนีค้ งคาง
เรืออากาศโท สุรพล อิศรางกูร
ณ อยุธยา เปนกรรมการ 2. บริษัทฯ มีรายไดจาก
ของบริษัท ครัวการบินภูเก็ต การขายวัตถุดิบและการให
บริการแกบริษทั ครัวการบิน
จํากัด
ภูเก็ต จํากัด
หมายเหตุ นางอุษณีย แสงสิงแกว - ยอดรายไดรวม
ดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท - ยอดลูกหนี้คงคาง
ครัวการบินภูเก็ต จํากัด
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2557

ความสัมพันธ

บริษัท โรงแรม
• บริษัทฯ ถือหุนในบริษัท
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โรงแรมทาอากาศยาน
จํากัด
สุวรรณภูมิ จํากัด ประมาณ
(บริษัทรวม)
รอยละ 30
• ผูบริหารของบริษัทฯ คือ
เรืออากาศโท เฉลิมพล
อินทรวงศ นายรัช ตันตนันตา
และนางอุษณีย แสงสิงแกว
เปนกรรมการของบริษัท
โรงแรมทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ จํากัด

บริษัท ครัวการบินภูเก็ต
จํากัด
(บริษัทรวม)

นิติบุคคล/บริษัท
ที่อาจมีความขัดแยง

21.04
0.43

1.29
0.004

1.60
0.004

23.43
0.34

26.70
0.07

19.06
0.00

สําหรับปสนิ้ สุด
สําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธ.ค. 2558 วันที่ 31 ธ.ค. 2557

มูลคาของรายการระหวางกัน
(ลานบาท)

กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เชนเดียวกับที่กําหนด
ใหกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไมเกี่ยวของกัน และเปนไป
ตามราคาตลาด

กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เชนเดียวกับที่กําหนด
ใหกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไมเกี่ยวของกัน

กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เชนเดียวกับที่กําหนด
ใหกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไมเกี่ยวของกัน และเปนไป
ตามราคาตลาด

เงื่อนไข/นโยบายราคา
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หมายเหตุ เรืออากาศโท
เฉลิมพล อินทรวงศ และนายรัช
ตันตนันตา ดํารงตําแหนง
กรรมการของบริษัท โรงแรม
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ จํากัด
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558
นางอุษณีย แสงสิงแกว ดํารง
ตําแหนงกรรมการของบริษัท
โรงแรมทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ จํากัด เมื่อวันที่ 29
เมษายน 2558

ความสัมพันธ

ลักษณะของรายการ
ระหวางกัน

1. บริษัทฯ ชําระคาบริการ
บริษัท สายการบินนกแอร • บริษัทฯ ถือหุนในบริษัท
อุปกรณ บริการภาคพื้นที่
สายการบินนกแอร จํากัด
จํากัด (มหาชน)
จังหวัดอุบลราชธานี และคา
(มหาชน) รอยละ 39.20
(บริษัทรวม)
• ผูบริหารของบริษัทฯ ไดแก Engineer Licence ของ
บริษัทสายการบินนกแอร
นายจรัมพร โชติกเสถียร
เรืออากาศเอก มนตรี จําเรียง จํากัด (มหาชน)
- ยอดคาใชจายรวม
เรืออากาศโท สุรพล
- ยอดเจาหนี้คงคาง
อิศรางกูร ณ อยุธยา และ
นายณรงคชยั วองธนะวิโมกษ
เปนกรรมการของบริษัท 2. บริษัทฯ ใหบริการเชา
เครื่องบินและใหบริการดาน
สายการบินนกแอร จํากัด
ธุรกิจการบิน แกบริษัท
(มหาชน)
สายการบินนกแอร จํากัด
หมายเหตุ นายจรัมพร
ทั้งนี้ รายไดจาก
โชติกเสถียร และเรืออากาศเอก (มหาชน)
การให
บ
ริ
ก
ารดานธุรกิจ
มนตรี จําเรียง ดํารงตําแหนง การบินโดยหลั
กประกอบดวย
กรรมการ เมื่อวันที่ 9 เมษายน คาซอมบํารุงอากาศยาน
2558 และนายณรงคชัย
ารุงอุปกรณ
วองธนะวิโมกษ ดํารงตําแหนง คคาาซนํอ้ามัมบํนเครื
่องบิน เปนตน
กรรมการ เมื่อวันที่ 12
ยอดรายได
วม
พฤศจิกายน 2558 ของบริษัท - ยอดลูกหนี้ครงค
าง
สายการบินนกแอร จํากัด
(มหาชน)

นิติบุคคล/บริษัท
ที่อาจมีความขัดแยง

10.57
0.08

70.96
46.56

0.16
0.03

195.49
73.22

สําหรับปสนิ้ สุด
สําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธ.ค. 2558 วันที่ 31 ธ.ค. 2557

มูลคาของรายการระหวางกัน
(ลานบาท)

กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เชนเดียวกับที่กําหนด
ใหกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไมเกี่ยวของกัน

กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เชนเดียวกับที่กําหนด
ใหกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไมเกี่ยวของกัน และเปนไป
ตามราคาตลาด

เงื่อนไข/นโยบายราคา

รายการระหวางกัน

บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 119

ลักษณะของรายการ
ระหวางกัน

1. บริษัทฯ ซื้อบริการนํารอง
• กระทรวงการคลังเปน
ผูถือหุนรายใหญของบริษัท (Navigation) และเชา
วิทยุการบินแหงประเทศไทย อุปกรณสื่อสารจากบริษัท
วิทยุการบินแหงประเทศไทย
จํากัด และของบริษัทฯ
จํากัด
• บริษัทฯ ถือหุนประมาณ
รอยละ 0.43 ในบริษัทวิทยุ - ยอดคาใชจายรวม
การบินแหงประเทศไทย จํากัด - ยอดเจาหนี้คงคาง
• ผูบริหารของบริษัทฯ ไดแก
2. บริษัทฯ ขายบัตรโดยสาร
นาวาอากาศตรี สถาพร
เจริญศิริ เปนกรรมการของ เครื่องบิน และใหบริการ
ขนสงแกบริษัท วิทยุการบิน
บริษัท วิทยุการบินแหง
แหงประเทศไทย จํากัด
ประเทศไทย จํากัด
- ยอดรายไดรวม
- ยอดลูกหนี้คงคาง
หมายเหตุ นาวาอากาศตรี
สถาพร เจริญศิริ ดํารงตําแหนง
กรรมการบริษัท วิทยุการบิน
แหงประเทศไทย จํากัด
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558
และเกษียณอายุจากบริษัทฯ
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558

เรืออากาศโท สุรพล อิศรางกูร
ณ อยุธยา เกษียณอายุจาก
บริษัทฯ เมื่อวันที่ 30 กันยายน
2558

ความสัมพันธ

2,001.61
85.88

26.98
0.18

1,716.48
132.99

16.44
0.32

สําหรับปสนิ้ สุด
สําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธ.ค. 2558 วันที่ 31 ธ.ค. 2557

กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เชนเดียวกับที่กําหนด
ใหกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไมเกี่ยวของกัน

กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เชนเดียวกับที่กําหนด
ใหกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไมเกี่ยวของกัน และเปนไป
ตามราคาตลาด

เงื่อนไข/นโยบายราคา

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังมีรายการระหวางกันที่เปนคาใชจายเกี่ยวกับบริการสาธารณูปโภคตางๆ (ซึ่งประกอบดวย คาไฟฟา ประปา และโทรศัพท) ที่บริษัทฯ มีการทํารายการกับหนวยงาน
ของรัฐ และ/หรือรัฐวิสาหกิจที่ทําหนาที่เปนผูใหบริการสาธารณูปโภคตางๆ ดังกลาว เปนจํานวนเงิน 74.50 ลานบาท สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และมียอดคงคาง 2.13
ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

บริษัท วิทยุการบิน
แหงประเทศไทย จํากัด
(บริษัทรวมลงทุน)

นิติบุคคล/บริษัท
ที่อาจมีความขัดแยง

มูลคาของรายการระหวางกัน
(ลานบาท)

รายการระหวางกัน

ความจําเปนและความสมเหตุสมผล
ของรายการระหวางกัน

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณารายการระหวางกัน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และมีความเห็นวา
รายการระหวางกันดังกลาว เปนรายการที่เปนไปตามธุรกิจ
ปกติของบริษทั ฯ มีความสมเหตุสมผลมีการกําหนดราคาและ
เงือ่ นไขอืน่ ๆ ตามราคาตลาดเชนเดียวกับการกําหนดราคาให
กับบุคคลหรือกิจการอืน่ ทีไ่ มเกีย่ วของกัน และไมมกี ารถายเท
ผลประโยชนระหวางบริษัทฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแยง

ขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการ
ระหวางกัน

การเขาทํารายการระหวางกันขางตน เปนไปตามธุรกิจปกติ
ของบริษทั ฯ และไดดาํ เนินการอนุมตั ติ ามขัน้ ตอนของบริษทั ฯ
ซึ่งมีมาตรการที่รัดกุมของระเบียบราชการและรัฐวิสาหกิจ
ทั้งนี้ กรรมการและผูบริหารที่มีสวนไดเสียในเรื่องนั้นๆ จะ
ไมมีสวนในการอนุมัติการทํารายการ
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นโยบายการทํารายการระหวางกัน
ในอนาคต

คณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทฯ จะรวมกันดูแลรายการ
ระหวางกันดังกลาวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตวาจะเปนไปดวย
ความสมเหตุสมผลและมีอัตราตอบแทนที่ยุติธรรม พรอมทั้ง
ผ า นการอนุ มั ติ ต ามขั้ น ตอนและกฎระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข อ ง
อยางถูกตอง และจะเปดเผยชนิดและมูลคาของรายการ
ระหวางกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงภายใต
ประกาศและขอบังคับของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) คณะกรรมการกํากับตลาดทุน
สํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
(ตลท.)

ขอมูลทาง

การเง�นที่สําคัญ
ขอมูลทางการเง�นโดยสรุป
งบการเงินรวม

งบกําไรขาดทุน
รายไดรวม *
คาใชจายรวม
กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได
กําไร (ขาดทุน) สุทธิสวนที่เปนของบริษัทใหญ
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
งบดุล
รวมสินทรัพย
รวมหนี้สิน
รวมสวนของผูถือหุน
หุน
จํานวนหุนสามัญที่ออกและชําระแลว
มูลคาหุนที่ตราไว
กําไร (ขาดทุน) สุทธิตอหุน
เงินปนผลจายตอหุน
อัตราสวนทางการเงิน
อัตรากําไร (ขาดทุน) สุทธิตอรายไดรวม(1)
อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย(2)
อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน(3)
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน(4)

ป 2558

ป 2557

ป 2556

(ลานบาท)
(ลานบาท)
(ลานบาท)
(ลานบาท)
(ลานบาท)

192,591
206,707
(14,116)
(13,068)
(13,047)

203,889
220,627
(16,738)
(15,612)
(15,573)

207,711
220,640
(12,929)
(12,047)
(12,000)

(ลานบาท)
(ลานบาท)
(ลานบาท)

302,471
269,545
32,926

307,267
265,971
41,296

307,085
250,166
56,919

(ลานหุน)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2,182.77
10.00
(5.99)
-

2,182.77
10.00
(7.15)
-

2,182.77
10.00
(5.52)
-

(รอยละ)
(รอยละ)
(รอยละ)
(เทา)

(6.9)
(2.7)
(35.2)
5.8

(8.1)
(3.5)
(31.7)
4.7

(5.7)
(2.3)
(19.0)
3.1

หมายเหตุ : (1) อัตรากําไร(ขาดทุน)สุทธิตอรายไดรวม เทากับ กําไร(ขาดทุน)สุทธิ/รายไดรวม(ไมรวมอัตราแลกเปลี่ยน)
(2)
อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย เทากับ กําไร(ขาดทุน)กอนหักดอกเบี้ยและภาษี/สินทรัพยรวมเฉลี่ย
(3)
อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน เทากับ กําไร(ขาดทุน)สุทธิ/สวนของผูถือหุนเฉลี่ย
(4)
อัตราสวนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยตอสวนของผูถือหุน เทากับ (เงินกูยืมระยะสั้น+เงินกูยืมระยะยาวรวมสวนที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป)/สวนของผูถือหุน
* รายไดรวม รวมผลกําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
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ผลการดําเนินงานในรอบ 5 ป
จํานวนเครื่องบิน
(ลํา)
จํานวนชั่วโมงปฏิบัติการบิน
(ชั่วโมง/ป)
ปริมาณการผลิต
(ลานตัน-กม.)
(1)
ปริมาณการขนสง
(ลานตัน-กม.)
อัตราสวนการบรรทุก
(รอยละ)
จํานวนผูโดยสาร
(พันคน)
ปริมาณที่นั่ง
(ลานที่นั่ง-กม.)
ปริมาณการขนสงผูโดยสาร (ลานที่นั่ง-กม.)
อัตราสวนการขนสงผูโดยสาร
(รอยละ)
(1)
ปริมาณการผลิตพัสดุภัณฑ
(ลานตัน-กม.)
ปริมาณการขนสงพัสดุภัณฑ (ลานตัน-กม.)
อัตราสวนการขนสงพัสดุภัณฑ
(รอยละ)
จํานวนพนักงาน
(คน)
กําไร(ขาดทุน)กอนหักภาษีเงินได (ลานบาท)

ป 2558

ป 2557

ป 2556

ป 2555

ป 2554

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

102
370,309
12,346
7,717
62.5
19,096
82,969
57,194
68.9
3,812
2,458
64.5
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)

นิยามศัพททางดานการบิน

• ปริมาณการผลิตรวมคิดเปน ตัน-กิโลเมตร คือ ระวางบรรทุกของเครื่องบิน คูณ ระยะทางบิน
• ปริมาณการขนสงรวมคิดเปน ตัน-กิโลเมตร คือ นํ้าหนักผูโดยสาร สัมภาระเกินพิกัด พัสดุ และไปรษณียภัณฑ
คูณ ระยะทางที่ขนสง
• อัตราสวนการบรรทุก คือ ปริมาณการขนสง เทียบเปนรอยละของปริมาณการผลิต
• ปริมาณการผลิตดานผูโดยสารคิดเปน ที่นั่ง-กิโลเมตร คือ จํานวนที่นั่งผูโดยสาร คูณ ระยะทางบิน
• ปริมาณการขนสงผูโดยสารคิดเปน คน-กิโลเมตร คือ จํานวนผูโดยสาร คูณ ระยะทางที่ขนสง
• อัตราสวนการขนสงผูโดยสาร คือ ปริมาณการขนสงผูโดยสาร เทียบเปนรอยละของปริมาณที่นั่ง
• ปริมาณการผลิตพัสดุภัณฑคิดเปน ตัน-กิโลเมตร คือ ระวางบรรทุกพัสดุภัณฑ คูณ ระยะทางบิน
• ปริมาณการขนสงพัสดุภัณฑคิดเปน ตัน-กิโลเมตร คือ นํ้าหนักพัสดุภัณฑที่ทําการขนสง คูณ ระยะทางที่ขนสง
• อัตราสวนการขนสงพัสดุภัณฑ คือ ปริมาณการขนสงพัสดุภัณฑ เทียบเปนรอยละของปริมาณการผลิตพัสดุภัณฑ
• ระวางบรรทุกของเครื่องบิน คือ ปริมาณนํ้าหนักสูงสุดซึ่งเครื่องบินสามารถบรรทุกได นํ้าหนักในที่นี้ หมายถึง
นํ้าหนักผูโดยสาร สัมภาระเกินพิกัด พัสดุและไปรษณียภัณฑ
(1)

ในป 2558 บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงคาสถิติการคํานวณนํ้าหนักเฉลี่ยผูโดยสารรวมสัมภาระ (Free Baggage Allowance)
จาก 90 กิโลกรัมตอคน เปน 100 กิโลกรัมตอคน เพื่อใหคาสถิติของบริษัทฯ สามารถเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมการบิน
ที่เปลี่ยนแปลง โดยไดทําการปรับคาสถิติของป 2557 ใหเปนฐานเดียวกันเพื่อการเปรียบเทียบ แตไมไดยอนปรับคาสถิติ
ของป 2554-2556
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตอรายงานทางการเง�น
คณะกรรมการบริษัทฯ มีความตระหนักถึงหนาที่และความ
รั บ ผิ ด ชอบในฐานะกรรมการของบริ ษั ท จดทะเบี ย นใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในการกํากับดูแลรายงาน
ทางการเงินประจําป 2558 ของบริษัทฯ มีการปองกันการ
ทุจริตและการดําเนินการที่ผิดปกติ รวมทั้งไดถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยใชนโยบายการบัญชี
ที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ ตลอดจนมีการ
พิจารณาถึงความสมเหตุสมผล และความรอบคอบในการ
จัดทํางบการเงินรวมของบริษทั ฯ และบริษทั ยอย และงบการเงิน
เฉพาะบริษัทฯ รวมถึงขอมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏ
ในรายงานประจําป 2558 โดยงบการเงินดังกลาวไดผานการ
ตรวจสอบและใหความเห็นอยางไมมีเงื่อนไขจากผูสอบบัญชี
รับอนุญาตที่เปนอิสระ

การดําเนินงานอยางถูกตองเพียงพอ มีการเปดเผยขอมูล
รายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนอยางโปรงใส ถูกตอง และครบถวน รวมทั้ง
ใหมรี ะบบบริหารความเสีย่ ง การควบคุมภายใน การตรวจสอบ
ภายใน และการกํากับดูแลที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
ตลอดจนมี ค วามครบถ ว นเพี ย งพอ และเหมาะสมของ
กระบวนการติ ด ตามการปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย ระเบี ย บ
ขอบังคับ นโยบายตางๆ ที่เกี่ยวของ รวมถึงขอกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ดังนั้น เพื่อใหสามารถสะทอนฐานะทางการเงิน และผลการ
ดําเนินงานไดอยางถูกตอง โปรงใสและเปนประโยชนตอผูมี
สวนไดสวนเสีย อีกทั้งมีความเชื่อมั่นตอรายงานทางการเงิน
ของบริษทั ฯ คณะกรรมการบริษทั ฯ จึงไดแตงตัง้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการอิสระผูซึ่งมีคุณสมบัติ
ครบถวนตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ทําหนาที่สอบทานใหบริษัทฯ มีการรายงานทางการเงิน และ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นวา งบการเงินรวมของ
บริษทั ฯ และบริษทั ยอย และงบการเงินเฉพาะบริษทั ฯ สําหรับ
ปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่คณะกรรมการตรวจสอบ
ไดสอบทานรวมกับฝายบริหารและผูสอบบัญชีไดแสดงฐานะ
การเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด ถูกตอง ครบถวน
เชื่อถือได ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมีการ
ใชนโยบายการบัญชีทเี่ หมาะสม และถือปฏิบตั อิ ยางสมํา่ เสมอ
ใชดุลพินิจอยางระมัดระวัง และประมาณการอยางรอบคอบ
สมเหตุ ส มผล รวมทั้ ง มี ก ารเป ด เผยข อ มู ล อย า งโปร ง ใส
เพียงพอ และปฏิบัติถูกตองตามกฎหมายและกฎระเบียบที่
เกี่ยวของ

นายอาร�พงศ ภูชอุม

นายจรัมพร โชติกเสถียร

ประธานกรรมการ
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กรรมการผูอํานวยการใหญ

รายงานสรุปกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจําป 2558
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษั ท การบิ น ไทย จํ า กั ด
(มหาชน) ประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 4 ทาน ซึ่งเปน
ผูทรงคุณวุฒิและมีประสบการณดานกฎหมาย การบริหาร
ทรั พ ยากรบุ ค คล การเงิ น และงบประมาณ การบริ ห าร
ความเสี่ยง และการสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงิน
ปจจุบัน คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวย นายวีระวงค
จิตตมิตรภาพ เปนประธานกรรมการตรวจสอบ พลเอก
ชาตอุดม ติตถะสิริ นายสมเกียรติ ศิรชิ าติไชย และนายรัฐพล
ภักดีภูมิ เปนกรรมการตรวจสอบ

ของวิธีการบันทึกบัญชีและเปดเผยขอมูล รวมทั้งรายการ
ปรับปรุงบัญชีที่สําคัญ เพื่อใหมั่นใจวางบการเงินมีความ
ถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน

ในป 2558 คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประชุมรวม
กับผูสอบบัญชี ผูตรวจสอบภายใน และผูบริหารระดับสูงที่
เกี่ยวของ รวม 10 ครั้ง ซึ่งเปนการประชุมตามที่กําหนดไว
8 ครัง้ และเปนการประชุมวาระพิเศษ 2 ครัง้ โดยการประชุม
ทุกครั้งคณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่อยางเปน
อิสระ ตามขอบเขตหนาทีค่ วามรับผิดชอบทีร่ ะบุไวในคูม อื การ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ ฉบับ
ปรับปรุงป 2555 ของกระทรวงการคลัง และตามแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคลองกับ
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทัง้ นี้ การเขา
รวมประชุมของกรรมการแตละทานไดรายงานไวในหัวขอ
การกํากับดูแลกิจการ ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบไดรายงาน
สรุปประเด็นที่สําคัญและความเห็นของคณะกรรมการตรวจ
สอบตอคณะกรรมการบริษัทฯ ตามที่เห็นสมควร โดยมีสาระ
สําคัญดังนี้

2. การสอบทานความเพียงพอและประสิทธิผล ของระบบ
การควบคุมภายในและการบริหารความเสีย่ ง คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพจิ ารณารายงานผลการตรวจสอบจากสํานักงาน
การตรวจสอบภายใน ผลการจัดทําแบบประเมินการควบคุม
ภายในดวยตนเอง ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544
ซึ่ ง อ า งอิ ง ตามมาตรฐาน Committee of Sponsoring
Organization of The Treadway Commission : COSO 2013
และไดนําเสนอขอสังเกตจากการสอบทานการประเมินผล
การควบคุมภายในของผูตรวจสอบภายในตอคณะกรรมการ
บริษัทฯ โดยขอใหฝายบริหารจัดทําแผนการปรับปรุงที่เปน
รูปธรรมและมีกําหนดเวลาแลวเสร็จที่ชัดเจน

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบ
ไดสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจําป
2558 รวมกับผูบริหารสายการเงินและการบัญชี และผูสอบ
บัญชี เพื่อพิจารณารายงานทางการเงิน การเปดเผยขอมูล
ประกอบงบการเงิน นโยบายการบัญชีและประมาณการ
ที่ สํ า คั ญ ข อ สั ง เกตจากการตรวจสอบและสอบทานงบ
การเงินของผูสอบบัญชี รวมทั้งไดพิจารณาคําอธิบายและ
การวิเคราะหฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของ
บริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบไดขอความเห็นผูสอบบัญชี
ในเรือ่ งความถูกตอง ครบถวนของงบการเงิน ความเหมาะสม

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได ป ระชุ ม ร ว มกั บ
ผูสอบบัญชีเปนการเฉพาะ 1 ครั้ง โดยไมมีผูบริหารเขารวม
เพื่อหารือเกี่ยวกับความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่และ
การแสดงความเห็นของผูสอบบัญชี

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบไดประชุมรวมกับฝายบริหาร
ทั้งคณะ 1 ครั้ง และไดเชิญผูบริหารระดับสูงเขาชี้แจงและ
รวมหารือในวาระที่เกี่ยวของตามความเหมาะสม เพื่อหารือ
เกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ ประเด็นขอตรวจพบ
ตางๆ ที่มีนัยสําคัญ โดยไดเนนยํ้าใหผูบริหารตระหนักถึง
ความรับผิดชอบในการควบคุมความเสี่ยง รวมทั้งการเรงรัด
ปรับปรุงการดําเนินการตามขอเสนอแนะในรายงานการ
ตรวจสอบ
นอกจากนี้ ผูอ าํ นวยการใหญฝา ยบริหารความเสีย่ งไดเขารวม
ประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรายงานเกี่ยวกับ
ความเสีย่ งทีส่ าํ คัญของบริษทั ฯ และแนวทางในการดําเนินการ
บริหารจัดการความเสี่ยงดังกลาวเปนประจําทุกป
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ขอมูลทางการเง�นที่สําคัญ

3. การกํ า กั บ ดู แ ลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการ
ตรวจสอบได ใ ห แ นวทางในการจั ด ทํ า แผนการตรวจสอบ
และไดพิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบของสํานักงานการ
ตรวจสอบภายใน รวมทั้งไดรับทราบผลการดําเนินงาน และ
ปญหาอุปสรรคตางๆ ของสํานักงานการตรวจสอบภายในทุก
ไตรมาส
คณะกรรมการตรวจสอบได เ สนอแนะให สํ า นั ก งานการ
ตรวจสอบภายในปรับวิธีการนําเสนอขอเสนอแนะจากการ
ตรวจสอบที่ ค วรนํ า ไปใชเปน แนวทางปฏิบัติโดยทั่วไปต อ
ผูบริหารระดับสูงใหชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อนําวิธีการควบคุมไป
ประยุกตใชกับหนวยงานอื่นๆ ดวย
4. การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และ
ขอกําหนดที่เกี่ยวของ คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการ
ประชุม และรับทราบรายงานจากสายทรัพยากรบุคคลและ
กํากับกิจกรรมองคกร ซึ่งทําหนาที่ กํากับ ติดตามการปฏิบัติ
งานของหนวยงานตางๆ ใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
และขอกําหนดที่เกี่ยวของ เพื่อรับทราบและใหขอเสนอแนะ
ในการดําเนินการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการกํากับติดตาม
ดังกลาว
5. การพิ จารณารายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีบทบาทในการสอบทานและใหความเห็นตอการ
ทํารายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อใหมั่นใจวา เปนรายการที่
ผานกระบวนการอนุมัติอยางโปรงใส โดยผูมีสวนไดเสียไมได
มีสว นรวมในการตัดสินใจ และเปนรายการทีก่ ระทําโดยคํานึง
ถึงผลประโยชนของบริษัทฯ เสมือนการทํารายการกับบุคคล
ภายนอก ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบไดรับทราบรายงาน
รายการที่เกี่ยวโยงกันทุกไตรมาส รวมทั้งไดสอบทานการ
เปดเผยขอมูลรายการระหวางกันวาเปนไปอยางถูกตอง
ครบถวน

6. กฎบั ต รและการประเมิ น ตนเองของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบไดทบทวนกฎบัตรคณะ
กรรมการตรวจสอบ รวมทั้งไดประเมินผลการปฏิบัติงาน
ดวยตนเองตามแนวทางปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย และคูม อื ปฏิบตั สิ าํ หรับคณะกรรมการตรวจสอบ
ในรัฐวิสาหกิจ (ฉบับปรับปรุงป 2555) โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองทั้งคณะ
และเปนรายบุคคล ผลการประเมินสรุปไดวา คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ไดปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบอยาง
รอบคอบและเปนอิสระ สอดคลองตามแนวทางปฏิบัติที่ดี
และกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
7. การเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบ
นําเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและขออนุมัติ
จากที่ประชุมผูถือหุนแตงตั้ง สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
(สตง.) เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2559
จากการดํ า เนิ น การ ตามขอบเขตอํ า นาจหน า ที่ ที่ ไ ด รั บ
มอบหมาย คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา บริษัทฯ
ไดจดั ทํางบการเงินอยางถูกตองตามทีค่ วรในสาระสําคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การทําธุรกรรมรายการที่
เกี่ยวโยงกันเปนไปอยางสมเหตุผลและมีการเปดเผยขอมูล
อยางเพียงพอ บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ
มีการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอกําหนดที่
เกี่ยวของโดยไมพบขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญ
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ดวยความยึดมั่นใน
ความถูกตอง เที่ยงธรรม ระมัดระวังรอบคอบ โปรงใส และ
เปนอิสระ เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ

(นายว�ระวงค จ�ตตมิตรภาพ)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่ 26 กุมภาพันธ 2559

126 รายงานประจําป 2558
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การวิเคราะหและ

คําอธิบายของฝายจัดการ
คําอธิบายผลการดําเนินงานและการวิเคราะหฐานะทางการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
ของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

1. บทสรุปผูบริหาร

ภาพรวมเศรษฐกิจโลกในป 2558 ฟนตัวดีขึ้น จากการที่เศรษฐกิจของหลายๆ ประเทศขยายตัวเพิ่มขึ้นจากป 2557 แตยัง
ตํา่ กวาทีค่ าดการณไว เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาขยายตัวดีขนึ้ ปญหาการวางงานลดลงอยางตอเนือ่ ง เศรษฐกิจสหภาพยุโรปขยาย
ตัวแตยงั คงมีปญ
 หาอัตราการวางงานทีอ่ ยูใ นระดับสูง เศรษฐกิจญีป่ นุ ขยายตัวเล็กนอยเปนผลจากการปรับเพิม่ ขึน้ ของอัตราภาษี
มูลคาเพิ่ม ในขณะเดียวกันมีการชะลอตัวสําหรับเศรษฐกิจประเทศจีนและอาเซียน
เศรษฐกิจไทยมีสญ
ั ญาณชะลอตัวตอเนือ่ งจากไตรมาส 2 และ 3 ของป 2558 ถึงแมจะเริม่ ฟน ตัวในไตรมาส 4 จากการใชจา ย
ภายในประเทศทั้งจากการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน สวนหนึ่งเปนผลจากมาตรการเศรษฐกิจของรัฐบาลที่ไดดําเนิน
การตอเนื่อง อีกทั้งการใชจายของรัฐบาล โดยเฉพาะรายจายลงทุนที่ขยายตัวไดตอเนื่องในระดับสูง ถือเปนปจจัยสนับสนุน
เศรษฐกิจสําคัญ โดยยังคงไดรับปจจัยสนับสนุนจากภาคการทองเที่ยวที่ยังคงขยายตัวไดตอเนื่องจากนักทองเที่ยวชาวจีน
เกาหลีใต และสหรัฐอเมริกา อยางไรก็ตาม ในไตรมาส 4 การขยายตัวชะลอลงจากผลของเหตุการณระเบิดที่แยกราชประสงค
เมือ่ เดือนสิงหาคม 2558 การสงออกสินคาของไทยยังคงหดตัวตอเนือ่ งสะทอนภาวะเศรษฐกิจประเทศคูค า ของไทยทีย่ งั ชะลอตัว
โดยเฉพาะคูคาหลักไดแก จีน ญี่ปุน สหรัฐฯ และอาเซียน-5
ทั้งนี้จากขอมูลสมาคมการขนสงทางอากาศระหวางประเทศ (IATA) แสดงการเติบโตอยางตอเนื่องของปริมาณการขนสง
และปริมาณการผลิตดานผูโดยสารที่เพิ่มขึ้น 6.5% และ 5.6% ตามลําดับ โดยมีอัตราสวนการบรรทุกผูโดยสารเฉลี่ย 80.3%
อยางไรก็ตาม จากการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนซึ่งมีผลใหเศรษฐกิจคูคาของประเทศอื่นๆ ชะลอลงไปดวย โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ตอภาคการสงออก สงผลใหอตั ราสวนการขนสงพัสดุภณ
ั ฑนนั้ ปรับตัวลดลง ถึงแมวา ราคานํา้ มันดิบทีป่ รับตัวลดลงอยางตอเนือ่ ง
โดยราคาเฉลี่ยลดลงถึง 47.2% จากปกอน และการแขงขันที่รุนแรงมีผลตอราคาบัตรโดยสารที่ปรับตัวลดลง จะเปนปจจัย
สนับสนุนสงผลใหความตองการเดินทางเพิ่มขึ้น แตในป 2558 อุตสาหกรรมการบินของโลกก็ยังคงเผชิญกับความทาทาย
ทั้งจากความไมแนนอนทางเศรษฐกิจและการเมือง การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก และเศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัวมากกวาที่
คาดการณไว ซึง่ มีผลตอความตองการเดินทางของนักทองเทีย่ วโดยเฉพาะในตลาดหลัก ไดแก ตลาดยุโรป และอเมริกา ประกอบ
กับการแขงขันที่ยังคงทวีความรุนแรงขึ้นจากการขยายตัวของสายการบินตนทุนตํ่า และสายการบินจากตะวันออกกลาง และ
ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
สําหรับอุตสาหกรรมการบินของไทย ผลการตรวจสอบจากสํานักงานบริหารการบินแหงชาติสหรัฐอเมริกา (Federal
Aviation Administration - FAA) อยางเปนทางการ พบวาระบบการกํากับดูแลความปลอดภัยการบินพลเรือนของประเทศไทย
ไมเปนไปตามมาตรฐานระหวางประเทศของอนุสัญญาวาดวยการบินพลเรือนระหวางประเทศเกี่ยวกับการกํากับดูแล
ความปลอดภัยการบินพลเรือน ซึ่งมีผลใหมีการปรับลดระดับไทยมาอยูใน Category 2 จากเดิมที่อยูใน Category 1 นั้น
ไมสงผลกระทบตอการบินไทยในการทําการบินไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา เนื่องจากบริษัทฯ ไดยกเลิกเสนทางบินไปยังเมือง
ลอสแองเจลิสแลวเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2558 ในสวนของคณะกรรมาธิการแหงสภาพยุโรป (European Commission) ไดมี
แถลงการณ EU Air Safety List เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2558 ปรากฏวาไมมีรายชื่อของสายการบินไทยที่ถูกเพิ่มเติมในรายชื่อ
สายการบินที่ไมอนุญาตใหทําการบินในขณะนี้ นอกจากนี้การบินไทยไดผานการตรวจประเมินมาตรฐานดานความปลอดภัย
จากองคกรความปลอดภัยดานการบินแหงสหภาพยุโรป (European Aviation Safety Agency) และอนุญาตใหสายการบินไทย
เปนสายการบินของประเทศนอกสหภาพยุโรปที่สามารถทําการบินเขานานฟากลุมประเทศสหภาพยุโรปตอไปไดโดยมีผล
ตั้งแตวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เปนตนไป
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ภาพรวมของอุตสาหกรรมการบินของไทยเปนไปในทิศทางเดียวกันกับอุตสาหกรรมการบินของภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
และของโลกคือมีการขยายตัว ซึ่งสอดคลองกับจํานวนผูโดยสารที่เดินทางเขา-ออกประเทศไทย ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
ในป 2558 จํานวน 38.3 ลานคน เพิ่มขึ้นจากปกอน 15.2% อยางไรก็ตามยังคงมีปจจัยเสี่ยงเรื่องสภาวะการแขงขันทางธุรกิจ
ที่ทวีความรุนแรง ปริมาณการผลิตดานผูโดยสารที่มากกวาอุปสงคการเดินทาง ราคานํ้ามันเชื้อเพลิงอากาศยาน และความ
ผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
ในป 2558 บริษัทฯ ไดดําเนินการตามแผนปฏิรูปองคกร ซึ่งไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.)
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2558 โดยดําเนินการตอเนื่องมาตั้งแตไตรมาสที่ 1 เริ่มจากหยุดการขาดทุนดวยการลดหรือยกเลิก
เสนทางบินที่ไมทํากําไร ลดคาใชจายที่ไมจําเปน และเนนการหารายไดโดยปรับกลยุทธการขายและการหารายไดเสริมอื่นๆ
รวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑและบริการใหมีความสามารถในการแขงขัน โดยมีการดําเนินงานที่สําคัญดังนี้
ยกเลิกเสนทาง กรุงเทพฯ-โจฮันเนสเบิรก กรุงเทพฯ-มอสโคว กรุงเทพฯ-มาดริด และกรุงเทพฯ-ลอสแองเจลิส
 ปรับเปลี่ยนความถี่ และ/หรือปรับแบบเครื่องบินใหเหมาะสมกับความตองการเดินทาง เชน ปรับขนาดของเครื่องบิน
ในเสนทางหลักใหเปนเครื่องบินแบบแอรบัส A380-800 เชน เสนทางกรุงเทพฯ-ลอนดอน กรุงเทพฯ-แฟรงคเฟรต กรุงเทพฯฮองกง กรุงเทพฯ-โตเกียว (นาริตะ) และนําเครื่องบินแบบโบอิ้ง 787-8 ทําการบินในเสนทางกรุงเทพฯ-โตเกียว (ฮาเนดะ)
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทางดานผลิตภัณฑ และปรับลดเที่ยวบินในชวงนอกฤดูกาลทองเที่ยว (Low Season) เชน
เสนทางกรุงเทพฯ-แฟรงคเฟรต กรุงเทพฯ-ลอนดอน เปนตน
 เพิม
่ การใหบริการดวยสายการบินไทยสมายลในเสนทางหลัก เชน กรุงเทพฯ-เชียงใหม กรุงเทพฯ-ภูเก็ต และทําการบิน
ทดแทนการบินไทยในเสนทาง กรุงเทพฯ-เชียงราย กรุงเทพฯ-หาดใหญ
 ดําเนินการขายเครื่องบินและสงมอบเรียบรอยแลวจํานวน 8 ลํา ไดแก แอรบัส A300-600R 7 ลํา และโบอิ้ง 747-400
1 ลํา และคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติขายแลว และอยูในขั้นตอนการจัดทําขอตกลงและสัญญาซื้อขาย จํานวน 16 ลํา
เหลือเครื่องบินที่อยูระหวางดําเนินการขาย 12 ลํา และอยูระหวางการเจรจาใหเชา 2 ลํา
 จัดใหมีโครงการรวมใจจากองคกร (MSP) สําหรับพนักงานทั่วไป และโครงการ Golden Handshake สําหรับพนักงาน
ตอนรับบนเครือ่ งบิน เพือ่ บริหารอัตรากําลังทีไ่ ดรบั ผลกระทบจากการปรับลดเทีย่ วบินและเสนทางบิน ซึง่ จะสงผลตอการปรับปรุง
โครงสรางตนทุนบุคลากร และลดภาระคาใชจายในระยะยาว โดยมีผูเขารวมโครงการทั้งสิ้น 1,401 คน มีผลแลวในป 2558
จํานวน 1,277 คน และมีผล 1 มีนาคม 2559 จํานวน 124 คน
 พัฒนาผลิตภัณฑและบริการ เชน โครงการยกระดับการบริการชั้นธุรกิจ การพัฒนาระบบการสื่อสารสมัยใหมบน
เครื่องบิน เปนตน โดยในป 2558 บริษัทฯ ไดรับรางวัลในดานตางๆ มากมาย เชน รางวัลสายการบินยอดเยี่ยมจาก Smart
Travel Asia 2015 ไดรับ 3 รางวัล ไดแก รางวัลการใหบริการบนเครื่องบินยอดเยี่ยมอันดับ 3 ของโลก รางวัลการใหบริการ
ชั้นธุรกิจยอดเยี่ยม อันดับ 5 ของโลก และรางวัลสายการบินยอดเยี่ยมอันดับ 6 ของโลก รางวัลสายการบินระหวางประเทศ
ยอดเยี่ยมประจําป 2015 จาก Today’s Traveller Award เปนตน


ในป 2558 บริษัทฯ รับมอบเครื่องบินใหม 8 ลํา ประกอบดวย B777-300ER 3 ลํา B787-8 2 ลํา และ A320-200 3 ลํา
และปลดระวางเครื่องบินรวม 15 ลํา ประกอบดวย แอรบัส A330-300 5 ลํา A340-600 6 ลํา โบอิ้ง B747-400 2 ลํา และ
B747-400 Freighter 2 ลํา ตามแผนปรับปรุงฝูงบิน (Fleet Strategy) ทําใหฝูงบิน ณ 31 ธันวาคม 2558 มีจํานวน 95 ลํา
ลดลงจากปกอนที่มีจํานวน 102 ลํา อยางไรก็ตามจากการปรับเที่ยวบินและเครื่องบินใหเหมาะสมกับความตองการเดินทาง
การใชประโยชนของเครือ่ งบินไดอยางมีประสิทธิภาพขึน้ ทําใหบริษทั ฯ และบริษทั ยอย มีปริมาณการผลิตดานผูโ ดยสาร (ASK)
เพิ่มขึ้น 0.6% โดยมีปริมาณการขนสงผูโดยสาร (RPK) เพิ่มขึ้น 6.5% อัตราสวนการบรรทุกผูโดยสาร (Cabin Factor) เฉลี่ย
72.9% สูงกวาปกอ นซึง่ เฉลีย่ ที่ 68.9% และมีจาํ นวนผูโ ดยสารทีท่ าํ การขนสงรวมทัง้ สิน้ 21.25 ลานคน เพิม่ ขึน้ จากปกอ น 11.3%
การดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรและการปฏิรูปองคกรซึ่งมีการติดตามผลอยางใกลชิดโดยฝายบริหารและคณะ
กรรมการบริษัทฯ สงผลให ป 2558 บริษัทฯ และบริษัทยอย ขาดทุนจากการดําเนินงาน จํานวน 1,304 ลานบาท ขาดทุนลดลง
จากปกอน 21,715 ลานบาท (94.3%) เนื่องจากคาใชจายรวมลดลงจากปกอน 11.2% จากคานํ้ามันเครื่องบินลดลง 20.2%
และคาใชจายในการดําเนินงานไมรวมคานํ้ามันลดลง 6.0% สวนหนึ่งเปนผลจากมาตรการควบคุมและบริหารจัดการคาใชจาย
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อยางเขมงวด ในขณะที่รายไดรวมลดลง 2,239 ลานบาท (1.2%) สาเหตุหลักเกิดจากรายไดจากคาโดยสารลดลง 1.5% และ
รายไดคาระวางขนสงและไปรษณียภัณฑลดลง 21.0% เนื่องจากการแข็งคาของเงินบาทเมื่อเทียบกับสกุลเงินที่เปนรายไดหลัก
ทําใหรายไดเมื่อแปลงคาเปนเงินบาทลดลง รายไดคาธรรมเนียมชดเชยคานํ้ามันลดลง เนื่องจากราคานํ้ามันลดลง และ
การแขงขันที่รุนแรง
นอกจากนี้ บริษัทฯ และบริษัทยอย มีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 3,512 ลานบาท เมื่อหักคาใชจาย
ที่จายครั้งเดียวที่เกิดจากการดําเนินการตามแผนปฏิรูป จํานวน 4,167 ลานบาท และผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย
และเครื่องบิน 12,157 ลานบาท สงผลใหป 2558 บริษัทฯ และบริษัทยอย ขาดทุนสุทธิ 13,047 ลานบาท โดยเปนขาดทุนสุทธิ
สวนที่เปนของบริษัทใหญ 13,068 ลานบาท คิดเปนขาดทุนตอหุน 5.99 บาท ขาดทุนลดลงจากปกอน 1.16 บาท (16.2%)
ทั้งนี้ บริษัทฯ และบริษัทยอย มีกําไรกอนหักตนทุนทางการเงิน ภาษี คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย และผลขาดทุน
จากการดอยคาสินทรัพยและเครื่องบิน (EBITDA) จํานวน 19,560 ลานบาท สูงกวาปกอน 15,971 ลานบาท (445.0%) โดยมี
EBITDA Margin เทากับ 10.4% เปรียบเทียบกับปกอนที่เทากับ 1.9%

2. คําอธิบายและวิเคราะหผลการดําเนินงานป 2558

ในป 2558 บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการทางบัญชี ดังนี้

การเปลี่ยนวิธีการวัดมูลคาที่ดินจากวิธีราคาทุนเปนวิธีการตีราคาใหมโดยใหมีผลกับงบการเงินรอบระยะเวลาบัญชีป
2558 เปนตนไป ทําใหมูลคาสินทรัพยเพิ่มขึ้นประมาณ 8,647 ลานบาท หนี้สิน (ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี) เพิ่มขึ้นประมาณ
1,729 ลานบาท และสวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้นประมาณ 6,918 ลานบาท
 บริษัทฯ ไดนําการบัญชีเกี่ยวกับการปองกันความเสี่ยงมาใชปฏิบัติมีผล 1 เมษายน 2558 โดยนําเงินกูยืมที่เปนสกุลเงิน
ตางประเทศมาบริหารความผันผวนของกระแสเงินสดในอนาคตของรายไดที่เปนสกุลเงินตางประเทศที่คาดการณ ทั้งนี้กําไร
หรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการปรับเงินกูที่เปนเงินตราตางประเทศ ณ วันสิ้นงวดใหเปนเงินบาทโดยเปรียบเทียบผลตางอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ 1 เมษายน 2558 หรือวันที่เบิกเงินกูยืม (แลวแตวันใดเกิดขึ้นหลัง) จนถึงวันที่ 31
ธันวาคม 2558 จะบันทึกในองคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุนในสวนของผูถือหุน โดยรายการกําไรหรือขาดทุนดังกลาว
จะโอนเขากําไรหรือขาดทุนในงวดเดียวกับงวดที่รายการที่มีการปองกันความเสี่ยงดังกลาวรับรูในกําไรหรือขาดทุน ทั้งนี้ ณ
31 ธันวาคม 2558 มีรายการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่โอนไปสวนของผูถือหุนสุทธิจากภาษีจํานวน 1,878 ลานบาท


งบการเงินรวมของป 2558 ประกอบดวยงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินของบริษัทยอย 5 บริษัท ไดแก 1) บริษัท
ไทย-อะมาดิอุสเซาทอีสตเอเชีย จํากัด 2) บริษัท วิงสแปน เซอรวิสเซส จํากัด 3) บริษัท ไทยไฟลทเทรนนิ่ง จํากัด 4) บริษัท
ทัวรเอื้องหลวง จํากัด และ 5) บริษัท ไทยสมายลแอรเวย จํากัด

130 รายงานประจําป 2558

ตารางแสดงขอมูลทางการเงินที่สําคัญ (Financial Performance)
งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย
ม.ค.-ธ.ค.
หนวย : ลานบาท

รายไดรวม
- คาโดยสารและคานํ้าหนักสวนเกิน
- คาระวางขนสงและไปรษณียภัณฑ
- รายไดการบริการอื่นๆ
- อื่นๆ
คาใชจายรวม
- คานํ้ามันเครื่องบิน
- คาใชจายในการดําเนินงานไมรวมนํ้ามัน
- ตนทุนทางการเงิน - สุทธิ
กําไร(ขาดทุน) จากการดําเนินงาน
หัก คาใชจายตามแผนปฏิรูป
หัก ผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยและเครื่องบิน
บวก กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
กําไร(ขาดทุน)กอนภาษีเงินได
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ
กําไร(ขาดทุน)สุทธิสวนที่เปนของบริษัทใหญ
กําไร(ขาดทุน) ตอหุน
(บาท)
ขอมูลการดําเนินงานที่สําคัญ
EBITDA
(ลานบาท)
จํานวนผูโดยสาร
(ลานคน)
ปริมาณการผลิตดานผูโดยสาร
(ลานที่นั่ง-กิโลเมตร)
ปริมาณการขนสงผูโดยสาร
(ลานคน-กิโลเมตร)
อัตราสวนการบรรทุกผูโดยสาร
(%)
รายไดจากผูโดยสารเฉลี่ยตอหนวย
(บาท/คน-ก.ม.)
ปริมาณการผลิตดานพัสดุภัณฑ
(ลานตัน-กิโลเมตร)
ปริมาณการขนสงพัสดุภัณฑ
(ลานตัน-กิโลเมตร)
อัตราสวนการขนสงพัสดุภัณฑ
(%)
นํ้าหนักพัสดุภัณฑขนสง
(พัน กก.)
รายไดจากพัสดุภัณฑเฉลี่ยตอหนวย
(บาท/ตัน-กม.)
เครื่องบินที่ใชดําเนินงาน ณ 31 ธ.ค.
(ลํา)
ชั่วโมงปฏิบัติการบิน
(ชั่วโมง)
อัตราการใชประโยชนเครื่องบินเฉลี่ย
(ชั่วโมง/ลํา/วัน)
อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
1 USD : THB
1 EUR : THB
100 JPY : THB
ราคานํ้ามันเฉลี่ย
(USD/BBL)

เปลี่ยนแปลง
2558

2557

ลานบาท

%

188,747
152,488
18,651
11,588
6,020
190,051
63,243
121,242
5,566
(1,304)
4,167
12,157
3,512
(14,116)
(13,047)
(13,068)
(5.99)

190,986
154,881
23,601
9,885
2,619
214,005
79,231
128,981
5,793
(23,019)
6,342
12,623
(16,738)
(15,573)
(15,612)
(7.15)

-2,239
-2,393
-4,950
+1,703
+3,401
-23,954
-15,988
-7,739
-227
+21,715
+4,167
+5,815
-9,111
+2,622
+2,526
+2,544
+1.16

-1.2
-1.5
-21.0
+17.2
+129.9
-11.2
-20.2
-6.0
-3.9
+94.3
+91.7
-72.2
+15.7
+16.2
+16.3
+16.2

19,560
21.25
83,479
60,893
72.9
2.46
3,514
2,091
59.5
559,283
8.45
95
374,831
10.9

3,589
19.10
82,969
57,194
68.9
2.66
3,812
2,458
64.5
613,915
9.22
102
370,309
10.4

+15,971
+2.15
+510
+3,699

-54,632
-0.77
-7
+4,522
+0.5

+445.0
+11.3
+0.6
+6.5
+4.0
-7.4
-7.8
-14.9
-5.0
-8.9
-8.3
-6.9
+1.2
+4.8

34.2861
38.0611
28.3389
72.37

32.4808
43.1386
30.7590
121.63

+1.8053
-5.0775
-2.4201
-49.26

+5.6
-11.8
-7.9
-40.5

-0.20
-298
-367

หมายเหตุ : 1) EBITDA = รายได (ไมรวมกําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน) - คาใชจาย (ไมรวมตนทุนทางการเงิน ภาษี คาเสื่อมราคาและ
คาตัดจําหนาย และผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยและเครื่องบิน)
2) ในป 2558 บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงคาสถิติการคํานวณนํ้าหนักเฉลี่ยผูโดยสารรวมสัมภาระ (Free Baggage Allowance) จาก 90
กิโลกรัมตอคน เปน 100 กิโลกรัมตอคน เพื่อใหคาสถิติของบริษัทฯ สามารถเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมการบินที่เปลี่ยนแปลง โดยได
ทําการปรับคาสถิติของป 2557 ใหเปนฐานเดียวกันเพื่อการเปรียบเทียบ
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รายได
ในป 2558 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีรายไดรวมลดลง 2,239 ลานบาท (1.2%) โดยมีรายละเอียดของรายได ดังนี้


รายไดคาโดยสารและคานํ้าหนักสวนเกิน

รายไดจากคาโดยสารและนํ้าหนักสวนเกิน ลดลง 2,393 ลานบาท (1.5%) โดยมีปริมาณการขนสงผูโดยสารเพิ่มขึ้น
6.5% คิดเปนเงินประมาณ 9,800 ลานบาท แตรายไดจากผูโดยสารเฉลี่ยตอหนวย 2.46 บาท/RPK ลดลง 0.20 บาท (7.4%)
คิดเปนเงินประมาณ 12,180 ลานบาท สาเหตุที่รายไดจากผูโดยสารเฉลี่ยตอหนวยลดลงเกิดจากการแข็งคาของเงินบาทเมื่อ
เทียบกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศเฉลี่ยในป 2557 ทําใหรายไดตอหนวยลดลงประมาณ 0.10 บาท คิดเปนเงิน
ประมาณ 6,090 ลานบาท ทั้งนี้หากไมรวมผลของการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนรายไดจากผูโดยสารเฉลี่ยตอหนวย
จะลดลง 0.10 บาท หรือ 3.8 % คิดเปนเงินประมาณ 6,090 ลานบาท เกิดจากการแขงขันที่รุนแรง และการปรับลดอัตรา
คาธรรมเนียมชดเชยคานํ้ามัน (Fuel Surcharge) ตามราคานํ้ามันที่ลดลง
ตารางแสดงขอมูลการดําเนินงานดานการขนสงผูโดยสาร จําแนกตามภูมิภาค – บริษัทฯ และบริษัทยอย
เปลี่ยนแปลงจากปกอน (%)
ปริมาณการผลิต ปริมาณการขนสง

ภูมิภาคเอเชีย
ขามทวีป
ภายในประเทศ

+5.2
-4.8
+11.0

+13.2
-0.6
+14.2

อัตราสวนการบรรทุกผูโดยสาร (%)
2558

2557

74.5
71.8
70.7

69.3
68.7
68.7

ตารางแสดงขอมูลรายไดคาโดยสารและคานํ้าหนักสวนเกิน จําแนกตามภูมิภาค – บริษัทฯ และบริษัทยอย
หนวย : ลานบาท

รายไดคาโดยสารและคานํ้าหนักสวนเกิน
ภูมิภาคเอเชีย
ขามทวีป
ภายในประเทศ
เที่ยวบินแบบไมประจํา
รวมรายไดคาโดยสารและคานํ้าหนักสวนเกิน

เปลี่ยนแปลง
2558

2557

ลานบาท

%

82,118
58,644
11,095
631
152,488

78,297
64,843
11,370
371
154,881

+3,821
-6,199
-275
+260
-2,393

+4.9
-9.6
-2.4
+70.1
-1.5

- รายไดคาโดยสารและคานํ้าหนักสวนเกินสําหรับเสนทางบินในภูมิภาคเอเชีย มีจํานวน 82,118 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก
ปกอน 3,821 ลานบาท (4.9%) โดยในป 2558 บริษัทฯ ไดขยายการผลิตเพื่อรองรับการเติบโตของตลาดในภูมิภาคเอเชีย
สงผลใหปริมาณการผลิตดานผูโดยสารเพิ่มขึ้น 5.2% สวนปริมาณการขนสงผูโดยสารเพิ่มขึ้น 13.2% โดยเพิ่มในทุก
เสนทางบินโดยเฉพาะเสนทางสายตะวันตก และเสนทางสายเหนือ อัตราสวนการบรรทุกผูโดยสารเพิ่มขึ้นจาก 69.3% ในป
2557 เปน 74.5% ในป 2558 อยางไรก็ตาม ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
การแขงขันที่รุนแรง โดยเฉพาะการเพิ่มขึ้นของสายการบินตนทุนตํ่าแบบ Long-haul Low Cost ทําใหรายไดเฉลี่ยตอหนวย
ลดลง 7.3%
- รายไดคาโดยสารและคานํ้าหนักสวนเกินสําหรับเสนทางบินขามทวีป มีจํานวน 58,644 ลานบาท ลดลงจากปกอน
6,199 ลานบาท (9.6%) โดยในป 2558 บริษัทฯ ไดหยุดทําการบินในเสนทางกรุงเทพฯ-โจฮันเนสเบิรกในเดือนมกราคม 2558
เสนทางกรุงเทพฯ-มอสโคว และภูเก็ต-โซล ในเดือนมีนาคม 2558 เสนทางกรุงเทพฯ-มาดริด ในเดือนกันยายน 2558
เสนทางกรุงเทพฯ-ลอสแองเจลิสในเดือนตุลาคม 2558 นอกจากนี้ ยังไดปรับลดเที่ยวบินในบางเสนทาง ไดแก เสนทาง
กรุงเทพฯ-แฟรงกเฟรต จํานวน 1 เที่ยวบิน ในเดือนพฤษภาคม 2558 โดยกลับมาทําการบินอีกครั้งในเดือนตุลาคม 2558 และ
132 รายงานประจําป 2558

เสนทางกรุงเทพฯ-ลอนดอน จํานวน 1 เที่ยวบิน ในเดือนกรกฎาคม 2558 และกลับมาบินอีกครั้งในเดือนตุลาคม 2558 สงผล
ใหปริมาณการผลิตลดลงประมาณ 4.8% ปริมาณการขนสงผูโดยสารลดลงเพียง 0.6% อัตราสวนการบรรทุกผูโดยสารเพิ่มขึ้น
จาก 68.7% ในป 2557 เปน 71.8% ในป 2558 ขณะที่รายไดเฉลี่ยตอหนวยลดลงจากปกอนประมาณ 9.0%
- รายไดคาโดยสารและคานํ้าหนักสวนเกินสําหรับเสนทางบินในประเทศ มีจํานวน 11,095 ลานบาท ลดลงจากปกอน
275 ลานบาท (2.4%) สาเหตุหลักเกิดจากรายไดตอหนวยลดลง 14.1% ถึงแมวาปริมาณการขนสงผูโดยสารเพิ่มขึ้น 14.2%
โดยมีสาเหตุสาํ คัญจากการแขงขันในตลาดจากสายการบินตนทุนตํา่ ทีม่ กี ารลดราคาและแยงสวนแบงตลาด โดยการบินไทยไดให
สายการบินไทยสมายลทําการบินแทนในเสนทางบินภายในประเทศเพิ่มขึ้น ไดแก เสนทางกรุงเทพฯ-เชียงราย ในเดือนมีนาคม
2558 และเสนทางกรุงเทพฯ-ขอนแกน และกรุงเทพฯ-หาดใหญในเดือนพฤษภาคม 2558 โดยมีปริมาณการผลิตดานผูโ ดยสาร
เพิ่มขึ้น 11.0% อัตราสวนการบรรทุกผูโดยสารเพิ่มขึ้นจาก 68.7% ในป 2557 เปน 70.7% ในป 2558


รายไดคาระวางขนสงและคาไปรษณียภัณฑ

รายไดจากคาระวางขนสงและคาไปรษณียภัณฑลดลง 4,950 ลานบาท (21.0%) เปนผลจากปริมาณการขนสงพัสดุภณ
ั ฑ
(Revenue Freight Ton-Kilometers : RFTK) ลดลง 14.9% คิดเปนเงินประมาณ 3,380 ลานบาท ในขณะทีร่ ายไดจากพัสดุภณ
ั ฑ
ตอหนวย เฉลี่ยที่ 8.45 บาท ลดลง 0.77 บาท (8.3%) หรือประมาณ 1,610 ลานบาท สาเหตุสําคัญเกิดจากรายไดคาธรรมเนียม
ชดเชยคานํ้ามันลดลงตามราคานํ้ามันที่ลดลง นอกจากนี้ ยังไดรับผลกระทบจากการนําเขาและสงออกลดลงจากการชะลอตัว
ของเศรษฐกิจคูคา เชน จีน และอาเซียน รวมถึงการตัดสิทธิประโยชนทางภาษี (GSP) ในทุกสินคาที่สงไปยุโรป ในขณะที่มี
ปริมาณการผลิตดานพัสดุภัณฑ (ADTK) รวมใตทองเครื่องบิน (Belly) และเครื่องบินขนสงสินคา (Freighter) ตํ่ากวาปกอน
7.8% สาเหตุหลักเกิดจากการปลดระวางเครื่องบิน B747 Freighter 2 ลํา ในเดือนมีนาคม 2558 โดยมีอัตราสวนการขนสง
พัสดุภัณฑ (Freight Load Factor) เฉลี่ย 59.5% ตํ่ากวาปกอนที่เฉลี่ย 64.5%


รายไดการบริการอืน่ ๆ ประกอบดวยรายไดจากหนวยธุรกิจ ไดแก การบริการภาคพืน้ ครัวการบิน และการบริการคลัง

สินคา และรายไดจากกิจการสนับสนุนอืน่ ๆ เพิม่ ขึน้ จากปกอ น 1,703 ลานบาท (17.2%) สาเหตุหลักเกิดจากรายไดจากการบริการ
ภาคพื้น และครัวการบิน สูงกวาปกอนจากจํานวนเที่ยวบินของสายการบินลูกคาและจํานวนผูโดยสารสูงกวาปกอน ประกอบ
กับรายไดจากการใหบริการซอมบํารุงอากาศยานของฝายชางเพิ่มขึ้น อยางไรก็ตาม รายไดจากการใหบริการดานคลังสินคา
ลดลงจากปริมาณการขนสงสินคาที่ตํ่ากวาปกอน


รายไดอื่น เพิ่มขึ้นจากปกอน จํานวน 3,401 ลานบาท (129.9%) สาเหตุหลักจากปนี้ไดรับเงินชดเชยคาเสียหายจาก

บริษัท KI Holdings Co.,Ltd. (Koito) จากการสงมอบเกาอี้ผูโดยสารชั้นประหยัดลาชา ประมาณ 3,968 ลานบาท

คาใชจาย
ในป 2558 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีคาใชจายรวมลดลง 23,954 ลานบาท (11.2%) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
คานํ้ามันเครื่องบิน ลดลง 15,988 ลานบาท (20.2%) สาเหตุหลักจากราคานํ้ามันเครื่องบินเฉลี่ยตํ่ากวาปกอน 40.5% ถึง
แมเงินบาทตอดอลลารสหรัฐออนคาทําใหคานํ้ามันเมื่อคํานวณเปนเงินบาทเพิ่มขึ้น และมีคาใชจายในการบริหารความเสี่ยง
ราคานํ้ามัน 18,154 ลานบาท





คาใชจายดําเนินงานไมรวมนํ้ามัน ลดลง 7,739 ลานบาท (6.0%) โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ม.ค.-ธ.ค.
หนวย : ลานบาท

คาใชจาย
คาใชจายผลประโยชนพนักงาน
คาบริการการบิน
คาใชจายเกี่ยวกับนักบินและลูกเรือ
คาซอมแซมและซอมบํารุงอากาศยาน
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
คาเชาเครื่องบินและอะไหล
คาสินคาและพัสดุใชไป
คาใชจายเกี่ยวกับการขายและโฆษณา
คาใชจายดานการประกันภัย
คาใชจายอื่น
สวนแบงขาดทุน (กําไร) จากเงินลงทุน
ในบริษัทรวม
คาใชจายดําเนินงานไมรวมนํ้ามัน

2558

% ของ
คาใชจายรวม

29,892
20,474
5,313
10,311
19,133
8,950
7,829
9,499
614
9,359
(132)
121,242

เปลี่ยนแปลง

2557

% ของ
คาใชจายรวม

ลานบาท

%

24.6
16.9
4.4
8.5
15.8
7.4
6.5
7.8
0.5
7.7

31,274
21,625
5,832
14,684
20,535
6,593
8,257
8,920
492
10,846

24.3
16.8
4.5
11.4
15.9
5.1
6.4
6.9
0.4
8.4

-1,382
-1,151
-519
-4,373
-1,402
+2,357
-428
+579
+122
-1,487

-4.4
-5.3
-8.9
-29.8
-6.8
+35.8
-5.2
+6.5
+24.8
-13.7

(0.1)
100.0

(77)
128,981

(0.1)
100.0

-55
-7,739

-71.4
-6.0

คาใชจายผลประโยชนพนักงาน ประกอบดวยคาใชจายบุคลากร ผลประโยชนพนักงาน คาตอบแทนผูบริหารและ
กรรมการ ลดลง 1,382 ลานบาท (4.4%) สาเหตุหลักเกิดจากจํานวนพนักงานที่ลดลงจากการเกษียณอายุ และเขาโครงการ
รวมใจจากองคกรสําหรับพนักงานที่มีปญหาดานสุขภาพในป 2557 นอกจากนี้ ยังมีโครงการรวมใจจากองคกร (MSP) สําหรับ
พนักงานทัว่ ไป และโครงการ Golden Handshake สําหรับพนักงานตอนรับบนเครือ่ งบิน ตามแผนปฏิรปู องคกรโดยมีพนักงาน
ที่มีผลตามโครงการในปนี้ จํานวน 1,277 คน
 คาใชจายเกี่ยวกับการบิน ประกอบดวย คาบริการการบิน คาใชจายเกี่ยวกับนักบินและลูกเรือ และคาสินคาและพัสดุ
ใชไป ลดลง 2,098 ลานบาท (5.9%) สาเหตุหลักเนือ่ งจากการแข็งคาของเงินบาทเมือ่ เทียบกับสกุลเงินหลักของคาใชจา ย ไดแก
ยูโร เยน และดอลลารออสเตรเลีย ประกอบกับนโยบายการลดคาใชจายของบริษัทฯ
 คาซอมแซมและซอมบํารุงอากาศยานลดลง 4,373 ลานบาท (29.8%) สาเหตุหลักเกิดจากการลดลงในการตัง
้ สํารอง
คาซอมบํารุงเพือ่ เตรียมสภาพเครือ่ งบินกอนการสงมอบคืนเครือ่ งบินเชาดําเนินงาน (Return Condition) จํานวนประมาณ 600
ลานบาท และการลดลงในการบันทึกคาใชจา ยในสวนทีเ่ กีย่ วของกับการจายเงินสํารองคาบํารุงรักษาเครือ่ งยนต (Maintenance
Reserve) ของเครื่องบินภายใตสัญญาเชาดําเนินงาน ในกรณีเครื่องยนตดังกลาวไดมีการทําสัญญาการดูแลรักษาเครื่องยนต
แบบเหมาจาย (Flight Hour Service Agreement) เพิ่มเติมกับบริษัทผูผลิตเครื่องยนตโดยเปลี่ยนจากการบันทึกคาใชจายเปน
ทรัพยสนิ รอการเรียกคืนจํานวนประมาณ 3,330 ลานบาท ทัง้ นีบ้ ริษทั ฯ สามารถเรียกคืนเงินจากผูใ หเชาเมือ่ เกิดการซอมบํารุง
จริงตามเงื่อนไขในวงเงินไมเกิน Maintenance Reserve ที่บริษัทฯ ไดจายใหกับผูใหเชา จึงทําใหบริษัทฯ ไมตองบันทึกบัญชี
เปนคาใชจา ยดังเชนในป 2557 ประกอบกับการลดลงของคาซอมในสวนทีเ่ กีย่ วของกับการปลดระวางเครือ่ งบินทัง้ จากสวนทีไ่ ด
ดําเนินการในป 2557 และที่ไดปลดระวางเพิ่มเติมในป 2558
 คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนายลดลง 1,402 ลานบาท (6.8%) เปนผลมาจากการปลดระวางเครื่องบินที่ยังไมหมดอายุ
การใชงาน ไดแก A340-600 จํานวน 6 ลํา ประกอบกับมีเครื่องบินที่คิดคาเสื่อมราคาเต็มจํานวนแลว ถึงแมวาจะมีการรับมอบ
เครื่องบินภายใตสัญญาเชาการเงินเพิ่มขึ้น
 คาเชาเครื่องบินและอะไหล เพิ่มขึ้น 2,357 ลานบาท (35.8%) เนื่องจากรับมอบเครื่องบินเชาดําเนินงานเพิ่มขึ้นใน
ระหวางป 2557 และ2558 รวมจํานวน 11 ลํา ประกอบดวยเครื่องบิน B787-8 จํานวน 6 ลํา และ A320-200 จํานวน 5 ลํา
อยางไรก็ตาม มีการสงคืนเครื่องบินเชาดําเนินงานจํานวน 3 ลํา
 คาใชจายเกี่ยวกับการขายและโฆษณา เพิ่มขึ้น 579 ลานบาท (6.5%) สาเหตุหลักเกิดจากคาใชจายสํารองที่นั่งเพิ่มขึ้น
จากอัตราคาบริการที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับการออนคาของเงินบาทเมื่อเทียบกับเงินสกุลดอลลารสหรัฐฯ
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นอกจากนี้ จากการพัฒนาระบบงานบัญชีรายไดคาระวางขนสงและไปรษณียภัณฑ (Cargo Revenue Accounting)
ซึ่งเริ่มนํามาใชในเดือน สิงหาคม 2557 ทําใหการรับรูรายไดคาระวางขนสงและไปรษณียภัณฑสามารถบันทึกแยกบัญชีรายได
และคานายหนา (Commission) ขณะที่ระบบงานเดิมบันทึกเปนรายไดสุทธิ (รายไดหักคานายหนา) ซึ่งในปนี้มีคานายหนา
จํานวนประมาณ 413 ลานบาท สูงกวาปกอน 211 ลานบาท โดยบันทึกไวในรายไดคาระวางขนสงและไปรษณียภัณฑ และ
คาใชจายเกี่ยวกับการขายและโฆษณาดวยจํานวนที่เทากันโดยไมมีผลกับกําไรขาดทุน
 คาใชจายอื่น ลดลง 1,487 ลานบาท (13.7%) มีสาเหตุสําคัญจากปนี้ขาดทุนจากการขายเครื่องบินนอยกวาปกอน 595
ลานบาท ประกอบกับการควบคุมและปรับลดคาใชจายอยางเขมงวดตามแผนปฏิรูปองคกร
 สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม เพิ่มขึ้น 55 ลานบาท (71.4%) โดยในปนี้รับรูสวนแบงกําไรขาดทุนจากเงิน
ลงทุนในบริษัทรวมดังนี้
- บริษัท โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) กําไร 7 ลานบาท ในขณะที่ปกอนขาดทุน 42 ลานบาท
- บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) กําไร 193 ลานบาท เพิ่มขึ้น 38 ลานบาท
- บริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน) ขาดทุน 143 ลานบาท ขาดทุนลดลง 18 ลานบาท
- บริษัท โรงแรมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ จํากัด กําไร 20 ลานบาท ลดลง 5 ลานบาท
- บริษัท ดอนเมือง อินเตอรเนชั่นแนล แอรพอรต โฮเต็ล จํากัด กําไร 18 ลานบาท ลดลง 6 ลานบาท
- บริษัท ครัวการบินภูเก็ต จํากัด กําไร 37 ลานบาท ลดลง 39 ลานบาท
ตนทุนทางการเงิน -สุทธิ ลดลง 227 ลานบาท (3.9%) สาเหตุหลักเกิดจากอัตราดอกเบีย้ เฉลีย่ ในปนตี้ าํ่ กวาปกอ น ประกอบกับ
การแข็งคาของเงินบาทเมื่อเทียบกับเงินสกุลหลักของหนี้สินระยะยาว ไดแก เงินยูโร และเงินเยน ทําใหคาใชจายเมื่อคํานวณ
เปนเงินบาทมียอดลดลง



คาใชจายตามแผนปฏิรูป จํานวน 4,167 ลานบาท สวนใหญเปนคาตอบแทนในโครงการรวมใจจากองคกร (MSP) และ
Golden Handshake ซึ่งเปนการดําเนินการตามแผนปฏิรูปองคกร
ผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยและเครื่องบิน เพิ่มขึ้น 5,815 ลานบาท (91.7%) ประกอบดวย
- ผลขาดทุนจากการดอยคาเครื่องบิน เพิ่มขึ้น 5,680 ลานบาท โดยในปนี้มีการตั้งสํารองดอยคาเครื่องบินจํานวน 26 ลํา
ประกอบดวย A340-600 6 ลํา A340-500 4 ลํา B747-400 2 ลํา B747-400 (Freighter) 2 ลํา A330-300 6 ลํา B737-400
4 ลํา และ ATR72 2 ลํา รวมจํานวน 11,488 ลานบาท ประกอบกับสํารองดอยคาของเครื่องยนตอะไหลสําหรับเครื่องบิน
A340-600 จํานวน 388 ลานบาท ในขณะที่ปกอนรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาของเครื่องบินจํานวน 19 ลํา ไดแก A340-500
4 ลํา A300-600 8 ลํา B737-400 4 ลํา B747-400 1 ลํา และ ATR72 2 ลํา รวมจํานวน 6,196 ลานบาท
- ผลขาดทุนจากการดอยคาสินทรัพยเพิ่มขึ้น 135 ลานบาท เนื่องจากมีการสํารองดอยคาอะไหลเครื่องบินหมุนเวียนที่
เสียหายและไมสามารถซอมแซมไดเพิ่มขึ้นจากปกอน
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 3,512 ลานบาท ประกอบดวย กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศที่ยังไมเกิดขึ้น (Unrealized FX Gain) 1,740 ลานบาท ซึ่งเกิดจากการปรับยอดเงินกูและสินทรัพยหนี้สินที่เปน
เงินตราตางประเทศเปนเงินบาท ณ วันสิ้นงวด และกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศที่เกิดขึ้นแลว (Realized
FX Gain) 1,772 ลานบาท

บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 135

การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ

3. ฐานะทางการเงินและสภาพคลอง
รายจายลงทุน

ตารางแสดงรายจายลงทุน - เฉพาะบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
หนวย : ลานบาท

เครื่องบิน
อื่นๆ (ที่ไมใชเครื่องบิน)
รวม

ม.ค.-ธ.ค.
2558

2557

16,097
522
16,619

14,313
1,404
15,717

ในป 2558 บริษัทฯ มีรายจายเพื่อการลงทุน 16,619 ลานบาท ดังนี้
 การลงทุนในเครื่องบิน จํานวน 16,097 ลานบาท ประกอบดวย รายจายเพื่อการรับมอบเครื่องบินภายใตสัญญาเชา
การเงิน 6 ลํา ไดแก B777-300ER จํานวน 3 ลํา และ A320-200 จํานวน 3 ลํา และรายจายที่เกี่ยวของกับเครื่องบินที่รับมอบ
แลวรวมจํานวน 12,800 ลานบาท การจายเงินลวงหนาคาเครื่องบินและเครื่องยนตที่จะรับมอบระหวางป 2559 - 2561 จํานวน
2,785 ลานบาท และการซื้ออะไหลเครื่องบินหมุนเวียนและเครื่องยนตอะไหลจํานวน 512 ลานบาท ทั้งนี้ การลงทุนในเครื่อง
บินเพิ่มขึ้นจากปกอน 1,784 ลานบาท สาเหตุหลักเกิดจากในปนี้รับมอบเครื่องบินมากกวาปกอน 1 ลํา
 การลงทุนในสินทรัพยถาวรอื่นๆ จํานวน 522 ลานบาท ลดลงจากปกอน 882 ลานบาท สาเหตุหลักเกิดจากมีการลงทุน
ในอุปกรณสนับสนุนการบินทั้งในกิจการซอมบํารุงอากาศยาน และการใหบริการอุปกรณภาคพื้นตํ่ากวาปกอน
การจัดหาเงินทุน
ในป 2558 บริษัทฯ ไดดําเนินการจัดหาเงินทุนรวมทั้งสิ้น 61,989 ลานบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. การจัดหาเงินกูร ะยะยาวดวยวิธกี ารเชาซือ้ โดยใชเครือ่ งบินเปนหลักทรัพยคาํ้ ประกัน เพือ่ ชําระคาเครือ่ งบินจํานวน 6 ลํา
ไดแก B777-300ER 3 ลํา และ A320-200 3 ลํา เปนจํานวนประมาณ 20,124 ลานบาท
2. การออกหุนกูรวม 15,000 ลานบาท ในเดือนเมษายน 2558 วงเงิน 7,000 ลานบาท และในเดือนกันยายน 2558 วงเงิน
8,000 ลานบาท แบงออกเปน 4 ชุด โดยจะชําระดอกเบีย้ หุน กูท กุ ๆ 6 เดือน ตลอดอายุหนุ กู โดยมีวตั ถุประสงคจะนําเงินทีไ่ ดจาก
การออกและเสนอขายหุนกูในครั้งนี้ไปชําระคืนเงินกูของบริษัทฯ ที่มีตนทุนทางการเงินสูงกวา และชําระคืนหุนกูที่ครบกําหนด
ไถถอน และ/หรือ เปนเงินลงทุน และ/หรือเปนเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และเงินทุนสนับสนุนแผนปฏิรูปบริษัทฯ
3. การเบิกใชวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนจากสถาบันการเงินในประเทศ การกูเงินจากตางประเทศผานกระทรวงการคลัง
และออกตั๋วแลกเงินเพื่อชําระคืนเงินกูระยะสั้นที่ครบกําหนดและใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงานจํานวน 26,865
ลานบาท
โดยสรุปเงินสดสุทธิไดมาและใชไปในกิจกรรมตางๆ ไดดังนี้
หนวย : ลานบาท

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงอัตราแลกเปลีย่ นของเงินสดและเงินฝากธนาคารเพิม่ ขึน้ (ลดลง)
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)

ม.ค.-ธ.ค.
2558

2557

18,567
(721)
(20,838)
427
(2,565)

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

ในป 2558 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 20,838
ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอนจากการจายชําระคืนเงินกูทั้งระยะสั้นและระยะยาว ถึงแมวามีเงินสดสุทธิจากการ
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ดําเนินงานจํานวน 18,567 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอนถึง 12,548 ลานบาท เนื่องจากปนี้มีขาดทุนจากการ
ดําเนินงานลดลงจากปกอน และมีเงินสดใชไปในกิจกรรมลงทุนจํานวน 721 ลานบาท ลดลงจากปกอน เปนผลใหเงินสดและ
รายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เปนจํานวน 2,565 ลานบาท
เครื่องบิน
ตามแผนพัฒนาฝูงบินซึ่งไดเริ่มดําเนินการมาอยางตอเนื่องจากปกอนๆ ประกอบกับบริษัทฯ ไดดําเนินการตามแผนการ
ปรับปรุงฝูงบิน (Fleet Strategy) เพื่อใหฝูงบินมีจํานวนประเภทและแบบของเครื่องบินลดลง เพิ่มประสิทธิภาพ และลดตนทุน
ในการดําเนินงาน ซึ่งเปนกลยุทธหนึ่งในแผนปฏิรูปบริษัทฯ นั้น
ในป 2558 บริษัทฯ ไดรับมอบเครื่องบินรวม 8 ลํา เปนเครื่องบินภายใตสัญญาเชาทางการเงิน 6 ลํา ไดแก เครื่องบิน
B777-300ER 3 ลํา และเครื่องบิน A320-200 3 ลํา และเครื่องบินภายใตสัญญาเชาดําเนินงาน ไดแก เครื่องบิน B787-8
2 ลํา ประกอบกับการปลดประจําการเครื่องบินรวม 15 ลํา ไดแก เครื่องบิน A340-600 จํานวน 6 ลํา A330-300 5 ลํา
เครื่องบิน B747-400 จํานวน 2 ลํา และเครื่องบิน B747-400 ที่บริษัทฯ ดัดแปลงเปนเครื่องบินขนสงสินคา จํานวน 2 ลํา
เมื่อรวมกับเครื่องบินที่ใชดําเนินงาน ณ วันสิ้นงวดป 2557 จํานวน 102 ลํา เปนผลใหบริษัทฯ มีเครื่องบินที่ใชดําเนินงานรวม
95 ลํา (รวมเครื่องบิน A320-200 จํานวน 10 ลํา ที่โอนสิทธิการเชาไปใหบริษัท ไทยสมายลแอรเวย จํากัด และ 5 ลําที่ให
บริษัท ไทยสมายแอรเวย จํากัด เชาชวง)
ทั้งนี้ ในป 2558 บริษัทฯ ไดขายเครื่องบินรวม 8 ลํา ไดแก B747-400 1 ลํา และ A300-600R 7 ลํา และสงคืนเครื่องบิน
เชาดําเนินงาน B737-400 3 ลํา ที่ไดปลดประจําการไปในปกอนๆ
สินทรัพย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีสินทรัพยรวมลดลงจากวันที่ 31 ธันวาคม 2557 จํานวน 4,796
ลานบาท (1.6%) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2558
% ของ
ลานบาท สินทรัพยรวม

สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
20,781
สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขาย
15,099
สินทรัพยหมุนเวียนอื่นๆ
34,596
สินทรัพยหมุนเวียน
70,476
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
เครื่องบินและเครื่องยนตอะไหลจายลวงหนา
5,491
เครื่องบิน
44,979
เครื่องบินภายใตสัญญาเชา
126,251
อุปกรณการบินหมุนเวียน
12,465
งานระหวางทํา
61
ที่ดิน อาคาร และคาปรับปรุง
14,733
เครื่องมือ โรงซอม และอุปกรณ
4,305
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ
208,285
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นๆ
23,710
รวมสินทรัพย
302,471

31 ธ.ค. 2557
ลานบาท

เปลี่ยนแปลง

% ของ
สินทรัพยรวม ลานบาท

%

6.9
5.0
11.4
23.3

23,346
4,826
36,113
64,285

7.6
1.6
11.7
20.9

-2,565
+10,273
-1,517
+6,191

-11.0
+212.9
-4.2
+9.6

1.8
14.9
41.8
4.1
4.9
1.4
68.9
7.8
100.0

12,368
51,322
134,611
13,191
1,274
6,449
4,806
224,021
18,961
307,267

4.0
16.7
43.8
4.3
0.4
2.1
1.6
72.9
6.2
100.0

-6,877
-6,343
-8,360
-726
-1,213
+8,284
-501
-15,736
+4,749
-4,796

-55.6
-12.4
-6.2
-5.5
-95.2
+128.5
-10.4
-7.0
+25.0
-1.6
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สินทรัพยหมุนเวียนมีจาํ นวน 70,476 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 23.3 ของสินทรัพยทงั้ หมด เพิม่ ขึน้ จากวันที่ 31 ธันวาคม
2557 เปนจํานวน 6,191 ลานบาท (9.6%) โดยมีสาเหตุสําคัญดังนี้
- เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลง 2,565 ลานบาท (11.0%) สาเหตุหลักเกิดจากในปนี้บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิ
ใชไปในกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 20,838 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอนจากการจายชําระคืนเงินกูทั้งระยะสั้น
และระยะยาว
- สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขาย เพิ่มขึ้น 10,273 ลานบาท (212.9%) สาเหตุหลักเกิดจากการโอนเครื่องบินที่
ปลดระวางเพื่อรอขายรวม 15 ลํา ไดแก A330-300 จํานวน 5 ลํา A340-600 จํานวน 6 ลํา และ B747-400 จํานวน 4 ลํา
ในขณะที่มีการโอนกรรมสิทธิ์เครื่องบินใหผูซื้อรวม 8 ลํา ไดแก A300-600R จํานวน 7 ลํา และ B747-400 จํานวน 1 ลํา
ประกอบกับมีเครื่องยนตอะไหลของเครื่องบินที่ปลดระวางเพิ่มขึ้น
- สินทรัพยหมุนเวียนอื่นๆ ลดลง 1,517 ลานบาท (4.2%) สาเหตุหลักเกิดจากลูกหนี้การคาลดลง 997 ลานบาท จาก
ยอดขายที่ลดลงประกอบกับบริษัทฯ มีความสามารถในการบริหารระยะเวลาเรียกเก็บหนี้จากลูกหนี้ไดเร็วขึ้นโดยมีระยะเวลา
การเก็บหนี้เฉลี่ยลดลงจาก 28 วัน ในป 2557 เปน 26 วันในปนี้ ซึ่งตํ่ากวาระยะเวลาการใหสินเชื่อโดยปกติของบริษัทฯ
ประกอบกับสินคาและพัสดุคงเหลือลดลง 473 ลานบาท
บริษัทฯ มียอดลูกหนี้การคา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 แยกตามอายุหนี้ที่คางชําระ (Aging) ไดดังนี้
หนวย : ลานบาท

ระยะเวลาคางชําระ
ไมเกิน 6 เดือน
เกินกวา 6 เดือน - 1 ป
เกินกวา 1 ป - 2 ป
เกินกวา 2 ป
รวม
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การคา - สุทธิ

31 ธ.ค. 2558

31 ธ.ค. 2557

11,430
161
319
941
12,851
(1,155)
11,696

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

ที่ดิน อาคารและอุปกรณสุทธิ มีจํานวน 208,285 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 68.9 ของสินทรัพยทั้งหมด ลดลงจากวันที่
31 ธันวาคม 2557 เปนจํานวน 15,736 ลานบาท (7.0%) โดยมีสาเหตุจาก
- เครื่องบินและเครื่องยนตอะไหลจายลวงหนาลดลง 6,877 ลานบาท (55.6%) สาเหตุหลักเกิดจากการโอนเงินจาย
ลวงหนาของเครื่องบิน B777-300ER จํานวน 3 ลํา และ A320-200 จํานวน 3 ลํา ไปเปนเครื่องบินภายใตสัญญาเชาการเงิน
ถึงแมวามีการจายลวงหนาคาเครื่องบิน A350-900XWB เพิ่มขึ้นก็ตาม
- เครื่องบินลดลง 6,343 ลานบาท (12.4%) เปนผลจากการคิดคาเสื่อมราคาซึ่งเกิดขึ้นตามปกติ และการโอนเครื่องบิน
ที่ปลดระวาง จํานวน 9 ลํา ไปเปนสินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวขาย ไดแก A330-300 จํานวน 5 ลํา และ B747-400 จํานวน
4 ลํา (รวมเครื่องบิน B747-400 ที่บริษัทฯ ดัดแปลงเปนเครื่องบินขนสงสินคา จํานวน 2 ลํา)
- เครื่องบินภายใตสัญญาเชาลดลง 8,360 ลานบาท (6.2%) สาเหตุหลักเกิดจากการโอนเครื่องบินที่ปลดระวาง ไดแก
A340-600 จํานวน 6 ลํา ไปเปนสินทรัพยไมหมุนเวียนทีถ่ อื ไวเพือ่ ขาย และผลจากการคิดคาเสือ่ มราคา ถึงแมวา จะมีการรับมอบ
เครื่องบิน B777-300ER จํานวน 3 ลํา และ A320-200 จํานวน 3 ลํา ในปนี้ ก็ตาม
- อุปกรณการบินหมุนเวียนลดลง 726 ลานบาท (5.5%) จากการโอนเครือ่ งยนตอะไหลของเครือ่ งบินทีป่ ลดระวางไปเปน
สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขาย
- ที่ดิน อาคาร และคาปรับปรุงเพิ่มขึ้น 8,284 ลานบาท (128.5%) สาเหตุหลักเกิดจากการเปลี่ยนวิธีการวัดมูลคาที่ดิน
จากวิธรี าคาทุนเปนวิธกี ารตีราคาใหมโดยใหมผี ลกับงบการเงินรอบระยะเวลาบัญชีป 2558 ทัง้ ทีด่ นิ ในประเทศและตางประเทศ
ของบริษัทฯ ทําใหมูลคาที่ดินเพิ่มขึ้นจํานวน 8,647 ลานบาท
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สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นๆ มีจํานวน 23,710 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 7.8 ของสินทรัพยทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากวันที่
31 ธันวาคม 2557 จํานวน 4,749 ลานบาท (25.0%) สาเหตุหลักเกิดจาก
- สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น 1,671 ลานบาท จากภาษีของคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพยที่ตั้งสํารอง
เพิ่มขึ้นในปนี้ และผลกระทบทางภาษีของการเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของการปองกันความเสี่ยงกระแสเงินสดเฉพาะ
สวนที่มีประสิทธิผล
- การเพิ่มขึ้นของเงินสํารองคาบํารุงรักษาเครื่องยนต (Maintenance Reserve) ของเครื่องบินภายใตสัญญาเชา
ดําเนินงานที่บริษัทฯ สามารถเรียกคืนเงินจากผูใหเชาไดเมื่อมีการซอมบํารุงเครื่องยนตเกิดขึ้นจริงตามเงื่อนไขจํานวนประมาณ
3,330 ลานบาท ตามที่กลาวไวในหัวขอคาซอมแซมและซอมบํารุงอากาศยาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (Return on Asset) ของป 2558 ติดลบรอยละ 2.7 ในขณะที่ปกอนติดลบรอยละ 3.5
สาเหตุหลักเกิดจากขาดทุนสุทธิตํ่ากวาปกอน
หนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 หนี้สินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอย เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จํานวน 3,574
ลานบาท (1.3%) โดยมีองคประกอบหลักของหนี้สิน ดังนี้
งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2558
ลานบาท

หนี้สินหมุนเวียน
73,592
(ไมรวมหนีส้ นิ ระยะยาวทีถ่ งึ กําหนดชําระภายใน 1 ป)
หนี้สินระยะยาว
หุนกู
56,600
หนี้สินภายใตเงื่อนไขสัญญาเชาเครื่องบิน
77,551
เงินกูยืมระยะยาว
43,627
รวมหนี้สินระยะยาว
177,778
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่นๆ
18,175
รวมหนี้สิน
269,545

31 ธ.ค. 2557

เปลี่ยนแปลง

% ของ
หนี้สินรวม

ลานบาท

% ของ
หนี้สินรวม

ลานบาท

%

27.3

80,432

30.2

-6,840

-8.5

21.0
28.8
16.2
66.0
6.7
100.0

44,600
72,027
51,925
168,552
16,987
265,971

16.8
27.1
19.5
63.4
6.4
100.0

+12,000
+5,524
-8,298
+9,226
+1,188
+3,574

+26.9
+7.7
-16.0
+5.5
+7.0
+1.3

หนี้สินหมุนเวียน (ไมรวมหนี้สินที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 22,430 ลานบาท) ซึ่งคิดเปนรอยละ 27.3 ของหนี้สิน
ทั้งหมดลดลงจาก ณ 31 ธันวาคม 2557 จํานวน 6,840 ลานบาท (8.5%) สาเหตุหลักเกิดจากเงินกูระยะสั้นลดลง 8,675
ลานบาท จากการจายชําระคืนเงินกูระยะสั้นที่ครบกําหนด
หนี้สินระยะยาว (รวมหนี้สินที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 22,430 ลานบาท) ซึ่งคิดเปนรอยละ 66.0 ของหนี้สินทั้งหมด
เพิ่มขึ้น 9,226 ลานบาท (5.5%) ทั้งนี้ การออนคาของเงินบาทเมื่อเทียบกับเงินสกุลหลักของหนี้สินระยะยาว ณ 31 ธันวาคม
2558 เปรียบเทียบกับ ณ วันสิ้นงวดของป 2557 ทําใหหนี้สินระยะยาวเมื่อคิดเปนเงินบาทมีจํานวนเพิ่มขึ้น ดังนั้น หากไมรวม
ผลของการปรับอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 1,490 ลานบาท หนี้สินระยะยาวเพิ่มขึ้นจํานวน 7,736 ลานบาท สาเหตุหลักเกิดจาก
- การจัดหาเงินกูระยะยาวเพิม่ ขึน้ จํานวน 20,124 ลานบาท ประกอบดวยเงินกูย มื ระยะยาวเพื่อชําระคาเชาซือ้ เครือ่ งบิน
B777-300ER จํานวน 3 ลํา และ A320-200 จํานวน 3 ลํา
- การออกหุนกูจํานวน 15,000 ลานบาท โดยเปนหุนกูที่ออกในเดือนเมษายน 2558 จํานวน 7,000 ลานบาท และเดือน
กันยายน 2558 จํานวน 8,000 ลานบาท
- การจายชําระคืนเงินกูย มื ระยะยาว หนีส้ นิ ภายใตเงือ่ นไขสัญญาเชาเครือ่ งบิน และหุน กูท ถี่ งึ กําหนดชําระจํานวน 27,390
ลานบาท
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 139

การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ

ณ สิ้นป 2558 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีอัตราสวนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยตอสวนของผูถือหุน (Interest Bearing Debt
to Equity) เพิ่มขึ้นจาก 4.7 เทา ณ 31 ธันวาคม 2557 เปน 5.8 เทา
สวนของผูถือหุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 สวนของผูถือหุนมีจํานวน 32,926 ลานบาท ลดลงจากวันที่ 31 ธันวาคม 2557 จํานวน
8,370 ลานบาท (20.3%) เนื่องจากการดําเนินงานในป 2558 มีผลขาดทุนสุทธิ ถึงแมวาจะมีสวนเกินทุนจากการตีราคา
ที่ดินเพิ่ม ทําใหอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (Return on Equity) ลดลงจากติดลบรอยละ 31.7 ในป 2557 เปนยอด
ติดลบรอยละ 35.2 ในปนี้

4. ปจจัยที่มีผลกระทบตอผลการดําเนินงานในอนาคต

การคาดการณอุตสาหกรรมการบินของโลกในป 2559 คาดวายังคงเติบโตตอเนื่องแตลดลงกวาป 2558 เนื่องจากการ
ชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนทีส่ ง ผลกระทบตอประเทศคูค า ของจีนดวย โดยเฉพาะอยางยิง่ ในภูมภิ าคเอเชีย รวมทัง้ เศรษฐกิจยุโรป
ยังไมฟนตัวและเริ่มมีปญหาการตอตานผูอพยพในหลายประเทศรวมทั้งปญหาการกอการราย ถึงแมวาราคานํ้ามันที่คาดวา
จะปรับตัวลดลงจากป 2558 เนื่องจากอุปทานลนตลาด รวมทั้งการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐเปนการสงสัญญาณ
การฟนตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ อยางไรก็ตามมาตรการดังกลาวสงผลกระทบตอคาเงินในสกุลตางๆ ออนคาลง
ภาพรวมอุตสาหกรรมการบินของไทยในป 2559 แมประเทศไทยจะถูกปรับลดอันดับมาตรฐานความปลอดภัยในการบินจาก
FAA แตการผานมาตรฐานการบินของ EASA ก็ชวยทําใหสถานการณดีขึ้น และสงผลดีตอธุรกิจการบินของไทย โดยมีแนวโนม
การขยายตัว แตยังคงมีปจจัยเสี่ยงที่จะสงผลกระทบตออุตสาหกรรมการบินของไทย ไดแก การกอการราย และภัยสงคราม
ภัยธรรมชาติขนาดใหญ และสภาวะเศรษฐกิจโลก ถึงแมวาจะมีราคานํ้ามันเชื้อเพลิงที่ลดลงเปนปจจัยบวก นอกจากนี้ ยังคง
ตองติดตามประเด็นเรือ่ งการตรวจสอบระบบการกํากับดูแลความปลอดภัยการบินพลเรือนของประเทศไทย ซึง่ อยูร ะหวางดําเนิน
การแกไขอยางเปนรูปธรรม ทั้งนี้ คณะกรรมการการบินพลเรือนไดมีมติอนุมัติแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือน
แหงชาติ (National Civil Aviation Security Programme-NCASP) ซึ่งเปนแผนชาติที่เกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัยที่
ยึดตามกรอบและแนวทางที่องคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ (ICAO) กําหนดไวเพื่อเตรียมความพรอมในการรับการ
ตรวจสอบและกํากับดูแลระบบรักษาความปลอดภัยสากล (Universal Security Audit Programme : USAP) ของ ICAO ที่จะ
เขามาตรวจสอบในป 2560 ตอไป
ในสวนของการดําเนินงานตามแผนปฏิรูปบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ในชวงตอไป บริษัทฯ มีแผนที่ดําเนินการ
ตอเนื่อง โดยสรุปไดดังนี้
• แผนหารายไดที่เขมขน (Aggressive) มากขึ้นทั้งรายไดบัตรโดยสาร รายไดจากสินคาและพัสดุ รวมทั้งรายไดอื่นๆ
• แผนลดคาใชจาย Non Fuel Cash Cost ที่มีประสิทธิภาพ
• แผนสรางความสามารถ (Capability) เพื่อความยั่งยืน อาทิ การปรับปรุงระบบบริหารจัดการเครือขาย (Network
Management System) ระบบบริหารจัดการตัวแทนขาย (Agent Management System) การปรับปรุงกระบวนการจัดหา
งานซอมบํารุงและอุปกรณอากาศยาน การเพิ่มความสามารถดานการเงิน
• แผนสรางความเปนเลิศในการบริการลูกคา ไดแก เสริมสรางความภักดีของลูกคา การพัฒนาความเปนเลิศดานการ
บริการลูกคา และการยกระดับการบริการชั้นธุรกิจ
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ไดจดั ใหมกี ารติดตามผลการดําเนินงานตามแผนอยางใกลชดิ เพือ่ ใหมนั่ ใจวาบริษทั ฯ จะสามารถปรับปรุง
แผนงานใหสะทอนตอการเปลี่ยนแปลงของสถานการณตางๆ ไดอยางทันทวงที
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5. สรุปอัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ
ม.ค.-ธ.ค.
2558

อัตราสวนทางการเงิน (Liquidity Ratio)
อัตราสวนสภาพคลอง
เทา
อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratio)
อัตรากําไร (ขาดทุน) กอนอัตราแลกเปลี่ยน ภาษีเงินไดและคาใชจายที่เกิดขึ้นครั้งเดียว รอยละ
อัตรากําไร (ขาดทุน) สุทธิ
รอยละ
อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน
รอยละ
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย
รอยละ
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)
อัตราสวนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยตอสวนของผูถือหุน (Interest Bearing Debt to Equity) เทา
อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุน (Total Debt to Equity)
เทา
อัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบี้ย
เทา

2557

0.78

0.75

(0.69)
(6.90)
(35.16)

(12.03)
(8.14)
(31.71)

(2.70)

(3.47)

5.84
8.19
3.32

4.65
6.44
0.59

ความหมายและสูตรในการคํานวณอัตราสวนทางการเงิน

อัตราสวนสภาพคลอง
= สินทรัพยหมุนเวียน (ไมรวมสินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขาย) / หนี้สินหมุนเวียน (ไมรวมรายรับดานการขนสง
ที่ยังไมถือเปนรายได)
อัตรากําไร(ขาดทุน)กอนอัตราแลกเปลี่ยน ภาษีเงินได และคาใชจายที่เกิดขึ้นครั้งเดียว
= กําไร(ขาดทุน)กอนอัตราแลกเปลีย่ น ภาษีเงินไดและคาใชจา ยทีเ่ กิดขึน้ ครัง้ เดียว/รายไดรวม(ไมรวมอัตราแลกเปลีย่ น)
อัตรากําไร(ขาดทุน)สุทธิตอรายไดรวม (Net Profit (Loss) Margin)
= กําไร(ขาดทุน)สุทธิ / รายไดรวม(ไมรวมอัตราแลกเปลี่ยน)
อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (Return on Equity)
= กําไร(ขาดทุน)สุทธิ / สวนของผูถือหุนเฉลี่ย
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (Return on Total Asset)
= กําไร(ขาดทุน)กอนหักดอกเบี้ยและภาษี / สินทรัพยรวมเฉลี่ย
อัตราสวนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยตอสวนของผูถือหุน (Interest Bearing Debt to Equity)
= (เงินกูยืมระยะสั้น+หนี้สินระยะยาวรวมสวนที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป) / สวนของผูถือหุน
อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุน (Total Debt to Equity)
= หนี้สินรวม / สวนของผูถือหุน
อัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบี้ย
= EBITDA / ดอกเบี้ยจาย
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งบการเงิน

รายงานของผูสอบบัญชี
เสนอ ผูถือหุนบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท การบินไทย
จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยและของเฉพาะบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ ซึ่งประกอบดวยงบแสดงฐานะ
การเงินรวม และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุป
นโยบายการบัญชีที่สําคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ

ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหลานี้โดยถูกตองตาม
ที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบริหารพิจารณาวาจําเปนเพื่อให
สามารถจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ
ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ดังกลาวจากผลการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน สํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดปฏิบัติงานตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกําหนดใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินปฏิบัติตามขอกําหนดดานจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผน
และปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการปราศจาก
การแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม
การตรวจสอบรวมถึงการใชวธิ กี ารตรวจสอบเพือ่ ใหไดมาซึง่ หลักฐานการสอบบัญชีเกีย่ วกับจํานวนเงินและการเปดเผย
ขอมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ วิธีการตรวจสอบที่เลือกใชขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูสอบบัญชี ซึ่งรวมถึง
การประเมิ น ความเสี่ ย งจากการแสดงข อ มู ล ที่ ขั ด ต อ ข อ เท็ จ จริ ง อั น เป น สาระสํ า คั ญ ของงบการเงิ น รวมและงบการเงิ น
เฉพาะกิจการไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดในการประเมินความเสี่ยงดังกลาว ผูสอบบัญชีพิจารณาการควบคุม
ภายในที่เกี่ยวของกับการจัดทําและการนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยถูกตองตามที่ควรของกิจการ

สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
วันที่ 26 กุมภาพันธ 2559
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เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอประสิทธิผล
ของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบริหารใชและ
ความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทําขึ้นโดยผูบริหาร รวมทั้งการประเมินการนําเสนองบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินเชือ่ วาหลักฐานการสอบบัญชีทสี่ าํ นักงานการตรวจเงินแผนดินไดรบั เพียงพอ และเหมาะสม
เพื่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน

ความเห็น
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินเห็นวา งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขางตนนีแ้ สดงฐานะการเงินรวมและ
ฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และของเฉพาะบริษัท การบินไทย จํากัด
(มหาชน) ตามลําดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการและกระแสเงินสด
รวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน

ขอมูลและเหตุการณที่เนน
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินขอใหสงั เกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 5 เรือ่ งการดําเนินงานตอเนือ่ ง ซึง่ อธิบาย
เกี่ยวกับแผนการดําเนินการจัดหาเงินทุนรวมถึงแผนการบริหารสภาพคลองของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ทั้งนี้
ความเห็นของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตองบการเงินไมไดมีเงื่อนไขในเรื่องนี้แตอยางใด

(นางสาวพวงชมนาถ จริยะจินดา)
รองผูวาการตรวจเงินแผนดิน

(นางณิพาพร ปณยานนท)
ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบการเงินที่ 4

สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
วันที่ 26 กุมภาพันธ 2559
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บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
งบการเงินรวม

หมายเหตุ

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การคา
คาใชจายจายลวงหนาและเงินมัดจํา
สินคาและพัสดุคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขาย
รวมสินทรัพยหมุนเวียน

2558

2557

หนวย : บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558

2557

7.1 20,781,350,721 23,346,551,299 18,875,817,868 22,605,700,442
120,000,000
85,000,000
7.2 11,695,702,825 12,693,156,288 10,906,776,494 12,421,448,355
8,904,945,334 8,973,291,938 9,060,545,326 9,247,752,662
7.3 5,920,786,454 6,394,407,798 5,902,724,322 6,390,435,351
7.4 7,989,028,240 7,931,830,092 16,176,770,720 11,118,182,978
7.5 15,099,392,637 4,825,624,336 15,099,392,637 4,825,624,336
70,476,206,211 64,284,861,751 76,022,027,367 66,609,144,124

สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทรวม
7.6.1 4,739,377,563 4,771,142,799 1,083,520,500 1,083,520,500
เงินลงทุนในบริษัทยอย
7.6.1
810,209,893
810,209,893
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
7.6.2
80,940,004
72,440,719
80,940,004
75,575,920
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
7.8 208,285,363,102 224,021,451,558 208,262,819,695 224,013,693,009
สินทรัพยไมมีตัวตน
7.9 1,031,333,707 1,263,035,882
993,493,107 1,233,074,265
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 7.10.1 8,680,325,679 7,008,807,127 8,653,240,176 6,991,941,202
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
7.11 9,182,875,582 5,836,938,847 9,179,744,325 5,831,235,015
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
231,994,851,553 242,982,316,217 229,055,468,415 240,044,613,888
รวมสินทรัพย
302,471,057,764 307,267,177,968 305,077,495,782 306,653,758,012
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

หนวย : บาท

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เจาหนี้การคา
คาใชจายคางจาย
สวนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
7.12
เงินกูยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
7.12
หนี้สินภายใตเงื่อนไขสัญญาเชาเครื่องบิน
7.13
หุนกู
7.14
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
ภาษีเงินไดคางจาย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินปนผลคางจาย
รายรับดานขนสงที่ยังไมถือเปนรายได
อื่นๆ
7.15
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
หนี้สินระยะยาว
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
7.12
เงินกูยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
7.12
หนี้สินภายใตเงื่อนไขสัญญาเชาเครื่องบิน
7.13
หุนกู
7.14
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
7.10.2
เงินกองทุนบําเหน็จพนักงาน
7.16
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
7.17
ประมาณการหนี้สินระยะยาว
7.18
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
7.20
ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 2,698.90 ลานหุน มูลคาหุนละ 10 บาท
ทุนที่ออกและชําระแลว
หุนสามัญ 2,182.77 ลานหุน มูลคาหุนละ 10 บาท
สวนเกินมูลคาหุน
กําไร(ขาดทุน)สะสม
จัดสรรแลว
ทุนสํารองตามกฎหมาย
7.21
ยังไมไดจัดสรร
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
รวมสวนของบริษัทใหญ
สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558

2557

2557

4,242,439,990
21,386,197,260

4,874,561,680
20,762,483,571

4,095,515,853
21,577,714,868

4,856,382,197
24,095,946,587

8,240,705,325
9,889,586,330
4,300,000,000
4,000,000,000
10,625,380,000
87,452

7,471,449,581
568,000,000
10,638,027,281
3,000,000,000
13,300,000,000
10,000,000,000
135,235,892
10,420,267

8,240,705,325
9,889,586,330
4,300,000,000
4,000,000,000
10,625,380,000
-

7,471,449,581
568,000,000
10,638,027,281
3,000,000,000
13,300,000,000
10,000,000,000
-

54,881,143
24,868,518,712
8,415,014,030
96,022,810,242

54,901,142
22,602,110,933
8,691,920,949
102,109,111,296

54,728,143
24,632,513,208
12,799,438,374
100,215,582,101

54,809,341
22,452,816,806
8,549,157,255
104,986,589,048

20,127,865,886
15,258,204,263
67,660,868,659
52,300,000,000
1,866,882,144
3,880,258,506
11,645,226,358
619,309,937
163,940,945
173,522,556,698
269,545,366,940

28,414,617,915
15,471,246,741
61,388,824,147
41,600,000,000
127,934,346
4,763,145,821
11,508,912,107
412,959,915
174,493,302
163,862,134,294
265,971,245,590

20,127,865,886
15,258,204,263
67,660,868,659
52,300,000,000
1,866,882,144
3,880,258,506
11,568,261,769
619,309,937
162,867,915
173,444,519,079
273,660,101,180

28,414,617,915
15,471,246,741
61,388,824,147
41,600,000,000
127,934,346
4,763,145,821
11,456,349,347
410,519,111
172,982,273
163,805,619,701
268,792,208,749

26,989,009,500

26,989,009,500

26,989,009,500

26,989,009,500

21,827,719,170
25,545,316,308

21,827,719,170
25,545,316,308

21,827,719,170
25,545,316,308

21,827,719,170
25,545,316,308

2,691,275,568
(22,247,804,409)
5,039,440,929
32,855,947,566
69,743,258
32,925,690,824
302,471,057,764

2,691,275,568
(8,849,195,269)
41,215,115,777
80,816,601
41,295,932,378
307,267,177,968

2,691,275,568
(23,686,357,373)
5,039,440,929
31,417,394,602
31,417,394,602
305,077,495,782

2,691,275,568
(12,202,761,783)
37,861,549,263
37,861,549,263
306,653,758,012

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
(นายจรัมพร โชติกเสถียร)
กรรมการผูอํานวยการใหญ

(นายณรงคชัย วองธนะวิโมกษ)

รองกรรมการผูอํานวยการใหญสายการเงินและการบัญชี
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

หนวย : บาท

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
รายได
รายไดจากการขายหรือการใหบริการ
คาโดยสารและคานํ้าหนักสวนเกิน
คาระวางขนสง
คาไปรษณียภัณฑ
กิจการอื่น
รวมรายไดจากการขายหรือการใหบริการ
รายไดอื่น
ดอกเบี้ยรับ
ผลกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
รายไดอื่นๆ
7.22
รวมรายไดอื่น
รวมรายได
คาใชจาย
คานํ้ามันเครื่องบิน
คาใชจายผลประโยชนพนักงาน
7.23
คาใชจายผลประโยชนตอบแทนตามโครงการ
7.24
คาบริการการบิน
คาใชจายเกี่ยวกับนักบินและลูกเรือ
คาซอมแซมและซอมบํารุงอากาศยาน
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
คาเชาเครื่องบินและอะไหล
คาสินคาและพัสดุใชไป
คาใชจายเกี่ยวกับการขายและโฆษณา
คาใชจายดานการประกันภัย
ผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย
ผลขาดทุนจากการดอยคาเครื่องบิน
7.25
คาใชจายอื่น
7.26
ตนทุนทางการเงิน
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม
รวมคาใชจาย
ขาดทุนกอนภาษีเงินได
รายไดภาษีเงินได
7.27
ขาดทุนสําหรับป
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น
รายการทีไ่ มสามารถจัดประเภทใหมเขาไปไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลกําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
สําหรับภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
ภาษีเงินไดจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
สําหรับภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย
สวนแบงกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นในการรวมคาและบริษัทรวม
ภาษีเงินไดสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย
รายการทีส่ ามารถจัดประเภทใหมเขาไปไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของการปองกันความเสี่ยง
กระแสเงินสดเฉพาะสวนที่มีประสิทธิผล
ภาษีเงินไดจากการเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของการปองกัน
ความเสี่ยงกระแสเงินสดเฉพาะสวนที่มีประสิทธิผล
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป - สุทธิจากภาษี
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
การแบงปนกําไร(ขาดทุน)
สวนที่เปนของบริษัทใหญ
สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
การแบงปนกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
สวนที่เปนของบริษัทใหญ
สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
ขาดทุนตอหุน
ขาดทุนตอหุนขั้นพื้นฐาน

7.29

2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557

2558

2557

152,487,688,487
18,089,435,210
562,089,100
11,588,144,224
182,727,357,021

154,881,181,131
22,848,094,507
753,212,553
9,885,122,984
188,367,611,175

147,915,338,841
18,089,166,877
562,089,100
12,375,582,617
178,942,177,435

154,135,518,653
22,848,094,507
753,212,553
10,040,759,899
187,777,585,612

331,925,784
3,511,781,612
6,020,259,832
9,863,967,228
192,591,324,249

279,968,103
12,622,952,932
2,618,814,433
15,521,735,468
203,889,346,643

320,659,030
3,488,587,347
6,381,725,448
10,190,971,825
189,133,149,260

268,615,608
12,644,844,956
3,120,492,132
16,033,952,696
203,811,538,308

63,242,833,143
30,678,620,518
3,381,266,844
20,474,091,602
5,312,866,969
10,310,630,041
19,132,779,761
8,949,988,818
7,828,716,942
9,499,174,198
613,989,442
281,315,202
11,876,432,369
9,359,059,811
5,897,739,737
(131,877,881)
206,707,627,516
(14,116,303,267)
(1,069,374,783)
(13,046,928,484)

79,231,321,984
31,274,209,959
21,624,911,990
5,831,415,474
14,683,624,297
20,534,528,787
6,592,623,020
8,256,854,790
8,920,303,698
492,742,174
146,248,635
6,196,331,961
10,845,617,496
6,073,282,906
(77,276,813)
220,626,740,358
(16,737,393,715)
(1,164,836,464)
(15,572,557,251)

61,794,040,481
30,248,536,927
3,381,266,844
20,034,488,655
5,104,586,411
9,652,336,586
19,117,961,142
7,658,995,572
7,584,882,922
9,110,107,043
577,639,909
281,315,202
11,876,432,369
9,051,104,538
5,897,739,737
201,371,434,338
(12,238,285,078)
(1,075,235,656)
(11,163,049,422)

78,101,938,927
31,123,370,184
21,326,425,139
5,768,145,956
14,308,385,268
20,530,221,460
8,211,687,583
8,169,067,665
8,800,452,822
477,957,195
146,248,635
6,196,331,961
10,682,459,841
6,073,282,906
219,915,975,542
(16,104,437,234)
(1,208,436,049)
(14,896,001,185)

(400,682,710)

-

(400,682,710)

-

80,136,542
8,647,351,381
(10,391,031)
(1,729,470,276)

-

80,136,542
8,647,351,381
(1,729,470,276)

-

(2,348,050,220)

-

(2,348,050,220)

-

469,610,044
4,708,503,730
(8,338,424,754)

(15,572,557,251)

469,610,044
4,718,894,761
(6,444,154,661)

(14,896,001,185)

(13,067,671,941)
20,743,457
(13,046,928,484)

(15,611,620,793)
39,063,542
(15,572,557,251)

(11,163,049,422)
(11,163,049,422)

(14,896,001,185)
(14,896,001,185)

(8,359,168,211)
20,743,457
(8,338,424,754)

(15,611,620,793)
39,063,542
(15,572,557,251)

(6,444,154,661)
(6,444,154,661)

(14,896,001,185)
(14,896,001,185)

(5.99)

(7.15)

(5.11)

(6.82)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายจรัมพร โชติกเสถียร)
กรรมการผูอํานวยการใหญ

148 รายงานประจําป 2558

(นายณรงคชัย วองธนะวิโมกษ)

รองกรรมการผูอํานวยการใหญสายการเงินและการบัญชี
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สวนเกิน
มูลคาหุน
สํารองตาม
กฎหมาย

กรรมการผูอํานวยการใหญ

(นายจรัมพร โชติกเสถียร)

(13,067,671,941)
(330,937,199) (2,348,050,220)
21,827,719,170 25,545,316,308 2,691,275,568 (22,247,804,409) (2,348,050,220)

-

(2,907,643)
(15,611,620,793)
21,827,719,170 25,545,316,308 2,691,275,568 (8,849,195,269)
21,827,719,170 25,545,316,308 2,691,275,568 (8,849,195,269)

-

-

-

5,717,014,126

ยังไมได
จัดสรร

1,045,411,398

-

21,827,719,170 25,548,223,951 2,691,275,568

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
การจัดประเภทรายการใหม
กําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร
ประกันภัยและภาษีเงินได
การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน
หัก เงินปนผลจาย
หัก เงินปนผลจายหุนบุริมสิทธิ์ชนิดสะสม
หัก ปรับปรุงคาใชจายจําหนายหุน
บวก กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป 2557
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน
หัก เงินปนผลจาย
หัก เงินปนผลจายหุนบุริมสิทธิ์ชนิดสะสม
บวก กําไร(ขาดทุน)สําหรับป 2558
บวก กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ทุน
ที่ออกและ
ชําระแลว

การเปลีย่ นแปลง
ในมูลคายุตธิ รรม
ของการปองกัน
ความเสีย่ งกระแส
เงินสดเฉพาะสวน
ทีม่ ปี ระสิทธิผล

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(2,907,643)
(15,611,620,793)
41,215,115,777
41,215,115,777

1,045,411,398

55,784,232,815

1,045,411,398

(31,725,000)
(31,725,000)
(91,800)
(91,800)
20,743,457 (13,046,928,484)
4,708,503,730
69,743,258 32,925,690,824

(47,250,005)
(47,250,005)
(91,800)
(91,800)
(2,907,643)
39,063,542 (15,572,557,251)
80,816,601 41,295,932,378
80,816,601 41,295,932,378

-

รองกรรมการผูอํานวยการใหญสายการเงินและการบัญชี

(นายณรงคชัย วองธนะวิโมกษ)

รวม
สวนของ
ผูถือหุน

หนวย : บาท

89,094,864 55,873,327,679

รวม
สวนของ สวนไดเสียที่
ผูถือหุน ไมมีอํานาจ
บริษัทใหญ ควบคุม

(13,067,671,941)
469,610,044 8,647,351,381 (1,729,470,276) 5,039,440,929 4,708,503,730
469,610,044 8,647,351,381 (1,729,470,276) 5,039,440,929 32,855,947,566

-

-

-

ภาษีเงินไดจาก
การเปลีย่ นแปลง
มูลคายุตธิ รรม
รวม
ของการปองกัน
ภาษีเงินได
ความเสีย่ งกระแส สวนเกินทุน
สวนเกินทุนจาก องคประกอบอืน่
ของสวนของ
เงินสดเฉพาะสวน จากการตีราคา
การตีราคา
ผูถ อื หุน
ทีม่ ปี ระสิทธิผล
สินทรัพย
สินทรัพย

สวนของบริษัทใหญ
องคประกอบอื่นของสวนผูถือหุน
กําไร(ขาดทุน)สะสม
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

งบการเงินรวม

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

150 รายงานประจําป 2558
25,548,223,951
(2,907,643)
25,545,316,308
25,545,316,308
25,545,316,308

-

21,827,719,170
21,827,719,170

21,827,719,170

สวนเกิน
มูลคาหุน

21,827,719,170

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
การจัดประเภทรายการใหม
กําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร
ประกันภัยและภาษีเงินได
การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน
หัก ปรับปรุงคาใชจายจําหนายหุน
บวก กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป 2557
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน
บวก กําไร(ขาดทุน)สําหรับป 2558
บวก กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ทุน
ที่ออกและ
ชําระแลว

1,046,340,527

1,646,898,875

ยังไมได
จัดสรร

-

-

-

การเปลีย่ นแปลง
ในมูลคายุตธิ รรม
ของการปองกัน
ความเสีย่ งกระแส
เงินสดเฉพาะสวน
ทีม่ ปี ระสิทธิผล

กรรมการผูอํานวยการใหญ

(นายจรัมพร โชติกเสถียร)

(11,163,049,422)
(320,546,168) (2,348,050,220)
2,691,275,568 (23,686,357,373) (2,348,050,220)

(14,896,001,185)
2,691,275,568 (12,202,761,783)
2,691,275,568 (12,202,761,783)

-

2,691,275,568

สํารองตาม
กฎหมาย

กําไร(ขาดทุน)สะสม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

469,610,044
469,610,044

-

-

-

ภาษีเงินไดจาก
การเปลีย่ นแปลง
มูลคายุตธิ รรม
ของการปองกัน
ความเสีย่ งกระแส
เงินสดเฉพาะสวน
ทีม่ ปี ระสิทธิผล

-

-

-

ภาษีเงินได
สวนเกินทุนจาก
การตีราคา
สินทรัพย

(2,907,643)
(14,896,001,185)
37,861,549,263
37,861,549,263

1,046,340,527

51,714,117,564

รวม
สวนของ
ผูถือหุน

หนวย : บาท

(นายณรงคชัย วองธนะวิโมกษ)

(11,163,049,422)
5,039,440,929
4,718,894,761
5,039,440,929 31,417,394,602

-

-

-

รวม
องคประกอบอืน่
ของสวนของ
ผูถ อื หุน

รองกรรมการผูอํานวยการใหญสายการเงินและการบัญชี

8,647,351,381 (1,729,470,276)
8,647,351,381 (1,729,470,276)

-

-

-

สวนเกินทุน
จากการตีราคา
สินทรัพย

องคประกอบอื่นของสวนผูถือหุน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงิน

บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
(14,116,303,267)
ขาดทุนกอนภาษีเงินได
รายการปรับกระทบยอดขาดทุนกอนภาษีเงินไดเปนเงินสดรับ(จาย)
จากกิจกรรมดําเนินงาน :
19,132,779,761
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
179,862,875
คาธรรมเนียมเชาเครื่องบิน
(619,028)
เงินปนผลรับ
(131,877,881)
กําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย
(331,925,784)
รายไดจากดอกเบี้ย
5,897,739,737
คาใชจายดอกเบี้ย
(76,968,024)
กําไรจากการจําหนายสินทรัพย
69,941,260
ขาดทุนจากการขายเครื่องบิน
(2,341,400)
กําไรจากการกลับรายการหนีส้ นิ หมุนเวียนทีบ่ นั ทึกในงวดบัญชีกอ น
(2,317,282,893)
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
607,440,461
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
500,515,637
คาสินคาและพัสดุเสื่อมสภาพ
(122,420,638)
หนี้สงสัยจะสูญ
11,876,432,369
ผลขาดทุนจากการดอยคาเครื่องบิน
281,315,202
ผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย
21,446,288,387
และหนี้สินดําเนินงาน
สินทรัพยดําเนินงานลดลง(เพิ่มขึ้น)
1,020,044,763
ลูกหนี้การคา
(26,894,294)
สินคาและพัสดุคงเหลือ
832,239,970
คาใชจายจายลวงหนาและเงินมัดจํา
246,995,391
ภาษีเงินไดรอเรียกคืน
ก
(17,662,084)
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
(46,047,514)
สินทรัพยรอการขาย
(3,148,131,096)
สินทรัพยอื่น
(938,187,742)
คาใชจายรอการตัดบัญชี
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
(1,950,035,890)
เจาหนี้การคา
(2,944,691)
คาใชจายคางจายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
(882,887,315)
กองทุนบําเหน็จพนักงาน
2,288,332,877
รายรับดานขนสงที่ยังไมถือเปนรายได
32,253,030
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
18,853,363,792
เงินสดรับจากการดําเนินงาน
(286,728,622)
จายภาษีเงินได
18,566,635,170
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน

หนวย : บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557

2558

2557

(16,737,393,715)

(12,238,285,078)

(16,104,437,234)

20,534,528,787
149,417,313
(578,785)
(77,276,813)
(279,968,103)
6,073,282,906
(27,415,792)
688,434,938
(10,365,248,297)
962,937,242
682,942,374
293,635,222
6,196,331,961
146,248,635

19,117,961,142
179,862,875
(192,646,114)
(320,659,030)
5,897,739,737
(77,002,834)
69,941,260
(2,291,857,674)
583,038,632
500,515,637
(123,814,144)
11,876,432,369
281,315,202

20,530,221,460
149,417,313
(346,820,352)
(268,615,608)
6,073,282,906
(27,023,244)
688,434,938
(10,386,356,549)
944,604,041
682,942,374
290,248,654
6,196,331,961
146,248,635

8,239,877,873

23,262,541,980

8,568,479,295

310,185,813
444,021,802
(209,315,164)
259,528,595
1,315,077,036
(2,327,359,628)
278,780,241
(1,352,677,207)

1,538,148,051
(12,804,608)
951,100,701
246,995,391
(5,039,182,067)
(46,047,514)
(3,150,700,767)
(938,187,742)

548,221,184
447,994,249
(125,317,727)
259,528,595
(1,873,927,159)
(2,327,359,628)
278,794,137
(1,352,677,207)

(1,606,417,392)
(975,508,332)
(111,266,552)
2,046,424,940
(2,403,776)
6,308,948,249
(290,349,666)
6,018,598,583

(2,099,774,575)
1,376,175,348
(882,887,315)
2,201,621,500
170,367,726
17,577,366,109
(240,413,637)
17,336,952,472

(1,596,516,663)
1,408,612,196
(111,266,552)
1,897,130,813
(137,639,668)
5,884,055,865
(241,759,589)
5,642,296,276

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจายซื้อสินทรัพยถาวร
เงินสดจายซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน
เงินสดรับจากโอนสิทธิคาเครื่องบินจายลวงหนา
และอุปกรณการบิน
เงินสดรับจากการจําหนายสินทรัพย
ดอกเบี้ยรับ
เงินปนผลรับ
เงินลงทุนลดลง(เพิ่มขึ้น)
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง(เพิ่มขึ้น)
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากหุนกู
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะสั้น
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาว
เงินสดจายคืนเงินกูยืมระยะสั้น
เงินสดจายชําระคืนหุนกู
เงินสดจายชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว
เงินสดจายดอกเบี้ยเงินกูยืม
เงินปนผลจาย
เงินปนผลจายสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสด
และเงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป

ข

ค

หนวย : บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558

2557

2558

2557

(3,821,977,306)
(93,394,457)

(7,983,652,715)
(581,842,824)

(3,799,297,409)
(78,557,087)

(7,980,857,431)
(555,022,349)

1,511,303,492
1,173,227,235
306,620,398
153,871,114
14,243,428
35,000,000
(721,106,096)

980,996,468
863,637,046
281,577,613
289,011,555
48,418,798
(20,000,000)
(6,121,854,059)

1,511,303,492
1,173,227,235
295,407,433
192,646,114
17,378,628
(687,891,594)

980,996,468
863,242,186
270,396,164
346,820,351
(351,581,202)
(6,426,005,813)

15,000,000,000
26,864,550,000
6,394,735,465
(35,685,795,000)
(3,000,000,000)
(24,389,907,445)
(5,989,435,254)
(81,198)
(31,786,200)
(20,837,719,632)
(2,992,190,558)
23,346,551,299
20,354,360,741

7,200,000,000
49,923,830,000
10,403,755,433
(26,623,830,000)
(3,720,000,000)
(19,365,652,291)
(5,571,741,777)
(259,534)
(47,280,604)
12,198,821,227
12,095,565,751
11,757,473,084
23,853,038,835

15,000,000,000
26,864,550,000
6,394,735,465
(35,685,795,000)
(3,000,000,000)
(24,389,907,445)
(5,989,435,254)
(81,198)
(20,805,933,432)
(4,156,872,554)
22,605,700,442
18,448,827,888

7,200,000,000
49,923,830,000
10,403,755,433
(26,623,830,000)
(3,720,000,000)
(19,365,652,291)
(5,571,741,777)
(198,334)
12,246,163,031
11,462,453,494
11,649,734,484
23,112,187,978

426,989,980
20,781,350,721

(506,487,536)
23,346,551,299

426,989,980
18,875,817,868

(506,487,536)
22,605,700,442

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายจรัมพร โชติกเสถียร)
กรรมการผูอํานวยการใหญ
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(นายณรงคชัย วองธนะวิโมกษ)

รองกรรมการผูอํานวยการใหญสายการเงินและการบัญชี

บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

หมายเหตุประกอบงบกระแสเงินสด

ก. ภาษีเงินไดรอเรียกคืน งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

หนวย : ลานบาท
2558

รับเงินคืนตาม ภ.ง.ด. 50 ป 2556
ปรับปรุงภาษีเงินไดรอเรียกคืน ป 2557

257.34
(10.34)
247.00
2557

รับเงินคืนตาม ภ.ง.ด. 50 ป 2555
ปรับปรุงภาษีเงินไดรอเรียกคืน ป 2556

266.29
(6.76)
259.53

ข. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
งบการเงินรวม
ในระหวางป 2558 ไดซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ซึ่งมีราคาตนทุนรวม 16,618.75 ลานบาท ซื้อโดยวิธีสัญญาเชาการเงิน
12,796.77 ลานบาท และจายชําระเปนเงินสด 3,821.98 ลานบาท
ในระหวางป 2557 ไดซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ซึ่งมีราคาตนทุนรวม 15,717.54 ลานบาท ซื้อโดยวิธีสัญญาเชาการเงิน
7,733.89 ลานบาท และจายชําระเปนเงินสด 7,983.65 ลานบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ในระหวางป 2558 บริษัทฯ ไดซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ซึ่งมีราคาตนทุนรวม 16,596.07 ลานบาท ซื้อโดยวิธีสัญญา
เชาการเงิน 12,796.77 ลานบาท และจายชําระเปนเงินสด 3,799.30 ลานบาท
ในระหวางป 2557 บริษัทฯ ไดซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ซึ่งมีราคาตนทุนรวม 15,714.75 ลานบาท ซื้อโดยวิธีสัญญา
เชาการเงิน 7,733.89 ลานบาท และจายชําระเปนเงินสด 7,980.86 ลานบาท
ค. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
เงินสดในมือและยอดคงเหลือในธนาคาร
เงินลงทุนระยะสั้น
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตามที่เสนอมากอน
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดที่ปรับยอดใหม

(นายจรัมพร โชติกเสถียร)
กรรมการผูอํานวยการใหญ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558

2557

2558

2557

20,354.36
20,354.36
426.99
20,781.35

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

18,448.83
18,448.83
426.99
18,875.82

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

(นายณรงคชัย วองธนะวิโมกษ)

รองกรรมการผูอํานวยการใหญสายการเงินและการบัญชี
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บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

1. ขอมูลทั่วไป

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) จดทะเบียนจัดตัง้ เปนบริษทั มหาชน จํากัด ในประเทศไทย และเปนบริษทั
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มีที่อยูตามที่ไดจดทะเบียนคือ
สํานักงานใหญของบริษัทฯ ตั้งอยูเลขที่ 89 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือธุรกิจสายการบิน และหนวยธุรกิจ ซึ่งเปนกิจการที่เกี่ยวของโดยตรงกับการขนสง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีเครือขายเสนทางการบินใหบริการครอบคลุม 63 จุดบินใน 30 ประเทศทั่วโลก
โดยเปน 4 จุดบินภายในประเทศ (ไมรวมกรุงเทพมหานคร)

2. เกณฑในการจัดทํางบการเงิน

การจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไดจดั ทําขึน้ ตามหลักการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไปภายใตพระราชบัญญัติ
การบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายความถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใตพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และตาม
ขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย วาดวยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงินภายใต
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
งบการเงินเฉพาะกิจการประกอบดวยงบการเงินบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) และกองทุนบําเหน็จพนักงาน
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
งบการเงินรวมประกอบดวยงบการเงินเฉพาะกิจการและบริษัทยอย ดังตอไปนี้
ชื่อบริษัท
ถือหุนโดยบริษัทฯ
1. บริษัท ไทย-อะมาดิอุสเซาทอีสตเอเชีย จํากัด
2. บริษัท วิงสแปน เซอรวิสเซส จํากัด
3. บริษัท ไทยไฟลทเทรนนิ่ง จํากัด
4. บริษัท ไทยสมายลแอรเวย จํากัด
ถือหุนโดยบริษัทยอยของบริษัทฯ
บริษัทยอยที่ถือหุนโดย บริษัท วิงสแปน
เซอรวิสเซส จํากัด
บริษัท ทัวรเอื้องหลวง จํากัด


ลักษณะธุรกิจ

จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศ

บริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศ
สําหรับการเดินทางแบบครบวงจร
บริการงานบุคลากรเฉพาะดานใหกับบริษัทฯ
บริการฝกอบรมดานการบิน
บริการขนสงทางอากาศ

ประกอบธุรกิจทองเที่ยว

อัตรารอยละของการถือหุน
2558

2557

ไทย

55%

55%

ไทย
ไทย
ไทย

49%
49%
100%

49%
49%
100%

ไทย

49%

49%

บริษัท ไทยสมายลแอรเวย จํากัด ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการคาขายในการเดินอากาศ (Airline Operator License :
AOL) ใบรับรองผูดําเนินการเดินอากาศ (Airline Operator Certificate : AOC) และรหัสสายการบิน (Airline Designator
Code) จาก IATA เมื่อวันที่ 10 มกราคม 31 มีนาคม และ 1 เมษายน 2557 ตามลําดับ ทั้งนี้ บริษัท ไทยสมายลแอรเวย จํากัด
ไดเริ่มดําเนินธุรกิจเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557
บริษัทยอยเปนกิจการที่อยูภายใตการควบคุมของบริษัทฯ การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อบริษัทฯ มีอํานาจควบคุมทั้งทางตรง
หรือทางออม ในการกําหนดนโยบายทางการเงิน และการดําเนินงานของบริษัทยอยนั้น และรายการบัญชีที่เปนสาระสําคัญที่
เกิดขึ้นระหวางบริษัทใหญ และบริษัทยอยไดถูกหักกลบลบกันในการจัดทํางบการเงินรวม
งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินที่เปนภาษาไทย ในกรณีที่มีเนื้อความขัดแยงกันหรือมีการตีความในสอง
ภาษาแตกตางกัน ใหใชงบการเงินฉบับภาษาไทยเปนหลัก
งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิม ในการวัดมูลคาขององคประกอบของงบการเงิน เวนแตจะไดเปดเผย
เปนอยางอื่นในนโยบายการบัญชี
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3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใชในอนาคต

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่มีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มตนในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559
เปนตนไป
กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน
(ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง การนําเสนองบการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง สินคาคงเหลือ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง งบกระแสเงินสด
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง นโยบายการบัญชีการเปลี่ยนแปลงประมาณการ
ทางบัญชีและขอผิดพลาด
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง สัญญากอสราง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง ภาษีเงินได
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง สัญญาเชา
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง รายได
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21(ปรับปรุง 2558)
เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราตางประเทศ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง ตนทุนการกูยืม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง การเปดเผยขอมูล เกี่ยวกับบุคคล
หรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน
เมื่อออกจากงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทรวม และการรวมคา
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ
ที่เงินเฟอรุนแรง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง กําไรตอหุน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง งบการเงินระหวางกาล
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
และสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2
เรื่อง การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ
(ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3
เรื่อง การรวมธุรกิจ
(ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4
เรื่อง สัญญาประกันภัย
(ปรับปรุง 2558)
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 155

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5
(ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8
(ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10
(ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11
(ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12
(ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
(ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10
(ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15
(ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25
(ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27
(ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29
(ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31
(ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32
(ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2558)
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เรื่อง สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขาย
และการดําเนินงานที่ยกเลิก
เรื่อง สวนงานดําเนินงาน
เรื่อง งบการเงินรวม
เรื่อง การรวมการงาน
เรื่อง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสียในกิจการอื่น
เรื่อง การวัดมูลคายุติธรรม
เรื่อง ความชวยเหลือจากรัฐบาล-กรณีที่ไมมีความเกี่ยวของ
อยางเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน
เรื่อง สัญญาเชาดําเนินงาน-สิ่งจูงใจที่ใหแกผูเชา
เรื่อง ภาษีเงินได-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษี
ของกิจการหรือของผูถือหุน
เรื่อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเชาที่ทําขึ้นตามรูปแบบ
กฎหมาย
เรื่อง การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ
เรื่อง รายได-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน-ตนทุนเว็บไซต
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน
การบูรณะ และหนี้สิน ที่มีลักษณะคลายคลึงกัน
เรื่อง การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม
เรื่อง สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการรื้อถอน
การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอม
เรื่อง การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การรายงานทางการเงิน
ในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟอรุนแรง
เรื่อง งบการเงินระหวางกาล และการดอยคา
เรื่อง ขอตกลงสัมปทานบริการ
เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา
เรื่อง ขอจํากัดสินทรัพยตามโครงการผลประโยชน
ขอกําหนดเงินทุนขั้นตํ่าและปฏิสัมพันธของรายการ
เหลานี้ สําหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19
(ปรับปรุง 2558) เรื่องผลประโยชนของพนักงาน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2558)

เรื่อง สัญญาสําหรับการกอสรางอสังหาริมทรัพย
เรื่อง การจายสินทรัพยที่ไมใชเงินสดใหเจาของ
เรื่อง การโอนสินทรัพยจากลูกคา
เรื่อง เงินที่นําสงรัฐ

ฝายบริหารของบริษทั ฯ ไดประเมินและเห็นวา หากมีการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวขางตนมาถือปฏิบตั ิ
จะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการที่จะนําเสนอ

4. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ

4.1 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การคาที่ไมใชสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยพิจารณาลูกหนี้รายตัว และวิเคราะห
ประวัตกิ ารชําระหนีข้ อ มูลหลักฐานการติดตอของลูกหนีแ้ ตละรายควบคูไ ปกับการพิจารณาอายุหนีข้ องลูกหนีเ้ ปนเกณฑ ในอัตรา
ดังนี้
ระยะเวลาที่คางชําระ

เกินกวา 6 เดือน - 1 ป
เกินกวา 1 ป - 2 ป
เกินกวา 2 ป

อัตรารอยละของหนี้สงสัยจะสูญ

50
75
100

4.2 สินคาและพัสดุคงเหลือ
สินคาและพัสดุคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด ประกอบดวยอะไหลเครื่องบิน นํ้ามันเครื่องบิน พัสดุสําหรับใชในหองพัก
ผูโ ดยสารและการบริการอาหาร สินคาซือ้ มาเพือ่ ขาย เครือ่ งเขียนและพัสดุอนื่ แสดงราคาทุนตามวิธถี วั เฉลีย่ เคลือ่ นที่ (Moving
Average) หรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะตํ่ากวา และสินคาระหวางทาง แสดงตามราคาทุน ณ วันที่ซื้อ
• อะไหลเครือ่ งบินทีใ่ ชงานอยูต ามปกติ ตัง้ คาเผือ่ พัสดุเสือ่ มสภาพในอัตรารอยละ 10 ของยอดคงเหลือ ณ วันสิน้ งวด
• อะไหลเครือ่ งบินทีห่ มุนเวียนชาและรอการจําหนาย ไดแก อะไหลเครือ่ งบินทีไ่ มใชงานเกิน 2 ป หรือไมมเี ครือ่ งบิน
อยูในฝูงบิน ตั้งคาเผื่อพัสดุเสื่อมสภาพในอัตรารอยละ 33.33 ของยอดที่เกิดขึ้นในระหวางงวด
• สินคาลาสมัยและชํารุดรอการจําหนาย ตั้งคาเผื่อสินคาเสื่อมสภาพเต็มจํานวน
4.3 เงินลงทุน
4.3.1 เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม บันทึกตามวิธีสวนไดเสียตามสัดสวนของการลงทุนในบริษัทยอย
และบริษัทรวมในงบการเงินรวม แตบันทึกตามวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ
4.3.2 เงินลงทุนชั่วคราวในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนดภายใน 1 ป แสดงมูลคาตามวิธีราคาทุนตัดจําหนาย
และตัดบัญชีสวนเกิน/สวนตํ่ากวามูลคาตราสารหนี้ตามอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง ซึ่งจํานวนที่ตัดจําหนายนี้จะแสดงเปนรายการ
ปรับกับดอกเบี้ยรับ
4.3.3 เงินลงทุนระยะยาวในตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาด แสดงตามราคาทุนสุทธิจากคาเผื่อ
การดอยคาของหลักทรัพยในกรณีที่มีการดอยคา และรับรูเปนผลขาดทุนในงวดที่เกิดการดอยคาในงบกําไรขาดทุน
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4.4 ที่ดิน อาคาร อุปกรณและคาเสื่อมราคา
4.4.1 เครื่องบินและเครื่องบินภายใตสัญญาเชา
4.4.1.1 เครื่องบินและเครื่องบินภายใตสัญญาเชา แสดงตามราคาทุนรวมคาเครื่องยนต อุปกรณการบิน
อื่นๆ บวกดวยคาตกแตงเครื่องบินกอนนําเครื่องบินมาบริการโดยไมรวมที่นั่งผูโดยสารและประมาณการคาซอมใหญเครื่องบิน
ครัง้ แรกและหักดวยสวนลดรับคาสิทธิประโยชนจากการซือ้ เครือ่ งบิน คํานวณคาเสือ่ มราคาโดยวิธเี สนตรงตาม อายุการใชงาน
โดยประมาณ 20 ป มีมูลคาคงเหลือรอยละ 10 ของราคาทุน
4.4.1.2 คาซอมใหญเครื่องบิน (D-Check) แสดงแยกประมาณการคาซอมใหญเครื่องบินครั้งแรกเปน
สินทรัพย ออกจากตนทุนเครื่องบินและคํานวณคาเสื่อมราคาตามระยะเวลาที่จะซอมใหญครั้งตอไป 4-7 ป ตามแบบของ
เครื่องบิน เมื่อมีการซอมใหญใหบันทึกเปนสินทรัพยแทนสินทรัพยเดิม
4.4.1.3 คาที่นั่งผูโดยสารแสดงเปนสินทรัพยแยกตางหากจากตนทุนเครื่องบิน คํานวณคาเสื่อมราคาโดย
วิธีเสนตรงตามอายุการใชงานโดยประมาณ 5 ป เมื่อมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่นั่งผูโดยสารบันทึกเปนสินทรัพยแทน
สินทรัพยเดิม
4.4.2 อุปกรณการบินหมุนเวียน แสดงตามราคาทุน ณ วันที่ไดมา คํานวณคาเสื่อมราคาโดยวิธีเสนตรงตามอายุ
การใชงานโดยประมาณระหวาง 5-20 ป
4.4.3 ที่ดิน แสดงตามมูลคายุติธรรมตามวิธีตีราคาใหม ประเมินราคาโดยวิธีราคาตลาดจากผูประเมินราคาอิสระ
ที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย (กลต.) ใหความเห็นชอบ มีผลกับงบการเงินรอบระยะเวลา
บัญชีป 2558 เปนตนไป และกําหนดใหมีการประเมินมูลคาที่ดินทุก 5 ป ทั้งนี้อาจพิจารณาดําเนินการกอนกําหนด หากมี
การเปลี่ยนแปลงที่กระทบตอมูลคายุติธรรมของที่ดินอยางมีนัยสําคัญ มูลคาที่เพิ่มขึ้นจากการตีราคาใหมไดแสดงเปนสวนหนึ่ง
ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และรับรูสวนสะสมสวนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินในสวนของเจาของ บริษัทไมมีนโยบายการ
จายเงินปนผลสําหรับเงินสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยนี้
4.4.4 สินทรัพยถาวรอื่น แสดงตามราคาทุน ณ วันที่ไดมาหรือกอสรางแลวเสร็จ คํานวณคาเสื่อมราคาโดย
วิธีเสนตรงตามอายุการใชงานโดยประมาณระหวาง 3-30 ป
4.4.5 ตนทุนเพื่อการไดมาซึ่งสิทธิการเชาสถานที่ ตัดบัญชีภายในระยะเวลา 10-30 ป ตามอายุสัญญาเชา
4.4.6 กําไรขาดทุนจากการจําหนายเครื่องบิน คํานวณจากผลตางระหวางสิ่งตอบแทนสุทธิที่ไดรับจากการจําหนาย
เครือ่ งบินกับมูลคาสุทธิตามบัญชีของเครือ่ งบิน คาซอมใหญ (D-Check) คาทีน่ งั่ ผูโ ดยสาร สวนกําไรขาดทุนจากการขายสินทรัพยอนื่
คํานวณจากผลตางระหวางสิ่งตอบแทนสุทธิที่ไดรับจากการจําหนายกับมูลคาสุทธิตามบัญชีของสินทรัพยที่จําหนาย และ
รับรูเปนรายไดหรือคาใชจายในงบกําไรขาดทุน
4.5 สินทรัพย ไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขาย
สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายแสดงดวยมูลคาตามบัญชีหรือมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายแลวแต
ราคาใดจะตํ่ากวา
ขาดทุนจากการดอยคารับรูในงบกําไรขาดทุน กําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายรับรูเปนรายไดอื่นหรือคาใชจายอื่น
เมื่อมีการจําหนาย
4.6 สินทรัพย ไมมีตัวตน
โปรแกรมคอมพิวเตอรประกอบดวย
ลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร (Software License) และตนทุนที่เกี่ยวของโดยตรงกับผลิตภัณฑโปรแกรมที่ระบุได
และมีเอกลักษณเฉพาะงานของโปรแกรมที่สามารถแยกออกจากตัวคอมพิวเตอรได สามารถระบุตนทุนไดแนนอน และมี
อายุการใชงานทางเศรษฐกิจเกินกวารอบระยะเวลาบัญชีจะรับรูเปนสินทรัพยไมมีตัวตน และตัดจําหนายโดยวิธีเสนตรงตาม
อายุงาน 5 ป
รายจายที่เกิดจากการพัฒนาและบํารุงดูแลโปรแกรมคอมพิวเตอร ใหบันทึกเปนคาใชจายประจํางวดเมื่อเกิดขึ้น
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4.7 การดอยคาของสินทรัพย
บริษัทฯ พิจารณาการดอยคาของสินทรัพยเมื่อมีขอบงชี้ของการดอยคา และคํานวณผลขาดทุนจากการดอยคา
โดยพิจารณาจากราคาตามบัญชีของสินทรัพยมีมูลคาสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพย มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน
หมายถึง มูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายหรือมูลคาจากการใชของสินทรัพย นั้นแลวแตจํานวนใดจะสูงกวา ผูเชี่ยวชาญใน
การประเมินราคาเครื่องบินของบริษัทฯ ประเมินมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนโดยอางอิงจากราคาตลาดที่ประกาศโดยผูเชี่ยวชาญ
การประเมินราคาเครือ่ งบิน และดําเนินการปรับปรุงเพิม่ เติมตามสภาพระยะเวลาการใชงานของเครือ่ งบินตามวิธีการทีก่ าํ หนด
เปนมาตรฐานในกระบวนการประเมินราคาเครื่องบิน
ในกรณีที่ราคาตามบัญชีของสินทรัพยสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน จะรับรูขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยใน
งบกําไรขาดทุน และจะบันทึกกลับรายการขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยเมื่อมีขอบงชี้วาการดอยคาดังกลาวไมมีอยูอีก
ตอไปหรือยังคงมีอยูแตเปนไปในทางที่ลดลง
4.8 คาใชจายรอการตัดบัญชี
4.8.1 คาซอมใหญเครื่องบิน (D-Check) สําหรับเครื่องบินเชาดําเนินงาน ตัดจายเปนรายจายตามอายุการใชงาน
โดยประมาณ 4-7 ป แตไมเกินอายุสัญญาเชา
4.8.2 คาธรรมเนียมการคํา้ ประกันเงินกูร อการตัดบัญชี ตัดจายเปนรายจายตามระยะเวลาเงินกูใ นแตละรอบระยะ
เวลาบัญชี
4.9 หนี้สินภายใตเงื่อนไขสัญญาเชาเครื่องบิน
หนี้ที่เกิดจากการซื้อเครื่องบินภายใตสัญญาเชาระยะยาว โดยผานสถาบันการเงิน แสดงมูลคาตามภาระหนี้ผูกพัน
กับสถาบันการเงิน และจะลดมูลคาลงตามจํานวนหนี้ที่จายชําระคืน
4.10 การรับรูรายได
4.10.1 รายไดคาโดยสารและคานํ้าหนักสวนเกิน
4.10.1.1 รายรับจากการจําหนายบัตรโดยสารและใบสั่งบริการ (Service Order) รับรูเปนรายไดเมื่อมี
ผูโดยสารนําบัตรโดยสารมาใชบริการกับสายการบินของบริษัทฯ ในสวนที่ผูโดยสารไปใชบริการกับสายการบินอื่นจะรับรูสวน
ตางราคาขายกับยอดที่สายการบินเรียกเก็บเปนรายไดเมื่อสายการบินนั้นเรียกเก็บเงินมา
4.10.1.2 บัตรโดยสารและใบสั่งบริการ (Service Order) ที่จําหนายแลว แตยังไมไดใชบริการ รับรูเปน
รายไดเมื่อบัตรโดยสารและใบสั่งบริการนั้นมีอายุเกินกวา 2 ปขึ้นไป
4.10.2 รายไดคา ระวางขนสง รับรูเ มือ่ ไดใหบริการขนสงสินคาและพัสดุภณ
ั ฑ และออกใบรับสงสินคาและพัสดุภณ
ั ฑ
(Air Waybill) สําหรับพัสดุภัณฑที่ขนสงโดยสายการบินอื่น จะรับรูสวนตางราคาขายกับยอดที่สายการบินอื่นเรียกเก็บเปน
รายไดเมื่อสายการบินนั้นเรียกเก็บเงินมา
- พัสดุภัณฑที่บริษัทออกใบรับสงสินคาและพัสดุภัณฑแลว แตขนสงโดยสายการบินอื่นจะรับรูเปนรายได
เมื่อสายการบินที่ทําการขนสงไมเรียกเก็บเงินมาภายในระยะเวลา 1 ป
4.10.3 บริษัทฯ ไดนําโครงการสะสมระยะทาง (Royal Orchid Plus) มาใชสงเสริมการขาย ตั้งแตป 2536 โดย
ใหสิทธิพิเศษแกสมาชิกที่เขาโครงการนําระยะทางที่สะสมตามเกณฑที่กําหนดมาใชบริการในอนาคต บริษัทฯ คํานวณมูลคา
ยุติธรรมตอไมลโดยใชคาเฉลี่ยของมูลคายุติธรรมของการแลกรางวัลบัตรโดยสาร และมูลคายุติธรรมของการแลกรางวัลอื่นๆ
ถวงนํ้าหนักดวยจํานวนการแลกรางวัลทั้งหมด
ทั้งนี้วิธีการคํานวณมูลคายุติธรรมของการแลกรางวัลทั้งสองประเภท ใชหลักการเดียวกัน กลาวคือในสวน
ของมูลคายุตธิ รรมของการแลกรางวัลบัตรโดยสาร ใชคา โดยสารเฉลีย่ ในแตละเสนทางบินทีส่ มาชิกสามารถขอใชสทิ ธิแลกบัตร
โดยสาร หารดวยจํานวนไมลทจี่ ะตองใชในการขอใชสทิ ธิของแตละเขตพืน้ ทีก่ ารบิน ถัวเฉลีย่ ถวงนํา้ หนักดวยการใชสทิ ธิในแตละ
เขตพื้นที่การบินและ ในสวนของมูลคายุติธรรมของการแลกรางวัลอื่นๆ หารดวย จํานวนไมลที่จะตองใชในการขอใชสิทธิแลก
รางวัลอื่นๆ ถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักดวยการใชสิทธิแลกรางวัลอื่นๆ เปนมูลคาตอไมลของโครงการสะสมระยะทาง จากนั้นบันทึก
บัญชีมูลคาไมลสะสมตามประมาณการใชสิทธิของสมาชิก โดยนําไปลดรายไดคาโดยสารคูกับรายรับดานขนสงที่ยังไมถือเปน
รายได (ดานหนี้สิน) เมื่อสมาชิกนําสิทธิมาใชบริการจึงรับรูเปนรายได
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4.10.3.1 ไมลสะสมของสมาชิกที่ไมนําสิทธิมาใชบริการรับรูเปนรายไดเมื่อไมลสะสมนั้นมีอายุเกินกวา 3

4.10.3.2 การสะสมไมลและการใชไมลสะสมขอแลกรางวัลรวมกับกลุมพันธมิตรการบิน สายการบินและ
ธุรกิจคูสัญญาจะเรียกเก็บเงินระหวางกันตามจํานวนไมลสะสมที่สมาชิกไดรับหรือตามจํานวนไมลที่สมาชิกใชแลกรางวัลตาม
อัตราราคาตอไมล ตามขอตกลงของคูสัญญาแตละรายและจะรับรูเปนรายไดเมื่อนําสิทธิมาใชบริการ
4.10.3.3 บริษัทฯ มีการขายไมลใหกับสมาชิกเพื่อใหสามารถใชสิทธิในการแลกรางวัลเร็วขึ้น จะรับรูราย
ไดในผลตางราคาขายกับมูลคาตอไมล
4.10.4 รายไดจากกิจการอื่นของหนวยธุรกิจ ไดแก การบริการซอมบํารุงอากาศยาน การบริการลูกคาภาคพื้น
การบริการลานจอดและอุปกรณภาคพืน้ การบริการคลังสินคาจะรับรูเ ปนรายไดเมือ่ ใหบริการ สวนรายไดจากธุรกิจ ครัวการบิน
จะรับรูเปนรายไดเมื่อขาย สวนรายไดจากกิจการสนับสนุนการขนสง ไดแก การจําหนายสินคาปลอดภาษีบนเครื่องบิน และ
การจําหนายสินคาที่ระลึกจะรับรูเปนรายไดเมื่อขาย สวนรายไดจากบริการอํานวยการบินจะรับรูเปนรายไดเมื่อใหบริการ
4.10.5 รายไดอื่นรับรูเปนรายไดตามเกณฑคงคาง
4.11 กําไรตอหุน
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน คํานวณโดยหารกําไรหรือขาดทุนที่เปนสวนของบริษัทใหญดวยจํานวนถัวเฉลี่ย ถวงนํ้าหนัก
ของหุนสามัญที่ถือโดยผูถือหุนในระหวางงวด
4.12 รายการที่เปนเงินตราตางประเทศ
รายการทีเ่ ปนเงินตราตางประเทศทีเ่ กิดขึน้ ในระหวางงวดแปลงคาเปนเงินบาท โดยใชอตั ราแลกเปลีย่ นตามประกาศ
ของธนาคารแหงประเทศไทย ณ วันที่เกิดรายการ ซึ่งเปนอัตราถัวเฉลี่ยของอัตราซื้อและอัตราขาย ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม
2558 เปนตนไป
สินทรัพยและหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศคงเหลือ ณ วันสิ้นงวดบัญชี แปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราปด
ทีเ่ ปนอัตราซือ้ ถัวเฉลีย่ และขายถัวเฉลีย่ ของธนาคารพาณิชยตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ณ วันทีใ่ นงบแสดงฐานะ
การเงินตามลําดับ กําไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้น รับรูเปนรายไดหรือคาใชจายในงบกําไรขาดทุน
4.13 ผลประโยชนของพนักงาน
ภาระผูกพันของบริษัทฯ เกี่ยวกับผลประโยชนหลังออกจากงาน ภายใตโครงการผลประโยชนที่กําหนดไว และผล
ประโยชนระยะยาวอื่น ไดบันทึกในงบการเงิน โดยใชวิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณการไว ซึ่งคํานวณโดยนักคณิตศาสตร
ประกันภัย
ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย (Actuarial Gains and Losses) สําหรับ
โครงการผลประโยชนที่กําหนดไว และผลประโยชนระยะยาวอื่นของพนักงานจะรับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
4.14 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
บริษทั ฯ ไดจดั ตัง้ “กองทุนสํารองเลีย้ งชีพพนักงานบริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)” ซึง่ จดทะเบียนแลว เมือ่ วันที่
26 มิถุนายน 2535 ตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 บริหารโดยผูจัดการกองทุนจึงไมปรากฏในงบดุล
ของบริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ จายสมทบเขากองทุนฯ สําหรับสมาชิกทีม่ อี ายุการทํางานไมเกิน 20 ป ในอัตรารอยละ 9 ของเงินเดือน
สวนสมาชิกที่มีอายุการทํางานเกิน 20 ป จายสมทบในอัตรารอยละ 10 ของเงินเดือน โดยรับรูเปนคาใชจายของบริษัทฯ
4.15 ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ภาษีเงินไดคํานวณตามเกณฑที่กําหนดไวในประมวลรัษฎากร
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีคํานวณจากผลแตกตางชั่วคราวระหวาง ราคาตามบัญชีกับราคาตามฐานภาษี
ของสินทรัพยและหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน ทั้งนี้บริษัทฯจะรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีก็ตอเมื่อมีความเปน
ไปไดคอนขางแนที่บริษัทฯจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอสําหรับผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษี สินทรัพยภาษีเงินไดรอ
การตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่สิ้นรอบระยะเวลารายงาน และจะถูกปรับลดมูลคาตามบัญชีดังกลาว เมื่อมีความเปนไป
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ไดคอนขางแนวา บริษัทฯ จะไมมีกําไรทางภาษีเพียงพอตอการนําสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีทั้งหมด หรือบางสวนมา
ใชประโยชน
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี คํานวณจากผลแตกตางชั่วคราวระหวางราคาตามบัญชีกับราคาตามฐานภาษี
ของสินทรัพยไมมีตัวตน และสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย
4.16 การใชประมาณการทางบัญชี
ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป บริษัทฯ และบริษัทยอยตองใชการประมาณ
และตั้งขอสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบตอจํานวนเงินที่เกี่ยวกับรายได คาใชจาย สินทรัพย และหนี้สิน รวมทั้งการ
เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสินทรัพยและหนี้สินอื่นที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งอาจมีผลแตกตางกับผลที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการและขอสมมติฐานที่ใชในการจัดทํางบการเงินจะไดรับการทบทวนอยางสมํ่าเสมอ การปรับประมาณ
การทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่ประมาณการดังกลาวไดรับการทบทวนและในงวดอนาคตที่ไดรับผลกระทบ
4.17 เครื่องมือทางการเงิน
บริษัทฯ ใชเครื่องมือทางการเงินเพื่อลดความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศ โดยไดทําขอตกลงกับคูสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศและอัตราดอกเบี้ย โดยใชอัตราแลกเปลี่ยน และ
อัตราดอกเบี้ยที่ไดตกลงกันลวงหนา และจะทําการแลกเปลี่ยนเมื่อถึงกําหนดตามสัญญา แตละฝายจะจายและรับเงินตน และ
หรือดอกเบี้ยในรูปสกุลเงิน และอัตราดอกเบี้ยตามที่ตกลงกัน สวนตางของดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจะบันทึกเปนดอกเบี้ยจายในงบ
กําไรขาดทุน สวนตางของเงินตนจะบันทึกเปนผลกําไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศในงบกําไรขาดทุน
สวนสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาจะรับรูในงบการเงินเมื่อครบกําหนดสัญญา สวนตางที่เกิดขึ้นจะบันทึกเปน
ผลกําไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศในงบกําไรขาดทุน
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังจัดทําประกันความเสีย่ งราคานํา้ มัน คาธรรมเนียมในการจัดทํา และสวนตางของราคานํา้ มัน
ที่เกิดจากการทําสัญญาบันทึกเปนคานํ้ามันเครื่องบินในงบกําไรขาดทุน
4.18 การบัญชีเกี่ยวกับการปองกันความเสี่ยง
การบัญชีเกี่ยวกับการปองกันความเสี่ยงกระแสเงินสด
ในกรณีที่นําเครื่องมือทางการเงินมาใชเพื่อปองกันความเสี่ยงกระแสเงินสดของรายการสินทรัพย และหนี้สินที่
บันทึกในบัญชี หรือของรายการที่คาดวามีโอกาสเกิดขึ้นคอนขางสูงซึ่งมีผลกระทบตอกําไรหรือขาดทุน หากเปนรายการสวน
ที่มีประสิทธิผลใหบันทึกกําไรหรือขาดทุนจากการวัดมูลคายุติธรรมภายหลังการบันทึกครั้งแรกในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
โดยแสดงเปนรายการปองกันความเสีย่ งกระแสเงินสดแยกตางหากในสวนของผูถ อื หุน สําหรับสวนทีไ่ มมปี ระสิทธิผล จะบันทึก
ในกําไรหรือขาดทุนทันที
การปองกันความเสีย่ งในสวนทีม่ ปี ระสิทธิผลทีร่ บั รูใ นกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ จะรับรูใ นกําไรขาดทุนเมือ่ รายการที่
คาดวาจะเกิดขึ้นรับรูในกําไรขาดทุน
ในกรณีที่รายการที่มีการปองกันความเสี่ยงนั้นไมเกิดขึ้นแลวใหปรับกําไรหรือขาดทุนที่สะสมอยูในสวนของ
ผูถือหุนนั้น ไปยังกําไรหรือขาดทุนทันที

5. การดําเนินงานตอเนื่อง

เนื่องจากผลขาดทุนจากการดําเนินงานใน ป 2556 บริษัทฯ ไดจัดทําแผนการแกไขปญหาบริษัทฯ ซึ่งผานความเห็นชอบ
ในหลักการจากคณะกรรมการบริษัทฯ แลว เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557 โดยในระยะเรงดวนมีแผนมุงเนนการเพิ่มรายไดลด
คาใชจายเพื่อปรับปรุงผลการดําเนินงานใน ป 2557 และจัดหาเงินทุนเพื่อใหบริษัทฯ สามารถดําเนินธุรกิจไดตอไปในอนาคต
ตอมา ในป 2558 บริษัทฯ ไดดําเนินการตามแผนปฏิรูปที่ไดผานการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 22
ธันวาคม 2557 และไดรับความเห็นชอบใหดําเนินการตามแผนจากคณะกรรมการนโยบาย และกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจ (คนร.)
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2558 ซึ่งแผนปฏิรูปจะมีการดําเนินการอยางตอเนื่องระหวางป 2558-2559
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ป 2558 บริษัทฯ ไดดําเนินการตามแผนปฏิรูปซึ่งขับเคลื่อนโดยกลยุทธหลัก 6 กลยุทธ อยางตอเนื่อง ซึ่งเริ่มตั้งแต
ไตรมาสที่ 1 ของป 2558 ประกอบดวย การปรับปรุงเครือขายเสนทางบิน โดยยกเลิกเสนทางบินที่ไมมีประสิทธิภาพ และไมทํา
กําไร การปรับปรุงฝูงบิน โดยการลดแบบเครือ่ งบินเพือ่ ลดตนทุนดานการซอมบํารุง การพาณิชย โดยการปรับปรุงการขาย และ
การจัดจําหนายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการหารายไดเพิ่มขึ้น การปรับปรุงการปฏิบัติการและตนทุน โดยดําเนินการโครงการ
รวมใจจากองคกร (MSP) และ Golden Handshake และลดคาใชจา ยทีไ่ มรวมคานํา้ มันเชือ้ เพลิง การปรับปรุงโครงสรางองคกร
เพือ่ ใหการตัดสินใจทีร่ วดเร็วขึน้ และการจัดการกลุม ธุรกิจของบริษทั ฯ อยางเปนระบบ โดยมีกระบวนการติดตามผลอยางใกลชดิ
แตผลการดําเนินงานปรากฏวารายไดจากการดําเนินงานตามแผนงานไมเปนไปตามเปาหมาย เนื่องจากผลกระทบจาก
เศรษฐกิจโลกชะลอตัว สภาวะเศรษฐกิจในประเทศไทยยังไมฟนตัวตามที่คาดหมาย การแขงขันดานราคาที่รุนแรงโดยเฉพาะ
ในเสนทางภูมิภาคเอเชียที่มีสายการบินตนทุนตํ่าทําการบินดวยความถี่สูงเปนจํานวนมากประกอบกับเหตุการณระเบิดที่
ราชประสงคที่สงผลกระทบตอปริมาณการขนสงผูโดยสารในเสนทางสําคัญลดลงประมาณรอยละ 15-20 ไดแก จีน ญี่ปุน
ฮองกง เกาหลี ไตหวันและสิงคโปร สวนคาใชจายโดยรวมใกลเคียงกับเปาหมายแตยังไมเปนไปตามคาดการณไว และไมได
ทําใหคาใชจายลดลงอยางมีนัยสําคัญ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดจัดทําแนวทางแกไขปญหาเรงดวน ดานการลดรายจายและการหา
รายไดเพิ่ม และการบริหารการเปลี่ยนแปลง โดยจัดใหมีกระบวนการกํากับดูแลติดตามผลจากผูบริหารระดับสูง อยางใกลชิด
เพื่อใหบริษัทฯ สามารถดําเนินงานไดใกลเคียงกับเปาหมายที่วางไวมากที่สุด
สวนแผนการบริหารสภาพคลอง การดําเนินการตามแผนบริหารสภาพคลองในป 2558 ที่ผานมา บริษัทฯไดดําเนินการ
แลวเสร็จทัง้ หมดตามทีไ่ ดวางแผนไว ทัง้ การจัดหาเงินทุนระยะยาวเพือ่ ใชชาํ ระคาเครือ่ งบินทีม่ กี าํ หนดรับมอบในป 2558 การออก
และเสนอขายตราสารหนี้ประเภทหุนกูวงเงินรวม 15,000 ลานบาท และการบริหารเงินกูระยะสั้น โดยการกูตอจากกระทรวง
การคลังในรูปแบบ ECP รวมถึงการออกตั๋วแลกเงิน และบริหารวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน (Revolving Credit Line) ทําใหตลอด
ป 2558 บริษัทฯ ยังคงมีเงินสดสํารองในมือคงเหลือ (Cash on Hand)ในระดับเพียงพอและสามารถดําเนินธุรกิจไดตามปกติ
สําหรับป 2559 บริษัทฯ ไดจัดทํางบประมาณการกระแสเงินสดป 2559 ภายใตเงื่อนไขที่ใชความระมัดระวัง ทั้งไดจัดเตรียม
เงินทุน โดยรวมวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน (Revolving Credit Line) ประเภท Committed และ Uncommitted เพื่อใชในการ
ดําเนินกิจการแลว บริษัทฯ เชื่อมั่นวาบริษัทฯ จะสามารถดําเนินการตามแผนปฏิรูปอยางจริงจังและตอเนื่อง และจะสงผลให
บริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดีขึ้น มีเงินสดสํารองในมือคงเหลืออยูในระดับที่เพียงพอ และจะสามารถดําเนินกิจการตามปกติ
หากไมไดรับผลกระทบจากปจจัยภายนอกที่บริษัทฯไมสามารถควบคุมได

6. ผลกระทบจากกรณีกรมการบินพลเรือน (บพ.) ไมผานการตรวจประเมินของ ICAO

ตามที่องคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ (ICAO) ไดประกาศใน Public Website เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558
วาพบขอบกพรองอยางมีนัยสําคัญของกรมการบินพลเรือนของประเทศไทย อยางไรก็ตาม ประกาศดังกลาวไมไดเกี่ยวของกับ
การดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯโดยตรง ตอมาสํานักงานบริหารการบินแหงชาติสหรัฐอเมริกา (Federal Aviation Administration FAA) ไดเขามาตรวจสอบระบบการกํากับดูแลความปลอดภัยการบินพลเรือนของประเทศไทย ซึ่ง FAA แจงผลการตรวจสอบ
อยางเปนทางการวา ระบบการกํากับดูแลความปลอดภัยการบินพลเรือนของประเทศไทยไมเปนไปตามมาตรฐานระหวางประเทศ
ของอนุสัญญาวาดวยการบินพลเรือนระหวางประเทศเกี่ยวกับการกํากับดูแลความปลอดภัยการบินพลเรือน ซึ่งมีผลใหมีการ
ปรับลดระดับไทยมาอยูในกลุม “Category 2” จากเดิมที่อยูในกลุม “Category 1” ซึ่งมีผลใหสายการบินของประเทศไทยถูก
จํากัดไมใหเพิ่มเที่ยวบิน หรือ เปดจุดบินเพิ่มขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา
เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2558 คณะกรรมาธิการแหงสหภาพยุโรป (European Commission) ไดมีแถลงการณ EU Air
Safety List ประกาศรายชือ่ สายการบินทีไ่ มอนุญาตใหทาํ การบินในเขตสหภาพยุโรป โดยมีความเห็นทีเ่ กีย่ วของกับประเทศไทย
วา “No air carriers from Thailand were added to the Air Safety List at this time.” หรือ “ไมปรากฏวามีสายการบิน
ของประเทศไทยที่ถูกเพิ่มเติมในรายชื่อสายการบินที่ไมอนุญาตใหทําการบินในขณะนี้” พรอมทั้ง ไดแถลงเพิ่มเติมวา คณะ
กรรมาธิการแหงสหภาพยุโรปและหนวยงานดานความปลอดภัยดานการบินแหงสหภาพยุโรป มีความปรารถนาที่จะรวมมือกับ
หนวยงานดานการบินของไทยอยางตอเนือ่ ง ในอันทีจ่ ะสงเสริมความปลอดภัยดานการบินของประเทศไทย และจะกํากับติดตาม
อยางใกลชิดถึงการพัฒนาการนับจากนี้ จากแถลงการณดังกลาว สายการบินของประเทศไทยก็จะยังคงทําการบินเสนทาง
บินไปยัง 28 ประเทศ ที่เปนสมาชิกสหภาพยุโรปไดตามปกติ รวมทั้งการปฏิบัติการบินโดยใชชื่อเที่ยวบินรวม (Codeshare)
ไปยังประเทศยุโรป บริษัทฯ จึงยังคงใหบริการเสนทางบินสูทวีปยุโรปไดตามปกติ
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นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดผานการตรวจประเมินมาตรฐานดานความปลอดภัยจาก EASA และ EASA อนุญาตใหบริษัทฯเปน
สายการบินของประเทศนอกสหภาพยุโรปที่สามารถทําการบินเขานานฟากลุมประเทศสหภาพยุโรปตอไปได (Third Country
Operator : TCO) โดยมีผลตั้งแตวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เปนตนไป ทั้งนี้สหภาพยุโรปไดเริ่มอนุญาตให TCO แกสายการบิน
นอกกลุมประเทศสหภาพยุโรปในปนี้เปนปแรก และหากสายการบินใดไมไดรับอนุญาต TCO จะไมสามารถเขาสหภาพยุโรป
ซึ่งจะมีผลตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2559 เปนตนไป

7. ขอมูลเพิ่มเติม

7.1 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
งบการเงินรวม

เงินสดในประเทศ
เงินสดในตางประเทศ
เงินฝากธนาคารในประเทศ
เงินฝากธนาคารในตางประเทศ
รวม

2558

2557

2558

2557

10.32
24.95
8,587.59
12,158.49
20,781.35

10.96
14.51
11,982.90
11,338.18
23,346.55

9.51
24.95
6,716.47
12,124.89
18,875.82

10.96
14.51
11,242.05
11,338.18
22,605.70

7.2 ลูกหนี้การคา
งบการเงินรวม

ระยะเวลาคางชําระ
ไมเกิน 6 เดือน
เกินกวา 6 เดือน - 1 ป
เกินกวา 1 ป - 2 ป
เกินกวา 2 ป
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การคา-สุทธิ

หนวย : ลานบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนวย : ลานบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558

2557

2558

2557

11,429.69
160.60
319.46
941.13
12,850.88
(1,155.18)
11,695.70

12,425.82
334.55
252.65
849.27
13,862.29
(1,169.13)
12,693.16

10,641.45
160.58
313.47
916.40
12,031.90
(1,125.12)
10,906.78

12,156.81
328.69
252.65
823.23
13,561.38
(1,139.93)
12,421.45
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7.3 สินคาและพัสดุคงเหลือ
งบการเงินรวม

อะไหลเครื่องบิน
หัก คาเผื่อเสื่อมสภาพ (รอยละ 10 ของยอดคงเหลือ
ณ วันสิ้นงวด)
อะไหลเครื่องบิน-สุทธิ
อะไหลรถยนต และอุปกรณบริการภาคพื้น
อะไหลเครื่องบินที่หมุนเวียนชาและรอการจําหนาย
หัก คาเผื่อเสื่อมสภาพ (รอยละ 33.33 ของยอด
ที่เกิดขึ้นระหวางงวด)
อะไหลเครือ่ งบินทีห่ มุนเวียนชาและรอการจําหนาย-สุทธิ
นํ้ามันเครื่องบิน
สินคาซื้อมาเพื่อขาย
พัสดุสาํ หรับใชในหองพักผูโ ดยสารและการบริการอาหาร
พัสดุและของใชสิ้นเปลือง
เครื่องเขียนและพัสดุอื่น
สินคาและอะไหลเครื่องบินระหวางทาง
รวมสินคาและพัสดุอนื่ ๆ
สินคาลาสมัยและชํารุดรอการจําหนาย
หัก คาเผื่อเสื่อมสภาพ (รอยละ 100)
สินคาลาสมัยและชํารุดรอการจําหนาย-สุทธิ
รวมสินคาและพัสดุคงเหลือ-สุทธิ
รวมสินคาและพัสดุคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด
หัก รวมคาเผื่อสินคาและพัสดุเสื่อมสภาพ
รวมสินคาและพัสดุคงเหลือ-สุทธิ

2558

2557

2558

2557

4,316.68

4,412.40

4,316.68

4,412.40

(431.67)
3,885.01
322.35
3,477.03

(441.24)
3,971.16
318.82
3,564.59

(431.67)
3,885.01
322.35
3,477.03

(441.24)
3,971.16
318.82
3,564.59

(2,979.30)
497.73
649.57
214.61
182.52
20.69
94.38
53.93
1,215.70
39.78
(39.78)
5,920.79
9,371.54
(3,450.75)
5,920.79

(2,500.87)
1,063.72
375.51
176.96
217.92
26.92
93.92
149.48
1,040.71
31.75
(31.75)
6,394.41
9,368.27
(2,973.86)
6,394.41

(2,979.30)
497.73
649.04
209.85
170.98
20.69
93.14
53.93
1,197.63
39.78
(39.78)
5,902.72
9,353.47
(3,450.75)
5,902.72

(2,500.87)
1,063.72
374.70
176.30
216.68
25.66
93.92
149.48
1,036.74
31.75
(31.75)
6,390.44
9,364.30
(2,973.86)
6,390.44

7.4 สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
งบการเงินรวม

ภาษีเงินไดรอเรียกคืน
เงินสด เงินฝากธนาคารกองทุนบําเหน็จ
อื่นๆ
รวม

หนวย : ลานบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนวย : ลานบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558

2557

2558

2557

357.56
4,278.64
3,352.83
7,989.03

390.99
4,883.18
2,657.66
7,931.83

357.56
4,278.64
11,540.57
16,176.77

390.99
4,883.18
5,844.01
11,118.18

7.5 สินทรัพย ไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขาย งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายประกอบดวย เครื่องบิน A300-600 จํานวน 8 ลํา
A340-500 จํานวน 4 ลํา B737-400 จํานวน 4 ลํา B747-400 จํานวน 1 ลํา ATR72 จํานวน 2 ลํา และ A330-300 จํานวน
3 ลํา รวม 22 ลํา จํานวนเงิน 4,791.04 ลานบาท และสินทรัพยถาวรอื่น จํานวนเงิน 34.59 ลานบาท รวมเปนจํานวนเงิน
ทั้งสิ้น 4,825.63 ลานบาท
ในระหวางป 2558 มีสินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายเพิ่มขึ้นประกอบดวย เครื่องบิน A330-300 จํานวน 6 ลํา
A340-600 จํานวน 6 ลํา และ B747-400 จํานวน 4 ลํา รวมทั้งสิ้น 16 ลํา รวมจํานวนเงิน 22,656.48 ลานบาท และสินทรัพย
ถาวรอื่น จํานวนเงิน 566.72 ลานบาท รวมเพิ่มขึ้นในงวดนี้ จํานวนเงิน 23,223.20 ลานบาท
ในระหวางป 2558 ไดมีการโอนกรรมสิทธิ์เครื่องบิน A300-600 จํานวน 7 ลํา และ B747-400 จํานวน 1 ลํา รวม 8
ลํา จํานวนเงิน 1,054.63 ลานบาท และจําหนายสินทรัพยถาวรอื่นเปนจํานวนเงิน 18.38 ลานบาท รวมเปนจํานวนเงิน 1,073.01
ลานบาท
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ในระหวางป 2558 ไดมีการรับรูดอยคาเครื่องบิน และเครื่องยนตเปนจํานวนเงิน 11,876.43 ลานบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายประกอบดวย เครื่องบิน A300-600 จํานวน 1 ลํา
A340-500 จํานวน 4 ลํา A340-600 จํานวน 6 ลํา B737-400 จํานวน 4 ลํา B747-400 จํานวน 4 ลํา ATR72 จํานวน 2 ลํา และ
A330-300 จํานวน 9 ลํา รวม 30 ลํา จํานวนเงิน 14,904.65 ลานบาท และสินทรัพยถาวรอื่น จํานวนเงิน 194.74 ลานบาท
รวมเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 15,099.39 ลานบาท

7.6 เงินลงทุน
งบการเงินรวม
ชื่อบริษัท

บริษัทฯ ถือหุน
รอยละ
2558

7.6.1 เงินลงทุนในบริษัทรวมบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย
บริษัท โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
(มูลคายุติธรรมป 2558 เปนเงิน 720.00 ลานบาท
และป 2557 เปนเงิน 544.50 ลานบาท)
บริษทั ดอนเมือง อินเตอรเนชัน่ แนล แอรพอรต โฮเต็ล จํากัด
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
(มูลคายุติธรรมป 2558 เปนเงิน 3,369.21 ลานบาท
และป 2557 เปนเงิน 3,599.58 ลานบาท)
บริษัท ครัวการบินภูเก็ต จํากัด
บริษัท โรงแรมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ จํากัด
บริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน)
(มูลคายุติธรรมป 2558 เปนเงิน 1,666.00 ลานบาท
และป 2557 เปนเงิน 3,209.50 ลานบาท)
รวมเงินลงทุน
7.6.2 เงินลงทุนระยะยาวอื่นบันทึกตามวิธีราคาทุน
บริษัท ขนสงนํ้ามันทางทอ จํากัด
บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด
Sita Investment Certificate
บริษัท เทรดสยาม จํากัด
(ชําระคาหุน 25% ของทุนจดทะเบียน)
Sita Information Networking Computing
หุนอื่นๆ
เงินลงทุนในหุนกู
เงินลงทุนในกองทุนรวมวายุภักษ
รวมเงินลงทุนระยะยาวอื่น

2557

เงินลงทุน
วิธีราคาทุน
วิธีสวนไดเสีย
2558

2557

2558

2557

24.00 24.00 225.00 225.00 238.07 231.06

หนวย : ลานบาท
รายไดจาก
เงินลงทุน
2558

2557

7.02 (42.18)

40.00 40.00 48.00 48.00 111.87 115.08 18.39 24.21
22.59 22.59 115.19 115.19 1,001.51 920.66 182.49 155.50
30.00 30.00 30.00 30.00 298.80 292.05 36.75 75.91
30.00 30.00 305.33 305.33 174.72 155.15 19.57 24.64
39.20 39.20 360.00 360.00 2,914.41 3,057.14 (142.73) (160.80)

0.00026 0.00026 0.00067 0.00067
0.43 1.42 5.96 9.37
31.28 36.06
3.50 3.50 1.75 1.75
-

-

32.85
2.74
1.00
75.58

30.00
2.76
1.00
80.94

4,739.38 4,771.14 121.49

77.28

0.0001
0.33

0.33

0.28
0.01
0.62

0.25
0.0027
0.58
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุน
วิธีราคาทุน
2558
2557

บริษัทฯ ถือหุนรอยละ

ชื่อบริษัท

2558

7.6.1 เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีราคาทุน
บริษัทยอย
บริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาทอีสตเอเชีย จํากัด
บริษัท วิงสแปน เซอรวิสเซส จํากัด
บริษัท ไทยไฟลท เทรนนิ่ง จํากัด
บริษัท ไทยสมายลแอรเวย จํากัด
รวม
บริษัทรวม
บริษัท โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
(มูลคายุติธรรมป 2558 เปนเงิน 720.00 ลานบาท
และป 2557 เปนเงิน 544.50 ลานบาท)
บริษัท ดอนเมือง อินเตอรเนชั่นแนล แอรพอรต โฮเต็ล จํากัด
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
(มูลคายุติธรรมป 2558 เปนเงิน 3,369.21 ลานบาท
และป 2557 เปนเงิน 3,599.58 ลานบาท)
บริษัท ครัวการบินภูเก็ต จํากัด
บริษัท โรงแรมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ จํากัด
บริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน)
(มูลคายุติธรรมป 2558 เปนเงิน 1,666.00 ลานบาท
และป 2557 เปนเงิน 3,209.50 ลานบาท)
รวม
รวมเงินลงทุน
7.6.2 เงินลงทุนระยะยาวอื่นบันทึกตามวิธีราคาทุน
บริษัท ขนสงนํ้ามันทางทอ จํากัด
บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด
Sita Investment Certificate
บริษัท เทรดสยาม จํากัด
(ชําระคาหุน 25% ของทุนจดทะเบียน)
Sita Information Networking Computing
หุนอื่นๆ
เงินลงทุนในกองทุนรวมวายุภักษ
รวมเงินลงทุนระยะยาวอื่น

2557

55.00 55.00
49.00 49.00
49.00 49.00
100.00 100.00

หนวย : ลานบาท
รายไดเงินปนผล
2558

2557

8.25
0.98
0.98
800.00
810.21

8.25
0.98
0.98
800.00
810.21

38.78
38.78

57.75
0.06
57.81

-

13.50

24.00

24.00

225.00

225.00

40.00
22.59

40.00
22.59

48.00
115.19

48.00 21.60
115.19 101.65

12.00
112.88

30.00
30.00
39.20

30.00
30.00
39.20

30.00
305.33
360.00

30.00
305.33
360.00

30.00
-

30.00
120.05

1,083.52 1,083.52 153.25
1,893.73 1,893.73 192.03

288.43
346.24

0.00026 0.00026 0.00067 0.00067 0.0001
0.43
1.42
2.82
9.37
31.28 36.06
3.50
3.50
1.75
1.75
0.33

0.33

-

-

32.85
2.74
1.00
72.44

30.00
2.76
1.00
80.94

0.28
0.01
0.62

0.25
0.0027
0.58

7.6.3 ขอมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทยอย
หนวย : ลานบาท
รายชื่อของบริษัท

บริษัทยอย
บริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาทอีสต เอเชีย จํากัด
บริษัท วิงสแปน เซอรวิสเซส จํากัด
บริษัท ไทยไฟลทเทรนนิ่ง จํากัด
บริษัท ทัวรเอื้องหลวง จํากัด
บริษัท ไทยสมายลแอรเวย จํากัด
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ทรัพยสิน

หนี้สิน

รายได

กําไร(ขาดทุน)

223.18
436.46
26.43
10.80
7,906.92

71.62
326.28
2.75
8.30
9,530.77

256.34
914.54
46.45
1.28
4,762.23

45.90
(43.51)
17.43
(0.20)
(1,843.26)

บริษัทฯ ใชงบการเงินของบริษัทยอย และบริษัทรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งงบการเงินของบริษัทรวมยังไม
ผานการตรวจสอบจากผูส อบบัญชีรบั อนุญาตฯ มาบันทึกเงินลงทุนตามวิธสี ว นไดเสียในงบการเงินรวม และบันทึกเงินลงทุนตาม
วิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ
7.7 รายการระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันที่มีสาระสําคัญ

7.7.1 รายการระหวางกันกับผูถือหุนใหญ

7.7.1.1 เงินกูระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน

หนวย : ลานบาท

กูเงินจากตางประเทศผานกระทรวงการคลัง
ธนาคารออมสิน
ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย
รวม

2558

2557

3,625.38
7,000.00
10,625.38

7,000.00
3,000.00
10,000.00

7.7.1.2 เงินกูยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวของกัน

หนวย : ลานบาท

กูเงินจากตางประเทศผานกระทรวงการคลัง
ธนาคารออมสิน
รวม

2558

2557

15,258.20
15,258.20

15,471.25
568.00
16,039.25

7.7.2 รายการระหวางกันกับบริษัทยอย

7.7.2.1 รายการเงินใหกูยืมแกบริษัทยอย

หนวย : ลานบาท
2558

บริษัท วิงสแปน เซอรวิสเซส จํากัด
รวม

-

7.7.2.2 รายการขายและซื้อระหวางกัน

บริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาทอีสตเอเชีย จํากัด
บริษัท วิงสแปน เซอรวิสเซส จํากัด
บริษัท ไทยไฟลทเทรนนิ่ง จํากัด
บริษัท ทัวรเอื้องหลวง จํากัด
บริษัท ไทยสมายลแอรเวย จํากัด

ซื้อ

1.67
4.13
9.03
49.46
5,514.59

860.06
0.05
112.49

ขาย

ซื้อ

2.37
6.59
18.18
50.72
2,736.79

863.52
0.12
21.65
2,549.06

7.7.2.3 รายการลูกหนี้และเจาหนี้ระหวางกัน

หนวย : ลานบาท
2557

2558

บริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาทอีสตเอเชีย จํากัด
บริษัท วิงสแปน เซอรวิสเซส จํากัด
บริษัท ไทยไฟลทเทรนนิ่ง จํากัด
บริษัท ทัวรเอื้องหลวง จํากัด
บริษัท ไทยสมายลแอรเวย จํากัด

20.00
20.00
หนวย : ลานบาท
2557

2558
ขาย

2557

ลูกหนี้

เจาหนี้

ลูกหนี้

เจาหนี้

0.11
211.46
0.71
8.08
8,104.09

0.16
286.36
5,015.93

0.14
320.59
4.46
9.56
2,825.91

0.16
412.10
2,549.06
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รายการลูกหนี้เจาหนี้ระหวางกัน ของบริษัท วิงสแเปน เซอรวิสเซส จํากัด ไดรวมคาใชจายจายลวงหนาจํานวน 209.55
ลานบาท และคาใชจายคางจายจํานวน 283.83 ลานบาท ไวดวย
รายการลูกหนี้เจาหนี้ระหวางกัน ของบริษัท ไทยสมายลแอรเวย จํากัด ไดรวมรายไดคางรับจํานวน 201.07 ลานบาท
และคาใชจายคางจายจํานวน 1,181.35 ลานบาท
7.7.2.4 สัญญาเชาเครื่องบินระหวางกัน
บริษทั ฯไดลงนามในสัญญาใหเชาเครือ่ งบิน A320-200 กับบริษทั ไทยสมายลแอรเวย จํากัด ระยะเวลา
เชา 3 ป และตออายุสัญญาเชาชวงไดอีกคราวละ 3 ป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจํานวนทั้งสิ้น 15 ลํา โดยเปนเครื่องบิน
ที่บริษัทฯ เชาดําเนินงาน จํานวน 10 ลํา คิดคาเชาชวงรายเดือน และเปนเครื่องบินที่บริษัทฯ จัดหาดวยวิธีเชาซื้อจํานวน
5 ลํา คิดคาเชาชวงเปนรายไตรมาส ตอมาในวันที่ 15 มกราคม 2559 บริษัทฯ ไดให บริษัท ไทยสมายลแอรเวย จํากัด
เชาชวงเครื่องบินเพิ่มอีก 1 ลํา ซึ่งเครื่องบินดังกลาวเปนเครื่องบินที่บริษัทฯ เชาดําเนินงาน

7.7.3 รายการระหวางกันกับบริษัทรวม

7.7.3.1 รายการขายและซื้อระหวางกัน

หนวย : ลานบาท
2557

2558

บริษัท โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัท ดอนเมือง อินเตอรเนชั่นแนล แอรพอรต โฮเต็ล จํากัด
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
บริษัท ครัวการบินภูเก็ต จํากัด
บริษัท โรงแรมทาอากาศยาน สุวรรณภูมิ จํากัด
บริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน)

ขาย

ซื้อ

ขาย

ซื้อ

0.02
1.60
195.49

1.12
0.15
310.50
19.06
23.43
0.16

0.03
1.29
70.96

2.20
0.06
301.32
26.70
21.04
10.57

7.7.3.2 รายการลูกหนี้และเจาหนี้ระหวางกัน

หนวย : ลานบาท
2557

2558

บริษัท โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัท ดอนเมือง อินเตอรเนชั่นแนล แอรพอรต โฮเต็ล จํากัด
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
บริษัท ครัวการบินภูเก็ต จํากัด
บริษัท โรงแรมทาอากาศยาน สุวรรณภูมิ จํากัด
บริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน)

ลูกหนี้

เจาหนี้

ลูกหนี้

เจาหนี้

0.004
73.22

0.02
36.15
0.34
0.03

0.004
46.56

0.01
30.96
0.07
0.43
0.08

นโยบายการกําหนดราคาซื้อสินคาและบริการระหวางบริษัทกับกิจการที่เกี่ยวของกัน กําหนดจากราคาปกติ
ของธุรกิจ เชนเดียวกับที่กําหนดใหกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไมเกี่ยวของกันและเปนไปตามราคาตลาด

7.7.4 ผูบริหารที่สําคัญ งบการเงินเฉพาะกิจการ
คาตอบแทนผูบริหารบริษัทฯ
คาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ
รวม

หนวย : ลานบาท
2558

2557

91.95
16.54
108.49

64.90
14.97
79.87

ผูบริหารของบริษัทฯ ใชเกณฑเดียวกับขอ 7.23 คาใชจายผลประโยชนพนักงาน
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ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
 ปรับปรุง/โอน
 สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย
 สินทรัพยเพิ่มขึ้น
 จําหนาย/ตัดจําหนาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
คาเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
 คาเสื่อมราคา
 ปรับปรุง/โอน
 จําหนาย/ตัดจําหนาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
มูลคาสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

เครื่องบิน

เครื่องบิน
ภายใต
สัญญาเชา

85,369.19 53,935.09
6,007.93 8,910.73
(18,765.89) (23,383.38)
(44.30) (603.07)
72,566.93 38,859.37
51,322.14 134,610.82
44,979.32 126,251.37

-

12,367.65
5,491.24

งานระหวางทํา

13,191.12
12,465.14

23,563.13
1,871.20
(804.99)
(653.69)
23,975.65
1,273.70
61.20

-

36,754.25 1,273.70
15.20
928.38 (1,212.50)
(1,257.04)
36,440.79
61.20

อุปกรณ
การบิน
หมุนเวียน

งบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

12,367.65 136,691.33 188,545.91
(9,501.61) (19,143.25) (40,638.87)
2,625.20
42.47 17,846.70
(44.30) (643.00)
5,491.24 117,546.25 165,110.74

เครื่องบินและ
เครือ่ งยนตอะไหล
จายลวงหนา

7.8 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ มีรายละเอียดดังนี้

936.30
9,583.65

-

936.30
8,647.35
9,583.65

ที่ดิน

104.02
74.70

2,410.50
29.32
2,439.82

2,514.52
2,514.52

อาคาร

5,007.40
4,790.68

5,784.11
230.44
0.26
(0.26)
6,014.55

10,791.51
0.26
13.72
(0.26)
10,805.23

อาคาร
ภายใต
สัญญาเชา

402.53
282.70

4,398.91
157.52
(11.43)
(34.85)
4,510.15

4,801.44
(12.72)
39.29
(35.16)
4,792.85

คาปรับปรุง
อาคาร

201,798.72
18,680.89
(42,904.43)
(1,790.00)
175,785.18

425,820.17
(69,222.65)
8,647.35
21,262.96
(2,437.29)
384,070.54

รวม

4,805.77 224,021.45
4,305.36 208,285.36

26,337.79
1,473.75
61.00
(453.83)
27,418.71

31,143.56
58.34
979.70
(457.53)
31,724.07

เครื่องมือ
โรงซอม
และอุปกรณ

หนวย : ลานบาท

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
 ปรับปรุง/โอน
 สินทรัพยเพิ่มขึ้น
 จําหนาย/ตัดจําหนาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
คาเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
 คาเสื่อมราคา
 ปรับปรุง/โอน
 จําหนาย/ตัดจําหนาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
มูลคาสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
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เครื่องบิน

เครื่องบิน
ภายใต
สัญญาเชา

93,365.17 45,243.35
7,467.08 8,883.92
(14,830.44)
(632.62) (192.18)
85,369.19 53,935.09
64,090.72 124,091.29
51,322.14 134,610.82

-

17,986.26
12,367.65

17,986.26 157,455.89 169,334.64
(8,469.14) (20,527.98) 2,209.84
2,850.53
410.19 17,193.61
(646.77) (192.18)
12,367.65 136,691.33 188,545.91

เครื่องบินและ
เครือ่ งยนตอะไหล
จายลวงหนา

12,503.72
13,191.12

22,375.17
1,976.97
(316.93)
(472.08)
23,563.13

34,878.89
18.46
2,488.30
(631.40)
36,754.25

อุปกรณ
การบิน
หมุนเวียน

1,112.72
1,273.70

-

1,112.72
160.98
1,273.70

งานระหวางทํา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

งบการเงินรวม

935.74
936.30

-

935.74
0.56
936.30

ที่ดิน

144.90
104.02

2,368.20
40.88
1.42
2,410.50

2,513.10
1.42
2,514.52

อาคาร

5,237.56
5,007.40

5,553.95
230.16
5,784.11

10,791.51
10,791.51

อาคาร
ภายใต
สัญญาเชา

393.25
402.53

4,270.26
151.16
66.94
(89.45)
4,398.91

4,663.51
67.09
160.45
(89.61)
4,801.44

คาปรับปรุง
อาคาร

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

4,952.57 231,448.73
4,805.77 224,021.45

25,704.90
1,393.52
60.39
(821.02)
26,337.79

30,657.47
59.19
1,272.52
(845.62)
31,143.56

เครื่องมือ
โรงซอม
และอุปกรณ

หนวย : ลานบาท
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ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
 ปรับปรุง/โอน
 สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย
 สินทรัพยเพิ่มขึ้น
 จําหนาย/ตัดจําหนาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
คาเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
 คาเสื่อมราคา
 ปรับปรุง/โอน
 จําหนาย/ตัดจําหนาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
มูลคาสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

เครื่องบิน

เครื่องบิน
ภายใต
สัญญาเชา

85,369.19 53,935.09
6,007.93 8,910.73
(18,765.89) (23,383.38)
(44.30) (603.07)
72,566.93 38,859.37
51,322.14 134,610.82
44,979.32 126,251.37

-

12,367.65
5,491.24

12,367.65 136,691.33 188,545.91
(9,501.61) (19,143.25) (40,638.87)
2,625.20
42.47 17,846.70
(44.30) (643.00)
5,491.24 117,546.25 165,110.74

เครื่องบินและ
เครือ่ งยนตอะไหล
จายลวงหนา
งานระหวางทํา

13,191.12
12,465.14

23,563.13
1,871.20
(804.99)
(653.69)
23,975.65
1,273.70
61.20

-

36,754.25 1,273.70
15.20
928.38 (1,212.50)
(1,257.04)
36,440.79
61.20

อุปกรณ
การบิน
หมุนเวียน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ

936.30
9,583.65

-

936.30
8,647.35
9,583.65

ที่ดิน

104.02
74.70

2,410.50
29.32
2,439.82

5,007.40
4,790.68

5,784.11
230.44
0.26
(0.26)
6,014.55

2,514.52 10,791.51
0.26
13.72
(0.26)
2,514.52 10,805.23

อาคาร

อาคาร
ภายใต
สัญญาเชา

402.53
272.95

4,398.91
153.60
(11.43)
(34.85)
4,506.23

4,801.44
(12.72)
25.62
(35.16)
4,779.18

คาปรับปรุง
อาคาร

201,708.21
18,673.80
(42,904.43)
(1,789.77)
175,687.81

425,721.90
(69,222.65)
8,647.35
21,239.19
(2,435.16)
383,950.63

รวม

4,798.01 224,013.69
4,292.57 208,262.82

26,247.28
1,470.58
61.00
(453.60)
27,325.26

31,045.29
58.34
969.60
(455.40)
31,617.83

เครื่องมือ
โรงซอม
และอุปกรณ

หนวย : ลานบาท

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
 ปรับปรุง/โอน
 สินทรัพยเพิ่มขึ้น
 จําหนาย/ตัดจําหนาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
คาเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
 คาเสื่อมราคา
 ปรับปรุง/โอน
 จําหนาย/ตัดจําหนาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
มูลคาสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

172 รายงานประจําป 2558
เครื่องบิน

เครื่องบิน
ภายใต
สัญญาเชา

93,365.17 45,243.35
7,467.08 8,883.92
(14,830.44)
(632.62) (192.18)
85,369.19 53,935.09
64,090.72 124,091.29
51,322.14 134,610.82

-

17,986.26
12,367.65

17,986.26 157,455.89 169,334.64
(8,469.14) (20,527.98) 2,209.84
2,850.53
410.19 17,193.61
(646.77) (192.18)
12,367.65 136,691.33 188,545.91

เครื่องบินและ
เครือ่ งยนตอะไหล
จายลวงหนา

12,503.72
13,191.12

22,375.17
1,976.97
(316.93)
(472.08)
23,563.13

34,878.89
18.46
2,488.30
(631.40)
36,754.25

อุปกรณ
การบิน
หมุนเวียน

1,112.72
1,273.70

-

1,112.72
160.98
1,273.70

งานระหวางทํา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ

935.74
936.30

-

935.74
0.56
936.30

ที่ดิน

144.90
104.02

2,368.20
40.88
1.42
2,410.50

2,513.10
1.42
2,514.52

อาคาร

5,237.56
5,007.40

5,553.95
230.16
5,784.11

10,791.51
10,791.51

อาคาร
ภายใต
สัญญาเชา

393.25
402.53

4,270.26
151.16
66.94
(89.45)
4,398.91

4,663.51
67.09
160.45
(89.61)
4,801.44

คาปรับปรุง
อาคาร

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

4,944.65 231,440.81
4,798.01 224,013.69

25,522.88
1,390.44
60.39
(726.43)
26,247.28

30,467.53
59.19
1,268.52
(749.95)
31,045.29

เครื่องมือ
โรงซอม
และอุปกรณ

หนวย : ลานบาท
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ในงวดนี้ บริษัทฯ มีเครื่องบินที่ใชดําเนินงานจํานวน 95 ลํา ประกอบดวย เครื่องบินของบริษัทฯ จํานวน 26 ลํา
เครื่องบินภายใตสัญญาเชาทางการเงิน (Finance Leases) จํานวน 36 ลํา และเครื่องบินเชาดําเนินงาน (Operating Leases)
จํานวน 33 ลํา ทั้งนี้ ไมรวมเครื่องบินรอการขายจํานวน 30 ลํา ที่มีมูลคาสุทธิตามบัญชีจํานวน 14,904.65 ลานบาท
บริษัทฯ ไดชําระคืนเงินกูทั้งจํานวน และยกเลิกสัญญาเชาซื้อเครื่องบิน A340-600 ลําที่ 1-6 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน
2558 27 กรกฎาคม 2558 6 กรกฎาคม 2558 28 สิงหาคม 2558 9 กันยายน 2558 และ 29 กรกฎาคม 2558 เรียบรอย
แลวตามลําดับ
อุปกรณการบินหมุนเวียน ประกอบดวย เครื่องยนตเครื่องบิน และอะไหลการบินหมุนเวียนอื่น
อาคารและอุปกรณ ซึ่งหักคาเสื่อมราคาทั้งจํานวนแลวแตยังคงใชงานอยูจํานวน 54,349.94 ลานบาท ไดรวมอาคาร
บนพื้นที่เชาจํานวน 3,924.94 ลานบาทแลว
อาคารบนพื้นที่เชา ซึ่งเปนสัญญาเชาที่ดินกับบริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) ที่สนามบินสุวรรณภูมิ
มีระยะเวลา 30 ป เริ่มตั้งแตวันที่ 28 กันยายน 2549 ถึง 29 กันยายน 2579 และที่ดอนเมืองมีระยะเวลา 3 ป เริ่มตั้งแต
วันที่ 27 กันยายน 2552 ถึงวันที่ 28 กันยายน 2555 เมือ่ สิน้ สุดสัญญา อาคารและสวนควบตางๆ บนพืน้ ทีเ่ ชาจะตกเปนกรรมสิทธิ์
ของกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2558 บริษัทฯ ไดทําหนังสือขอเชาพื้นที่ และเชาที่ดินดังกลาวขางตนกับบริษัท
ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) ระยะเวลา 3 ป นับตั้งแตวันที่ 28 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 27 กันยายน 2561 ขณะนี้อยู
ระหวางการเจรจา ทั้งนี้บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) ไดเรียกเก็บคาเชาดังกลาวขางตนในอัตราตามสัญญาเดิม
บริษัทฯ ไดนําที่ดินแปลงหนึ่งที่กรุงเทพมหานครไปวางเปนหลักประกันตอศาล และบริษัทฯ จะไดยื่นอุทธรณ ในคดี
ที่ศาลชั้นตนไดมีคําพิพากษาใหบริษัทฯ ชําระคาเสียหายจากการระงับการสั่งซื้อไวนเปนจํานวนเงิน 27.63 ลานบาท พรอม
ดอกเบี้ย
ที่ดินในประเทศและตางประเทศของบริษัทฯ ณ ปจจุบันมีการประเมินราคาใหมจากราคาทุนเดิม 936.30 ลานบาท
เปน 9,583.65 ลานบาท ซึ่งประกอบดวยที่ดินในเขตกรุงเทพมหานครจํานวนเงิน 8,007.24 ลานบาท ตางจังหวัดจํานวนเงิน
394.89 ลานบาท และตางประเทศจํานวนเงิน 1,181.52 ลานบาท โดยไดรับการประเมินจากบริษัทผูเชี่ยวชาญการประเมิน
ราคา ที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย (กลต.) ใหความเห็นชอบ ซึ่งไดมีการประเมินเมื่อ
เดือนกันยายน 2558
สินทรัพยตามสัญญาเชาการเงิน ไดแก เครื่องบินภายใตสัญญาเชาการเงินที่ทําสัญญาซื้อเครื่องบินเปนเงินสกุล
ดอลลารสหรัฐอเมริกา แตบริษัทฯ ไดทําสัญญาเชาทางการเงินเปนเงินสกุลยูโร ดอลลารสหรัฐอเมริกา และเงินเยน
7.9 สินทรัพย ไมมีตัวตน
หนวย : ลานบาท
งบการเงินรวม

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
 สินทรัพยเพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
คาตัดจําหนายสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
 คาตัดจําหนาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
มูลคาสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ

3,323.80
192.63
3,516.43

3,285.25
177.46
3,462.71

2,060.76
424.34
2,485.10

2,052.18
417.04
2,469.22

1,263.04
1,031.33

1,233.07
993.49
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7.10 สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
7.10.1 สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี มีผลมาจากความแตกตางชั่วคราวระหวางราคาตามบัญชีกับราคา
ตามฐานภาษีของสินทรัพยและหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน โดยมีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม

เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จพนักงาน
คาเผื่อสินคาเสื่อมสภาพ
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย
ประมาณการคาใชจายคางจาย
สินทรัพยไมมีตัวตน
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของการปองกัน
ความเสี่ยงกระแสเงินสดเฉพาะสวนที่มีประสิทธิผล
อื่นๆ
รวม

2558

2557

2558

2557

52.16
232.98
690.15
295.88
3,970.13
600.57
38.19
2,329.05

68.90
431.03
594.77
329.56
2,561.08
659.48
60.59
2,301.78

52.16
232.98
690.15
291.64
3,970.13
594.73
38.19
2,313.65

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

469.61
1.61
8,680.33

1.62
7,008.81

469.61
8,653.24

6,991.94

7.10.2 หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
งบการเงินรวม

สินทรัพยไมมีตัวตน
ผลกําไรจากการตีมูลคาสินทรัพยใหม
รวม

หนวย : ลานบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนวย : ลานบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558

2557

2558

2557

137.41
1,729.47
1,866.88

127.93
127.93

137.41
1,729.47
1,866.88

127.93
127.93

อัตราภาษีที่นํามาใชในการวัดมูลคาของสินทรัพย และหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเปนอัตรารอยละ 20

7.11 สินทรัพย ไมหมุนเวียนอื่น
งบการเงินรวม

คาใชจายรอการตัดบัญชี
อื่นๆ

รวม

หนวย : ลานบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558

2557

2558

2557

5,306.10
3,876.77
9,182.87

5,108.29
728.65
5,836.94

5,306.10
3,873.64
9,179.74

5,108.29
722.94
5,831.23

คาใชจายรอการตัดบัญชีประกอบดวย คาซอมใหญเครื่องบิน (D-Check) สําหรับเครื่องบินเชาดําเนินงาน
ตัดจายเปนรายจายตามอายุการใชงานโดยประมาณ 4-7 ป แตไมเกินอายุสัญญาเชา และคาธรรมเนียมคํ้าประกันเงินกู
ซื้อเครื่องบินตัดจายตามระยะเวลาเงินกูในแตละรอบระยะเวลาบัญชี
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7.12 เงินกูยืมระยะยาว งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ
สกุลเงินกู

เงินยูโร
เงินบาท
รวมเงินกูยืมระยะยาว
หัก สวนที่ครบกําหนด
ชําระภายในหนึ่งป
คงเหลือสวนที่เปนเงินกูยืมระยะยาว

ตามสกุลเงินกู
2558

2557

466,239,306 496,371,133
25,070,684,211 31,894,157,895

หนวย : ลานบาท
2558

2557

18,556.09
25,070.69
43,626.78

20,031.15
31,894.16
51,925.31

8,240.71
35,386.07

8,039.45
43,885.86

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีเงินกูยืมจากตางประเทศผานกระทรวงการคลัง จํานวนเงิน 15,258.20
ลานบาท และเงินกูย มื ภายในประเทศจากธนาคารพาณิชยตา งๆ และธนาคารออมสิน จํานวนเงิน 28,368.58 ลานบาท รวมเปน
เงินกูยืมทั้งสิ้น จํานวนเงิน 43,626.78 ลานบาท และโอนไปเปนเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป จํานวนเงิน
8,240.71 ลานบาท คงเหลือเปนเงินกูยืมระยะยาวจํานวนเงิน 35,386.07 ลานบาท
7.13 หนี้สินภายใตเงื่อนไขสัญญาเชาเครื่องบิน งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
หนี้สินภายใตสัญญาเชา

ภายใน 1 ป
เกิน 1 ป - 5 ป
เกิน 5 ป

รวม

หนวย : ลานบาท
2557

2558
มูลคาตามบัญชี

มูลคาปจจุบัน

มูลคาตามบัญชี

มูลคาปจจุบัน

9,889.59
34,836.01
32,824.86
77,550.46

9,428.53
29,715.59
22,287.71
61,431.83

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

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

บริษัทฯ ไดทําสัญญาเชาเครื่องบินโดยมีสิทธิเลือกที่จะซื้อไดกับสถาบันการเงินตางประเทศ และในประเทศ รวม
14 แหง และแสดงมูลคาตามนโยบายการบัญชีขอ 4.9 โดยในงวดบัญชีป 2558 มีจํานวนคงเหลือ 36 ลํา เปนภาระหนี้สิน
ภายใตเงื่อนไขสัญญาเชาทั้งสิ้นที่มีกําหนดจายในระหวางป 2558 - 2571 รวม 84,031.40 ลานบาท หักสวนที่จะบันทึกเปน
ดอกเบี้ยจายเมื่อถึงกําหนดจายประมาณ 6,480.94 ลานบาท คงเหลือเปนเงินตนภายใตเงื่อนไขสัญญาเชาฯ ดังกลาวจํานวน
77,550.46 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 โอนไปเปนหนี้สินภายใตเงื่อนไขสัญญาเชาเครื่องบินที่ถึงกําหนดชําระภายใน
1 ป จํานวน 9,889.59 ลานบาท คงเหลือเปนหนี้สินระยะยาว 67,660.87 ลานบาท
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40,000

60,000

40,000

วิสามัญ/1/2546
2 กันยายน 2546

สามัญ /2548
23 ธันวาคม 2548

สามัญ /2553
28 เมษายน 2553

ระหวางป 2556
16 พฤษภาคม 2556

วงเงินที่
อนุมัติให
จัดจําหนาย

มติที่ประชุมใหญ
ผูถือหุน
/ครั้งที่/วันที่

7.14 หุนกู

2554
2554
2554

2554

2555
2555

2555

2555
2555
2555

1 (ชุดที่ 3)
1 (ชุดที่ 4)
1 (ชุดที่ 5)

2

1 (ชุดที่ 1)
1 (ชุดที่ 2)

2

3 (ชุดที่ 1)
3 (ชุดที่ 2)
3 (ชุดที่ 3)

2556

2554

1 (ชุดที่ 2)

1

2554

2552
2552

2548

1 (ชุดที่ 1)

1 (ชุดที่ 3)
1 (ชุดที่ 4)

3 (ชุดที่ 3)

ครั้งที่
ปที่
จัดจําหนาย จัดจําหนาย
อายุ
(ป)

5.60
6.00

5.19

อัตราดอกเบี้ย
จายทุก 6 เดือน
(รอยละ)

5

5
7
10

12

16 พฤษภาคม 2561 5

11 ตุลาคม 2560
11 ตุลาคม 2562
11 ตุลาคม 2565

23 มีนาคม 2567

16 กุมภาพันธ 2562 7
16 กุมภาพันธ 2565 10

28 ธันวาคม 2559

4.18

4.51
4.70
4.90

4.98

4.41
4.75

4.30

13 พฤษภาคม 2561 7 ปที่ 1-3 รอยละ 4.00
ปที่ 4-6 รอยละ 4.50
ปที่ 7 รอยละ 5.25
13 พฤษภาคม 2564 10 ปที่ 1-4 รอยละ 4.25
ปที่ 5-8 รอยละ 4.75
ปที่ 9-10 รอยละ 5.35
13 พฤษภาคม 2559 5
3.91
13 พฤษภาคม 2561 7
4.36
13 พฤษภาคม 2564 10
4.62

20 มกราคม 2559 7
20 มกราคม 2562 10

12 พฤษภาคม 2558 10

ครบกําหนด

การจัดจําหนาย

2558

5,000.00
5,000.00

2,000.00
1,445.00
2,167.00
8,000.00
2,000.00
2,000.00
1,000.00
2,000.00
3,000.00
1,500.00
1,500.00
4,000.00
1,500.00
1,500.00
7,000.00

833.00

300.00
3,600.00
3,900.00
1,555.00

3,000.00 12 พฤษภาคม
3,000.00

จํานวนเงิน
2559

2560

การไถถอน

2561

2562

5,000.00

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

-

หุนกูคงเหลือ
ณ 31 ธ.ค. 58

หนวย : ลานบาท
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8,000

7,000

วงเงินที่
อนุมัติให
จัดจําหนาย

ชุดที่ 1
ชุดที่ 2
ชุดที่ 3
ชุดที่ 4

ชุดที่ 1
ชุดที่ 2
ชุดที่ 3
ชุดที่ 4

ชุดที่ 1
ชุดที่ 2
ชุดที่ 3

ชุดที่ 1
ชุดที่ 2
ชุดที่ 3

2
2 (ชุดที่ 1)
2 (ชุดที่ 2)
2 (ชุดที่ 3)

2558
2558
2558
2558

2558
2558
2558
2558

2557
2557
2557

2557
2557
2557

2556
2556
2556

ครั้งที่
ปที่
จัดจําหนาย จัดจําหนาย

30 กันยายน 2561 3
30 กันยายน 2563 5
30 กันยายน 2565 7
30 กันยายน 2568 10

30 เมษายน 2560 2
30 เมษายน 2563 5
30 เมษายน 2565 7
30 เมษายน 2568 10

26 ธันวาคม 2562 5
26 ธันวาคม 2564 7
26 ธันวาคม 2567 10

07 กุมภาพันธ 2562 5
07 กุมภาพันธ 2564 7
07 กุมภาพันธ 2567 10

30 สิงหาคม 2561 5
30 สิงหาคม 2563 7
30 สิงหาคม 2566 10

ครบกําหนด

อายุ
(ป)

3.46
4.14
4.44
4.74

3.75
4.32
4.62
4.92

4.46
4.76
4.98

4.71
5.14
5.58

4.58
4.88
5.16

อัตราดอกเบี้ย
จายทุก 6 เดือน
(รอยละ)

1,000.00
1,500.00
2,500.00
3,000.00
8,000.00

1,200.00
1,500.00
2,000.00
2,300.00
7,000.00

1,230.00
1,340.00
1,430.00
4,000.00

1,200.00
1,000.00
1,000.00
*3,200.00

1,250.00
1,250.00
1,500.00
4,000.00

จํานวนเงิน
2558

2559

2560

การไถถอน

2561

2562

56,600.00

1,000.00
1,500.00
2,500.00
3,000.00

1,200.00
1,500.00
2,000.00
2,300.00

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

หุนกูคงเหลือ
ณ 31 ธ.ค. 58

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีหุนกูคงเหลือ 56,600.00 ลานบาท ไดโอนเปนหนี้สินถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป จํานวน 4,300 ลานบาท คงเหลือเปนหนี้สินระยะยาว 52,300 ลานบาท
* บริษัทฯ ไดทําธุรกรรม Cross Currency Swap เปลี่ยนภาระหนี้หุนกูมูลคา 3,200 ลานบาท เปนสกุลยูโรมูลคา 71.24 ลานยูโร ดวยอัตราดอกเบี้ย 2.92% , 3.79% และ 4.46% ตามลําดับ

รวม

ครั้งที่ 2 /2558
30 กันยายน 2558

ระหวางป 2558
ครั้งที่ 1 /2558
30 เมษายน 2558

ครั้งที่ 2 /2557
26 ธันวาคม 2557

ระหวางป 2557
ครั้งที่ 1 /2557
07 กุมภาพันธ 2557

30 สิงหาคม 2556

มติที่ประชุมใหญ
ผูถือหุน
/ครั้งที่/วันที่

การจัดจําหนาย

หนวย : ลานบาท

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทฯ ไดขึ้นทะเบียนหุนกูไวกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai BMA) และอยูในระบบซื้อขายหุนกูของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ยกเวนการออกหุนกูครั้งที่ 1/2552 ซึ่งเสนอขายใหแกผูลงทุนในวงจํากัด (ไมเกิน 10 ราย)
7.15 หนี้สินหมุนเวียนอื่นๆ
งบการเงินรวม

เจาหนี้คาธรรมเนียมสนามบิน
รายไดรอตัดบัญชี
ภาษีรอนําสง
เจาหนี้คาใชจายพนักงานทองถิ่นในตางประเทศ
เงินมัดจํารับ
เจาหนี้พนักงาน
รายไดรับลวงหนา
เจาหนี้สินทรัพยรอเรียกเก็บ
เจาหนี้อื่นๆ
รวม

หนวย : ลานบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558

2557

2558

2557

3,965.09
77.31
418.07
554.93
1,300.21
1.89
191.66
368.14
1,537.71
8,415.01

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

3,965.09
76.74
416.47
554.93
1,292.15
1.89
191.66
368.14
5,932.37
12,799.44

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

7.16 เงินกองทุนบําเหน็จพนักงาน งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ
บริษัทฯ ไดจัดตั้งกองทุนบําเหน็จพนักงานบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) โดยจายสมทบกองทุนฯ ในอัตรา
รอยละ 10 ของเงินเดือนพนักงาน บริษัทฯ แสดงสินทรัพย หนี้สิน และยอดคงเหลือของกองทุนฯ ในงบแสดงฐานะการเงิน
ของบริษทั ฯ รวมทัง้ รับรูด อกผลและคาใชจา ยทีเ่ กิดจากการดําเนินงานกองทุนฯ เปนรายไดและคาใชจา ยของบริษทั ฯ รายละเอียด
ดังนี้
หนวย : ลานบาท

สินทรัพยหมุนเวียน
อื่นๆ
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
กองทุนเงินบําเหน็จ

รวม
รวม

2558

2557

4,278.64
55.14
4,333.78
453.52
3,880.26
4,333.78

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 กองทุนฯ มียอดคงเหลือ 3,880.26 ลานบาท เทากับยอดภาระผูกพันของบริษัทฯ ที่จะ
ตองจายใหพนักงาน (ในงวดบัญชีนี้ บริษัทฯ จายสมทบกองทุนในอัตรารอยละ 10 เปนเงิน 197.25 ลานบาท หักกับยอดจาย
สมทบตามภาระผูกพัน 71.32 ลานบาท รวมเปนเงิน 125.93 ลานบาท)
7.17 ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน งบการเงินเฉพาะกิจการ
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน แบงเปน 5 โครงการ ประกอบดวย
7.17.1 การจายเงินตอบแทนความชอบในการทํางาน บริษัทฯ ใหผลประโยชนสําหรับพนักงานเกษียณอายุใหได
รับเงินคาตอบแทนความชอบในการทํางานดังนี้ พนักงานที่มีอายุงานตั้งแต 5 ป แตไมถึง 15 ป ไดรับคาตอบแทนเทากับอัตรา
เงินเดือนคาจางสุดทาย 180 วัน และพนักงานที่มีอายุงานตั้งแต 15 ป ขึ้นไป ไดรับเงินคาตอบแทนเทากับอัตราเงินเดือน
คาจางสุดทาย 300 วัน
7.17.2 ผลประโยชนคารักษาพยาบาลหลังเกษียณ บริษัทฯ ใหผลประโยชนดังนี้ พนักงานที่เกษียณอายุ และ
พนักงานที่ไดรับอนุมัติใหเกษียณอายุกอนกําหนด รวมทั้งคูสมรสและบุตรอายุตํ่ากวา 20 ปบริบูรณที่ยังมิไดสมรสมีสิทธิเขารับ
การรักษาพยาบาล ณ สถานพยาบาลของบริษัทฯ ทุกแหงไดโดยไมเสียคาใชจายใดๆ
178 รายงานประจําป 2558

7.17.3 การจายเงินคาชดเชยวันหยุดพักผอนประจําป บริษัทฯ ใหผลประโยชนดังนี้ พนักงานที่ปฏิบัติงานในรอบป
หนึ่งๆ จะมีสิทธิลาหยุดพักผอนไดในรอบปถัดไป และพนักงานสามารถสะสมวันหยุดพักผอนประจําปไดไมเกิน 3 ป ติดตอกัน
7.17.4 ผลตอบแทนพนักงานระยะยาว (แหวน - เข็ม) บริษัทฯ จะมอบรางวัลใหแกพนักงานที่ไดปฏิบัติงานครบ
15 ป และครั้งตอไปจะมอบใหเมื่อพนักงานปฏิบัติงานครบ 25 ป และ 35 ป
7.17.5 บัตรโดยสารฟรีหลังเกษียณ บริษัทฯ ใหผลประโยชนดังนี้ พนักงานที่ทํางานกับบริษัทฯ มาครบ 15 ป
มีสิทธิขอบัตรโดยสารฟรีประเภทสํารองที่นั่งได เฉพาะเสนทางที่บริษัทฯ ทําการบินได 1 เที่ยว และหากพนักงานยังคงทํางาน
อยูกับบริษัทฯ จะใชสิทธินี้ไดอีกทุกรอบ 5 ป ภายหลังจากวันที่มีสิทธิครั้งกอนและพนักงานสามารถเก็บสะสมสิทธิไวใชเมื่อใด
ก็ได
ขอสมมติฐานในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตรประกันภัย
อัตราคิดลด (Discount Rate)
3.2 %
อัตราเงินเฟอ (Price Inflation)
3.0 %
อัตราการขึ้นเงินเดือน สําหรับพนักงานในประเทศไทย 3.0 % - 7.0% และพนักงานทองถิ่น 5.0 %
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน (Turnover) สําหรับพนักงานในประเทศไทย 0.0% - 2.0% และพนักงานทองถิ่น
0.0% - 9.0%
อัตราเงินเฟอคารักษาพยาบาล
6.0 %
อัตรามรณะ
TMO08 (อัตราตารางมรณะไทยป 2551)
การเปลี่ยนแปลงในมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
งบการเงินรวม

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน ณ วันตนงวด
ตนทุนบริการในปจจุบัน
ตนทุนดอกเบี้ย
ผลประโยชนที่จาย
ขาดทุน(กําไร)จากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน ณ วันสิ้นงวด

หนวย : ลานบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558

2557

2558

2557

11,508.91
502.38
472.08
(1,238.82)

10,545.97
498.87
451.03
13.04

11,456.35
479.94
470.11
(1,238.82)

10,511.75
481.54
450.02
13.04

400.68
11,645.23

11,508.91

400.68
11,568.26

11,456.35

ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย เกิดจากการเปลีย่ นแปลงในมูลคาปจจุบนั
ของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชนทกี่ าํ หนดไว และผลประโยชนระยะยาวอืน่ ซึง่ เปนผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงขอ
สมมติฐานทีใ่ ชในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย โดยในงวดบัญชี ป 2558 ไดมกี ารเปลีย่ นแปลงขอสมมติฐาน
ที่ใชในการประมาณการในเรื่องอัตราคิดลด (Discount Rate) จากเดิม 4.4% เปน 3.2% จึงเกิดผลกระทบตอกําไร(ขาดทุน)
เบ็ดเสร็จอื่น

บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 179
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7.18 ประมาณการหนี้สินระยะยาว
การเปลี่ยนแปลงในมูลคาปจจุบันของประมาณการหนี้สินระยะยาว
งบการเงินรวม

ประมาณการหนี้สินระยะยาว ณ วันตนงวด
ประมาณการหนี้สินระยะยาว สําหรับงวด
ประมาณการหนี้สินระยะยาว ณ วันสิ้นงวด

หนวย : ลานบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558

2557

2558

2557

412.96
206.35
619.31

488.52
(75.56)
412.96

410.52
208.79
619.31

486.08
(75.56)
410.52

ประมาณการหนี้สินระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 (งบการเงินเฉพาะกิจการ) ประกอบดวย
7.18.1 ศาลไดมีคําพิพากษาใหบริษัทฯ จายคาชดเชยใหพนักงานเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 10.93 ลานบาท ขณะนี้อยู
ระหวางการพิจารณาของศาลฎีกา
7.18.2 ศาลชั้นตนและศาลอุทธรณไดมีคําพิพากษา ใหบริษัทฯ ชําระเงินคาเสียหาย, คืนเงินคํ้าประกัน หรือเงิน
คาปรับเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 55.95 ลานบาท ขณะนี้อยูระหวางการพิจารณาของศาลฎีกา
7.18.3 บริษทั ฯ ไดประมาณการคาความเสียหาย และคาปรับ กรณีคดีละเมิดกฎหมายปองกันการคาทีไ่ มเปนธรรม
(Antitrust) และรับรูไวในงบการเงินสําหรับป 2551 จํานวนเงิน 4,290.17 ลานบาท ซึ่งในงบการเงินสําหรับป 2553, 2554,
2555, 2556 และ 2557 บริษัทฯ ไดปรับลดประมาณการคาความเสียหาย และคาปรับดังกลาว จํานวนเงิน 1,783.19 ลานบาท
1,042.05 ลานบาท 695.76 ลานบาท 372.11 ลานบาท และ 75.86 ลานบาท ตามลําดับ และสําหรับป 2558 บริษัทฯ ไดปรับ
เพิ่มประมาณการคาความเสียหาย และคาปรับดังกลาวจํานวน 30.46 ลานบาท คงเหลือ 351.66 ลานบาท
7.18.4 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 11/2558 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 ใหบริษัทฯ สํารองเงิน
จํานวน 6.77 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกาที่จะตองชดใชใหกับบริษัท Aercap ในชวงตนป 2560 ในการยกเลิกสัญญาเชา
เครื่องบินแบบ A330-300 จํานวน 2 ลํา (TEJ, TEL) กอนกําหนดระยะเวลา 1 ป โดยจายคาธรรมเนียมการยกเลิกสัญญา
เปนเงินจํานวน 3 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 108.76 ลานบาท และคาทํา Retrofit Koito Seat เปนเงินจํานวน
2.54 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 92.01 ลานบาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 200.77 ลานบาท
นอกจากนี้ในการประชุมคราวเดียวกันไดรวมการประมาณคาเชาเครื่องบินเปนจํานวน 1.23 ลานดอลลาร
สหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 44.66 ลานบาท
7.18.5 ในคราวประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 10/2554 วันที่ 19 สิงหาคม 2554 มีมติอนุมัติใหเปลี่ยน
สกุลเงินที่ใชในการประมาณการคาความเสียหาย และคาปรับจากสกุลเงินบาทเปนสกุลเงินตางประเทศตามภาระสัญญาที่จะ
ตองชําระในอนาคต โดยใชอัตราแลกเปลี่ยนปจจุบันจากธนาคารแหงประเทศไทย ณ วันสิ้นงวดบัญชี
ฝายกฎหมาย และกํากับกิจกรรมองคกร จึงไดกําหนดแนวทางในการประมาณการดังนี้
1. การปรับปรุงประมาณการคาความเสียหายและคาปรับขางตน เปนการประเมินจากความคืบหนาและ
แนวทางของคดีตา งๆ ซึง่ มีความชัดเจนขึน้ ตลอดจนพิจารณาจากโอกาสทีบ่ ริษทั ฯ อาจถูกกลาวหาจากทางการของแตละประเทศทีม่ ี
การสอบสวนประกอบกับอัตราคาปรับขัน้ ตํา่ ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ในกรณีทมี่ กี ารชีข้ าดหรือพิพากษาวา บริษทั ฯไดกระทําความผิดตาม
ทีถ่ กู กลาวหา หรือตามทีถ่ กู ฟองรองจริง และปรับปรุงอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราระหวางประเทศใหสอดคลองกับปจจุบนั มากขึน้
2. จํานวนประมาณการคาความเสียหาย และคาปรับขางตน เปนการประมาณจากฐานคาปรับของ
ทางการแตละประเทศทีม่ กี ารสอบสวนและฟองรองรวมตลอดถึงประมาณการเบือ้ งตนของคาเสียหายคดีแพง กรณี Civil Class
Action ในประเทศสหรัฐอเมริกา ถึงแมคดีแพงดังกลาวยังไมปรากฏทุนทรัพยของคดีในคําฟอง ซึ่งโจทกมีหนาที่จะตองพิสูจน
ความเสียหาย
3. การชี้ขาดหรือการตัดสินในคดีตางๆ จะเกิดขึ้นในปงบประมาณตอจากนี้ซึ่งอาจเกิดขึ้นไมพรอมกัน
4. การประมาณการดังกลาวอาจคลาดเคลื่อนจากความเปนจริงในสาระสําคัญเนื่องจาก
4.1 ในประเทศที่มีการสอบสวนโดยที่ยังไมมีการกลาวหาวา บริษัทฯ ไดกระทําผิดกฎหมายนั้น
ยังไมปรากฏขอเท็จจริงที่แนชัดวาจะมีการกลาวหาหรือไม ถามีการกลาวหาจะระบุวา ทองที่ใดบางที่บริษัทฯกระทําผิด ดังนั้น
จึงยังไมสามารถทราบจํานวนรายรับของบริษัทฯ ในทองที่ดังกลาวในอันที่จะถูกนําไปเปนหลักฐานในการคํานวณคาปรับหรือ
คาเสียหายได
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4.2 การกําหนดคาปรับและคาเสียหายเปนดุลยพินจิ ของผูช ขี้ าดหรือผูต ดั สินโดยอาจจะพิจารณาขอเท็จ
จริงอื่นๆ ในคดีประกอบดวย
4.3 กอนมีการชี้ขาดหรือตัดสิน อาจมีการตกลงหรือประนีประนอมในเรื่องคาปรับหรือคาเสียหายได
ทั้งนี้ จะขึ้นอยูกับนโยบายของแตละประเทศและรูปคดีที่เกิดขึ้น
7.19 เงินปนผลจาย งบการเงินเฉพาะกิจการ
ตามมติที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2558 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 งดจายเงินปนผลสําหรับผลการ
ดําเนินงานประจําป 2557
7.20 ทุนเรือนหุน
บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนหุนสามัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จํานวน 2,698.90 ลานหุน มูลคาหุนละ 10 บาท
รวมเปนทุนจดทะเบียน 26,989.01 ลานบาท ทุนที่ออกและชําระแลวจํานวน 21,827.72 ลานบาท
7.21 สํารองตามกฎหมาย
บริษัทฯ มียอดสํารองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จํานวน 2,691.27 ลานบาท
7.22 รายไดอื่นๆ
งบการเงินรวม

กําไรจากการจําหนายทรัพยสิน
เงินปนผลจากบริษัทรวมและบริษัทยอย
รายไดจากการใหบริการอืน่ ของฝายซอมบํารุงอากาศยาน
รายไดคาปรับจากการสงมอบเครื่องบินลาชา
รายไดคาปรับจากบริษัท KOITO
รายไดคาปรับอื่นๆ
รายไดคาสินไหมทดแทนจากเหตุอุทกภัย
รายไดคาสินไหมทดแทนจากเหตุอื่น
รายไดจากการใหบริการหองรับรองลูกคา
รายไดจากการใหบริการผูโ ดยสารสายการบินไทยสมายล
รายไดจากการใหบริการ Internet บนเครื่องบิน
อื่นๆ
รวม

2558

2557

2558

2557

76.97
641.91
3,967.60
171.55
208.05
144.85
117.46
188.43
1.79
501.65
6,020.26

27.02
485.08
7.86
147.78
164.70
727.06
100.95
125.19
5.62
827.55
2,618.81

77.00
192.65
641.91
3,967.60
171.55
208.05
144.85
117.46
188.43
1.79
670.43
6,381.72

27.02
346.82
485.08
7.86
147.78
164.70
727.06
100.95
125.19
5.62
982.41
3,120.49

7.23 คาใชจายผลประโยชนพนักงาน
งบการเงินรวม

คาใชจายบุคลากร
ผลประโยชนพนักงาน
คาตอบแทนผูบริหารบริษัทฯ
คาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ
รวม

หนวย : ลานบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนวย : ลานบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558

2557

2558

2557

29,953.65
608.09
97.51
19.37
30,678.62

30,223.55
962.94
70.13
17.59
31,274.21

29,557.01
583.04
91.95
16.54
30,248.54

30,098.90
944.60
64.90
14.97
31,123.37
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ผูบริหาร หมายถึง กรรมการบริษัทฯ ทุกทาน กรรมการผูจัดการบริษัทฯ ผูบริหารบริษัทฯ 4 รายแรก และผูดํารง
ตําแหนงเทียบเทาผูบริหารรายที่ 4 ทุกราย ตอจากกรรมการผูจัดการบริษัทฯ โดยรวมผูบริหารบริษัทฯ ในสายงานบัญชี หรือ
การเงินบางคน ซึ่งเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
นอกจากนี้ กรรมการบริษัทฯ ยังไดรับสิทธิประโยชนดานบัตรโดยสาร ซึ่งในป 2558 กรรมการบริษัทฯ ไมได
ขอออกบัตรโดยสารใหแกตนเอง และผูเกี่ยวของ แตในป 2557 กรรมการบริษัทฯ ไดขอออกบัตรโดยสารใหแกตนเอง และ
ผูเกี่ยวของ 153 ฉบับ ซึ่งประมาณมูลคาจากราคาเต็มตามชั้นที่เดินทางคิดเปนเงิน 13.41 ลานบาท
7.24 คาใชจายผลประโยชนตอบแทนตามโครงการฯ
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2558 ไดอนุมัติโครงการรวมใจจาก
องคกร (MSP) และ Golden Handshake ซึ่งมีพนักงานเขารวมโครงการทั้งหมด จํานวน 1,401 คน โดยพนักงานไดรับอนุมัติ
ใหออกตามโครงการตามกําหนด 4 ครั้ง คือวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 1 ตุลาคม 2558 1 ธันวาคม 2558 และ 1 มีนาคม 2559
ซึ่งบริษัทฯ ตองจายเงินตอบแทนตามโครงการ จํานวนเงิน 857.13 ลานบาท 1,111.56 ลานบาท 946.80 ลานบาท และ
465.77 ลานบาท ตามลําดับ รวมเปนจํานวนเงิน 3,381.26 ลานบาท โดยบริษัทฯ ไดรับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 แลว
7.25 ผลขาดทุนจากการดอยคาเครื่องบิน งบการเงินเฉพาะกิจการ
ตามที่บริษัทฯ มีสินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขาย (ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 7.5) ซึ่งประกอบดวย
เครื่องบินและเครื่องยนตอะไหลคือ A300-600 จํานวน 1 ลํา A340-500 จํานวน 4 ลํา A340-600 จํานวน 6 ลํา B737-400
จํานวน 4 ลํา B747-400 จํานวน 4 ลํา ATR72 จํานวน 2 ลํา A330-300 จํานวน 9 ลํา รวม 30 ลํา และเครื่องยนตอะไหลสําหรับ
เครื่องบินดังกลาวจํานวน 11 เครื่องยนต จากการเปรียบเทียบมูลคาตามบัญชีกับมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย พบวา
มูลคายุตธิ รรมหักตนทุนในการขายตํา่ กวามูลคาตามบัญชีเปนจํานวนเงิน 11,488.24 ลานบาท และมีการดอยคาของเครือ่ งยนต
จํานวนเงิน 388.19 ลานบาท รวมเปนจํานวนเงิน 11,876.43 ลานบาท บริษัทฯ จึงไดบันทึกรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคา
ของเครื่องบิน ดังกลาวไวในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป 2558
7.26 คาใชจายอื่น
งบการเงินรวม

คาเชาสํานักงานและสาธารณูปโภค
คาเครื่องใชสํานักงาน
คาซอมแซมอาคารและอุปกรณ
คาจางแรงงานภายนอก
คาที่ปรึกษาและบริการ
คาดําเนินคดีละเมิดกฎหมายปองกันการคาทีไ่ มเปนธรรม
คาเชาและบํารุงรักษาอุปกรณคอมพิวเตอร
คาเชาเครื่องมืออุปกรณสื่อสารและอุปกรณสํานักงาน
คาเดินทางและยานพาหนะ
คาสิทธิประโยชน
คาเสียหายใหลูกคา
คาเสียหายจากเหตุอุทกภัย
คาสินคาและพัสดุเสื่อมสภาพ
คาใชบริการระวางขนสงสินคาพัสดุภัณฑ
คาใชจายรวมลงทุนในกลุม STAR ALLIANCE
ภาษีการคาและภาษีโรงเรือน
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
คาบริการในการใชระบบ T HOSTING
คาปรับและดอกเบี้ย
อื่นๆ
รวม
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หนวย : ลานบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558

2557

2558

2557

2,718.82
161.96
538.02
1,515.17
571.79
28.62
555.63
219.10
512.35
388.67
253.34
7.66
500.52
105.86
46.51
174.06
(122.42)
98.58
283.03
801.79
9,359.06

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
682.94
144.06
112.97
176.16
293.64
25.37
38.82
1,477.77
10,845.62

2,718.82
161.96
538.02
1,515.17
571.79
28.62
555.63
219.10
512.35
388.67
253.34
7.66
500.52
105.86
46.51
174.06
(123.81)
98.58
283.03
495.22
9,051.10

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
682.94
144.06
112.97
176.16
290.25
25.37
38.82
1,318.00
10,682.46

คาดําเนินคดีละเมิดกฎหมายปองกันการคาทีไ่ มเปนธรรมเปนคาความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึน้ ทีบ่ ริษทั ฯไดตงั้ ประมาณ
การคาความเสียหาย และคาปรับจากคดีละเมิดกฎหมาย ปองกันการคาที่ไมเปนธรรม (Antitrust) ซึ่งในงวดบัญชี ป 2558
บริษัทฯไดปรับเพิ่มประมาณการคาความเสียหาย และคาปรับดังกลาวขางตน ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 7.18.3
7.27 คาใชจาย(รายได)ภาษีเงินได
หนวย : ลานบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
2558

คาใชจายภาษีเงินไดจากกําไรสุทธิทางภาษีสําหรับงวด
บวก (หัก) : สินทรัพย/หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
จากผลแตกตางชั่วคราวเพิ่มขึ้น/ลดลง
คาใชจาย(รายได)ภาษีเงินไดสุทธิ

2557

2558

2557

42.92

80.21

26.84

32.93

(1,112.29)
(1,069.37)

(1,245.05)
(1,164.84)

(1,102.08)
(1,075.24)

(1,241.37)
(1,208.44)

7.28 การสงเสริมการลงทุน
บริษัทฯ ไดรับบัตรสงเสริมการลงทุน สําหรับการดําเนินการขนสงทางอากาศของเครื่องบินโดยสารประกอบดวย
กิจกรรมการขนสงผูโดยสารและกิจกรรมการขนสงสินคา ตามบัตรสงเสริมการลงทุนดังตอไปนี้
หนวย : ลานบาท
บัตรสงเสริมการลงทุนเลขที่

วันที่ไดรับบัตรสงเสริมการลงทุน

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 กุมภาพันธ 2555
22 พฤษภาคม 2555
22 ตุลาคม 2555
22 ตุลาคม 2555
13 กุมภาพันธ 2556
13 กุมภาพันธ 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

ภายใตเงื่อนไขที่กําหนดบางประการ สิทธิพิเศษรวมถึงการไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่
ไดรับจากการประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริมเปนระยะเวลา 8 ป นับแตวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการ
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รายไดจากการขาย หรือการใหบริการ แยกตามกิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนและไมไดรับการสงเสริม
การลงทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีรายละเอียดดังนี้
หนวย : ลานบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

รายไดจากการขายหรือการใหบริการ
กิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน
กิจการที่ไมไดรับการสงเสริมการลงทุน
รวมรายไดจากการขายหรือการใหบริการ

2558

2557

89,361.60
89,580.58
178,942.18

77,083.69
110,693.90
187,777.59

7.29 กําไร(ขาดทุน)ตอหุน
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรหรือขาดทุนที่เปนสวนของบริษัทใหญดวยจํานวนถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก
ของหุนสามัญที่ถือโดยผูถือหุนในระหวางงวด
หนวย : ลานบาท / ลานหุน
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม

กําไร(ขาดทุน)ที่เปนสวนของบริษัทใหญ
จํานวนหุนสามัญที่ออก ณ วันที่ 1 มกราคม
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก
กําไร(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพื้นฐาน(บาท)

2558

2557

2558

2557

(13,067.67)
2,182.77
2,182.77
(5.99)

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

(11,163.05)
2,182.77
2,182.77
(5.11)

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

7.30 ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน งบการเงินรวม
7.30.1 รายละเอียดขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน มีรายละเอียดดังนี้

งบกําไรขาดทุน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
กิจการขนสง
ทางอากาศ
2558

รายไดภายนอก
รายไดระหวางสวนงาน
ดอกเบี้ยรับ
คาใชจายทางการเงิน
คาใชจายทางการเงิน-สุทธิ
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
คานํ้ามันเครื่องบิน
คาใชจายผลประโยชนพนักงาน
รายได (คาใชจาย) ภาษีเงินได
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนใน
บริษัทรวม
ผลกําไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราตางประเทศ
ผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย
กําไร(ขาดทุน)ของสวนงาน
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2557

171,139.21 178,482.49
320.66
268.62
(5,897.74) (6,073.28)
(5,577.08) (5,804.66)
(17,313.50) (18,952.55)
(61,794.04) (78,101.94)
(21,812.33) (18,420.05)
1,075.23 1,208.44
131.88

77.28

หนวยธุรกิจ

หนวย : ลานบาท
กิจการอื่นๆ

2558

2557

2558

8,871.28
8,753.76
(799.41)
(7,045.38)
-

7,697.14
8,686.84
(772.72)
(7,679.56)
-

2,716.86
4,159.39
11.27
11.27
(1,019.87)
(1,448.79)
(5,202.17)
(5.86)

-

-

-

3,488.59 12,644.84
23.19
(12,157.75) (6,342.58)
(12,475.19) (18,380.60) 3,662.27 1,646.34 (5,303.38)

รวมทั้งสิ้น

2557

2558

2557

2,187.98 182,727.35 188,367.61
5,356.44 12,913.15 14,043.28
11.35
331.93
279.97
(5,897.74) (6,073.28)
11.35 (5,565.81) (5,793.31)
(809.26) (19,132.78) (20,534.53)
(1,129.38) (63,242.83) (79,231.32)
(5,174.60) (34,059.88) (31,274.21)
(43.60) 1,069.37 1,164.84
-

131.88

77.28

(21.89) 3,511.78 12,622.95
- (12,157.75) (6,342.58)
(3.13) (14,116.30) (16,737.39)

สินทรัพยและหนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
กิจการขนสง
ทางอากาศ
2558

สินทรัพยหมุนเวียน
เงินลงทุน
ที่ดินอาคาร และอุปกรณ
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
สินทรัพยที่ไมไดปนสวน
สินทรัพยรวม
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
หนี้สินที่ไมไดปนสวน
หนี้สินรวม

2557

หนวยธุรกิจ
2558

กิจการอื่นๆ

รวมทั้งสิ้น

2558

2557

56,563.55 54,615.59 638.56 603.99
4,810.79 4,851.06
198,914.36 215,510.01 6,081.91 4,802.08
18,818.36 14,041.80
0.41
1.54
-

8,571.54
4.16
3,289.09
75.77
-

85,001.33 96,252.69
173,444.52 163,805.62
-

9,884.47
78.04
-

4,999.65 65,773.65 60,219.23
1.02 4,814.95 4,852.08
3,709.36 208,285.36 224,021.45
65.45 18,894.54 14,108.79
4,702.56 4,065.63
302,471.06 307,267.18
4,403.09 95,124.60 100,890.45
56.52 173,522.56 163,862.14
898.21 1,218.66
269,545.37 265,971.25

238.80
-

2557

หนวย : ลานบาท

234.67
-

2558

2557

บริษัทฯ มีสวนงานที่รายงาน 3 สวนงาน ประกอบดวย สวนงานกิจการขนสงทางอากาศ สวนงานหนวยธุรกิจ และ
สวนงานกิจการอื่นๆ โดยสวนงานกิจการขนสงทางอากาศ ประกอบดวย บริการขนสงผูโดยสาร บริการขนสงสินคา พัสดุภัณฑ
และไปรษณียภัณฑ สวนงานหนวยธุรกิจเปนกิจการที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับการขนสง ประกอบดวย การพาณิชยสินคาและ
ไปรษณียภัณฑ การบริการลูกคาภาคพื้น การบริการลานจอดและอุปกรณภาคพื้น และครัวการบิน และสวนงานกิจการอื่นๆ
เปนกิจการสนับสนุนการขนสงประกอบดวย การบริการอํานวยการบิน การจําหนายสินคาปลอดภาษีบนเครื่องบิน การจําหนาย
สินคาที่ระลึก ฝายชาง และการดําเนินงานของบริษัทยอย
กําไร(ขาดทุน)รวมกอนภาษีเงินไดของแตละสวนงานเกิดขึน้ จากรายไดรวมหักตนทุน และคาใชจา ยในการดําเนินงาน
บริษัทฯ บันทึกรายการโอนรายไดระหวางสวนงานดวยราคาที่ขายใหกับลูกคาที่ไมเกี่ยวของกับบริษัทฯ หักสวนลด
สวนงานหนวยธุรกิจดานการบริการลูกคาภาคพืน้ บันทึกดวยราคาตนทุนหักสวนลด สวนงานกิจการอืน่ ๆ ฝายชางบันทึกดวยราคา
ตนทุนงบประมาณ และบริษัทฯ ไดตัดบัญชีที่เปนรายการโอนระหวางกันดังกลาวในการจัดทํางบการเงินรวม
สินทรัพยของสวนงาน เปนสินทรัพยที่ใชดําเนินงานหรือเกี่ยวของกับกิจการนั้นๆ
หนี้สินของสวนงาน เปนหนี้สินในการดําเนินงานหรือเกี่ยวของกับกิจการนั้นๆ
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สําหรับป
ม.ค.-ธ.ค.58
ม.ค.-ธ.ค.57

11,608.79
10,127.77

กิจการ
ขนสง

8,871.28
7,697.14

หนวย
ธุรกิจ

รายไดภายในประเทศ

2,716.86
2,187.98

อื่นๆ

92,082.11
90,381.98

ภูมิภาค
เอเชีย
ยุโรป

48,076.09
54,880.47

7.30.2 รายไดจําแนกตามภูมิศาสตร มีรายละเอียดดังนี้

2,148.16
2,770.42

แปซิฟก
เหนือ

รายไดตางประเทศ

16,247.27
17,164.07

ออสเตรเลีย
และ
นิวซีแลนด

55.81
1,150.14

แอฟริกา

920.98
2,007.64

รายไดคาเชา
เหมาลํา
และอื่นๆ

331.93
279.97

ดอกเบี้ยรับ

6,020.26
2,618.82

รายไดอื่น

รายไดอื่น

รวม

3,511.78 192,591.32
12,622.95 203,889.35

ผลกําไร
(ขาดทุน)
จากอัตรา
แลกเปลี่ยน
เงินตรา
ตางประเทศ

หนวย : ลานบาท

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

7.31 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ในงวดบัญชีนี้ บริษัทฯ จายสมทบเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพฯ เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 1,230.30 ลานบาท สําหรับ
สมาชิกที่มีอายุการทํางานไมเกิน 20 ป ในอัตรารอยละ 9 ของเงินเดือน สวนสมาชิกที่มีอายุการทํางานเกิน 20 ป ในอัตรา
รอยละ 10
เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพบริหารงานโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ยูโอบี(ประเทศไทย) จํากัด บริษัท
หลักทรัพย จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย จัดการกองทุนรวม วรรณ จํากัด และบริษัทหลักทรัพย
จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทจัดการกองทุนที่ไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.)
7.32 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
7.32.1 บริษัทฯ มีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งยังมิไดแสดงในงบการเงิน ดังนี้
หนวย : ลานบาท

การคํ้าประกันโดยธนาคาร (ในประเทศ)
การคํ้าประกันโดยธนาคาร (ตางประเทศ)
บริษัทฯ ถูกฟองเปนจําเลยในคดีตางๆ ดังนี้
คดีพิพาทแรงงาน
คดีเรียกคาเสียหาย
รวม

2558

2557

30.36
314.58

37.24
357.37

1,356.00
512.64
2,213.58

1,321.01
2,247.42
3,963.04

7.32.2 ความคืบหนาคดีละเมิดกฎหมายปองกันการคาที่ไมเปนธรรม (Antitrust) โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. กรณีบริษทั ฯ ถูกสายการบิน British Airways ซึง่ เปนจําเลยในคดี Cargo Civil Class Action ในประเทศ
อังกฤษรองขอใชสิทธิไลเบี้ย
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 2557 บริษัทฯ ไดรับหนังสือจากทนายความในประเทศอังกฤษของสายการบิน
British Airways แจงวาสายการบิน British Airways ซึ่งเปนจําเลยในคดี Civil Class Action ในประเทศอังกฤษ และถูกฟอง
ใหชดใชคาเสียหายจากการกําหนดราคาคาธรรมเนียมพิเศษ (Fuel Surcharge และ Security Surcharge) ในชวงระหวางป
2542 - 2550 ไดยื่นคํารองตอศาลขอใชสิทธิไลเบี้ยสายการบินอื่นๆ จํานวน 18 ราย รวมทั้งบริษัทฯ ในวันที่ 28 พฤศจิกายน
2556 ทั้งนี้ บริษัทฯ ไมใชคูความหลักในคดี คดีอยูในระหวางการแสวงหาพยานหลักฐาน (Disclosure)
2. กรณีบริษัทฯ ถูกฟองในคดี Cargo Civil Case ในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2557 บริษัทฯ ไดรับแจงเรื่องนี้จากสํานักงานสาขาของบริษัทฯ ในประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลีวา กลุมบริษัทแอลจี ไดแก LG Chemical, LG Electronics, LG Display และ LG Life Science ไดยื่นฟอง
คดีแพงตอสายการบินจํานวน 12 ราย รวมทั้งบริษัทฯ ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 เพื่อเรียกรองคาเสียหายจากการรวมกัน
กําหนดราคา Fuel Surcharge ระหวางสายการบินตางๆ ในชวงระหวางป พ.ศ. 2546 - 2550 โดยกลุมบริษัทแอลจีไดระบุ
จํานวนทุนทรัพยในคําฟองเปนเงินจํานวน 404,000,000 วอน พรอมดอกเบี้ย หรือประมาณ 12.28 ลานบาท และไดสงวนสิทธิ์
ในการแกไขคําฟองเพื่อเพิ่มเติมจํานวนทุนทรัพยหากกลุมบริษัทแอลจีสามารถพิสูจนไดในภายหลัง ขณะนี้คดีอยูในระหวางการ
พิจารณาของศาล
3. กรณีบริษัทฯ ถูกสายการบิน British Airways สายการบิน Lufthansa และสายการบิน KLM-AF
ซึ่งเปนจําเลยในคดี Cargo Civil Class Action ในประเทศเนเธอรแลนด ยื่นคํารองขอใชสิทธิไลเบี้ย
ในชวงตนเดือนกรกฎาคม 2558 บริษัทฯ ไดรับคํารองขอใชสิทธิไลเบี้ยจากสายการบิน British
Airways สายการบิน Lufthansa และสายการบิน KLM-AF ทั้งนี้สายการบิน British Airways สายการบิน Lufthansa และ
สายการบิน KLM-AF ไดยื่นคํารองดังกลาวตอบริษัทฯ และสายการบินอื่นๆ อีกกวา 20 สายการบิน กรณีโจทกไดฟอง
สายการบิน Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V., Martin Air Holland N.V., Societe Air France S.A. (รวม
เรียกวา “KLM-AF”), Deutsche Lufthansa และ Lufthansa Cargo A.G.(รวมเรียกวา “Lufthansa”), Singapore Airlines
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และ Singapore Airline Cargo (รวมเรียกวา “Singapore Airlines”) และ British Airways เปนจําเลย ตั้งแตเมื่อวันที่ 24
ธันวาคม 2556 โดยกลาวหาวา สายการบินเหลานี้ไดรวมกันกําหนดราคาคาธรรมเนียมตางๆ ตอมาเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน
2557 สายการบินจําเลยทั้งหมดในคดีดังกลาวไดยื่นรองตอศาลเพื่อขออนุญาตยื่นคํารองใชสิทธิไลเบี้ยตอสายการบินอื่นๆ
ที่ถูกระบุวาเปนผูรวมกําหนดราคา และเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 ศาลไดมีคําสั่งอนุญาตตามคํารองดังกลาว อยางไรก็ตาม
บริษัทฯ ไมไดถูกฟองเปนจําเลยในคดีหลัก
7.33 ความคืบหนากรณีการจัดทําสัญญาการซื้อพื้นที่ระวางบรรทุกสินคาจาก
บริษัท Southern Air Inc.,(SAI)
เนื่องจากบริษัท Southern Air Inc., (SAI) ไดยื่นขอฟนฟูกิจการ (Chapter 11) ตอศาลลมละลายเมืองเดลาแวร
ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 บริษัทฯ จึงไดยื่นคําขอรับชําระหนี้ในคดีที่บริษัท Southern Air Inc.,
(SAI) ขอฟนฟูกิจการโดยมอบหมายใหสํานักกฎหมาย SKADDEN, ARPS, SLATE, MEAGHER & FLOM เปนทนายความทองถิ่น
ของบริษัทฯ
ตอมาเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557 บริษัท Southern Air Inc., (SAI) ไดยื่นฟองคดีแพงเรียกคาเสียหายจากบริษัทฯ
กรณีบริษัทฯ ผิดสัญญาซื้อขายพื้นที่ระวางบรรทุกสินคากับบริษัท Southern Air Inc., (SAI)
ปจจุบัน บริษัทฯ ไดตกลงประนีประนอมยอมความกับบริษัท Southern Air Inc.,(SAI) เปนเงินจํานวน 2,000,000
ดอลลารสหรัฐอเมริกา เพื่อยุติคดีแพงและคดีลมละลายตอกัน ซึ่งศาลไดมีคําสั่งอนุมัติการประนีประนอมยอมความดังกลาว
และบริษัทฯ ไดชําระเงินตามสัญญาประนีประนอมยอมความครบถวนแลว ถือไดวาคดีถึงที่สุดแลว
7.34 ความคืบหนาในการดําเนินการเรียกรองคาเสียหายจากการสงมอบเกาอี้ผูโดยสาร
ชั้นประหยัดลาชาจากบริษัท KOITO
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 ศาลประเทศอังกฤษมีคําพิพากษาให Koito ชําระหนี้แกบริษัทฯ จํานวนทั้งสิ้น
82,732,284 ดอลลารสหรัฐอเมริกา 19,857,165 ยูโร และ 4,640,417 บาท รวมทั้งสิ้นโดยคิดเปนสกุลเงินสหรัฐอเมริกา
ประมาณ 105 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา (อัตราแลกเปลี่ยน ณ 11 พฤษภาคม 2558 : 1 ดอลลารสหรัฐอเมริกาเทากับ 33.52
บาท และ 1 ยูโร เทากับ 37.63 บาท) พรอมดอกเบี้ยและคาใชจายบางสวนซึ่ง Koito ไดชําระหนี้ตามคําพิพากษาบางสวนให
แกบริษัทฯ แลว จํานวน 60 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา และคาใชจายในการดําเนินคดี จํานวน 2,436,415.90 ปอนด
ตอมาคณะกรรมการบริษัทฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 มีมติอนุมัติการ
ประนีประนอมยอมความขอพิพาทระหวางบริษัทฯ กับบริษัท KI Holdings Co., Ltd. (Koito) ในวงเงิน 52.5 ลานดอลลาร
สหรัฐอเมริกา ตามที่ Koito เสนอ โดยหาก Koito ชําระเงินดังกลาว บริษัทฯ ตกลงที่จะยุติขอพิพาทและ/หรือคดีที่เกี่ยวกับ
เกาอี้ทั้งหมดกับ Koito ซึ่งรวมถึงคดีที่ศาลประเทศอังกฤษ ทั้งสองฝายจะดําเนินการถอนคดีออกจากศาลประเทศอังกฤษ
โดยเร็วที่สุด สําหรับเงินจํานวน 60 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา และคาใชจายในการดําเนินคดี จํานวน 2,436,415.90 ปอนด
ที่ Koito ไดชําระใหแกบริษัทฯ แลว ถือเปนสวนหนึ่งในการประนีประนอมยอมความ
เมื่อวันที่ 25 และ 27 พฤศจิกายน 2558 Koito ไดโอนเงินเขาบัญชีบริษัทฯ ตามที่ตกลงไวในสัญญาประนีประนอม
ยอมความ (Settlement Agreement) รวมเปนเงินจํานวนทั้งสิ้น 52.5 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา ซึ่งถือวา Koito ได
ดําเนินการ ตามขอตกลงที่กําหนดไวในสัญญาประนีประนอมยอมความแลว
7.35 การปองกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด
ในป 2558 บริษัทฯ นําเงินกูยืมที่เปนสกุลเงินตางประเทศมาบริหารความผันผวนของกระแสเงินสดในอนาคตของ
รายไดที่เปนสกุลเงินตางประเทศในอนาคตที่คาดการณไว ทั้งนี้ กําไรหรือขาดทุนจากผลตางอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตาง
ประเทศ ซึ่งเปนผลจากความแตกตางของอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่กําหนดความสัมพันธ หรือ ณ วันที่เบิกเงินกูยืม (แลวแต
วันใดเกิดขึ้นหลัง) จนถึง ณ วันที่รายงานกําไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการปองกันความเสี่ยงสวนที่มีประสิทธิผลจะบันทึกใน
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุนในสวนของผูถือหุน โดยรายการกําไรหรือขาดทุนดังกลาวจะโอนเขากําไรหรือขาดทุนใน
งวดเดียวกับงวดที่รายการที่มีการปองกันความเสี่ยงดังกลาวรับรูในกําไรหรือขาดทุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ รับรูรายการจากการถือปฏิบัติตามการบัญชีปองกันความเสี่ยง
สําหรับธุรกรรมเงินกูตางประเทศกับรายไดที่เปนสกุลเงินตางประเทศในอนาคตที่คาดการณ ในกําไรหรือขาดทุนจํานวน
156.10 ลานบาท
188 รายงานประจําป 2558

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ระยะเวลาที่คาดวากระแสเงินสดของรายการที่มีการปองกันความเสี่ยงจะเกิดขึ้นและ
มีผลกระทบตอกําไรหรือขาดทุน แสดงไดดังนี้

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ป 2558

กระแสเงินสดรับ

หนวย : ลานบาท

3 เดือน
หรือนอยกวา

มากกวา 3
เดือน ถึง 1 ป

มากกวา 1 ป
ถึง 5 ป

มากกวา
5 ป

รวม

6,726.34

16,596.81

111,597.41

437,921.13

572,841.69

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จํานวนเงินที่บันทึกในองคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุนเกี่ยวกับการปองกัน
ความเสี่ยงในกระแสเงินสดสวนที่มีประสิทธิผลเปนเงิน 2,348.05 ลานบาท จํานวนเงินดังกลาวคาดวาจะรับรูในกําไรขาดทุน
ตลอดระยะเวลาของรายไดในอนาคตที่คาดการณตามตารางดังกลาวขางตน
7.36 การเปดเผยขอมูลเครื่องมือทางการเงิน งบการเงินเฉพาะกิจการ

7.36.1 ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ยในงบการเงิน เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาดที่อาจ
สงผลกระทบตอผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในปจจุบันและอนาคต
ตารางแสดงอัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก (Weighted Average Interest Rate) และจํานวนเงินของ
หนี้สินทางการเงิน
หนวย : ลานบาท
ป 2558

หนีส้ นิ
ทางการเงิน
แยกตามสกุลเงิน
ดอลลารสหรัฐอเมริกา
เยนญีป่ นุ
เงินยูโร
เงินบาท
รวม

อัตรา
จํานวนเงินกูค งเหลือ
จํานวนเงินกูค งเหลือ
ดอกเบีย้
ตามสัญญาดอกเบีย้ คงที่
ตามสัญญาดอกเบีย้ ลอยตัว
ถัวเฉลีย่
ถวงนํา้ หนัก นอยกวา 1 ป 1 ถึง 5 ป มากกวา 5 ป นอยกวา 1 ป 1 ถึง 5 ป มากกวา 5 ป
2.45
1.24
1.42
4.23

1,152.75
1,272.97
7,411.23
14,094.11
23,931.06

4,653.75
5,208.42
24,763.28
17,578.23
52,203.68

7,722.98
4,879.09
20,117.51
766.82
33,486.40

3,625.38
1,199.23
8,300.00
13,124.61

4,643.72
28,230.00
32,873.72

12,713.14
24,070.00
36,783.14

ยอดรวม
17,154.86
11,360.48
70,848.11
93,039.16
192,402.61

หนวย : ลานบาท
ป 2557
หนีส้ นิ
ทางการเงิน
แยกตามสกุลเงิน
ดอลลารสหรัฐอเมริกา
เยนญีป่ นุ
เงินยูโร
เงินบาท
รวม

อัตรา
จํานวนเงินกูค งเหลือ
จํานวนเงินกูค งเหลือ
ดอกเบีย้
ตามสัญญาดอกเบีย้ คงที่
ตามสัญญาดอกเบีย้ ลอยตัว
ถัวเฉลีย่
ถวงนํา้ หนัก นอยกวา 1 ป 1 ถึง 5 ป มากกวา 5 ป นอยกวา 1 ป 1 ถึง 5 ป มากกวา 5 ป
2.18
1.17
1.59
4.30

165.74
1,675.61
7,797.69
30,123.47
39,762.51

700.64
4,023.06
27,973.04
21,366.07
54,062.81

1,385.32
4,156.90
21,346.75
3,704.62
30,593.59

2,214.96
3,000.00
5,214.96

6,437.35
26,080.00
32,517.35

14,180.95
15,520.00
29,700.95

ยอดรวม
2,251.70
9,855.57
79,950.74
99,794.16
191,852.17
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บริษัทฯ มีนโยบายบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย โดยใชเครื่องมือทางการเงิน
ในตลาดอนุพันธ ไดแก Interest Rate Swap (IRS) เพื่อแปลงอัตราดอกเบี้ยลอยตัวที่มีแนวโนมปรับตัวสูงขึ้นมาเปนอัตรา
ดอกเบี้ยคงที่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีภาระหนี้เงินกูระยะยาว ภาระหนี้ภายใตสัญญาเชาซื้อที่เปนอัตราดอกเบี้ย
ลอยตัวตออัตราดอกเบี้ยคงที่หลังการทําธุรกรรม Interest Rate Swap (IRS) ประมาณรอยละ 48 ตอ 52
ปจจุบัน บริษัทฯ มีธุรกรรม IRS จํานวนทั้งสิ้น 9 รายการ เปนการแปลงหนี้ที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว
เปนอัตราดอกเบีย้ คงที่ โดยแบงเปนอัตราดอกเบีย้ สกุลเงินยูโร 5 รายการ และอัตราดอกเบีย้ สกุลเงินบาท 4 รายการโดยวงเงิน
คงเหลือของธุรกรรม IRS ทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจํานวน 9,192.10 ลานบาท ซึ่งจะมีการชําระดอกเบี้ยกัน
เปนรายเดือน และรายไตรมาส ทั้งนี้ ธุรกรรม IRS สกุลเงินยูโร 1 รายการ จะสิ้นสุดสัญญาในป 2560 และอีก 4 รายการ
จะสิ้นสุดสัญญาในป 2561 และธุรกรรม IRS สกุลเงินบาทจะสิ้นสุดสัญญาในป 2559 จํานวน 1 รายการ และในป 2560
จํานวน 3 รายการ

7.36.2 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

จากการที่บริษัทฯ มีรายไดเปนเงินบาท และเงินตราตางประเทศกวา 50 สกุล โดยมีสกุลหลัก ไดแก
ดอลลารสหรัฐอเมริกา (USD) บาท (THB) ยูโร (EUR) และเยน (JPY) และมีคา ใชจา ยในสกุลหลัก ไดแก ดอลลารสหรัฐอเมริกา
(USD) และบาท (THB) ในขณะที่มีหนี้สินใน 4 สกุลหลัก ไดแก ดอลลารสหรัฐอเมริกา (USD) ยูโร (EUR) บาท (THB) และ
เยน (JPY) บริษัทฯไดดําเนินการบริหารความเสี่ยงอันเนื่องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งเปนปจจัยที่ไมสามารถ
ควบคุมได บริษัทฯ ไดดําเนินการโดยใชหลักการ Natural Hedging คือ การจัดใหคาใชจายเปนเงินสกุลเดียวกับรายไดมาก
ที่สุด และกูเงินพรอมกับปรับโครงสรางเงินกูใหสอดคลองกับเงินสดสุทธิจากการดําเนินการ (Net Operating Cash Flow)
พรอมๆกับการลดความเสีย่ งของการมีหนีเ้ ปนเงินสกุลตางประเทศมากเกินไป โดยการมีหนีส้ กุลเงินบาทดวยสวนหนึง่ เพือ่ ทีจ่ ะ
ลดความผันผวนของรายการผลกําไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนในงบการเงิน ดวยการวางแผนในการจัดหาเงินทุน และ
การใชเครือ่ งมือทางการเงินในการทําธุรกรรมทีเ่ หมาะสม ไดแก Cross Currency Swap (CCS) ในชวงทีต่ ลาดเงิน เอือ้ อํานวย
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีสัดสวนเงินกูในสกุลหลักภายหลังจากการทํา CCS ดังนี้ USD:EUR:JPY: THB =
8:44:13:35 นอกจากนี้บริษัทฯ ไดใชเครื่องมือทางการเงิน ไดแก Forward Contract เพื่อจัดหาเงินชําระหนี้ในสกุลเงินที่
บริษัทฯ มีภาระผูกพันในอนาคต
ปจจุบัน บริษัทฯ มีธุรกรรม CCS จํานวนทั้งสิ้น 17 รายการ โดยแบงเปนการแปลงหนี้เงินบาท (THB) เปน
หนีส้ กุ ลยูโร (EUR) อัตราดอกเบีย้ คงที่ 9 รายการ แปลงหนีเ้ งินบาท (THB) เปนหนีส้ กุลเยน (JPY) อัตราดอกเบีย้ คงที่ 5 รายการ
แปลงหนี้เงินบาท (THB) เปนหนี้สกุลเยน (JPY) อัตราดอกเบี้ยลอยตัว 2 รายการ และ แปลงหนี้สกุลเงินยูโร (EUR) เปนหนี้
สกุลเยน (JPY) อัตราดอกเบี้ยคงที่ 1 รายการ โดยวงเงินคงเหลือของธุรกรรม CCS ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจํานวน
เทียบเทา 20,992.39 ลานบาท ซึ่งจะมีการชําระแลกเปลี่ยนเงินตน และดอกเบี้ยเปนรายเดือน รายไตรมาส และทุกๆ 6 เดือน
โดยธุรกรรม CCS ดังกลาว จะทยอยสิ้นสุดสัญญาตั้งแตป 2560 ถึงป 2567
หนวย : ลานบาท
หนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศ

2558
สกุลเงิน

ดอลลารสหรัฐอเมริกา
เยนญีป่ นุ
เงินยูโร

190 รายงานประจําป 2558

ครบกําหนด
ภายใน 1 ป

1 ถึง 5 ป

2557
ครบกําหนด ครบกําหนด
เกินกวา 5 ป ภายใน 1 ป

1 ถึง 5 ป

ครบกําหนด
เกินกวา 5 ป

4,778.13 4,653.75 7,722.98
165.74
700.64 1,385.32
1,272.97 5,208.42 4,879.09 1,675.61 4,023.06 4,156.90
8,610.46 29,407.00 32,830.65 10,012.65 34,410.39 35,527.70

7.36.3 ความเสี่ยงดานราคานํ้ามัน

ความผันผวนของราคานํ้ามันจะขึ้นอยูกับอุปสงคและอุปทานของนํ้ามันเชื้อเพลิงในตลาดโลก รวมทั้ง
ผลกระทบจากสภาวการณทางการเมืองระหวางประเทศ ซึ่งสงผลกระทบโดยตรงตอผลการดําเนินงาน เนื่องจากนํ้ามัน
เชื้อเพลิงเปนวัตถุดิบที่สําคัญในการดําเนินธุรกิจขนสงทางอากาศ บริษัทฯ ไดจัดทําการประกันความเสี่ยงราคานํ้ามันโดยมี
วัตถุประสงคเพือ่ ลดความผันผวนของตนทุนดานนํา้ มันอากาศยาน และเพือ่ ใหผลประกอบการของบริษทั ฯ เปนไปตามเปาหมาย
และเปนการปกปองมูลคาของบริษัทฯ ใหแกผูถือหุนและผูที่เกี่ยวของ โดยมิใชเปนการแสวงหารายไดหรือหวังผลกําไรเพิ่มเติม
จากการบริหารความเสี่ยงราคานํ้ามัน
บริษัทฯ ไดมีการบริหารความเสี่ยงราคานํ้ามันอากาศยานอยางตอเนื่องเปนระบบ โดยไดปรับนโยบาย
การบริหารความเสี่ยงราคานํ้ามันฯ ใหสามารถจัดทําประกันความเสี่ยงราคานํ้ามันฯ ไมตํ่ากวารอยละ 20 และไมเกินรอยละ
80 ของปริมาณการใชในรอบหนึ่งปงบประมาณ และระยะเวลาประกันไมเกิน 18 เดือน โดยวิธีการกําหนดราคานํ้ามันฯ
ขัน้ ตํา่ และขัน้ สูงไว ซึง่ บริษทั ฯจะตองรับภาระสวนตางหากราคานํา้ มันฯ ตํา่ กวาราคาขัน้ ตํา่ ในทางกลับกันบริษทั ฯ จะไดรบั ชดเชย
สวนตางหากราคานํ้ามันฯสูงกวาราคาขั้นสูงโดยการรับชดเชยหรือจายชดเชยสวนตางเปนเงินสกุลดอลลารสหรัฐอเมริกา ซึ่งใน
งวดบัญชีนี้ บริษทั ฯ ไดประกันความเสีย่ งราคานํา้ มันฯ ในสัดสวนถัวเฉลีย่ รอยละ 78 ของปริมาณการใช และ ณ วันที่ 31ธันวาคม
2558 บริษัทฯ ยังมีภาระผูกพันจากการทําประกันความเสี่ยงราคานํ้ามันถึงเดือนธันวาคม 2559 ในสัดสวนถัวเฉลี่ยรอยละ 44
ของประมาณการการใชนํ้ามันทั้งหมด

7.36.4 มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

มูลคายุติธรรมคือ จํานวนเงินที่ผูซื้อ และผูขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย หรือจายชําระหนี้สิน ในขณะที่
ทัง้ สองฝายมีความรอบรู และเต็มใจในการแลกเปลีย่ น และสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระในลักษณะของผูไ มมคี วาม
เกี่ยวของกัน
บริษัทฯ ใชวิธีการและขอสมมติฐานที่บริษัทฯ ใชในการประมาณมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
แตละชนิด ดังนี้
 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เจาหนี้การคา เงินกูยืม เงินคางจาย เปนมูลคายุติธรรมที่ใกลเคียง
กับราคาที่บันทึกในบัญชี
 เงินลงทุนทัว
่ ไป เปนมูลคายุตธิ รรมโดยประมาณจากราคาตามบัญชีสทุ ธิจากคาเผือ่ การดอยคา สําหรับ
เงินลงทุนในตราสารทุนที่มีราคาตลาดเปนมูลคายุติธรรมตามราคาตลาด
 ลูกหนี้การคา เปนมูลคายุติธรรมจากยอดลูกหนี้การคาสุทธิจากคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามบัญชี
 ธุรกรรมอนุพันธทางการเงิน เปนมูลคายุติธรรมที่เกิดจากการปรับมูลคาของสัญญาที่บริษัททําไวกับ
ธนาคารตั้งแตเริ่มตน ดวยราคาตลาด ณ วันที่ในรายงานเพื่อสะทอนใหเห็นถึงมูลคาของสัญญา ณ เวลาปจจุบันมากขึ้น
7.37 สัญญาและภาระผูกพัน

7.37.1 ภาระผูกพันในการซื้อเครื่องบิน

บริษัทฯ มีภาระผูกพันในการซื้อเครื่องบินที่ตองชําระเปนเงิน 18,826.16 ลานบาท สําหรับเครื่องบิน
A350-900 XWB จํานวน 4 ลํา คาดวาจะไดรับมอบในระหวางป 2560-2561 ประกอบดวย
หนวย : ลานบาท
ภาระผูกพัน

ซื้อเครื่องบิน

เกิน 1 ป - 5 ป

18,826.16

บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 191

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

7.37.2 สัญญาและภาระผูกพันเชาเครื่องบิน

บริษัทฯ ไดลงนามในสัญญาเชาดําเนินงาน (Operating Leases) เครื่องบินจํานวน 43 ลํา โดยมีภาระ
ผูกพันที่ตองจายคาเชาเครื่องบินตามสัญญาเชาดําเนินงานเปนจํานวนเงิน 4,371.70 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ
158,490.85 ลานบาท ประกอบดวย เครื่องบิน A320-200 จํานวน 15 ลํา A330-300 จํานวน 2 ลํา A350-900 จํานวน 8 ลํา
B777-200 จํานวน 2 ลํา B777-300ER จํานวน 8 ลํา B787-8 จํานวน 6 ลํา และ B787-9 จํานวน 2 ลํา โดยมีเครื่องบินที่
บริษัทฯ ดําเนินการรับมอบเรียบรอยแลวจนถึงสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 จํานวน 33 ลํา และมีเครื่องบินที่ยังไมถึงกําหนด
รับมอบอีกจํานวน 10 ลํา ทั้งนี้ มีเครื่องบินครบกําหนดสิ้นสุดสัญญาเชาดําเนินงานในป 2559 จํานวน 2 ลํา เครื่องบินครบ
กําหนดในป 2560-2563 จํานวน 11 ลํา และจะครบกําหนดสิ้นสุดสัญญาในป 2564-2573 จํานวน 30 ลํา
ภาระผูกพันคาเชา ตามสัญญาเชาเครื่องบินทั้ง 43 ลํา สําหรับระยะเวลาแตละชวงมีดังนี้
หนวย : ลานบาท
ภาระผูกพัน

Rent

ภายใน 1 ป

เกิน 1 ป – 5 ป

เกิน 5 ป

10,119.42

56,278.99

92,092.44

7.38 ความเสียหายจากเหตุอุทกภัย
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2554 เกิดเหตุการณนํ้าทวมที่สนามบินดอนเมือง และสํานักงานใหญทําใหทรัพยสินของ
บริษทั ฯ ไดรบั ความเสียหาย ทัง้ นีค้ วามเสียหายทีเ่ กิดขึน้ บริษทั ฯ ไดทาํ ประกันภัยไว ซึง่ ทรัพยสนิ ทีเ่ สียหายจะไดรบั ความคุม ครอง
ตามเงื่อนไขของกรมธรรมประกันภัย
บริษทั ฯ ไดบนั ทึกผลเสียหายจากเหตุอทุ กภัยสําหรับทรัพยสนิ ทีเ่ สียหาย ประกอบดวยเครือ่ งบิน A300-600 จํานวน
2 ลํา อะไหลเครื่องบิน (Consumable Part) พัสดุทั่วไปและอุปกรณของฝายชาง คาซอมแซมเครื่องมืออุปกรณของฝายชาง
และวัตถุดิบคลังภัตตาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ ไดรับเงินคาสินไหมทดแทน จากบริษัทประกันภัยเปนจํานวน
เงิน 1,967.07 ลานบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ รับรูรายได คาสินไหมทดแทนจากเหตุอุทกภัยเปนจํานวนเงิน 1,967.07 ลานบาท โดย
บริษัทฯ ไดรับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป 2554 ป 2555 ป 2556 ป2557 และ ป2558 จํานวนเงิน 175 ลานบาท
284.23 ลานบาท 1,135.09 ลานบาท 164.70 ลานบาท และ 208.05 ลานบาท ตามลําดับ อยางไรก็ตาม บริษัทฯ อยูระหวาง
ดําเนินการเรียกรองเงินคาสินไหมชดเชยจากบริษัทผูรับประกันภัยใหครบถวนตามเงื่อนไขที่ระบุไวในกรมธรรม
7.39 ความเสียหายจากเหตุเที่ยวบิน TG 679
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2556 เที่ยวบิน TG 679 (เครื่องบินแบบ A330-300 ทะเบียน HS-TEF) ไถลออกนอกทางวิ่ง
(Runway) หลังจากการนําเครือ่ งลงจอด ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อุบตั เิ หตุในครัง้ นีม้ ผี โู ดยสารไดรบั บาดเจ็บในเบือ้ งตนประมาณ
80 คน และไมมีผูเสียชีวิต ในสวนของเครื่องบินนั้นไดรับความเสียหายอยางหนัก ซึ่งเครื่องบินลําดังกลาวขางตน ไดทําประกัน
ภัยไวในวงเงิน 32.45 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 1,014.01 ลานบาท
กรณีที่เกิดขึ้นดังกลาวขางตน ผูรับประกันภัยของบริษัทฯ ไดรับทราบแลว พรอมกับไดแตงตั้งทนายความ รวมทั้ง
Loss Adjusters เพื่อประสานงานกับบริษัทฯ ทั้งในเรื่องการเรียกรองคาเสียหาย การฟองรอง และการชดใชคาเสียหายใหแก
ผูโ ดยสาร รวมทัง้ การประเมินความเสียหายของเครือ่ งบินของบริษทั ฯ จากเหตุทเี่ กิดขึน้ ในครัง้ นี้ และเมือ่ วันที1่ 8 กันยายน 2556
บริษัทฯ ไดรับเงิน Interim งวดแรกจากผูรับประกันภัย จํานวน 250,000 ดอลลารสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 7.92 ลานบาท
ปจจุบัน บริษัทฯ ไดประเมินคาใชจายในการซอมเครื่องบินรวมกับ Surveyor ของผูรับประกันภัย และการทํา Full
Repair Assessment โดย บริษัท Airbus ไดขอสรุปวาคาใชจายในการซอมเครื่องบินสูงกวาทุนประกันภัย ดังนั้น ในเงื่อนไข
ของการประกันภัยถือวาเครื่องบินลําดังกลาวเสมือนเสียหายโดยสิ้นเชิง (Constructive Total Loss/CTL) ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดรับ
คาสินไหมทดแทน จากผูรับประกันภัยจากความเสียหายของเครื่องบินลําดังกลาวแลวทั้งสิ้น จํานวนเงิน 33.54 ลานดอลลาร
สหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 1,087.28 ลานบาท ซึ่งคาสินไหมทดแทนที่ไดรับจากผูรับประกันภัยดังกลาวประกอบดวย มูลคา
ของเครื่องบินเต็มทุนประกันภัย จํานวนเงิน 32.45 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา คา Additional Costs of Working และคา
Inflight Entertainment จํานวนเงิน 1.09 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
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ขณะนีบ้ ริษทั ฯ ไดรบั เรือ่ งฟองรองเรียกคาเสียหายจากบริษทั ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) รวมทัง้ ผูโ ดยสาร
ทั้งชาวไทย และจีนมากกวา 30 ราย ซึ่งเรื่องดังกลาวอยูในขั้นตอนการพิจารณา และดําเนินการของบริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย
ของผูรับประกันภัย ทั้งนี้ คาใชจายในการดําเนินการตอสูคดีใหบริษัทฯ และคาสินไหม ผูรับประกันภัยเปนผูรับผิดชอบทั้งหมด
7.40 เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
7.40.1 บริษัทฯ มีแผนการขอขยายระยะเวลา (Roll-over) เงินกูตอจากกระทรวงการคลังในรูปการออกตราสาร
Euro Commercial Paper (ECP) ภายในเดือนกุมภาพันธ 2559
7.40.2 บริษัทฯ มีแผนการเขาทําธุรกรรมอนุพันธทางการเงิน ไดแก Cross Currency Swap (CCS) และ/หรือ
Interest Rate Swap (IRS) สําหรับเงินกูของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) วงเงินไมเกิน 6,244 ลานบาท ในไตรมาส
3 และ 4 ของป 2559 ตามที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2557 ซึ่งบริษัทฯ ไดขอขยายเวลา
การทําธุรกรรมดังกลาวกับธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ไว โดยจะรอความชัดเจนของการปรับปรุงงบดุลของบริษัทฯ
ใหเสร็จสิ้นกอนแลวจึงทยอยทําใหแลวเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2559 ทั้งนี้ การตัดสินใจเขาทําธุรกรรมขึ้นกับภาวะตลาดเงิน
ที่เอื้ออํานวย
7.41 การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบผูมีอํานาจของบริษัทฯ ใหออกงบการเงินเมื่อวันที่ 26
กุมภาพันธ 2559
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คณะกรรมการ
บร�ษัทฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

นายอาร�พงศ ภูชอุม

ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการกํากับยุทธศาสตรและการปฏิรูป

ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการ
วาระที่ 1 วันที่ 22 เม.ย. 2552 - 25 เม.ย. 2555
วาระที่ 2 วันที่ 25 เม.ย. 2555 - 24 เม.ย. 2558
วาระที่ 3 วันที่ 24 เม.ย. 2558 - ปจจ�บัน
อายุ 58 ป



2557 - พ.ค. 2558



2556 - 2557




การศึกษา/ประวัติการอบรม
ปริญญาตรี (International Management)
Boston University, USA
ปริญญาโท (Finance) Marshall University, USA
ปริญญาเอก (Finance) University of Mississippi, USA
หลักสูตร DCP 3/2000
หลักสูตร DCP Refresher 2/2009
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร “Government Debt Monitoring System”
โดยธนาคารโลก (World Bank)
หลักสูตร “Global Trend and Public Enterprise Reform”
Harvard University สหรัฐอเมริกา
หลักสูตร “Awareness, Vision, Imagination,
Responsibility, Action (AVIRA)” สถาบัน INSEAD
ประเทศฝรั่งเศส
หลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)








2557 - 2557
2556 - 2557
2553 - 2557
2553 - 2556
2554 - 2555










2553 - 2554

ปลัดกระทรวงพลังงาน
กระทรวงพลังงาน
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
สํานักนายกรัฐมนตรี
กรรมการ ธนาคารแหงประเทศไทย
กรรมการ
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะห
ปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง
ประธานกรรมการสลากกินแบงรัฐบาล
สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล กระทรวงการคลัง
ประธานกรรมการ
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)

ตําแหนงที่สําคัญอื่นๆ ในปจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
2557 - ปจจ�บัน
กรรมการ
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)






ประวัติการทํางานในชวงระยะเวลา 5 ป
2557 - ต.ค. 2558 ประธานกรรมการ
ธนาคาร กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
2558 - ก.ย. 2558 ปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
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บริษัทหรือหนวยงานอื่นๆ
1 ต.ค. 2558 - ปจจ�บัน ปลัดกระทรวงพลังงาน
กระทรวงพลังงาน


สัดสวนการถือหุนในบร�ษัทฯ รอยละ ไมมี

คณะกรรมการ
บร�ษัทฯ

พลอากาศเอก ตร�ทศ สนแจง

รองประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและสงเสร�มกิจการเพ��อสังคม

ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการ วันที่ 5 ส.ค. 2557
อายุ 59 ป
การศึกษา/ประวัติการอบรม
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยทหารมิวนิค
สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี
หลักสูตรเสนาธิการกิจ โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ
วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการปองกันประเทศ
หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสําหรับนักบริหารชั้นสูง
สถาบันพระปกเกลา
หลักสูตรปองกันราชอาณาจักร ภาครัฐรวมเอกชน (ปรอ.)
วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร

นายคณิศ แสงสุพรรณ
กรรมการอิสระ
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
ประธานกรรมการบร�หาร

ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการ
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 - ปจจ�บัน
อายุ 57 ป









ประวัติการทํางานในชวงระยะเวลา 5 ป
2556
เสนาธิการทหารอากาศ กองทัพอากาศ
2555
ปลัดบัญชีทหารอากาศ กองทัพอากาศ



ตําแหนงที่สําคัญอื่นๆ ในปจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ไมมี

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







ประวัติการทํางานในชวงระยะเวลา 5 ป
มี.ค. 2552 - พ.ค. 2558 กรรมการ
ธนาคารแหงประเทศไทย


ตําแหนงที่สําคัญอื่นๆ ในปจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ไมมี

บริษัทหรือหนวยงานอื่นๆ
ปจจ�บัน
ผูบัญชาการทหารอากาศ กองทัพอากาศ
ปจจ�บัน
ประธานกรรมการ
บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จํากัด
ปจจ�บัน
สมาชิกคณะรักษาความสงบแหงชาติ
ปจจ�บัน
สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ
ปจจ�บัน
ผูบัญชาการ
ศูนยบัญชาการแกไขปญหาการบินพลเรือน

บริษัทหรือหนวยงานอื่นๆ
ปจจ�บัน
ประธานกรรมการดานวิชาการ
มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
ปจจ�บัน
ประธานกรรมการ
บริษัท ไทยสมายลแอรเวย จํากัด
ปจจ�บัน
ผูทรงคุณวุฒิดานการเงินการคลัง
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ

สัดสวนการถือหุนในบร�ษัทฯ รอยละ ไมมี

สัดสวนการถือหุนในบร�ษัทฯ รอยละ ไมมี
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คณะกรรมการ
บร�ษัทฯ

พลตํารวจเอก จักรทิพย ชัยจ�นดา

พลเอก ชาตอุดม ติตถะสิร�

ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการ วันที่ 21 ม.ค. 2559
อายุ 56 ป

ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการ วันที่ 27 ม.ค. 2558
อายุ 59 ป

การศึกษา/ประวัติการอบรม
ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร รุนที่ 36
โรงเรียนนายรอยตํารวจ
ปริญญาโท บริหารรัฐกิจ Kentucky State University
สหรัฐอเมริกา
หลักสูตร FBI National Academy Quantico, VA
สหรัฐอเมริกา รุนที่ 215
หลักสูตรวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร (วปอ.) 2549
หลักสูตรผูบริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.)
รุนที่ 14
หลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
รุนที่ 13

การศึกษา/ประวัติการอบรม
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต
โรงเรียนนายรอยพระจ�ลจอมเกลา
หลักสูตรหลักประจํา ชุดที่ 66
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การทหาร)
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร รุนที่ 53
หลักสูตรผูบริหารระดับสูง รุนที่ 18
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
หลักสูตร DCP 211/2015
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการทํางานในชวงระยะเวลา 5 ป
2557
รองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
2555 - 2557 ผูชวยผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
2554
ผูบัญชาการตํารวจภูธร ภาค 9
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
2553
ผูบัญชาการตํารวจนครบาล
สํานักงานตํารวจแหงชาติ

ประวัติการทํางานในชวงระยะเวลา 5 ป
2557
รองเสนาธิการทหารบก
กองบัญชาการกองทัพบก
2556
กรรมการผูอํานวยการใหญ
สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก
2554
ปลัดบัญชีทหารบก

กรรมการ




















ตําแหนงที่สําคัญอื่นๆ ในปจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ไมมี
บริษัทหรือหนวยงานอื่นๆ
ปจจ�บัน
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ


สัดสวนการถือหุนในบร�ษัทฯ รอยละ 0.000009 (ถือโดยผูเกี่ยวของ)
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กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ


















ตําแหนงที่สําคัญอื่นๆ ในปจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ไมมี
บริษัทหรือหนวยงานอื่นๆ
ปจจ�บัน ผูอํานวยการสํานักงบประมาณกลาโหม
กระทรวงกลาโหม
ปจจ�บัน สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ
ปจจ�บัน กรรมการ การไฟฟาสวนภูมิภาค





สัดสวนการถือหุนในบร�ษัทฯ รอยละ ไมมี

คณะกรรมการ
บร�ษัทฯ

นายดําร� ตันช�วะวงศ

นายพ�ระพล ถาวรสุภเจร�ญ

ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการ วันที่ 24 เม.ย. 2558
อายุ 62 ป

ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการ วันที่ 28 ธ.ค. 2558
อายุ 56 ป

การศึกษา/ประวัติการอบรม
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร สาขาไฟฟา
จ�ฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
Advanced Management Program (AMP167),
Harvard Business School, USA
Insead Inno-Leadership Program,
Insead, Singapore
หลักสูตร DAP SCC/2004, หลักสูตร DCP 106/2008,
หลักสูตร ACP 24/2008, หลักสูตร RCP 22/2009
หลักสูตร RCC 10/2010, สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร วตท. รุนที่ 8 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

การศึกษา/ประวัติการอบรม
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (การเงินและการคลัง)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การบริการจัดการสาธารณะ)
หลักสูตรผูบริหารระดับกลาง รุนที่ 1 กระทรวงคมนาคม
หลักสูตรผูบริหารระดับสูง (นบส.) รุนที่ 58 ก.พ.
หลักสูตรผูบริหารระดับสูง (นบส.2) รุนที่ 6 ก.พ.
หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและ
กฎหมายมหาชน (ปรม.)
หลักสูตรวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร (วปอ.) 2555
วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร

กรรมการอิสระ











ประวัติการทํางานในชวงระยะเวลา 5 ป
2555 - 2556 กรรมการ บริษัท ไอรา แคปปตอล จํากัด (มหาชน)
2548 - 2558 กรรมการ บริษัท ไทยเคนเปเปอร จํากัด (มหาชน)
2548 - 2554 กรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมกระดาษคราฟทไทย จํากัด
2548 - 2554 กรรมการ บริษัท สยามคูโบตาอุตสาหกรรม จํากัด
2548 - 2554 กรรมการ บริษัท สยามมิชลิน จํากัด
2548 - 2554 กรรมการ บริษัท โตโยตามอเตอรไทยแลนด จํากัด
2548 - 2554 กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ซิเมนตไทยโฮลดิ้ง จํากัด








ตําแหนงที่สําคัญอื่นๆ ในปจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
ปจจ�บัน ที่ปรึกษา สํานักงานกรรมการผูจัดการใหญ
บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)
ปจจ�บัน กรรมการ บริษัท ไทยรุงยูเนียนคารจํากัด (มหาชน)




บริษัทหรือหนวยงานอื่นๆ
ปจจ�บัน กรรมการ บริษัท Yamato Kogyo Co.,Ltd. ประเทศญี่ปุน
ปจจ�บัน กรรมการ สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย

กรรมการ











ประวัติการทํางานในชวงระยะเวลา 5 ป
2557 ผูอํานวยการ
สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร (สนข.)
2556 รองผูอํานวยการ
สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร (สนข.)
2551 ผูอํานวยการสํานักแผนงาน
สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร (สนข.)






ตําแหนงที่สําคัญอื่นๆ ในปจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ไมมี
บริษัทหรือหนวยงานอื่นๆ
ปจจ�บัน รองปลัดกระทรวงคมนาคม
(หัวหนากลุมภารกิจการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ดานทางหลวง) สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม


สัดสวนการถือหุนในบร�ษัทฯ รอยละ ไมมี




สัดสวนการถือหุนในบร�ษัทฯ รอยละ ไมมี

บร�ษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 197

คณะกรรมการ
บร�ษัทฯ

นายรัฐพล ภักดีภูมิ

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการ วันที่ 5 ส.ค. 2557
อายุ 48 ป
การศึกษา/ประวัติการอบรม
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร (เครือ่ งกล) University of Colorado, Boulder, USA
MBA (การตลาดและธุรกิจระหวางประเทศ) 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 DAP 23/2004, หลักสูตร DCP 52/2004, หลักสูตร CDC 9/2015
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสําหรับนักบริหาร
ระดับสูงรุนที่ 13 (ป.ป.ร. 13) สถาบันพระปกเกลา
สมาชิกหนวยฝกการบินพลเรือนกองทัพอากาศ รุนที่ 65 (ทอ. 65)
หนวยฝกการบินพลเรือน กองทัพอากาศ
หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานวิทยาการพลังงาน รุนที่ 1 (ว.พ.น. 1)
สถาบันวิทยาการพลังงาน
หลักสูตรกฎหมายปกครองสําหรับผูบริหารระดับสูง (กปส.) รุนที่ 1
สํานักงานศาลปกครอง
หลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงแหงชาติ (บมช.) รุนที่ 5
สํานักขาวกรองแหงชาติ
2013 Southeast Asia Regional Program Fellows,
Eisenhower Fellowships
ประวัติการทํางานในชวงระยะเวลา 5 ป
2543 - ปจจ�บัน ประธานกรรมการ บริษัท เอสเอฟจี จํากัด (มหาชน)
2533 - ปจจ�บัน กรรมการบริหาร บริษัท เอสเค มิเนอรัลส จํากัด
ตําแหนงที่สําคัญอื่นๆ ในปจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
2557 - ปจจ�บัน กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี
บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)
บริษัทหรือหนวยงานอื่นๆ
2557 - ปจจ�บัน ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูจัดการใหญ
บริษัท เจเนอรัล อิเลคทรอนิค คอมเมอรซเซอรวสิ เซส จํากัด
ปจจ�บัน
กรรมการ บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จํากัด
2554 - ปจจ�บัน ประธานกรรมการ บริษัท ดีเอ็กซอินโนเวชั่น จํากัด
ส.ค. 2557 - ปจจ�บนั กรรมการ กรรมการตรวจสอบ
อนุกรรมการกําหนดผลตอบแทน อนุกรรมการพัฒนาธุรกิจ
อนุกรรมการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี บริษัท ไปรษณียไ ทย จํากัด
สัดสวนการถือหุนในบร�ษัทฯ รอยละ ไมมี
































198 รายงานประจําป 2558

นายว�ระวงค จ�ตตมิตรภาพ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการดานกฎหมาย

ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการ
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 - ปจจ�บัน
อายุ 57 ป
การศึกษา/ประวัติการอบรม
นิติศาสตรบัณฑิต จ�ฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
นิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M.) University of Pennsylvania, USA
เนติบัณฑิตไทย สํานักอบรมศึกษากฎหมาย แหงเนติบัณฑิตยสภา
หลักสูตร DCP 0/2000, หลักสูตร EDC 1/2012
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร วตท. รุนที่ 12 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
ประวัติการทํางานในชวงระยะเวลา 5 ป
2556 - 2557 กรรมการ บริษัท Frasers and Neave, Limited,
Singapore
2555 - 2557 กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท แผนดินทอง
พร็อพเพอรตี้ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
2554 - 2556 กรรมการ บริษัท ไมเนอรอินเตอรเนชั่นแนล
จํากัด (มหาชน)
2552 - 2556 กรรมการ บริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน)
2550 - 2554 กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท อาหารสยาม จํากัด (มหาชน)
2549 - 2557 กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)
ตําแหนงที่สําคัญอื่นๆ ในปจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
ปจจ�บัน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
ปจจ�บัน กรรมการและกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
บริษัท ไทยพาณิชยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
ปจจ�บัน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)
ปจจ�บัน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน)
บริษัทหรือหนวยงานอื่นๆ
ปจจ�บัน ทนายความ บริษัท วีระวงค, ชินวัฒน และเพียงพนอ จํากัด
ปจจ�บัน กรรมการ และประธานคณะกรรมการสรรหา
และกําหนดคาตอบแทน
บริษัท Frasers Centrepoint Limited (ประเทศสิงคโปร)
ปจจ�บนั กรรมการ บริษัท เนชัน่ แนล เพาเวอร ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
สัดสวนการถือหุนในบร�ษัทฯ รอยละ ไมมี































คณะกรรมการ
บร�ษัทฯ

พลอากาศเอก ศิวเกียรติ์ ชเยมะ
กรรมการ
ประธานกรรมการกิจการสัมพันธ

ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการ วันที่ 29 เม.ย. 2557
อายุ 59 ป

นายสมเกียรติ ศิร�ชาติไชย

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการ วันที่ 28 ส.ค. 2557
อายุ 51 ป
การศึกษา/ประวัติการอบรม
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จ�ฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
MBA (Finance) The Wharton Graduate School of Business
Administration, University of Pennsylvania, PA., USA
ปริญญาบัตรหลักสูตรการปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน (ปรอ.)
ป 2553 วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
ประกาศนียบัตรหลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน
Advanced Management Program Harvard Business School, USA, ป 2557
ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP รุน 178/2013, DAP รุน 84/2010,
RCC รุน 11/2010 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประวัติการทํางานในชวงระยะเวลา 5 ป
เม.ย. 2556 - ธ.ค. 2558 กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงองคกร
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
2554 - 2555
ประธานกรรมการ
บริษัท หลักทรัพยจดั การกองทุน กสิกรไทย จํากัด
2554 - 2555
ประธานกรรมการ บริษัท ศูนยวจิ ยั กสิกรไทย จํากัด
2553 - ก.พ. 2556
รองกรรมการผูจัดการอาวุโส
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
2553 - ก.พ. 2556
สมาชิกคณะจัดการ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ตําแหนงที่สําคัญอื่นๆ ในปจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
ปจจ�บัน กรรมการ กรรมการอํานวยการบริหาร และประธานคณะกรรมการ
บริหารจัดการความเสี่ยง บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
บริษัทหรือหนวยงานอื่นๆ
ปจจ�บัน กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานคณะที่ปรึกษาประธานเจาหนาที่บริหาร
และรองประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
ปจจ�บัน กรรมการ บริษัท เมืองไทย กรุป โฮลดิ้ง จํากัด
ปจจ�บัน อนุกรรมการเตรียมกําลังคนภาครัฐ
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
ปจจ�บัน อนุกรรมการบริหารความเสีย่ ง ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ปจจ�บัน หัวหนาคณะทีป่ รึกษาของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล
สภากาชาดไทย
ปจจ�บัน ทีป่ รึกษาคณะกรรมการอํานวยการ โรงพยาบาลจ�ฬาลงกรณ


การศึกษา/ประวัติการอบรม
หลักสูตรเสนาธิการกิจ รุนที่ 35
โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ป 2549
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
หลักสูตรวิทยาลัยเสนาธิการทหาร รุนที่ 38
วิทยาลัยเสนาธิการทหารอากาศ
หลักสูตรวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักรภาครัฐ
รวมเอกชน รุนที่ 21 วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร








ประวัติการทํางานในชวงระยะเวลา 5 ป
ต.ค. 2557 - ก.ย. 2558 ผูชวยผูบัญชาการทหารอากาศ
กองทัพอากาศ
เม.ย. 2557
ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ
กองทัพอากาศ
ต.ค. 2556
รองเสนาธิการทหารอากาศ
กองทัพอากาศ
ต.ค. 2555
ผูชวยเสนาธิการทหารอากาศ
ฝายกําลังพล กองทัพอากาศ



























ตําแหนงที่สําคัญอื่นๆ ในปจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ไมมี
บริษัทหรือหนวยงานอื่นๆ
ต.ค. 2558 - ปจจ�บัน




ปจจ�บัน



รองปลัดกระทรวงกลาโหม
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ




สัดสวนการถือหุนในบร�ษัทฯ รอยละ ไมมี






สัดสวนการถือหุนในบร�ษัทฯ รอยละ ไมมี
บร�ษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 199

คณะกรรมการ
บร�ษัทฯ

พลอากาศเอก หมอมหลวง สุปร�ชา กมลาศน
กรรมการอิสระ
กรรมการผูัมีอํานาจลงนาม
ประธานกรรมการบร�หารความเสี่ยง

ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการ
วาระที่ 1 วันที่ 12 ต.ค. 2554 - 25 เม.ย. 2555
วาระที่ 2 วันที่ 25 เม.ย. 2555 - 24 เม.ย. 2558
วาระที่ 3 วันที่ 24 เม.ย. 2558 - ปจจ�บัน
อายุ 63 ป

นายสมชัย สัจจพงษ�

กรรมการ
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการ วันที่ 19 ต.ค. 2558
อายุ 54 ป
การศึกษา/ประวัติการอบรม
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม)
จ�ฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
Ohio State University สหรัฐอเมริกา
ปริญญาเอก เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต
Ohio State University สหรัฐอเมริกา
หลักสูตร DCP 75/ 2006
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)




การศึกษา/ประวัติการอบรม
ปริญญาตรี วิศวกรรมอากาศยาน โรงเรียนนายเรืออากาศ
รุนที่ 17
โรงเรียนนายทหารชั้นผูบังคับฝูง รุนที่ 46
โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ รุนที่ 30
วิทยาลัยการทัพอากาศ รุนที่ 29
วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร รุนที่ 46
หลักสูตร DAP 54/ 2006
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)













ประวัติการทํางานในชวงระยะเวลา 5 ป
2554 ประธานคณะที่ปรึกษา
กองบัญชาการกองทัพไทย


ตําแหนงที่สําคัญอื่นๆ ในปจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ไมมี
บริษัทหรือหนวยงานอื่นๆ
ปจจ�บัน ขาราชการบํานาญ กระทรวงกลาโหม


ประวัติการทํางานในชวงระยะเวลา 5 ป
2557 - 2558 อธิบดีกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง
2554 - 2557 ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
กระทรวงการคลัง
2553 - 2554 ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง





ตําแหนงที่สําคัญอื่นๆ ในปจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
ปจจ�บัน
ประธานกรรมการ
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)


บริษัทหรือหนวยงานอื่นๆ
ปจจ�บัน
ปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง


สัดสวนการถือหุนในบร�ษัทฯ รอยละ ไมมี

200 รายงานประจําป 2558

สัดสวนการถือหุนในบร�ษัทฯ รอยละ ไมมี

คณะกรรมการ
บร�ษัทฯ

พลอากาศเอก อํานาจ จ�ระมณีมัย
กรรมการ

ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการ วันที่ 23 พ.ย. 2558
อายุ 52 ป
การศึกษา/ประวัติการอบรม
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
โรงเรียนนายเรืออากาศ



ประวัติการทํางานในชวงระยะเวลา 5 ป
2553 รองหัวหนาสํานักงานฝายเสนาธิการในพระองค
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
หนวยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค


ตําแหนงที่สําคัญอื่นๆ ในปจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ไมมี
บริษัทหรือหนวยงานอื่นๆ
ปจจ�บัน หัวหนาสํานักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษ
หนวยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค


นายจรัมพร โชติกเสถียร
กรรมการ
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม

ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการผูอํานวยการใหญ วันที่ 4 ธ.ค. 2557
ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการ
วาระที่ 1 วันที่ 27 ม.ค. 2558 - 24 เม.ย. 2558
วาระที่ 2 วันที่ 24 เม.ย. 2558 - ปจจ�บัน
อายุ 58 ป
การศึกษา/ประวัติการอบรม
ปริญญาตรี สาขา Electrical Engineering and Computer Science,
Massachusetts Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย Harvard ประเทศสหรัฐอเมริกา
หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน (ปรอ.) ป 2547
วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
หลักสูตรผูบริหารระดับสูง รุนที่ 11 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานวิทยาการพลังงาน
รุนที่ 1/2555 สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.)
หลักสูตร DAP 66/2007, หลักสูตร DCP 185/2014
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประวัติการทํางานในชวงระยะเวลา 5 ป
2554 - 2557 คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน (กนส.)
ธนาคารแหงประเทศไทย
2554 - 2557 ประธานกรรมการบริหารสํานักงานพัฒนาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน)
2554 - 2557 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท สิงห เอสเตท จํากัด (มหาชน)
2553 - 2557 กรรมการและผูจัดการ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
2553 - 2557 ประธานกรรมการ
บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
2553 - 2557 ประธานกรรมการ บริษัท สํานักหักบัญชี
(ประเทศไทย) จํากัด
2553 - 2557 ประธานกรรมการ บริษัท เซ็ดเทรด ดอท คอม จํากัด
2553 - 2557 ประธานกรรมการ บริษัท แฟมมิลี่ โนฮาว จํากัด
ตําแหนงที่สําคัญอื่นๆ ในปจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
ปจจ�บัน
กรรมการ บริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน)
บริษัทหรือหนวยงานอื่นๆ
ปจจ�บัน
กรรมการ บริษัท ไทยสมายลแอรเวย จํากัด
ปจจ�บัน
กรรมการ มูลนิธิศึกษาพัฒน
ปจจ�บัน
กรรมการ มูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
สัดสวนการถือหุนในบร�ษัทฯ รอยละ ไมมี












สัดสวนการถือหุนในบร�ษัทฯ รอยละ ไมมี



















บร�ษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 201

ฝายบร�หาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

นายจรัมพร โชติกเสถียร

เร�ออากาศเอก มนตร� จําเร�ยง

ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการผูอํานวยการใหญ วันที่ 4 ธ.ค. 2557
ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการ
วาระที่ 1 วันที่ 27 ม.ค. 2558 - 24 เม.ย. 2558
วาระที่ 2 วันที่ 24 เม.ย. 2558 - ปจจ�บัน
อายุ 58 ป

ไดรับแตงตั้งวันที่ 9 ก.ย. 2557
อายุ 58 ป

กรรมการ
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม

การศึกษา/ประวัติการอบรม
ปริญญาตรี สาขา Electrical Engineering and Computer Science,
Massachusetts Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย Harvard ประเทศสหรัฐอเมริกา
หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน (ปรอ.) ป 2547
วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
หลักสูตรผูบริหารระดับสูง รุนที่ 11 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานวิทยาการพลังงาน
รุนที่ 1/2555 สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.)
หลักสูตร DAP 66/2007, หลักสูตร DCP 185/2014
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)










ประวัติการทํางานในชวงระยะเวลา 5 ป
2554 - 2557 คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน (กนส.)
ธนาคารแหงประเทศไทย
2554 - 2557 ประธานกรรมการบริหารสํานักงานพัฒนาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน)
2554 - 2557 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท สิงห เอสเตท จํากัด (มหาชน)
2553 - 2557 กรรมการและผูจัดการ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
2553 - 2557 ประธานกรรมการ
บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
2553 - 2557 ประธานกรรมการ บริษัท สํานักหักบัญชี
(ประเทศไทย) จํากัด
2553 - 2557 ประธานกรรมการ บริษัท เซ็ดเทรด ดอท คอม จํากัด
2553 - 2557 ประธานกรรมการ บริษัท แฟมมิลี่ โนฮาว จํากัด














ตําแหนงที่สําคัญอื่นๆ ในปจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
ปจจ�บัน
กรรมการ บริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน)


บริษัทหรือหนวยงานอื่นๆ
ปจจ�บัน
กรรมการ บริษัท ไทยสมายลแอรเวย จํากัด
ปจจ�บัน
กรรมการ มูลนิธิศึกษาพัฒน
ปจจ�บัน
กรรมการ มูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ




สัดสวนการถือหุนในบร�ษัทฯ รอยละ ไมมี
202 รายงานประจําป 2558

รองกรรมการผูอํานวยการใหญ
สายกลยุทธองคกรและพัฒนาอยางยั�งยืน

การศึกษา/ประวัติการอบรม
วิทยาศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล โรงเรียนนายเรืออากาศ
ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบันฑิต กิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
Mini MBA (SASIN)
Intensive Professional Program (NIDA)
Pilot Recruitment License (IATA), Miami USA
หลักสูตรการกํากับดูแลกิจการสําหรับกรรมการและผูบริหารระดับสูง
ของรัฐวิสาหกิจและองคการมหาชน สถาบันพระปกเกลา
หลักสูตร “Leadership Succession Program” มูลนิธิสถาบันวิจัย
และพัฒนาองคกรภาครัฐ (IRDP) จัดตั้งโดยสํานักงานคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง
หลักสูตร Anti-Corruption For Executive Program (ACEP)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Business Leader Development Program
University Of Oxford, UK.














ประวัติการทํางานในชวงระยะเวลา 5 ป
2553 - 2557 รองกรรมการผูอํานวยการใหญ ฝายชาง
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)


ตําแหนงที่สําคัญอื่นๆ ในปจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
ปจจ�บัน
กรรมการ บริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน)
ปจจ�บัน
กรรมการ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
จํากัด (มหาชน)



บริษัทหรือหนวยงานอื่นๆ
ปจจ�บัน
กรรมการ บริษัท ไทยสมายลแอรเวย จํากัด


สัดสวนการถือหุนในบร�ษัทฯ รอยละ 0.000029

ฝายบร�หาร

นาวาอากาศตร� อัษฎาวุธ วัฒนางกูร

นายธีรพล โชติชนาภิบาล

ไดรับแตงตั้งวันที่ 13 พ.ย. 2555
อายุ 56 ป

ไดรับแตงตั้งวันที่ 1 ก.ย. 2558
อายุ 58 ป

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

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

รองกรรมการผูอํานวยการใหญ
สนับสนุนการถวายบินแกองคประธานศูนยสนับสนุนการปฏิบตั กิ าร



ประวัติการทํางานในชวงระยะเวลา 5 ป
2555
รองกรรมการผูอํานวยการใหญ สายมาตรฐาน
ความปลอดภัยและพัฒนาทรัพยากรการบิน
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
2553 - 2555 รองกรรมการผูอํานวยการใหญ สายปฏิบัติการ
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)




ตําแหนงที่สําคัญอื่นๆ ในปจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ไมมี
บริษัทหรือหนวยงานอื่นๆ
ปจจ�บัน
ประธานกรรมการ
บริษัท ไทยไฟลทเทรนนิ่ง จํากัด


รองกรรมการผูอํานวยการใหญ
สายการพาณิชย





ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป
ก.ค 2557 - ส.ค. 2558 ที่ปรึกษากรรมการผูอํานวยการใหญ
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
ก.พ. - ก.ค. 2557
รองกรรมการผูอํานวยการใหญ
สายการพาณิชย
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
มิ.ย. 2556 - ก.พ. 2557 รองกรรมการผูอํานวยการใหญ
สายกลยุทธและพัฒนาธุรกิจ
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
ก.พ. 2554 - มิ.ย. 2556 รองกรรมการผูอํานวยการใหญ
สายผลิตภัณฑและบริการลูกคา
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
2553 - 2554
ผูอํานวยการใหญ ฝายพัฒนา
และสนับสนุนการพาณิชย
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)










สัดสวนการถือหุนในบร�ษัทฯ รอยละ 0.000064

ตําแหนงที่สําคัญอื่นๆ ในปจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
ปจจ�บัน
กรรมการ
บริษัท โรงแรมรอยัลออคิด
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัทหรือหนวยงานอื่นๆ
ปจจ�บัน
กรรมการ
บริษัท ไทยสมายสแอรเวย จํากัด




สัดสวนการถือหุนในบร�ษัทฯ รอยละ 0.000995
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เร�ออากาศเอก กนก ทองเผือก

รองกรรมการผูอ าํ นวยการใหญ สายทรัพยากรบุคคลและกํากับกิจกรรมองคกร
รักษาการ ผูอ าํ นวยการใหญ ฝายกฎหมาย

เร�ออากาศโท เฉลิมพล อินทรวงศ
รองกรรมการผูอํานวยการใหญฝายชาง

ไดรับแตงตั้งวันที่ 9 ก.ย. 2557
ไดรับแตงตั้งวันที่ 9 ก.ย. 2557
อายุ 58 ป
อายุ 58 ป
การศึกษา/ประวัติการอบรม
การศึกษา/ประวัติการอบรม
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ทอ.) วิศวกรรมเครื่องกล
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จ�ฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
โรงเรียนนายเรืออากาศ
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการสําหรับนักบริหาร
หลักสูตร UCLA Extension Executive Management Program 2005,
สถาบั
นบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
University Of California, Los Angeles USA
หลักสูตร DCP (DCP Segment 1-6), หลักสูตร DAP, หลักสูตร DCG
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประวัติการทํางานในชวงระยะเวลา 5 ป
หลักสูตร Public Procurement Training System, International
2552 - 2557 ผูอํานวยการใหญ ฝายซอมบํารุงอากาศยาน
Trade Centre (Phase 1-2) UNCTAD/WTO
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
หลักสูตร Corporate Secretary Development Program รุนที่ 9
สมาคมบริษัทจดทะเบียน
ตําแหนงที่สําคัญอื่นๆ ในปจจุบัน
หลักสูตร Executive Development for Competitiveness
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
โครงการ Executive Program จ�ฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
หลักสูตรธรรมาภิบาลของผูบริหารระดับกลางสําหรับหนวยงาน
ปจจ�บัน
กรรมการ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
ดานกฎหมายในภาครัฐและเอกชน รุนที่ 1 สถาบันพระปกเกลา
จํากัด (มหาชน)
หลักสูตรการบริหารการจัดการภาครัฐรวมเอกชน รุนที่ 1
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
บริษัทหรือหนวยงานอื่นๆ
หลักสูตรผูบริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุนที่ 14
ปจจ�บัน
กรรมการ บริษัท ดอนเมืองอินเตอรเนชั่นแนล
สถาบันพัฒนาขาราชการ ฝายตุลาการศาลยุติธรรม
แอรพอรต โฮเต็ล จํากัด
หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตรปอ งกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง รุน ที่ 4
สถาบันการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ สัญญา ธรรมศักดิ์
ปจจ�บัน
กรรมการ
หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุนที่ 6
บริษัท โรงแรมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ จํากัด
วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง สํานักงานศาลปกครอง
ประวัติการทํางานในชวงระยะเวลา 5 ป
สัดสวนการถือหุนในบร�ษัทฯ รอยละ 0.000023
2555 - 2557 ผูอํานวยการใหญ ฝายพัฒนาและฝกอบรมบุคลากร
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
2554 - 2555 ผูอํานวยการใหญ ฝายบริหารทรัพยากรบุคคล
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
2553 - 2554 ผูอํานวยการ ฝายบริหารงานประชุม
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
ตําแหนงที่สําคัญอื่นๆ ในปจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ไมมี
บริษัทหรือหนวยงานอื่นๆ
ปจจ�บัน ประธานกรรมการ บริษัท วิงสแปนเซอรวิสเซส จํากัด
ปจจ�บัน กรรมการ บริษัท ไทยไฟลทเทรนนิ่ง จํากัด
ปจจ�บัน กรรมการ บริษัท ดอนเมืองอินเตอรเนชั่นเนล แอรพอรตโฮเต็ล จํากัด
สัดสวนการถือหุนในบร�ษัทฯ รอยละ 0.000041
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นายณรงคชัย วองธนะว�โมกษ�

นางอุษณีย แสงสิงแกว

ไดรับแตงตั้งวันที่ 16 ก.ค. 2558
อายุ 53 ป

ไดรับแตงตั้งวันที่ 1 ก.ย. 2558
อายุ 57 ป

การศึกษา/ประวัติการอบรม
ปริญญาตรี (เศรษฐศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ปริญญาโท (สาขา Information Systems) Golden Gate
University, San Francisco, CA, USA
ปริญญาโท (สาขาการเงิน) University of Pittsburgh,
Pittsburgh, PA, USA
หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน
(ปริญญาบัตร ปรอ.) รุนที่ 24 จากวิทยาลัยปองกัน
ราชอาณาจักร (วปอ.) ประจําป 2554
หลักสูตร FGPClass 3/2011 หลักสูตร DCP 131/2010
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร CIMB-Insead Leaderships, INSEAD
CFO Becoming a Strategic Partner, University of
Pennsylvania, USA
Senior Finance Management Program, Executive
Development International, UK
วุฒิบัตรการเขารับการอบรมตามหลักสูตรโครงการ
ฝกอบรมพิเศษเกียวกับคอมพิวเตอร วิชา System Analysis
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จ�ฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

การศึกษา/ประวัติการอบรม
Mini Master of Information Technology (MMIT) 2005
ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเซนตจอหน
ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
หลักสูตรการบริหารจัดการดานความมั่นคงขั้นสูง
วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร (สวปอ.รุน 4)
หลักสูตร DCP 194/2014
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตรผูบริหารระดับสูง รุนที่ 21
สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)

รองกรรมการผูอํานวยการใหญ สายการเง�นและการบัญช�










รองกรรมการผูอํานวยการใหญ หนวยธุรกิจบร�การการบิน

















ประวัติการทํางานในชวงระยะเวลา 5 ป
ธ.ค. 2552 - ก.ค. 2558 รองกรรมการผูจัดการใหญ
ธนาคารซีไอเอ็มบี จํากัด (มหาชน)
ส.ค. 2553 - พ.ค. 2557 กรรมการ (มีอํานาจลงนาม)
บลจ. ซีไอเอ็มบี - พรินซิเพิล
พ.ค. 2555 - ก.ค. 2558 ประธานกรรมการ บจก. เวิรดลีส






ตําแหนงที่สําคัญอื่นๆ ในปจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
ปจจ�บัน
กรรมการ บริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน)


ประวัติการทํางานในชวงระยะเวลา 5 ป
2555 - 2558 กรรมการผูจัดการ ฝายบริการลูกคาภาคพื้น
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
2552 - 2555 ผูอํานวยการฝายวางแผนและควบคุมอุปกรณ
บริการบนเครื่องบิน
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)




ตําแหนงที่สําคัญอื่นๆ ในปจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ไมมี
บริษัทหรือหนวยงานอื่นๆ
ปจจ�บัน
กรรมการ
บริษัท โรงแรมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ จํากัด
ปจจ�บัน
กรรมการ บริษัท ครัวการบินภูเก็ต จํากัด
ปจจ�บัน
กรรมการ บริษัท วิงสแปนเซอรวิสเซส จํากัด





สัดสวนการถือหุนในบร�ษัทฯ รอยละ 0.000023

บริษัทหรือหนวยงานอื่นๆ
ปจจ�บัน
กรรมการ
บริษัท ไทย-อะมาดิอุสเซาทอิสตเอเชีย จํากัด


สัดสวนการถือหุนในบร�ษัทฯ รอยละ ไมมี
บร�ษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 205
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นาวาอากาศตร� ภูร�ต ศร�วัฒน
รองกรรมการผูอํานวยการใหญ
สายปฏิบัติการ

ไดรับแตงตั้งวันที่ 1 ต.ค. 2558
อายุ 60 ป
การศึกษา/ประวัติการอบรม
วิทยาศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอากาศยาน
โรงเรียนนายเรืออากาศ


ประวัติการทํางานในชวงระยะเวลา 5 ป
2557 - 2558 ผูอํานวยการใหญ ฝายปฏิบัติการบิน
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
2556 - 2557 ผูอํานวยการภารกิจพิเศษ ฝายปฏิบัติการ
ฝายปฏิบัติการบิน ระดับรองผูอํานวยการใหญ
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
2555 - 2556 ผูอํานวยการภารกิจพิเศษฝายปฏิบัติการ
ฝายปฏิบัติการบิน ระดับผูชวยผูอํานวยการใหญ
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
2553 - 2555 ผูอํานวยการฝายบริหารนักบิน
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)








ตําแหนงที่สําคัญอื่นๆ ในปจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
ปจจ�บัน
กรรมการ
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)


บริษัทหรือหนวยงานอื่นๆ ไมมี
สัดสวนการถือหุนในบร�ษัทฯ รอยละ ไมมี

นายดนุช บุนนาค

ที่ปร�กษากรรมการผูอํานวยการใหญ

ไดรับแตงตั้งวันที่ 25 ก.ค. 2557
อายุ 52 ป
การศึกษา/ประวัติการอบรม
Bachelor of Special Studies,
Mathematics Cornell College, USA
Bachelor of Science in Systems Science and Engineering,
Washington University at St. Louis, USA
Master of Construction Management
Washington University at St. Louis, USA






ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป
ก.พ. 2557 - ก.ค. 2557 รองกรรมการผูอํานวยการใหญ
สายรายไดเสริมองคกร
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
มิ.ย. 2556 - ก.พ. 2557 รองกรรมการผูอํานวยการใหญ
สายผลิตภัณฑและบริการลูกคา
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
พ.ย. 2555 - มิ.ย. 2556 รองกรรมการผูอํานวยการใหญ
สายการพาณิชย
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
ก.พ. 2554 - พ.ย. 2555 กรรมการผูจัดการหนวยธุรกิจ
การบริการภาคพื้น
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
2549 - 2554
ผูอํานวยการใหญ ฝายวางแผนการตลาด
และการบริหารรายได
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)










ตําแหนงที่สําคัญอื่นๆ ในปจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ไมมี
บริษัทหรือหนวยงานอื่นๆ ไมมี
สัดสวนการถือหุนในบร�ษัทฯ รอยละ 0.000052
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นายนิรุฒ มณีพันธ

ที่ปร�กษากรรมการผูอํานวยการใหญ

ไดรับแตงตั้งวันที่ 25 ก.ค. 2557
อายุ 47 ป
การศึกษา/ประวัติการอบรม
นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
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






ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป
2555 - 2557 รองกรรมการผูอํานวยการใหญ
สายทรัพยากรบุคคลและกํากับกิจกรรมองคกร
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
2554 - 2555 รองกรรมการผูอํานวยการใหญ
สํานักเลขานุการบริษัทฯ
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
2551 - 2554 ผูอํานวยการใหญ ฝายกฎหมาย
และกํากับกิจกรรมองคกร
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)






ตําแหนงที่สําคัญอื่นๆ ในปจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ไมมี
บริษัทหรือหนวยงานอื่นๆ
ปจจ�บัน
กรรมการ
บริษัท ดอนเมือง อินเตอรเนชั่นแนล
แอรพอรต โฮเต็ล จํากัด

นางสุว�มล บัวเลิศ

เลขานุการบร�ษัทฯ
ผูอํานวยการใหญ สํานักเลขานุการบร�ษัทฯ

ไดรับแตงตั้งวันที่ 13 พ.ย. 2555
อายุ 54 ป
การศึกษา/ประวัติการอบรม
ปริญญาตรีวิทยาศาสตร จ�ฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ปริญญาโทวิทยาศาสตร (Microbiology) Southern Illinois
University, USA
ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (การจัดการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ปริญญาโทนิเทศศาสตร (การสื่อสาร) จ�ฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตร หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ผูนํามีวิสัยทัศน)
วิทยาลัยนักบริหาร สํานักงาน ก.พ.
หลักสูตร CSP, DCP 195/2014
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)









ประวัติการทํางานในชวงระยะเวลา 5 ป
2554 - 2555 ผูอํานวยการใหญ ฝายบริหารทั่วไป
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
2553 - 2554 ผูอํานวยการ ฝายปฏิบัติการคลังสินคา
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)




ตําแหนงที่สําคัญอื่นๆ ในปจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ไมมี
บริษัทหรือหนวยงานอื่นๆ
ปจจ�บัน
กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาทอีสตเอเชีย จํากัด




สัดสวนการถือหุนในบร�ษัทฯ รอยละ ไมมี

สัดสวนการถือหุนในบร�ษัทฯ รอยละ 0.000111
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สํานักงาน

สาขา
AUCKLAND, NEW ZEALAND
AKLAA : MR. KARUN SIRAROJANAKUL
LEVEL 8, 23 CUSTOMS STREET EAST
CITIGROUP BUILDING, PO BOX 4559
AUCKLAND 1140, NEW ZEALAND

TKT/RSVN
FAX
AIRPORT
FAX

:
:
:
:

(64-09) 377-3886
(64-09) 379-8597
(64-09) 256-8518
(64-09) 256-8454

BEIJING, PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA
BJSNN : 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
RSVN
FAX
AIRPORT
FAX

:
:
:
:
:

(86-10) 8515-0088
(86-10) 8515-1142
(86-10) 8515-1134
(86-10) 6459-8899
(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
FAX
AIRPORT
FAX

:
:
:
:

(61-7) 3215-4700
(61-7) 3215-4737
(61-7) 3860-4163
(61-7) 3860-4328

BANGALORE, REPUBLIC OF INDIA
BLRAA : MR. ATHIWAT KRISNAMPOK
THAI AIRWAYS INTERNATIONAL
305, 3RD FLOOR EMBASSY SQUARE
148 INFANTRY ROAD
BANGALORE- 560 001, INDIA

TKT/RSVN
FAX
AIRPORT
FAX

:
:
:
:

(91-80) 4098-0396/97
(91-80) 4098-0392
(91-80) 6678-3191
(91-80) 6678-3192

BRUSSELS, BELGIUM
BRUSD : MRS. KATRIEN DEPAUW
THAI AIRWAYS INTERNATIONAL
21, AVENUE DE LA TOISON D’OR
1050 BRUSSELS, BELGIUM

TEL
FAX
e-mail
TKT/RSVN
FAX
e-mail

:
:
:
:
:
:

(32-2) 502-4447
(32-2) 502-6947
reservations@thaiairways.be
(32-2) 502-4447
(32-2) 502-6947
reservations@thaiairways.be

TKT
RSVN
FAX
AIRPORT
FAX

:
:
:
:
:

(82) 51-600-8183/84
(82) 51-600-8183/84
(82) 51-463-8564
(82) 51-941-8182
(82) 51-941-8183

BUSAN, REPUBLIC OF KOREA
PUSAD : ** VACANT **
6TH FL. HYUNDAI MARINE & FIRE INSURANCE B/D,
240 JUNGANG-DAERO, DONG-GU,
BUSAN, REPUBLIC OF KOREA 601-713

BODHGAYA, REPUBLIC OF INDIA (TEMPORARY OFFICE)
INPAC TRAVELS (INDIA) PVT LTD.
TEL
: (91-0631) 220-0124 /
C/O MR CB SINGH
220-1156
GF, HOTEL THE ROYAL RESIDENCY
FAX
: (91-0542) 250-5353
DUMUHAN ROAD, BODHGAYA
DISTT GAYA, BIHAR, REPUBLIC OF INDIA
CHENNAI, REPUBLIC OF INDIA
MAAAA : MR. CHAWARIT THANASOMBATNANTH
THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PLC., LTD.
KGN TOWERS, 4th FLOOR, B WING
62 ETHIRAJ SALAI, EGMORE
CHENNAI 600 015, REPUBLIC OF INDIA

TKT/RSVN
FAX
AIRPORT
FAX

CHENGDU, PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA
CTUAA : MISS PIRANUJ SOMBURANADHIRA
TKT/RSVN
ROOM 02-03, 12TH FLOOR OF TOWER 1,
CENTRAL PLAZA 8 SHUNCHENG AVENUE,
FAX
CHENGDU, SICHUAN
AIRPORT
PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA
FAX
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:
:
:
:

(91-44) 4206-3311
(91-44) 4206-3344
(91-44) 2256-1928 / 1929
(91-44) 2256-1930

: (86-28) 8666-7575 /
8666-7171
: (86-28) 8666-9371
: (86-28) 8520-5842 / 8520
: (86-28) 8520-5840

COLOMBO, SRI LANKA
CMBAA : MR. NARINTORN SUKKASEAM
NBR 03, SIR EARNEST DE SILVA MAWATHA
COLOMBO 3, SRI LANKA

TKT/RSVN
FAX
AIRPORT
FAX

:
:
:
:

(94-11) 730-7100-05
(94-11) 266-7891
(94-11) 225-2057
(94-11) 225-2861

COPENHAGEN, DENMARK
CPHAA : MR. PATAPONG NANAKORN
Mr. Pricha Nawongs (Acting CPHAA)
RAADHUSPLADSEN 16
DK-1550 COPENHAGEN V
DENMARK

TKT
RSVN
FAX
AIRPORT
FAX

:
:
:
:
:

(45-33) 750-190
(45-33) 750-120
(45-33) 750-180
(45-32) 521-225
(45-32) 523-052

DELHI, REPUBLIC OF INDIA
DELNN : MR. VISET SONTICHAI
THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PUBLIC CO., LTD.
THE AMERICAN PLAZA
HOTEL INTERCONTINENTAL EROS, NEHRU PLACE
NEW DELHI 110 019, REPUBLIC OF INDIA

TKT/RSVN : (91-11) 4149-7777
FAX
: (91-11) 4149-7788
AIRPORT : (91-11) 2565-2413 /
2 565-2796
FAX
: (91-11) 2565-2788

DENPASAR, INDONESIA
DPSAD : MR. PHI-ROON SAKULTHONG
THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PCL
INNA GRAND BALI BEACH HOTEL, GROUND FLOOR
JL. HANG TUAH, SANUR - BALI 80032
INDONESIA

TKT/RSVN
FAX
AIRPORT
FAX

DHAKA, BANGLADESH
DACAA : MR. SATIT DUMRERNG
THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PUBLIC CO.LTD
SPL WESTERN TOWER, LEVEL-9, SPACE-903,
186 BIR UTTAM MIR SHAWKAT ALI ROAD,
TEJGAON INDUSTRIAL AREA, DHAKA-1208,
BANGLADESH
DUBAI, U.A.E.
DXBAA : MR. CHANTOUCH SRINILTA
THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PCL
NO.1 BU HALEEBA PLAZA, SHOP NO. 1
AL MURAQQABAT ROAD, DEIRA
P.O. BOX 13142, DUBAI - U.A.E.
FRANKFURT, GERMANY
FRANN : MR. PRICHA NAWONGS
THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PCL
ZEIL 127
60313 FRANKFURT, GERMANY

:
:
:
:

(62-361) 288-141
(62-361) 288-063
(62-361) 935-5064
(62-361) 935-5063

TKT

: (88-02) 887-9131-45
EXT 502
RSVN
: (88-02) 887-9131-45
EXT 501
FAX
: (88-02) 887-9146
AIRPORT : (88-02) 890-1807 /
1809 / 1812
FAX
: (88-02) 890-1813
TKT/RSVN
FAX
AIRPORT
FAX

:
:
:
:

(971-4) 268-1701
(971-4) 266-5498
(971-4) 224-4305
(971-4) 224-5716

TKT
RSVN
FAX
AIRPORT
FAX

:
:
:
:
:

(49-69) 92874-446
(49-69) 92874-444
(49-69) 92874-222
(49-69) 69070-931
(49-69) 692-981

FUKUOKA, JAPAN
FUKAD : MISS CHONNAKARN AKRAPREEDEE
HINODE FUKUOKA BUILDING
12-1, TENJIN 1, CHUO-KU
FUKUOKA, 810-0001 JAPAN

TKT/RSVN : 0570-064-015
(Call Center for local calls only)
FAX
: (81-92) 734-9480
AIRPORT : (81-92) 477-7870
FAX
: (81-92) 477-0345

LAHORE, ISLAMIC REPUBLIC OF PAKISTAN
LHEAA : MR. LAWIT SAWADIRAK
TKT
THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PUBLIC CO., LTD. RSVN
9-A, DAVIS ROAD, GRAND HOTEL &
FAX
TOWER BUILDING
AIRPORT
LAHORE, ISLAMIC REPUBLIC OF PAKISTAN
FAX

:
:
:
:
:

(92-042) 3630-9791-4
(92-042) 3637-3377
(92-042) 3636-8690
(92-042) 3661-1514/15
(92-042) 3661-1513

TKT
FAX
RSVN
FAX
AIRPORT
FAX

:
:
:
:
:
:

(44) 207-491-7953
(44) 207-907-9555
(44) 330-400-4022
(44) 207-409-1463
(44-208) 976-7915
(44-208) 976-7911

TKT
RSVN
FAX
AIRPORT
FAX

:
:
:
:
:

(63-2) 580-8446-8
(63-2) 580-8441
(63-2) 580-8484
(63-2) 834-0366-68
(63-2) 879-5265

TKT
RSVN
FAX
AIRPORT
FAX

:
:
:
:
:

(61-3) 8662-2200
(61-3) 8662-2255
(61-3) 9650-7003
(61-3) 9338-8954
(61-3) 9335-3608

GUANGZHOU, PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA
CANAA : MR. JUCKSAWAT KITISOOK
TKT/RSVN
G3, WEST WING, THE GARDEN HOTEL
FAX
368 HUANSHI DONGLU, GUANGZHOU 510064 AIRPORT
PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA
FAX

LONDON, UNITED KINGDOM
: (86-20) 8365-2333 EXT 5 LONAA : MR. WIT KITCHATHORN
: (86-20) 8365-2300 / 2488 41 ALBEMARLE STREET
LONDON, W1S 4BF, UNITED KINGDOM
: (86-20) 8613-5310 /
8612-3866
: (86-20) 8613-5315

HANOI, SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
HANAD : MRS. APHITCHAYA SAISA-ARD
TKT
1st & 3rd FLOOR, HANOI LAKE VIEW BUILDING RSVN
28 THANH NIEN ROAD, TAY HO DISTRICT, HANOI FAX
VIETNAM
AIRPORT
FAX

:
:
:
:
:

(84-4) 3826-7921
(84-4) 3826-7922
(84-4) 3826-7394
(84-4) 3884-0530
(84-4) 3886-5574

MANILA, PHILIPPINES
MNLAA : MR. POLAPAT NEELABHAMORN
COUNTRY SPACE 1 BUILDING SEN.
GIL J. PUYAT AVENUE
MAKATI CITY, PHILIPPINES

HO CHI MINH CITY, SOCIAL REPUBLIC OF VIETNAM
SGNAA : MR. WEERAWAT SWASDIBUDTRA
TKT/RSVN :
UNITE 102, SAIGON TOWER OFFICE BUILDING
29 LE DUAN BOULEVARD, BEN NGHE WARD,
FAX
:
DIST. 1, HO CHI MINH CITY,
AIRPORT :
SOCIAL REPUBLIC OF VIETNAM
FAX
:

(84-8) 3822-3365
EXT 5117
(84-8) 3824-3361
(84-8) 3547-0300
(84-8) 3547-0301

MELBOURNE, AUSTRALIA
MELAA : MR. ARNUPHAP KITTIKUL
3RD FLOOR, 250 COLLINS STREET
MELBOURNE, VICTORIA 3000
AUSTRALIA

HONG KONG, PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA
HKGAA : MRS. NONTHAKORN TRAKULPA
TKT
24A UNITED CENTRE
FAX
95 QUEENSWAY, HONG KONG
RSVN
PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA
FAX
AIRPORT
FAX

(852) 2179-7700
(852) 2529-0132
(852) 2179-7777
(852) 2179-7661
(852) 2769-7421
(852) 2382-4595

MILAN, REPUBLIC OF ITALY
MILAA : MR. VUTICHAI KAMPANARTSANYAKORN TKT/RSVN : (39-02) 864-51710
VIA AMEDEI, 15
FAX
: (39-02) 864-51711
20123 MILAN, REPUBLIC OF ITALY
AIRPORT : (39-02) 748-67911
FAX
: (39-02) 748-60470

:
:
:
:
:
:

HYDERABAD, REPUBLIC OF INDIA
HYDAA : **VACANT**
TKT/RSVN : (91-40) 2333-3030
THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PUBLIC CO., LTD.
EXT 110
6-3-249/6, ROAD NO. 01, BANJARA HILLS
FAX
: (91-40) 2333-3003
HYDERABAD - 500034, REPUBLIC OF INDIA
AIRPORT : (91-40) 6660-5022
FAX
: (91-40) 6662-2003
ISLAMABAD, ISLAMIC REPUBLIC OF PAKISTAN
ISBAA : ** VACANT **
RSVN
OFFICE NO 3, 4 HOLIDAY INN ISLAMABAD HOTEL
ISLAMABAD, PAKISTAN
FAX
AIRPORT
FAX
JAKARTA, REPUBLIC OF INDONESIA
JKTAA : MR. ANAN BUDKAEW
WISMA NUSANTARA BUILDING 26TH FLR
JL. MH. THAMRIN NO. 59
JAKARTA 10350 INDONESIA
KARACHI, PAKISTAN
KHIAA : MR. NATTHAKORN CHUNHACHA
TECHNOLOGY PARK
7 TH FLOOR SHAHREH-E-FAISAL
KARACHI, PAKISTAN
KATHMANDU, NEPAL
KTMAA : MR. PEERAPONG JUTAGANOON
ANNAPURNA ARCADE, DURBAR MARG
KATHMANDU, NEPAL
KOLKATA, REPUBLIC OF INDIA
CCUAA : MR. VICHAYA SINGTOROJ
229, A.J.C. BOSE ROAD
CRESCENT TOWERS, 8TH FLOOR
KOLKATA - 700020, REPUBLIC OF INDIA
KUALA LUMPUR, MALAYSIA
KULAA : MR. NIVAT CHANTARACHOTI
SUITE 30.01, 30TH FLOOR, WISMA GOLDHILL
67 JALAN RAJA CHULAN
50200 KUALA LUMPUR, MALAYSIA

:
:
:
:
:

(92-51) 227-2140
(92-51) 227-2141
(92-51) 282-3735
(92-51) 578-1409 / 411
(92-51) 578-1410

TKT/RSVN : (62-21) 390-3588
FAX
: (62-21) 390-4318 /
316-2144
AIRPORT : (62-21) 550-2442-3
FAX
: (62-21) 550-2442-3
TKT/RSVN : (92-21) 3279-2294 /
3278-8000
FAX
: (92-21) 3279-1934
AIRPORT : (92-21) 457-0847 /
907-1472
FAX
: (92-21) 457-3009
TKT/RSVN : (977-1) 422-4387/
3565/ 5084
FAX
: (977-1) 422-1130
AIRPORT : (977-1) 411-3293
FAX
: (977-1) 411-3287
TKT/RSVN
FAX
AIRPORT
FAX

:
:
:
:

(91-33) 3982-7000
(91-33) 3982-7197
(91-33) 2511-8931
(91-33) 2511-8033

TKT/RSVN : (60-3) 2034-6900,
2034-6999
FAX
: (60-3) 2034-6891
AIRPORT : (60-3) 8787-3522
FAX
: (60-3) 8787-3511

KUNMING, PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA
KMGAD : MR. CHATIYA APINYANUKUL
TKT/RSVN
2ND, FLOOR, ATTACHED BUILDING OF
FAX
JINJIANG HOTEL NO. 98 BEIJING ROAD,
AIRPORT
KUNMING, YUNNAN
FAX
PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA

:
:
:
:

(86-871) 6351-1515
(86-871) 6316-7351
(86-871) 6708-5520
(86-871) 6708-5519

MUMBAI, REPUBLIC OF INDIA
BOMAA : MR. PICHEST LAEIETPIBOON
THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PCL
MITTAL TOWERS, A WING, GROUND FLOOR 2A
NARIMAN POINT, MUMBAI - 400021
REPUBLIC OF INDIA
MUNICH, GERMANY
MUCAA : MR. THONGCHAI TUNGKASAREERUK
BAYER KARREE BAYERSTRASSE 83
80335 MUNICH, GERMANY

TKT/RSVN : (91-22) 6637-3777
FAX
: (91-22) 6637-3738
AIRPORT : (91-22) 6685-9219 /
20 / 21
TKT/RSVN
FAX
AIRPORT
FAX

:
:
:
:

(49-89) 2420-7010
(49-89) 2420-7070
(49-89) 9759-2670/71
(49-89) 9759-2676

TKT/RSVN
FAX
AIRPORT
FAX

:
:
:
:

(968) 2465-4195-96 / 79
(968) 2465-9765
(968) 2451-9874
(968) 2451-0524

TKT/RSVN
FAX
AIRPORT
FAX

:
:
:
:

(81-52) 963-8586
(81-52) 963-8588
(81-56) 938-1024
(81-56) 938-1023

OSAKA, JAPAN
OSAAA : MR. WAROTE INTASARA
SUMITOMOSEIMEI YODOYABASHI BUILDING
4-1-21 KITAHAMA, CHUO-KU
OSAKA 541-0041, JAPAN

RSVN
FAX
AIRPORT
FAX

:
:
:
:

(81-06) 6202-5161
(81-06) 6202-4758
(81-072) 456-5140
(81-072) 456-5144

OSLO, NORWAY
OSLAA : MR. KANAPORN APINONKUL
AKERSGT. 32 4TH FLOOR
0180 OSLO, NORWAY

TKT/RSVN : (47) 2311-8888
FAX
: (47) 2311-8880
AIRPORT : (47) 9481-0985

PARIS, FRANCE
PARAA : MR. JESADA CHANDREMA
TOUR OPUS 12
77 ESPLANADE DU GENERAL DE GAULLE
92914 LA DEFENSE CEDEX
FRANCE

TKT
FAX
AIRPORT
FAX

:
:
:
:

(33-1) 5568-8060
(33-1) 4090-7165
(33-1) 4862-4130
(33-1) 4864-6267

TKT
FAX
RSVN
FAX
AIRPORT
FAX

:
:
:
:
:
:

(604) 226-7000
(604) 226-6821
(604) 226-6000
(604) 226-1857
(604) 643-9491
(604) 644-3657

MUSCAT, SULTANATE OF OMAN
MCTAA : ** VACANT **
THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PUBLIC CO., LTD.
GSA BAHWAN TRAVEL AGENCIES
ALRAWAQ BUILDING NO. 10/1 BLOCK 205,
PLOT 20 WAY NO. 207 STREET 7, ALQURUM
MUSCAT SULTANATE OF OMAN
NAGOYA, JAPAN
NGOAA : MR. WEERAWAT RATTANA
SOUTH HOUSE 9F, 6-29, NISHIKI 3-CHOME
NAKA-KU, NAGOYA 460-0003, JAPAN

PENANG, MALAYSIA
PENAD : ** VACANT **
LEVEL 3 BURMAH PLACE
142-L BURMAH ROAD
10050 PENANG, MALAYSIA
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PERTH, AUSTRALIA
PERAA : MS. PATSAMON SINGHA-UDOM
LEVEL 4, ST MARTINS TOWER
44 ST GEORGE’S TERRACE
PERTH, WESTERN AUSTRALIA 6000
PHNOM PENH, KINGDOM OF CAMBODIA
PNHAA : Mr. NATTAKORN PIAMPROM
THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PCL
9-14B, REGENCY BUSINESS COMPLEX B
294 MAO TSE TOUNG BLVD.
PHNOM PENH, KINGDOM OF CAMBODIA
ROME, REPUBLIC OF ITALY
ROMAA : MR. THAMANOON KUPRASERT
50, VIA BARBERINI
00187 ROME, REPUBLIC OF ITALY
SEOUL, REPUBLIC OF KOREA
SELAA : MR. SUTTICHOKE RODLEECHIT
15TH FL., HANHWA FINANCE
CENTER-TAEPYUNGRO 92 SEJONG DAERO,
JUNG-GU
SEOUL, REPUBLIC OF KOREA, 04525

XIAMEN, PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA
XMNAD : MR. NATAPOL VANICHKUL
UNIT C 23 RD FLOOR, INTERNATIONAL PLAZA,
NO.8 LUJIANG ROAD, XIAMEN, 361001
PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA

TKT/RSVN
FAX
AIRPORT
FAX

:
:
:
:

(86-592) 226-1688
(86-592) 226-1678
(86-592) 573-0558
(86-592) 573-0578

(855-23) 214-359-61
(855-23) 214-369
(855-23) 303-868
(855-23) 890-239

YANGON, UNION OF MYANMAR
RGNAA : MR. RATAPONG YANYONG
THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PCL.
0101/1101 SAKURA TOWER,
339 BOGYOKE AUNG SAN ST.
KYAUKTADA 11182, YANGON
THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR

TKT/RSVN
FAX
AIRPORT
FAX

:
:
:
:

(95-1) 255-492-6
(95-1) 255-223
(95-1) 662-661
(95-1) 650-675

:
:
:
:

(39-6) 4781-3304
(39-6) 4746-449
(39-6) 6501-0703 / 773
(39-6) 6501-0297

ZURICH, SWITZERLAND
ZRHAA : MR. SERN CHUPIKULCHAI
THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PUBLIC CO., LTD.
BAHNHOFSTRASSE 67 / SIHLSTRASSE 1
8001 ZURICH, SWITZERLAND

TKT/RSVN
FAX
AIRPORT
FAX

:
:
:
:

(41-44) 215-6500
(41-44) 212-3408
(41-43) 816-4323
(41-43) 816-4590

:
:
:
:
:
:

(82-2) 3707-0133
(82-2) 3707-0155
(82-2) 3707-0011
(82-2) 755-5251
(82-32) 744-3571-4
(82-32) 744-3577

:
:
:
:
:

(86-21) 3366-4111
(86-21) 3366-4020
(86-21) 3366-4010
(86-21) 6834-6803
(86-21) 6834-6802

:
:
:
:
:
:

(053) 920-923
(053) 920-994
(053) 920-999
(053) 920-995
(053) 201-286
(053) 201-286

TKT/RSVN
FAX
AIRPORT
FAX

:
:
:
:

(65) 6210-5000
(65) 6223-9005
(65) 6542-8333
(65) 6542-0179

TKT/RSVN
FAX
AIRPORT
FAX

:
:
:
:

(46-8) 5988-3600
(46-8) 5988-3690
(46-8) 5988-3680
(46-8) 5988-3693

TKT
RSVN
FAX
AIRPORT
FAX

: (61-8) 9265-8201
: (61-8) 9265-8202
(61-8) 9265-8260
: (61-8) 9477-1099
: (61-8) 9479-2113

TKT/RSVN
FAX
AIRPORT
FAX

:
:
:
:

TKT/RSVN
FAX
AIRPORT
FAX
TKT
FAX
RSVN
FAX
AIRPORT
FAX

SHANGHAI, PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA
SHAAA : MRS. PORNSRI CHOTIWIT
TKT/RSVN
THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PCL.
FAX TKT
SHANGHAI OFFICE UNIT 2302,
FAX RSVN
CHONG HING FINANCE CENTER
AIRPORT
288 NANJING ROAD (WEST) SHANGHAI 200003, FAX
PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA
SINGAPORE
SINNN : MR. KITTIPHONG SANSOMBOON
100 CECIL STREET #02-00
THE GLOBE, SINGAPORE 069532
STOCKHOLM, SWEDEN
STOAA : MR. VIRUJ RUCHIPONGSE
DROTTNINGGATAN 33, BOX 1118
STOCKHOLM, SWEDEN
SYDNEY, AUSTRALIA
SYDNN : MR. PRIN YOOPRASERT
75 PITT STREET, SYDNEY
NEW SOUTH WALES 2000
AUSTRALIA

TAIPEI, TAIWAN
TPEAA : MR. CHETSENI DHANARAJATA
7F, NO. 308, SEC. 2, BADE ROAD,
TAIPEI 10492 TAIWAN

TOKYO, JAPAN
TYONN : MR. NOND KALINTA
1-5-1 YURAKUCHO, CHIYODA-KU
TOKYO 100-0006, JAPAN

TKT

: (61-2) 1300-651-960 /
9844-0929
FAX
: (61-2) 9844-0936
RSVN
: (61-2) 1300-651-960 /
9844-0999
FAX
: (61-2) 9844-0936
AIRPORT : (61-2) 9844-0939 /
9669-3033
FAX
: (61-2) 8339-1176

TKT

: (886) 2-8772-5222
EXT. 711
FAX TKT : (886) 2-2776-7656
RSVN
: (886) 2-8772-5111
FAX RSVN : (886) 2-8772-7200
AIRPORT : (886) 3383-4131
FAX
: (886) 3383-4395

TKT/RSVN
FAX
AIRPORT
(NRT)
FAX
AIRPORT
(HND)
FAX

: (81-3) 3503-3311
: (81-3) 3503-3323
: (81-4) 7634-8329
: (81-4) 7634-8328
: (81-3) 3747-0327
: (81-3) 3747-0318

VIENTIANE, LAO PEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC
VTEAD : MISSS PARINEE CHANTHRAKUPT
TKT/RSVN :
M & N BUILDING, GROUND FLOOR
FAX
:
ROOM NO. 70/101-103
AIRPORT :
SOUPHANOUVONG AVENUE
FAX
:
VIENTIANE, LAO PEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC

(856-21) 222-527
(856-21) 216-143
(856-21) 512-024
(856-21) 512-096

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

212 รายงานประจําป 2558

สํานักงานภายในประเทศ
CHIANGMAI, THAILAND
CNXSD : MRS. KORANOT NGUYEN
TKT
240 PRAPOKKLAO ROAD,
FAX
AMPHUR MUANG, CHIANGMAI 52000, THAILAND RSVN
FAX
AIRPORT
FAX
CHIANGRAI, THAILAND
CEISD : MRS. KANLAYAPHA PANICH
870 PHAHOLAYOTIN ROAD
AMPHURE MUANG, CHIANGRAI 57000
THAILAND
HAT YAI, THAILAND
HDYSD : MR. KITTISAK PINMUANG (Acting)
180, 182, 184 NIPHAT UTHIT 1 ROAD
HAT YAI, SONGKHLA 90110, THAILAND

PHUKET, THAILAND
HKTSD : MR. KITTISAK PINMUANG
78 RANONG ROAD, TABOM TALADNUE
MUANG DISTRICT, PHUKET 83000, THAILAND

KRABI, THAILAND
KBVSD : ** VACANT **
KRABI INTERNATIONAL AIRPORT
133 MOO 5 PETKASEM RD. T.NUAKLONG
A.NUAKLONG KRABI 81130, THAILAND

TKT/RSVN : (053) 711-179,
715-207, 715-734
FAX
: (053) 713-663
AIRPORT : (053) 798-202-3
FAX
: (053) 793-821
TKT
FAX
RSVN
FAX
AIRPORT
FAX

:
:
:
:
:
:

(074) 230-445
(074) 233-114
(074) 233-433
(074) 233-114
(074) 227-275
(074) 251-335

TKT
FAX
RSVN
FAX
AIRPORT
FAX

:
:
:
:
:
:

(076) 360-111
(076) 360-487-8
(076) 360-444
(076) 360-485-6
(076) 351-216
(076) 327-423

TKT/RSVN : (075) 701-591-3
FAX
: (075) 701-594
AIRPORT : (075) 701-468-9

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
DUSIT THANI, 240/2 PATTAYA BEACH ROAD,
PATTAYA CITY, CHOLBURI 20150
SURATTHANI, THAILAND
URTSD : MR. SUVIJAK SRISAKULPRASERT
3/27-28 KAROONRAT RD.
A. MUANG SURAT THANI 84000
(SAMUI AIRPORT)

TKT/RSVN : (038) 420-995-7
FAX
: (038) 420-994
TKT/RSVN :
:
FAX
:
AIRPORT :

(077) 289-192
(077) 272-610
(077) 283-997
(077) 441-137

AIRPORT : (077) 601-331-2
FAX
: (077) 601-381

