ข้อมูลสรุ ป (Executive Summary)
หัวข้อนี้ได้มีการยกเลิกหัวข้อ ตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ.11/2552

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

ส่วนที่ 1 บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์
1. ข้อมูลทัวไป
่
บริษทั ทีอ่ อกหลักทรัพย์

:

ประเภทธุรกิจ
ทีต่ งั ้ สํานักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริษทั
Home Page
โทรศัพท์
THAI Contact Center

:
:
:
:
:
:

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) ชือ่ ภาษาอังกฤษเป็ น
THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED
ชือ่ ย่อ THAI
บริการขนส่งทางอากาศและกิจการอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง
เลขที่ 89 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900
0107537001757
www.thaiairways.com
66(0) 2545-1000, 66 (0) 2695-1000
66(0) 2545-3000

หุ้นสามัญของบริ ษทั ฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษทั ฯ มีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้วดังนี้
ทุนจดทะเบียน 1,700,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท รวมมูลค่า 17,000,000,000 บาท
ทุนชําระแล้ว 1,698,900,950 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท รวมมูลค่า 16,989,009,500 บาท

ส่วนที่ 1 หน้าที่ 1-1

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

บริ ษทั ฯ ถือหุ้น ในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่วม ตัง้ แต่ร้อยละ 10 ขึน้ ไป ดังนี้
ทุนจด
ทะเบียน
ชําระแล้ว
(ล้านบาท)

สัดส่วน
การถือหุ้น
(%)

ชื่อบริษทั

ประเภทธุรกิ จ

ชนิ ดของหุ้น

บริษทั ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อสี ต์เอเชีย จํากัด
999/9 อาคารดิออฟฟิ ศเศสแอทเซ็นทรัลเวิลด์ ยูนิตที่
3406-3412 ชัน้ ที่ 34 ถ. พระราม 1 แขวงปทุ มวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2207-9090 โทรสาร 0-2207-9191
บริษัท ดอนเมือ ง อิน เตอร์เนชัน่ แนล แอร์พ อร์ต
โฮเต็ล จํากัด
333 หมู่ 10 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกนั
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ 0-2566-1020-1 โทรสาร 0-2566-1941
บริษทั ครัวการบินภูเก็ต จํากัด
10/3 หมู่ 6 ถนนสนามบิน ตําบลไม้ขาว
อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ (076) 327-497, (076) 327-500-6
โทรสาร (076) 327-123-4
บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จํากัด
(มหาชน)
2 ซอยกัปตันบุช ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0-2266-0123 โทรสาร 0-2236-6656
บริษั ท บริก ารเชื้ อ เพลิง การบิ น กรุ ง เทพ จํ า กัด
(มหาชน)
171/2 หมู่ 10 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงสีกนั
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ 0-2565-3811-8 โทรสาร 0-2565-3825
บริษทั โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จํากัด
999 อาคารโรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
หมู่ 1 ตําบลหนองปรือ อําเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2131-1111 โทรสาร 0-2131-1188
บริษทั สายการบินนกแอร์ จํากัด
183 อาคารรัจนาการ ชัน้ 17 ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2627-2000 โทรสาร 0-2286-9830

บริก ารด้า นคอมพิว เตอร์ สํา หรับ
การสํารองทีน่ ัง่ โดยสารและบริการ
เดิ น ท า งอื่ น ๆ ให้ กั บ ตั ว แ ท น
จําหน่าย

สามัญ

15.00

55.0

โรงแรมและร้านอาหาร

สามัญ

120.00

40.0

ครัวการบิน

สามัญ

100.00

30.0

โรงแรมและร้านอาหาร

สามัญ

937.50

24.0

คลังเชือ้ เพลิงและบริการ
เติมเชือ้ เพลิงให้แก่เครือ่ งบิน

สามัญ

510.00

22.59

โรงแรมและร้านอาหาร

สามัญ

1,017.78

30.0

บริการขนส่งทางอากาศ

สามัญ

500.00

39.0

หมายเหตุ : ข้อมูลสิ้ นสุด 31 ธันวาคม 2552

ส่วนที่ 1 หน้าที่ 1-2

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

บุคคลอ้างอิ ง
นายทะเบียนหลักทรัพย์ (หุน้ สามัญ) :

บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2229-2800, 0-2229-2888, 0-2654-5599
โทรสาร 0-2359-1262-3

ผูแ้ ทนผูถ้ อื หุน้ กูค้ รัง้ ที่ 1/2546

:

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ฝ่ ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์
ชัน้ 20 เลขที่ 1 ซอยกสิกรไทย ถนนราษฎร์บรู ณะ
เขตราษฎร์บรู ณะ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์ 0-2470-3687, 0-2470-1986 โทรสาร 0-2470-3648

นายทะเบียนหุน้ กูค้ รัง้ ที่ 1/2546

:

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ฝ่ ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์
ชัน้ 20 เลขที่ 1 ซอยกสิกรไทย ถนนราษฎร์บรู ณะ
เขตราษฎร์บรู ณะ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์ 0-2470-1981-3 โทรสาร 0-2470-1998

ผูแ้ ทนผูถ้ อื หุน้ กูค้ รัง้ ที่ 1/2547

:

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
กลุม่ บริการผูแ้ ทนผูถ้ อื หุน้ กู้
เลขที่ 900 อาคารต้นสนทาวเวอร์ ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2655-9129 โทรสาร 0-2655-9001

นายทะเบียนหุน้ กูค้ รัง้ ที่ 1/2547

:

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
สายปฏิบตั กิ ารธุรกรรมการเงินและหลักทรัพย์
อาคาร 2 ชัน้ 3 1060 ถนนเพชรบุรตี ดั ใหม่
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2256-2323-27 โทรสาร 0-2256-2405

ผูแ้ ทนผูถ้ อื หุน้ กูค้ รัง้ ที่ 1/2548

:

ธนาคารไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2626-7000 โทรสาร 0-2626-7543

นายทะเบียนหุน้ กูค้ รัง้ ที่ 1/2548

:

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
ฝ่ ายปฏิบตั กิ ารหลักทรัพย์บริการและวาณิชธนกิจ
เลขที่ 393 ถนนสีลม ซอย 7 เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2230-5575, 0-2230-5731 โทรสาร 0-2230-6093

ส่วนที่ 1 หน้าที่ 1-3

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

นายทะเบียนหุน้ กูค้ รัง้ ที่ 1/2550

:

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
ฝ่ ายปฏิบตั กิ ารหลักทรัพย์บริการและวาณิชธนกิจ
เลขที่ 393 ถนนสีลม ซอย 7 เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2230-5575, 0-2230-5731 โทรสาร 0-2230-6093

ผูแ้ ทนผูถ้ อื หุน้ กูค้ รัง้ ที1่ /2550

:

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
ฝ่ ายปฏิบตั กิ ารหลักทรัพย์บริการและวาณิชธนกิจ
เลขที่ 393 ถนนสีลม ซอย 7 เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2230-5575, 0-2230-5731 โทรสาร 0-2230-6093

ผูส้ อบบัญชี

:

สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2273-6974-91 โทรสาร 0-2618-5769-70

ส่วนที่ 1 หน้าที่ 1-4

แบบ 56-1

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

56-1

2. ปัจจัยเสี่ยง
________________________________________________________________________
ในสภาวะทีก่ ารดําเนินธุรกิจการบินพาณิชย์มกี ารแข่งขันอย่างรุนแรงในระดับโลก ภาคการท่องเทีย่ วหดตัวลงทัง้ จาก
ภาวะวิกฤติการเงินโลกและปั จจัยทางการเมืองภายในประเทศ ประกอบกับความผันผวนจากปั จจัยเสีย่ งต่างๆ อาทิ ราคา
นํ้ามันเชือ้ เพลิง และอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ ส่งผลให้บริษทั ฯ ต้องมีกลไกการบริหารงานเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพ
และมีความระมัดระวังในการดําเนินธุรกิจอย่างมาก เพือ่ สร้างความแข็งแกร่งให้สามารถแข่งขันในสภาวะการณ์ดงั กล่าวได้
ในการนี้ บริษทั ฯ ได้มงุ่ ให้ความสําคัญกับการบริหารความเสีย่ งขององค์กรทัง้ ปั จจัยภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่อง
เพื่อสร้างความเชื่อมันแก่
่ ผูถ้ อื หุ้นและผูม้ สี ่วนได้เสีย โดยระบุความเสีย่ งและจัดอันดับความสําคัญ เพื่อวางมาตรการแก้ไข
ควบคุม ป้ องกัน อย่างมีประสิทธิภาพ เป็ นระบบตามมาตรฐานสากล และเป็ นไปตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ทัง้ นี้ เพื่อให้บริษทั ฯ สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ตามเป้ าหมายทีว่ างไว้ พร้อมกันนัน้ บริษทั ฯ มี
นโยบายส่งเสริมให้ทุกฝ่ ายขององค์กรใช้การบริหารความเสีย่ งเป็ นเครื่องมือในการบริหารงาน และเป็ นหัวใจสําคัญที่ต้อง
คํานึงถึงตลอดกระบวนการทํางานจนฝั งรากลึกกลายเป็ นวัฒนธรรมขององค์กร ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความโปร่งใส เป็ นธรรม
ตรวจสอบได้ และเกิดประโยชน์สงู สุดต่อทุกฝ่ ายทีเ่ กีย่ วข้อง ซึ่งเท่ากับเป็ นการส่งเสริมการกํากับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั ฯ
อีกทางหนึ่งด้วย
ด้วยความมุ่งมันที
่ ่จะควบคุมดูแลให้การบริหารความเสีย่ งของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกกระบวนการ
ธุรกิจ โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง (Risk Management Committee) ทําหน้าที่กําหนดนโยบาย แนวทาง และ
กํากับดูแลการบริหารความเสีย่ งในองค์กร ส่วนในระดับปฏิบตั งิ านได้มอบหมายให้ฝ่ายบริหารเป็ นผูก้ าํ กับดูแล ส่งเสริมให้เกิด
การปฏิบตั อิ ย่างจริงจัง รวมทัง้ วางมาตรการควบคุมและจัดการปั จจัยความเสี่ยงทัง้ ในระดับองค์กรและระดับฝ่ ายที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบให้อยู่ในระดับทีย่ อมรับได้ หรือมันใจว่
่ าบริษทั ฯ จะไม่ได้รบั ความเสียหายและผลกระทบอย่างรุนแรง โดยมี
การรายงานความคืบหน้าและติดตามผลการควบคุมความเสีย่ งทีม่ นี ัยสําคัญระดับองค์กรอย่างต่อเนื่องต่อคณะกรรมการฝ่ าย
บริหารงานนโยบาย คณะกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจสนับสนุ นการบิน คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง และคณะกรรมการ
บริษัท ฯ เพื่อ ให้ม ีก ารบริห ารจัด การและติด ตามอย่ า งใกล้ชิด มีป ระสิท ธิภ าพ และมัน่ ใจว่า สามารถดํา เนิ น งานให้บ รรลุ
วัตถุประสงค์และเป้ าหมายทีก่ าํ หนดไว้

1.

ความเสี่ยงจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย

การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีค วามสัม พัน ธ์กบั ธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศโดยตรง เนื่องจาก
ผูโ้ ดยสารส่วนใหญ่ของบริษทั ฯ เป็ นนักท่องเทีย่ วทีม่ าท่องเทีย่ วในภูมภิ าคต่างๆ ของประเทศไทย ดังนัน้ ธุรกิจของบริษทั ฯ
จึงขึน้ อยูก่ บั ความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วของประเทศ ปั จจัยภายนอกทีม่ ผี ลกระทบ เช่น ภาวะเศรษฐกิจโลก
จากวิก ฤติการณ์ ทางการเงิน ในประเทศสหรัฐอเมริก าและภาคพื้น ยุโรป ส่งผลให้นัก ท่ องเที่ยวทัว่ โลกชะลอการเดิน ทาง
กอปรกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 หรือ H1N1 ทีแ่ พร่ระบาดตัง้ แต่เดือนมีนาคม
2552 จนถึงปั จจุบนั ยังมีการแพร่ระบาดอยู่ ทําให้มผี ลกระทบต่อจํานวนผู้โดยสารที่เดินทางเข้าออกกลุ่มประเทศที่มกี าร
แพร่ระบาดของโรค ซึง่ ประเทศไทยเป็ นหนึ่งในกลุ่มประเทศดังกล่าว นอกจากนี้ องค์การอนามัยโลกได้เตือนให้ระวังการแพร่
ระบาดในระยะที่ 2 หรือระยะทีเ่ ชือ้ โรคจะกลายพันธุ์ ในขณะทีว่ คั ซีนสําหรับการรักษาโรค H1N1 กําลังอยูร่ ะหว่างการทดลอง
ผล
บริษทั ฯ ตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องดังกล่าวจึงกําหนดมาตรการป้ องกันอย่างต่อเนื่องและใกล้ชดิ โดยการจัดตัง้
หน่ วยพิเศษ Special Process Audit (SPA) เพื่อติดตามและตรวจสอบการปฏิบ ัติงานของทุ กหน่ วยงานให้เป็ น ไปตามมาตรการ
การป้ องกัน เป็ นการยืนยันและสร้างความมันใจแก่
่
ผูโ้ ดยสารในมาตรฐานและการให้บริการของการบินไทย สําหรับปั จจัย
ส่วนที่ 1 หน้าที่ 2-1
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ภายในประเทศอันเกิดจากเหตุการณ์ ปิดท่าอากาศยานสุวรรณภูมเิ มื่อช่วงปลายปี 2551 ยังคงส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่อง
ต่อความเชือ่ มันของนั
่
กท่องเทีย่ วในปี 2552 แม้วา่ จะมีการดําเนินการเสริมสร้างความเชือ่ มันแก่
่ นกั ท่องเทีย่ วมาโดยตลอด ซึง่
คงต้องใช้เวลาในการฟื้ นฟูภาพลักษณ์ของประเทศ
ฝ่ ายขายของบริษทั ฯ ได้เฝ้ าติดตามและจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเชื่อมันและกระตุ
่
้น
การเดิน ทางของนั ก ท่ อ งเที่ยว นอกจากนี้ บริษัท ฯ ได้ร่วมมือกับ การท่ องเที่ยวแห่งประเทศไทย (Tourism Authority of
Thailand : TAT) และสํานักงานส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (Thailand Convention and Exhibition Bureau : TCEB) และ
องค์ก รเอกชนอื่น ๆ เพื่อ สนั บ สนุ น ให้ ม ีก ารจัด ประชุ ม ในประเทศไทยเพิ่ม ขึ้น อาทิ ร่ ว มกับ Starwood Hotel ในการจัด
“Thailand Recovery MICE Lead Generation Campaign 2009” ระหว่างเดือนมีนาคมถึงกันยายน 2552 ร่วมกับกรมพัฒนา
การแพทย์แ ผนไทยและการแพทย์ท างเลือ ก กระทรวงสาธารณสุ ข ในการจัด “Conference on Tradition Medicine in
ASEAN Countries” รว ม ทั ้ ง กั บ SOS Medical Tourism Service ใน ก า ร จั ด “The World Medical Health Tourism
Conference 2009” เป็ นต้น ซึง่ จะส่งผลดีต่อการท่องเทีย่ วไทยโดยรวม

2.

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคานํ้ามันอากาศยาน

เนื่องจากราคานํ้ ามันอากาศยานซึ่งเป็ นค่าใช้จ่ายหลักในการดําเนินธุรกิจการบินมีความผันผวนอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงต้นปี
ระดับราคานํ้ ามันฯ อยู่ท่ีประมาณ 55 - 60 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล และปรับตัวสูงขึ้นมาอยู่ท่ปี ระมาณ 80 - 85 ดอลลาร์สหรัฐต่อ
บาร์เรลในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2552 ส่งผลให้บริษทั ฯ ได้รบั ผลกระทบโดยตรง ซึง่ บริษทั ฯ ยังคงมีนโยบายประกันความเสีย่ งราคา
นํ้ ามันอากาศยาน (Jet Fuel Price Hedging) เพื่อลดความผันผวนของต้นทุนด้านนํ้ ามันอากาศยานในปริมาณที่เหมาะสมและ
ต่อเนื่องพร้อมทัง้ ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการการใช้น้ํ ามันอากาศยาน (Fuel Management) อย่างต่อเนื่อง รวมถึง
ดําเนินการให้มกี ารเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนํ้ ามันอากาศยาน (Fuel Surcharge) ในระดับทีเ่ หมาะสมและทันต่อเหตุการณ์
ทัง้ นี้ ขึน้ อยู่กบั สภาวะการแข่งขันกับสายการบินในแต่ละเส้นทางบิน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายนํ้ ามันอากาศยานที่เพิม่ สูงขึน้
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้เปิ ดทําการบินไปยังจุดบินใหม่ทส่ี ามารถทํากําไรและยกเลิกเส้นทางบินทีม่ ผี ลดําเนินงานขาดทุน เช่น เปิ ด
ทําการบินตรงในเส้นทางกรุงเทพฯ – ออสโล และหยุดทําการบินชัวคราวในเส้
่
นทางบินตรงกรุงเทพฯ – โจฮันเนสเบิรก์

3.

ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงิ นตราต่างประเทศ

จากการทีบ่ ริษทั ฯ มีรายได้เป็ นเงินตราต่างประเทศกว่า 40 สกุล คิดเป็ นร้อยละ 72 ของรายได้รวมทัง้ หมด ในขณะทีม่ ี
หนี้สนิ และค่าใช้จ่ายใน 4 สกุลหลัก ได้แก่ ดอลลาร์สหรัฐ (USD) เยน (JPY) ยูโร (EUR) และบาท (THB) บริษทั ฯ จึงได้ดาํ เนินการ
บริห ารความเสีย่ งอัน เนื่ องจากความผัน ผวนของอัต ราแลกเปลีย่ น เพื่อรองรับ ความผัน ผวนของตลาดเงินซึ่งเป็ นปั จจัย
ภายนอกทีไ่ ม่สามารถควบคุมได้ บริษทั ฯ ได้ดําเนินการโดยใช้หลักการ Natural Hedging คือ การจัดให้รายจ่ายเป็ นเงินสกุล
เดีย วกับ รายได้ม ากที่ สุ ด และการปรับ โครงสร้างเงิน กู้ ในสกุ ล เงิน ต่ างๆ ให้ ส อดคล้อ งกับ สกุ ล เงิน ของเงิน สดสุ ท ธิจ าก
การดําเนิ นการ (Net Operating Cash Flow) พร้อมๆ กับลดความเสี่ยงของการมีหนี้ เป็ นเงิน สกุลต่ างประเทศมากเกิน ไป
โดยการมีหนี้สกุลบาทด้วยส่วนหนึ่ง เพื่อลดความผันผวนของรายการผลกําไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนในงบการเงิน
ด้ว ยการวางแผนในการจัด หาเงิน ทุน และการใช้เ ครื่อ งมือ ทางการเงิน ในการทํ า ธุร กรรมที เ่ หมาะสม ได้แ ก่ Cross
Currency Swap (CCS) ในช่วงทีต่ ลาดเงินเอื้ออํานวย โดย ณ 31 ธันวาคม 2552 บริษทั ฯ มีสดั ส่วนเงินกูใ้ นสกุลหลักภายหลัง
จากการทํา CCS ดังนี้ USD : EUR : JPY : THB = 2 : 39 : 11 : 48 (ไม่รวมภาระผูกพันค่าเช่าเครือ่ งบินเพื่อการดําเนินงาน)

ส่วนที่ 1 หน้าที่ 2-2

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

4.

56-1

ความเสี่ยงจากการที่บริ ษทั ฯ มีข้อพิ พาททางกฎหมาย

บริษัทฯ ถู กสอบสวน กล่ าวหา และฟ้ องร้อง กระทําละเมิดร่วมกับสายการบินอื่นๆ กํ าหนดค่าธรรมเนี ยมพิเศษเพื่อ
ชดเชยค่านํ้ามัน (Fuel surcharge) และค่าธรรมเนียมอื่นๆ อันเป็ นการละเมิดกฎหมายแข่งขันทางการค้า

กรณี ถกู สอบสวน

- บริษทั ฯ ถูกกระทรวงยุตธิ รรมสหรัฐ (Department of Justice) สอบสวนกรณีกระทําละเมิดต่อกฎหมายป้ องกัน การ
ผูกขาดทางการค้าของสหรัฐอเมริกา ซึง่ ยังไม่ทราบว่าบริษทั ฯ จะถูกแจ้งข้อกล่าวหาหรือไม่เพียงใด

กรณี ถกู กล่าวหา

- บริษทั ฯ ถูกคณะกรรมาธิการประชาคมยุโรป (Commission of the European Communities) กล่าวหาว่า กระทํา
ละเมิดต่อกฎหมายประชาคมยุโรป (EU Law) ซึง่ ยังไม่มกี ารระบุจาํ นวนเงินค่าปรับจนกว่าคณะกรรมาธิการประชาคม
ยุโรปจะชีข้ าดว่าบริษทั ฯ เป็ นฝ่ ายผิดและกําหนดค่าปรับทีบ่ ริษทั ฯ ต้องชําระต่อไป
- บริษทั ฯ ถูกตรวจสอบโดยทางการของประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (Korea Fair Trade Commission : KFTC) และ
ได้รบั รายงานผลการสอบสวน (Examiner’s Report) ซึ่งแนะนํ าให้ KFTC ตัง้ ข้อกล่าวหาต่อบริษทั ฯ ว่ากระทําผิด
กฎหมายป้ องกันการผูกขาดทางการค้าของประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทําข้อโต้แย้งรายงาน
การสอบสวนดังกล่าว

กรณี ถกู ฟ้ องร้องดําเนิ นคดี

- กลุ่มผูข้ นส่งทางอากาศและกลุ่มผูโ้ ดยสารฟ้ องร้องต่อศาลแพ่งในประเทศสหรัฐอเมริกากล่าวหาว่าบริษทั ฯ ร่วมกับ
สายการบิน อื่น กําหนดราคาค่าโดยสารและค่าระวางการขนส่ง ค่าธรรมเนี ยมพิเศษต่ างๆ อัน เป็ น การละเมิด
กฎหมาย Antitrust ของประเทศสหรัฐอเมริกา ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพื่อโต้แย้งข้อกล่าวหาก่อนทีจ่ ะเข้าสู่
การสืบพยานต่อไป ดังนัน้ จึงยังไม่มกี ารระบุจาํ นวนเงินค่าเสียหายทีเ่ รียกร้อง
- บริษั ทฯ ถู ก ทางการออสเตรเลีย (Australian Competition and Consumer Commission : ACCC) ฟ้ องคดีอ าญา
กล่าวหาว่าบริษทั ฯ กระทําละเมิดกฎหมายป้ องกันการผูกขาดทางการค้าของประเทศออสเตรเลีย โดยยังไม่ได้ระบุ
ค่าปรับและค่าเสียหายทีเ่ รียกร้องมา
- บริษทั ฯ ถูกทางการนิวซีแลนด์ (New Zealand Commerce Commission : NZCC) ฟ้ องคดีอาญากล่าวหาว่าบริษทั ฯ
กระทํา ละเมิด กฎหมายป้ อ งกัน การผูก ขาดทางการค้า ของประเทศนิ ว ซีแ ลนด์ โดยยังไม่ ไ ด้ร ะบุ ค่ า ปรับ และ
ค่าเสียหายทีเ่ รียกร้องมา
อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากที่บริษทั ฯ ได้รบั หนังสือจากคณะกรรมาธิการประชาคมยุโรปในปี พ.ศ. 2551 แล้ว บริษทั ฯ
ได้จดั ทําคู่มอื และแนวปฏิบตั ิในการดําเนินการต่างๆ แจกจ่ายให้แก่พนักงาน เพื่อป้ องกันมิให้พนักงานปฏิบตั ิหน้ าที่อนั มี
ลักษณะเสีย่ งต่อการกระทําผิดต่อกฎหมายภายในประเทศต่างๆ ซึง่ รวมถึงกฎหมายทีเ่ กีย่ วกับการผูกขาดทางการค้าด้วย

5.

ความเสี่ยงจากระเบียบ EU Emission Trading Scheme

จากการทีส่ หภาพยุโรป (European Commission/ EU) ได้ออกระเบียบการซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
หรือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 ) สําหรับการบิน (Emission Trading Scheme/ETS) และนํามาใช้กบั สายการบินทีบ่ นิ เข้า
ยุ โ รปในปี พ.ศ. 2555 เป็ นต้ น ไป โดยมี ข้ อ กํ า หนดว่ า สายการบิ น ที่ ทํ า การบิ น เข้ า ยุ โ รปในปี ดัง กล่ า วจะต้ อ งจํ า กั ด
การปลดปล่อย CO2 ให้เท่ากับปริมาณ CO2 ที่ปลดปล่อยในปี ฐาน คือ พ.ศ. 2547 – 2549 หรืออีกนัยหนึ่งคือ การจํากัดมิให้
สายการบินเติบโตและมิให้ปลดปล่อยสารพิษมากกว่าปี ดงั กล่าว ดังนัน้ หากสายการบินใดเติบโตเกิน จะต้องทดแทนด้วย
คาร์บอนเครดิตในรูป CERs (Certified Emission Reduction) ซึ่งเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2552 บริษทั ฯ ได้เริม่ ส่งแผนการใช้
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นํ้ ามันและปริมาณ CO2 ให้แก่ Deutsche Emissionhandelsstelle/DEHSt ซึ่งเป็ นผูด้ ูแลบริษทั ฯ ในเรื่อง Emission Trading
ของ EU และเตรียมส่งข้อมูลของปี พ.ศ. 2553 เพือ่ ให้ DEHSt นําไปใช้เป็ นฐานข้อมูลในเรือ่ งนี้
บริษัทฯ ได้กําหนดแผนกลยุทธ์เพื่อตอบสนองข้อกําหนดดังกล่าว โดยบริห ารการลดปริม าณก๊ าซเรือนกระจกที่
ปลดปล่อยทัง้ หมดของบริษัทฯ โดยดําเนิน ตามหลักของ IATA คือ Technology, Infrastructure, Operations และ Market
Based Measure ซึง่ จะต้องมีการลงทุนและมีความเกีย่ วข้องกับฝ่ ายต่างๆ ทัง้ ในและนอกบริษทั ฯ อย่างกว้างขวาง
ข้อกําหนด ETS ของ EU เป็ นข้อกําหนดที่ส่งผลกระทบให้บริษทั ฯ ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึน้ เนื่องจากสายการบิน
ทุกสายรวมทัง้ บริษทั ฯ มีการเติบโต และปลดปล่อย CO2 เกินกว่าปี ฐานคือปี พ.ศ. 2547 - 2549 บริษทั ฯ จึงได้วางแผนในการ
เตรียมค่าใช้จ่ายสําหรับการจัดหาคาร์บอนเครดิตมาชดเชย โดยค่าใช้จ่ายนี้จะมีปริมาณการใช้น้ํามันและการเผาผลาญ CO2
ของเที่ยวบินในยุโรปของบริษัทฯ ในปี พ.ศ. 2553 เป็ นตัวแปรหลัก ซึ่งบริษัทฯ กําลังวางแผนหาความได้เปรียบในเรื่อง
ดังกล่าวเพือ่ ลดค่าใช้จ่ายทีจ่ ะเกิดขึน้

6.

ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้

บริษทั ฯ มีภาระต้องชําระดอกเบี้ยจากการกู้เงินในการลงทุน บริษทั ฯ จึงได้ทําการบริหารความเสีย่ งทางการเงิน โดย
พิจารณาปรับโครงสร้างหนี้ดว้ ยการนําเครื่องมือทางการเงิน ได้แก่ Interest Rate Swap (IRS) มาใช้ในการแปลงอัตราดอกเบี้ย จาก
อัตราดอกเบี้ยลอยตัวที่คาดว่าจะปรับสูงขึน้ มาเป็ นอัตราดอกเบี้ยคงที่ท่อี ยู่ในอัตราตํ่า โดยอาศัยจังหวะที่อตั ราดอกเบี้ยใน
ตลาดอยู่ในระดับตํ่าและมีแนวโน้มที่จะสูงขึน้ ในอนาคต เพื่อลดความเสีย่ งจากการปรับตัวสูงขึน้ ของต้นทุนทางการเงินของ
บริษทั ฯ
จากการบริหารความเสีย่ งดังกล่าว ทําให้บริษทั ฯ มีหนี้สนิ ทีม่ อี ตั ราดอกเบี้ยคงที่เพิม่ ขึน้ โดย ณ สิน้ เดือนธันวาคม 2552
บริษัทฯ มีหนี้ สินที่ม ีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ค ิดเป็ นร้อยละ 50 ของภาระหนี้ สินทัง้ หมด (ไม่รวมภาระผูกพันค่าเช่าเครื่องบินเพื่อ
การดําเนินงาน) และมีอตั ราดอกเบีย้ เฉลีย่ เท่ากับร้อยละ 3.38
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3. ลักษณะการประกอบธุรกิ จ
3.1 ความเป็ นมา
บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) เป็ นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม เริม่ ก่อตัง้ โดยการทําสัญญาร่วมทุนระหว่าง
บริษทั เดินอากาศไทย จํากัด กับสายการบิน สแกนดิเนเวียน แอร์ไลน์ ซิสเต็ม (เอส. เอ. เอส.) เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2502 โดยมี
วัตถุ ประสงค์เพื่อดําเนินธุรกิจการบินระหว่างประเทศ โดยได้รบั การสนับสนุ นทางด้านการบริหาร อุปกรณ์ และด้านการช่าง
จาก เอส. เอ. เอส. บริษทั ฯ ได้จดทะเบียนเป็ นบริษทั จํากัดด้วยทุนจดทะเบียนแรกเริม่ 2 ล้านบาท เมือ่ วันที่ 29 มีนาคม 2503 โดย
บริษทั เดินอากาศไทย จํากัด ถือหุน้ ร้อยละ 70 และ เอส. เอ. เอส. ถือหุน้ ร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียน
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2520 เอส. เอ. เอส. ได้โอนหุ้นที่มอี ยู่ทงั ้ หมดให้แก่ บริษทั เดินอากาศไทย จํากัด และถือเป็ น
การยกเลิกสัญญาร่วมทุน และบริษทั ฯ ได้ทําการเพิม่ ทุนโดยให้กระทรวงการคลังเข้าร่วมถือหุ้น ต่อมาเมื่อวันที่ 1 เมษายน
2531 รัฐบาลในสมัย ฯพณฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรี ได้ดําเนินการรวมกิจการการบินภายในประเทศ
ทีบ่ ริษทั เดินอากาศไทย จํากัด ให้บริการ เข้ากับกิจการของบริษทั ฯ ตามมติคณะรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ เป็ นผลให้เงินทุน
จดทะเบียนของบริษทั ฯ เพิม่ ขึน้ เป็ น 2,230 ล้านบาท โดยมีกระทรวงการคลังเป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ บริษทั ฯ จึงเป็ นสายการบิน
แห่งชาติทร่ี บั ผิดชอบกิจการการบินพาณิชย์ทงั ้ เส้นทางบินภายในประเทศและเส้นทางบินระหว่างประเทศทัง้ หมด
บริษทั ฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2534 โดยได้ทําการแปลงกําไร
สะสมให้เป็ นหุ้นเพิม่ ทุน ทําให้มที ุนจดทะเบียนเพิม่ ขึน้ เป็ น 13,000 ล้านบาท และทําการเพิม่ ทุนใหม่อกี จํานวน 1,000 ล้านบาท
และ 3,000 ล้านบาท ตามลําดับ ดังนัน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 17,000 ล้านบาท และมีทุน
ชําระแล้ว 16,989 ล้านบาท โดยกระทรวงการคลัง ถือหุ้นร้อยละ 51.03 ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 48.97 กระจายสู่ประชาชนทัวไป
่
ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ รวมทัง้ พนักงานของบริษทั ฯ

3.2 ลักษณะการประกอบธุรกิ จของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ร่วม
• การประกอบธุรกิ จของบริ ษทั ฯ
บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) เป็ นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม และเป็ นสายการบินแห่งชาติ
ทีร่ บั ผิดชอบกิจการการบินพาณิชย์ทงั ้ เส้นทางบินระหว่างประเทศและเส้นทางบินภายในประเทศ โดยประกอบกิจการขนส่ง
ทางอากาศทัง้ ในประเทศและระหว่างประเทศ (Transportation Activities) ทัง้ นี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษทั ฯ ให้บริการไป
ยังจุดบินต่างๆ 73 เมืองใน 34 ประเทศ ประกอบด้วยเมืองภายในประเทศ 12 เมือง (ไม่รวมกรุงเทพฯ) และเมืองในต่างประเทศ
61 เมือ ง ใน 34 ประเทศ ครอบคลุ ม 5 ทวีป โดยมีเที่ยวบิน ที่ให้บ ริก ารทัง้ หมด 890 เที่ยวบิน ต่ อสัป ดาห์ เป็ น เที่ยวบิน
ภายในประเทศ 346 เที่ยวบิน และเที่ยวบินระหว่างประเทศ 544 เที่ยวบิน เส้นทางภูมภิ าค 399 เที่ยวบิน เส้นทางข้ามทวีป
145 เทีย่ วบิน นอกจากนี้ ยังได้ร่วมมือกับกลุ่มพันธมิตรเพื่อขยายเครื่อข่ายเส้นทางบินไปยังส่วนต่างๆ ของโลก ทําให้มบี ริการ
ครอบคลุมทัง้ 5 ทวีปทัวโลก
่
ในการดําเนิ นธุ รกิจการขนส่งทางอากาศ สายการบินที่รบั ขนส่งต้องให้บริการผู้โดยสารเริม่ ตัง้ แต่ ภายในอาคาร
ท่ าอากาศยาน ณ จุ ดต้ น ทาง การให้ บ ริการ ณ ลานจอด การให้ บ ริก ารบนเครื่องบิ นตลอดเส้นทางบิน จนถึ งการบริก าร
ณ จุดหมายปลายทาง การขนส่งสินค้าทางอากาศมีลกั ษณะเช่นเดียวกัน กล่าวคือ สายการบินที่รบั ขนส่งสินค้าจะต้องให้บริการ
ดูแลรักษาสินค้าในคลังสินค้าทัง้ สินค้าทีจ่ ะส่งออกไปหรือรับเข้ามา (Cargo Services) รวมทัง้ ให้บริการรับส่งสินค้าระหว่างคลังสินค้า
กับเครือ่ งบิน (Cargo Handling)
ส่วนที่ 1 หน้า 3-1
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ตัง้ แต่ เดือ นพฤศจิก ายน 2544 บริษั ท ฯ ปรับ โครงสร้า งองค์ ก ร โดยแยกการบริห ารออกเป็ นธุ ร กิ จ หลัก และ
หน่วยธุรกิจ ดังนี้

ธุรกิ จสายการบิน
ธุรกิจสายการบินเป็ นกิจการหลักของบริษทั ฯ ประกอบด้วยการบริการขนส่งผูโ้ ดยสาร และการบริการขนส่งสินค้าพัสดุภณ
ั ฑ์
และไปรษณียภัณฑ์ โดยบริษทั ฯ ได้ให้บริการขนส่งในเส้นทางบินไปยังจุดบินต่างๆ ทัง้ แบบเทีย่ วบินประจําและเทีย่ วบินเช่าเหมาลํา
ในเส้นทางบินระหว่างประเทศและภายในประเทศ

กิ จการหน่ วยธุรกิ จที่เกี่ยวเนื่ องโดยตรงกับการขนส่ง
หน่ วยงานธุรกิจซึ่งเป็ นกิจการที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับการขนส่งเป็ นสิง่ จําเป็ นสําหรับการขนส่งทางอากาศ จะต้องมี
การดําเนิ นการที่สอดคล้องต่ อเนื่ องกันอย่างเป็ นระบบ เพื่อให้เครื่องบินสามารถออกเดินทางจากสถานี ต้นทางและถึงสถานี
ปลายทางตรงตามกําหนดเวลาที่ระบุในตารางบิน ด้วยความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ทําให้เกิดความเชื่อถือและความมันใจ
่
แก่ผโู้ ดยสาร ซึง่ มีรายละเอียดการให้บริการต่างๆ ดังนี้


กิ จการบริ การลูกค้าภาคพืน้ (Ground Customer Services)

- บริการตรวจรับบัตรโดยสาร ตรวจสอบและบันทึกนํ้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระของผู้โดยสารพร้อมติด Baggage
Tag (Check-in Service)
- บริการผู้โดยสารขาออก (Departure Gate Services) การตรวจนับผู้โดยสารขึ้นเครื่อง การบริการผู้โดยสาร
ต่อเครือ่ ง (Transit) และการให้บริการผูโ้ ดยสารขาเข้า (Arrival Gate Services)
- บริการผู้โดยสารพิเศษต่ างๆ (Special Services) เช่ น ผู้โดยสาร VIP First Class Business Class ผู้สูงอายุ
ผูป้ ่ วย/คนพิการ เป็ นต้น
- บริการห้องรับรองพิเศษ (Lounge Services) สําหรับผูโ้ ดยสารชัน้ หนึ่ง ผูโ้ ดยสารชัน้ ธุรกิจ และสมาชิกบัตรทอง
ตลอดจนการให้บริการ Royal Orchid Spa สําหรับผู้โดยสารชัน้ หนึ่ งและผู้โดยสารชัน้ ธุ รกิจที่เดินทางโดย
สายการบินไทย
- บริการควบคุมระวางบรรทุกเครื่องบิน (Load Control) ได้แก่ การวางแผนระวางบรรทุก การคํานวณนํ้ าหนัก
บรรทุก และการดูแล Loading และ Unloading กระเป๋ าสัมภาระของผูโ้ ดยสาร รวมทัง้ สินค้าและไปรษณียภัณฑ์
- บริการด้านกระเป๋ าและสัมภาระของผูโ้ ดยสารขาเข้า (Baggage Services) ได้แก่ การติดตามกระเป๋ าสัมภาระ
ทีส่ ญ
ู หายและซ่อมแซมกระเป๋ าทีช่ าํ รุด รวมถึงการบริการนําส่งสัมภาระล่าช้าแก่ผโู้ ดยสารถึงทีพ่ กั
- บริการสายการบินลูกค้า โดยให้บริการด้านผูโ้ ดยสาร กระเป๋ าสัมภาระ ห้องรับรองพิเศษ การควบคุมการบรรทุก
และการบริการพิเศษ ตามทีก่ าํ หนดในสัญญาการให้บริการ


กิ จการบริ การลานจอดและอุปกรณ์ภาคพืน้ (Ground Support Equipment Services)
1. บริการเกีย่ วกับผูโ้ ดยสาร ลูกเรือ และสัมภาระ (Passenger Crew and Baggage Services)
- บริก ารรับ -ส่ งผู้ โดยสารและลู ก เรือระหว่ างอาคารผู้ โดยสารกั บ อากาศยานโดยรถรับ -ส่ งผู้ โดยสาร
(Ramp Bus)
- บริการนําส่งสัมภาระผูโ้ ดยสารระหว่างอาคารผูโ้ ดยสารกับอากาศยาน
2. บริการอากาศยานบริเวณลานจอด (Aircraft Services)
- บริการลากจูงอากาศยานเข้า-ออกจากสะพานเทียบเครื่องบิน หรือจุดจอดอากาศยานภายในลานจอดด้วย
Aircraft Towing Tractor
- บริการผูโ้ ดยสารขึน้ -ลงจากอากาศยานด้วยรถบันได
ส่วนที่ 1 หน้า 3-2
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- บริการนํ้าดื่มนํ้าใช้ภายในอากาศยาน
- บริการทําความสะอาดภายในอากาศยาน
- บริการทําความเย็นและบริการจ่ายกระแสไฟภายในอากาศยานขณะจอดด้วย Air Condition and Ground
Power Service Mobile Truck
- บริการจ่ายลมร้อนสําหรับติดเครือ่ งยนต์อากาศยานด้วย Air Starter Service Mobile Truck
- บริการรถสายพาน (Conveyor Belt) เพือ่ ลําเลียงกระเป๋ าสัมภาระของผูโ้ ดยสาร
- บริการนําส่งสินค้าระหว่างอาคารคลังสินค้ากับอากาศยาน และบริการลําเลียงตูส้ นิ ค้าเข้า-ออกจากอากาศยาน
3. บริการซ่อมบํารุง (Maintenance Services)
- บริการซ่อมบํารุงและตรวจเช็คตามระยะเวลาสําหรับอุปกรณ์ภาคพืน้ และยานพาหนะประเภทต่างๆ
- บริการซ่อมคอนเทนเนอร์ทุกประเภท ตามระบบมาตรฐานสากล


กิ จการพาณิ ชย์สินค้าและไปรษณี ยภัณฑ์ (Cargo and Mail Commercial)

- บริการสํารองระวางสินค้าและไปรษณียภัณฑ์

- บริการควบคุมและวางแผนระวางบรรทุกสินค้า ไปรษณียภัณฑ์ และสัมภาระผูโ้ ดยสาร
(Space Control and Load Planning)
- บริการจัดการเก็บรักษาสินค้า (Warehouse Storage)
- บริการตรวจสอบสภาพหีบห่อ ชังนํ
่ ้ าหนัก ตรวจนับคัดแยก และจัดบรรทุกสินค้าและไปรษณียภัณฑ์
- บริการจัดการเอกสาร สินค้าและไปรษณียภัณฑ์ (Cargo and Mail Documentation)
- บริการจัดทําบัญชีเรือขาออก (Cargo and Mail Manifesting)
- บริการรวบรวมใบขนส่งสินค้าและรายงานอากาศยานเข้า-ออกต่อกรมศุลกากร
- บริการรับแจ้งสินค้าทีช่ าํ รุดเสียหาย (Cargo Tracing)
- บริการรับส่งข้อมูลสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่สายการบินลูกค้าและสถานีต่างประเทศ
- บริการข้อมูลและสถิตกิ ารนําเข้าและส่งออกสินค้า
- บริการควบคุม บริการทีจ่ ดั เก็บและจัดหาอุปกรณ์บรรทุกสินค้าและสัมภาระผูโ้ ดยสาร
(Unit Load Devices Control)
- บริการติดตามข้อมูลและตรวจสอบสถานภาพการขนส่ง (Track and Trace) ผ่านทางเว็บไซต์
- ศูนย์บริการสินค้าสดและผลไม้ (Perishable Services Center) เพือ่ รักษาคุณภาพและความสดของสินค้า
- ศูนย์บริการสินค้าเร่งด่วน (Express Service Center)


กิ จการครัวการบิน (Catering Services)

-

บริการจัดหา และผลิตอาหาร/เครื่องดื่ม เพื่อบริการผู้โดยสารบนเครื่องบิน สําหรับสายการบินบริษัทฯ และ
สายการบินลูกค้า
ดําเนินกิจการภัตตาคารและ Snack Bar ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ภูเก็ต เชียงราย และกระบี่
ดําเนินกิจการภัตตาคาร “Yellow Orchid” ณ อาคารปฏิบตั กิ าร ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ และ Puff & Pie
Cafeteria ณ อาคารรักคุณเท่าฟ้ า ท่าอากาศยานดอนเมือง
บริการจัดเลี้ยงทัง้ ในและนอกสถานที่ และดําเนินธุรกิจร้านเบเกอรี่ Puff & Pie จํานวน 40 แห่ง (ในกรุงเทพฯ
32 แห่ง และต่างจังหวัด 8 แห่ง) ณ สถานที่ราชการ และหน่ วยงานของรัฐ อีกทัง้ ยังมีรา้ น Puff & Pie สาขา
เฉพาะกิจทีเ่ ปิ ดจําหน่ายเป็ นประจําอีก 6 แห่ง ในสถานทีเ่ อกชน
ส่วนที่ 1 หน้า 3-3
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แบบ 56-1

บริการอาหารและเครือ่ งดื่มให้กบั การประชุมของหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษทั ฯ
บริการ Snack Box และ อาหารกล่อง ในงานต่างๆ นอกสถานที่ เช่น งานสวดพระอภิธรรม งานประชุมงานกีฬา
งานนิทรรศการ เป็ นต้น
บริการอาหารให้แก่พนักงาน (Staff Canteen) เพื่อเป็ นสวัสดิการ ณ สํานักงานใหญ่ ฝ่ ายช่าง ศูนย์ฝึกอบรม
ลูกเรือ และอาคารศูนย์ปฏิบตั กิ าร ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ
จัดฝึกอบรมหลักสูตรการทําอาหารและเบเกอรีใ่ ห้แก่บุคคลทัวไป
่
บริก ารอาหารและเครื่อ งดื่ ม ในงานมหกรรมต่ างๆ (Special Event Catering) เช่ น งาน World EXPO ที่
ไอจิ ประเทศญีป่ ่ ุน อาหาร Take Home 50,000 กล่อง ทีว่ ดั พระธรรมกาย เป็ นต้น
งานผลิตขนมปั งและเบเกอรี่แช่ แข็ง สําหรับส่ งออกหารายได้ ปั จจุ บ ันจํ าหน่ ายให้แก่ ครัวการบิน Gate
Gourmet และบริษทั Cosmo Enterprise Co., Ltd. ครัวการบินในประเทศญีป่ ่ นุ
งานผลิตขนมปั งและเบเกอรี่จํ าหน่ ายให้แก่ ร้าน Puff & Pie Supreme Bakery Delight ซึ่งดํ าเนิ นงานโดย
ผูแ้ ทนจําหน่ายทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกและแต่งตัง้ จากฝ่ ายครัวการบิน
งานผลิตและจําหน่ ายผลิตภัณฑ์ “เอื้องหลวง” เช่น นํ้ าแกงสําเร็จรูป (Retort Pouch) Salad Dressing เครื่องดื่ม
ต่างๆ อาทิ นํ้าส้ม นํ้าผลไม้รวม นํ้าชามะขาม นํ้าดื่ม เป็ นต้น

กิ จการซ่อมบํารุงอากาศยาน (Technical Services)

- บริการตรวจทางเทคนิค และซ่อมบํารุงขัน้ ลานจอด (Line and Light Maintenance) ทุกครัง้ ทีเ่ ครื่องบินจอดแวะ
(Transit) และจอดค้างคืน (Night stop) ทีท่ ่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยาน
อื่นๆ ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ทีท่ ่าอากาศยานสุวรรณภูมไิ ด้เปิ ดให้บริการ 24 ชัวโมง
่
- บริการซ่อมบํารุงขัน้ โรงงาน (Heavy Maintenance) สําหรับเครื่องบินทีผ่ ลิตจากบริษทั โบอิ้ง (โบอิ้ง 747 โบอิ้ง
777 และโบอิ้ง 737) และบริษทั แอร์บสั (แอร์บสั A300-600 แอร์บสั A330 และแอร์บสั A340) นอกจากนี้ ยังมี
เครือ่ งบินแบบอื่นอีก อาทิ เอทีอาร์ 72 ทีผ่ ลิตจากบริษทั อาโร่สปาเซียล ประเทศฝรังเศส
่ เป็ นต้น
- บริการปรับปรุงทีน่ งั ่ ผูโ้ ดยสาร และระบบให้ความบันเทิงบนเครื่องบินแบบโบอิง้ 747-400 แบบโบอิง้ 777-200
และแบบโบอิ้ ง 777-300 โดยศู นย์ ซ่ อมอากาศยานดอนเมื อง กรุ งเทพฯ และศู นย์ ซ่ อมอากาศยานอู่ ตะเภา
จังหวัดระยอง
- ซ่ อมบํ ารุ งเครื่องยนต์ ท่ีผลิตโดยบริษั ท General Electric แบบ CF6-80 และแบบ CF6-50 รวมทัง้ อุ ปกรณ์
เครือ่ งบินต่างๆ
- ซ่อมบํารุงเครื่องบินให้ฝงู บินของบริษทั สายการบินนกแอร์ จํากัด แบบเหมารวม (Total Maintenance Services)
ฝูงบินของกองบินตํารวจ และหน่วยราชการสําคัญต่างๆ
- จัดส่งวิศวกรอากาศยานเป็ นผูแ้ ทนของบริษทั ฯ ไปประจําทีเ่ มืองตูลูส (Toulouse) ประเทศฝรังเศส
่ เพื่อประสานงาน
กับบริษทั แอร์บสั ในการสร้างเครือ่ งบินตามคําสังซื
่ อ้ ของบริษทั ฯ
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กิ จกรรมที่สนับสนุนการขนส่ง
กิจการที่สนับสนุ นการขนส่งประกอบด้วย บริการอํานวยการบิน การจําหน่ ายสินค้าปลอดภาษีบนเครื่องบิน และ
การจําหน่ายสินค้าทีร่ ะลึก
การให้บริ การอํานวยการบิ น (Dispatch Services) เป็ นการให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของเส้นทางบิน
ลักษณะอากาศ เพือ่ ให้เครือ่ งบินสามารถไปถึงทีห่ มายได้อย่างปลอดภัยแก่เทีย่ วบินของบริษทั ฯ และสายการบินลูกค้า
การจําหน่ ายสิ นค้ าปลอดภาษี บนเครื่องบิ น (Sales on Board) ในปี 2551 จนถึงปั จจุบนั บริษัทฯ ได้ทําสัญญากับ
King Power Marketing and Management Co., Ltd. ให้เป็ นผูจ้ าํ หน่ายสินค้าปลอดภาษีบนเครือ่ งบิน
การจําหน่ ายสิ นค้าที่ ระลึก (THAI Shop) บริษทั ฯ ได้ดําเนินการเปิ ดร้านจําหน่ ายสินค้าที่ระลึกรวมทัง้ สิน้ 5 สาขา
ประกอบด้วย ที่สํานัก งานใหญ่ ข องบริษัท ฯ สํานัก งานหลานหลวง สํานัก งานสีลม สํานั ก งานเชียงใหม่ ศูน ย์ป ฏิบ ัติก าร
(Operation Center : OPC) ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ

• การประกอบธุรกิ จของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่วม
บริ ษทั ไทย-อะมาดิ อสุ เซาท์อีสต์เอเชีย จํากัด (บริ ษทั ย่อย)
บริษทั ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อสี ต์เอเชีย จํากัด ประกอบกิจการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการเดินทางแบบ
ครบวงจร ไม่ว่าจะเป็ นการสํารองที่นัง่ บัตรโดยสารเครื่องบิน โรงแรม รถเช่า จนถึงการออกบัตรโดยสาร และประกันภัยการ
เดินทาง ทําให้เกิดระบบการขายทีค่ รบวงจรในอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว บริษทั ฯ ได้เข้าร่วมลงทุนจัดตัง้ บริษทั ไทย-อะมาดิอุส
เซาท์อสี ต์ เอเชีย จํากัด โดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมและสนับสนุ นกิจกรรมหลัก คือ การขนส่งผูโ้ ดยสารทางอากาศในด้าน
ระบบสํารองทีน่ ัง่ ปั จจุบนั มีทุนทีอ่ อกและเรียกชําระแล้ว จํานวน 15 ล้านบาท โดยบริษทั ฯ ถือหุน้ ร้อยละ 55 เป็ นเงินลงทุน 8.25
ล้านบาท
ผลการดําเนินงานของบริษทั ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อสี ต์เอเชีย จํากัด ประจําปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 มีกาํ ไรสุทธิ
160.55 ล้านบาท

บริ ษทั โรงแรม รอยัลออคิ ด (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัท โรงแรม รอยัลออคิด (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) เป็ นบริษัทที่จดั ตัง้ ขึ้นเพื่อดําเนินกิจการโรงแรม
ชัน้ หนึ่ง (โรงแรม รอยัลออคิด เชอราตัน) จําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม พร้อมทัง้ ให้บริการอื่นๆ ทีเ่ ป็ นส่วนประกอบของธุรกิจ
โรงแรม บริษทั ฯ ได้เข้าร่วมลงทุนจัดตัง้ บริษทั โรงแรม รอยัลออคิด (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โดยมีวตั ถุประสงค์หลัก
ให้บริษทั ฯ สามารถอํานวยความสะดวกแก่ผโู้ ดยสารและเพิม่ ศักยภาพในการแข่งขันด้านการตลาดกับสายการบินคู่แข่งอื่นๆ
ได้จากการมีบริการครบวงจรให้แก่ลูกค้า ปั จจุบนั มีทุนทีอ่ อกและเรียกชําระแล้ว จํานวน 937.50 ล้านบาท โดยบริษทั ฯ ถือ
หุน้ ร้อยละ 24 เป็ นเงินลงทุน 225 ล้านบาท ซึง่ คิดมูลค่าปั จจุบนั ตามวิธสี ว่ นได้เสีย เป็ นจํานวนเงิน 248.14 ล้านบาท
ผลการดําเนินงานของบริษทั โรงแรม รอยัลออคิด (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ประจําปี สน้ิ สุดวันที่ 31
ธันวาคม 2551 มีกาํ ไรสุทธิ 213.52 ล้านบาท

บริ ษทั ดอนเมือง อิ นเตอร์เนชันแนล
่
แอร์พอร์ต โฮเต็ล จํากัด
บริษทั ดอนเมือง อินเตอร์เนชันแนล
่
แอร์พอร์ต โฮเต็ล จํากัด ประกอบกิจการโรงแรมและร้านอาหาร (โรงแรม
อมารี ดอนเมืองแอร์พอร์ต) ปั จจุบนั มีทุนที่ออกและเรียกชําระแล้ว จํานวน 120 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 40
เป็ นเงินลงทุน 48 ล้านบาท ซึ่งคิดมูลค่าปั จจุบนั ตามวิธสี ่วนได้เสีย เป็ นจํานวนเงิน 158.48 ล้านบาท บริษัทฯ ได้เข้าร่วม
ส่วนที่ 1 หน้า 3-5
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ลงทุนจัดตัง้ บริษทั ดอนเมือง อินเตอร์เนชันแนล
่
แอร์พอร์ต โฮเต็ล จํากัด โดยมีวตั ถุประสงค์หลักในขณะนัน้ เพื่ออํานวยความ
สะดวกให้แก่ผโู้ ดยสารผ่านทาง (Transit) รวมทัง้ เป็ นทีพ่ กั ของผูโ้ ดยสารในกรณีเทีย่ วบินล่าช้าหรือถูกยกเลิก อย่างไรก็ดี เนื่องจาก
มีการย้ายท่าอากาศยานหลักไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ ปั จจุบนั ทางโรงแรมจึงมีนโยบายปรับเปลีย่ นกลยุทธ์การหาลูกค้า
โดยเน้นลูกค้าจากกรุ๊ปทัวร์ การจัดเลีย้ ง และการจัดประชุมสัมมนาให้มากขึน้
ผลการดําเนินงานของบริษทั ดอนเมือง อินเตอร์เนชันแนล
่
แอร์พอร์ต โฮเต็ล จํากัด ประจําปี สน้ิ สุดวันที่ 31
ธันวาคม 2551 ขาดทุนสุทธิ 18.10 ล้านบาท

บริ ษทั บริ การเชื้อเพลิ งการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
บริษทั บริการเชือ้ เพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ประกอบกิจการให้บริการคลังเชือ้ เพลิงเพื่อจัดเก็บ และ
ให้บริการเติมนํ้ ามันเชื้อเพลิงแก่อากาศยาน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ ปั จจุบนั มีทุนทีอ่ อก
และเรียกชําระแล้ว จํานวน 510 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 22.59 เป็ นเงินลงทุน 115.19 ล้านบาท ซึ่งคิดมูลค่า
ปั จจุบนั ตามวิธสี ว่ นได้เสีย เป็ นจํานวนเงิน 615.87 ล้านบาท
ผลการดําเนินงานของบริษทั บริการเชือ้ เพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ประจําปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2551 มีกาํ ไรสุทธิ 437.73 ล้านบาท

บริ ษทั ครัวการบินภูเก็ต จํากัด
บริษทั ครัวการบินภูเก็ต จํากัด ประกอบกิจการครัวการบิน โดยขายอาหารให้แก่สายการบินต่างๆ เพือ่ บริการ
บนเทีย่ วบินระหว่างประเทศทีใ่ ห้บริการ ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต บริษทั ฯ เข้าร่วมลงทุนจัดตัง้ บริษทั ครัวการบินภูเก็ต จํากัด
โดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อความสะดวกในการบริการอาหารขึน้ เครื่องบินของบริษทั ฯ ณ ท่าอากาศยานดังกล่าว ปั จจุบนั
มีทุนทีอ่ อกและเรียกชําระแล้ว จํานวน 100 ล้านบาท โดยบริษทั ฯ ถือหุน้ ร้อยละ 30 เป็ นเงินลงทุน 30 ล้านบาท ซึ่งคิดมูลค่า
ปั จจุบนั ตามวิธสี ว่ นได้เสีย เป็ นจํานวนเงิน 88.50 ล้านบาท
ผลการดําเนินงานของบริษทั ครัวการบินภูเก็ต จํากัด ประจําปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 มีกําไรสุทธิ 88.55
ล้านบาท

บริ ษทั โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จํากัด
บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ จํากัด ประกอบกิจการโรงแรม ร้านอาหาร และสิง่ อํานวยความสะดวก
ต่างๆ แก่ผโู้ ดยสารและผูใ้ ช้บริการทัวไป
่ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ บริษทั ฯ เข้าร่วมลงทุนจัดตัง้ บริษทั โรงแรมท่าอากาศ
ยานสุวรรณภูม ิ จํากัด โดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อให้บริการแบบครบวงจรในธุรกิจการบินของบริษทั ฯ และช่วยสนับสนุ น
การจัดหาที่พ กั ให้แก่ ผู้โดยสารในกรณี ท่ีเที่ยวบินล่าช้าหรือถูกยกเลิก ปั จจุบนั มีทุนที่ออกและเรียกชําระแล้ว จํานวน 1,017.78
ล้านบาท โดยบริษทั ฯ ถือหุน้ ร้อยละ 30 เป็ นเงินลงทุน 305.33 ล้านบาท ซึ่งคิดมูลค่าปั จจุบนั ตามวิธสี ่วนได้เสีย เป็ นจํานวนเงิน
129.97 ล้านบาท
ผลการดําเนินงานของบริษทั โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ จํากัด ประจําปี สน้ิ สุดวันที่ 30 กันยายน 2552
ขาดทุนสุทธิ 209.91 ล้านบาท

บริ ษทั สายการบินนกแอร์ จํากัด
บริษทั สายการบินนกแอร์ จํากัด ประกอบกิจการธุรกิจการบินต้นทุนตํ่า (Low Cost Carrier) หรือสายการบิน
ราคาประหยัด ทัง้ ภายในประเทศและภูม ิภ าคเอเชียภายใต้ช่ือ สายการบิน นกแอร์ บริษัท ฯ เข้าร่วมลงทุน จัดตัง้ บริษัท
สายการบินนกแอร์ จํากัด โดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อสร้างเครือข่ายการบิน และปกป้ องธุรกิจการบินของประเทศจากการ
ส่วนที่ 1 หน้า 3-6

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

เข้ามาของสายการบินต่างชาติภายหลังการใช้นโยบายเปิ ดน่ านฟ้ าเสรี (Open Sky Policy) ด้วยการลดต้นทุนในการดําเนินงาน
เพิม่ ฐานผู้โดยสารที่มาใช้บริการในรูปแบบสายการบินราคาประหยัด ปั จจุบนั มีทุนที่ออกและเรียกชําระแล้ว จํานวน 500
ล้านบาท โดยบริษทั ฯ ถือหุน้ ร้อยละ 39 เป็ นเงินลงทุน 195 ล้านบาท ซึง่ ไม่มมี ลู ค่าปั จจุบนั ตามวิธสี ว่ นได้เสียคงเหลือ
ผลการดําเนินงานของบริษทั สายการบินนกแอร์ จํากัด ประจําปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ขาดทุนสุทธิ 502.45 ล้านบาท
นอกจากการลงทุนในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมดังกล่าวข้างต้น บริษทั ฯ มีการลงทุนในบริษทั อื่นๆ ทีม่ สี ดั ส่วนการถือหุน้
น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนทีช่ าํ ระแล้ว ได้แก่
- บริษทั วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด ประกอบกิจการด้านการจราจรทางอากาศ ณ ท่าอากาศยาน เป็ นกิจการ
ที่ดํา เนิ น งานแบบไม่ ห วังผลกํ า ไร บริษัท ฯ มีส ัด ส่ ว นการถือ หุ้น ร้อ ยละ 2.73 ของทุ น ที่อ อกและชํา ระแล้ว
660 ล้านบาท
- บริษัท ขนส่ งนํ้ ามันทางท่ อ จํากัด ประกอบกิจการด้านเก็บรักษาและขนส่ งนํ้ ามัน อากาศยานทางระบบท่ อ
ส่งนํ้ามันใต้พน้ื ดิน บริษทั ฯ มีสดั ส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 8.35 ของทุนทีอ่ อกและชําระแล้ว 1,592 ล้านบาท
- บริษทั เทรดสยาม จํากัด ประกอบธุรกิจบริการแลกเปลีย่ นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Interchange
Center Services) บริษทั ฯ มีสดั ส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 3.5 ของทุนทีอ่ อกและชําระแล้ว 50 ล้านบาท
- บริษัท สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จํากัด ประกอบธุรกิจให้เช่าที่ดินอัน เป็ น ที่ตงั ้ ของโรงแรม แกรนด์
ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ ในปั จจุบนั บริษัทฯ มีสดั ส่วนการถือหุ้นร้อยละ 1.25 ของทุนที่ออกและชําระแล้ว
140 ล้านบาท

นโยบายการลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่วม
บริษ ทั ฯ ได้พ จิ ารณาลงทุน ในกิจ การทีม่ สี ่ว นเกี่ย วพัน กับ บริษ ทั ฯ โดยมีจํา นวนเงิน ลงทุนขึ้นอยู่กบั ความสัมพันธ์
ทางธุรกิจ หากเป็ นกิจการที่มคี วามสัมพันธ์กบั บริษัทฯ มาก เช่น บริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อสี ต์ เอเชีย จํา กัด ซึ่งทํา ธุร กิจ
เกี่ยวกับระบบสํารองทีน่ ัง่ บริษทั ฯ มีการลงทุนเกินกว่าร้อยละ 50 ถือเป็ นบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ ส่วนการลงทุนในกิจการ
ที่มคี วามสัมพันธ์กบั ธุรกิจของบริษัทฯ อื่นๆ เช่น บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด ซึ่งเป็ นสายการบิน ต้นทุนตํ่า บริษัท บริการ
เชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) บริษทั ครัวการบินภูเก็ต จํากัด และกิจการโรงแรมบริษทั ฯ มีการลงทุนร้อยละ 22.6 - 40
ถื อ เป็ นบริษั ท ร่ ว ม อย่ างไรก็ ต ามบริษั ท ฯ อาจพิ จ ารณาทบทวนการลงทุ น ในบริษั ท ย่ อ ยและบริษั ท ร่ วม ให้ ส อดคล้ อ ง
และเหมาะสมกับสภาพธุรกิจและแผนยุทธศาสตร์ของบริษทั ฯ
ในการกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมนัน้ บริษทั ฯ ในฐานะผูถ้ อื หุน้ จะแต่งตัง้ ตัวแทนจากบริษทั ฯ
ไปร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น โดยผู้แทนบริษัทฯ มีหน้ าที่ในการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องสําคัญๆ ที่จะต้องขอ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อน อาทิ การเพิม่ ทุน และการลดทุน การให้ความเห็นชอบงบประมาณและบัญชี
งบดุล การให้ความเห็นชอบโครงสร้างการบริหารงาน เป็ นต้น
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังได้ส่งผูแ้ ทนของบริษทั ฯ เข้าไปเป็ นกรรมการของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม โดยผูแ้ ทนของบริษทั ฯ
อาจประกอบด้วย ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ซึ่งเป็ นผูม้ คี ุณวุฒแิ ละประสบการณ์เหมาะสมกับกิจการนัน้ ๆ โดยกรรมการของบริษทั ย่อย
และบริษทั ร่วมทีม่ สี ถานะภาพเป็ นรัฐวิสาหกิจ ต้องมีคุณสมบัตติ ามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัตคิ ุณสมบัตมิ าตรฐานสําหรับกรรมการ
และพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2550 และเป็ นบุคคลที่ไม่มผี ลประโยชน์ ขดั แย้งในทางธุรกิจกับบริษัทในเครือหรือเกี่ยวข้องกับ
การเมืองโดยตรง ซึ่งผู้แทนดังกล่าวจะมีหน้ าที่เข้าร่วมบริหารบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ให้ดําเนินการให้เป็ นไปตามนโยบายที่
ได้รบั ความเห็นชอบจากบริษทั ฯ

ส่วนที่ 1 หน้า 3-7

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

ทัง้ นี้ บริษ ทั ฯ ยังทําการวิเคราะห์ ติดตาม และประเมิน ผลการดําเนิน งานประจําปี ข องบริษ ทั ย่อยและบริษ ทั ร่วม
รวมทัง้ ผลตอบแทนจากการลงทุ นที่บริษัทฯ ได้รบั จากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ในกรณี ท่ีบ ริษ ทั ฯ ได้ร บั รายงานผลการ
ดําเนินงานรายไตรมาสของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม บริษทั ฯ จะทําการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานรายไตรมาสอย่างต่อเนื่อง
สําหรับเป็ นข้อมูลล่าสุดเพื่อใช้ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม และบริษทั ฯ สามารถติดตามผลการ
ดําเนินงานผ่านผูแ้ ทนของบริษทั ฯ ทีเ่ ข้าไปเป็ นกรรมการของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม หรือเมื่อคณะกรรมการของบริษทั ฯ ต้อง
อนุ มตั ใิ นกิจการสําคัญทีเ่ กี่ยวกับการดําเนินงาน ของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม ยกเว้นกรณีเร่งด่วน ซึ่งผูแ้ ทนของบริษทั ฯ ต้อง
รายงานให้คณะกรรมการบริษทั ฯ ทราบภายหลังการดําเนินการดังกล่าวโดยเร็ว

ส่วนที่ 1 หน้า 3-8

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

โครงสร้างการถือหุ้นของบริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)
กระทรวงการคลัง

ผูถ้ ือหุ้นรายย่อย

51.03%

48.97%

บมจ.การบินไทย
ทุนชําระแล้ว 16,989 ล้านบาท
บริษทั ร่วม
บริษทั ย่อย

55%

บจก.ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อสี ต์เอเชีย
เงินลงทุน 8.25 ล้านบาท

40%

39%

30%

บจก.ดอนเมือง อินเตอร์เนชันแนล
่
แอร์พอร์ต โฮเต็ล
เงินลงทุน 48 ล้านบาท

บจก.ขนส่งนํ้ามันทางท่อ

บจก.สายการบินนกแอร์

Star Alliance Services GmbH

เงินลงทุน 195 ล้านบาท

เงินลงทุน 25,000 ยูโร

บจก.โรงแรมท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ
เงินลงทุน 305.33 ล้านบาท

บจก.เทรดสยาม

เงินลงทุน 133 ล้านบาท

6.7%

3.5%

เงินลงทุน 1.75 ล้านบาท

เงินลงทุน 30 ล้านบาท

บจก.วิทยุการบิน
แห่งประเทศไทย
เงินลงทุน 17.96 ล้านบาท

24%

บมจ.โรงแรมรอยัลออคิด
(ประเทศไทย)
เงินลงทุน 225 ล้านบาท

บจก.สหโรงแรมไทยและการ
ท่องเทีย่ ว
เงินลงทุน 1.75 ล้านบาท

22.59%

บมจ.บริการเชือ้ เพลิงการบิน
กรุงเทพ
เงินลงทุน 115.19 ล้านบาท

30%

8.35%

บจก.ครัวการบินภูเก็ต
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3.3

แบบ 56-1

โครงสร้างรายได้ของบริ ษทั ฯ
รายได้จากการดําเนินงานของบริษทั ฯ มีลกั ษณะดังนี้

1. รายได้ค่าบริการขนส่งผูโ้ ดยสารและค่าระวางสําหรับนํ้าหนักสัมภาระเกินพิกดั ได้แก่ รายได้จากผูโ้ ดยสารใช้บริการ
ในการเดินทาง และค่าระวางสําหรับนํ้ าหนักสัมภาระเกินพิกดั ในแต่ละเส้นทางของบริษัทฯ (รวมรายได้จากการขนส่งแบบเช่า
เหมาลํา)
2. รายได้คา่ ระวางขนส่งสินค้าตามนํ้าหนัก ประเภท ขนาด และจุดหมายปลายทาง
3. รายได้คา่ ขนส่งไปรษณียภัณฑ์
4. รายได้จากกิจการทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการขนส่งทางอากาศในลักษณะหน่วยธุรกิจ และกิจการทีส่ นับสนุนการขนส่ง
5. รายได้จากการดําเนินงานของบริษทั ย่อย
6. รายได้อ่นื ๆ
ปี 2552

ปี 2551

ล้านบาท ร้อยละ
รายได้จากกิ จการขนส่งในเส้นทางบินในประเทศ
การบริการขนส่งผูโ้ ดยสารและค่านํ้าหนักส่วนเกิน
การบริการขนส่งสินค้า
การบริการขนส่งไปรษณียภัณฑ์
รายได้จากกิ จการอื่นๆ ในประเทศ
กิจการทีเ่ กีย่ วเนื่องโดยตรงกับการขนส่ง
กิจการทีส่ นับสนุนการขนส่ง
รวมรายได้จากการดําเนิ นงานภายในประเทศ
รายได้จากกิ จการขนส่งในเส้นทางบินระหว่างประเทศ
การบริการขนส่งผูโ้ ดยสารและค่านํ้าหนักส่วนเกิน
การบริการขนส่งสินค้า
การบริการขนส่งไปรษณียภัณฑ์
รวมรายได้จากการดําเนิ นงานระหว่างประเทศ
รายได้จากการดําเนิ นงานของบริษทั ย่อย
บริษทั ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อสี ต์เอเชีย จํากัด
รวมรายได้จากการดําเนิ นงาน
รายได้อ่ืน
ส่วนได้เสียในกําไรสุทธิของบริษทั ร่วม
ดอกเบีย้ รับ
อื่นๆ
รวมรายได้อื่นๆ
รวมรายได้

ล้านบาท

ปี 2550

ร้อยละ

ล้านบาท ร้อยละ

15,177
378
1

9.26
0.23
-

16,080
376
3

7.94
0.18
-

13,434
392
-

6.72
0.19
-

6,821
574
22,951

4.17
0.35
14.01

7,976
692
25,127

3.94
0.34
12.40

8,156
787
22,769

4.08
0.39
11.38

119,302
18,148
822
138,272

72.80
11.08
0.50
84.38

148,238
25,464
911
174,613

73.19
12.57
0.45
86.21

147,124
25,665
978
173,767

73.55
12.83
0.49
86.87

380
161,603

0.23
98.62

378
200,118

0.19
98.80

373
196,909

0.19
98.44

(9)
178
2,094
2,263
163,866

(0.01)
0.11
1.28
1.38
100.00

(65)
493
1,994
2,422
202,540

(0.03)
0.24
0.99
1.20
100.00

101
745
2,267
3,113
200,022

0.05
0.37
1.14
1.56
100.00
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4.

แบบ 56-1

การประกอบธุรกิ จของแต่ละธุรกิ จ

บริ ษทั ฯ แบ่งการดําเนิ นงานออกเป็ นธุรกิ จหลักและกลุ่มธุรกิ จ ดังนี้
1. ธุรกิจสายการบิน เป็ นธุรกิจหลักของบริษทั ฯ ประกอบด้วย
• การบริการขนส่งผูโ้ ดยสาร
• การบริการขนส่งสินค้า พัสดุภณ
ั ฑ์ และไปรษณียภัณฑ์
2. กิจการหน่วยธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนื่องโดยตรงกับการขนส่ง ได้แก่
• กิจการบริการลูกค้าภาคพืน้
• กิจการบริการลานจอดและอุปกรณ์ภาคพืน้
• กิจการพาณิชย์สนิ ค้าและไปรษณียภัณฑ์
• กิจการครัวการบิน
• กิจการซ่อมบํารุงอากาศยาน
3. กิจการทีส่ นับสนุนการขนส่ง ได้แก่
• การให้บริการอํานวยการบิน
• การจําหน่ายสินค้าปลอดภาษีบนเครือ่ งบิน
• การจําหน่ายสินค้าทีร่ ะลึก
4.1

ลักษณะธุรกิ จหรือบริ การ
ธุรกิ จการขนส่งทางอากาศ

ธุรกิจการขนส่งทางอากาศเป็ นธุรกิจทีส่ ร้างความเจริญเติบโตให้กบั เศรษฐกิจของประเทศอย่างต่อเนื่อง ทัง้ ด้านการค้า
และการท่องเที่ยว ตลอดจนกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ บริษัทฯ ดําเนินกิจการในธุรกิจการขนส่งทางอากาศ เป็ นสายการบิน
แห่งชาติท่มี บี ทบาทสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมมาตลอดครึง่ ศตวรรษที่ผ่านมา โดยเฉพาะในด้านการท่องเที่ยว
ซึ่งการเติบโตแบบก้าวกระโดดของบริษทั ฯ ส่งผลให้เกิดการเติบโตอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว ทําให้เกิดการ
จ้างงานเป็ นจํานวนมากและอย่างกว้างขวาง โดยอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วในปั จจุบนั สามารถสร้างรายได้เงินตราต่างประเทศ
ได้มากทีส่ ุดเป็ นอันดับหนึ่งของประเทศไทย แต่ในช่วงหนึ่งปี ทผ่ี า่ นมา ธุรกิจการขนส่งทางอากาศได้รบั ผลกระทบจากวิกฤติของ
เศรษฐกิจโลก ราคานํ้ ามันที่ผนั ผวน ความต้องการเดินทางและการขนส่งสินค้าน้อยลง ทําให้เกิดสภาวะการแข่งขันทางธุรกิจ
สายการบินพาณิชย์ทร่ี ุนแรงมากขึน้ ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อธุรกิจสายการบินทัวโลกรวมทั
่
ง้ บริษทั ฯ นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยัง
ได้รบั ผลกระทบเพิม่ มากขึ้นอีกเนื่องมาจากความไม่สงบทางการเมืองและการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ใหม่ 2009
ในช่วงไตรมาสทีส่ อง ทําให้มผี ลประกอบการไม่ดี แต่อย่างไรก็ตามบริษทั ฯ ได้ดําเนินการตามแผนฟื้ นฟูระยะเร่งด่วน เพื่อแก้ไข
ปั ญหาการดําเนินธุรกิจและดูแลสภาพคล่องทางการเงิน โดยมีแผนปฏิบตั กิ าร ดังนี้
- แผนการรักษาและเพิม่ คุณภาพรายได้
- แผนการควบคุมค่าใช้จ่ายและการลงทุน
- แผนการดูแลสภาพคล่องทางการเงิน
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แบบ 56-1

ทัง้ นี้ เพื่อให้ผ ลประกอบการของบริษัท ฯ สามารถบรรลุเป้ าหมาย แผนฟื้ นฟู ดงั กล่าวจึงได้จดั ทําแผนปฏิบ ัติก าร
(Action Plan) รองรับ ดังนี้
- แผนการปรับลดกําลังการผลิต (Production Adjustment Plan) เพื่อปรับลดปริมาณที่นัง่ ผูโ้ ดยสาร (Available Seats
Kilometre : ASK) ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดที่ลดลง โดยที่สามารถรักษาอัตราการขนส่งผู้โดยสาร
(Cabin Factor) ในระดับทีเ่ หมาะสม
- แผนการบริห ารรายได้ต่ อหน่ วยจากผู้โดยสาร (Revenue Management Plan) เพื่อ เพิ่ม รายได้จากการขนส่ ง
ผูโ้ ดยสาร โดยมีเป้ าหมายในการรักษารายได้เฉลีย่ ต่อหน่ วยจากการขนส่งผูโ้ ดยสาร (ไม่รวมค่าธรรมเนียมนํ้ามัน) ให้
สูงทีส่ ดุ
- แผนการบริหารจัดการค่าธรรมเนียมนํ้ามัน (Fuel Surcharge Management Plan) เพือ่ ติดตามและปรับค่าธรรมเนียม
นํ้ามันให้ทนั กับการเปลีย่ นแปลง
- แผนการเพิม่ รายได้จากการขนส่งสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ (Cargo Revenue Improvement Plan) เพื่อเพิม่ รายได้
จากการขนส่งสินค้า
- แผนควบคุมการลดค่าใช้จ่ าย (Cost Reduction Plan) เพื่อลดค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานในส่วนที่ไม่ใช่น้ํ ามัน
เชื้อเพลิง (Non-fuel Expenses) ของปี 2552 ลง เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายของปี 2551 โดยมีการกําหนดมาตรการ
ลดค่าใช้จ่ายอย่างเข้มงวด ประชาสัมพันธ์และรณรงค์เพือ่ ขอความร่วมมือจากพนักงาน
ในสิน้ ปี 2552 พบว่าบริษทั ฯ มีผลการดําเนินงานดีขน้ึ โดยมีอตั ราบรรทุกผูโ้ ดยสารสูงกว่าเป้ าหมาย รายได้ต่อหน่ วย
มีแนวโน้มสูงขึน้ การคิดค่าธรรมเนียมนํ้ ามันทําได้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายนํ้ ามันส่วนทีเ่ กินได้ทงั ้ หมด และสามารถลดค่าใช้จ่ายที่
ไม่ใช่น้ํามันเชือ้ เพลิงได้ถงึ 12,744 ล้านบาท เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายของปี ทผ่ี ่านมา โดยเป็ นการลดลงของค่าใช้จ่ายคงทีจ่ าํ นวน
7,665 ล้านบาท คิดเป็ นลดลงร้อยละ 17.2 โดยส่วนใหญ่เป็ นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและค่าเช่าเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายผันแปร
ลดลงจํานวน 5,109 ล้านบาท คิดเป็ นลดลงร้อยละ 9.6 โดยส่วนใหญ่เป็ นค่าใช้จ่ายด้านค่าบริการทางการบิน และค่าใช้จ่าย
เกีย่ วกับนักบินและลูกเรือ จะเห็นได้วา่ บริษทั ฯ สามารถลดค่าใช้จา่ ยต่อหน่วยลงได้ถงึ ร้อยละ 9 เมือ่ เทียบกับปี ทผ่ี า่ นมา
สําหรับปี 2553 เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ยังยื
่ น และสามารถแข่งขันได้ในสภาพแวดล้อมทาง
ธุรกิจทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว บริษทั ฯ จําเป็ นต้องพัฒนาองค์กรให้มคี ุณลักษณะสําคัญ 3 ประการ ได้แก่ เป็ นองค์กร
ทีม่ ุ่งเน้นลูกค้า มีขดี ความสามารถในการแข่งขันและมีความคล่องตัวสูง รองรับสภาพแวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นแปลงได้ทนั การณ์ เพื่อ
บรรลุเป้ าหมายหลักทีจ่ ะสร้างการบินไทยให้แข็งแกร่งและยังยื
่ น เป็ นความภาคภูมใิ จของประเทศไทย ด้วยการเป็ นสายการบิน
ชัน้ นําอยูใ่ นกลุ่ม 3 อันดับแรกของเอเชีย และ 5 อันดับแรกของโลก
ดังนี้

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จดั ทําแผนยุทธศาสตร์ (แผนวิสาหกิจ) ปี 2553-2557 ประกอบด้วย 9 กลยุทธ์ทางธุรกิจหลัก
1. กลยุทธ์การกําหนดตําแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning Strategy) บริษทั ฯ มีแผนในการปรับเปลีย่ น
ตําแหน่ งทางยุทธศาสตร์ให้สามารถให้บริก ารกลุ่ม ลูก ค้าระดับ พรีเมียมอย่างเต็ม รูป แบบ (Premium Service
Network Airline) และสําหรับกลุ่มลูกค้าทีม่ ุ่งเน้นการเดินทางราคาประหยัด บริษทั ฯ มีนโยบายสร้างความร่วมมือ
กับ สายการบิน นกแอร์ ตามแผนกลยุ ท ธ์ Two-Brand Strategy โดยจะร่ว มมือ กับ สายการบิน นกแอร์ให้เป็ น
Regional Budget Airline ชัน้ นําเพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถทางการแข่งขัน
2. กลยุทธ์ก ารสร้างคุณ ค่าให้แก่ ลูกค้า (Customer Value Strategy) บริษัทฯ มุ่งเน้ น การนํ าเสนอผลิตภัณ ฑ์และ
บริการทีต่ อบสนองต่อความต้องการทีแ่ ตกต่างกันของลูกค้าแต่ละกลุ่ม และปรับปรุงคุณภาพของการบริการในทุก
จุดสัมผัสเพื่อเพิม่ ความพึงพอใจ รวมถึงการพัฒนาบริการเสริมเพื่อสร้างมูลค่าเพิม่ (Value-added) ให้ผลิตภัณฑ์
และบริการ
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3. กลยุทธ์ก ารพัฒ นาเครือข่ายเส้นทางบิน และฝูงบิน (Route Network and Fleet Strategy) บริษัทฯ มีแผนการ
มุง่ เน้นตลาดทีม่ ศี กั ยภาพการทํากําไรสูง โดยเฉพาะตลาดในเส้นทางบินภูมภิ าคเอเชียและตลาดยุโรป สร้างความ
ร่วมมือกับสายการบินนกแอร์ในเส้นทางบินรองภายในประเทศและเส้นทางบินรองในภูมภิ าคเอเชีย เน้นการเพิม่
ความถีข่ องเทีย่ วบินในเส้นทางบินปั จจุบนั เพื่อเพิม่ ความแข็งแกร่งของตลาด และให้สอดคล้องกับความต้องการ
เดินทางของลูกค้า ขณะทีพ่ จิ ารณาเปิ ดเส้นทางบินใหม่อย่างระมัดระวัง โดยอาศัยการร่วมมือกับพันธมิตรในการ
ขยายเครือข่ายเส้นทางบินและร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อเพิม่ ทางเลือกให้แก่ลกู ค้ามากขึน้ รวมทัง้ ปรับปรุง
ประสิทธิภาพของฝูงบิน โดยมุ่งเน้นทีป่ ระสิทธิภาพการใช้น้ํ ามันเชือ้ เพลิงและการลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซ
คาร์ บ อนไดออกไซด์ เพื่ อ ร่ ว มรัก ษาสิ่ ง แวดล้ อ ม และวางแผนการลดจํ า นวนแบบของเครื่อ งบิ น (Fleet
Simplification) ในระยะยาว
4. กลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Strategy) บริษทั ฯ ทําการศึกษาแนวโน้มของอุตสาหกรรมและคู่แข่ง และ
วางแผนปรับ ปรุงที่นั ง่ ชัน้ ธุรกิจ ให้อ ยู่ในกลุ่ ม สายการบิน ชัน้ นํ า (Top Tier) และปรับ ปรุงที่นัง่ ชัน้ ประหยัด ให้
สามารถแข่งขันได้ รวมทัง้ การพิจารณาทําตลาดในชัน้ ที่นัง่ Premium Economy เพื่อลดช่องว่างของผลิตภัณฑ์
และตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าชัน้ ประหยัดทีต่ อ้ งการความสะดวกสบายมากขึน้
5. กลยุ ท ธ์ ด้ า นราคา การบริห ารรายได้ และการจัด จํ าหน่ าย (Pricing Revenue Management and Distribution
Strategy) ในด้า นการจัด จํา หน่ า ย บริษัท ฯ ยังคงมุ่ งเน้ น การบริห ารรายได้ท่ีส ามารถปรับ เปลี่ย นได้ร วดเร็ว
สอดคล้องกับราคาบัตรโดยสารของสายการบินในตลาด รวมทัง้ เพิม่ สัดส่วนของการขายตรงและพัฒนาระบบการ
ขายออนไลน์ให้มปี ระสิทธิภาพ
6. กลยุทธ์ดา้ นโครงสร้างหน่ วยธุรกิจ (BU Business Strategy) ส่วนของหน่ วยธุรกิจมีแผนมุ่งเน้นให้หน่ วยธุรกิจมี
ความรับผิดชอบต่อผลกําไร และเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการต้นทุนเพื่อรักษาฐานลูกค้าปั จจุบนั และหา
แนวทางเพิม่ ลูกค้าที่ปัจจุบนั ยังคงให้บริการตนเอง โดยในระยะยาวสามารถขยายธุรกิจไปยังตลาดอื่นๆ เมื่อมี
ความพร้อมและมีโอกาสจากการเปิ ดเสรีทางการบิน
7. กลยุทธ์การเพิม่ ประสิทธิภาพต้นทุนและผลิตผล (Cost Efficiency and Productivity Strategy) บริษทั ฯ มีแผนลด
สัดส่วนของค่าใช้จ่ายคงที่ เพิม่ ประสิทธิภาพของพนักงาน รวมทัง้ การใช้ประโยชน์จากการจัดจ้างงานและแรงงาน
ภายนอกให้มากขึน้ บริษทั ฯ จะปรับเปลีย่ นกระบวนการทํางานและโครงสร้างองค์กร เพือ่ ลดความซํ้าซ้อน และนํา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ นอกจากนี้ จะมีการปรับปรุงการ
บริหารความเสีย่ งราคานํ้ามัน เพือ่ รองรับความผันผวนของราคานํ้ามันในอนาคต
8. กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภ าพการบริห ารองค์กร (Organizational Effectiveness Strategy) บริษัทฯ มีแผนจะ
สร้า งวัฒ นธรรมการทํ า งานที่ มุ่ ง เน้ น ผลงานและความรับ ผิด ชอบ (Performance-based culture) ปรับ ปรุ ง
กฎระเบียบและนโยบาย เพือ่ ลดขัน้ ตอนการทํางาน เพิม่ ความคล่องตัว และเพิม่ การประสานงานระหว่างฝ่ าย และ
การแบ่งปั นข้อมูลเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพโดยรวมขององค์กร
9. กลยุ ท ธ์ก ารสร้า งความแข็งแกร่ งทางการเงิน (Financial Strength Strategy) บริษัท ฯ มีแ ผนจะสร้า งความ
แข็งแกร่งทางการเงิน โดยการสร้า งศัก ยภาพในการลงทุ น เพื่อ ขยายกิจ การให้แ ข่งขัน ได้ในระยะยาว เพิ่ม
ความสามารถในการชําระหนี้ท่ีถึงกําหนด ปรับโครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ ให้แข็งแกร่ง และปรับอายุของ
เงินทุนให้ใกล้เคียงกับอายุสนิ ทรัพย์มากขึน้ นอกจากนี้ จะเพิม่ สภาพคล่องให้เหมาะสมเพื่อการมีเสถียรภาพทาง
การเงินทีจ่ ะดําเนินธุรกิจอย่างมันคง
่
เพื่อรองรับ การแข่งขัน และสร้างความพึงพอใจของลูก ค้า บริษัท ฯ ได้กําหนดมาตรการที่เริม่ ดําเนิ น การได้ท ัน ที
(Quick-Win initiatives) ดังนี้
1) สร้างความร่วมมือกับสายการบินนกแอร์ เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการดําเนินงานในตลาด ภายในประเทศ และกําหนด
ตําแหน่งในการแข่งขันของสายการบินนกแอร์ให้เป็ น Regional Budget Airline
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2) ปรับปรุงการออกแบบอาหารและรสชาติ เพื่อเพิม่ ความพึงพอใจของลูกค้า โดยปรับรายการอาหารและเครื่องดื่ม
ให้ตรงกับความต้องการและรสนิยมของผูโ้ ดยสาร (Route Localization)
3) ปรับปรุงในเรือ่ งผ้าห่ม และของแจกผูโ้ ดยสารบนเครือ่ งบินให้มคี ุณภาพ และสร้างความพึงพอใจให้แก่ลกู ค้า
4) ลดเวลาการนํ ากระเป๋ าผูโ้ ดยสารลําเลียงขึน้ สายพานให้เร็วขึน้ เพื่อให้เป็ นที่ประทับใจแก่ผูโ้ ดยสารของบริษัทฯ
และสายการบินลูกค้า
5) ปรับปรุงช่องทางการขายออนไลน์ โดยขยายการขายผ่านสื่อต่างๆ ทางตลาดอินเทอร์เน็ต เพื่อเพิม่ ความสะดวก
ให้แก่ลกู ค้า
6) บริหารจัดการด้านต้นทุนนํ้ ามันและจัดทําแผนประกันความเสีย่ งด้านราคานํ้ ามันเพื่อกระจายความเสีย่ งและลด
ความผันผวนทางด้านราคานํ้ ามันทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ในระยะยาว รวมทัง้ ดําเนินการให้มกี ารเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
นํ้ามัน (Fuel Surcharge) ในระดับทีเ่ หมาะสม
7) ดํ าเนิ นการจัดทํ าข้อตกลงผลการดําเนิ นงานของฝ่ ายบริหาร (Performance-Base Culture) สําหรับรองกรรมการ
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ และกรรมการผูจ้ ดั การ เพือ่ เสริมสร้างความรูส้ กึ มีสว่ นร่วมรับผิดชอบต่อองค์กร

การดําเนิ นงานของธุรกิ จหลัก
ฝูงบินของบริ ษทั ฯ

4.1.1

จํานวน (ลํา)
แบบเครื่องบิน

โบอิง้ 747-400
โบอิง้ 777-300
โบอิง้ 777-200
โบอิง้ 777-200ER
โบอิง้ 737-4001)
แอร์บสั A340-600
แอร์บสั A340-500
แอร์บสั A330-300
แอร์บสั A300-600
เอทีอาร์ 72
รวม 2)
หมายเหตุ :

1)
2)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

18
6
8
6
9
6
4
15
17
2
91

18
6
8
6
10
6
4
12
17
2
89

เครือ่ งบินแบบโบอิง้ 737-400 จํานวน 1 ลํา ได้สน้ิ สุดสัญญาเช่าดําเนินงานและทําการคืนแก่ผใู้ ห้เช่า เมือ่ วันที่ 4 มิถุนายน 2552
รวมเครือ่ งบิน ทีบ่ ริษทั ฯ ให้บริษทั สายการบินนกแอร์ จํากัด เช่า โดย ณ ปั จจุบนั ให้เช่าเครือ่ งบินแบบโบอิง้ 737-400 จํานวน 3 ลํา

ในปี 2552 บริษทั ฯ รับมอบเครื่องบินแบบแอร์บสั A330-300 จํานวน 3 ลํา ซึ่งได้นํามาทําการบินในเส้นทางภูมภิ าค
เอเชียและออสเตรเลีย อีกทัง้ บริษัทฯ ได้ทําการปรับปรุงที่นัง่ บนเครื่องบินแบบโบอิ้ง 777-300 จํานวน 6 ลํา ให้มคี วามสะดวก
สบายและทันสมัยมากขึน้ ซึง่ ได้ดาํ เนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วจํานวน 5 ลํา และลําสุดท้ายจะแล้วเสร็จในเดือนมกราคม 2553

ส่วนที่ 1 หน้าที่ 4-4

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแผนที่จะจําหน่ ายเครื่องบินแบบแอร์บสั A340-500 จํานวน 4 ลํา ซึ่งเป็ นเครื่องบินพิสยั ไกล
เนื่องจากการทีบ่ ริษทั ฯ ยกเลิกเส้นทางบินกรุงเทพฯ-นิวยอร์ก โดยในระหว่างรอการจําหน่ ายบริษทั ฯ ได้นําเครื่องบินดังกล่าว
มาบินในเส้นทางกรุงเทพฯ-ลอสแองเจลีส และออสโล

การพัฒนาเส้นทางบินและจุดบิน
ถึงแม้ว่าในปี 2552 ราคานํ้ามันจะลดตํ่าลงจนเกือบเข้าสู่สภาวะปกติ แต่บริษทั ฯ ยังคงประสบสภาวะเศรษฐกิจ ชะลอ
ตัวต่อเนื่องมาจากปี ก่อน อีกทัง้ ยังมีปัญหาการเมืองภายในประเทศ เกิดการจลาจล ในกรุงเทพมหานคร เมื่อเดือนเมษายน และ
ไข้หวัดใหญ่สายพันธุใ์ หม่ 2009 ในเดือนพฤษภาคม ส่งผลให้จาํ นวนผูโ้ ดยสารลดลงเป็ นจํานวนมาก
บริษทั ฯ ได้ปรับกลยุทธ์ เพื่อแก้ไขปั ญหาดังกล่าว โดยการปรับโครงสร้างเครือข่ายเส้นทางบิน ด้วยการปรับลดกําลัง
การผลิตในเทีย่ วบินทีม่ ผี ลประกอบการไม่ดี ยกเลิกเทีย่ วบินทีข่ าดทุน ทบทวนเส้นทางบินทีม่ คี ่าใช้จ่ายสูงไม่สอดคล้องกับรายได้
ชะลอการเพิม่ เทีย่ วบินในเส้นทางบินระยะไกลทีม่ สี ดั ส่วนของค่าใช้จ่ายนํ้ามันเชือ้ เพลิงสูง มุ่งเน้นตลาดภูมภิ าคเอเชียทีม่ อี ตั รา
การเจริญเติบโตสูง มีสดั ส่วนค่าใช้จ่ายนํ้ ามันเชือ้ เพลิงตํ่ากว่า และมีกําไรต่อหน่ วยสูงกว่า รวมทัง้ การปรับโครงสร้างฝูงบินและ
แผนการจัดหาเครือ่ งบินทดแทนเครือ่ งบินทีม่ อี ายุเกิน 20 ปี ปรับเปลีย่ นแบบของเครือ่ งบินและความถีข่ องเทีย่ วบินให้เหมาะสม
กับโครงสร้างรายได้ ค่าใช้จ่าย และความต้องการเดินทางของผูโ้ ดยสารที่เปลีย่ นแปลงไปในแต่ละเส้นทางบิน โดยเพิม่ การใช้
งานเครื่องบินสองเครื่องยนต์ในเส้นทางบินระยะไกลมากขึน้ เพื่อลดผลกระทบจากราคานํ้ ามันทัง้ ในเส้นทางหลักและเส้นทางรอง
อีกทัง้ ยังใช้กลยุทธ์การลดขนาดของเครื่องบิน (Aircraft Downsizing Strategy) ในเส้นทางบินที่มคี วามต้องการเดินทางลดลง
เป็ นต้น
บริษ ทั ฯ ได้พ ฒ
ั นาเครือ ข่า ยการบิน โดยพิจ ารณาเปิ ด เส้น ทางบิน ใหม่ เพิม่ หรือ ลดจํา นวนเทีย่ วบิน และยกเลิก
เส้นทางบินบางเส้นทาง ให้สอดคล้องกับแผนการตลาด โดยพิจารณาจากจํานวนเครื่องบินที่มอี ยู่ การคาดการณ์อ ตั ราส่ว น
การขนส่งผูโ้ ดยสาร ความสามารถในการทํากําไร และความเกื้อหนุ นของเส้นทางแต่ละเส้นทางต่อเส้นทางอื่นๆ
บริษ ทั ฯ มีเป้ า หมายทีจ่ ะพัฒ นาให้ก รุง เทพฯ เป็ น ศูน ย์ก ลางการบิน สู่ป ระเทศต่า งๆ ในแถบเอเชีย ใต้ อิน โดจีน
ลุ่ม แม่น้ํ าโขง จีนตอนใต้ โดยจะให้บ ริก ารเทีย่ วบิน ตรงระหว่างกรุงเทพฯ และจุดบินต่า งๆ ดังกล่าว รวมถึงการพัฒ นาให้
กรุงเทพฯ เป็ นจุดเชื่อมโยงของเทีย่ วบินระหว่างจุดบินในยุโรปและอเมริกาเหนือกับจุดบิน ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และ
ออสเตรเลีย บริษ ทั ฯ มีแ ผนจะเพิม่ ความถี่แ ละจํา นวนทีน่ ั ง่ ของเทีย่ วบิน ในเส้น ทางทีม่ คี วามต้อ งการเดิน ทางสูง หรือ มี
ศักยภาพในการเติบโตในอนาคต
บริษทั ฯ ได้จดั ทําตารางบินเป็ นสองฤดู ประกอบด้วย ตารางการบินฤดูรอ้ นและฤดูหนาว ซึ่งเป็ นไปตามข้อกําหนด
ของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (International Air Transport Association : IATA) โดยทั ่วไปแล้ว บริษ ทั ฯ
จะจัดทําตารางการบินล่วงหน้าเป็ นเวลา 6 เดือน ก่อนการประกาศใช้ ได้แก่ ตารางบินฤดูรอ้ น (Summer Schedule) เริม่
จากวัน อาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีน าคม ถึงวัน เสาร์สุดท้ายของเดือนตุลาคมของแต่ละปี และตารางบินฤดูห นาว (Winter
Schedule) เริม่ จากวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนตุลาคมถึงวันเสาร์สุดท้ายของเดือนมีนาคมของแต่ละปี ทัง้ นี้ ในแต่ละฤดูจะ
มีการกําหนดความถี่ของเที่ยวบิน ชนิ ดเครื่องบิน และตารางการบินไปยังจุดบินต่ างๆ ที่อาจแตกต่ างกันตามการเปลี่ยนแปลง
ของความต้องการในแต่ละช่วงเวลา
ทัง้ นี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษทั ฯ มีเครือข่ายเส้นทางบินให้บริการครอบคลุม 61 จุดบิน ใน 34 ประเทศทัวโลก
่
และ 12 จุดบินภายในประเทศ

ส่วนที่ 1 หน้าที่ 4-5

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

เส้นทางบินภายในประเทศ
ถือเป็ นตลาดทีม่ ศี กั ยภาพสูง บริษทั ฯ ได้พฒ
ั นาเทีย่ วบินในประเทศ โดยให้ความสําคัญต่อจุดบินหลัก ส่วนจุดบินรอง
และจุดบินย่อยบางจุด บริษทั ฯ จะร่วมมือกับสายการบินพันธมิตรในประเทศเพือ่ รักษาส่วนแบ่งการตลาด
ทัง้ นี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ ทําการบินจากกรุงเทพฯ ไปยัง 12 จุดบินหลักภายในประเทศ ด้วยความถี่ 346
เที่ยวบิน ต่ อ สัป ดาห์ ดังนี้ ภาคเหนื อ ได้แ ก่ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่ องสอน พิษ ณุ โลก ภาคตะวัน ออกเฉีย งเหนื อ ได้แ ก่
อุ ด รธานี อุ บ ลราชธานี ขอนแก่ น ภาคใต้ ได้แ ก่ ภู เก็ต กระบี่ หาดใหญ่ สุ ร าษฎร์ธ านี เกาะสมุ ย และทํ า การบิน ระหว่ า ง
เชียงใหม่-ภูเก็ต และเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังมีเที่ยวบินรหัสร่วม (Code Sharing) กับสายการบิน พี บี แอร์ ให้บริการในเส้นทางบินต่างๆ
อีก 6 จุดบิน ได้แก่ ลําปาง น่ าน สกลนคร นครพนม ร้อยเอ็ด และบุรรี มั ย์ ส่งผลให้บริษทั ฯ สามารถจัดส่งผูโ้ ดยสารทีเ่ ดินทาง
จากต่างประเทศเข้ามาท่องเทีย่ วในประเทศได้อย่างต่อเนื่อง และครอบคลุมเมืองสําคัญในภูมภิ าคได้อย่างทัวถึ
่ ง

ข้อมูลเส้นทางภายในประเทศ
เส้นทางภายในประเทศ
รายได้ (ล้านบาท)
(Passenger Revenues (Baht Million))
สัดส่วนต่อรายได้ค่าโดยสารรวม (%)
(Percentage of Total Passenger Revenues (%))
ปริมาณการขนส่งผูโ้ ดยสาร (ล้านคน-กม.)
(Revenue Passenger-Kilometer (Million))
ปริมาณทีน่ งั ่ (ล้านทีน่ ง-กม.)
ั่
(Available Seat-Kilometer (Million))
อัตราส่วนการขนส่งผูโ้ ดยสาร (%)
(Cabin Factor (%))
รายได้จากผูโ้ ดยสารเฉลีย่ ต่อหน่วย (บาท/คน-กม.)
(Passenger Yield (Baht/RPK))

ปี 2552
(ม.ค.-ธ.ค.)

ปี 2551
(ม.ค.-ธ.ค.)

ปี 2550
(ม.ค.-ธ.ค.)

ปี 2549
(ต.ค.48-ก.ย.49)

11,953

11,775

11,372

10,369

11.1

9.2

8.2

8.3

3,794.5

3,393.9

3,127.2

2,705.2

4,760.1

4,206.4

4,231.4

3,899.7

79.7

80.7

73.9

69.4

3.15

3.47

3.64

3.83

หมายเหตุ : 1. เนื่องจากการเปลีย่ นรอบปี บญ
ั ชี บริษทั ฯ ได้ปรับปรุงข้อมูลของปี 2550 ให้เปรียบเทียบได้กบั รอบปี ระยะเวลาทีเ่ ปลีย่ นแปลงใหม่
ซึง่ เริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม
2. รายได้ ไม่รวมเที่ยวบินพิเศษ เงินประกันภัย (War Risk Surcharge) และค่าธรรมเนียมนํ ้ามัน (Fuel Surcharge) เรี ยกเก็บจากผู้โดยสาร

ส่วนที่ 1 หน้าที่ 4-6

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

เส้นทางบินระหว่างประเทศ
บริษทั ฯ ทําการบินเส้นทางระหว่างประเทศทัง้ สิน้ 547 เทีย่ วบินต่อสัปดาห์ โดยแบ่งเป็ น 2 เส้นทางหลัก ได้แก่ เส้นทาง
ภู ม ิภาคเอเชีย 402 เที่ยวบิน ต่ อสัป ดาห์ 42 จุ ดบิน 20 ประเทศ และเส้นทางข้ามทวีป 145 เที่ยวบิน ต่ อสัปดาห์ 19 จุ ดบิน
14 ประเทศ ซึง่ มีรายละเอียด ดังนี้

เส้นทางภูมิภาคเอเชีย
บริษัทฯ ได้ปรับแผนเครือข่ายการบินให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเครือข่ายการบินเพื่อเชื่อมโยงให้ประเทศไทย
เป็ นศูนย์กลางการบินในภูมภิ าคเอเชีย ครอบคลุม 42 จุดบินหลัก
ปั จจุบนั บริษัทฯ ได้แบ่งเส้นทางภูมภิ าคเอเชียเป็ น 5 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางสายเหนือ เส้นทางสายใต้ เส้นทางสาย
ตะวันตก เส้นทางสายตะวันออกกลาง และเส้นทางสายอินโดจีน

เส้นทางสายเหนื อ
เป็ นเส้นทางทีม่ ปี ริมาณผูโ้ ดยสารหนาแน่ นและทํากําไรสูงให้กบั บริษทั ฯ อย่างต่อเนื่อง บริษทั ฯ มีจุดบินให้บริการ
5 ประเทศ 15 เมือง ได้แก่ ฮ่องกง โตเกียว โอซากา นาโกยา ฟูกูโอกะ ไทเป โซล มะนิลา ปั กกิ่ง ปูซาน เซี่ยงไฮ้ กวางโจว
คุนหมิง เซีย๊ ะเหมิน และเฉิงตู ด้วยความถี่ 163 เทีย่ วบินต่อสัปดาห์

เส้นทางสายใต้
เป็ น เส้น ทางที่ม ีสายการบินต้นทุนตํ่าเข้ามาแข่งขันมาก ได้แ ก่ ไทยแอร์เอเชีย เจ็ทสตาร์เอเชีย และไทเกอร์แอร์
บริษทั ฯ มีจุดบินให้บริการ 5 เมือง 3 ประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์ กัวลาลัมเปอร์ ปี นัง เดนปาซาร์ และจาการ์ตา ด้วยความถี่ 65
เทีย่ วบินต่อสัปดาห์

เส้นทางสายตะวันตก
เป็ น เส้น ทางที่ม ีป ริม าณผู้โ ดยสารหนาแน่ น สูง และมีก ารเจริญ เติบ โตที่ดี โดยเฉพาะตลาดหลัก ได้แ ก่ อิน เดีย
บริษทั ฯ มีจุดบินให้บริการ 16 เมือง 6 ประเทศ ได้แก่ เดลี มุมไบ กัลกัตตา ไฮเดอราบาด บังคาลอร์ ธากา โคลัมโบกาฐมาณฑุ
ย่างกุง้ จิตตะกอง เจนไน การาจี อิสลามาบัด ลาฮอร์ พาราณสี และพุทธคยา ด้วยความถี่ 102 เทีย่ วบินต่อสัปดาห์

เส้นทางสายตะวันออกกลาง
บริษทั ฯ มีจดุ บินให้บริการไปยัง 3 เมืองใน 3 ประเทศ ได้แก่ มัสกัต ดูไบ และคูเวต ด้วยความถี่ 13 เทีย่ วบินต่อสัปดาห์

เส้นทางสายอิ นโดจีน
เป็ นเส้นทางที่มกี ารเจริญเติบโตทีด่ ี เป็ นจุดแข็งของเครือข่ายเส้นทางบินภูมภิ าค และมีศกั ยภาพในการทํากําไรสูง
แต่มกี ารแข่งขันโดยสายการบินต้นทุนตํ่า บริษทั ฯ มีจุดบินให้บริการ 4 เมือง 3 ประเทศ ได้แก่ เวียงจันทน์ พนมเปญ ฮานอย
และไซ่งอ่ น ด้วยความถี่ 56 เทีย่ วบินต่อสัปดาห์

ส่วนที่ 1 หน้าที่ 4-7

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

ข้อมูลเส้นทางภูมิภาคเอเชีย
เส้นทางภูมิภาคเอเชีย
รายได้ (ล้านบาท)
(Passenger Revenues (Baht Million))
สัดส่วนต่อรายได้ค่าโดยสารรวม (%)
(Percentage of Total Passenger Revenues %)
ปริมาณการขนส่งผูโ้ ดยสาร (ล้านคน-กม.)
(Revenue Passenger-Kilometer (Million))
ปริมาณทีน่ งั ่ (ล้านทีน่ ง-กม.)
ั่
(Available Seat-Kilometer (Million))
อัตราส่วนการขนส่งผูโ้ ดยสาร (%)
(Cabin Factor (%))
รายได้จากผูโ้ ดยสารเฉลีย่ ต่อหน่วย (บาท/คน-กม.)
(Passenger Yield (Baht/RPK))

ปี 2552
(ม.ค.-ธ.ค.)

ปี 2551
(ม.ค.-ธ.ค.)

ปี 2550
(ม.ค.-ธ.ค.)

ปี 2549
(ต.ค.48-ก.ย.49)

45,557

51,957

58,392

58,350

42.2

40.5

42.1

46.8

19,701.7

20,886.6

23,283.3

22,164.1

28,360.6

30,012.6

31,299.9

30,298.9

69.5

69.6

74.4

73.2

2.31

2.49

2.51

2.63

หมายเหตุ : 1. เนื่องจากการเปลีย่ นรอบปี บญ
ั ชี บริษทั ฯ ได้ปรับปรุงข้อมูลของปี 2550 ให้เปรียบเทียบได้กบั รอบระยะเวลาทีเ่ ปลีย่ นแปลงใหม่
ซึง่ เริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม -31 ธันวาคม
2. รายได้ ไม่รวมเที่ยวบินพิเศษ เงินประกันภัย (Insurance Surcharge) และค่าธรรมเนียมนํ ้ามัน (Fuel Surcharge) เรี ยกเก็บจากผู้โดยสาร

เส้นทางข้ามทวีป
เส้นทางอเมริ กาเหนื อ
เป็ น ตลาดที่ม ีข นาดใหญ่ และมีก ารแข่ งขัน สูงมาก การให้บ ริก ารเส้น ทางบิน ขึ้น อยู่ก ับ การเชื่อ มโยงกับ เครือ ข่ า ย
ภายในประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา ปั จจุบนั บริษทั ฯ ให้บริการเทีย่ วบินตรงไปยังลอสแองเจลีส จํานวน 7 เทีย่ วบินต่อ
สัปดาห์
นอกจากนัน้ บริษทั ฯ ได้ร่วมมือกับกลุ่มพันธมิตรการบิน สตาร์ อัลไลแอนซ์ ได้แก่ สายการบินยูไนเต็ดแอร์ไลน์ และ
ลุฟท์ฮนั ซา ทําเทีย่ วบินรหัสร่วมไปยังจุดบินอื่นๆ อีก อาทิ เส้นทางข้ามแปซิฟิก บริษทั ฯ ได้ทําการบินรหัสร่วมกับสายการบิน
ยูไนเต็ดแอร์ไลน์ โดยมีลอสแองเจลีสเป็ นศูนย์กลางไปยังชิคาโก ซานฟรานซิสโก นิวยอร์ก เดนเวอร์ ซีแอตเติล และวอชิงตัน ดี.ซี.
เป็ นต้น ส่วนเส้นทางข้ามแอตแลนติค บริษทั ฯ ได้ทําการบินรหัสร่วมกับสายการบินลุฟท์ฮนั ซา โดยมีแฟรงค์เฟิ รต์ เป็ นศูนย์กลางไป
ยังนิวยอร์ก แอตแลนตา ไมอามี ชิคาโก และวอชิงตัน ดี.ซี. เป็ นต้น

ส่วนที่ 1 หน้าที่ 4-8

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

ข้อมูลเส้นทางอเมริ กาเหนื อ
เส้นทางอเมริกาเหนื อ
รายได้ (ล้านบาท)
(Passenger Revenues (Baht Million))
สัดส่วนต่อรายได้ค่าโดยสารรวม (%)
(Percentage of Total Passenger Revenues (%))
ปริมาณการขนส่งผูโ้ ดยสาร (ล้านคน-กม.)
(Revenue Passenger-Kilometer (Million))
ปริมาณทีน่ งั ่ (ล้านทีน่ ง-กม.)
ั่
(Available Seat-Kilometer (Million))
อัตราส่วนการขนส่งผูโ้ ดยสาร (%)
(Cabin Factor (%))
รายได้จากผู้โดยสารเฉลี่ยต่อหน่ วย(บาท/คน-กม.)
(Passenger Yield (Baht/RPK))

ปี 2552
(ม.ค.-ธ.ค.)

ปี 2551
(ม.ค.-ธ.ค.)

ปี 2550
(ม.ค.-ธ.ค.)

ปี 2549
(ต.ค.48-ก.ย.49)

1,956.8

4,439

6,308

4,005

1.8

3.5

4.6

3.2

1,063.1

2,124.1

3,002.4

1,903

1,406.2

2,905.9

3,903.1

2,496.0

75.6

73.1

76.9

76.3

1.8

2.1

2.1

2.1

หมายเหตุ : 1. เนื่องจากการเปลีย่ นรอบปี บญ
ั ชี บริษทั ฯ ได้ปรับปรุงข้อมูลของปี 2550 ให้เปรียบเทียบได้กบั รอบระยะเวลาทีเ่ ปลีย่ นแปลงใหม่
ซึง่ เริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม
2. รายได้ ไม่รวมเที่ยวบินพิเศษ เงินประกันภัย (Insurance Surcharge) และค่าธรรมเนียมนํ ้ามัน ( Fuel Surcharge) เรี ยกเก็บจากผู้โดยสาร

เส้นทางยุโรป
ปั จจุบนั บริษัทฯ มีบริการเที่ยวบินไปยัง 13 เมืองใน 11 ประเทศของทวีปยุโรป ได้แก่ ลอนดอน แฟรงค์เฟิ ร์ต ปารีส
โรม โคเปนเฮเกน สตอกโฮล์ม ซูรกิ มิวนิก เอเธนส์ มิลาน มาดริด มอสโก และออสโล ด้วยความถี่รวม 87 เที่ยวบินต่อ
สัป ดาห์ ในปี น้ี บริษัท ฯ ได้เพิ่ม จุ ด บิน ใหม่ ไ ปยัง ออสโล ประเทศนอร์เวย์ และจะบิน ด้ว ยความถี่ 7 เที่ย วบิน ต่ อ สัป ดาห์
ในตารางการบินฤดูหนาว 2552/53
สําหรับตลาดทีบ่ ริษทั ฯ ไม่ได้เปิ ดทําการบินโดยตรง ทัง้ ในยุโรปและสหราชอาณาจักร บริษทั ฯ ได้ทําความร่วมมือกับ
กลุ่มสายการบินพันธมิตรในการให้บริการเส้นทางบินโดยใช้รหัสร่วม (Code Sharing) ซึง่ ครอบคลุม 54 เมือง ใน 19 ประเทศ

ข้อมูลเส้นทางยุโรป
เส้นทางยุโรป
รายได้ (ล้านบาท)
(Passenger Revenues (Baht Million))
สัดส่วนต่อรายได้คา่ โดยสารรวม (%)
(Percentage of Total Passenger Revenues (%))
ปริมาณการขนส่งผูโ้ ดยสาร (ล้านคน-กม.)
(Revenue Passenger-Kilometer (Million))
ปริมาณทีน่ งั ่ (ล้านทีน่ ง-กม.)
ั่
(Available Seat-Kilometer (Million))

ปี 2552
ปี 2551
(ม.ค.-ธ.ค.) (ม.ค.-ธ.ค.)

ปี 2550
(ม.ค.-ธ.ค.))

ปี 2549
(ต.ค.48-ก.ย.49)

35,881.9

43,388

45,169

41,104

33.2

33.8

32.6

33.0

20,184.8

20,870.3

22,613.7

20,905.7

26,337.5

26,196.8

26,556.9

25,837.9

ส่วนที่ 1 หน้าที่ 4-9

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

ปี 2552
ปี 2551
(ม.ค.-ธ.ค.) (ม.ค.-ธ.ค.)

เส้นทางยุโรป
อัตราส่วนการขนส่งผูโ้ ดยสาร (%)
(Cabin Factor (%))
รายได้จากผูโ้ ดยสารเฉลีย่ ต่อหน่วย (บาท/คน-กม.)
(Passenger Yield (Baht/RPK))

ปี 2550
(ม.ค.-ธ.ค.))

ปี 2549
(ต.ค.48-ก.ย.49)

76.6

79.7

85.2

80.9

1.78

2.08

2.00

1.97

หมายเหตุ : 1.เนื่องจากการเปลีย่ นรอบปี บญ
ั ชี บริษทั ฯ ได้ปรับปรุงข้อมูลของปี 2550 ให้เปรียบเทียบได้กบั รอบระยะเวลาทีเ่ ปลีย่ นแปลงใหม่
ซึง่ เริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม
2.รายได้ไม่รวมเทีย่ วบินพิเศษ เงินประกันภัย (Insurance Surcharge) และค่าธรรมเนียมนํ้ามัน ( Fuel Surcharge) เรียกเก็บจากผูโ้ ดยสาร

เส้นทางออสเตรเลีย และนิ วซีแลนด์
บริษทั ฯ ให้บริการ 5 เมืองใน 2 ประเทศ ได้แก่ ซิดนีย์ เมลเบิรน์ บริสเบน และเพิรท์ ในออสเตรเลีย และโอ๊คแลนด์ใน
นิวซีแลนด์ ด้วยความถีร่ วม 51 เทีย่ วบินต่อสัปดาห์
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้จดั เที่ยวบินรหัสร่วม (Code Sharing) กับกลุ่มพันธมิตรการบิน สายการบินแอร์นิวซีแลนด์ ใน
การเชือ่ มโยงเครือข่ายการบินของบริษทั ฯ เข้ากับเทีย่ วบินระหว่างเมืองท่องเทีย่ วต่างๆ ของประเทศนิวซีแลนด์

ข้ อมูลเส้ นทางออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
เส้นทางออสเตรเลียและนิ วซีแลนด์
รายได้ (ล้านบาท)
(Passenger Revenues (Baht Million))
สัดส่วนต่อรายได้คา่ โดยสารรวม (%)
(Percentage of Total Passenger Revenues (%))
ปริมาณการขนส่งผูโ้ ดยสาร (ล้านคน-กม.)
(Revenue Passenger-Kilometer (Million))
ปริมาณทีน่ งั ่ (ล้านทีน่ ง-กม.)
ั่
(Available Seat-Kilometer (Million))
อัตราส่วนการขนส่งผูโ้ ดยสาร (%)
(Cabin Factor (%))
รายได้จากผูโ้ ดยสารเฉลีย่ ต่อหน่วย (บาท/คน-กม.)
(Passenger Yield (Baht/RPK))

ปี 2552
ปี 2551
(ม.ค.-ธ.ค.) (ม.ค.-ธ.ค.)

ปี 2550
(ม.ค.-ธ.ค.)

ปี 2549
(ต.ค.48-ก.ย.49)

12,088.3

14,949

15,721.4

10,922

11.2

11.7

11.3

8.8

7,682.9

8,332.7

8,789.4

6,049.7

10,864.0

10,795.7

10.824.2

8,618.6

70.7

77.2

81.2

70.2

1.57

1.79

1.79

1.81

หมายเหตุ : 1. เนื่องจากการเปลีย่ นรอบปี บญ
ั ชี บริษทั ฯ ได้ปรับปรุงข้อมูลของปี 2550 ให้เปรียบเทียบได้กบั รอบระยะเวลาทีเ่ ปลีย่ นแปลงใหม่
ซึง่ เริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม
2. รายได้ไม่รวมเทีย่ วบินพิเศษ เงินประกันภัย (Insurance Surcharge) และค่าธรรมเนียมนํ้ามัน ( Fuel Surcharge) เรียกเก็บจากผูโ้ ดยสาร

ส่วนที่ 1 หน้าที่ 4-10
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แบบ 56-1

เส้นทางแอฟริ กา
ตัง้ แต่เดือนกุมภาพันธ์ 2552 เป็ นต้นไป บริษทั ฯ ได้หยุดทําการบินจากกรุงเทพฯ ไปโจฮันเนสเบิรก์ สาธารณรัฐแอฟริกาใต้
ชัวคราว
่
เนื่องจากผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจโลกและจํานวนผูโ้ ดยสารทีล่ ดลง และอยู่ระหว่างการพิจารณากลับมาทําการ
บินใหม่เมือ่ สภาวะเศรษฐกิจดีขน้ึ

ข้อมูลเส้นทางแอฟริ กา
เส้นทางแอฟริ กา
รายได้ (ล้านบาท)
(Passenger Revenues (Baht Million))
สัดส่วนต่อรายได้คา่ โดยสารรวม (%)
(Percentage of Total Passenger Revenues (%))
ปริมาณการขนส่งผูโ้ ดยสาร (ล้านคน-กม.)
(Revenue Passenger-Kilometer (Million))
ปริมาณทีน่ งั ่ (ล้านทีน่ ง-กม.)
ั่
(Available Seat-Kilometer (Million))
อัตราส่วนการขนส่งผูโ้ ดยสาร (%)
(Cabin Factor (%))
รายได้จากผูโ้ ดยสารเฉลีย่ ต่อหน่วย (บาท/คน-กม.)
(Passenger Yield (Baht/RPK))

ปี 2552
ปี 2551
(ม.ค.-ธ.ค.) (ม.ค.-ธ.ค.)

ปี 2550
(ม.ค.-ธ.ค.)

ปี 2549
(ต.ค.48-ก.ย.49)

39.8

929

1,067.1

-

0.0

0.7

0.8

-

22,606.3

484.5

554.4

-

32,651.5

730.4

748.1

-

69.2

66.3

74.1

-

1.8

1.92

1.92

-

หมายเหตุ : 1.เนื่องจากการเปลีย่ นรอบปี บญ
ั ชี บริษทั ฯ ได้ปรับปรุงข้อมูลของปี 2550 ให้เปรียบเทียบได้กบั รอบระยะเวลาทีเ่ ปลีย่ นแปลงใหม่
ซึง่ เริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม
2.รายได้ไม่รวมเทีย่ วบินพิเศษ เงินประกันภัย (Insurance Surcharge) และค่าธรรมเนียมนํ้ามัน ( Fuel Surcharge) เรียกเก็บจากผูโ้ ดยสาร

พันธมิ ตรการบิน
ในปี 2552 กลุ่มพันธมิตรการบิน สตาร์ อัลไลแอนซ์ ได้ต้อนรับสมาชิกใหม่เพิม่ ขึน้ อีก 2 สายการบิน ได้แก่ สายการบิน
คอนติเนนตัล (Continental Airlines) เข้าเป็ นสมาชิกลําดับที่ 25 เพื่อขยายเครือข่ายการบินในทวีปอเมริกาเหนือ ประเทศใน
แถบลาติน อเมริก า และในเส้นทางบิน ข้ามมหาสมุท รแอตแลนติก เหนื อและแปซิฟิ ก และสายการบิน บรัสเซลส์ (Brussels
Airlines) เป็ นสมาชิกลําดับที่ 26 เพื่อเพิม่ ความเข้มแข็งของเส้นทางบินในทวีปยุโรปตอนกลางและทวีปแอฟริกา ทําให้ สตาร์
อัลไลแอนซ์ สามารถขยายเครือข่ายการบินรอบโลกครอบคลุมกว้างขวางยิง่ ขึ้นถึง 1,077 สนามบิน ใน 175 ประเทศ ด้วย
เทีย่ วบินมากกว่า 19,700 เทีย่ วบินต่อวัน สตาร์ อัลไลแอนซ์ จึงยังคงครองความเป็ นทีห่ นึ่งด้านเครือข่ายการบินทีม่ คี ุณภาพ
และสามารถครอบครองส่วนแบ่งผูโ้ ดยสารทัวโลก
่
(Global Passenger Share) สูงถึงร้อยละ 24.6 ซึ่งมากกว่าคู่แข่งพันธมิตร
การบินอื่น นอกจากนี้ สตาร์ อัลไลแอนซ์ ยังได้เชิญสายการบินอีเจียน ของประเทศกรีก เข้าเป็ นสมาชิกใหม่ต่อจากสายการบิน
แทม ของประเทศบราซิล และสายการบินอินเดีย ซึง่ ขณะนี้อยูร่ ะหว่างดําเนินการเพื่อเข้าเป็ นสมาชิกใหม่ในปี 2553
จากสภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าทัว่ โลก (Global Recession) ทําให้การแข่งขัน ด้านราคาในภาคธุรกิจการบิน ทวีค วาม
รุนแรงขึ้น ความร่วมมือกับพันธมิตรการบินจึงเป็ นกลยุทธ์สําคัญ ที่สุดอย่างหนึ่งที่สายการบินใช้เพื่อเพิ่มปริมาณการขนส่ง
ผูโ้ ดยสารให้แก่กนั (Network Traffic Feeding) ในระหว่างเดือนมกราคม-กันยายน 2552 การบินไทยรับขนผูโ้ ดยสาร (Interline
Sales Received) จากพันธมิตรการบิน สตาร์ อัลไลแอนซ์ เป็ นจํานวนเงินสูงถึง 109 ล้านเหรียญสหรัฐฯ อีกทัง้ ยังได้ใช้กลยุทธ์
ส่วนที่ 1 หน้าที่ 4-11

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

ทางความร่วมมือเป็ นช่องทางในการคิดค้น ตลอดจนนําเสนอสินค้าและการให้บริการใหม่ๆ ให้กบั ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เช่น การใช้
ไมล์สะสมในการเลื่อนชัน้ ทีน่ งในเครื
ั่
อ่ งบิน (Mileage Upgrade Award) และอื่นๆ
อนึ่ง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทศวรรษนี้ ที่ต้องการความสะดวกโดยไม่จํากัดเวลาในการจองและ
ซือ้ บัตรโดยสาร ในเดือนกรกฎาคม 2552 การบินไทยและพันธมิตร สตาร์ อัลไลแอนซ์ ได้เปิ ดตัวการขายบัตรโดยสารรอบโลก
(Round-the-World Fare) ผ่านทางเว็บไซต์ของ สตาร์ อัลไลแอนซ์ (www.staralliance.com) ที่สามารถสื่อสารกับลูกค้าได้
หลายภาษา อาทิ อังกฤษ ฝรังเศส
่ เยอรมัน เกาหลี ญีป่ ่ ุน สเปน โปตุเกส และจีน ซึง่ ได้รบั การตอบรับจากลูกค้าอย่างมาก โดย
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2552 มีมลู ค่าการขายสูงถึง 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ทัง้ นี้ การขายบัตรโดยสารผ่านทางอินเทอร์เน็ต
ยังช่วยลดขัน้ ตอนการทํางานและประหยัดเวลาของพนักงานของสายการบินสมาชิกอีกด้วย
โครงการ Move Under One Roof (MUOR) ทีร่ เิ ริม่ โดย สตาร์ อัลไลแอนซ์ และประสบความสําเร็จมาแล้ว มีแผนการ
จะดําเนินการในปี ต่อๆ ไป คือ การรวมตัวกันของสายการบินสมาชิกที่สนามบิน เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ การเดินทางที่
ราบรื่นและสะดวกสบาย (Seamless Travel) ให้กบั ผู้โดยสาร และยังช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กบั สายการบินสมาชิกจากการใช้
พืน้ ทีแ่ ละอุปกรณ์รว่ มกัน ตัวอย่างสําคัญของโครงการนี้ในปี ทผ่ี ่านมา ได้แก่ สนามบินฮีทโรว์ ลอนดอน และสนามบินเมืองไคโร
ทัง้ นี้ รวมถึงโครงการบริการด้านสัมภาระร่วมกัน (Common Baggage Service Facility : CBSF) ณ สนามบินสําคัญทีม่ กี าร
เชื่อมต่ อเที่ยวบินของสายการบินสมาชิก เช่น สนามบิน ในเมืองเม็กซิโก เมืองบาร์เซโลนา เมืองฮ่องกง เมืองชาร์ลอต ใน
สหรัฐอเมริกา และสนามบินฮีทโรว์ เป็ นต้น
การจัดซื้อร่วมกัน ระหว่างสายการบิน สมาชิก (Joint Purchasing / Sourcing) เป็ น อีก วิธีการหนึ่งที่ช่วยลดค่าใช้จ่าย
โดยรวมจํานวนมากให้กบั สายการบินสมาชิก ตัวอย่างการจัดซื้อสําคัญๆ ในปี ทผ่ี ่านมา ได้แก่ โครงการจัดหานํ้ามัน ณ เมืองต่างๆ
โครงการจัดซื้อของฝ่ ายขายและการตลาด และโครงการจัดซื้ออุปกรณ์ทส่ี นามบินและบนเครือ่ งบิน ซึง่ มีมลู ค่ากว่า 39 ล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ 16 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และ 8 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ตามลําดับ
นอกจากนี้ สตาร์ อัลไลแอนซ์ ยังได้พฒ
ั นากระบวนการสอบถามความพึงพอใจของลูกค้าสู่ระบบออนไลน์ (On-line
Survey) เพื่อให้ได้ผ ลการสํารวจที่รวดเร็วและมีคุณ ภาพมากขึ้น ช่วยประหยัดเวลาและลดขัน้ ตอนการดําเนิ น การสําหรับ
ผูโ้ ดยสารและพนักงานสายการบิน ทําให้ตน้ ทุนในการสํารวจลดลงตํ่ากว่าครึง่ อันจะนําไปสู่การพัฒนาสินค้าและการให้บริการ
ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าและเป็ นมาตรฐานเดียวกันยิง่ ขึน้ ได้แก่ การปรับปรุงการให้บริการแก่สมาชิกบัตรทองของ
สตาร์ อัลไลแอนซ์ ในเรื่องสิทธิประโยชน์ จากการสะสมไมล์ (FFP Recognition) การบริการด้านสัมภาระที่รวดเร็ว (Priority
Baggage Delivery) เป็ นต้น

การพาณิ ชย์
เพื่อให้บริษทั ฯ ดําเนินธุรกิจได้อย่างแข็งแกร่งและยังยื
่ น ภายใต้สภาวะการแข่งขันที่รุนแรงของธุรกิจการบินพาณิชย์
และผลกระทบจากปั จจัยภายนอกต่างๆ ที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ความไม่แน่ นอนของภาวะเศรษฐกิจโลก ราคานํ้ ามันใน
ตลาดโลกทีผ่ นั ผวน และปั จจัยทางการเมืองของประเทศไทย เป็ นต้น ดังนัน้ ในปี 2552 บริษทั ฯ ได้กาํ หนดแผนยุทธศาสตร์การ
พาณิชย์ โดยเน้นการตลาดเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิม่ รายได้และส่วนแบ่งตลาดให้มากขึน้ ด้วยการรักษาฐานลูกค้าเดิม และ
แสวงหาฐานลูกค้าใหม่ โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าระดับบน ได้แก่ ผูโ้ ดยสารชัน้ หนึ่งและชัน้ ธุรกิจ (Premium Passenger) รวมถึง
กลุม่ ลูกค้าองค์กร (Corporate Client) และผูโ้ ดยสารชัน้ ประหยัด
นอกเหนือจากการพัฒนาฝูงบินให้ทนั สมัย บริษัทฯ มีการปรับเพิม่ -ลดความถี่เที่ยวบินให้เหมาะสมกับสภาวะตลาด
เพือ่ สนับสนุนการบริหารรายได้และค่าใช้จ่ายให้มปี ระสิทธิภาพสูงสุด มีการดําเนินกลยุทธ์เครือข่ายการตลาด โดยการขายแบบ
เครือข่าย (Network Sales) ด้วยความเป็ นสายการบินที่มเี ครือข่ายครอบคลุมอย่างกว้างขวาง (Full Network Airline) ผ่าน
เครือข่ายพันธมิตร สตาร์ อัลไลแอนซ์ (Star Alliance) และสายการบินคู่คา้ อื่นๆ (Partner Airline) ตลอดจนตัวแทนจําหน่ าย
ทัวโลก
่
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บริษทั ฯ ได้จดั รายการส่งเสริมการขายให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าเป้ าหมายอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิม่ รายได้และ
จํานวนผูโ้ ดยสาร กระตุน้ ตลาดในช่วงทีก่ ารท่องเทีย่ วชะลอตัว และปกป้ องส่วนแบ่งตลาดจากการขยายตลาดของสายการบิน
คู่แข่งอื่นๆ รวมถึงสายการบินต้นทุนตํ่าต่างๆ เช่น การจัดแคมเปญ “เติมสุขทัวไทย”
่
และ “เติมสุขทัวโลก”
่
แคมเปญ “แลก 1
บิน 2” เพื่อเป็ นการสมนาคุณพิเศษแก่สมาชิกรอยัล ออร์คดิ พลัส (Royal Orchid Plus : ROP) การสานต่อโครงการไมล์สร้าง
บุญ 2552 โดยนํ าไมล์สะสมทีไ่ ด้รบั บริจาคจากสมาชิก ROP มาสนับสนุ นโครงการ “เผยแผ่พระไตรปิ ฎกสากล” ชุด 40 เล่ม
ฉบับสมบูรณ์แบบตามรอยปณิธานสมเด็จพระพีน่ างเธอ เจ้าฟ้ ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เป็ นต้น
ด้านการเพิม่ คุณค่าสินค้าและบริการ บริษทั ฯ ได้พฒ
ั นารายการท่องเทีย่ วทัง้ ในประเทศและต่างประเทศของ รอยัล ออร์
คิด ฮอลิเดย์ (Royal Orchid Holidays : ROH) ให้มคี วามหลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ามากขึน้ ในปี 2552
รอยัล ออร์คดิ ฮอลิเดย์ มีแพ็กเกจประมาณ 800 แพ็กเกจ ไปยัง 127 เมือง ใน 34 ประเทศ และมีรายการส่งเสริมการขาย เช่น
ทัวร์เอือ้ งหลวงกับโปรโมชัน่ “Thailand Plus & More” ด้วยบัตรโดยสารราคาพิเศษ พร้อมเทีย่ วบินภายในประเทศและทีพ่ กั 1 คืน
จาก 100 โรงแรมชัน้ นําของประเทศไทย
ด้า นระบบพาณิ ช ย์ อิเล็ก ทรอนิ ก ส์ (e-Commerce) ได้ม ีก ารพัฒ นาปรับ ปรุ ง ระบบการขายผ่ า นอิน เทอร์เน็ ต ให้ ม ี
ขัน้ ตอนที่ง่ายและสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่ม ยอดขายผ่านทางอินเทอร์เน็ ต (Royal e-Booking) เพิ่ม ประสิท ธิภ าพด้าน
การลดค่าใช้จ่าย และเป็ นการพัฒนาการบริการให้ทดั เทียมกับสายการบินอื่นๆ โดยมีการกระตุ้นให้ผูใ้ ช้ผ่านระบบนี้มากขึน้
ด้วยการจัดแคมเปญ “Click 2 Fly” ทีเ่ สนอราคาพิเศษให้ลกู ค้า
บริษทั ฯ ได้มกี ารพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทนั สมัย เพื่อให้การดําเนินการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากขึ้น เช่น การปรับปรุงต่อเนื่องในระบบ Centralized Intelligent Fares System (CIF) ระบบ CIF On-Line Fare Filing
การศึกษาหาระบบใหม่เพื่อช่วยในการสร้างอัตราค่าโดยสารและบรรจุข้อมูลค่าโดยสารเข้าสู่ระบบแบบอัตโนมัติ การนํ า
เทคโนโลยีต่างๆ มาใช้น้ีเพื่อช่วยตัวแทนจําหน่ ายทัวโลกในการกระจายราคาขายได้
่
อย่างถูกต้องและรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์
ทีเ่ ปลีย่ นแปลงตลอดเวลา และกําลังดําเนินการในขัน้ ตอนการหาระบบทีส่ นับสนุนการเก็บรวบรวมข้อมูลทัง้ หมดไว้ทส่ี ว่ นกลาง
เป็ น ฐานข้อมูลรวมของบริษัท ฯ (Data Warehouse Enterprise) ซึ่งหน่ วยงานต่ างๆ สามารถนํ าข้อมูลไปใช้วิเคราะห์ ใน
รูปแบบต่างๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจ การพัฒนาด้านเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้เพื่อสนับสนุ นให้บริษทั ฯ มีผลประกอบการ
ทีด่ สี ามารถแข่งขันกับคูแ่ ข่งสายการบินต่างๆ และมีการเติบโตอย่างยังยื
่ นในทีส่ ดุ

การเงิ น
ในปี 2552 ภาวะเศรษฐกิจโลกยังคงชะลอตัว ประกอบกับการเกิดวิกฤติไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ใหม่ซ่ึงส่งผลกระทบ
ต่อความต้องการเดินทางทางอากาศโดยรวม นอกจากนี้ ปั ญหาทางสังคมและการเมืองภายในประเทศยังคงส่งผลกระทบต่อ
ธุรกิจ การบิน และมีผ ลกระทบต่ อผลการดําเนิ น งานของบริษัท ฯ อย่า งต่ อเนื่ อ ง บริษัท ฯ ได้จ ดั ทําแผนฟื้ นฟู ธุรกิจ และได้
ดําเนินการอย่างเคร่งครัด โดยนอกเหนือจากการที่ บริษัทฯ สามารถลดค่าใช้จ่ายได้เป็ นไปตามแผนฯ แล้ว บริษัทฯ ยังได้
ดําเนินการปรับปรุงโครงสร้างหนี้โดยการจัดหาเงินกูร้ ะยะยาวเพื่อมาทดแทนหนี้ระยะสัน้ และมีการกูเ้ งินระยะยาวเพื่อรองรับ
การลงทุน และเพื่อให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องในการดําเนินงานอย่างเพียงพอ บริษัทฯ ได้เบิกรับเงินกู้ระยะยาวจากสถาบัน
การเงินภายในประเทศ รวมไปถึงการออกหุน้ กู้ เป็ นจํานวนเงินรวมทัง้ สิน้ 35,290 ล้านบาท นอกจากนี้ ในปี ทผ่ี า่ นมา บริษทั ฯ
ได้ดําเนินการจัดหาเงินกู้เพื่อชําระค่าเครื่องบินแบบ แอร์บสั A330-300 จํานวน 6 ลํา โดย 2 ลําเป็ นเงินกู้สกุลเยนจํานวน
14,664.2 ล้านเยน และอีก 4 ลําเป็ นเงินกู้สกุลยูโร โดยมี European Export Credit Agencies (ECA) เป็ นผูค้ ้ําประกันเงินกู้
จํานวน 235.3 ล้านยูโร ในส่วนของการชําระคืนหนี้ บริษทั ฯ ได้มกี ารชําระคืนเงินต้นของหนี้ระยะสัน้ และระยะยาวรวมเป็ น
จํานวน 41,548 ล้านบาท ทําให้ยอดหนี้เงินกูแ้ ละหนี้สนิ ภายใต้เงือ่ นไขสัญญาเช่าเครื่องบิน (รวมหนี้ทถ่ี งึ กําหนดชําระภายใน
1 ปี ) ของบริษทั ฯ เพิม่ จาก 147,181 ล้านบาท ณ สิน้ ปี 2551 มาเป็ น 156,016 ล้านบาท ณ สิน้ ปี 2552
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สําหรับในอนาคต บริษทั ฯ ยังมีความจําเป็ นทีจ่ ะต้องลงทุนจัดหาเครื่องบินใหม่และปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับ
ความต้องการของลูกค้าและสภาวะการแข่งขัน รวมไปถึงการปรับปรุงระบบสารสนเทศของบริษทั ฯ เพื่อเพิม่ ศักยภาพในการ
แข่งขัน ดังนัน้ เพื่อให้บริษทั ฯ มีขดี ความสามารถในการแข่งขันได้อย่างยังยื
่ นในระยะยาว บริษทั ฯ จึงได้กําหนดแผนกลยุทธ์
ทางการเงิน โดยมีวตั ถุประสงค์ทส่ี าํ คัญ ได้แก่
1. เพือ่ ให้บริษทั ฯ มีศกั ยภาพทีจ่ ะลงทุนในการขยายกิจการให้แข่งขันได้ในระยะยาว
2. เพือ่ ให้บริษทั ฯ มีเงินสดทีจ่ ะใช้คนื หนี้ทถ่ี งึ กําหนดชําระในอนาคตอันใกล้
3. เพื่อปรับโครงสร้างเงินทุนของบริษทั ฯ ให้แข็งแกร่ง อยู่ในระดับทีเ่ หมาะสมสําหรับการแข่งขัน และการก้าวขึน้ มา
เป็ นสายการบินชัน้ นําของโลกอีกครัง้ และปรับอายุของเงินทุนให้ใกล้เคียงกับอายุสนิ ทรัพย์มากขึน้ (matched
funding)
4. เพือ่ เพิม่ สภาพคล่องทางการเงินทีเ่ หมาะสม มีเสถียรภาพทางการเงินทีจ่ ะดําเนินธุรกิจอย่างมันคงในภาวะที
่
ธ่ ุรกิจ
สายการบินมีความผันผวนสูง
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้จดั ทําแผนการปรับโครงสร้างทางการเงินร่วมกับทีป่ รึกษาทางการเงินเพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ขา้ งต้น
โดยได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั ฯ แล้ว และจะเริม่ ดําเนินการตามแผนในปี 2553
ในด้านการบริหารความเสีย่ งจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นนัน้ บริษทั ฯ บริหารโดยการกูเ้ งินในสกุลทีม่ กี ระแส
เงินสดสุทธิสว่ นเกิน เพือ่ รองรับภาระการชําระคืนหนี้ตามหลักการ Natural hedging และมีการระดมทุนสกุลบาทด้วยส่วนหนึ่ง
เพื่อลดผลกระทบทีจ่ ะมีต่องบการเงินของบริษทั ฯ โดยตลอดปี ทผ่ี ่านมาบริษทั ฯ ยังไม่มกี ารเข้าทําธุรกรรม Cross Currency
Swap โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษทั ฯ มีสดั ส่วนหนี้ใน 4 สกุลหลัก ได้แก่ USD : EUR : JPY : THB = 2 : 39 : 11 :
48 ส่วนการบริหารความเสีย่ งจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้ นัน้ บริษทั ฯ ได้ ติดตามตลาดเงินอย่างใกล้ชดิ และเตรียม
ความพร้อมเพื่อเข้าทําธุรกรรม IRS โดยปี ท่ผี ่านมา บริษทั ฯ ยังไม่มกี ารเข้าทําธุรกรรม Interest Rate Swap เพิม่ เติม ทัง้ นี้
สัดส่วนหนี้ของบริษทั ฯ ทีม่ อี ตั ราดอกเบีย้ คงทีต่ ่อหนี้ทม่ี อี ตั ราดอกเบีย้ ลอยตัว ณ 31 ธันวาคม 2552 เท่ากับ 50 : 50
ในปี 2552 บริษทั ฯ ได้รบั การจัดอันดับเครดิตองค์กรและตราสารหนี้จากบริษทั ทริส เรทติ้ง จํากัด ในระดับ A ซึง่ เป็ น
ระดับทีแ่ สดงว่าตราสารหนี้ของบริษทั ฯ เป็ นตราสารหนี้ทน่ี ่ าลงทุน มีความเสีย่ งตํ่า และบริษทั ฯ มีความสามารถในการชําระ
ดอกเบีย้ และคืนเงินกูใ้ นเกณฑ์ทส่ี งู
ปั จจุบนั บริษทั ฯ อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ Enterprise Resource Planning ซึ่งเป็ นระบบทีน่ ําข้อมูลทางธุรกิจด้าน
การเงินและการบัญ ชีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ สามารถนํ ามาใช้ในการบริห ารจัดการทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อ
ประกอบการตัดสินใจของฝ่ ายบริหารบนพื้นฐานที่เป็ นปั จจุบนั นัน้ คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้มมี ติให้ดําเนินการติดตัง้ ระบบ
SAP ของบริษั ท ฯ (Corporate SAP) ซึ่ง จะเป็ นส่ ว นที่เชื่อ มโยงระบบ SAP ทัง้ หมดของบริษั ท ฯ ให้ เป็ นระบบเดีย วกัน
(Integrated System) และจัดทําระบบข้อมูลบริห ารกลาง (Corporate MIS System) ได้อย่างสมบูรณ์ โดยคณะกรรมการ
บริษั ท ฯ ได้ เร่ ง รัด ให้ ดํ า เนิ น การติด ตัง้ ระบบ SAP Corporate Financial and Accounting เป็ นลํ า ดับ แรก ซึ่ ง ขณะนี้ ก าร
ดําเนินงานอยูร่ ะหว่างการจัดหาทีป่ รึกษาเพือ่ ดําเนินงานติดตัง้ ระบบดังกล่าว

การบริ การลูกค้า
บริษัท ฯ ตระหนั ก ถึงความสํา คัญ ของการบริก ารลู ก ค้า ซึ่งเป็ น ปั จ จัย หลัก สู่ค วามสํา เร็จ ของภารกิจ การให้บ ริก าร
การขนส่งทางอากาศของบริษทั ฯ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ภายใต้สภาวะวิกฤติการณ์การแข่งขันที่ทวีความรุนแรงของสายการบิน
พาณิชย์ในปั จจุบนั ในขณะที่ความต้องการในการเดินทางของผูโ้ ดยสารลดลง บริษทั ฯ จึงมุ่งมันพั
่ ฒนาและปรับปรุงคุณภาพ
การบริการลูกค้าอย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่อง ภายใต้นโยบายเชิงรุกซึ่งสอดคล้องกับเป้ าหมายและกลยุทธ์ของบริษัทฯ ที่มุ่ง
ปรับเปลี่ยนวัฒ นธรรมการทํางานให้เอื้ออํานวยต่อการแข่งขัน ด้วยการปลูกฝั งวัฒ นธรรมของการมุ่งเน้ นลูกค้า (Customer
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Oriented Culture) บริษทั ฯ ได้จดั โครงการรณรงค์ให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงความสําคัญของการเพิม่ คุณค่าของ “การบินไทย
บริการจากใจ” (Service from the Heart) โดยเน้นการบริการด้วยความใส่ใจและผูกพัน ภายใต้เอกลักษณ์ความเป็ นไทยและ
เสน่ ห์ไทยทุ ก จุด บริก ารแบบครบวงจร (Magic Service Ring) เพื่อนํ าไปสู่ค วามเป็ น เลิศ และความสมํ่าเสมอในการบริก าร
(Service Excellence and Consistency) และตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพิ่ม ความสะดวกสบาย ความราบรื่น และ
รวดเร็ว รวมทัง้ สร้างความแตกต่างตลอดการใช้บริการของลูกค้า อัน จะนํ ามาซึ่งความประทับใจและกลับมาใช้บริการของ
บริษทั ฯ อีก ส่งผลให้บริษทั ฯ สามารถบรรลุถงึ วิสยั ทัศน์การเป็ นสายการบินทีล่ กู ค้าเลือกเป็ นลําดับแรก
ด้านการบริการบนเครื่องบิน บริษัทฯ ได้พฒ
ั นาการบริการอาหารและเครื่องดื่มให้เป็ นเลิศอย่างต่อเนื่อง เพิม่ ความ
แตกต่างและความหลากหลายของการบริก าร และความหลากหลายของรายการอาหารบนเครื่องบิน อย่างสมํ่าเสมอ อาทิ
อาหารยอดนิยมของแต่ละท้องถิน่ อาหารฮาลาล และอาหารไทย ที่คดั สรรคุณภาพวัตถุดบิ ที่ใช้ผลิต โดยผ่านการจัดเตรียม
อย่างมีคณ
ุ ภาพ เน้นความสะอาดถูกต้องตามสุขลักษณะและความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล
บริษัทฯ มุ่งเน้ น พัฒ นาการบริการในทุกจุดสัมผัสของลูกค้า ตัง้ แต่การสํารองที่นัง่ การปรับปรุงเก้าอี้บนเครื่องบิน
ตลอดจนอุปกรณ์และระบบสาระบันเทิงในเทีย่ วบิน เพื่อให้ผโู้ ดยสารได้รบั สิง่ ทีด่ ที ส่ี ุด โดยในการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์
และคุณภาพการบริการด้านต่างๆ นัน้ บริษทั ฯ ได้ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผูโ้ ดยสาร (THAI Customer Satisfaction
Survey) เป็ นรายไตรมาส ด้วยการประเมินความพึงพอใจของผูโ้ ดยสารต่อจุดบริการหลักต่างๆ อย่างครบวงจร นอกจากนี้ ยัง
มีการสํารวจความต้องการ พฤติกรรม และทัศนคติของลูกค้า ส่งผลให้การพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และคุณภาพการบริการ
เป็ นไปอย่างต่อเนื่อง ทัง้ นี้ บริษัทฯ ได้ใช้ขอ้ มูลจากระบบ Customer Feedback Management System (CFMS) มาทําการ
วิเคราะห์เพื่อปรับปรุงแก้ไขผลิตภัณฑ์และคุณภาพการบริการ ตลอดจนพัฒนา ให้การบริการเป็ นไปตามความคาดหวังของ
ลูกค้าในทุกจุดบริการ อนึ่ง ในการสนับสนุ นให้บริษทั ฯ บรรลุเป้ าหมายหลัก ในการเป็ นสายการบินชัน้ นํ า 1 ใน 3 ของเอเชีย
และ 1 ใน 5 ของโลกนัน้ บริษทั ฯ ยังได้ทําการศึกษาเปรียบเทียบการบริการกับสายการบินคู่แข่ง (Benchmarking) ร่วมกับผล
การวิเคราะห์อ่นื ๆ เพื่อชิงความได้เปรียบเชิงแข่งขัน จากการที่มผี ลิตภัณ ฑ์และการบริการที่แตกต่างและเป็ นไปตามความ
ต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง

การปฏิ บตั ิ การบิน

ภารกิจหลักของบริษทั ฯ ที่เป็ นหัวใจสําคัญของธุรกิจการบิน คือ การปฏิบตั กิ ารบินเพื่อนํ าผูโ้ ดยสารและพัสดุภณ
ั ฑ์
สู่จุดหมายปลายทางด้วยความสะดวกสบาย ตรงต่อเวลา และตระหนักถึงความปลอดภัยสูงสุดตามมาตรฐานสากลเป็ นสําคัญ
โดยมุ่งเน้นมาตรฐานความปลอดภัยของกรมการขนส่งทางอากาศ (Department of Civil Aviation : DCA) องค์การการบินพล
เรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization : ICAO) องค์การร่วมเพื่อบริห ารการบิน แห่งยุโรป (Joint
Aviation Authorities : JAA ) องค์กรบริหารการบินแห่ งสหรัฐอเมริกา (Federal Aviation Administration : FAA) และการตรวจ
ประเมินความปลอดภัยด้านการปฎิบตั กิ ารบินของสมาคมการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (International Air Transport
Association : IATA)
มาตรการสําคัญ ที่จะเสริมสร้างความปลอดภัยในการปฏิบตั ิการบิน คือ การกําหนดนโยบายในการคัดสรรบุคลากร
การบิน อย่ า งเข้ม งวด ผู้ส มัค รต้ อ งมีค วามพร้อ มทัง้ ด้า นร่ า งกาย จิต ใจ ความรู้ (Knowledge) ทัก ษะ (Skill) พฤติก รรม
(Behavior) อี ก ทั ง้ ต้ อ งผ่ า นการทดสอบความถนั ด (Aptitude) และจิต วิท ยาการบิ น (Aviation Psychology) โดยคณะ
ผู้ชํานาญการด้านจิตวิทยาการบิน ด้านพาณิ ชย์และความถนัดทางด้านวิชาชีพนักบิน จากประเทศสวีเดนเป็ น ผู้ป ระเมินผล
รวมทัง้ ต้องผ่านการทดสอบความสามารถและทักษะทางการบิน เพื่อเป็ นการเสริมสร้างคุณภาพบุคลากรด้านการบินพาณิชย์
ของบริษทั ฯ อีกด้วย
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การรักษามาตรฐานความปลอดภัยและความมันคงการบิ
่
น
ในฐานะสายการบินแห่งชาติ บริษทั ฯ ตระหนักถึงความสําคัญในการเสริมสร้างและรักษา รวมถึงมุ่งมันพั
่ ฒนาในด้าน
ความปลอดภัยและความมันคงการบิ
่
นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็ นทีย่ อมรับในระดับสากล ตลอดจนเพื่อความปลอดภัยอย่างสูงสุด
ต่อ ลูก ค้า พนัก งาน และผู้เกี่ยวข้อง รวมทัง้ เป็ น ไปตามกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ มาตรฐาน และกฎหมายที่เกี่ย วข้องกับ ความ
ปลอดภัยและความมันคงการบิ
่
น รวมถึงการดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ
เพื่อให้การดําเนินงานของบริษัทฯ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น บริษัทฯ ได้จดั ให้มรี ะบบการ
บริหารจัดการ รวมทัง้ กําหนดนโยบาย เป้ าหมาย ตลอดจนจัดให้มมี าตรฐานการปฏิบตั งิ าน มาตรฐานการฝึ กอบรม ระบบข้อมูล
ข่าวสาร ระบบการตรวจสอบติดตาม ระบบวิเคราะห์และประเมินผลการดําเนินงานให้ครอบคลุมในทุกกิจกรรมของบริษทั ฯ ทัง้ นี้
บริษั ท ฯ จะดํ า เนิ น งานเชิง รุ ก ในการพัฒ นามาตรฐานความปลอดภัย ความมัน่ คงด้า นการบิน เพื่อ ทํ า ให้บ ริษัท ฯ มีข ีด
ความสามารถในการแข่งขัน และทําให้มนใจว่
ั ่ ากระบวนการปฏิบตั งิ าน ผลิตภัณฑ์ และบริการของบริษทั ฯ เป็ นไปตามกฎเกณฑ์
ข้อบังคับ มาตรฐาน และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ มีระบบการบริหารภาวะวิกฤติเพื่อทําให้บริษทั ฯ สามารถดําเนินธุรกิจได้
อย่างต่อเนื่อง สร้างความมันใจแก่
่
ลกู ค้า พนักงาน และผูเ้ กีย่ วข้อง
บริษทั ฯ ได้จดั ให้มคี ณะกรรมการความปลอดภัย (Company Safety Committee : CSC) และคณะกรรมการความมันคง
่
การบิน (Aviation Security Committee : ASC) ประกอบด้วยผูแ้ ทนจากหน่ วยงานต่างๆ ดําเนินการประชุมเป็ นประจําทุกเดือน เพื่อ
พิ จ ารณา ทบทวน และสอบทานประสิ ท ธิ ผ ลการดํ า เนิ น งานด้ า นความปลอดภั ย และความมั น่ คงการบิ น ของบริษั ท ฯ
โดยผลการประชุมถูกนําไปปฏิบตั เิ พื่อพัฒนาและยกระดับการจัดการด้านความปลอดภัย และความมันคงการบิ
่
นให้มปี ระสิทธิภาพ
ยิง่ ขึน้
บริษทั ฯ ได้ปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO Standard and Recommended
Practices : SARPs) ที่ได้กําหนดให้สายการบินจะต้องดําเนินการจัดให้มรี ะบบบริหารความปลอดภัย (Safety Management
System : SMS) อันเป็ นระบบบริหารความปลอดภัยทีม่ อี งค์ประกอบสมบูรณ์แบบ มีความชัดเจน มีการดําเนินการในรูปแบบ
การบริหารเชิงป้ องกัน (Proactive) ใช้ในการบริหารจัดการความเสีย่ งทีม่ ผี ลกระทบต่อกระบวนการทํางาน โดย บริษทั ฯ ได้ม ี
การดําเนินการจัดทําระบบ THAI Safety Management System (TSMS) เพื่อพัฒนาให้บริษทั ฯ มีระบบบริหารความปลอดภัย
(Safety Management System) ทัง้ ด้านการปฏิบตั กิ ารบินและการซ่อมบํารุงอากาศยานตามทีอ่ งค์การการบินพลเรือนระหว่าง
ประเทศ (ICAO) กําหนด นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังได้จดั ทําคู่มอื THAI Integrated Safety Manual โดยยึดถือตามข้อกําหนดของ
องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ เพือ่ ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านการปฏิบตั กิ ารของบริษทั ฯ ให้อยู่ในระดับสูง
ยิง่ ขึ้น รวมทัง้ ได้นําระบบบริหารข้อมูลความปลอดภัยทัวทั
่ ง้ องค์กร (Corporate Safety Information System : CSIS) มาใช้เมื่อ
กลางปี 2550 และได้ฝึกอบรมพนักงานให้มคี วามชํานาญในการใช้ระบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็ นการเพิม่ ประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการความปลอดภัย (Safety Management System : SMS) ของบริษทั ฯ ซึง่ ส่งผลให้ระบบการป้ องกันอุบตั เิ หตุมปี ระสิทธิภาพ
มากขึน้ ด้วยเช่นกัน
งานความมันคงด้
่ านการบิน (Aviation Security) เป็ นสิง่ ทีบ่ ริษทั ฯ ให้ความสําคัญสูงสุดเช่นกัน โดยได้สร้างระบบบริหาร
จัดการและพัฒนามาตรฐานความมันคงด้
่ านการบินอย่างต่อเนื่อง เพือ่ ใช้เป็ นมาตรฐานในการปฏิบตั งิ านทัง้ ในสถานการณ์ปกติและใน
สถานการณ์ ทต่ี ้องเพิม่ มาตรการพิเศษด้านความมันคงการบิ
่
น ตลอดจนให้เป็ นไปตามกฎเกณฑ์/ข้อบังคับ/มาตรการด้านความ
มั น่ คงการบิ น ตามมาตรฐานสากลและของประเทศต่ า งๆ ที่ บ ริ ษั ท ฯ ทํ า การบิ น รวมทั ง้ จั ด ให้ ม ี แ ผนเผชิ ญ เหตุ เ พื่ อ
เตรียมความพร้อมในการบริหารและป้ องกันในกรณีเกิดเหตุการณ์ เพื่อให้บริษทั ฯ สามารถดําเนินงานเป็ นไปตามแผนธุรกิจ
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้รบั การรับรองจากกรมการบินพลเรือน เพื่อเป็ นการยืนยันถึงความมุ่งมันของบริ
่
ษทั ฯ ในด้านความมันคง
่
การบิน โดยเชื่อว่าความสําเร็จของงานด้านความมันคงการบิ
่
นต้องเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของพนักงานทุกคน บริษทั ฯ ได้
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ปลูกจิตสํานึกและสร้างวัฒนธรรมด้านความมันคงการบิ
่
น โดยการฝึ กอบรมความรูแ้ ละทักษะ ตลอดจนการจัดกิจกรรมต่างๆ
เพือ่ เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารด้านความมันคงการบิ
่
นอย่างต่อเนื่อง
บริษทั ฯ ได้สร้างและพัฒนาเครือข่ายระบบติดตามข้อมูลข่าวสาร รวมทัง้ การประเมินสถานการณ์และความเสีย่ งด้านความ
มันคงการบิ
่
นในทุกสถานีทบ่ี ริษทั ฯ ทําการบิน ซึ่งเป็ นอีกวิธหี นึ่งทีบ่ ริษทั ฯ นํามาใช้เพื่อเป็ นการเตรียมพร้อมในเชิงรุก อันจะนําไปสู่
การกําหนดมาตรการด้านความมันคงการบิ
่
นทีเ่ หมาะสมในการทีจ่ ะรับมือกับเหตุการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึน้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รวมทัง้ จัดให้มรี ะบบในการตรวจประเมินและควบคุมคุณภาพด้านความมันคงการบิ
่
น ตลอดจนมีการฝึ กซ้อมร่วมกับหน่ วยงาน
ภาครัฐอย่างสมํ่าเสมอ
ผลจากความมุ่งมันในการดํ
่
าเนิ นการด้านความปลอดภัย และความมันคงด้
่
านการบิน บริษัทฯ จึงได้รบั การรับรอง
มาตรฐานการตรวจประเมินความปลอดภัยด้านการปฎิบตั กิ ารจากสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA Operational
safety Audit : IOSA) ซึ่งเป็ น มาตรฐานด้านความปลอดภัยและความมันคงทางการบิ
่
น ของสายการบิน ที่สมาคมขนส่งทาง
อากาศระหว่างประเทศ (International Air Transport Association : IATA) กําหนดไว้ตงั ้ แต่ปี 2547 เป็ นต้นมา
ในปี 2552 บริษัทฯ ได้ผ่านการตรวจประเมินตามผลการแก้ไข (Corrective Action Plan) : Universal Security Audit
Program/USAP จากองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization : ICAO) รวมถึงได้
ผ่านการตรวจประเมินจากองค์กรระดับสากลต่างๆ เช่น Transportation Security Administration/TSA : U.S. Department of
Homeland Security ประเทศสหรัฐอเมริกา และ Office of Transport Security/OTS : Australian Government, Department
of Infrastructure, Transport, regional Development and Local Government ประเทศออสเตรเลีย โดยผลการตรวจประเมิน
ในทุกพืน้ ทีก่ ารปฎิบตั งิ านเป็ นทีน่ ่าพอใจอย่างยิง่
จากการรับรองขององค์กรทัง้ ภาครัฐและองค์กรระดับสากลต่างๆ ทําให้มนใจได้
ั่
วา่ บริษทั ฯ ได้ดาํ เนินการบริหารจัดการด้าน
ความปลอดภัยและความมันคงด้
่ านการบินอย่างครบถ้วน ทันสมัย และก่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ลกู ค้า พนักงาน และ
ผูเ้ กีย่ วข้อง

เทคโนโลยีสารสนเทศ
บริษทั ฯ ได้ให้ความสําคัญต่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายสื่อสารอย่างต่อเนื่อง โดยได้กําหนดนโยบาย
เชิงรุกในการส่งเสริมให้ทุกกิจกรรมของบริษัทฯ ใช้ประโยชน์ จากเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างจริงจังและต่อเนื่องในการพัฒ นา
ผลิตภัณฑ์และบริการรูปแบบใหม่ๆ ทีส่ ะดวกรวดเร็ว สามารถตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า รวมทัง้
สามารถเข้าถึงบริการต่างๆ ได้โดยตรง นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังคงส่งเสริมด้านการเพิม่ ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ าน การพัฒนา
บุคลากร และการบริหารด้านทุนและค่าใช้จ่าย เพื่อให้เกิดประโยชน์คุม้ ค่าต่อองค์กร ขณะเดียวกัน บริษทั ฯ ได้วางแผนทบทวน
และปรับปรุงกระบวนการวางกลยุทธ์และการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ การวางแผนโครงสร้างสถาปั ตยกรรม
การลงทุนและวิจยั พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้ทรัพยากรร่วมกัน โดยมุง่ เน้นการพัฒนาโครงการแบบบูรณาการ ให้
สัมฤทธิผลและสอดคล้
องกับนโยบายและกลยุทธ์ของบริษทั ฯ ด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการบิน
์
ในปี 2552 บริษทั ฯ ได้ขยายขีดความสามารถในการให้บริการ e-Services แก่ลูกค้าให้ครอบคลุมบริการมากขึน้ ทัง้ การ
ปรับโครงสร้างเว็บไซต์ www.thaiairways.com ให้เข้าถึงข้อมูลง่ายและรวดเร็วขึน้ เพื่อสนับสนุ นการขายและการทําธุรกรรมผ่าน
ทางอิน เทอร์เน็ ต การเพิ่ม ช่ อ งทางการชํา ระเงิน และออกบัต รโดยสารอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ผ่ านทางเคาน์ เตอร์เซอร์วิส (Counter
Service Payment) กว่า 5,000 แห่งทัวประเทศ
่
และส่งข้อมูลการชําระเงินผ่านระบบ SMS แก่ลูกค้าทันที อํานวยความสะดวก
การบริก ารเช็ค อิน แก่ ผู้โดยสารที่เดิน ทางทัง้ ภายในประเทศและต่ า งประเทศ ให้ส ามารถเช็ค อิน ได้ด้วยตนเอง (Check-in
Counter) อาทิ ผู้โดยสารเช็ค อิน ผ่ านเครื่องเช็ค อิน อัต โนมัติ (Kiosk - Common Use Self Service) ได้เริม่ ใช้งานระบบนี้ ท่ี
สนามบินกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เป็ นสนามบินแรก ผูโ้ ดยสารเช็คอินและพิมพ์บตั รขึน้ เครื่อง (Boarding Pass) ลงบน
กระดาษ A4 ผ่ านทาง Internet Check-in ได้ด้วยตนเองสําหรับทุ กเที่ยวบินภายในประเทศ และมีแ ผนการขยายขอบเขตการ
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ให้บริการในเทีย่ วบินต่างประเทศในอนาคต และมีการเชื่อมต่อระหว่างระบบท่องเทีย่ วของตัวแทนจําหน่ายประเภท Wholesale
กับระบบ Royal Orchid Holidays ของบริษทั ฯ โดยตัวแทนจําหน่ ายสามารถเรียกดูขอ้ มูลท่องเทีย่ ว โรงแรม และขายผลิตภัณฑ์
ได้สะดวก รวดเร็วขึน้
ระบบ Mileage Purchase on Web ลูกค้าสมาชิก รอยัล ออร์คดิ พลัส สามารถซือ้ ไมล์สะสมเพิม่ เติม หากมีไมล์สะสมไม่
เพียงพอเพื่อแลกรางวัลที่ต้องการ โดยการชําระเงินผ่านบัตรเครดิต และในกรณีท่ยี งั ไม่ได้บนั ทึกไมล์สะสมของเที่ยวบินนัน้ ๆ
สมาชิกสามารถดําเนินการขอสะสมไมล์ยอ้ นหลังได้ดว้ ยตนเองผ่านระบบ TG Retro Credit Claim on Web สําหรับเทีย่ วบินของ
การบินไทย
ในด้านการขนส่งสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ จากเว็บไซต์ www.thaicargo.com ลูกค้าทีล่ งทะเบียนไว้กบั บริษทั ฯ สามารถชําระ
ค่าบริการคลังสินค้าขาเข้าได้ดว้ ยตนเอง โดยวิธกี ารหักบัญชีธนาคารด้วยระบบ Cargo e-Payment บริษทั ไปรษณียไ์ ทย จํากัด
สามารถตรวจสอบสถานะของไปรษณียภัณฑ์ได้โดยตรงและสะดวกขึน้ ด้วยระบบ Thailand Post Mail Tracking ซึ่งนอกจาก
เป็ นการสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั การบริการ (Value Added Service) แล้วนัน้ ยังสนับสนุ นฝ่ ายขายของบริษทั ฯ ในการขายระวาง
ให้แก่บริษทั ไปรษณียไ์ ทย จํากัด
ระบบ Air Crew เป็ นระบบสารสนเทศทีส่ นับสนุ นการปฏิบตั งิ านของนักบินและลูกเรือ ซึ่งสนับสนุ นการให้บริการลูกค้า
บนเครื่องบินและช่วยในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้เหมาะสมกับเที่ยวบิน ส่งผลให้การบริการเป็ นไปตามมาตรฐาน
และควบคุมค่าใช้จ่ายให้เหมาะสม
ระบบเตรียมการก่อนบินของพนักงานต้อนรับบนเครือ่ งบิน (Cabin Attendant Pre-Flight Study and Briefing System) เป็ น
ระบบทีอ่ อกแบบและพัฒนาโดยพนักงานการบินไทย เพื่อให้พนักงานต้อนรับฯ เตรียมการให้บริการผูโ้ ดยสารและปฏิบตั กิ ารบิน
โดยสามารถดูขอ้ มูลการบิน ข้อมูลตารางบิน ข้อมูลผูโ้ ดยสาร ข้อมูลอาหารและอุปกรณ์บริการ ข้อมูลเครื่องบิน ข้อมูลด้านความ
ปลอดภัย ข้อมูลการบริการ ข้อมูลเมืองปลายทางทัง้ สภาพอากาศ วัฒนธรรม ภาษาท้องถิน่ ระบบช่วยออกเสียงภาษาท้องถิน่
กว่า 10 ภาษา แบบ On-line Real Time ตลอดจนสามารถรายงานผลการปฏิบตั งิ านได้โดยตรง พนักงานต้อนรับฯ สามารถ
เตรีย มการบิน ได้จ ากทุ ก ที่ ทุ ก เครือ ข่า ย ทุ ก เวลา ด้วยอุ ป กรณ์ ค อมพิว เตอร์ข องบริษัท ฯ และของพนั ก งานเอง ตลอดจน
โทรศัพท์มอื ถือได้ทุกรุ่นทุกแบบที่มใี ช้งานในปั จจุบนั มีระบบจัดการด้านความปลอดภัย High Secured Internet (SSL VPN
with OTP Token) ระบบดังกล่าวช่วยสร้างจุดแข็งในด้านการบริการผูโ้ ดยสาร การรักษามาตรฐานการให้บริการ สามารถแข่งขัน
ได้กบั สายการบินที่ม ี Hub ในจุดบินต่างๆ และในปี 2552 ระบบเตรียมการก่อนการบินของพนักงานต้อนรับ ได้รบั รางวัล
ชนะเลิศการประกวดคัดสรรผลิตภัณฑ์ซอฟท์แวร์ดเี ด่นแห่งชาติประจําปี 2552 (Thailand ICT Awards 2009 : TICTA 2009)
ในหมวด Tourism & Hospitality และรางวัลชนะเลิศซอฟต์แวร์ดเี ด่นแห่งภูมภิ าคเอเชียแปซิฟิคประจําปี 2552 (Asia Pacific
ICT Alliance Award 2009 : APICTA) ในหมวด Tourism & Hospitality ทีเ่ มืองเมลเบิรน์ ประเทศออสเตรเลีย
บริษทั ฯ ได้ตระหนักถึงความสําคัญด้านการบริหารความเสีย่ งและภัยต่างๆ ที่อาจเกิดขึน้ โดยได้ เตรียมพร้อมสําหรับ
การกู้คนื ระบบและคลังข้อมูลให้กลับคืนสู่สภาพปกติในกรณีท่เี กิดภัยพิบตั ิต่างๆ หรือได้รบั ความเสียหายจากเหตุการณ์ ท่ไี ม่
คาดคิด เพื่อให้ระบบบริการลูกค้าและการใช้งานของระบบสารสนเทศต่างๆ ของบริษทั ฯ ดําเนินไปอย่างต่อเนื่องโดยไม่กระทบ
หรือกระทบน้อยทีส่ ุดต่อการดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ คณะทํางานด้านความมันคงปลอดภั
่
ยเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษทั ฯ
ได้ ดํ า เนิ น การจัด ทํ า นโยบายและมาตรการการรัก ษาความมัง่ คงปลอดภั ย สารสนเทศขึ้น และมี ผ ลบั ง คับ ใช้ ง านใน
ต้นปี 2553 เพื่อสร้างความมันใจในการใช้
่
งานระบบเครือข่ายสื่อสารและการบริการระบบสารสนเทศ ตลอดจนการทําธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มคี วามปลอดภัยสูง
บริษั ท ฯ ยังมีโครงการสํา คัญ อีก หลายโครงการที่กํ า ลัง ดํา เนิ น งานอยู่ ในขณะนี้ เพื่อ สนั บ สนุ น การดํา เนิ น ธุ ร กรรม
อิเล็กทรอนิ กส์ เสริม สร้างศัก ยภาพในการแข่งขัน และกระบวนการบริห ารจัดการภายในองค์กรโดยรวม ให้ทนั สมัยและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยยึดลูกค้าหรือผูโ้ ดยสารเป็ นหัวใจสําคัญ ไม่ว่าจะเป็ นการเพิม่ ช่องทางการให้บริการผ่านโทรศัพท์มอื ถือ
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(Mobile Services) ในทุกรูปแบบ เช่น สํารองที่นัง่ เช็คอิน ตรวจสอบสถานะการสํารองที่นัง่ ตรวจสอบตารางการบิน สํารอง
ระวางบรรทุกสินค้า เป็ นต้น โครงการคลังข้อมูลลูกค้าและองค์กร (Commercial and Corporate Data Warehouse) เพื่อใช้
บริหารจัดการข้อมูลด้านการขายและการตลาดทีจ่ ะสนับสนุ นการวางแผนและตัดสินใจ รวมทัง้ การให้บริการลูกค้าทีร่ วดเร็วและ
ทัน การณ์ ฯลฯ ระบบบริห ารอัต ราค่ า โดยสารและราคา (Pricing & Fare Management System) สามารถกํ า หนดราคา
ทีเ่ หมาะสม ตรงกับความต้องการของลูกค้า และแข่งขันในตลาดได้ การพัฒนาระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร (Enterprise
Resource Planning : ERP) ได้นํามาใช้พฒ
ั นาระบบการเงินและการบัญชีของบริษัทเป็ นลําดับแรก เพื่อเป็ นระบบศูนย์กลาง
ด้านงานบัญชี และมีแผนจะเชื่อมโยงระบบบริหารทรัพยากรอื่นๆ จากทุกฝ่ ายทีเ่ กี่ยวข้องให้เป็ นระบบเดียว ระบบจัดการเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Document Management) ระบบพัฒนาการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ระบบบริหารองค์
ความรู้ (Knowledge Management) เป็ นต้น ซึ่งทัง้ หมดต้องมีการวางแผนและจัดเตรียมระบบโครงสร้างพื้นฐานรองรับการ
เชื่ อมโยงระบบงานและข้ อ มู ลต่ างๆ ทั ้ ง ภายในและภายนอกบริ ษั ท ฯ ให้ ส ามารถแลกเปลี่ ย น หรื อ ใช้ โ ครงสร้ า ง
พืน้ ฐานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การบริ หารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ด้วยตระหนักว่าบุคลากรเป็ นทรัพยากรทีส่ ําคัญและมีค่ายิง่ ต่อความสําเร็จในการขับเคลื่อนบริษทั ฯ ให้บรรลุเป้ าหมาย
การเป็ นสายการบินชัน้ นําทีม่ คี วามแข็งแกร่งและยังยื
่ น มีบริการทีด่ เี ลิศด้วยเสน่ หไ์ ทย สร้างความประทับใจและความพึงพอใจ
สูงสุดแก่ลูกค้า บริษทั ฯ จึงได้กําหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลทีม่ ุ่งเน้นเสริมสร้างภาวะผูน้ ํ ามืออาชีพ มี
คุณธรรมและจริยธรรม มีการทํางานเป็ นทีม เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานอย่างต่อเนื่อง รวมทัง้ สร้างความรัก
ความผูกพัน และความภูมใิ จทีไ่ ด้เป็ นส่วนหนึ่งในองค์กร ด้วยการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลทีโ่ ปร่งใส เป็ นธรรม
ตามหลักธรรมาภิบาล โดยการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการมีการมุ่งเน้นการสรรหาคัดเลือกบุคลากรทีม่ ี
ความรูค้ วามสามารถ มีคุณค่าต่อองค์กร มีการจ้างงานทีย่ ุตธิ รรม การกําหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการทีเ่ หมาะสมสอดคล้อง
กับตลาดแรงงานและอุตสาหกรรม จัดให้มคี วามก้าวหน้าในวิชาชีพ เพื่อสร้างขวัญ กําลังใจ และแรงจูงใจของพนักงานตลอดจน
เสริมสร้างและปลูกจิตสํานึกให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านต่างๆ เช่น ด้านการกํากับดูแลกิจการ ด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ด้านการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม และด้านกิจกรรมเพือ่ สาธารณประโยชน์ เป็ นต้น
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ปรับโครงสร้างองค์กรและวางแผนอัตรากําลังคนให้สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ และภารกิจของ
บริษทั ฯ รวมทัง้ ทบทวนการประเมินค่างานทุกตําแหน่ ง ตลอดจนพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารผลการปฏิบตั งิ านซึง่ เป็ น
ระบบการวัด ผลงานและพิจ ารณาผลตอบแทนให้สอดคล้องกับ ผลงาน อีก ทัง้ ได้พิจ ารณาจัดทําสายทางก้าวหน้ าในอาชีพ
(Career Path) ให้สอดคล้องกับศักยภาพของพนักงาน เพื่อเตรียมบุคลากรไว้รองรับการขยายธุรกิจในอนาคต ทีส่ าํ คัญ บริษทั ฯ
ได้ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีจติ สํานึกในการดําเนินธุรกิจโดยตัง้ มันอยู
่ ่บนพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรม
ประพฤติปฏิบตั ิตนตามจรรยาบรรณการบินไทย โดยมีความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบต่อหน้ าที่และต่อผลการปฏิบตั ิงาน
ตลอดจนรักษาผลประโยชน์อนั ชอบธรรมของบริษทั ฯ
ด้านการพัฒ นาทรัพ ยากรบุ ค คล บริษัท ฯ ได้ป รับ ปรุงสร้างเสริม วัฒ นธรรมองค์ก รของการบิน ไทย THAI Spirit ซึ่ง
ประกอบด้วย Teamwork & Trust – มีทศั นคติในการทํางานร่วมกันเป็ นทีม มีความไว้วางใจเชือ่ ใจกัน มีอสิ ระในการแสดงความ
คิดเห็นเชิงสร้างสรรค์ Happiness & Hospitality – มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดี มีจติ สํานึกพร้อมให้บริการ เอาใจใส่ต่อ
ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า Awakening & Accountability – มีความตื่นตัวกระตือรือร้นในการปฏิบตั ิงาน มี
ความรับผิดชอบในผลลัพธ์ของงานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย Inspiration & Integrity – มีแรงบันดาลใจในการทํางาน ซื่อสัตย์สุจริต มี
คุณธรรมและจริยธรรม ปกป้ องผลประโยชน์ มีความรับผิดชอบต่อผูม้ สี ่วนได้เสียของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ เพื่อมุ่งเน้นความพึงพอใจ
ของลูกค้าเป็ นสําคัญ ขณะเดียวกันก็เอื้อต่อการแข่งขันให้บริษทั ฯ อยู่ในลําดับต้นของอันดับความพึงพอใจของลูกค้า มีความ
แตกต่างในการให้บริการ เพื่อให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน ซึ่งในปี 2552 ได้จดั สัมมนาเพื่อสนองกลยุทธ์ของบริษทั ฯ
ในการปลู ก จิต สํานึ ก ให้พ นั ก งานนํ าวัฒ นธรรมองค์ก ร THAI Spirit ไปประยุก ต์ใช้ในการปฏิบ ัติงาน โดยได้จ ดั สัม มนาเชิง
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ปฏิบ ัติก าร “THAI Spirit” the Means for Change Management สํ า หรับ พนั ก งานระดับ บริห าร มุ่ ง เน้ น ในเรื่อ ง Sense of
Ownership การสร้างคุณค่าเพิม่ ให้กบั องค์กรด้วยวัฒนธรรม THAI Spirit อย่างเป็ นรูปธรรม รวมทัง้ การบูรณาการความรูแ้ ละ
ประสบการณ์มาเป็ นโครงการ Culture for Value เพื่อเพิม่ รายได้ ลดการสูญเสีย และเพิม่ ประสิทธิภาพในการทํางานมากยิง่ ขึน้
ซึ่งจากการสัมมนาดังกล่าว ได้รบั ความร่วมมือจากผูเ้ ข้าสัมมนาในการนํา THAI Spirit ไปใช้สร้างโครงการ Culture for Value
เป็ นจํานวนมาก
บริษทั ฯ ได้เร่งดําเนินการพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการองค์ความรูท้ วทั
ั ่ ง้ องค์กร รวมทัง้ หลักสูตรด้านอุตสาหกรรม
การบิน ตลอดจนหลักสูตรการฝึ กอบรมด้านต่างๆ โดยมุ่งเน้ นควบคุมคุณ ภาพของหลักสูตรให้เป็ นไปตามมาตรฐานสากล
เพือ่ ให้บรรลุเป้ าหมายของบริษทั ฯ ในการเป็ นสายการบินทีล่ กู ค้าเลือกใช้บริการเป็ นอันดับแรก บริษทั ฯ ได้พฒ
ั นาและจัดอบรม
หลักสูตรด้านธุรกิจการบิน เพือ่ เสริมสร้างศักยภาพเฉพาะทางวิชาชีพ ได้แก่ การพาณิชย์ การบริการสถานี การขนส่งสินค้าทาง
อากาศ การบริการลานจอด รวมทัง้ การฝึ กอบรมด้านคุณภาพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อให้เป็ นไปตามข้อกําหนด
และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนพัฒนาศักยภาพด้านภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ ซึ่งเป็ นการสร้างเสริมประสบการณ์และ
ให้พนักงานเข้าใจและมีทศั นคติทด่ี ตี อ่ ผูร้ บั บริการทีม่ าจากวัฒนธรรมทีห่ ลากหลาย เพือ่ สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลกู ค้า
บริษทั ฯ ยังได้จดั การฝึ กอบรมหลักสูตรด้านการบริหารงานและพฤติกรรมศาสตร์ (General Management Training) ให้
สอดคล้องกับนโยบาย วิสยั ทัศน์ และกลยุทธ์ ของบริษทั ฯ โดยจัดการฝึ กอบรมและกิจกรรมต่างๆ เพื่อปลูกจิตสํานึกและสร้าง
แรงจูงใจให้พนักงานมีทศั นคติ ค่านิยม ตลอดจนประพฤติปฏิบตั งิ านให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร รวมถึงเพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถในการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามขีดความสามารถ (Competency) ของพนักงานทีบ่ ริษทั ฯ กําหนดไว้
บริษทั ฯ ได้นํานวัตกรรมการเรียนการสอนในระบบ Electronic Media และ Network Multimedia มาประยุกต์ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนผ่านระบบ e-Learning ทัง้ นี้ เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการฝึ กอบรม นอกจากนี้ ได้ร่วมมือทางวิชาการกับ
สถาบันการศึกษาและองค์กรภายนอกในการจัดฝึ กอบรมและพัฒนาบุคลากรในองค์กรอย่างต่อเนื่อง และได้ให้บริการการจัด
ฝึกอบรมแก่ลกู ค้าภายนอกบริษทั ฯ อีกด้วย

การบริ การลูกค้าภาคพืน้
ด้วยนโยบายทีม่ ุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพื่อสร้างความประทับใจและความพึงพอใจสูงสุด บริษทั ฯ ได้
นําเสนอการบริการวิถไี ทย ให้ความสะดวกและรวดเร็วในการบริการ ด้วยเสน่ หไ์ ทยอันงดงาม อ่อนน้อม และใส่ใจ ผูโ้ ดยสารจะ
ได้ ร ับ การบริก ารที่ ม ี คุ ณ ภาพในทุ ก จุ ด สัม ผัส บริก ารอย่ า งครบถ้ ว นและต่ อ เนื่ อ ง ทั ง้ ในรู ป แบบของผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละ
สิง่ อํานวยความสะดวกที่ได้ม าตรฐานสากล โดยเริม่ ตัง้ แต่บ ริก ารต้อนรับ ผู้โดยสารชัน้ หนึ่ งและชัน้ ธุรกิจบริเวณชานชาลา
(Curbside Service) บริก ารตรวจรับ บัต รผู้โ ดยสารในห้ อ งรับ รองพิเศษสํ า หรับ ผู้โ ดยสารชัน้ หนึ่ ง (Royal First Check-in
Lounge) บริการเคาน์เตอร์ตรวจรับบัตรโดยสารสําหรับผูโ้ ดยสารชัน้ ธุรกิจ พร้อมทีน่ ัง่ พักบริเวณ Royal Orchid Premium และ
บริการช่องทางพิเศษสําหรับพิธีการตรวจคนเข้าเมืองขาออก (Fast Track Service) สําหรับผู้โดยสารชัน้ หนึ่งและชัน้ ธุรกิจ
นอกจากนี้ ยังมีศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) สําหรับผูโ้ ดยสาร เพื่อให้บริการสํารองที่นัง่ ให้ขอ้ มูล
เกีย่ วกับการเดินทาง และการบริการพิเศษสําหรับผูโ้ ดยสารทีต่ อ้ งการความช่วยเหลือ ได้แก่ สามเณร ภิกษุสงฆ์ เด็ก ผูส้ งู อายุ
ผูโ้ ดยสารทีเ่ ดินทางครัง้ แรก เป็ นต้น และยังมีการบริการ Meet and Assist Services สําหรับผูโ้ ดยสารทีต่ ้องการความสะดวก
ตัง้ แต่ บริเวณชานชาลาจนถึงปลายทางโดยคิดค่าบริการเพิม่ เติม นอกจากการให้บริการแก่ผู้โดยสารการบินไทยแล้ว บริษัทฯ
ยังให้บริการเที่ยวบินแก่สายการบินลูกค้าชัน้ นํ าจากทัวโลกถึ
่
ง 62 สายการบิน ทัง้ ด้านการบริการผูโ้ ดยสารและสัมภาระ ณ ท่า
อากาศยานสุวรรณภูม ิ
บริษทั ฯ ได้จดั ห้องรับรองพิเศษเพื่อให้บริการและอํานวยความสะดวกแก่ผูโ้ ดยสารชัน้ หนึ่ง ชัน้ ธุรกิจ และสมาชิกบัตร
ทอง (Royal Orchid Plus Gold Member) โดยมีบริการอาหารและเครื่องดื่มในลักษณะ A-La-Carte Restaurant Concept ใน
ห้อง Royal First Lounge บริการห้องพักส่วนตัว (Slumber Room) ห้องพักผ่อนสําหรับครอบครัว (Family Room) ห้องสําหรับ
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เด็ก (Kids Room) พร้อมทัง้ ให้บริการห้องอบไอนํ้า ห้องซาวน่า และบริการสปาอย่างครบวงจร ในห้อง Royal Orchid Spa ทํา
ให้ในปี 2552 ห้อง Royal First Lounge ได้รบั รางวัลอันดับหนึ่ง Best First Class Airline Lounge Award จากการจัดอันดับ
โดยสกายแทรกซ์ นอกจากนี้ บริษัท ฯ ยังให้บ ริก ารห้องรับ รองพิเศษแก่ Non Airline Customer อาทิ ธนาคารกสิก รไทย
ธนาคารซิตแ้ี บงก์ และธนาคารกรุงศรีอยุธยา เป็ นต้น
เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน บริษทั ฯ ได้นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาให้บริการทีส่ อดรับและสัมพันธ์กนั แบบไร้
รอยต่ อ (Seamless Service) แก่ ลู ก ค้ า ณ ท่ า อากาศยานสุ ว รรณภู ม ิอ ย่ า งครบวงจร (Total IT Solution Approach) ตาม
แผนพัฒนา Magic Service Ring ซึ่งช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพในการให้บริการผูโ้ ดยสาร อาทิ การบริการเช็คอินทางอินเทอร์เน็ต
(Internet Check-in) ให้แก่ ผู้โดยสารภายในประเทศและต่างประเทศ การรับบัตรโดยสารและออกบัตรที่นัง่ อัตโนมัติ (Selfservice Check-in) สําหรับผูโ้ ดยสารภายในประเทศ
ในการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการภาคพื้นสู่ความเป็ นเลิศ บริษทั ฯ ได้จดั ตัง้ ศูนย์ควบคุมการปฏิบตั กิ ารภาคพื้น
(Ground Operations Control Center : GOCC) ขึน้ เพื่อเป็ นศูนย์กลางในการสื่อสาร ควบคุมดูแล และตรวจสอบกิจกรรมการ
บริการภาคพื้น โดยรวม ทําให้ม ีผ ลต่อการตรงต่ อเวลาของเที่ยวบิน (On- time Performance) การหมุนเวียนของเครื่องบิน
(Aircraft Rotation) ความถูกต้องและรวดเร็วในการต่อเทีย่ วบินของผูโ้ ดยสารและกระเป๋ าสัมภาระ (Transfer of Passenger and
Baggage) การแก้ไขปั ญหากรณีเหตุการณ์ไม่ปกติ (Irregularities) รวมถึงการลดค่าใช้จ่ายในการปฏิบตั กิ าร (Operating Cost
Reduction) ของบริษทั ฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จากความมุ่งมันในการพั
่
ฒนาระบบงานและนวัตกรรมการบริการลูกค้าภาคพื้น รวมทัง้ ศักยภาพของพนักงาน ทําให้
บริษทั ฯ บรรลุเป้ าหมายความเป็ นเลิศในการบริการ อันจะนําไปสู่การเป็ นสายการบินทีล่ ูกค้าเลือกเป็ นลําดับแรก และเป็ นหนึ่ง
ในด้านบริการลูกค้าภาคพื้น ด้วยการรักษาระดับการให้บริการที่ดี เหนือความคาดหวัง เพื่อความแข็งแกร่งและเติบโตอย่าง
ยังยื
่ นขององค์กรตลอดไป

กิ จการบริ การลานจอดและอุปกรณ์ ภาคพื้น
ด้วยความมุ่งมันที
่ ่จะเป็ นผู้ให้บริการลานจอดและอุปกรณ์ ภาคพื้นที่ลูกค้าเลือกเป็ นอันดับแรก บริษทั ฯ จึงมีเป้ าหมาย
พัฒ นาปั จจัยหลัก 3 ประการ คือ คุ ณ ภาพการให้บริการในระดับสากลที่ให้ความสําคัญ ในทุ กรายละเอียดของกระบวนการ
การมีมาตรฐานความปลอดภัยในการให้บริการที่ลูกค้าเชื่อมันและไว้
่
วางใจ และมาตรฐานที่ตรงต่อเวลาของเที่ยวบิน ด้วย
บุคลากรทีเ่ ปี่ ยมด้วยทักษะและประสบการณ์ การใช้อุปกรณ์ทม่ี เี ทคโนโลยีทนั สมัย ทําให้การให้บริการของกิจกรรมบริการลาน
จอดและอุปกรณ์ภาคพืน้ ของการบินไทยได้รบั ผลตอบรับทีด่ แี ละได้รบั ความไว้วางใจจากลูกค้าเป็ นอันดับหนึ่งเสมอมา ปั จจุบนั
บริษัทฯ เป็ นผู้นําของธุรกิจบริการลานจอดฯ ด้วยจํานวนสายการบินลูกค้ามากกว่า 80 สายการบิน ให้บริการเที่ยวบินต่อปี
มากกว่า 180,000 เทีย่ วบิน มีศกั ยภาพในการรองรับการให้บริการทัวทุ
่ กพืน้ ทีใ่ นเขตลานจอดของท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ
การบริการลานจอดและอุปกรณ์ ภาคพื้น เป็ นหนึ่งในกิจกรรมสนับสนุ นธุรกิจสายการบิน โดยให้บริการควบคู่กบั การ
บริก ารภาคพื้น ต่ า งๆ ทัง้ การบริก ารลู ก ค้า ภาคพื้น การบริก ารพาณิ ช ย์สิน ค้า และไปรษณี ย์ภัณ ฑ์ การบริก ารซ่ อ มบํ า รุ ง
อากาศยาน และครัวการบิน ทําให้เกิดการบริการทีค่ รบวงจรแบบ One-Stop-Service จุดเด่นในการบริการของบริษทั ฯ ทีส่ ร้าง
ความได้เปรียบในการแข่งขัน ทัง้ ทีท่ ่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานอู่ตะเภา รวมทัง้ ท่าอากาศ
ยานภูมภิ าคทีม่ เี ทีย่ วบินของบริษทั ฯ ให้บริการ
บริษทั ฯ มีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการให้บริการลานจอดฯ อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า และ
การเตรียมพร้อมเพื่อรองรับการขยายตัวของปริมาณเทีย่ วบินทีท่ ่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ ตลอดจนเพิม่ ขีดความสามารถในการ
แข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้แผนการดําเนินงานด้านต่างๆ ตามระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 : 2000 และการ
ปรับปรุงระบบมาตรฐานความปลอดภัยให้ครอบคลุมในทุกพืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ าน เป็ นไปตามมาตรฐานของสมาคมขนส่งทางอากาศ
ระหว่างประเทศ (International Air Transport Association : IATA) ด้วยโครงการจัดการความปลอดภัยในลานจอด (Ground
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Damage Prevention Program : GDPP) ร่วมกันในทุกกิจกรรมการบริการของบริษทั ฯ เพื่อให้เกิดเอกภาพในการป้ องกันและ
ควบคุมงานด้านความปลอดภัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อการให้บริการอากาศยานในเขตลานจอด และรักษาไว้ซง่ึ การรับรอง
มาตรฐานการตรวจประเมินความปลอดภัยด้านการปฏิบตั กิ ารของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA Operational
Safety Audit : IOSA) อย่างต่อเนื่อง
การจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน บริษทั ฯ จัดให้มกี ารดําเนินงานทีเ่ ป็ นไป
ตามกฎหมายด้านความปลอดภัย กฎ ระเบียบ และข้อกําหนดของกรมการขนส่งทางอากาศและของบริษทั ท่าอากาศยานไทย
จํากัด (มหาชน) เพื่อป้ องกันความเสีย่ งต่อภัยคุกคามด้านการก่อการร้ายสากลในสภาวะปั จจุบนั บริษทั ฯ ได้ตดิ ตัง้ ระบบการ
รัก ษาความปลอดภัย ซึ่งประกอบด้ว ยระบบกล้อ งทีวีว งจรปิ ด (Close Circuit Television : CCTV) และระบบควบคุ ม การ
ตรวจสอบการเข้าออกของบุคคล (Access Control) ที่นําหลักการระบบตรวจสอบข้อมูลชีวภาพ หรือ Biometrics มาใช้เพื่อ
ควบคุมงานด้านการรักษาความปลอดภัยในพืน้ ทีก่ ารปฏิบตั งิ าน
สิง่ ทีส่ ร้างความโดดเด่นในการให้บริการของกิจการบริการลานจอดและอุปกรณ์ภาคพืน้ อีกประการหนึ่ง คือ การให้บริการ
ทําความสะอาดภายในอากาศยานด้วยมาตรฐาน Secure clean จากประเทศอังกฤษทีส่ ร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าเสมอมา
และเพื่อสร้างความเชื่อมันให้
่ กบั ผูโ้ ดยสารในการใช้บริการเทีย่ วบินของการบินไทย บริษทั ฯ มีมาตรการในการทําความสะอาด
ภายในอากาศยาน 36 จุด ภายในเครื่องบินทีผ่ โู้ ดยสารจะต้องมีการสัมผัส หรือ 36-Touch Point โดยเน้นมาตรการเช็ดฆ่าเชือ้
บริเวณ 36 จุดอย่างเคร่งครัดด้วยนํ้ายาฆ่าเชือ้ โรค รวมถึงการทําความสะอาดช่องระบายอากาศบนเครือ่ งบิน
การบริหารจัดการต้นทุนในการดําเนินงานเป็ นเป้ าหมายทีส่ าํ คัญในปี ทผ่ี ่านมา เพื่อเพิม่ อัตราผลกําไรของบริษทั ฯ ด้วย
โครงการประหยัดการใช้น้ํามันเชือ้ เพลิงในอุปกรณ์ภาคพืน้ และการลดต้นทุนในการเก็บรักษาอะไหล่สาํ หรับซ่อมบํารุงอุปกรณ์
ภาคพื้น การปรับปรุงระบบการซ่อมบํารุงอุปกรณ์ ระบบการจัดเก็บอะไหล่มุ่งเน้นให้เกิดการใช้ทรัพย์สนิ ประเภทต่างๆ ให้ได้
ประโยชน์สงู สุด ประกอบกับการบริหารจัดการ Ground Support Equipment Fleet ให้เหมาะสมกับการให้บริการเที่ยวบินได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกเหนือจากการบริหารต้นทุนทีไ่ ด้ดาํ เนินการอย่างจริงจังแล้ว บริษทั ฯ ยังคงให้ความสําคัญกับการแสวงหาลูกค้าใหม่
และการรักษาฐานลูกค้าเดิมควบคู่กนั ไป สร้างความเชื่อมันและจู
่
งใจลูกค้าด้วยการยืดหยุ่นในการให้บริการประเภทต่างๆ ให้
เป็ นไปตามความต้องการของลูกค้า การจัดประชุมสายการบินลูกค้าอย่างสมํ่าเสมอ การโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อสื่อสารกับ
ลูกค้ากลุ่มเป้ าหมาย รวมทัง้ การโฆษณาผ่านเว็บไซต์ www.thaigse.com
นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการพัฒนาและปรับปรุงการบริการลานจอดและอุปกรณ์ ภาคพื้นที่ท่าอากาศยานภูมภิ าคต่างๆ
โดยเฉพาะท่าอากาศยานเชียงใหม่และท่าอากาศยานภูเก็ต เพื่อรองรับความต้องการในการใช้บริการภาคพืน้ ของเทีย่ วบินของ
บริษทั ฯ และสายการบินลูกค้าทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างมีประสิทธิภาพ

การบริ การพาณิ ชย์สินค้าและไปรษณี ยภัณฑ์
ด้วยนโยบายทีม่ ุ่งเน้นเพื่อเป็ นผูน้ ํ าในการให้บริการขนส่งสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ทางอากาศ บริษทั ฯ จึงได้ทุ่มเทใน
การเสริมสร้างศักยภาพ ความแข็งแกร่ง คุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ โดยมุ่งพัฒนาปรับปรุงด้านความเอาใจใส่การ
ให้บริการในทุกขัน้ ตอนเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า รวมทัง้ สร้างความผูกพันทีย่ งยื
ั ่ นระหว่างบริษทั ฯ กับลูกค้าด้วย
อัธยาศัยไมตรีและการให้บริการด้วยใจไทย พร้อมทัง้ ปลูกฝั งวิธกี ารปฏิบตั ิงานที่เน้นการสร้างมูลค่าเพิม่ ในทุกกระบวนการ
ทํางานอย่างต่อเนื่อง (Value Chain) รวมถึงเน้นนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย การสร้างสิง่ แวดล้อมและสภาพแวดล้อมทีด่ ี
ในการทํางาน ควบคู่กบั การบริการรวดเร็ว มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีทนั สมัย อย่างต่อเนื่อง ด้วยนโยบาย “Always deliver
the best” ซึง่ เป็ นส่วนสําคัญในการสร้างการรับรูท้ เ่ี น้นปรัชญา “มุง่ มันส่
่ งมอบบริการทีด่ ที ส่ี ดุ แก่ลกู ค้า”
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กิ จการบริ การขนส่งสิ นค้า พัสดุภณ
ั ฑ์ และไปรษณี ยภัณฑ์
กิจ กรรมการพาณิ ช ย์สิน ค้า และไปรษณี ย ภัณ ฑ์ ข องบริษัท ฯ ดํา เนิ น ธุ รกิจ โดยใช้พ้ืน ที่ระวางบรรทุ ก ของเที่ย วบิน
ผูโ้ ดยสารของบริษทั ฯ เป็ นหลัก อีกทัง้ เสริมด้วยการซื้อหรือเช่าพืน้ ทีร่ ะวางการบรรทุกจากสายการบินพันธมิตรในบางเส้นทางที่
มีความต้องการสูง นอกจากนี้ บริษทั ฯ มุ่งเน้นหาพืน้ ทีร่ ะวางเพิม่ โดยการทําความร่วมมือกับสายการบินอื่น ด้วยการทําสัญญา
การแบ่ งส่วนรายได้พิเศษระหว่างสายการบิน (Special Prorate Agreement : SPA) การทําสัญ ญาการซื้อขายพื้น ที่ระวาง
(Blocked Space Agreement : BSA) และการขอซื้อพืน้ ทีร่ ะวางบรรทุกจากสายการบินพันธมิตร การจัดหาเครื่องบินเช่าเหมาลํา
มาให้ บ ริก ารตามฤดู ก าล รวมถึง การร่ ว มมือ กับ บริษั ท ตัว แทนการขนส่ ง สิน ค้ า ขนาดใหญ่ ท่ีม ีเครือ ข่ า ยทัว่ โลก (Global
Forwarding Agent) เพื่อเพิม่ อัตราบรรทุกในทุกเส้นทางและสนับสนุ นให้ใช้ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าผ่านให้
มากขึน้
เพือ่ สร้างการรับรูถ้ งึ มาตรฐานการบริการดังกล่าว บริษทั ฯ ให้ความสําคัญกับการสือ่ สารแก่ลูกค้ากลุ่มเป้ าหมาย โดยเน้น
การโฆษณาและประชาสัม พัน ธ์เพิ่ม ช่ อ งทางและรูป แบบที่ห ลากหลายมากขึ้น ไม่ ว่ า จะเป็ น การโฆษณาผ่ า นสื่อ สิ่งพิม พ์
สื่ออินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ www.thaicargo.com การใช้ส่อื ส่งเสริมการขาย ณ จุดที่ลูกค้าสัมผัสตราสินค้าได้ (Brand Contact)
การเข้าร่วมในนิทรรศการและงานแสดงต่างๆ ทัง้ ในและต่างประเทศ รวมถึงการจัดโปรแกรมส่งเสริมการตลาดและการขาย การ
จัดกิจกรรมเพื่อเพิ่ม ความสัมพัน ธ์กบั ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จดั หาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่
ทีท่ นั สมัยล่าสุดเข้ามาใช้งานทดแทนระบบเดิมทีใ่ ช้อยู่ในปั จจุบนั เพื่อให้บริการทีร่ วดเร็ว แม่นยํา มีประสิทธิภาพ สามารถติดต่อ
กับ Business Partner ภายนอกได้อย่างสะดวกสบาย พร้อมทัง้ พัฒนาระบบงานด้านการบริการลูกค้าเพื่ออํานวยความสะดวก
แก่ผู้รบั ผู้ส่ง ตัวแทนขนส่งสินค้า และผู้สนใจทัวไปในการติ
่
ดตามข้อมูลการขนส่งและตรวจสอบสถานภาพการขนส่งสินค้า
รวมทัง้ ตารางการบินผ่านทางเว็บไซต์ www.thaicargo.com ที่เปิ ดให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานภาพสินค้าได้ดว้ ยตนเอง
ตลอด 24 ชัวโมง
่
ทุกทีท่ วโลก
ั่
อีกทัง้ ได้รเิ ริม่ โครงการใหม่หลายโครงการ เพื่อยกระดับการบริการลูกค้าและลดค่าใช้จ่ายใน
การปฏิบตั กิ าร โดยการพัฒนาทางด้านระบบเทคโนโลยีทเ่ี กีย่ วข้องกับระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ อาทิ ระบบสํารองพืน้ ทีร่ ะวาง
(e-Booking) ระบบการชําระค่าบริการผ่าน Online Banking (e-Payment) ระบบ e-Freight ระบบ Cargo 2000 และโครงการ
Secure Freight ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั ฯ เพื่ออํานวยความสะดวกให้ลูกค้า ประกอบกับการมุ่งขยายฐานลูกค้าโดยการ
ตัง้ ตัวแทนขาย (General Sales Agent : GSA) สําหรับสถานี ขายที่ม ีศกั ยภาพในการขนส่งสินค้าแต่บริษัทฯ ไม่ได้ทําการบิน
(Offline Station)
สําหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ บริษัทฯ มุ่งให้ความสําคัญกับการขนส่งสินค้าที่มอี ตั ราค่าระวางสูง ซึ่งต้องการ
การดูแลเป็ นพิเศษ ได้แก่ สินค้ามูลค่าสูง สินค้าประเภทสัตว์มชี วี ติ สินค้าของสด (TGFresh) สินค้าเร่งด่วน (TGForce) ซึ่งเป็ น
บริการขนส่งแบบรับประกันความผิดพลาด การบริการขนส่งสินค้าภายในประเทศจากผูส้ ่งถึงมือผูร้ บั ภายใต้ช่อื บริการ Thai
Express Cargo (TEC) โดยความร่วมมือกับตัวแทนขนส่งสินค้าและพัสดุภณ
ั ฑ์ในประเทศ การบริการขนส่งสินค้ารูปแบบพิเศษ
THAIPAC สําหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการส่งสัมภาระโดยชําระค่าบริการถูกกว่าค่าสัมภาระนํ้ าหนักเกิน (Excess Baggage)
และการขนส่งสินค้าประเภท Small Shipment เป็ นต้น

กิ จการบริ การคลังสิ นค้า
บริษทั ฯ ได้มุ่งพัฒนาความพร้อมเพื่อรองรับการขยายตัวของปริมาณการขนส่งสินค้าทางอากาศ ทัง้ สินค้าขาเข้า สินค้า
ขาออก และสินค้าถ่ายลํา ตลอดจนเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนการดําเนินงานด้าน
ต่ า งๆ ตามระบบมาตรฐานคุ ณ ภาพ ISO 9001 : 2008 อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ณ อาคารขนถ่ า ยสิน ค้า ท่ า อากาศยานสุ ว รรณภู ม ิ
ประกอบด้วย อาคารสินค้าภายในประเทศ มีพน้ื ที่ 18,000 ตารางเมตร สามารถรองรับปริมาณสินค้าได้ 117,800 ตันต่อปี และ
อาคารสินค้าระหว่างประเทศ มีพ้นื ที่ 87,000 ตารางเมตร สามารถรองรับปริมาณสินค้าได้ 1,226,000 ตันต่อปี โดยจัดแบ่ง
พืน้ ทีอ่ อกเป็ น 4 ส่วนหลักๆ ประกอบด้วย ส่วนบริการสินค้าสําหรับการบินไทยและสายการบินพันธมิตร มีพน้ื ที่ 36,000 ตาราง
ส่วนที่ 1 หน้าที่ 4-23
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เมตร ส่วนบริการสินค้าสําหรับสายการบินลูกค้า มีพน้ื ที่ 34,000 ตารางเมตร ส่วนบริการสินค้าเร่งด่วน มีพ้นื ที่ 7,000 ตาราง
เมตร และส่วนบริการสินค้าสดและผลไม้ มีพ้ืนที่ 10,000 ตารางเมตร นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ม ีการปรับปรุงการใช้พ้ืนที่ส่วน
ขยายของอาคารขนถ่ายสินค้าให้มคี วามเหมาะสมขึน้ ในปี 2553 โดยจัดแบ่งพื้นทีเ่ ก็บ Huge Cargo จํานวน 1,116 ตารางเมตร ใช้สาํ หรับ
จัดเก็บสินค้าขนาดใหญ่ จัดหา Conventional Rack และ Heavy Rack Mobile เพื่อเพิม่ พื้นที่การจัดเก็บสินค้าทางสูง อีกทัง้ ยังได้
เตรียมขยายพืน้ ทีส่ าํ รองของอาคารขนถ่ายสินค้าระหว่างประเทศเพิม่ อีก 7,500 ตารางเมตร จากเดิมทีม่ อี ยู่ 6,540 ตาราเมตร เพื่อ
รองรับปริมาณสินค้าที่เพิ่มขึ้น และขอเช่าพื้นที่ในคลังสินค้าที่ 4 ต่อ เพื่อรองรับปริมาณสินค้าขาเข้าที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่ อง
ของสายการบินลูกค้าทีม่ อี ยู่ 82 สายการบิน และสายการบินอื่นๆ ทีจ่ ะมาขอรับบริการ
บริษทั ฯ ได้จดั ให้มกี ารบริการพิเศษให้กบั ลูกค้ากลุ่มเป้ าหมายอันจะทําให้ปริมาณการขนส่งสินค้านําเข้าเพิม่ มากขึน้ ด้วย
การจัด ตัง้ Express Cargo Center เพื่อ ให้ บ ริก ารส่ ว นพิธีก ารศุ ล กากรทางอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ สนองตอบความต้อ งการของ
ผู้นํ า เข้า สิน ค้า เร่ งด่ ว น สํา หรับ สิน ค้า เร่งด่ ว นส่ งออกได้จ ัด ให้ ม ีช่ อ งทางพิเศษสํา หรับ ผู้ส่ ง ออกหรือ ตัว แทนผู้ส่ งออกที่ไ ด้
จดทะเบียนผูป้ ระกอบการสินค้าเร่งด่วนไว้กบั กรมศุลกากร
บริษัท ฯ ได้จดั ตัง้ ศูนย์บ ริก ารสิน ค้าสดและผลไม้ ซึ่งได้ติดตัง้ ระบบควบคุม อุณ หภูม ิเต็ม พื้น ที่ 10,000 ตารางเมตร
มีห้องเย็นที่สามารถปรับเปลี่ยนอุณ หภูมไิ ด้ตามประเภทของสินค้า โดยเน้ นการรักษาคุณภาพและความสดของสินค้าด้วย
การควบคุมอุณหภูมอิ ย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง (Cool Chain Management) เริม่ จากการรับสินค้าเข้า การจัดเรียงในตูบ้ รรทุก
สินค้าโดยใช้ฉนวนควบคุมความร้อน การเคลื่อนย้าย รวมถึงการส่งสินค้าออก เพื่อให้ผลิตภัณฑ์สนิ ค้าทางการเกษตร สินค้า
พิเศษ และสินค้าทีต่ อ้ งควบคุมอุณหภูม ิ เช่น ยาและเวชภัณฑ์ เป็ นต้น ได้รบั การควบคุมอุณหภูมติ ามทีก่ าํ หนด เพื่อรักษาสินค้า
ให้คงสภาพดีตงั ้ แต่ตน้ ทางจนถึงสถานีปลายทาง
บริษทั ฯ ได้จดั ให้มกี ารบริการลูกค้าในโครงการ Excellent Cargo Care Project ที่ช่วยอํานวยความสะดวกเป็ นพิเศษ
ให้ ก ับ ผู้ นํ า เข้า หรือ ลู ก ค้ า กลุ่ ม เป้ าหมาย โดยเฉพาะในการดํ า เนิ น การพิ ธีก ารศุ ล กากรระบบอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ ไ ร้เอกสาร
(e-Paperless) เพื่ออํานวยความสะดวกให้กบั ผู้นําเข้าหรือลูกค้าในการส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมศุลกากร
ทําให้สามารถดําเนินการผ่านพิธกี ารศุลกากรได้อย่างรวดเร็ว
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มุ่งเน้นพัฒนาในการให้บริการเสริมเพิม่ รายได้ โดยมีแผนในการให้บริการจัดบรรทุกสินค้า
แทนบริษทั ตัวแทนผูส้ ง่ ออกทีไ่ ม่มคี วามพร้อมในเขตปลอดอากร ซึง่ การให้บริการดังกล่าวจะสามารถสร้างความพึงพอใจให้กบั
ลูกค้าได้เป็ นอย่างดี
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ข้อมูลการบริ การพาณิ ชย์สินค้า พัสดุภณ
ั ฑ์ และไปรษณี ยภัณท์
การบริการพาณิ ชย์สินค้า พัสดุภณ
ั ฑ์
และไปรษณี ยภัณฑ์
รายได้ (ล้านบาท)
(Freight and mail revenue (Baht Million))
ปริมาณการขนส่งพัสดุภณ
ั ฑ์ (ล้านตัน-กม.)
(Revenue Freight Ton-kilometer (Million))
ระวางบรรทุกพัสดุภณ
ั ฑ์ (ล้านตัน-กม.)
(Available Dead Load Ton-kilometer (Million))
อัตราส่วนการบรรทุกพัสดุภณ
ั ฑ์ (ร้อยละ)
(Freight Load Factor (%))
รายได้จากพัสดุภณ
ั ฑ์เฉลีย่ ต่อหน่วย (บาท/ตัน-กม.)
(Freight Yield (Baht/RFTK))

ปี 2552
(ม.ค.-ธ.ค.)

ปี 2551
(ม.ค.-ธ.ค.)

ปี 2550
(ม.ค.-ธ.ค.)

ปี 2549
(ต.ค.48-ก.ย.49

15,735.7

19,544

21,573

21,517

2,092.1

2,291.7

2,456.3

2,047.5

4,016.3

4,152.2

4,498.0

3,780.3

52.1

55.2

54.6

54.2

7.1

8.1

8.4

10.00

หมายเหตุ : 1.เนื่องจากการเปลีย่ นรอบปี บญ
ั ชี บริษทั ฯ ได้ปรับปรุงข้อมูลของปี 2550 ให้เปรียบเทียบได้กบั รอบระยะเวลาทีเ่ ปลีย่ นแปลงใหม่
ซึง่ เริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม
2.รายได้ไม่รวม เงินประกันภัย (Insurance Surcharge) และค่าธรรมเนียมนํ้ามัน ( Fuel Surcharge) เรียกเก็บจากผูโ้ ดยสาร

ครัวการบิน
ด้วยวิสยั ทัศน์ ท่ตี ้องการเป็ นสายการบินที่ลูกค้าเลือกเป็ นอันดับแรกและก้าวขึ้นสู่การเป็ นสายการบินอันดับหนึ่งของ
ภูมภิ าคเอเชีย บริษทั ฯ จึงเร่งพัฒนามาตรฐานและขีดความสามารถของครัวการบิน เพื่อเสริมสร้างความเป็ นเลิศด้านคุณภาพ
และบริการ อันจะนํามาซึ่งความพอใจสูงสุดของลูกค้า โดยมุ่งปฏิบตั ติ ามแนวคิดสําคัญ 3 ประการ อันได้แก่ สร้างความเชื่อมัน่
(High Trust) มาตรฐานระดับสากล (World Class) และผสมผสานเสน่ ห์แ บบไทย (Thai Touch) และกําหนดค่านิยม “การ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ” (Answering Your Needs with Integrity and
Business Etiquette)
ครัวการบิน ประกอบด้วยธุรกิจหลัก 2 ธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจผลิตอาหารและให้บริการแก่สายการบิน และธุรกิจผลิตและ
จําหน่ ายอาหารเพื่อให้บริการภาคพื้น เช่น ภัตตาคารท่าอากาศยานนานาชาติ สแนคบาร์ ร้านเบเกอร์ Puff & Pie การให้บริการ
จัดเลีย้ งทัง้ ในและนอกสถานที่ การผลิตและจําหน่ายสินค้าช่วงเทศกาลสําคัญๆ การผลิตอาหารว่างกล่องสําหรับกิจกรรมต่างๆ
และร้านอาหารสวัสดิการ (Staff Canteen) เป็ นต้น
ปั จจุบนั ครัวการบินที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมจิ ะผลิตอาหารสําหรับให้บริการบนเทีย่ วบินระหว่างประเทศของบริษทั ฯ
และสายการบินลูกค้าที่มตี ารางบินเป็ นประจํา จํานวน 38 สายการบิน และสายการบินเช่าเหมาลําอีก 18 สายการบิน ในขณะที่
ครัวการบินดอนเมืองจะผลิตอาหารสําหรับให้บริการบนเทีย่ วบินในประเทศ นอกจากนี้ ยังมีการบริการในภัตตาคารและสแนค
บาร์ ที่ท่าอากาศยานนานาชาติและท่าอากาศยานสําคัญในภูมภิ าค การบริการจัดเลี้ยงทัง้ ในและนอกสถานที่ การจําหน่ าย
เบเกอรี่ในร้าน Puff & Pie อีก 40 แห่ ง และสาขาเฉพาะกิจ 6 แห่ ง รวมทัง้ ยังมีร้าน Puff & Pie Supreme Bakery Delight
(Wholesale) อีก 42 สาขา ในปี 2552 ครัวการบินทัง้ 2 แห่ง มีกําลังการผลิตรวมเฉลีย่ ประมาณ 65,000 ชุดต่อวัน หรือ 23.7
ล้านชุดต่อปี ครัวการบินทีท่ ่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ มีกําลังการผลิตเฉลีย่ 47,000 ชุดต่อวัน คิดเป็ นร้อยละ 72.3 และครัวการ
บินทีด่ อนเมือง มีกาํ ลังการผลิตเฉลีย่ ประมาณ 18,000 ชุดต่อวัน คิดเป็ นร้อยละ 27.7
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เพื่ อ สร้า งความเชื่อ มัน่ สู ง สุ ด ให้ แ ก่ ลู ก ค้ า ครัว การบิ น ได้ พ ัฒ นากระบวนการจัด เตรีย มอาหารให้ เป็ นไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้อาหารที่มคี ุณภาพได้มาตรฐานระดับสากล โดยนํ าเอาระบบบริหารคุณภาพ สุขลักษณะ และความ
ปลอดภัย ของอาหารเชิงบู ร ณาการ (Quality Hygiene and Safety : QHS) ซึ่งรวมระบบคุ ณ ภาพ ISO 9001 ระบบ Good
Manufacturing Practice (GMP) แ ล ะ Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) เข้ า ด้ ว ย กั น อั น เป็ น
มาตรฐานสากลทีไ่ ด้รบั การยอมรับจากสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ และองค์การอนามัยโลก มาใช้ในการควบคุม
คุ ณ ภาพตลอดกระบวนการผลิต อย่ า งเข้ม งวด นอกจากนี้ บริษัท ฯ ยัง ร่ว มมือ กับ ศู น ย์วิท ยาศาสตร์ฮ าลาล จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ในการจัดตัง้ Halal Kitchen โดยบริษัทฯ ได้รบั การรับรองระบบ Halal-GMP/HACCP (Hal-Q) ณ ครัวการบิน
สุวรรณภูมเิ ป็ นรายแรกของประเทศไทย พร้อมทัง้ ได้รบั มอบหนังสือรับรองข้อตกลงครัวฮาลาลให้แก่ครัวการบินสุวรรณภูม ิ จาก
ประธานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดสมุทรปราการ รวมถึงได้รบั มอบหนังสือสําคัญการให้ใช้เครื่องหมายฮาลาล จาก
เลขานุการคณะกรรมการกลางแห่งประเทศไทย ในด้านวัตถุดบิ บริษทั ฯ ให้ความสําคัญในเรื่องของคุณภาพและความปลอดภัย
ต่อผู้บริโภคเป็ นสําคัญ จึงร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพวัตถุดบิ ทางการเกษตรด้วย
ระบบเกษตรทีด่ ที เ่ี หมาะสม (Good Agricultural Practice : GAP) เพื่อให้อาหารทีผ่ ลิตจากครัวการบินของบริษทั ฯ เป็ นอาหาร
ทีส่ ะอาดปลอดภัยตามมาตรฐานสากล ซึ่งตลอดระยะเวลา 7 ปี ทีไ่ ด้ดําเนินโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ทําให้ครัวการบิน
ได้รบั การยอมรับในระดับสากลจนได้รบั รางวัล Mercury Award จาก International Travel Catering Association (ITCA) ใน
หมวดที่ 4 ด้านความสามารถในการพัฒนา ซึ่งโครงการพัฒนาคุณภาพวัตถุดบิ ทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน
คุ ณ ภาพด้วยระบบ Good Agricultural Practice นี้ นอกจากจะเป็ น ประโยชน์ ต่ อการพัฒ นาการผลิต อาหารเพื่อบริก ารแก่
ผูโ้ ดยสารของบริษทั ฯ และสายการบินลูกค้าแล้ว ยังเป็ นจุดเริม่ ต้นทีส่ าํ คัญของการพัฒนาการผลิตสินค้าทางการเกษตรของไทย
ให้มมี าตรฐานในระดับสากล อันจะก่อให้เกิดผลดีต่อเกษตรกรโดยตรง ทัง้ ในเรื่องของรายได้และการพัฒนาคุณภาพของผลผลิต
ให้มมี าตรฐานก่อนจะป้ อนสูต่ ลาดโลกต่อไปในอนาคต
ปั จจัยสําคัญอีกประการหนึ่งทีจ่ ะช่วยสนับสนุนให้ครัวการบินมีความเป็ นเลิศทัง้ ในด้านคุณภาพและบริการ คือ การดูแล
สุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน โดยคํานึงถึงข้อกําหนดของกฎหมาย ข้อกําหนดของลูกค้าสายการบิน และข้อกําหนด
อื่น ๆ ที่เกี่ย วข้อ ง รวมถึงความรับ ผิด ชอบของผู้บ ริห ารต่ อพนั ก งานและผู้ท่ีม ีส่วนได้เสีย ด้วยเหตุ น้ี ครัวการบิน จึงได้นํ า
มาตรฐานสากลระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001 : 2007 มาประยุกต์ใช้เป็ นแนวทางในการ
บริหารจัดการ ซึ่งครัวการบินที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ และดอนเมืองได้รบั การรับรองระบบ OHSAS 18001 : 2007 เมื่อ
วันที่ 4 สิงหาคม 2551
นอกจากนี้ ครัวการบินยังให้ความสําคัญในการดูแลสภาพสิง่ แวดล้อมอันเป็ นการรับผิดชอบต่อธรรมชาติและสังคม โดย
กําหนดให้มกี ารบริหารจัดการสภาพแวดล้อมต่างๆ ในสถานปฏิบตั งิ านและบริเวณโดยรอบของครัวการบิน มีการนําเศษวัสดุท่ี
ไม่ใช้แล้วมาผ่านกรรมวิธเี พื่อให้ได้เป็ นแก๊สชีวภาพ ซึง่ สามารถนํามาใช้ทดแทนพลังงานเชือ้ เพลิงได้ในบางส่วน และได้น้ําหมัก
ชีวภาพ เพื่อใช้ในการเกษตรอีกส่วนหนึ่ง เป็ นผลให้ครัวการบินได้รบั การรับรองระบบคุณภาพ ISO 14001 เมื่อเดือนกันยายน
2552 ทีผ่ ่านมา นอกจากนี้ ยังได้รเิ ริม่ การดําเนินโครงการ Carbon Footprint เพื่อลดมลพิษทางอากาศ ซึ่งนอกจากจะเป็ นการ
ดูแลสภาพแวดล้อมแล้วยังเป็ นการลดภาระค่าใช้จ่ายของบริษทั ฯ ได้อกี ทางหนึ่ง
ปี 2552 เป็ นปี ทผ่ี ปู้ ระกอบธุรกิจต่างๆ ต้องประสบปั ญหาและเผชิญกับการท้าทายจากภัยคุกคามของวิกฤติการเงินโลก
รวมไปถึงปั ญหาราคานํ้ ามันที่เพิม่ สูงขึน้ ทําให้บริษัทฯ ต้องเร่งหากลยุทธ์มาใช้ในการบริหารและดําเนินงาน เพื่อให้สามารถ
แข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งครัวการบินสามารถตอบสนองนโยบายของบริษัทฯ ได้เป็ นอย่างดี โดยพิจารณาปรับลด
ค่ าใช้ จ่ ายในด้ านต่ างๆ ด้ วยการดํ าเนิ น โครงการ Lean Management เพื่ อขจัดความสู ญ เปล่ าจากกระบวนการดํ าเนิ น งาน
ลดต้นทุนการผลิต เพิม่ คุณ ภาพ และก่อให้เกิดมูลค่าเพิม่ นอกจากนี้ ครัวการบินยังหาแนวทางสร้างรายได้เพิ่มจากการใช้
ทรัพย์สนิ และอุปกรณ์ ท่มี อี ยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการผลิตขนมปั งและเบเกอรีแ่ ช่แข็ง (Frozen Bakery) จําหน่ ายให้แก่
ครัวการบิน Gate Gourmet และบริษัท Cosmo Enterprise Co., Ltd. ในประเทศญี่ป่ ุ น การผลิตและจัดจําหน่ ายผลิตภัณ ฑ์
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“เอือ้ งหลวง” เช่น นํ้ าแกงสําเร็จรูปในลักษณะ Retort Pouch เพื่อสนับสนุ นการให้บริการอาหารไทยบนเทีย่ วบินของบริษทั ฯ ที่
ทําการบินเข้ามาในประเทศไทย ให้มรี สชาติของอาหารไทยแท้และมีคุณภาพได้มาตรฐานอย่างสมํ่าเสมอ รวมทัง้ จําหน่ายให้แก่
Caterer ในต่างประเทศ การผลิตและจัดจําหน่ ายนํ้ าสลัด (Salad Dressing) และเครื่องดื่ม ต่ างๆ อาทิ นํ้ าส้ม นํ้ าผลไม้รวม
นํ้ าชามะขาม นํ้ าดื่ม เป็ น ต้น ซึ่งผลิตภัณ ฑ์ต่างๆ ของครัวการบิน ได้รบั การตอบรับจากผู้บริโภคเป็ น อย่างดี ทําให้บริษัทฯ
วางแผนจะขยายการผลิตเพิม่ ขึน้ ในปี ต่อๆ ไป
จะเห็น ได้ว่า ครัวการบิน ไม่เพียงสร้างรายได้และผลประกอบการที่ดีให้แก่บ ริษัท ฯ เท่ านั น้ หากความเจริญ เติบ โต
ก้าวหน้าและผลสําเร็จที่เกิดขึน้ ยังสะท้อนถึงความเชื่อถือและความไว้วางใจทีล่ ูกค้ามอบให้ ตลอดจนความมีประสิทธิภาพใน
การดําเนินงานของทีมงานทุกระดับ

การบริ การซ่อมบํารุงอากาศยาน
ด้วยความมุ่ งมันในการซ่
่
อมบํ ารุ งอากาศยานให้ม ีค วามปลอดภัย สูงสุ ด ควบคู่ไปกับ การพัฒ นาประสิท ธิภ าพการ
ปฏิบตั งิ าน เพื่อเพิม่ คุณภาพการให้บริการให้สงู ขึน้ บนมาตรฐานความปลอดภัยด้านการขนส่งทางอากาศ ตามข้อกําหนดของ
กรมการบินพลเรือนของประเทศไทย และองค์กรบริหารการบินในต่ างประเทศ ทัง้ องค์การบริหารการบินแห่งสหรัฐอเมริกา
(Federal Aviation Administration : FAA) องค์การความปลอดภัยด้านการบินแห่งสหภาพยุโรป (European Aviation Safety
Agency : EASA) และองค์กรขนส่งทางอากาศของประเทศลูกค้า รวมทัง้ การบริหารจัดการด้านคุณภาพ ISO 9001 : 2000 และ
การดูแลรักษาสิง่ แวดล้อม ISO 14001 : 2004 ดังนัน้ ในปี 2552 บริษัทฯ จึงได้รบั ความไว้วางใจใช้บริการจากสายการบินชัน้ นํ าระดับ
นานาชาติกว่า 50 สายการบินทัวโลก
่
ปั จจุบนั บริษทั ฯ สามารถให้บริการซ่อมบํารุงอากาศยานภายใต้ขดี ความสามารถของศูนย์ซ่อมบํารุงที่ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูม ิ สามารถให้บริการซ่อมบํารุงขัน้ ลานจอด (Line and Light Maintenance) ให้แก่ อากาศยานจํานวน 3 ลําในเวลา
เดียวกัน ศูนย์ซ่อมอากาศยานดอนเมือง และศูนย์ซ่อมอากาศยานอู่ตะเภา จังหวัดระยอง มีโรงซ่อมอากาศยานขัน้ โรงงาน
(Heavy Maintenance) ให้แก่อากาศยาน จํานวน 8 ลํา
ในปี 2552 บริษทั ฯ ได้ปฏิบตั กิ ารซ่อมบํารุงอากาศยานในระดับต่างๆ ดังนี้ การซ่อมบํารุงขัน้ ลานจอด (Line and Light
Maintenance) ทีท่ ่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ จํานวน 37,019 ครัง้ โดยมีการซ่อมบํารุงระดับ A-Check จํานวน 674 ครัง้ การซ่อม
บํ า รุ ง ขั น้ โรงงาน (Heavy Maintenance) ที่ ศู น ย์ ซ่ อ มฯ ดอนเมื อ งและอู่ ต ะเภา มี ก ารซ่ อ มบํ า รุ ง ระดั บ C-Check และ
D-Check จํานวน 49 ครัง้ มีการซ่อมบํารุงเครื่องยนต์แบบ CF6-80C2 ให้กบั ฝูงบินของบริษทั ฯ จํานวน 34 ครัง้ การซ่อมบํารุง
เครื่องยนต์แบบ RR Trent 800 ให้กบั ฝูงบินของบริษทั ฯ จํานวน 6 ครัง้ และการซ่อมบํารุงเครื่องยนต์แบบ CF6-50C2 ให้กบั
ฝูงบินของบริษทั ฯ จํานวน 1 ครัง้ ให้กบั สายการบินลูกค้าจํานวน 1 ครัง้
ฝ่ ายช่างได้ดําเนินโครงการปรับปรุงห้องโดยสารของเครื่องบินแบบโบอิ้ง 777-300 ทัง้ หมดจํานวน 6 ลํา ซึ่ง 3 ลําสุดท้าย
แล้วเสร็จในปี 2552 ซึง่ ในการดําเนินการนี้ได้ผนวกการซ่อมตามระยะเวลาทีก่ าํ หนดของเครือ่ งบินทุกลําไว้ดว้ ยในคราวเดียวกัน
เพือ่ ลดระยะเวลาการจอดเครือ่ งบินให้สนั ้ ลง
ด้านการให้บริการซ่อมบํารุงอากาศยานแก่สายการบินลูกค้าซึง่ เป็ นภารกิจเป้ าหมายนัน้ บริษทั ฯ ได้มุ่งพัฒนาบริการใน
3 เรื่อ งหลัก คือ คุ ณ ภาพงานซ่ อ ม ระยะเวลาการซ่ อ ม (Turn Around Time) และราคาซ่ อ มที่ส มเหตุ ส มผล ทํ า ให้ต ลอด
ระยะเวลากว่า 10 ปี บริษัท ฯ ได้รบั ความไว้วางใจจากสายการบิน ชัน้ นํ าเลือกใช้บริก ารซ่อมในระดับต่ างๆ อย่างต่ อเนื่ อง
โดยเฉพาะการซ่อมโครงสร้างเครื่องบินขัน้ โรงงานนัน้ ได้รบั ความไว้วางใจจากสายการบินชัน้ นํ าจากญี่ป่ ุนและยุโรป ทีม่ คี วาม
เชื่อมันในความรู
่
ค้ วามชํานาญและคุณภาพในการบริการ ประกอบกับราคาที่ต่ํากว่าแหล่งซ่อมในยุโรป ทําให้มขี อ้ ได้เปรียบ
เหนือกว่าคู่แข่ง และหลังจากการย้ายฐานจากท่าอากาศยานดอนเมืองไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ ทําให้ศูนย์ซ่อมบํารุง
อากาศยานดอนเมืองสามารถขยายขีดความสามารถในการซ่อมเครือ่ งบินขัน้ โรงงานได้มากขึน้
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สําหรับการดําเนินงานในการสนับสนุ นการซ่อมบํารุงอากาศยาน บริษัทฯ ได้ดําเนินกลยุทธ์การเพิม่ รายได้โดยการ
ปรับเปลี่ยน เพิม่ ขีดความสามารถ และขยายกําลังการผลิตโรงซ่อมอากาศยานทีด่ อนเมืองและอู่ตะเภา อาทิ โครงการ ATEC
Series 6 เป็ น การเพิ่ม ขีด ความสามารถในการตรวจเพื่อ ทดสอบอุ ป กรณ์ Electronic ของอากาศยานรุ่น ใหม่ ๆ โครงการ
Passenger to Freighter A/C Conversion โครงการเพิม่ ขีดความสามารถของ Shop ในการซ่อมบํารุง Universal IDG / CSD /
Gen Starter / Gen test Stand ซึ่งเป็ นอุปกรณ์ประเภท Hydro / Mechanical ของอากาศยาน และยังเป็ นการลดค่าใช้จ่ายใน
การส่งอุปกรณ์ อากาศยานไปซ่อมยังบริษัทผู้ผลิตที่ต่างประเทศ โครงการ 3-Bay Hangar เพื่อเป็ นการขยายงานและเพิ่ม
ศักยภาพในการซ่อมบํารุงขัน้ โรงงาน ให้สามารถรองรับการทํา D-Check สําหรับเครื่องบินแบบแอร์บสั A300-600 แบบโบอิ้ง
747 และโครงการ IMC (Increase Maintenance Capacity) เพื่อเพิม่ กําลังการผลิตในการซ่อมบํารุงอากาศยานแบบโบอิง้ 747400 แบบแอร์บสั A300-600 ในระดับ C-Check จํานวน 2 Bays ทีด่ อนเมือง
ในด้านการเพิม่ ประสิทธิภาพจากการใช้สนิ ทรัพย์ ได้ดําเนินโครงการ BKK Hangar Utilization โดยโอนงานซ่อมระดับ
C1-Check และ C2-Check ของอากาศยานแบบแอร์บ ัส A330/A340 และแบบโบอิ้ง 777 บางส่ ว นมาทํ า ที่ท่ า อากาศยาน
สุวรรณภูม ิ เป็ นการใช้โรงซ่อมเครื่องบิน (Hangar) ให้เกิดประโยชน์สงู สุด โครงการนี้เป็ นการเพิม่ ขีดความสามารถในการซ่อม
บํารุงอากาศยาน (Light) และความสามารถของ Workshop ทีส่ วุ รรณภูม ิ
ในด้านการเพิม่ ประสิทธิภาพการดําเนินงาน ได้ดําเนินโครงการปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ System Application and
Data Processing : SAP ให้มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิม่ ขึน้ อีกทัง้ เพิม่ ขีดความสามารถในการช่วยการบริหารงานซ่อม
บํารุงอากาศยานได้ดียงิ่ ขึ้น โครงการ Electronic Log Book เพื่อพัฒ นาระบบ SAP ให้รองรับ e-Logbook ของฝ่ ายบิน และ
พัฒนาระบบการลง Logbook ของฝ่ ายช่างเป็ น e-Logbook เช่นกัน ซึง่ จะทําให้ลดขัน้ ตอนในการบันทึกข้อมูลจากกระดาษเข้าสู่
ระบบ SAP
นอกจากนี้ ในด้านการบริหารจัดการยังคงใช้ Balanced Scorecard ในการกําหนดเป้ าหมายและวัดผลการดําเนินงาน
ด้านต่างๆ รวมทัง้ การใช้ Six Sigma เป็ นกลไกปรับปรุงกระบวนการทํางานอย่างต่อเนื่อง และใช้ ISO 9001 และ ISO 14001
ในการบริหารจัดการด้านคุณภาพและดําเนินงานโดยคํานึงถึงสภาวะแวดล้อมเป็ นสําคัญ

การดําเนิ นงานด้านสิ่ งแวดล้อม
ในฐานะเป็ นสายการบินแห่งชาติและเป็ นหนึ่งในสายการบินชัน้ นํ าของโลก บริษทั ฯ มีความตระหนักถึงความสําคัญของ
สิง่ แวดล้อมซึ่งเป็ นประเด็นที่ทวโลกกํ
ั่
าลังให้ความสนใจเป็ นอย่างมากในปั จจุบนั บริษทั ฯ จึงกําหนดให้มนี โยบายการบริหาร
จัดการด้านสิง่ แวดล้อมในทุกกิจกรรมโดยยึดถือเป็ นหลักการสําคัญ และเป็ นความรับผิดชอบพื้นฐานที่องค์กรต้องมีต่อสังคม
อย่างต่อเนื่อง
จากความมุ่งมันตลอดระยะเวลาที
่
่ผ่านมาบริษัทฯ จึงได้รบั การรับรองมาตรฐาน ISO 14001 Environmental Management
System จาก Bureau Veritas Certification (BVC) ที่สํานักงานใหญ่ สํานักงานหลักสี่ สํานักงานหลานหลวง ศูนย์ปฏิบตั กิ าร
ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ ฝ่ ายบริการลูกค้า ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ ศูนย์ซ่อมอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ
ท่ า อากาศยานดอนเมือ ง และสนามบิน อู่ ต ะเภา โดยในปี 2552 บริษัท ฯ ประสบความสํา เร็จ ได้ร บั การรับ รองมาตรฐาน
ISO14001 เพิ่ม เติม ที่ฝ่ ายครัวการบิน ณ ท่ าอากาศยานสุ วรรณภู ม ิ ซึ่งแสดงให้เห็น ถึงการจัดการที่ดีในด้านสิ่งแวดล้อม
ของบริษทั ฯ
ผลจากการดําเนินการด้านสิง่ แวดล้อมตามมาตรฐานสากล ทําให้บริษทั ฯ มีแผนงานและการจัดการด้านสิง่ แวดล้อมทีด่ ี
หลายประการ เช่ น การจัด การขยะและของเสีย จากการผลิต ของฝ่ ายครัว การบิน กล่ า วคือ มีก ารคัด แยกขยะ Recycle
ขยะอินทรีย์ ขยะอันตราย และขยะทัวไป
่ โดยขยะ Recycle ทีค่ ดั แยกนัน้ บริษทั ฯ มีแผนการนําไปใช้ประโยชน์ ส่วนหนึ่งนําไป
จําหน่ ายเพื่อเข้ากระบวนการ Recycle สําหรับขยะอินทรียจ์ ากเศษอาหารนําไปผลิตนํ้าหมักชีวภาพ ทําเป็ นปุ๋ ย นํ้ายาทําความ
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สะอาด และผลิตแก๊สชีวภาพเพื่อใช้ทดแทนแก๊สหุงต้ม สําหรับนํ้ ามันพืชทีใ่ ช้แล้วได้ถูกนํ ามาผลิตเป็ นนํ้ ามันไบโอดีเซล ทัง้ นี้
เพือ่ เป็ นการใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่าและเกิดประโยชน์สงู สุด
บริษทั ฯ จัดให้มกี ารอบรม การสัมมนา และกระตุน้ การมีส่วนร่วมด้านสิง่ แวดล้อมให้กบั พนักงานประจําและลูกจ้างของ
บริษัท ฯ เพื่อ ให้ม ีจิต สํา นึ ก ในการอนุ รกั ษ์ สิ่งแวดล้อม และการกําหนดแผนงานต่ างๆ รวมถึงการจัด ให้ม ีกิจ กรรมร่วมกับ
หน่ วยงานภาครัฐและเอกชน อาทิ การประหยัดพลังงาน การประหยัดการใช้กระดาษ และการแยกทิง้ ขยะ นอกจากนี้ รถยนต์ท่ี
นํามาใช้ในการให้บริการของบริษทั ฯ จะมีการตรวจสอบให้อยูใ่ นสภาพทีด่ ี มีไอเสียน้อยทีส่ ดุ และเป็ นไปตามกฎหมาย
บริษั ท ฯ ได้ม ีก ารปรับ ฝู ง บิน ให้ ม ีค วามทัน สมัย และเป็ นมิต รกับ สิ่ง แวดล้อ มอยู่ เสมอ รวมทัง้ เครื่อ งบิน รุ่ น ใหม่ ท่ี
บริษทั ฯ มีแผนจะจัดซื้อนัน้ จะมีเสียงทีเ่ งียบ ใช้พลังงานน้อย มีไอเสียตํ่าลง และประหยัดนํ้ามันมากขึน้ ซึง่ จะทําให้เป็ นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อมมากขึน้
การทีบ่ ริษทั ฯ ได้รบั การรับรองมาตรฐาน ISO 14001 ทําให้ลกู ค้าสามารถมันใจได้
่
วา่ ทุกครัง้ ทีใ่ ช้การบริการของ บริษทั ฯ
ในทุกๆ กระบวนการและกิจกรรมการบริการทัง้ บนเครื่องบินและภาคพืน้ ลูกค้าจะได้รบั การบริการทีม่ คี ุณภาพ ปลอดภัย และ
เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม

4.2 ตลาดและภาวะการแข่งขัน

4.2.1 นโยบายและลักษณะการตลาด
4.2.1.1 นโยบายการตลาด
บริษทั ฯ มีนโยบายทางการตลาดในเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง ภายใต้สภาวะการแข่งขันทีร่ ุนแรงของธุรกิจการบิน และ
ผลกระทบจากปั จจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ราคานํ้ ามันที่เพิม่ สูงขึน้ เพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิมและเพิม่ ลูกค้าใหม่
โดยเฉพาะอย่างยิง่ กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายทีม่ ศี กั ยภาพสูง ทัง้ กลุ่มผูโ้ ดยสารชัน้ หนึ่งและชัน้ ธุรกิจ (Premium Class) ไปจนถึงกลุ่ม
ลูกค้าองค์กร (Corporate Client) เพื่อเพิม่ จํานวนผูโ้ ดยสารและรายได้ให้กบั บริษทั ฯ นอกจากนี้ ยังได้มกี ารพัฒนาเครือข่ายระบบ
บริหารรายได้และขยายตลาดแบบ Direct Marketing โดยเร่งปรับปรุงการขายผ่านอินเทอร์เน็ต
บริษทั ฯ มีแผนการตลาดทีส่ าํ คัญแบ่งเป็ นหัวข้อหลักได้แก่
•

แผนเพิ่ มพูนรายได้ (Enhance Revenue Growth)

เน้นการขายแบบเครือข่าย (Network Sales) เพื่อเพิม่ รายได้ให้สงู ขึน้ และนําระบบบริหารจัดการรายได้ Revenue
Management System (RMS) มาช่วยในการบริหารการขายทีน่ ัง่ ในแต่ละระดับชัน้ ราคาให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด ตลอดจนมุ่งเน้น
การเพิม่ รายได้ผูโ้ ดยสารต่อหน่ วย (Passenger Yield) โดยการเจาะกลุ่มผูโ้ ดยสารระดับบน (Premium Passenger) ในเส้นทาง
การบินทีผ่ ลิตภัณฑ์บนเครื่องบินในชัน้ หนึ่งและชัน้ ธุรกิจสามารถแข่งขันได้ พร้อมทัง้ ใช้กลยุทธ์ยกระดับราคาขาย (Up-Sell) โดย
ใช้แรงกระตุน้ ด้านราคาขายแก่ผโู้ ดยสารทีม่ ศี กั ยภาพ โดยอาศัยฐานข้อมูลลูกค้าในการเลือกเสนอการขาย บริษทั ฯ ยังมีแผนการ
เพิม่ สัดส่วนรายได้จากลูกค้าองค์กร (Corporate Client) ทัง้ ในระดับท้องถิน่ (Local) และทัวโลก
่
(Global) โดยเน้นการให้บริการ
การขายทีต่ รงกับความต้องการของลูกค้าให้มากทีส่ ุด นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังคํานึงถึงการปรับแผนการตลาดตามช่วงฤดูกาล โดย
มีความยืดหยุน่ ต่อการปรับเส้นทางการบิน และความถีข่ องเทีย่ วบินให้สอดคล้องกับความต้องการตลาดในแต่ละช่วงเวลาอีกด้วย
•

ปรับปรุงหน่ วยงานให้เป็ นหน่ วยบริ การเพื่อลูกค้า (Customer Focus)

โดยการพัฒ นาบุ คลากร ณ จุ ดสัมผัสลูกค้า ร่วมกับการนํ าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในส่วนบริการลูกค้าและ
สนับสนุนการนําระบบ Customer Relationship Management (CRM) มาใช้เพือ่ ปรับปรุงการบริการแบบ Personalized Service
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ปรับปรุงช่องทางจําหน่ ายให้ได้ประโยชน์ สงู สุด

ขยายช่องทางการจัดจําหน่ ายเพื่อสนับสนุ น การขายให้ครอบคลุมทุกพื้น ที่ และทุกกลุ่มลูกค้า โดยการสร้าง
สมดุ ล ในการผสมผสานช่ อ งทางการจัด จํา หน่ า ยหลัก และช่ อ งทางการจัด จํา หน่ า ยใหม่ ๆ ที่เกิด จากการพัฒ นาทางด้า น
เทคโนโลยี เพื่อสร้างรายได้สงู สุด และให้ความสะดวกแก่ลูกค้ามากทีส่ ุด อีกทัง้ ควบคุมค่าใช้จ่ายด้านการจัดจําหน่ ายให้คุม้ ค่า
การลงทุน โดยการนําระบบตรวจสอบทีม่ คี ุณภาพมาใช้ (Revenue Integrity System)
•

มุ่งเน้ นตลาดที่มีศกั ยภาพ

มุ่งเน้นการเพิม่ ความถี่ของเที่ยวบินในเส้นทางบินภูมภิ าคที่มศี กั ยภาพและปริมาณการจราจรผูโ้ ดยสารหนาแน่ น
ได้แก่ อินเดีย จีน และตะวันออกกลาง รวมทัง้ เพิ่มการใช้สทิ ธิเสรีภาพการบินที่ 5 (5th Freedom Traffic Rights) จากประเทศ
เพื่อนบ้านใกล้เคียง เช่น ลาว กัมพูชา เวียดนาม ไปยังประเทศที่ 3 ตลอดจนการเพิ่มความจุจํานวนที่นัง่ (Capacity) ในตลาด
ทีม่ ศี กั ยภาพโดยใช้เครือ่ งบินแบบใหญ่ขน้ึ
•

ร่วมมือกับพันธมิ ตร

โดยการเพิ่มสัญญากับพันธมิตรที่ม ีคุ ณภาพและการร่วมมือพันธมิตรทางธุ รกิจอื่น รวมทัง้ การร่วมมือกับการ
ท่องเทีย่ วและกระทรวงการต่างประเทศในการร่วมสร้างกิจกรรมต่างๆ
•

สร้างคุณค่าในตราผลิ ตภัณฑ์ (Brand)

โดยการสร้ างความแตกต่ างของ Brand การจัด ทํ า Brand Tracking Research อย่ างต่ อ เนื่ อ ง การเสริม สร้ า ง
Brand ให้มกี ารเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและสร้างมูลค่าเพิม่ ของ Brand
•

Modernize Information Communication Technology (ICT) System

ขยายระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ให้ตวั แทนจําหน่ ายสมาชิก IATA ทัวโลกให้
่
ใช้แทนบัตรโดยสารกระดาษ
เพื่อเพิ่ม ความสะดวกสบายให้ผู้โดยสาร และสนับสนุ น โครงการลดภาวะโลกร้อน พัฒ นาและจัดหาระบบบริก ารผู้โดยสาร
ทุกจุดบริการ (Passenger Service System) ให้มปี ระสิทธิภาพสูงสุด
นอกจากนี้ แผนการตลาดทีส่ าํ คัญทีไ่ ด้ดาํ เนินมาอย่างต่อเนื่องคือ การรักษาลูกค้าประจําภายใต้โครงการสะสม
ไมล์รอยัล ออร์คดิ พลัส (Royal Orchid Plus) และการพัฒนากิจกรรมการท่องเทีย่ ว ภายใต้โครงการรอยัล ออร์คดิ ฮอลิเดย์ (Royal
Orchid Holidays) หรือทัวร์เอือ้ งหลวง
กลยุทธ์หลักทีบ่ ริษทั ฯ นํ ามาใช้สร้างความสําเร็จในการพลิกวิกฤตให้เป็ นโอกาสทางการตลาด จนบรรลุเป้ าหมายใน
การสร้างรายได้ ขยายฐานลูกค้าให้กว้างขวางเช่นนี้ได้ ก็คอื การทําการตลาดเชิงรุกที่มุ่งเจาะกลุ่มลูกค้าใหม่ ทัง้ ในแนวลึกและ
แนวกว้างเพือ่ เพิม่ ศักยภาพในการสร้างรายได้ทส่ี งู ขึน้ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้จดั ทําแผนส่งเสริมการตลาดทีไ่ ม่เพียงจะช่วยกระตุน้ และ
สร้างแรงจูงใจให้นักท่ องเที่ยวจากต่างประเทศและในประเทศเลือกใช้บริการเท่ านัน้ หากยังเป็ นส่วนสนั บสนุ นนโยบายรัฐบาล
ในการส่งเสริมการท่องเทีย่ วไทยให้ขยายตัว
(ก)

การรักษาลูกค้าประจําโดยโครงการรอยัล ออร์คิด พลัส (Royal Orchid Plus)

รายการสะสมไมล์ รอยัล ออร์คดิ พลัส เป็ นหนึ่งในรายการสะสมไมล์ทป่ี ระสบความสําเร็จสูงสุดในภาคพืน้ เอเชีย
และเป็ นกลยุทธ์ในการรักษาลูกค้าประจําของบริษทั ฯ สมาชิก รอยัล ออร์คดิ พลัส แบ่งออกเป็ น 3 ประเภท ได้แก่ บัตรธรรมดา
บัตรเงิน และบัตรทอง เมื่อสมาชิก รอยัล ออร์คดิ พลัส เดินทางและแจ้งหมายเลขสมาชิก จะสามารถรับไมล์สะสมได้จากการใช้
บริการทุกสายการบินในกลุ่มพันธมิตร สตาร์ อัลไลแอนซ์ ตลอดจนเครือโรงแรมต่างๆ ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ บริษทั รถ
เช่า และบัตรเครดิตคู่สญ
ั ญา ทัง้ นี้ ไมล์สะสมดังกล่าว สามารถนํ าไปแลกบัตรโดยสารรางวัลและรางวัลเลื่อนชัน้ โดยสารจาก
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บริษทั ฯ และกลุ่มสายการบินพันธมิตร หรือห้องพักของโรงแรมต่างๆ และรางวัลอื่นๆ เช่น Thai Shop นอกจากนี้ ยังได้รบั สิทธิ
ประโยชน์อ่นื ๆ อาทิ สิทธิพเิ ศษในการสํารองทีน่ ัง่ และการตรวจรับเอกสาร สิทธิการเพิม่ พิกดั นํ้ าหนักกระเป๋ า การเลื่อนชัน้ ทีน่ ัง่
โดยสาร รวมถึงสิทธิการใช้หอ้ งรับรองพิเศษของสายการบินในกลุ่มพันธมิตร สตาร์ อัลไลแอนซ์ ทัวโลกอี
่
กด้วย
บริษทั ฯ ได้ประโยชน์ทางการตลาดกับความร่วมมือในกลุ่มสายการบินพันธมิตร สตาร์ อัลไลแอนซ์ จากการทีม่ ี
สมาชิกของกลุ่มสายการบินพันธมิตรเลือกเดินทางกับสายการบินของบริษัทฯ เนื่องจากสามารถทําการสะสมไมล์ได้ หรือ
สมาชิกเหล่านี้อาจจะเลือกใช้ไมล์สะสมในรายการของกลุ่มสายการบินพันธมิตรมาแลกเปลี่ยนเป็ น บัตรโดยสารรางวัลของ
บริษทั ฯ ทัง้ นี้ สมาชิกรายการสะสมไมล์นิยมแลกรางวัลเพือ่ เดินทางบนสายการบินของบริษทั ฯ เพือ่ มาท่องเทีย่ วยังประเทศไทย
ซึง่ เป็ นแหล่งท่องเทีย่ วทีไ่ ด้รบั ความนิยมแห่งหนึ่งของโลก บริษทั ฯ ได้มกี ารวางแผนการขาย และจัดสรรทีน่ งั ่ ว่างเพื่อใช้รองรับ
การเดินทางของสมาชิกทีไ่ ด้ทําการแลกบัตรโดยสารรางวัลอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ความร่วมมือทางด้านธุรกิจกับ
บัต รเครดิต คู่ ส ัญ ญาต่ า งๆ ในรูป แบบบัต รเครดิต ร่ ว มระหว่ า งบริษั ท ฯ กับ สถาบัน การเงิน ชัน้ นํ า ทํ า ให้ ส มาชิก สามารถ
โอนคะแนนสะสมทีเ่ กิดจากค่าใช้จ่ายหรือข้อเสนอพิเศษของบัตรเครดิตมาเป็ นไมล์สะสมของรอยัล ออร์คดิ พลัส ได้ ซึ่งเป็ นอีก
ช่องทางหนึ่งในการสะสมไมล์ท่ีเหมาะสมกับไลฟ์ สไตล์ในปั จจุบนั และได้รบั ความนิยมอย่างสูงจากสมาชิก อีกทัง้ ยังเป็ น
ช่องทางทีท่ าํ ให้บริษทั ฯ เกิดรายได้จากการซือ้ ไมล์โดยสถาบันการเงินต่างๆ อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด
สมาชิกรายการสะสมไมล์ รอยัล ออร์คดิ พลัส มีจํานวนเพิม่ สูงขึน้ อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากรอยัล ออร์คดิ พลัส
เน้นการพัฒนารูปแบบของสิทธิประโยชน์และของรางวัลที่สอดคล้องกับไลฟ์ สไตล์ของสมาชิกในแต่ละกลุ่มที่มคี วามต้องการ
แตกต่ า งกัน ไป อีก ทัง้ ได้ม ีก ารพัฒ นา ปรับ ปรุง การบริก ารออนไลน์ ผ่า นทางเว็บ ไซด์เพื่อความสะดวกสบายของสมาชิก
โดยสามารถแลกของรางวัลต่างๆ และออกบัตรโดยสารรางวัลแบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการขยายสิทธิประโยชน์ของสมาชิกใน
การมอบรางวั ล ให้ แ ก่ ค รอบครัว เพื่ อ น หรื อ บุ ค คลใดๆ ตามต้ อ งการ เพื่ อ อิ ส ระที่ ม ากขึ้ น ในการแลกของรางวัล
ด้วยบริการลงทะเบียนผูม้ สี ทิ ธิรั์ บรางวัล ซึ่งทําได้อย่างสะดวกสบายตลอด 24 ชัวโมงทางอิ
่
นเทอร์เน็ต เป็ นการสร้างความพึง
พอใจให้กบั สมาชิก นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังใช้ฐานข้อมูลลูกค้า รอยัล ออร์คดิ พลัส ในการทําการตลาดทางตรง ซึ่งเป็ นการ
เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
(ข) การพัฒนากิ จกรรมการท่องเที่ยวภายใต้โครงการรอยัล ออร์คิด ฮอลิ เดย์ (Royal Orchid Holidays)

หรือทัวร์เอื้องหลวง
โครงการรอยัล ออร์คดิ ฮอลิเดย์ เป็ นการจัดรายการนําเทีย่ วสู่สถานทีต่ ่างๆ จากแต่ละจุดบินของบริษทั ฯ ให้แก่
ผูโ้ ดยสารโดยให้บริการครอบคลุมทุกด้าน เช่น การพักผ่อน การศึกษาขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และการผจญภัย เป็ นต้น ซึ่ง
จะช่วยเสริมความเข้มแข็งทางการตลาดและเพิม่ รายได้จากการจําหน่ายบัตรโดยสารแก่บริษทั ฯ ปั จจุบนั บริษทั ฯ มีรายการท่องเทีย่ ว
กว่า 800 รายการ ครอบคลุมสถานทีท่ ่องเทีย่ วใน 94 เมือง 34 ประเทศทัวโลก
่
รายการ “เอือ้ งหลวงพา ท่องทัวโลก”
่
(Discover
the World) เป็ นการนํ าเทีย่ วสู่ต่างประเทศ และรายการ “เอื้องหลวงพาท่องทัวไทย”
่
(Discover Thailand) เป็ นการนํ าท่องเทีย่ ว
ภายในประเทศซึ่ ง มี บ ทบาทสํ า คัญ ในการส่ งเสริม การท่ อ งเที่ ย วให้ ก ั บ ประเทศไทย และประเทศเพื่ อ นบ้ า น ในฐานะที่
บริษัทฯ เป็ นสายการบินแห่งชาติและเป็ นสายการบินที่ได้รบั ประโยชน์ จากการเดินทางมาท่องเที่ยวเมืองไทย และในบางโอกาส
บริษัทฯ ได้ร่ว มมือ กับ การท่อ งเทีย่ วแห่ง ประเทศไทย รวมทัง้ หน่ วยงานภาครัฐและเอกชน ในการจัดรายการท่องเที่ยวใน
ประเทศไทยอีกด้วย บริษัทฯ จัดจําหน่ ายบัตรโดยสารและรายการท่องเที่ยวผ่านสํานักงานสาขาของบริษัทฯ และตัวแทนจําหน่ าย
ทัวโลก
่ ซึ่งมีระบบการสํารองรายการท่องเทีย่ วรวมถึงการออกบัตรโดยสารด้วยคอมพิวเตอร์การท่องเทีย่ วโดยใช้บริการของรอยัล
ออร์ค ิด ฮอลิเดย์ ถือว่ ามีค วามคุ้ม ค่ าเพราะเป็ นรายการที่เลือกสรรมาอย่ างดี ใช้โรงแรมและบริก ารทัวร์ท่ีม ีม าตรฐานโลก
นักท่องเที่ยวที่เดินทางกับรอยัล ออร์คดิ ฮอลิเดย์ จะเป็ นนักท่องเที่ยวที่มาจากทัวโลก
่ โดยส่วนใหญ่มาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย
นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา และเอเชีย ซึง่ กว่าร้อยละ 90 เป็ นรายการท่องเทีย่ วทีเ่ ดินทางมายังประเทศไทย
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บริษทั ฯ ยังได้ขยายตลาดรายการท่องเทีย่ วรอยัล ออร์คดิ ฮอลิเดย์ ไปสู่กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายใหม่ทเ่ี ป็ นนักท่องเทีย่ วที่
มีกําลังซื้อสูง และเป็ นกลุ่มลูกค้าประเภทตลาดเฉพาะ (Niche Market) มากขึน้ โดยเน้นนําเสนอรายการท่องเทีย่ วประเภท
พรีเมีย่ ม เพื่อสร้างมูลค่าเพิม่ แก่ลูกค้าทีใ่ ช้บริการของบริษทั ฯ โดยเฉพาะ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้ร่วมกับพันธมิตรธุรกิจท่องเทีย่ ว
กลุ่มต่างๆ อาทิ สนามกอล์ฟ สปา โรงแรม รีสอร์ตชัน้ นํา ฯลฯ ในการเสนอบริการพิเศษ (Exclusive Offer) ให้กบั กลุ่มลูกค้าดังกล่าว
ซึ่งเป้ า หมายหลัก ประกอบด้วย นัก ดํา นํ้ า นัก กอล์ฟ นัก ท่องเทีย่ วทีเ่ ข้ามาพัก ผ่อ นเพื่อสุข ภาพในแบบสปา หรือตรวจเช็ค
สุขภาพและคูฮ่ นั นีมนู ซึง่ เป็ นกลุ่มทีบ่ ริษทั ฯ ขยายการให้บริการครอบคลุมทัง้ ชาวไทยและชาวต่างประเทศ
นอกจากนี้ รอยัล ออร์คดิ ฮอลิเดย์ ได้พฒ
ั นาการขายรายการท่องเทีย่ วแบบเบ็ดเสร็จ 2 โครงการ คือ
1. การออกบัตรรายการท่องเทีย่ วอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Tour Order)
เพื่อให้เกิดความสะดวกและคล่องตัวกับตัวแทนจําหน่ ายและลูกค้ามากขึน้ โดยไม่ต้องใช้บตั รรายการท่องเทีย่ ว
(Voucher)
2. การขายรอยัล ออร์คดิ ฮอลิเดย์ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
เพื่อเพิม่ ช่องทางการขายให้มากขึน้ โดยให้ตวั แทนจําหน่ ายรายย่อย (Retailer) สามารถดูขอ้ มูลและทําการ
สํารองรายการท่องเทีย่ วต่างๆ ของ รอยัล ออร์คดิ ฮอลิเดย์ ได้โดยตรงผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งจะช่วยให้ตวั แทนจําหน่ าย
รายย่อยสามารถเข้าถึง รอยัล ออร์คดิ ฮอลิเดย์ ได้มากขึน้ และจะทําให้การซื้อขายรายการท่องเทีย่ วต่างๆ สะดวกและคล่องตัว
มากยิง่ ขึน้ นอกจากนี้ ลูกค้าสามารถดูขอ้ มูลของ รอยัล ออร์คดิ ฮอลิเดย์ ผ่านทาง TG website ได้ และในอนาคตจะสามารถ
ทําการจองและจ่ายเงินได้ดว้ ยตนเอง
(ค) ระบบพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ (e-Commerce)
นอกเหนือจากการจําหน่ายบัตรโดยสารโดยผ่านสํานักงานขายของบริษทั ฯ โดยตรงและการจําหน่ ายผ่านตัวแทนจําหน่าย
(Travel Agent) แล้ว บริษทั ฯ มีนโยบายเร่งการส่งเสริมการขายผ่านทางอินเทอร์เน็ตที่อยู่ในความนิยมอย่างสูงในปั จจุบนั เพื่อ
เพิม่ ความสะดวกสบายให้ผูโ้ ดยสารสามารถซื้อบัตรโดยสารด้วยตนเองได้ตลอดเวลา และเป็ นการเพิม่ ศักยภาพในการแข่งขัน
กับสายการบินอื่น นอกจากนัน้ ยังเพิม่ ช่องทางในการชําระบัตรโดยสารผ่าน ATM และ Counter Services และกําลังเร่งเพิ่ม
ช่องทางอื่นๆ รวมทัง้ การเพิม่ ระบบการรักษาความปลอดภัยระบบจ่ายเงินด้วยเครดิตการ์ด เพื่อสร้างความเชื่อมันให้
่ กบั ผูโ้ ดยสาร
รวมถึงการปรับปรุง TG website (www.thaiairways.com) ให้มกี ารเข้าถึงได้งา่ ยขึน้ เพิม่ ประสิทธิภาพการขายทีด่ ขี น้ึ และสามารถ
ค้นหาข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับการเดินทางและข้อมูลทีน่ ่ าสนใจอื่นๆ บนเว็บไซต์ ได้สะดวกขึน้ รวมทัง้ ทําให้เว็บไซต์ของบริษทั ฯ ทัง้ หมด
อยูบ่ นรูปลักษณ์ทด่ี งึ ดูดให้ผเู้ ข้าเยีย่ มชมและซื้อบริการมากขึน้
(ง) อุปกรณ์ และบริ การ
บริษัท ฯ ได้ป รับ กลยุ ท ธ์แ ละแผนงานด้า นการให้บ ริก าร ให้ต อบสนองความคาดหวังของลู ก ค้า และเพิ่ม ขีด
ความสามารถให้พร้อมต่อการแข่งขัน โดยปรับปรุงคุณภาพของอุปกรณ์ บริการสําหรับผูโ้ ดยสารทุกชัน้ ของเที่ยวบิน ทําการ
ออกแบบห้องโดยสารใหม่เพื่อเพิม่ ความสะดวกสบายให้แก่ผโู้ ดยสารในเครื่องบินรุ่นใหม่ทร่ี บั มอบ รวมทัง้ ปรับปรุงห้องโดยสาร
ของเครื่องบินที่ประจําการอยู่แล้ว โดยจัดที่นัง่ ใหม่และจัดที่นัง่ ระหว่างแถวให้กว้างขึน้ ในทุกชัน้ ตกแต่งห้องนํ้ าในชัน้ หนึ่งและ
ชัน้ ธุ รกิจให้ม ีความทันสมัย สวยงามและกว้างขวางขึ้น พร้อมด้วยอุปกรณ์ อํานวยความสะดวกที่ท ันสมัย รวมทัง้ ติดตัง้ เก้าอี้
ผูโ้ ดยสารรุน่ ใหม่มขี นาดใหญ่ขน้ึ และสามารถปรับเอนได้มากขึน้ ในทุกชัน้ โดยสาร ดังมีรายละเอียด ดังนี้
1. การปรับปรุงรูปแบบและคุณภาพของทีน่ ัง่ โดยสารและระบบสาระบันเทิ ง
วัตถุป ระสงค์ห ลักของการปรับปรุงอุป กรณ์ ในเครื่องบินของบริษัทฯ คือ การปรับปรุงอุป กรณ์ ในเครื่องบิน
ทุกลําทีเ่ ป็ นแบบเดียวกัน ให้มที น่ี งั ่ โดยสารและระบบสาระบันเทิงลักษณะเดียวกันในแต่ละชัน้ โดยสารโดยจะทําการปรับปรุงทีน่ งั ่
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ทัง้ หมดสําหรับผู้โดยสารชัน้ หนึ่ ง ชัน้ ธุรกิจ และชัน้ ประหยัด บริษัทฯ มีแผนที่จะปรับปรุงระยะห่างระหว่างที่นัง่ โดยสารในแต่ละชัน้
ผูโ้ ดยสาร ลดจํานวนทีน่ งแต่
ั ่ ละแถวลง ลดความแออัดในห้องโดยสาร และเพิม่ ความสะดวกสบายโดยรวมให้แก่ผโู้ ดยสารมากขึน้
ในปี 2548-2549 บริษัทฯ ได้ทําการปรับปรุงที่นัง่ โดยสารชัน้ หนึ่งในเครื่องบินแบบโบอิ้ง 747-400 จํานวน 12 ลํา
โดยเปลีย่ นเป็ นเก้าอี้นอน ซึ่งสามารถปรับนอนราบ 180 องศา ส่วนทีน่ ัง่ โดยสารของชัน้ ธุรกิจปรับปรุงให้มพี น้ื ทีส่ ่วนตัวมากขึน้
และปรับ เอนได้ม าก 170 องศา มีท่ีห นุ น หลัง (Lumbar Support) ที่พ กั เท้า และโต๊ ะหน้ ากว้างพับได้เพื่ออํานวยความสะดวก
ให้แก่ผูโ้ ดยสารที่จะทํางานไปด้วยขณะบิน บริษทั ฯ ได้ปรับปรุงที่นัง่ โดยสารของเครื่องบินแบบโบอิ้ง 777-200 จํานวน 8 ลํา ทัง้ ที่นัง่ ชัน้
ธุรกิจและชัน้ ประหยัด ซึ่งได้ดําเนินการแล้วเสร็จในปี 2549 โดยทีน่ ัง่ รุ่นใหม่จะกว้างขึน้ และมีความสะดวกสบายสูง โดยเฉพาะที่
นัง่ ชัน้ ธุรกิจ จะมีจอภาพยนตร์ส่วนตัวทุกทีน่ ัง่ นอกจากนี้ บริษทั ฯ มีแผนการปรับปรุงระบบสาระบันเทิงทัง้ ด้านภาพและเสียง
บนเครื่องบินในเส้น ทางระหว่างประเทศทุก ลํา เพื่อให้ม คี ุณ ภาพสูง ทัน สมัย และเป็ นมาตรฐานเดียวกัน ทัง้ หมด โดยจะมี
จอภาพส่วนตัวในชัน้ หนึ่ง ชัน้ ธุรกิจ และชัน้ ประหยัดทุกที่นัง่ ระบบเพลงและภาพยนตร์แบบเลือกชมได้ (On-demand) และมี
รายการบันเทิงให้ผโู้ ดยสารเลือกอย่างหลากหลาย รวมทัง้ เกมส์ ข่าว (Live text news) และภาพเส้นทางบิน
งานปรับ ปรุ ง รู ป แบบของที่ นั ง่ ทั ง้ หมดจะทํ า ที่ ฝ่ ายช่ า งของบริษั ท ฯ โดยมี ก ารปรึก ษากั บ บริษั ท ผู้ ผ ลิ ต
เครื่องบิน อยู่ตลอดเวลา โดยบริษัทฯ เริ่มปรับปรุงเครื่องบินตัง้ แต่ ปี 2544 โดยได้ปรับปรุงเครื่องบินแบบแอร์บ ัส A330-300
จํานวน 8 ลํา แล้วเสร็จในปี 2546 เครื่องบินแบบโบอิ้ง 747-400 และแบบโบอิง้ 777-200 แล้วเสร็จ เดือนพฤศจิกายน และเดือนธันวาคม
2549 ตามลําดับ และอยู่ระหว่างการปรับปรุงแบบโบอิ้ง 777-300 จํานวน 6 ลํา โดยเริม่ ทําการปรับปรุงในปี 2550 และคาดว่า
จะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2552
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ มีแผนรับมอบเครื่องบินใหม่ แบบแอร์บสั A330-300 จํานวน 8 ลํา โดยห้องโดยสารมีการตกแต่ง
ทัน สมัยเช่น เดียวกับเครื่องบินแบบแอร์บสั A340-500 แอร์บ ัส 340-600 และแบบโบอิ้ง 777-200ER โดยรับมอบลําแรกใน
เดือนเมษายนปี 2552 และลําสุดท้ายในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2553
จากความมุง่ มันในการให้
่
บริการทีด่ แี ก่ผโู้ ดยสารของบริษทั ฯ ทําให้บริษทั ฯ ได้รบั รางวัล Telly Awards ในสาขาสือ่
วิดที ศั น์สง่ เสริมการท่องเทีย่ วยอดเยีย่ มชุด “Sawasdee Thailand” (Best Travel & Tourism Video-Sawasdee Thailand) จากการ
ประกวดครัง้ ที่ 28 ประจําปี 2007 ซึ่งให้รางวัล Telly Awards เป็ นรางวัลประจําปี ในวงการโทรทัศน์และการโฆษณา และยังได้รบั
การคัดเลือกติดอันดับ 1 ใน 5 ของสายการบินทีไ่ ด้รบั รางวัล AVIAN AWARDS ประเภทรายการวิทยุ (Best Single Inflight Audio
Program) และรางวัลชนะเลิศประเภทรายการสาระบันเทิงในระบบแบบจอทีน่ ัง่ (Best Entertainment for In-Seat Systems -Partial
Cabin) จากสมาคม World Airlines Entertainment Association หรือ WAEA โดยคัดเลือกจากสายการบินกว่า 250 สายการบิน
ทัวโลก
่
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ตารางแสดงข้อมูลบางประการเกี่ยวกับการปรับปรุงอากาศยานและอุปกรณ์ทงั ้ ที่อยู่ระหว่างการ
ดําเนิ นการและที่เสนอให้มีการดําเนิ นการ
แบบ
หรือรุ่น

จํานวน

โบอิง้ 777-300

6

(ลํา)

รายละเอียดของการปรับปรุง

สถานะ

ปรับปรุงแล้วเสร็จ
ชัน้ ธุรกิ จ
5 ลํา
• เปลีย
่ นทีน่ งให้
ั ่ มคี วามสะดวกสบายมากขึน้
• เพิม
่ ระยะห่างระหว่างทีน่ งจากเดิ
ั่
ม 47 นิ้ว
เป็ น 61 นิ้ว
• ลดทีน
่ งลงประมาณ
ั่
15 ทีน่ งั ่ เพือ่ ลดความ
แออัดภายในห้องโดยสาร
• ทีน
่ งใหม่
ั ่ ปรับเอนนอนได้ประมาณ 170
องศา (แบบ lie-flat) และมีทพ่ี กั เท้าในตัว
• มีจอภาพส่วนตัวขนาด 15 นิ้ว (Back Shell
LCD) และ 10.4 นิ้ว (In-am LCD) พร้อม
อุปกรณ์เชื่อมต่อไฟฟ้ าสําหรับคอมพิวเตอร์
พกพาทุกทีน่ งั ่ (110 VAC 60 Hz)
• ระบบสาระบันเทิงแบบ On-demand

กําหนดเวลาที่
คาดว่าจะแล้ว
เสร็จ
ประมาณกลาง
ปี 2553

ชัน้ ประหยัด
• เปลีย
่ นทีน่ งให้
ั ่ มคี วามสะดวกสบายมากขึน้
• ทีน
่ งใหม่
ั ่ ปรับเอนได้เป็ นมุม 122 องศา
• มีจอภาพส่วนตัวและอุปกรณ์เชื่อมต่อไฟฟ้ า
สําหรับคอมพิวเตอร์พกพาทุกทีน่ งั ่
(110 VAC 60 Hz)
• ระบบสาระ บันเทิงแบบ On-demand
โบอิง้ 777-200

8

ชัน้ ประหยัด
• ระบบสาระบันเทิงแบบเลือกชมได้
(On-demand) ทุกทีน่ งั ่

อยูใ่ นระหว่าง
ศึกษาความ
เป็ นไปไของ
โครงการ

โบอิง้ 747-400
(ลําที่ 7-12)

12

ชัน้ ประหยัด
• ติดตัง้ ระบบสาระบันเทิงเช่นเดียวกับทีไ่ ด้
ติดตัง้ ในชัน้ หนึ่ง และชัน้ ธุรกิจ หรือติดตัง้
ระบบในลักษณะเดียวกับฝูงบินทีจ่ ะรับ
มอบต่อไป (แอร์บสั 380)

อยูใ่ นระหว่าง
ดําเนิน

สิน้ ปี 2555

2. อุปกรณ์ อาํ นวยความสะดวกสําหรับธุรกิ จและการสือ่ สาร
บริษัท ฯ ได้ติด ตัง้ โทรศัพ ท์ ส่ วนตัวและอุ ป กรณ์ เชื่อ มต่ อ ไฟฟ้ าสําหรับ คอมพิวเตอร์พ กพาสําหรับ ที่นั ง่ ใน
ชัน้ หนึ่งและชัน้ ธุรกิจในฝูงบิน เส้น ทางข้ามทวีป เพื่อให้ผู้โดยสารสามารถติดต่ อทําธุรกิจได้อย่างต่ อเนื่ องและสะดวกสบาย
รวมทัง้ ได้ติด ตัง้ โทรศัพ ท์ ในชัน้ ประหยัด บนเครื่อ งบิน ในเส้น ทางระยะไกล (Long Haul) ในฝูงบิน แบบแอร์บ ัส A340-500
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แอร์บสั A340-600 และเครื่องบินแบบโบอิ้ง 777-200ER และมีแผนในการติดตัง้ ในฝูงบินอื่นต่อไปให้เป็ นมาตรฐานของบริษทั ฯ
ทัง้ นี้ สําหรับฝูงบินใหม่แบบแอร์บสั 330-300 จํานวน 8 ลํานัน้ มีการติดตัง้ โทรศัพท์ทุกที่นัง่ เพื่ออํานวยความสะดวกสบาย
แก่ผโู้ ดยสารในการติดต่อสือ่ สาร
(จ) การพัฒนาและขยายเครือข่ายการบินและการให้บริ การเที่ยวบิ นและฝูงบินของบริ ษท
ั ฯ
บริษทั ฯ มีเจตนารมณ์ทจ่ี ะเพิม่ ความถีข่ องเทีย่ วบิน ประกอบกับการเปิ ดเส้นทางบินใหม่ๆ ไปยังตลาดทีก่ ําลังเติบโต
ซึง่ บริษทั ฯ ได้มกี ารให้บริการทางการบินอยูแ่ ล้ว เช่น ตลาดในทวีปยุโรป ประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และตลาดทีม่ ศี กั ยภาพใน
การเติบ โตในระยะยาว เช่น ประเทศจีน ตอนใต้ ประเทศในภูม ิภ าคอิน โดจีน และคาบสมุทรอินเดีย อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ
จะยังคงให้บริการการขนส่งในเส้นทางการบินทีม่ คี วามสําคัญ ในเชิงธุรกิจหรือจะให้ประโยชน์ต่อบริษทั ฯ ในระยะยาวต่อไป
แม้ว่าการให้บริการในเส้นทางการบินดังกล่าวอาจทําให้บริษทั ฯ ไม่สามารถทํากําไรในระยะแรกของการให้บริการก็ตาม แต่
บริษทั ฯ อาจได้ประโยชน์จากการเชือ่ มต่อจุดบินเพือ่ สนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าได้มากยิง่ ขึน้
นอกจากนัน้ บริษทั ฯ ยังมีแผนทีจ่ ะดําเนินการอย่างต่อเนื่องในการเสาะแสวงหาโอกาสทีจ่ ะเพิม่ ขีดความสามารถ
ในการให้บริการของบริษทั ฯ โดยการเข้าร่วมในสัญญาบริการเทีย่ วบินร่วม การซื้อขายระวางทีน่ ัง่ ทีจ่ ดั สรรไว้ และข้อตกลงการ
รับขนส่งผูโ้ ดยสารซึง่ กันและกันร่วมกับสายการบินสมาชิกในกลุ่มพันธมิตร สตาร์ อัลไลแอนซ์ และสายการบินพันธมิตรอื่นๆ โดย
แนวทางการพัฒนานัน้ บริษทั ฯ เน้นทีจ่ ะขยายเส้นทางการบินออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ซึ่งเป็ นเส้นทางทีบ่ ริษทั ฯ ให้ความสนใจ
ในการขยายเส้นทาง เพื่อให้กําลังการผลิตสอดคล้องกับความต้องการที่เกิดขึ้น โดยขยายความถี่เข้าไปยังทวีปยุโรปที่มผี ู้โดยสาร
หนาแน่ น เพื่อรองรับปริมาณความต้องการเดินทางทีเ่ พิม่ ขึน้ สําหรับจุดหมายปลายทางทีส่ าํ คัญ เช่น ลอนดอน แฟรงค์เฟิ รต์ ปารีส
โคเปนเฮเก้น สตอกโฮล์ม มาดริด เส้นทางบินในภูมภิ าค จะเน้นเส้นทางบินที่มกี ารขยายตัวระดับสูง เช่น ญี่ป่ ุน จีน อินเดีย ส่วน
เส้นทางบินแอฟริกา บริษัทฯ ได้หยุ ดทํ าการบินจากกรุงเทพฯ ไปโจฮันเนสเบิร์ก สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ช วั ่ คราว เนื่ องจาก
ผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจโลกและจํานวนผูโ้ ดยสารทีล่ ดลง และอยู่ระหว่างการพิจาณากลับมาทําการบินใหม่เมื่อสภาวะ
เศรษฐกิจดีขน้ึ และเส้นทางบินภายในประเทศ จะลดเส้นทางบินบางจุดทีไ่ ม่ก่อให้เกิดกําไร หลังจากทีธ่ ุรกิจสายการบินต้นทุนตํ่า
สามารถเริม่ ให้บริการในส่วนนัน้ ได้แล้ว
ทัง้ นี้ เพื่อกระตุ้น ความต้องการในการเดินทางของผู้โดยสารในเส้น ทางบินใหม่ บริษัทฯ จะดําเนิน การรณรงค์
ด้านการตลาดเป็ น ระยะเวลา 6-9 เดือ นล่ว งหน้า ก่อ นทีจ่ ะมีก ารเปิ ด ให้บ ริก ารเทีย่ วบิน รวมถึง การจัด ให้ม ชี ่อ งจํา หน่ า ย
บัตรโดยสารหลายช่องทาง การโฆษณาในเส้นทางบินเฉพาะเจาะจง และการทํางานร่วมกับตัวแทนจําหน่ายบัตรโดยสาร เพือ่ จําหน่าย
บัตรโดยสารให้แก่กลุ่มนักท่องเที่ยวในรายการนํ าเที่ยวต่างๆ บริษัทฯ ยังมีความตัง้ ใจที่จะเพิม่ การดําเนินกิจกรรมต่างๆ โดย
ร่วมมือกับการท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย และองค์กรทีเ่ กีย่ วกับการท่องเทีย่ วอื่นๆ หน่ วยงานราชการด้านการท่องเทีย่ วของ
ต่างประเทศ และองค์กรต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการท่องเทีย่ วในประเทศจุดหมายปลายทาง ในการร่วมกันรณรงค์และจัดกิจกรรม
ด้านโฆษณาร่วมกัน และโดยการให้การสนับสนุ นการเดินทางไปยังสถานทีต่ ่างๆ เพื่อการประชาสัมพันธ์การท่องเทีย่ วในประเทศ
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังคงจะดําเนินการส่งเสริมโครงการรอยัล ออร์คดิ ฮอลิเดย์ หรือทัวร์เอื้องหลวงอย่างต่อเนื่องในการส่งเสริม
รายการนํ าเทีย่ วต่างๆ โดยเฉพาะทัวร์เอือ้ งหลวงท่องแถบพุทธภูม ิ ทีไ่ ด้รบั การตอบรับทีด่ มี าก และร่วมมือกับตัวแทนจําหน่ าย
และผูจ้ าํ หน่ายบัตรโดยสารทัวโลกในการให้
่
การสนับสนุนหรือให้สว่ นลดพิเศษ

4.2.2 ลักษณะลูกค้า
แบ่งลักษณะลูกค้าตามการใช้บริการได้ดงั นี้
1. ผู้โดยสารที่ม ีความต้องการเดินทางโดยเครื่องบินทัง้ ภายในประเทศและระหว่างประเทศ ที่เป็ นการเดินทาง
เพื่อติดต่อธุรกิจ การท่องเทีย่ ว การศึกษา และลูกค้ากลุ่มพิเศษ ทัง้ ทีเ่ ป็ นคนไทยและชาวต่างประเทศ โดยบริษทั ฯ ได้ใช้ระบบการ
แต่งตัง้ ตัวแทนจําหน่าย (Agency) กระจายตามภูมภิ าคต่างๆ ทัวโลกเป็
่
นช่องทางในการจําหน่ ายบัตรโดยสารของบริษทั ฯ ซึง่ ใน
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แต่ ล ะประเทศจะมีตัว แทนจํา หน่ า ยเป็ นจํ า นวนมากและในแต่ ล ะตัว แทนจํ า หน่ า ยยัง มีเครือ ข่ า ย (Network) ที่ค รอบคลุ ม
พืน้ ทีห่ ลายประเทศ
2. ผูท้ ต่ี ้องการสินค้าเข้าหรือออกโดยใช้บริการขนส่งทางอากาศทัง้ ภายในประเทศและระหว่างประเทศ ซึ่งรวมทัง้
ไปรษณียภัณฑ์ทางอากาศ (Air Mail)
3. ลูกค้าสายการบินทีใ่ ช้บริการกิจการสนับสนุ นการขนส่งทีท่ ่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ ท่าอากาศยานภูมภิ าคต่างๆ
เช่น ภูเก็ต เชียงใหม่ หาดใหญ่ เป็ นต้น

4.2.2.1 กลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายหลัก คือ กลุ่มนักธุรกิจ (Business Traveller) กลุ่มนักท่องเทีย่ วระดับบน (High-end Leisure) และ
นักท่องเทีย่ วทีแ่ สวงหาความคุม้ ค่า (Value for Money Travelers) และผูโ้ ดยสารชัน้ ประหยัด ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นกลุ่มนักท่องเทีย่ วยังคง
เป็ นลูกค้าเป้ าหมายหลักของบริษทั ฯ เนื่องจากประเทศไทยยังคงมีศกั ยภาพทางด้านการท่องเทีย่ ว ประกอบกับการให้บริการทีน่ ัง่
โดยสารชัน้ ประหยัดของบริษทั ฯ ถือเป็ นจุดเด่นเมื่อเปรียบเทียบกับสายการบินอื่นๆ และเป็ นส่วนทีส่ ร้างรายได้และกําไรให้กบั
บริษทั ฯ มาโดยตลอด นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้พฒ
ั นาและให้ความสําคัญกับลูกค้าชัน้ หนึ่งและชัน้ ธุรกิจมากขึน้ เพื่อใช้ประโยชน์
จากศักยภาพการผลิตทีม่ อี ยู่อย่างสูงสุดและเพิม่ รายได้ให้กบั บริษทั ฯ
สําหรับการขนส่งสินค้าทางอากาศนัน้ บริษทั ฯ นอกจากใช้พน้ื ทีร่ ะวางบรรทุกจากเทีย่ วบินโดยสารแล้ว ในช่วง
ทีม่ คี วามต้องการขนส่งสินค้าสูง บริษทั ฯ ได้ดําเนินการขนส่งสินค้าด้วยเครื่องบินบรรทุกสินค้า โดยใช้พ้นื ทีร่ ะวางบรรทุกจาก
เครื่องบินบรรทุกสินค้าของสายการบินอื่น ในลักษณะ TRIP Lease และ Joint Operation โดยลูกค้าเป้ าหมายหลักในการขนส่ง
สินค้าทางอากาศ ได้แก่ กลุ่มธุรกิจการส่งออก

4.2.2.2 การจําหน่ าย และช่องทางการจําหน่ าย
บริษัท ฯ ได้ใช้ร ะบบสํารองที่นั ง่ แบบเบ็ด เสร็จ (Global Distribution System) เพื่อ ขยายเครือ ข่า ยช่อ งทาง
จัดจําหน่ ายทัง้ ภายในสํานักงานขายของบริษัทฯ และตัวแทนจําหน่ ายทัวโลก
่
เพื่ออํานวยความสะดวกในการสํารองที่นัง่ และ
การออกบัตรโดยสารให้แก่ลูกค้า โดยบริษัทฯ เป็ นสมาชิกระบบสํารองที่นัง่ ชัน้ นํ าทุกระบบ ซึ่งครอบคลุมช่องทางการจัดจําหน่ าย
ทัวโลก
่
คือ ระบบ AMADEUS ABACUS AXESS GALILEO INFINI SABRE TOPAS และ WORLDSPAN นอกจากนี้ บริษทั ฯ
ได้เปิ ดช่องทางการจัดจําหน่ายผ่านระบบ Internet ตัง้ แต่ปี 2543
บริษทั ฯ จําหน่ายบัตรโดยสารและระวางขนส่งสินค้าผ่านช่องทางการจําหน่ายดังต่อไปนี้
1. สํานักงานขายของบริษทั ฯ ซึ่งมีทต่ี งั ้ อยู่ตามเมืองสําคัญในทุกภูมภิ าคทัวโลกทํ
่
าหน้าทีข่ ายบัตรโดยสาร และ
ระวางบรรทุกสินค้า สํารองทีน่ งั ่ และให้บริการความสะดวกแก่ผโู้ ดยสาร ลูกค้าขนส่งสินค้า ตัวแทนการจําหน่ายบัตรโดยสาร ตัวแทน
การจําหน่ายระวางบรรทุกสินค้า และผูท้ ต่ี อ้ งการติดต่อกับบริษทั ฯ ในเรือ่ งต่างๆ
2. ตัวแทนจําหน่ ายบัตรโดยสารทัวโลก
่ ตัวแทนจําหน่ายฯ เหล่านี้จะทําหน้าทีส่ าํ รองทีน่ งั ่ และออกบัตรโดยสาร
2.1 ตัวแทนจําหน่ายบัตรโดยสาร จะเป็ นผูห้ าผูโ้ ดยสาร ทําการสํารองทีน่ งั ่ และออกบัตรโดยสารตามราคา
ค่าบัตรโดยสารทีบ่ ริษทั ฯ กําหนด โดยตัวแทนจําหน่ายฯ จะได้รบั ผลตอบแทนตามยอดการขายบัตรโดยสารให้ผโู้ ดยสาร
เพื่อให้เป็ นไปตามธุรกิจการบิน ในปั จจุบนั บริษทั ฯ มีแผนปรับลดค่าตอบแทนให้กบั ตัวแทนจําหน่ ายในตลาด
ทีม่ คี วามพร้อม ซึ่งตัวแทนจําหน่ ายฯ จะเป็ นผูก้ ําหนดค่าบริการต่างๆ รวมราคาค่าบัตรโดยสารเป็ นราคาขายให้แก่ผูโ้ ดยสาร
ตามสภาวะของตลาดนัน้ ๆ
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สําหรับในการแต่งตัง้ ตัวแทนจําหน่ ายฯ แยกเป็ นตัวแทนจําหน่ ายบัตรโดยสารต่างประเทศและในประเทศ
โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
2.1.1 ตัวแทนจําหน่ายบัตรโดยสารต่างประเทศ
ตัว แทนจํ า หน่ า ยฯ ดัง กล่ า วต้ อ งเป็ นสมาชิก ของสมาคมขนส่ ง ทางอากาศระหว่ า งประเทศ
(International Air Transport Association : IATA) และต้องผ่านเกณฑ์ท่ี IATA กําหนด โดยสายการบินพาณิชย์เป็ นผูพ้ จิ ารณา
เพือ่ แต่งตัง้ เป็ นตัวแทนจําหน่ายฯ ต่อไป
2.1.2 ตัวแทนจําหน่ายบัตรโดยสารในประเทศ
สายการพาณิ ชย์ จะพิ จารณาขี ดความสามารถในการทํ าธุ รกิ จของตั วแทนจํ าหน่ ายฯ สถานที่ ตั ง้
ความพร้อมของบุคลากร ฐานะการเงิน และแต่งตัง้ เป็ นตัวแทนจําหน่ายฯ
2.2 ตัว แทนจํา หน่ า ยระวางบรรทุ ก สิน ค้า จะทํ า หน้ า ที่ข ายระวางบรรทุ ก ให้แ ก่ ผู้ท่ีต้อ งการส่ งสิน ค้า
ในอัตราค่าบรรทุกทีบ่ ริษทั ฯ กําหนด โดยผลตอบแทนของตัวแทนจําหน่ ายฯ จะได้รบั ในรูปแบบ Commission ฝ่ ายขายระวาง
บรรทุกสินค้าจะเป็ นผูพ้ จิ ารณาถึงขีดความสามารถในการทําธุรกิจร่วมกับยอดขาย ขนาดของตัวแทนจําหน่ายฯ ตลอดจนความ
มันคงทางด้
่
านการเงินและแต่งตัง้ เป็ นตัวแทนจําหน่ายฯ
3. ระบบพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ของบริษทั ฯ เรียกว่า “บริการ Royal e-Service”
บริษัท ฯ ได้ดํา เนิ น การระบบสํา รองที่นั ง่ ผ่ า นทางอิน เทอร์เน็ ต (Royal e-Booking) ซึ่งทํ า ให้ผู้โดยสาร
สามารถทําการสํารองทีน่ ัง่ ตรวจสอบราคาค่าโดยสาร และซื้อบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ดว้ ยตนเอง ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั ฯ
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้ตดิ ตัง้ เครือ่ งบริการ Check-in อัตโนมัติ (Self-Service System - Kiosk) ภายใต้บริการ Royal e-Service
เพื่อให้ผูโ้ ดยสารที่เดินทางภายในประเทศพบกับการเดินทางที่สะดวกสบายยิง่ ขึน้ เพราะสามารถเลือกที่นัง่ ได้ด้วยตนเอง และ
check-in ด้วยตนเอง ซึ่งระบบจะออก Boarding Pass ให้โดยอัตโนมัติ ระบบ check-in อัตโนมัตดิ งั กล่าวมีให้บริการทีท่ ่าอากาศยาน
สุวรรณภูม ิ เชียงใหม่ เชียงราย พิษณุโลก ขอนแก่น ภูเก็ต และหาดใหญ่ เพือ่ บริการผูโ้ ดยสารทีเ่ ดินทางภายในประเทศ

4.2.3 ภาวะอุตสาหกรรมการบินและการแข่งขัน
ปี 2552 เป็ นปี ทอ่ี ุตสาหกรรมการบินพาณิชย์ตอ้ งประสบกับความยากลําบากในการดําเนินธุรกิจไม่น้อยกว่าปี ทผ่ี ่านมา
เนื่ องจากสภาวะเศรษฐกิจ โลกที่ถดถอย และการระบาดของไข้ห วัดใหญ่ สายพัน ธุ์ใหม่ 2009 ส่งผลให้ป ริม าณอุป สงค์ข อง
ผูโ้ ดยสารลดลง นอกจากนัน้ นโยบายเปิ ดเสรีด้านการบินของรัฐบาล รวมถึงการขยายตัวอย่างก้าวกระโดดของสายการบิน
ต้นทุนตํ่าในภูมภิ าค ส่งผลให้เกิดการแข่งขันในตลาดการบินรุนแรงมากขึ้น ดังนัน้ บริษัทฯ จึงมีมาตรการต่างๆ รองรับการ
บริหารรายได้ ต้นทุน และการปฏิบตั กิ ารบินให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อาทิ การปรับลดกําลังการผลิต การควบคุมค่าใช้จ่าย
การชะลอการรับมอบเครือ่ งบิน การส่งเสริมการขายและการแข่งขันราคาค่าโดยสาร เพื่อให้สามารถรักษาและเพิม่ ความสามารถ
ในการแข่งขันได้ในอนาคต
ในช่วงครึง่ ปี แรกของปี 2552 ราคานํ้ ามันส่งผลกระทบในเชิงบวกกับอุตสาหกรรมการบินพาณิชย์ โดยมีราคาลดตํ่าลง
และตํ่าสุดในเดือนกุมภาพันธ์ จากนัน้ ค่อยๆ สูงขึน้ ตามลําดับ บริษทั ฯ จําเป็ นต้องการปรับเปลีย่ นการคิดค่าธรรมเนียมนํ้ามันจาก
ผูโ้ ดยสาร (Fuel Surcharge) ให้ทนั กับการเปลีย่ นแปลง เพือ่ มิให้บริษทั ฯ ต้องประสบกับปั ญหาความผันผวนของราคานํ้ามันเหมือน
ในปี 2551
นอกจากผลกระทบดังกล่าวแล้ว บริษทั ฯ ยังต้องเผชิญกับปั ญหาสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมืองในประเทศไทยที่
มีต่อเนื่องจากปี ก่อน โดยเฉพาะเหตุการณ์ความรุนแรงในช่วงเดือนเมษายน 2552 ซึ่งส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการท่องเทีย่ ว
ทําให้จํานวนผูโ้ ดยสารลดลงอย่างมาก ตัง้ แต่ช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน 2552 บริษทั ฯ ได้พฒ
ั นาแผนฟื้ นฟูธุรกิจ เพื่อ
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สร้ า งความเชื่ อ มั น่ จากทุ ก ฝ่ าย ประกอบด้ ว ยแผนฟื้ นฟู ธุ ร กิ จ ระยะเร่ ง ด่ ว น โดยมุ่ ง แก้ ไ ขปั ญ หาสภาพคล่ อ งของ
บริษทั ฯ ในภาวะตลาดทีห่ ดตัว และวางกรอบแนวทางการฟื้ นฟูธุรกิจระยะต่อไป โดยมุ่งพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของ
บริษทั ฯ เพือ่ สร้างความแข็งแกร่ง และยังยื
่ น
สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ ได้คาดการณ์ว่าภาวะเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มทีจ่ ะฟื้ นตัวในปี 2553 และส่งผลให้
อุตสาหกรรมการบินพาณิชย์เริม่ ฟื้ นตัว เช่นเดียวกันกับปริมาณการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทัวโลกที
่
ค่ าดการณ์ว่าจะมีการ
ขยายตัวเพิม่ ขึ้นร้อยละ 5.5 ดังนัน้ บริษัทฯ จึงดําเนินกลยุทธ์ด้านต่างๆ เพื่อให้สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าที่จะ
ขยายตัวมากขึน้ ด้วย

สภาวะการขนส่งผูโ้ ดยสารทางอากาศ
ช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนพฤศจิกายน 2552 ปริมาณการขนส่งผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศทัวโลกมี
่
อตั ราการขยายตัว
ลดลงร้อยละ 4.2 เมื่อเทียบกับปี 2551 โดยภูมภิ าคทีม่ อี ตั ราการขยายตัวลดลงมากทีส่ ุด คือ ทวีปแอฟริกา และเอเชียแปซิฟิก
ซึง่ มีอตั ราการขยายตัวลดลง ร้อยละ 7.8 และ 6.8 ตามลําดับ ยกเว้นภูมภิ าคตะวันออกกลางเป็ นเพียงภูมภิ าคเดียวทีม่ อี ตั ราการ
ขยายตัวเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 10.4
สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ คาดการณ์ว่าปริมาณการขนส่งผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศทัวโลกของปี
่
2552
มีอตั ราการขยายตัวโดยเฉลีย่ ลดลงร้อยละ 6.9 เป็ นผลเนื่องจากอัตราการเจริญเติบโตทัวทุ
่ กภูมภิ าคยังชะลอตัว โดยภูมภิ าคทีม่ ี
อัตราการขยายตัวลดลงมากที่สุด คือ แอฟริกา ซึ่งมีอตั ราการขยายตัวติดลบร้อยละ 8.3 เนื่องจากการไหลเวียนของเงินทุน
ที่ลดลงอย่างมากของภาคเอกชนและรายได้จากการส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์ของภูมภิ าคนี้กล็ ดลงอย่างมากด้วย ส่วนภูมภิ าค
เอเชียแปซิฟิก มีอตั ราการขยายตัวติดลบร้อยละ 6.4 ทัง้ นี้ คาดว่าในปี 2553 ผู้โดยสารระหว่างประเทศทัวโลกจะขยายตั
่
ว
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 3.7 จากการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจโลก
สําหรับประเทศไทย อัตราการเพิม่ ขึน้ ของจํานวนผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศอยู่ในภาวะถดถอย เนื่องจากวิกฤติการณ์
นํ้ ามันและสภาวะเศรษฐกิจของโลกที่ชะลอตัวในปี 2551 รวมทัง้ ปั ญ หาการแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ใหม่ 2009
และปั ญหาความไม่สงบทางการเมืองภายในประเทศในปี 2552 โดยในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนพฤศจิกายน 2552 มีจํานวน
ผูโ้ ดยสาร 29.4 ล้านคน ลดลงร้อยละ 8.7 เมือ่ เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2551
บริษทั ฯ ได้มกี ารปรับกลยุทธ์ ในการบริหารหลายด้านเพื่อลดต้นทุนและเพิม่ ศักยภาพในการแข่งขันภายใต้สภาวะตลาด
ทีห่ ดตัว อาทิ ได้จดั ทําแผนฟื้ นฟูระยะเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปั ญหาในระยะสัน้ และจัดทําแผนฟื้ นฟูระยะต่อไปเพื่อใช้เป็ นกรอบแนว
ทางการดําเนินงาน รวมถึงได้ปรับปรุงกลยุทธ์สําหรับปี 2553-2554 เพื่อให้บริษัทฯ มีการเติบโตอย่างมันคงและมี
่
คุณภาพ
ทัง้ ในเชิงธุรกิจและฐานะทางการเงินต่อไป

สภาวะการขนส่ งสินค้ าทางอากาศ
ช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนพฤศจิกายน 2552 ปริมาณการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทัวโลกมี
่
อตั ราการขยายตัวลดลง
ร้อยละ 12.7 เมื่อเทียบกับปี 2551 ทัง้ นี้ ยุโรปเป็ นภูมภิ าคทีม่ อี ตั ราการขยายตัวลดลงมากทีส่ ุด โดยมีอตั ราการขยายตัวลดลง
ร้อยละ 17.7 ส่วนภูมภิ าคเอเชียแปซิฟิกมีอตั ราการขยายตัวลดลงร้อยละ 12.4
สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ คาดการณ์ ว่าปริมาณการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทัวโลกของปี
่
2552
มีอตั ราการขยายตัวโดยเฉลีย่ ลดลงร้อยละ 14 โดยอเมริกาเหนือเป็ นภูมภิ าคทีม่ อี ตั ราการขยายตัวลดลงมากทีส่ ดุ ถึงร้อยละ 16.4
รองลงมา ได้แก่ ละตินอเมริกาและยุโรป ซึ่งมีอตั ราการขยายตัวลดลงร้อยละ 15.6 และ 14.4 ตามลําดับ ทัง้ นี้ คาดการณ์ว่าใน
ปี 2553 การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทัวโลกจะมี
่
อตั ราการขยายตัวเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 5 จากการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจโลก
สําหรับ ประเทศไทย การขนส่ งสิน ค้าระหว่างประเทศอยู่ในภาวะถดถอยต่ อเนื่ อ งมาจากปี 2551 โดยในช่ วงเดือ น
มกราคมถึงเดือนพฤศจิกายน 2552 มีประมาณการขนส่งสินค้าขาออกรวม 547,976 ตัน ลดลงร้อยละ 15.5 เมื่อเทียบกับช่วง
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เดียวกันของปี 2551 ในส่วนบริษัทฯ มีปริมาณการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศขาออกรวม 234,239 ตัน ลดลงร้อยละ 12.7
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2551 ส่วนปริมาณการขนส่งสินค้าขาเข้ารวม 185,283 ตัน ลดลงร้อยละ 17.1 เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกัน ของปี 2551 โดยตลาดในภูมภิ าคเอเชียซึ่งมีการขนส่งสิน ค้าทางอากาศปริมาณมาก ได้แก่ จีน ญี่ป่ ุ น ฮ่องกง
เกาหลี และไต้หวัน สําหรับตลาดข้ามทวีป ได้แก่ เยอรมัน ออสเตรเลีย เดนมาร์ก สวีเดน และสวิตเซอร์แลนด์

การแข่งขันของอุตสาหกรรมการบินภายในประเทศ
ปั จจุบนั ท่าอากาศยานภายในประเทศทีม่ เี ทีย่ วบินให้บริการ มีจาํ นวน 28 แห่ง และมีสายการบินทีท่ าํ การบินแบบประจํา
ภายในประเทศจํานวน 5 สายการบิน ประกอบด้วย การบินไทย บางกอกแอร์เวย์ และสายการบินต้นทุนตํ่า ได้แก่ ไทยแอร์
เอเชีย นกแอร์ วันทูโก โดยการบินไทย บางกอกแอร์เวย์ และไทยแอร์เอเชีย ใช้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมเิ ป็ นศูนย์ปฏิบตั กิ ารบิน
นกแอร์ และวันทูโก ใช้ท่าอากาศยานดอนเมืองเป็ นศูนย์ปฏิบตั กิ ารบิน
สําหรับการบินไทยในช่วงต้นปี 2552 ยังคงให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศจากทัง้ สองสนามบิน และตัง้ แต่วนั ที่ 29
มีนาคม 2552 เป็ นต้นมา ได้ย้ายเที่ยวบินภายในประเทศซึ่งทําการบินขึ้นลงที่ท่าอากาศยานดอนเมืองทัง้ หมด จํานวน 23
เทีย่ วบิน ไปให้บริการทีท่ ่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ เพื่อเสริมศักยภาพท่าอากาศยานสุวรรณภูมใิ ห้เป็ นศูนย์กลางการขนส่งทาง
อากาศ รวมทัง้ สามารถพัฒนาเครือข่ายเส้นทางบินของการบินไทยและ Star Alliance ให้มปี ระสิทธิภาพ โดยช่วยลดเวลาและ
ค่าใช้จ่ายในการเชือ่ มต่อเทีย่ วบินของผูโ้ ดยสารและผูข้ นส่งสินค้า
ในช่วงครึ่งปี แรกของปี 2552 อุตสาหกรรมการบินภายในประเทศมีการแข่งขันอย่างรุนแรง เนื่องจากความต้องการ
เดินทางของผูโ้ ดยสารในตลาดมีปริมาณลดลง ด้วยเหตุจากสภาวะเศรษฐกิจโลกทีช่ ะลอตัวและปั ญหาความไม่สงบทางการเมือง
ภายในประเทศ อย่ า งไรก็ ต าม ความต้ อ งการเดิน ทางของผู้ โ ดยสารกลับ เพิ่ม ขึ้น ในช่ ว งครึ่ง ปี หลัง ของปี 2552 ส่ ง ผล
ให้การบินไทย และสายการบินอื่นๆ มีสว่ นแบ่งการตลาดเพิม่ สูงขึน้
โดยในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนพฤศจิกายน 2552 มีจํานวนผูโ้ ดยสารภายในประเทศรวม 18.9 ล้านคน เพิม่ จากปี
2551 ร้อยละ 1.6 ในจํานวนนี้เป็ นผูโ้ ดยสารของบริษทั ฯ 5.7 ล้านคน คิดเป็ นส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 30.2 เพิม่ ขึน้ จากปี 2551
ร้อยละ 8.4

การแข่งขันในอุตสาหกรรมการบินระหว่างประเทศ
ด้วยนโยบายเปิ ดเสรีดา้ นการบินภายในกลุ่มประเทศอาเซียน อย่างเต็มรูปแบบในปี 2558 เพื่อส่งเสริมการค้าและการ
ท่องเทีย่ วให้กว้างขวางขึน้ ทําให้สายการบินต่างๆ เพิม่ จํานวนเทีย่ วบินทีบ่ นิ เข้ามาประเทศไทยมากขึน้ บริษทั ฯ จึงต้องเผชิญ
กับสภาวะการแข่งขันที่รุนแรง จากสายการบินที่มคี วามเข้มแข็ง โดยเฉพาะสายการบินจากตะวันออกกลาง และสายการบิน
ต้นทุนตํ่าที่เติบโตอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว นอกจากนัน้ สายการบินเช่าเหมาลําทีเ่ พิม่ จํานวนเทีย่ วบินเข้ามาในประเทศเป็ น
จํานวนมาก ในลักษณะของเทีย่ วบินทีม่ กี ําหนดตารางบินประจําฤดูกาล ทําให้บริษทั ฯ ได้รบั ผลกระทบต่อส่วนแบ่งการตลาดใน
สัดส่วนทีล่ ดลง
ณ เดือนพฤศจิกายน 2552 มีสายการบินที่ทําการบินประจําระหว่างประเทศรวม 90 สายการบิน มีผูโ้ ดยสารเดินทาง
ระหว่างประเทศ ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนพฤศจิกายน 2552 รวม 29.4 ล้านคน ลดลงจากปี 2551 ร้อยละ 8.7 ในจํานวนนี้
เป็ นผูโ้ ดยสารของบริษทั ฯ 10.5 ล้านคน ลดลงจากปี 2551 ร้อยละ 11.27 คิดเป็ นส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 35.7 ซึ่งมากเป็ น
อันดับหนึ่งของประเทศ ทัง้ นี้ จากสถิตขิ องสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ บริษทั ฯ เป็ นสายการบินทีม่ ขี นาดใหญ่เป็ น
อันดับที่ 12 ของโลก และอยู่ในอันดับที่ 3 ของสายการบินในภูมภิ าคเอเชีย โดยพิจารณาจากจํานวนการขนส่งผูโ้ ดยสารระหว่าง
ประเทศ
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เพื่อเป็ นการเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันซึ่งมีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงขึน้ อีกในอนาคต บริษทั ฯ จึงมุ่งพัฒนา
กลยุทธ์ โดยเน้นความต้องการของลูกค้าเป็ นหลัก เพิม่ ศักยภาพในการแข่งขันและพัฒนาประสิทธิภาพขององค์กรให้มคี วาม
คล่องตัว เพือ่ ทีจ่ ะสร้างความแข็งแกร่งและความยังยื
่ นในระยะยาวต่อไป

4.2.4 กิ จกรรมเพื่อสังคม
•

•
•
•

•

•

บริษัทฯ โดยสมาคมสโมสรพนักงานการบินไทย มอบเงินสนับสนุ น โครงการปรับปรุงห้องเรียนและโครงการ
สุขาภิบาลโรงอาหาร จํานวน 483,148 บาท ให้กบั คณะครูโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนการบินไทย จังหวัด
สระแก้ว
บริษัท ฯ โดยสมาชิก สมาคมสโมสรพนัก งานการบิน ไทยได้ม อบอุป กรณ์ ก ารกีฬ าแก่โรงเรียนตํ ารวจตระเวน
ชายแดนการบินไทย จ.สระแก้ว ซึง่ การมอบอุปกรณ์กฬี าในครัง้ นี้ได้จากการรวบรวมเงินบริจาคของพนักงาน
จัดโครงการ “หนาวนี้ร่วมห่มใจให้คลายหนาว แด่น้องๆ ตชด.การบินไทย” เพื่อรวบรวมเสื้อกันหนาวที่ให้กบั
เยาวชนโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนการบินไทยเพือ่ ใช้ในช่วงฤดูหนาว
กิจกรรม “การบินไทย ปลูกชีวติ ให้แผ่นดิน” ณ พืน้ ทีศ่ ูนย์ศกึ ษาการพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
อย่างต่อเนื่อง การบินไทยเป็ นหน่ วยงานแรกทีไ่ ด้รบั อนุ ญาตให้ทําการปลูกและบํารุงรักษาป่ าร่วมกับสํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษ เพือ่ ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร.)
ร่วมออกร้านในงาน “เพื่อนพึง่ (ภาฯ) 2552” โดยมูลนิธอิ าสาเพื่อนพึง่ (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ณ พระ
ตําหนักวังสวนกุหลาบ โดยนํ าสินค้าพื้นเมืองจากสถานีต่างประเทศที่การบินไทยทําการบินมาจําหน่ าย โดย
รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายได้นําขึน้ ทูลเกล้าฯ ถวายพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินดั ดามาตุ
เพือ่ สมทบทุนมูลนิธฯิ
ตัง้ SPA Team (Special Process Audit) เพื่อติดตามและตรวจสอบการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันการแพร่
ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุใ์ หม่ 2009 (H1N1)
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4.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
4.3.1 กําลังการผลิ ตและปริมาณการผลิตที่เกี่ยวข้องกับการบิน
ปี 2552
(ม.ค.-ธ.ค.)
จํานวนเครือ่ งบินทีใ่ ช้บริการ2)
(Number of Aircraft)
- จุดหมายปลายทาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)
(Number of Destinations)
- ระยะทางบิน
(Kilometres Flown)
จํานวนการลงของเครือ่ งบิน
(Number of Landings)
- จํานวนชัวโมงปฏิ
่
บตั กิ ารบิน
(Flight Hours)
- ชัวโมงการใช้
่
เครือ่ งบินโดยเฉลีย่
(Aircraft Utilization)
-

การขนส่งผูโ้ ดยสาร
- ปริมาณทีน่ งั ่
(Available Seats Kilometer)
- ปริมาณการขนส่งผูโ้ ดยสาร
(Revenue Passenger Kilometer)
- อัตราส่วนการขนส่งผูโ้ ดยสาร
(Cabin Factor)
- จํานวนผูโ้ ดยสาร
(Number of Passengers)
- รายได้จากผูโ้ ดยสารเฉลีย่ ต่อหน่วย3)
(Passenger Yield)
การขนส่งสินค้าและไปรษณียภัณฑ์
- ปริมาณการผลิตพัสดุภณ
ั ฑ์
(Available Dead Load Ton- Kilometer)
- ปริมาณการขนส่งพัสดุภณ
ั ฑ์
(Revenue Freight Ton- Kilometer)
- อัตราการขนส่งพัสดุภณ
ั ฑ์
(Freight Load Factor)
- นํ้าหนักพัสดุภณ
ั ฑ์ขนส่ง
(Cargo Carried)
- รายได้จากพัสดุภณ
ั ฑ์เฉลีย่ ต่อหน่วย3)
(Freight Yield)
การขนส่งรวมทัง้ ระบบ
- ปริมาณการผลิต
(Available Ton-Kilometer)
- ปริมาณการขนส่ง
(Revenue Ton-Kilometer)

ปี 2551
(ม.ค.-ธ.ค.)

ปี 2551
(ม.ค.-ธ.ค.)

ปี 2549
(ต.ค.48-ก.ย.49)

(ลํา)

87

84

85

82

(จุด)

73

73

75

71

(พันกม.)

227,878

241,938

251,761

225,081

(ครัง้ )

89,682

91,365

95,848

92,664

(ชัวโมง/ปี
่
)

326,008

342,175

356,604

324,366

(ชัวโมง/วั
่
น)

11.2

11.7

11.8

10.8

(ล้านทีน่ ง-กม.)
ั่

72,031

75,391

78,032

71,594

(ล้านคน-กม.)

52,593

56,377

61,615

53,989

(ร้อยละ)

73.0

74.8

79.0

75.4

(พันคน)

18,477

18,710

19,884

18,574

(บาท/คน-กม.)

2.55

2.90

2.59

2.64

(ล้านตัน-กม.)

4,016

4,152

4,498

3,780

(ล้านตัน-กม.)

2,092

2,292

2,456

2,048

(ร้อยละ)

52.1

55.2

54.6

54.2

(พันกก.)

545,681

590,231

613,476

560,575

(บาท/ตัน-กม.)

8.90

11.33

10.64

12.53

(ล้านตัน-กม.)

10,499

10,937

11,521

10,269

(ล้านตัน-กม.)

6,908

7,458

8,100

7,001
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บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

-

อัตราส่วนการบรรทุก
(Load Factor)
รายได้รวมทัง้ ระบบเฉลีย่ ต่อหน่วย3)
(System-wide Yield)

หมายเหตุ

แบบ 56-1

ปี 2552
(ม.ค.-ธ.ค.)

ปี 2551
(ม.ค.-ธ.ค.)

ปี 2551
(ม.ค.-ธ.ค.)

(ร้อยละ)

65.8

68.2

70.3

68.2

(บาท/ตัน-กม.)

22.28

25.64

23.22

24.3

1. เนื่องจากการเปลีย่ นรอบบัญชี บริษทั ฯ ได้ปรับปรุงข้อมูลของปี 2550 ให้เปรียบเทียบได้กบั รอบระยะเวลาทีเ่ ปลีย่ น
แปลงใหม่ ซึง่ เริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม
2. ไม่รวมเครือ่ งบินทีบ่ ริษทั ฯ ให้บริษทั ฯ สายการบินนกแอร์ จํากัด เช่า และเครือ่ งบินปลดประจําการ
3. รายได้รวมเงินประกันภัย และค่าธรรมเนียมนํ้ามันเรียกเก็บจากผูโ้ ดยสาร/ผูข้ นส่งสินค้า

ส่วนที่ 1 หน้าที่ 4-42

ปี 2549
(ต.ค.48-ก.ย.49)

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

4.3.2 โครงสร้างค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงานและปัจจัยการผลิ ตที่สาํ คัญ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของบริษทั ฯ ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายทีส่ าํ คัญ คือ ค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดหาเครือ่ งบิน
เพื่อนํ ามาใช้บริการ ค่าใช้จ่ายนํ้ า มัน เชือ้ เพลิงใช้ในการบิน ค่า ใช้จ่า ยด้า นพนัก งานซึ่งเป็ น ทรัพ ยากรทีส่ ํา คัญ ในธุรกิจ การ
ให้บริการ และค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับการบินอื่นๆ
ปี 2552
(ม.ค.-ธ.ค.)

ปี 2551
(ม.ค.-ธ.ค.)

ปี 2550
(ม.ค.-ธ.ค.)

ปี 2549
(ต.ค. 48-ก.ย. 49)

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

- ค่านํ้ามันเครือ่ งบิน

47,015

30.7

89,460

43.2

62,611

33.6

59,999

35.2

- ค่าใช้จ่ายบุคลากร

26,191

17.2

30,534

14.7

33,114

17.7

30,730

18.1

61

-

94

-

26

-

26

-

17,692

11.6

19,939

9.6

20,155

10.8

-

-

5,244

3.4

6,542

3.2

6,746

3.6

-

-

10,321

6.8

10,848

5.2

11,837

6.3

-

-

21,023

13.8

20,281

9.8

18,243

9.8

15,515

9.1

- ค่าเช่าเครือ่ งบินและอะไหล่

1,532

1.0

3,651

1.8

6,758

3.6

5,434

3.2

- ค่าสินค้าและพัสดุใช้ไป

8,496

5.6

8,827

4.3

9,850

5.3

10,202

6.0

6,221

4.1

6,932

3.3

7,265

3.9

-

-

760

0.5

751

0.4

894

0.5

1,516

0.9

- ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับการบิน

-

-

-

-

-

-

37,660

22.1

- ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด

-

-

-

-

-

-

3,116

1.8

- ค่าใช้จ่ายดําเนินงานอื่น

8,104

5.3

9,285

4.5

9,176

4.9

6,045

3.6

152,660

100.0

207,144

100.0

186,675

100.0

170,243

100.0

- ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร
- ค่าบริการการบิน
- ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับนักบิน
และลูกเรือ
- ค่าซ่อมแซมและซ่อมบํารุง
อากาศยาน
- ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัด
จําหน่าย

- ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับการขาย
และโฆษณา
- ค่าใช้จ่ายด้านการประกันภัย

รวม

หมายเหตุ * บริษทั ฯ ได้จดั ประเภทรายการในงบกําไรขาดทุนใหม่ เพือ่ ให้สอดคล้องกับการนําเสนองบการเงิน ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 35
(ปรับปรุง พ.ศ. 2550)
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บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

ปัจจัยการผลิ ตที่สาํ คัญในแต่ละประเภท มีดงั ต่อไปนี้
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการจัดหาเครื่องบิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษทั ฯ มีเครื่องบินในฝูงบินรวมทัง้ สิน้ 94 ลํา โดยเป็ นเครื่องบินทีเ่ ป็ นสินทรัพย์ของบริษทั ฯ
จํา นวน 55 ลํา และเป็ น เครื่อ งบิน ภายใต้ส ญ
ั ญาเช่า ซื้อ (Financial Lease) จํานวน 32 ลํา และเช่าแบบการเช่าดําเนิ นงาน
(Operating Lease) จํานวน 7 ลํา เครื่องบินหลักในฝูงบินของบริษัทฯ ได้แก่ แบบแอร์บสั A340-600 แบบแอร์บสั A340-500
แบบแอร์บสั A330-300 แบบแอร์บสั A300-600 แบบโบอิ้ง 747-400 แบบโบอิ้ง 777-300 แบบโบอิ้ง 777-200 แบบโบอิ้ง 777200ER แบบโบอิ้ง 737-400 และแบบเอทีอาร์ 72 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ให้บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด เช่าดําเนินงาน
เครือ่ งบินแบบโบอิง้ 737-400 จํานวน 3 ลํา ทัง้ นี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 อายุโดยเฉลีย่ ของเครือ่ งบินของบริษทั ฯ อยูท่ ่ี 11.7 ปี
บริษทั ฯ มีนโยบายและขัน้ ตอนในการจัดหาเครื่องบิน โดยจัดทําแผนการจัดหาเครื่องบินทดแทนเครื่องบินทีม่ อี ายุการใช้งาน
มานานและเพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางธุรกิจตามแผนการดําเนินงานโดยรวมของบริษทั ฯ โดยพิจารณาถึงขนาดของเครื่องบิน
ให้สอดคล้องกับปริมาณผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นและเหมาะสมกับเส้นทางบินตามความต้องการของตลาด แล้วบรรจุ ในแผนวิสาหกิจ
เพื่อเสนอกระทรวงคมนาคมให้ความเห็น ชอบก่อนนํ าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุ มตั ิ หากการลงทุน มีวงเงิน เกิน ร้อยละ 50
ของสินทรัพย์รวมของบริษทั ฯ บริษทั ฯ จะต้องดําเนินการขออนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วย ในการจัดหาเครือ่ งบินนัน้ บริษทั
ที่ดําเนินการผลิตและจําหน่ ายเครื่องบินพาณิชย์ขนาดใหญ่ในตลาดโลกมีเพียง 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท โบอิ้ง และบริษัทแอร์บสั
การจะพิจารณาซื้อเครื่องบินจากบริษทั ใด ขึน้ อยู่กบั ขนาดและสมรรถนะของเครื่องบินที่เหมาะสมกับเส้นทางบิน และความต้องการ
ของตลาดในเส้น ทางที่บริษัทฯ จะทํา การบิน รวมทัง้ ราคาและสิทธิประโยชน์ทจ่ี ะได้รบั
บริษทั ฯ มีแนวทางการจัดหาเงินทุนเพื่อจัดหาเครื่องบินโดยวิธกี ารต่างๆ โดยคํานึงถึงสถานการณ์ทางตลาดการเงินและ
ภาวะเศรษฐกิจโดยทัวไป
่ รวมถึงนโยบายของรัฐบาลด้วย บริษทั ฯ ซึ่งยังคงมีสถานะเป็ นรัฐวิสาหกิจ หนี้สนิ ของบริษทั ฯ จึงถือ
รวมเป็ นหนี้สาธารณะของประเทศด้วย ดังนัน้ บริษทั ฯ ยังคงต้องรายงานภาระหนี้ต่อกระทรวงการคลัง รวมไปจนถึงแผนการก่อ
หนี้ใหม่ เพื่อให้การบริหารจัดการหนี้สาธารณะในภาพรวมของประเทศเป็ นไปอย่างมีป ระสิทธิภาพและเป็ นการรักษาวินัย
ทางการคลังอย่างเคร่งครัดอีกทางหนึ่ง
ในปี 2552 ทีผ่ ่านมา บริษทั ฯ ได้ซ้อื คืนเครื่องบินเช่าดําเนินงาน (Operating Lease) แบบโบอิ้ง 777-200 จํานวน 1 ลํา
ณ วันสิน้ สุดสัญญาเช่า เมือ่ วันที่ 9 มกราคม 2552 และส่งคืนเครือ่ งบินเช่าดําเนินงานแบบโบอิง้ 737-400 จํานวน 1 ลํา แก่ผใู้ ห้เช่า
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2552 ทําให้บริษทั ฯ มีเครื่องบินเช่าดําเนินงานทัง้ สิน้ 7 ลํา เนื่องจาการเช่าดําเนินงานดังกล่าว เครื่องบิน
จะเป็ นทรัพย์สนิ ของผูใ้ ห้เช่า บริษทั ฯ ในฐานะผูเ้ ช่าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษา การประกันภัย ตลอดจนการเก็บ
รักษาเครื่องบินตลอดระยะเวลาเช่า ทัง้ นี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษทั ฯ มีภาระผูกพันค่าเช่าตลอดอายุสญ
ั ญาเช่าดําเนินงาน
เครือ่ งบินในสกุลดอลลาร์สหรัฐ เป็ นจํานวนเงินทัง้ สิน้ ประมาณ 171.88 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 5,760.80 ล้านบาท
นอกจากนี้ ในระหว่างปี บริษทั ฯ ได้ดาํ เนินการจัดหาเงินทุน โดยวิธเี ช่าซื้อ (Financial Lease) เพื่อชําระค่าซื้อเครื่องบิน
แบบแอร์บ ัส A330-300 จํานวน 8 ลํา (ลําที่ 13-20) ซึ่งได้ทํ าการเบิกรับเงินกู้พร้อมรับมอบเครื่องบินแบบแอร์บ ัส A330-300
ลําที่ 13-14 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2552 และวันที่ 7 พฤษภาคม 2552 ตามลําดับ ส่วนเครื่องบินลําที่ 15-20 บริษทั ฯ ได้ทําการ
จัด หาเงินทุ นแบบเช่ าซื้อโดยมี European Export Credit Agency (ECA) เป็ นผู้ค้ําประกันเงินกู้ โดยลําที่ 15 บริษัทฯ รับมอบ
เครื่องบินเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2552 โดยการจัดหาเงินทุนระยะสัน้ (Bridge Lease) เป็ นระยะเวลา 3 เดือน ก่อนเบิกรับเงินกู้
ระยะยาวทีม่ ี ECA เป็ นผูค้ ้าํ ประกันเงินกูเ้ มือ่ วันที่ 29 ตุลาคม 2552
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สําหรับเครื่องบินลําที่ 16-18 บริษัทฯ ได้เบิกรับเงินกู้พร้อมรับมอบเครื่องบิน เมื่อวัน ที่ 23 ธัน วาคม 2552 โดยไม่ได้
ติดตัง้ เก้าอีช้ นั ้ ประหยัด เนื่องจากบริษทั ผูผ้ ลิตทีน่ งั ่ ชัน้ ประหยัดยังอยู่ระหว่างรอการรับรองมาตรฐานของเก้าอี้ จากองค์กรรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ของญี่ป่ ุน (JCAB) และรับรองมาตรฐานของยุโรป (EASA) ซึ่งล่าช้ากว่ากําหนด จึงยังไม่สามารถส่งมอบ
ที่นัง่ เพื่อติดตัง้ บนเครื่องบินได้ ทําให้ขณะนี้ ยังไม่สามารถบรรจุเครื่องบินลําที่ 16-18 เข้าประจําการในฝูงบินของบริษัทฯ ได้
โดยเครื่องบินลําที่ 19-20 ซึ่งจะมีกําหนดรับมอบตามสัญ ญาในเดือนมกราคมและกุม ภาพัน ธ์ 2553 ตามลําดับนั น้ จะได้รบั
ผลกระทบกรณีผู้ผลิตไม่สามารถส่งมอบเก้าอี้ชนั ้ ประหยัดเช่นเดียวกัน ซึ่งบริษัทฯ ได้เจรจาขอเลื่อนกําหนดรับมอบเครื่องบิน
ดังกล่าวกับบริษทั Airbus S.A.S. ไปภายในเดือนมีนาคม 2553
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษทั ฯ มีเครื่องบินประจําการในฝูงบินทีจ่ ดั หาด้วยวิธกี ารกูย้ มื เงินภายใต้สญ
ั ญาเช่าซื้อ
จํานวน 29 ลําซึ่งสัญญาเหล่านี้มอี ายุคงเหลืออยู่ระหว่าง 1-12 ปี โดยมีภาระหนี้เป็ นเงินในสกุลดอลลาร์สหรัฐ เยนญี่ป่ ุน และยูโร
มีมูลค่ายอดหนี้ คงเหลือ เป็ นเงิน 79,341.21 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้รบั สิทธิในการซื้อเครื่องบินก่อนสิ้น สุดอายุสญ
ั ญาตาม
ช่วงเวลาทีก่ าํ หนดในสัญญา หรือเมือ่ สิน้ สุดสัญญา
สําหรับเครื่องบินแบบแอร์บสั A340-500 จํานวน 4 ลํา ซึ่งบริษทั ฯ มีแผนทีจ่ ะขายแต่เนื่องจากสภาวะตลาดเครื่องบินใช้
แล้วยังไม่เอื้ออํานวย บริษัทฯ จึงนํ าเครื่องบินดังกล่าวให้บริการในเส้นทางบินตรงกรุงเทพฯ-ลอสแองเจลิส จํานวน 7 เที่ยวบิน
ต่อสัปดาห์ และเส้นทางกรุงเทพฯ-ออสโล จํานวน 5 เทีย่ วบินต่อสัปดาห์ ระหว่างเดือนมิถุนายน-ตุลาคม 2552

นํ้ามันเชื้อเพลิ ง
บริษทั ฯ ได้ดาํ เนินการจัดซื้อนํ้ามันเชือ้ เพลิงจากผูจ้ าํ หน่ายนํ้ามันในทุกตลาดซึง่ บริษทั ฯ ให้บริการการบินตามสัญญาซื้อ
นํ้ามันในระยะยาว (เป็ นเวลาหนึ่งปี หรือสองปี ) บริษทั ฯ มิได้พจิ ารณาเฉพาะด้านราคาเท่านัน้ แต่ยงั พิจารณาถึงความสามารถใน
การจัดส่งนํ้ ามันให้แก่บริษทั ฯ ตามความต้องการ และความจําเป็ นในการรักษาความสัม พันธ์ในระยะยาวกับผู้จาํ หน่ ายนํ้ามัน
นอกจากนี้ ในบางประเทศ เช่น จีน พม่า เนปาล เวีย ดนาม เป็ น ต้น บริษทั ฯ จําเป็ นต้องซื้อนํ้ ามันเชือ้ เพลิงจากผูจ้ ําหน่ าย
นํ้ามันในราคาทีร่ ฐั บาลของประเทศนัน้ ๆ เป็ นผูก้ าํ หนด
เครื่องบินของบริษทั ฯ จะเติมนํ้ามันทีส่ นามบินตามจุดบินต่างๆ โดยราคานํ้ามันจะขึน้ อยู่กบั ราคานํ้ามันของตลาดโลกที่
ใช้อ้างอิง ณ จุดเติมนํ้ ามันนัน้ ทัง้ นี้ เพื่อเป็ นการลดต้นทุน บริษัทฯ จะพยายามเลือกเติมนํ้ ามันจากเมืองที่ราคานํ้ ามันถูกและ
หลีกเลีย่ งหรือเติมนํ้ามันเพียงเท่าทีจ่ าํ เป็ นในเมืองทีร่ าคานํ้ามันแพง หากการปฏิบตั กิ ารดังกล่าวไม่กระทบต่อความปลอดภัยใน
ด้านการบิน
บริษทั ฯ ได้ดําเนินการจัดซื้อนํ้ ามันเชือ้ เพลิงจากผูจ้ ําหน่ ายนํ้ ามันรายใหญ่ซ่งึ มีจํานวนหลายราย โดยผ่านกระบวนการ
คัดสรรและเจรจาต่อรองโดยมีคณะทํางาน ซึ่งมีห น้าทีใ่ นการพิจารณากลั ่นกรองเสนอแนะในการคัดเลือกผูจ้ ําหน่ ายนํ้ ามัน
อัตราค่าประกอบการ ระยะเวลาผูกพันการจัดหา และเงื่อนไขอื่น ราคาซื้อขายนํ้ ามันเชื้อเพลิงจะกําหนดจากราคาตลาดจร
ของแต่ละภูมภิ าค ซึ่งขึ้นอยู่กบั ประเทศที่เติมนํ้ ามัน บวกต้นทุนค่าขนส่ง ค่าประกันภัย และผลตอบแทนของผูข้ าย ในกรณี
ที่บ ริษัท ฯ มีค วามต้อ งการใช้น้ํ ามัน จํานวนมาก บริษัท ฯ จะทํ า สัญ ญาการซื้อ นํ้ ามัน จากผู้จําหน่ ายนํ้ ามัน มากกว่ า 1 ราย
เพือ่ กระจายความเสีย่ ง
นอกจากนี้ บริษัท ฯ ยังเป็ นหนึ่ งในผู้ถือหุ้นของบริษัท บริก ารเชื้อเพลิงการบิน กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (Bangkok
Aviation Fuel Services Public Company Limited) ร่วมกับ ผู้จํ าหน่ ายนํ้ ามัน อีก 6 ราย และหน่ วยงานอื่น ๆ บริษั ท ดัง กล่ า ว
เป็ นผู้ ป ระกอบการ ที่ ไ ด้ สิท ธิใ นการดํ า เนิ น ธุ ร กิจ จัด เก็ บ และให้ บ ริก ารเติ ม นํ้ า มัน เชื้อ เพลิง แก่ อ ากาศยานทุ ก ประเภท
ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ โดยมีระบบท่อส่งนํ้ ามันอากาศยาน ระบบคลังนํ้ ามันอากาศยาน และ
ระบบเติมนํ้ ามันเชื้อเพลิง นอกจากนัน้ ในฐานะทีบ่ ริษทั ฯ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ในบริษทั ดังกล่าว บริษทั ฯ เป็ นสายการบินเดียวทีม่ สี ทิ ธิ
ทีจ่ ะจัดส่งนํ้ ามันเชื้อเพลิงทีซ่ ้อื จากผูจ้ ําหน่ ายนํ้ ามันรายอื่นๆ ทีม่ ไิ ด้เป็ นผูถ้ อื หุ้นในบริษทั ดังกล่าว โดยที่สายการบินอื่นๆ จะต้อง
ส่วนที่ 1 หน้าที่ 4-45
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ซื้อจากผูจ้ ําหน่ ายนํ้ ามันที่เป็ นผูถ้ อื หุ้นในบริษทั ดังกล่าวเท่านัน้ บริษทั ฯ จึงมีความได้เปรียบมากกว่าคู่แข่งขันในเรื่องการจัดซื้อ
นํ้ามันเชือ้ เพลิงจากแหล่งอื่นๆได้
เนื่องจากค่านํ้ามันเชือ้ เพลิงเป็ นค่าใช้จ่ายหลักในการดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ซึ่งในสภาวะทีร่ าคานํ้ ามันมีความผันผวนมาก
บริษทั ฯ อาจได้รบั ผลกระทบจากราคานํ้ ามันที่สูงขึน้ ดังนัน้ ในปี 2547 คณะกรรมการบริษ ทั ฯ ได้อนุ ม ตั ใิ ห้ม กี ารดําเนิน การ
จัดการบริหารความเสีย่ งด้านราคานํ้ามัน เพื่อป้ องกันความเสีย่ งจากความผันผวนของราคานํ้ามันอากาศยาน โดยการจัดทํา
ประกันความเสีย่ งราคานํ้ามันในปริมาณไม่เกินร้อยละ 50 ของปริมาณการใช้ในรอบหนึ่งปี บญ
ั ชี
บริษทั บางจากปิ โตรเลียม จํากัด (มหาชน) บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด บริษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) บริษทั
เชฟรอน (ไทย) จํากัด ได้จาํ หน่ายนํ้ามันเชือ้ เพลิงให้แก่บริษทั ฯ ประมาณร้อยละ 43.55 23.71 19.30 13.44 ของความต้องการนํ้ามัน
เชื้อเพลิงอากาศยานภายในประเทศของบริษัทฯ ประจํา ปี 2552 ตามลําดับ และบริษัทฯ เชื่อว่าบริษัทต่างๆ ดังกล่าว หรือ
ผูจ้ าํ หน่ ายนํ้ามันรายอื่นๆ จะสามารถสนองตอบความต้องการด้านนํ้ามันเชือ้ เพลิงของบริษทั ฯ ในกรณีทผ่ี ูจ้ าํ หน่ ายนํ้ามันราย
หนึ่งรายใดประสบกับปั ญหาอันทําให้ไม่สามารถจัดส่งนํ้ ามันให้แก่บริษทั ฯ ได้ โดยทัวไปแล้
่
ว ราคานํ้ ามันเชื้อเพลิงอากาศยานใน
ตลาดสากลจะมีความผันผวนสูงและไม่อาจคาดการณ์ล่วงหน้าได้จากข้อมูลในอดีต ทีผ่ ่านมา ปั จจัยสําคัญทีท่ าํ ให้เกิดความผันผวน
ได้แก่ ปริมาณของอุปสงค์และอุปทาน สภาพอากาศ สภาพตลาดเงิน และสภาพการณ์ก ารเมือ งระหว่า งประเทศ ในช่วงปี น้ี
ราคานํ้ ามันเชื้อเพลิงอากาศยานมีความผันผวนมากเป็ น พิเศษ ซึ่งบริษทั ฯ จัดซื้อนํ้ ามัน เชื้อเพลิงอากาศยานส่วนใหญ่เป็ น
เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ

การประกันภัย
บริษทั ฯ มีการจัดทําประกันภัยคุม้ ครองผูโ้ ดยสารและคุม้ ครองความรับผิดชอบชดใช้ตามกฎหมายอื่นๆ ในวงเงินเอาประกัน
ทีส่ อดคล้องกับหลักปฏิบตั ขิ องอุตสาหกรรมการบิน และมีการจัดทําประกันวินาศภัยคุม้ ครองความสูญเสียและความเสียหาย
ทีอ่ าจเกิดขึน้ ต่อเครื่องบินของบริษทั ฯ รวมถึงความเสีย่ งจากภัยสงครามและภัยทีเ่ กีย่ วข้อง บริษทั ฯ ได้เอาประกันภัยไว้กบั บริษทั
ประกั น ภั ย ของไทย ซึ่ งได้ จ ัด ให้ ม ี ก ารประกั น ภั ย ต่ อ โดยบริษั ท รับ ประกั น ภั ย ต่ อ ในต่ างประเทศในวงเงิน เอาประกั น ภั ย
ที่เพียงพอที่จะคุ้มครองความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น โดยมีเบี้ยประกันส่วนใหญ่ ในรูปเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ และเงินสกุลอื่น
ทีเ่ กีย่ วข้อง

4.4 งานที่ยงั ไม่ได้ส่งมอบ
-ไม่ม-ี
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5. สิ นทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิ จ
5.1

สิ นทรัพย์หลักของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย
หน่ วย: ล้านบาท

มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
เครือ่ งบิน
เครือ่ งบินภายใต้สญ
ั ญาการเช่าการเงิน
อุปกรณ์การบินหมุนเวียน
ทีด่ นิ อาคารและค่าปรับปรุง
เครือ่ งมือ โรงซ่อมและอุปกรณ์
รวม

5.2

62,252.35
124,329.96
10,444.91
8,587.85
7,890.12
213,505.19

ลักษณะสําคัญของสิ นทรัพย์หลัก
5.2.1 เครื่องบิน
ปั จจุบนั บริษทั ฯ มีเครื่องบินในฝูงบินจํานวน 89 ลํา แบ่งเป็ นเครื่องบินทีเ่ ป็ นสินทรัพย์ของบริษทั ฯ จํานวน
54 ลํา เครื่องบินภายใต้สญ
ั ญาการเช่าซื้อโดยมีเครื่องบินเป็ นหลักประกัน (Financial Lease) จํานวน 26 ลํา
และเครือ่ งบินภายใต้สญ
ั ญาการเช่าดําเนินงาน (Operating Lease) จํานวน 9 ลํา
ฝูงบินรวมของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
ประเภทเครื่องบิน
โบอิง้ 747-400
โบอิง้ 777-300
โบอิง้ 777-200ER
โบอิง้ 777-200
โบอิง้ 737-400*
แอร์บสั A340-600
แอร์บสั A340-500
แอร์บสั A330-300
แอร์บสั A300-600
เอทีอาร์ 72
รวม

จํานวน
(ลํา)

อายุเฉลี่ย
ต่อลํา
(ปี )

เครื่องบินภายใต้
กรรมสิ ทธิ์
ของบริษทั ฯ

18
6
6
8
9
6
4
18
17
2
94

13.6
10.1
2.8
12.8
16.0
3.8
4.1
9.1
16.9
19.8
11.7

13
6
6
1
10
17
2
55

เครื่องบินภายใต้ เครื่องบินภายใต้
สัญญาการเช่าซื้อ สัญญาการเช่าเพื่อ
(Financial
ดําเนิ นงาน
Lease)
(Operating Lease)
5
6
6
2
3
6
3
6**
2
32
7

หมายเหตุ : * รวมเครื่องบินทีบ่ ริษทั ฯ ให้สายการบินนกแอร์ จํากัด เช่าดําเนินงานจํานวน 3 ลํา
** รวมเครื่องบินจํานวน 3 ลํา ที่ บริษทั ฯ ทําการรับมอบแล้วแต่ยงั ไม่สามารถเข้าประจําการในฝูงบินของบริษทั ฯ

ส่วนที่ 1 หน้าที่ 5-1

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

เครื่องบินที่เป็ นสิ นทรัพย์ของบริษทั ฯ
ประเภทเครื่องบิน
โบอิง้ 747-400
โบอิง้ 777-200
โบอิง้ 737-400
แอร์บสั A340-500
แอร์บสั A330-300
แอร์บสั A300-600
เอทีอาร์ 72
รวม

จํานวน ( ลํา)

ลักษณะสําคัญ

13
6
6
1
10
17
2
55

เครือ่ งบินพิสยั ไกล สําหรับเส้นทางระหว่างทวีป
เครือ่ งบินพิสยั กลาง สําหรับเส้นทางภูมภิ าคเอเชีย
ใช้สาํ หรับเส้นทางภายในประเทศและประเทศข้างเคียง
เครือ่ งบินพิสยั ไกลสําหรับเส้นทางระหว่างทวีป
เครือ่ งบินพิสยั กลาง สําหรับเส้นทางภูมภิ าคเอเชีย
เครือ่ งบินพิสยั กลาง สําหรับเส้นทางภูมภิ าคเอเชีย
ใช้สาํ หรับเส้นทางภายในประเทศ

เครื่องบินภายใต้สญ
ั ญาการเช่าซื้อ (Financial Lease)
ประเภท
เครื่องบิน

จํานวน
(ลํา)

ลักษณะสําคัญ

โบอิง้ 747-400

5

เครือ่ งบินพิสยั ไกล
สําหรับเส้นทางระหว่างทวีป

โบอิง้ 777-200ER

6

เครือ่ งบินพิสยั ไกล
สําหรับเส้นทางระหว่างทวีป

โบอิง้ 777-300

6

เครือ่ งบินพิสยั กลาง
สําหรับเส้นทางภูมภิ าคเอเชีย

แอร์บสั A330-300

6

เครือ่ งบินพิสยั กลาง
สําหรับทางภูมภิ าคเอเชีย

รายละเอียด
เครื่องบิน
(ลําที่)

วันสิ้ นสุด
สัญญาเช่า

B747-400#13
B747-400#15
B747-400#16
B747-400#17
B747-400#18
B777-200ER#1
B777-200ER#2
B777-200ER#3
B777-200ER#4
B777-200ER#5
B777-200ER#6
B777-300#1
B777-300#2
B777-300#3
B777-300#4
B777-300#5
B777-300#6
A330-300#13(J)
A330-300#13(S)
A330-300#14
A330-300#15
A330-300#16
A330-300#17
A330-300#18

20 ธ.ค. 2553
5 มิ.ย. 2556
5 มิ.ย. 2556
19 ต.ค. 2558
19 ต.ค. 2558
2 พ.ย. 2561
8 พ.ย. 2561
8 พ.ย. 2561
15 พ.ย. 2561
24 ก.ย. 2562
29 ต.ค. 2562
20 ธ.ค. 2553
20 ธ.ค. 2553
20 ต.ค. 2554
20 ต.ค. 2554
10 พ.ย. 2555
10 พ.ย. 2555
01 เม.ย. 2555
01 เม.ย. 2564
07 พ.ค. 2564
29 ต.ค. 2564
23 ธ.ค. 2564
23 ธ.ค. 2564
23 ธ.ค. 2564

ส่วนที่ 1 หน้าที่ 5-2

ระยะเวลา
เช่าที่
เหลือ
(ปี )

ยอดคงเหลือ
ของภาระ
ผูกพัน*
(ล้านบาท)

1.0
3.4
3.4
5.8
5.8
8.9
8.9
8.9
8.9
9.8
9.8
1.0
1.0
1.8
1.8
2.8
2.8
2.3
11.3
11.4
11.6
12.0
12.0
12.0

493.84
1,820.09
1,831.77
2,636.89
2,636.89
3,461.61
3,467.44
3,467.44
3,494.30
3,231.53
3,260.05
397.57
431.91
804.74
838.87
1,425.30
1,435.88
588.63
2,211.78
2,273.14
2,961.31
2,821.84
2,797.68
2,793.12

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

รายละเอียด
เครื่องบิน
(ลําที่)

ประเภท
เครื่องบิน

จํานวน
(ลํา)

แอร์บสั A340-600

6

เครือ่ งบินพิสยั ไกล
สําหรับเส้นทางระหว่างทวีป

แอร์บสั A340-500

3

เครือ่ งบินพิสยั ไกลพิเศษ
สําหรับเส้นทางระหว่างทวีป

รวม

32

ลักษณะสําคัญ

A340-600#1
A340-600#2
A340-600#3
A340-600#4
A340-600#5
A340-600#6
A340-500#1
A340-500#2
A340-500#3

วันสิ้ นสุด
สัญญาเช่า

ระยะเวลา
เช่าที่
เหลือ
(ปี )

ยอดคงเหลือ
ของภาระ
ผูกพัน*
(ล้านบาท)

7.5
7.6
7.8
7.9
7.9
10.8
7.3
7.3
7.8
6.98

2,857.93
2,950.93
3,118.58
3,181.55
3,203.88
4,239.55
2,602.06
2,601.12
3,001.99
79,341.21

29 มิ.ย. 2560
26 ก.ค. 2560
5 ต.ค. 2560
28 พ.ย. 2560
9 ธ.ค. 2560
29 ต.ค. 2563
6 เม.ย. 2560
29 เม.ย. 2560
25 ต.ค. 2560

หมายเหตุ : * ภาระผูกพันในสกุลเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 โดยใช้อตั ราแลกเปลีย่ น ณ ระดับ 33.5168 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ
48.1284 บาทต่อยูโร และ 36.5609 บาทต่อ 100 เยนญีป่ ่ นุ

เครื่องบินภายใต้สญ
ั ญาการเช่าเพื่อดําเนิ นงาน (Operating Lease)
ประเภท
เครื่องบิน

จํานวน
(ลํา)

โบอิง้ 777-200

2

โบอิง้ 737-400

3

ลักษณะสําคัญ

2

B777-200#5
B777-200#6
B737-400#8

15 ส.ค. 2559
29 ก.ย. 2559
9 ธ.ค. 2557

สําหรับเส้นทางภายใน

B737-400#9

16 ธ.ค. 2557

B737-400#10

6 ม.ค. 2557

5.0

357.79

มี 2)

A330-300#9

26 ส.ค. 2561

8.7

1,388.94

มี 3)

A330-300#11

23 ก.ย. 2561

8.7
6.5

1,400.67
5,760.80

มี 3)

เครือ่ งบินพิสยั กลาง
สําหรับเส้นทางภูมภิ าคเอเชีย

รวม

วันสิ้ นสุด
สัญญาเช่า

เครือ่ งบินพิสยั กลาง
สําหรับเส้นทางภูมภิ าคเอเชีย
เครือ่ งบินพิสยั กลาง
ประเทศและประเทศข้างเคียง

แอร์บสั A330-300

รายละเอียด
เครื่องบิน
(ลําที่)

ยอด
ระยะเวลา คงเหลือ
สิ ทธิ การ
เช่าที่เหลือ ของภาระ
ซื้อคืน
(ปี )
ผูกพัน*
(ล้านบาท)
6.6
956.04
มี1)
6.8
953.50
มี1)
4.9
351.93
มี 2)
5.0
351.93
มี 2)

7

หมายเหตุ: * ภาระผูกพันในสกุลเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 โดยใช้อตั ราแลกเปลีย่ น ณ ระดับ 33.5168 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ
1) บริษท
ั ฯ มีสทิ ธิซื์ อ้ เครือ่ งบินในปี 2555 หรือเมือ่ สิน้ สุดสัญญาเช่าดําเนินงาน
2) บริษท
ั ฯ ได้ลงนามต่ออายุสญ
ั ญาเช่าดําเนินงานออกไปอีก 4 ปี หลังสิน้ สุดสัญญา
3) บริษท
ั ฯ มีสทิ ธิขอยกเลิกสัญญาเช่าดําเนินงานก่อนสิน้ สุดสัญญาได้ในปี 2560 และมีสทิ ธิขอเจรจาเพือ่ ต่อสัญญาหรือซื้อเครือ่ งบิน เมือ่ สิน้ สุด
สัญญาเช่าดําเนินงาน

ส่วนที่ 1 หน้าที่ 5-3

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

5.2.2 อุปกรณ์เครื่องยนต์เพื่อการหมุนเวียน
อุปกรณ์การบินหมุนเวียน

จํานวน
(เครื่อง)

เครือ่ งยนต์ CF6-80 C2BIF
เครือ่ งยนต์ TRENT 875
เครือ่ งยนต์ TRENT 892

7
5
4

เครือ่ งยนต์ CF6-50 C2
เครือ่ งยนต์ CF6-80 C2A

2
9

เครือ่ งยนต์ PW4164, 4168
เครือ่ งยนต์ CFM-56-3C1
เครือ่ งยนต์ CF6-50 E2
เครือ่ งยนต์ PW124
เครือ่ งยนต์ PW4158
เครือ่ งยนต์ TRENT 553
เครือ่ งยนต์ TRENT 556
เครือ่ งยนต์ TRENT 772B

4
5
1
2
5
3
4
1

ลักษณะสําคัญ
เครือ่ งยนต์สาํ หรับเครือ่ งบินแบบโบอิง้ 747-400
เครือ่ งยนต์สาํ หรับเครือ่ งบินแบบโบอิง้ 777-200
เครือ่ งยนต์สาํ หรับเครือ่ งบินแบบโบอิง้ 777-300
และแบบโบอิง้ 777-200ER
เครือ่ งยนต์สาํ หรับเครือ่ งบินแบบแอร์บสั A300-B4
เครือ่ งยนต์สาํ หรับเครือ่ งบินแบบแอร์บสั A300-600
และแบบแอร์บสั A310-200
เครือ่ งยนต์สาํ หรับเครือ่ งบินแบบแอร์บสั A330-300
เครือ่ งยนต์สาํ หรับเครือ่ งบินแบบโบอิง้ 737-400
เครือ่ งยนต์สาํ หรับเครือ่ งบินแบบโบอิง้ 747-200
เครือ่ งยนต์สาํ หรับเครือ่ งบินแบบเอทีอาร์ 72
เครือ่ งยนต์สาํ หรับเครือ่ งบินแบบแอร์บสั A300-600
เครือ่ งยนต์สาํ หรับเครือ่ งบินแบบแอร์บสั A340-500
เครือ่ งยนต์สาํ หรับเครือ่ งบินแบบแอร์บสั A340-600
เครือ่ งยนต์สาํ หรับเครือ่ งบินแบบแอร์บสั A330-300

5.2.3 ศูนย์ซ่อมและศูนย์ฝึก
1) ศูนย์ซ่อมเครื่องบิน ที่ท่าอากาศยานดอนเมือง
ลักษณะกรรมสิ ทธิ์ - ก่อสร้างบนทีด่ นิ สัญญาเช่ากับบริษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) โดยจ่ายค่า
เช่าทีด่ นิ เป็ นรายเดือน
ลักษณะสําคัญ - เป็ น ศูน ย์ซ่ อมใหญ่ อากาศยาน (Heavy Maintenance) ประกอบด้วย โรงซ่ อมใหญ่
อากาศยานในระดับ D-Check จํานวน 3 โรง และโรงซ่อมอากาศยานในระดับ C-Check จํานวน 2 โรง โรงซ่อม
ทัง้ หมดมีข ีด ความสามารถในการซ่ อ มเครื่อ งบิน แบบแอร์บ ัส A300-600 แบบโบอิ้ง737 แบบโบอิ้ง B747
แบบโบอิ้ง777 และแบบแอร์บสั A330 และยังประกอบด้วยโรงซ่อมเครื่องยนต์อากาศยาน และโรงซ่อมใหญ่
อุปกรณ์ อากาศยาน ซึ่งช่วยให้บริษัทฯ สามารถทําการซ่อมบํารุงรักษาเครื่องบินในฝูงบินของบริษัทฯ ให้ม ี
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบํารุงรัก ษาลดลง และยังสามารถให้บ ริก ารซ่ อมบํารุงเครื่องบิน กับสายการบิน อื่น ได้
อีกด้วย
สําหรับโรงซ่อมเครื่องยนต์อากาศยานนัน้ บริษทั ฯ มีขดี ความสามารถในการซ่อมใหญ่เครื่องยนต์ CF650C2 และ CF6-80C2 รวมถึงมีขดี ความสามารถในระดับ Module Change สําหรับเครื่องยนต์ Rolls-Roy
แบบ Trent 800 ซึ่งเป็ นเครื่องยนต์ทใ่ี ช้กบั เครื่องบินแบบโบอิ้ง 777 โดยมีหอ้ งทดสอบเครื่องยนต์ซ่งึ สามารถ
ต้านทานแรงสันสะเทื
่
อนทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างการใช้งานได้ และมีเสียงเกิดขึน้ ตํ่ากว่า 75 เดซิเบล จึงไม่ทําให้เกิด
มลภาวะด้านเสียง

ส่วนที่ 1 หน้าที่ 5-4

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

2) ศูนย์ซ่อมเครื่องบิน ที่ท่าอากาศยานอู่ตะเภา จังหวัดระยอง
ลักษณะกรรมสิ ทธิ์ - ก่อสร้างบนทีด่ นิ สัญญาเช่ากับกรมธนารักษ์ โดยจ่ายค่าเช่าเป็ นรายเดือน
ลักษณะสําคัญ - เป็ นศูนย์ซ่อมบํารุงใหญ่อากาศยาน (Heavy Maintenance) เปิ ดดําเนินการเมื่อเดือน
พฤษภาคม 2542 โดยใช้งบประมาณเป็ นเงินทัง้ สิน้ 3,004 ล้านบาท ศูนย์ซ่อมแห่งนี้มขี ดี ความสามารถซ่อมใหญ่
(Overhaul) เครื่องบินโดยสารพร้อมกัน 3 ลํา และสามารถรับงานซ่อมอุปกรณ์ และชิ้นส่วนประกอบในห้อง
โดยสาร
3) ศูนย์ซ่อมเครื่องบิน ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ลักษณะกรรมสิ ทธิ์ - ก่อสร้างบนทีด่ นิ สัญญาเช่ากับบริษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) โดยจ่าย
ค่าเช่าเป็ นรายเดือน
ลักษณะสําคัญ - เป็ น ศูน ย์ซ่ อ มบํ า รุงระดับ ลานจอด (Line & Light Maintenance) ที่ได้ย้า ยฐานการ
ปฏิบ ัติงานจากท่ า อากาศยานดอนเมือ ง มายัง ท่ า อากาศยานสุ ว รรณภู ม ิ โดยเริ่ม ปฏิบ ัติงานในวัน ที่ 28
กันยายน 2549 ซึ่งเป็ นวันเปิ ดใช้ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ ศูนย์ซ่อมแห่งนี้ถูกออกแบบให้สามารถรองรับการ
ซ่อมบํารุงเครือ่ งบินในระดับตัง้ แต่ A-Check ลงมา โดยโรงเก็บเครื่องบินได้ถูกออกแบบเพือ่ รองรับเครื่องบินขนาด
ใหญ่ ท่ีสุด คือ A380 ได้พร้อมกัน 3 ลํา และยังได้รบั การออกแบบให้มขี ดี ความสามารถในการซ่อมอุปกรณ์
อากาศยาน โดยใช้งบประมาณทัง้ สิน้ 2,547 ล้านบาท
ศูน ย์ซ่อมทัง้ 3 แห่งได้รบั ใบรับรองมาตรฐานการซ่อมบํารุงอากาศยานรวมทัง้ เครื่องยนต์และเครื่อง
บริภณ
ั ฑ์จากองค์กรภาครัฐทีท่ าํ หน้าทีก่ าํ กับดูแลในเรือ่ งการบริหารจัดการด้านมาตรฐานทีเ่ กีย่ วกับการบินและ
ความปลอดภัยของประเทศต่างๆ มากมาย ซึ่งรวมถึงใบรับรองจากองค์การความปลอดภัยด้านการบินแห่ง
สหภาพยุโรป (European Aviation Safety Agency : EASA) และองค์การบริหารการบินแห่งสหรัฐอเมริกา
(Federal Aviation Administration : FAA) ซึ่งเป็ นหน่ วยงานที่ม ีความสําคัญ และได้ร บั การยอมรับจากวงการ
อุตสาหกรรมการบินทัวโลก
่
จัดตัง้ ขึ้นเพื่อกําหนดมาตรฐานคุณภาพทางด้านการบิน รวมถึงการซ่อมบํารุง
เครื่องบินให้เป็ นไปตามมาตรฐานสากล นอกจากใบรับรองจากองค์กรภาครัฐดังทีก่ ล่าวมาแล้ว ศูนย์ซ่อมของ
บริษัทฯ ยังได้รบั ใบรับรองทางด้านการจัดการมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 : 2000 และมาตรฐานคุณภาพ
ทางด้านการจัดการสิง่ แวดล้อม ISO 14001 : 2004 อีกด้วย
4) โรงเก็บอุปกรณ์และเครื่องมือที่ท่าอากาศยานภูมิภาค
ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย อุบลราชธานี อุดรธานี สุราษฎร์ธานี และภูเก็ต
ลักษณะกรรมสิ ทธิ์ - ก่อสร้างบนทีด่ นิ เช่ากับบริษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) และกรมการ
ขนส่งทางอากาศ (เดิมคือ กรมการบินพาณิชย์)
ลักษณะสําคัญ - เพือ่ สนับสนุนการซ่อมบํารุงอากาศยานขัน้ ลานจอดให้แก่เครือ่ งบินทีบ่ นิ ลงยังท่าอากาศยาน
ดังกล่าว
5) ศูนย์ฝึกอบรมลูกเรือหลักสี่ ดอนเมือง
ลักษณะกรรมสิ ทธิ์ - ก่อสร้างบนทีด่ นิ ของบริษทั ฯ
ลักษณะสําคัญ - เปิ ดดําเนินการเมื่อเดือนสิงหาคม 2542 สําหรับใช้ในการอบรมด้านความปลอดภัยบน
เครื่องบิน การฝึ กปฏิบ ัติในกรณี ฉุ กเฉิ นและช่ วยชีวิตในสถานการณ์ ต่ างๆ และการฝึ กทางด้านการบริการ
ผูโ้ ดยสารบนเครื่องบินทัง้ ในด้านทฤษฎีและปฏิบตั ิ เพื่อเพิม่ ศักยภาพในการฝึ กอบรมให้มปี ระสิทธิภาพสูงสุด
ส่วนที่ 1 หน้าที่ 5-5

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

ทัง้ ในด้านการบริก ารและความปลอดภัย ภายในศูนย์ป ระกอบด้วยห้องสํานักงาน ห้องฝึ ก อบรมพนัก งาน
ต้อนรับบนเครือ่ งบิน สระว่ายนํ้าสําหรับการฝึกช่วยชีวติ ในทะเล ห้องฝึ กจําลองงานบริการบนเครือ่ งบิน (Cabin
Service Trainer) นอกจากนัน้ ยังมีอุปกรณ์การฝึ กด้านความปลอดภัยการบิน อาทิ เครื่องฝึ กปฏิบตั กิ ารภาวะ
ฉุ กเฉิ น (Cabin Emergency Evacuation Trainer : CEET) สําหรับจําลองสถานการณ์ ท่ีอาจเกิดขึ้นได้ในห้อง
โดยสารบนเครื่องบิน อุปกรณ์การฝึ กเปิ ดปิ ดประตูเครื่องบินประเภทต่าง ๆ (Aircraft Door Trainer) และ Fire
Fighting Trainer ใช้ฝึกอบรมนักบินและลูกเรือในการดับเพลิง เป็ นต้น
6) ศูนย์ฝึกอบรมการบิน
ลักษณะกรรมสิ ทธิ์ - อยูใ่ นทีต่ งั ้ อาคารสํานักงานใหญ่
ลัก ษณะสํา คัญ - ณ วัน ที่ 30 มิถุ น ายน 2551 ศู น ย์ฝึ ก อบรมการบิน มีเครื่อ งฝึ ก บิน จํา ลอง (Flight
Simulator) จํานวน 6 เครือ่ ง ประกอบด้วย เครื่องฝึ กแบบโบอิง้ 737-400 แบบโบอิง้ 747-400 แบบโบอิง้ 777200/300 แบบแอร์บ ัส A300-600R แบบแอร์บ ัส A330-300 และแบบแอร์บ ัส A340-600 นอกจากนี้ ยัง มี
เครื่องช่วยฝึ กบิน (Flight Training Device: FTD) จํานวน 3 เครื่อง ได้แก่ FTD-242T แบบแอร์บสั A330-200
และแบบแอร์บสั A340-600 เพื่อฝึ กนักบินของบริษทั ฯ และนักบินของสายการบินอื่นทีม่ าใช้บริการในชัวโมง
่
บินทีเ่ หลือจากนักบินของบริษทั ฯ

ส่วนที่ 1 หน้าที่ 5-6

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

5.2.3 ที่ดิน อาคาร
ที่ดนิ ที่บริษัทฯ มีกรรมสิทธิและถื
์ อครองส่วนใหญ่ อยู่ในประเทศไทย สําหรับใช้ในวัตถุประสงค์เพื่อการดําเนิน
กิจการของบริษทั ฯ ตามสถานทีต่ งั ้ ต่างๆ ดังต่อไปนี้
สถานที่ตงั ้
กรุงเทพฯ
ถนนวิภาวดีรงั สิต
สีลม
หลานหลวง
หลักสี่
ดอนเมือง
บางเขน
ดอนเมือง
เชียงใหม่
ตําบลสุเทพ
ตําบลช้างคลาน
เชียงราย
ลําปาง
แม่ฮ่องสอน
น่ าน
พิ ษณุโลก
แพร่
ขอนแก่น
นครพนม
อุบลราชธานี
อุดรธานี
หาดใหญ่
นิพทั ธ์อุทศิ 2
นิพทั ธ์อุทศิ 2
ปัตตานี
ภูเก็ต
ถนนมนตรี
ถนนระนอง
ถนนกระบี่
สุราษฎร์ธานี
ตรัง
หนองคาย

ประเภทกิ จการที่ตงั ้
สํานักงานใหญ่
สํานักงาน
สํานักงาน
ศูนย์ฝึกอบรม
ครัวการบิน
ครัวการบินในประเทศ
สํานักงาน
ทีด่ นิ เปล่า (อยูร่ ะหว่างปรับปรุงเพือ่ ใช้ประโยชน์)
สํานักงาน
สํานักงาน
สํานักงานและบ้านพัก (อยูร่ ะหว่างพิจารณาการใช้ประโยชน์)
สํานักงาน
สํานักงานและบ้านพัก (ให้เช่า)
สํานักงาน
สํานักงาน (อยูร่ ะหว่างพิจารณาการใช้ประโยชน์)
สํานักงาน
บ้านพัก (อยูร่ ะหว่างพิจารณาการใช้ประโยชน์)
สํานักงาน
สํานักงาน
บ้านพัก (อยูร่ ะหว่างพิจารณาการใช้ประโยชน์)
สํานักงาน (ให้เช่า)
สํานักงาน (อยูร่ ะหว่างปรับปรุงสํานักงาน)
สํานักงาน (อยูร่ ะหว่างพิจารณาการใช้ประโยชน์)
สํานักงาน (ให้เช่า)
สํานักงานและสํานักงานให้เช่า
ทีด่ นิ เปล่า (อยูร่ ะหว่างพิจารณาการใช้ประโยชน์)
สํานักงาน
สํานักงาน (ให้เช่า)
สํานักงาน (อยูร่ ะหว่างพิจารณาการใช้ประโยชน์)

ส่วนที่ 1 หน้าที่ 5-7

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

ทัง้ นี้ บริษทั ฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาบริหารจัดการทีด่ นิ และสํานักงานทีบ่ ริษทั ฯ หยุดทําการบินไปให้เกิดประโยชน์
สูงสุด
นอกเหนือจากสินทรัพย์ภายในประเทศแล้ว บริษทั ฯ ยังมีกรรมสิทธิในที
์ ด่ นิ ในต่างประเทศ สําหรับใช้ในวัตถุประสงค์
เพือ่ การดําเนินกิจการของบริษทั ฯ ตามสถานทีต่ งั ้ ต่างๆ ดังต่อไปนี้
สถานที่ตงั ้

ประเภทกิ จการที่ตงั ้

เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ค
เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย
เมืองจาร์กาตา ประเทศอินโดนีเชีย
เมืองมาดริด ประเทศสเปน
เมืองโรม ประเทศอิตาลี
เมืองมนิลา ประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์
ประเทศสิงคโปร์
ประเทศฮ่องกง
เมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ
เมืองปี นงั ประเทศมาเลเซีย

บ้านพัก
สํานักงาน
บ้านพัก
สํานักงาน
สํานักงาน
สํานักงาน
ห้องพัก
สํานักงาน
บ้านพักและสํานักงาน
สํานักงาน (ให้เช่า)

ส่วนที่ 1 หน้าที่ 5-8

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

5.3 ลักษณะสําคัญของสิ นทรัพย์ที่ไม่มีตวั ตนที่สาํ คัญ–ประเภทเครือ่ งหมายการค้า
บริษัท การบิน ไทย จํา กัด (มหาชน) ได้ดํา เนิ น การจดทะเบีย นเครื่อ งหมายบริก ารกับ กรมทรัพ ย์สิน ทางปั ญ ญา
กระทรวงพาณิชย์ จํานวน 15 เครื่องหมาย เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตเิ ครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 การจดทะเบียน
เครือ่ งหมายบริการนี้ มีอายุ 10 ปี และอาจต่ออายุได้ทุก 10 ปี
เครื่องหมายบริ การ

สําหรับบริการ

วันที่จดทะเบียน

1. รูปแบบตราสัญลักษณ์บริษทั ฯ



กระดาษหัวจดหมาย นิตยสาร

17 มี.ค. 2524

2. รูปแบบตราสัญลักษณ์บริษทั ฯ



บริการขนส่งทางบกและทางอากาศ จัดทัวร์ ตัวแทนจําหน่าย
บัตรโดยสารเครือ่ งบิน ให้เช่าคลังสินค้า
รับฝากสินค้า รับจ้างขนของ รับฝากของ
บริการบํารุงรักษา ซ่อมแซมเครือ่ งบิน
ดําเนินกิจการโรงแรม จัดหาทีพ่ กั อาศัย จองโรงแรม การจัด
อาหารและบริการ

20 ต.ค. 2536

3. Slogan ภาษาไทย ใช้ประกอบ 
ตราสัญลักษณ์




บริการขนส่งทางบกและทางอากาศ จัดทัวร์ ตัวแทนจําหน่าย
บัตรโดยสารเครือ่ งบิน ให้เช่าคลังสินค้า
รับฝากสินค้า รับจ้างขนของ รับฝากของ
บริการบํารุงรักษา ซ่อมแซมเครือ่ งบิน
ดําเนินกิจการโรงแรม จัดหาทีพ่ กั อาศัย จองโรงแรม
การจัดอาหารและบริการ

20 ต.ค. 2536

4. Slogan ภาษาอังกฤษ ใช้
ประกอบตราสัญลักษณ์

บริการขนส่งทางบกและทางอากาศ จัดทัวร์ ตัวแทนจําหน่าย
บัตรโดยสารเครือ่ งบิน ให้เช่าคลังสินค้า
รับฝากสินค้า รับจ้างขนของ รับฝากของ
บริการบํารุงรักษา ซ่อมแซมเครือ่ งบิน
ดําเนินกิจการโรงแรม จัดหาทีพ่ กั อาศัย จองโรงแรม การจัด
อาหารและบริการ
จัดทัวร์ ตัวแทนจําหน่ายบัตรโดยสารเครือ่ งบิน
จัดหาทีพ่ กั อาศัย จองโรงแรม

20 ต.ค. 2536










5. ตราสัญลักษณ์ Royal Orchid
Holidays




ส่วนที่ 1 หน้าที่ 5-9

20 ต.ค. 2536

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

เครื่องหมายบริการ
6.ตราสัญลักษณ์รายการสะสม
ไมล์การเดินทาง

แบบ 56-1

สําหรับบริการ

วันที่จดทะเบียน

บริการขนส่งทางบกและทางอากาศ จัดทัวร์ ตัวแทนจําหน่าย
บัตรโดยสารเครือ่ งบิน
จัดหาทีพ่ กั อาศัย จองโรงแรม

20 ต.ค. 2536

บริการขนส่งทางบกและทางอากาศ จัดทัวร์ ตัวแทนจําหน่าย
บัตรโดยสารเครือ่ งบิน
จัดหาทีพ่ กั อาศัย จองโรงแรม

20 ต.ค. 2536

สําหรับเส้นทางภายใน บริการขนส่งทางบกและทางอากาศ
จัดทัวร์ ตัวแทนจําหน่ายบัตรโดยสารเครือ่ งบิน
จัดหาทีพ่ กั อาศัย จองโรงแรม

20 ต.ค. 2536

9.ตราสัญลักษณ์รา้ น Puff & Pie 

บริการร้านอาหารและเครือ่ งดื่ม สแน็คบาร์

20 มี.ค. 2539

10.ตราสัญลักษณ์รา้ น
Thai Shop

จัดการขายสินค้า




7. เอือ้ งหลวงพาท่องทัวโลก
่




8. เอือ้ งหลวงพาท่องทัวไทย
่






ส่วนที่ 1 หน้าที่ 5-10

1 มี.ค. 2543

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

เครื่องหมายบริการ
11.รูปลักษณ์ตวั อักษร ใช้
ประกอบตราสัญลักษณ์
ภาษาไทย

สําหรับบริการ





12.รูปลักษณ์ตวั อักษร ใช้
ประกอบตราสัญลักษณ์
ภาษาอังกฤษ






13.รูปลักษณ์ตวั อักษร ใช้
ประกอบตราสัญลักษณ์
ภาษาไทย (ใหม่)






14.รูปลักษณ์ตวั อักษร ใช้
ประกอบตราสัญลักษณ์
ภาษาอังกฤษ (ใหม่)






15.ตราสัญลักษณ์โครงการไมล์
สร้างบุญ

แบบ 56-1



วันที่จดทะเบียน

ให้บริการบํารุงรักษา ซ่อมแซมเครื่องบิน
บริการขนส่งทางบกและทางอากาศ จัดทัวร์ ตัวแทนจําหน่าย
บัตรโดยสารเครือ่ งบิน ให้เช่าคลังสินค้า
รับฝากสินค้า รับจ้างขนของ รับฝากของ
ดําเนินกิจการโรงแรม จัดหาทีพ่ กั อาศัย จองโรงแรม การจัด
อาหารและบริการ

1 มิ.ย. 2547

ให้บริการบํารุงรักษา ซ่อมแซมเครื่องบิน
บริการขนส่งทางบกและทางอากาศ จัดทัวร์ ตัวแทนจําหน่าย
บัตรโดยสารเครือ่ งบิน ให้เช่าคลังสินค้า
รับฝากสินค้า รับจ้างขนของ รับฝากของ
ดําเนินกิจการโรงแรม จัดหาทีพ่ กั อาศัย จองโรงแรม การจัด
อาหารและบริการ

1 มิ.ย. 2547

ให้บริการบํารุงรักษา ซ่อมแซมเครื่องบิน
บริการขนส่งทางบกและทางอากาศ จัดทัวร์ ตัวแทนจําหน่าย
บัตรโดยสารเครือ่ งบิน ให้เช่าคลังสินค้า
รับฝากสินค้า รับจ้างขนของ รับฝากของ
ดําเนินกิจการโรงแรม จัดหาทีพ่ กั อาศัย จองโรงแรม การจัด
อาหารและบริการ

22 ก.พ. 2551

ให้บริการบํารุงรักษา ซ่อมแซมเครื่องบิน
บริการขนส่งทางบกและทางอากาศ จัดทัวร์ ตัวแทนจําหน่าย
บัตรโดยสารเครือ่ งบิน ให้เช่าคลังสินค้า
รับฝากสินค้า รับจ้างขนของ รับฝากของ
ดําเนินกิจการโรงแรม จัดหาทีพ่ กั อาศัย จองโรงแรม
การจัดอาหารและบริการ

22 ก.พ. 2551

บริการโปรแกรมพิเศษส่งเสริมการเดินทางโบนัสไมล์สะสม

22 ก.พ. 2551

ส่วนที่ 1 หน้าที่ 5-11
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โครงการในอนาคต
หัวข้อนี้ได้มีการยกเลิกหัวข้อ ตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ.11/2552

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

6. ข้อพิ พาททางกฎหมาย
________________________________________________________________________
_
บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มขี อ้ พิพาททางกฎหมายที่อาจมีผลกระทบต่อสินทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
ที่มจี าํ นวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผูถ้ อื หุน้ หรือข้อพิพาททีม่ ผี ลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ อย่างมีนยั สําคัญ
อย่างไรก็ดี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษทั ฯ มีขอ้ พิพาททางกฎหมายซึง่ บริษทั ฯ เป็ นจําเลยในคดีต่างๆ สรุปได้ดงั นี้

ประเภทคดี

มูลค่ารวม (ล้านบาท)

สถานะปัจจุบนั

คดีพพิ าทแรงงาน

1,667.80

อยูใ่ นระหว่างพิจารณาคดีของศาล

คดีเรียกค่าเสียหาย

2,661.19

อยูใ่ นระหว่างพิจารณาคดีของศาล

นอกจากนี้ บริษทั ฯ มีขอ้ พิพาททางกฎหมายเกีย่ วกับกรณี Antitrust ดังนี้
1. คดีละเมิดกฎหมายการป้ องกันการค้าทีไ่ ม่เป็ นธรรม ซึ่งบริษทั ฯ ถูกกลุ่มผูใ้ ช้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศรวม
35 ราย ได้รว่ มกันฟ้ องร้องต่อศาลแพ่งแห่งนครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา กล่าวหาว่าบริษทั ฯ ร่วมกับสายการบินอื่นรวม
38 สายการบิน กําหนดราคาค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อชดเชยค่านํ้ ามัน (Fuel Surcharge) ค่าธรรมเนียมการเสี่ยงภัย (War
Risk Surcharge) และค่ า ธรรมเนี ย มอื่ น ๆ อัน เป็ นการละเมิด ต่ อ กฎหมายป้ องกัน การค้ า ที่ ไ ม่ เป็ นธรรมของประเทศ
สหรัฐอเมริกา (Sherman Act or Antitrust Law) และกฎหมายประชาคมยุโรป (EU Law) ทําให้กลุ่มผูใ้ ช้บริการขนส่งสินค้า
ทางอากาศได้รบั ความเสียหาย จึงขอให้ศาลมีคาํ พิพากษาให้บริษทั ฯ และสายการบินอื่นชดใช้คา่ เสียหายทีเ่ กิดขึน้
2. กลุ่มผูโ้ ดยสารได้ร่วมกันฟ้ องร้องต่อศาลนครลอสแองเจลีส 2 คดี และศาลนครซานฟรานซิสโก 17 คดี รวม 19 คดี
กล่าวหาบริษัทฯ ร่วมกับสายการบินอื่นรวม 12 สายการบิน กําหนดราคากรณีการขนส่งผูโ้ ดยสารข้ามมหาสมุทรแปซิฟิก
(Price Fixing in respect of Trans-pacific carriers) อัน เป็ นการละเมิดกฎหมายป้ องกัน การค้าที่ไม่เป็ น ธรรมของประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึ่ง Judicial Panel On Multidistrict Litigation ได้มคี ําสังให้
่ รวมทัง้ 19 คดี ให้ศาลที่นครซานฟรานซิสโกพิจารณา
เป็ นคดีเดียว และได้ยน่ื คําฟ้ องร่วมต่อศาลแล้ว
ทัง้ นี้ ทัง้ สองคดีขา้ งต้น (คดีทศ่ี าลแพ่งนครนิวยอร์คและคดีท่รี วมพิจารณาในศาลทีน่ ครซานฟรานซิสโก) เป็ นคดีท่มี ี
ลักษณะเป็ นการดําเนินคดีแพ่งแบบกลุ่ม (Civil Class Action) ซึง่ ในขณะยืน่ ฟ้ องโจทก์แต่ละรายยังไม่ได้ระบุยอดค่าเสียหายที่
เรียกร้องมาและจะเสนอให้ศาลทราบในภายหลัง โดยในการดําเนินการของทัง้ สองคดีดงั กล่าว บริษทั ฯ ได้ดําเนินการว่าจ้าง
ทนายความผู้เชี่ยวชาญและได้เข้าร่วมกลุ่ม กับสายการบิน ที่ถูก ฟ้ องร้องในลัก ษณะ Joint Defense Group ขณะนี้ คดีอยู่
ระหว่างการพิจารณาของศาล ซึ่งทัง้ สองคดียงั ไม่มกี ารระบุจาํ นวนเงินทุนทรัพย์ทฟ่ี ้ องร้องจนกว่าศาลจะชีข้ าดว่าบริษทั ฯ เป็ น
ฝ่ ายผิด และในกรณี ท่มี กี ารพิพากษาหรือชี้ขาดว่าบริษัทฯ เป็ นฝ่ ายผิด ศาลจะได้กําหนดจํานวนเงิน ค่าเสียหายต่ อไปซึ่ง
กฎหมายกําหนดไว้เป็ นจํานวน 3 เท่าของความเสียหายทีโ่ จทก์พสิ จู น์ได้ ในขณะนี้ ยังไม่สามารถระบุทุนทรัพย์ในคดีพพิ าทที่
บริษทั ฯ ถูกฟ้ องร้องในประเทศสหรัฐอเมริกาทัง้ สองคดีได้
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3. บริษัทฯ ได้รบั หนังสือจากคณะกรรมาธิก ารประชาคมยุโรป (Commission of the European Communities :
EC) กล่าวหาว่า บริษัทฯ และสายการบินอื่นๆ อีก 27 สายการบิน ละเมิดต่อกฎหมายประชาคมยุโรป (EU Law) ในการ
กําหนดราคาค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อชดเชยค่านํ้ ามัน (Fuel Surcharge) ค่าธรรมเนียมการรักษาความปลอดภัย (Security
Surcharge) ค่าธรรมเนียมการเสีย่ งภัย (War Risk Surcharge) อัตราค่าระวางการขนส่งสินค้าและาธรรมเนียมอื่นๆ ทําให้กลุ่ม
ผูใ้ ช้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศได้รบั ความเสียหาย โดยในข้อหาดังกล่าวกฎหมายได้กําหนดโทษสําหรับผูก้ ระทําความผิด
เป็ นค่าปรับร้อยละ 30 ของรายได้จากการให้บริการขนส่งไปยัง มาจาก และภายใน ยุโรป ในปี ก่อนที่มคี ําตัดสินคูณ ด้วย
จํานวนปี ทก่ี ระทําความผิด แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของ total worldwide turnover ของปี ก่อนหน้าทีม่ คี าํ ตัดสิน ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้
ดําเนินการว่าจ้างทนายความผูเ้ ชีย่ วชาญเป็ นผูร้ บั ผิดชอบกรณีดงั กล่าวแล้ว ซึง่ ขณะนี้ยงั ไม่ทราบว่าจะต้องคํานวณค่าปรับจาก
รายได้การให้บริการในสายใดบ้าง ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาและชีข้ าดของคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปว่าบริษทั ฯ
จะเป็ นฝ่ ายผิดตามทีถ่ ูกกล่าวหาหรือไม่ และในกรณีทม่ี กี ารชีข้ าดว่าบริษทั ฯ เป็ นฝ่ ายผิด บริษทั ฯ จะต้องถูกปรับเป็ นจํานวน
เงินเท่าใด คิดจากรายได้จากการให้บริการขนส่งสินค้าในสายใดบ้าง ดังนัน้ ในขณะนี้ยงั ไม่สามารถระบุมูลค่าเกี่ยวกับคดี
พิพาททีบ่ ริษทั ฯ ถูกกล่าวหาในสหภาพยุโรปได้
4. กรณีทบ่ี ริษทั ฯ ถูกตรวจสอบ เรื่องการละเมิดกฎหมาย Antitrust โดยคณะกรรมการด้านการพาณิชย์ของประเทศ
นิวซีแลนด์ (New Zealand Commerce Commission : NZCC) ขณะนี้ NZCC ได้ย่นื ฟ้ องบริษัทฯ และสายการบินอื่นอีก 13
สายการบิน ณ ศาลเมือ ง โอ๊ ค แลนด์ กล่า วหาว่า บริษัท ฯ ร่วมกับ สายการบิน อื่น กําหนด Fuel Surcharge และ Security
Surcharge ซึ่งเป็ นการละเมิดกฎหมายพาณิชย์ (Commerce Act) ของประเทศนิวซีแลนด์ โดยขอให้ศาลมีคําพิพากษาให้
บริษัท ฯ ชํา ระค่ า ปรับ และค่ าใช้จ่ า ยตามกฎหมาย แต่ ข ณะที่ย่ืน ฟ้ อ งทาง NZCC ยังไม่ได้ระบุ ย อดค่าปรับ และค่า ใช้จ่า ย
ทีเ่ รียกร้องมา โดยเป็ นกรณีทศ่ี าลจะพิจารณาพิพากษาต่อไป
5. กรณีท่บี ริษทั ฯ ถูกตรวจสอบโดยกระทรวงยุตธิ รรมของประเทศสหรัฐอเมริกา (Department of Justice : DOJ)
ขณะนี้อยูร่ ะหว่างการสอบสวน และมีการส่งหมายเรียกเอกสารมายังบริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ ได้ว่าจ้างทนายความในท้องถิน่ เพื่อ
ประสานงานกับ DOJ ซึง่ ยังไม่ทราบว่าบริษทั ฯ จะถูกแจ้งข้อกล่าวหาหรือไม่ เมือ่ ใด
6. กรณี ท่ีบ ริษัทฯ ถูกตรวจสอบโดยทางการของประเทศออสเตรเลีย (Australian Competition and Consumer
Commission : ACCC) เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2552 ACCC ได้ยน่ื ฟ้ องบริษทั ฯ กล่าวหาว่าบริษทั ฯ กระทําการละเมิดกฎหมาย
Trade Practices Act 1974 แต่ขณะทีย่ น่ื ฟ้ องทาง ACCC ยังไม่ได้ระบุยอดค่าปรับและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกร้องมา
7. กรณีทบ่ี ริษทั ฯ ถูกตรวจสอบโดยทางการของสาธารณรัฐเกาหลี (Korea Fair Trade Commission/ : KFTC) เมื่อ
วันที่ 29 ตุลาคม 2552 บริษทั ฯ ได้รบั รายงานการตรวจสอบ Examiner’s Report กล่าวหาว่า บริษทั ฯ และ Cargo Sales and
Operational Manager for Republic of Korea กระทําผิดกฎหมาย Antitrust
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7. โครงสร้างเงิ นทุน
________________________________________________________________________
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2552 โครงสร้า งเงินทุนตามงบการเงินรวมประกอบด้วยหนี้ สนิ จํา นวน 218,450 ล้านบาท
และส่ ว นของผู้ ถื อ หุ้ น จํ า นวน 53,244 ล้ า นบาท ซึ่ ง คิ ด เป็ นอัต ราส่ ว นหนี้ สิน ต่ อ ส่ ว นของผู้ ถื อ หุ้ น เท่ า กั บ 4.10 เท่ า
โดยองค์ประกอบของโครงสร้างเงินทุนทีส่ าํ คัญมีดงั ต่อไปนี้
7.1

หลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ
7.1.1

หุ้นสามัญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษทั ฯ มีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้วดังนี้
ทุนจดทะเบียน 1,700,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท รวมมูลค่า 17,000,000,000 บาท
ทุนชําระแล้ว 1,698,900,950 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท รวมมูลค่า 16,989,009,500 บาท

7.1.2

หุ้นกู้ของบริ ษทั ฯ

ตัง้ แต่เดือนตุลาคม 2546 บริษทั ฯ ได้ออกและเสนอขายหุน้ กู้ให้กบั นักลงทุนทัวไปและนั
่
กลงทุนสถาบัน โดย
ออกหุน้ กูป้ ระเภท หุน้ กูช้ นิดระบุช่อื ผูถ้ อื ไม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มปี ระกัน และมีผแู้ ทนผู้ถือหุ้นกู้จาํ นวน 5 ครัง้ ได้แ ก่ หุ้น กู้
ครัง้ ที่ 1/2546, 1/2547, 1/2548, 1/2550, 1/2551 และในเดือ นมกราคม 2552 บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขาย
หุ้นกู้แบบเฉพาะเจาะจง (ผู้ลงทุนไม่เกิน 10 ราย) ชนิดระบุช่อื ผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน และไม่มผี ู้แทน
ผูถ้ อื หุน้ กู้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษทั ฯ มีหุน้ กู้ทย่ี งั ไม่ครบกําหนดไถ่ถอนจํานวนทัง้ สิน้ 40,290 ล้านบาท โดยมี
รายละเอียดดังนี้

ชนิ ดของหุ้นกู้

จํานวน

อัตราดอกเบีย้ ต่อปี อายุ/กําหนดการไถ่ถอน

TRIS RATING
ณ 10 กันยายน
2552

หุน้ กูเ้ งินบาท
ไม่มหี ลักประกัน
ไม่ดอ้ ยสิทธิ
หุน้ กูเ้ งินบาท
ไม่มหี ลักประกัน
ไม่ดอ้ ยสิทธิ
หุน้ กูเ้ งินบาท
ไม่มหี ลักประกัน
ไม่ดอ้ ยสิทธิ

ชุดที่ 2 8 ต.ค. 2546
วงเงิน 4,500 ล้านบาท
(4.5 ล้านหุน้ หุน้ ละ1,000 บาท)
ชุดที่ 2 20 ต.ค. 2547
วงเงิน 4,500 ล้านบาท
(4.5 ล้านหุน้ หุน้ ละ1,000 บาท)
ชุดที่ 3 20 ต.ค. 2547
วงเงิน 3,000 ล้านบาท
(3.0 ล้านหุน้ หุน้ ละ1,000 บาท)

ร้อยละ 3.70
อายุ 7 ปี
จ่ายดอกเบีย้ ทุก 6 เดือน ครบกําหนดไถ่ถอนปี 2553

A

ร้อยละ 5.20
อายุ 7 ปี
จ่ายดอกเบีย้ ทุก 6 เดือน ครบกําหนดไถ่ถอนปี 2554

A

ร้อยละ 5.80
อายุ 10 ปี
จ่ายดอกเบีย้ ทุก 6 เดือน ครบกําหนดไถ่ถอนปี 2557

A

หุน้ กูเ้ งินบาท
ไม่มหี ลักประกัน
ไม่ดอ้ ยสิทธิ

ชุดที่ 2 12 พ.ค. 2548
วงเงิน 6,000 ล้านบาท
(6.0 ล้านหุน้ หุน้ ละ1,000 บาท)

ร้อยละ 4.67
อายุ 6 ปี
จ่ายดอกเบีย้ ทุก 6 เดือน ครบกําหนดไถ่ถอนปี 2554

A
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TRIS RATING
ณ 10 กันยายน
2552

หุน้ กูเ้ งินบาท
ไม่มหี ลักประกัน
ไม่ดอ้ ยสิทธิ

ชุดที่ 3 12 พ.ค. 2548
วงเงิน 3,000 ล้านบาท
(3.0 ล้านหุน้ หุน้ ละ1,000 บาท)

ร้อยละ 5.19
อายุ 10 ปี
จ่ายดอกเบีย้ ทุก 6 เดือน ครบกําหนดไถ่ถอนปี 2558

A

หุน้ กูเ้ งินบาท
ไม่มหี ลักประกัน
ไม่ดอ้ ยสิทธิ

ชุดที่ 1 22 พ.ย. 2550
วงเงิน 3,000 ล้านบาท
(3.0 ล้านหุน้ หุน้ ละ1,000 บาท)

ร้อยละ 4.51
อายุ 3 ปี
จ่ายดอกเบีย้ ทุก 6 เดือน ครบกําหนดไถ่ถอนปี 2553

A

หุน้ กูเ้ งินบาท
ไม่มหี ลักประกัน
ไม่ดอ้ ยสิทธิ

ชุดที่ 2 22 พ.ย. 2550
วงเงิน 4,500 ล้านบาท
(4.5 ล้านหุน้ หุน้ ละ1,000 บาท)

ร้อยละ 5.04
อายุ 5 ปี
จ่ายดอกเบีย้ ทุก 6 เดือน ครบกําหนดไถ่ถอนปี 2555

A

หุน้ กูเ้ งินบาท
ไม่มหี ลักประกัน
ไม่ดอ้ ยสิทธิ

ชุดที่ 1 2 ต.ค. 2551
วงเงิน 3,455.29 ล้านบาท
(3.45529 ล้านหุน้ หุน้ ละ1,000 บาท)

ร้อยละ 4.77
อายุ 1.5 ปี
จ่ายดอกเบีย้ ทุก 6 เดือน ครบกําหนดไถ่ถอนปี 2553

A

หุน้ กูเ้ งินบาท
ไม่มหี ลักประกัน
ไม่ดอ้ ยสิทธิ

ชุดที่ 2 2 ต.ค. 2551
วงเงิน 987.92 ล้านบาท
(0.98792 ล้านหุน้ หุน้ ละ1,000 บาท)

ร้อยละ 5.05
อายุ 3 ปี
จ่ายดอกเบีย้ ทุก 6 เดือน ครบกําหนดไถ่ถอนปี 2554

A

หุน้ กูเ้ งินบาท
ไม่มหี ลักประกัน
ไม่ดอ้ ยสิทธิ

ชุดที่ 3 2 ต.ค. 2551
วงเงิน 2,556.79 ล้านบาท
(2.55679 ล้านหุน้ หุน้ ละ1,000 บาท)

ร้อยละ 5.50
อายุ 5 ปี
จ่ายดอกเบีย้ ทุก 6 เดือน ครบกําหนดไถ่ถอนปี 2556

A

หุน้ กูเ้ งินบาท
ไม่มหี ลักประกัน
ไม่ดอ้ ยสิทธิ
ไม่มผี แู้ ทนผูถ้ อื หุน้ กู้

ชุดที่ 1 20 ม.ค. 2552
วงเงิน 170 ล้านบาท
(0.17 ล้านหุน้ หุน้ ละ1,000 บาท)

ร้อยละ 5.30
อายุ 3 ปี
จ่ายดอกเบีย้ ทุก 6 เดือน ครบกําหนดไถ่ถอนปี 2555

เสนอขายกรณีจาํ กัด
ไม่เกิน 10 ราย
ไม่ตอ้ งจัดอันดับเครดิต

หุน้ กูเ้ งินบาท
ไม่มหี ลักประกัน
ไม่ดอ้ ยสิทธิ
ไม่มผี แู้ ทนผูถ้ อื หุน้ กู้

ชุดที่ 2 20 ม.ค. 2552
วงเงิน 720 ล้านบาท
(0.72 ล้านหุน้ หุน้ ละ1,000 บาท)

ร้อยละ 5.45
อายุ 5 ปี
จ่ายดอกเบีย้ ทุก 6 เดือน ครบกําหนดไถ่ถอนปี 2557

เสนอขายกรณีจาํ กัด
ไม่เกิน 10 ราย
ไม่ตอ้ งจัดอันดับเครดิต

หุน้ กูเ้ งินบาท
ไม่มหี ลักประกัน
ไม่ดอ้ ยสิทธิ
ไม่มผี แู้ ทนผูถ้ อื หุน้ กู้
หุน้ กูเ้ งินบาท
ไม่มหี ลักประกัน
ไม่ดอ้ ยสิทธิ
ไม่มผี แู้ ทนผูถ้ อื หุน้ กู้

ชุดที่ 3 20 ม.ค. 2552
วงเงิน 300 ล้านบาท
(0.3 ล้านหุน้ หุน้ ละ1,000 บาท)

ร้อยละ 5.60
อายุ 7 ปี
จ่ายดอกเบีย้ ทุก 6 เดือน ครบกําหนดไถ่ถอนปี 2559

เสนอขายกรณีจาํ กัด
ไม่เกิน 10 ราย
ไม่ตอ้ งจัดอันดับเครดิต

ชุดที่ 4 20 ม.ค. 2552
วงเงิน 3,600 ล้านบาท
(3.6 ล้านหุน้ หุน้ ละ1,000 บาท)

ร้อยละ 6.00
อายุ 10 ปี
จ่ายดอกเบีย้ ทุก 6 เดือน ครบกําหนดไถ่ถอนปี 2562

เสนอขายกรณีจาํ กัด
ไม่เกิน 10 ราย
ไม่ตอ้ งจัดอันดับเครดิต
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7.2 ผูถ้ ือหุ้น
รายชื่อผูถ้ อื หุน้ พร้อมทัง้ จํานวนหุ้นที่ถอื และสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิใน

การรับเงินปั นผล วันที่ 2 เมษายน 2552 มีรายละเอียดดังนี้
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ชื่อผูถ้ ือหุ้น
กระทรวงการคลัง
กองทุนรวม วายุภกั ษ์ หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)
กองทุนรวม วายุภกั ษ์ หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
บริษทั ไทยเอ็นวีดอี าร์ จํากัด
กองทุนรวม ออมสิน
MELLON BANK,N.A.
CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS AG LONDON
BRANCH-NRB
NORTRUST NOMINEES LIMITED-NTGS
สํานักงานประกันสังคม (2 กรณี)

จํานวนหุ้น
สามัญ

สัดส่วนการถือ
(ร้อยละ)

866,997,841
145,458,350
145,458,350
76,521,546
46,409,885
26,156,136

51.033
8.562
8.562
4.504
2.732
1.540

16,224,700

0.955

15,079,700
14,826,600

0.888
0.873

ยอดรวมทุนชําระแล้ว

1,698,900,950

100.000

ผูถ้ อื หุน้ สัญชาติไทย
ผูถ้ อื หุน้ สัญชาติต่างด้าว

1,564,274,985
134,625,965

92.08
7.92

ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปั นผล วันที่ 2 เมษายน 2552 ภาครัฐถือหุ้นในบริษัทฯ
คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 53.765 ของหุน้ ทัง้ หมดของบริษทั ฯ โดยการถือหุน้ ผ่านกระทรวงการคลังและธนาคารออมสิน ทําให้บริษทั
ฯ
มีฐานะเป็ นรัฐวิสาหกิจ อันจะมีผลต่อบริษทั ฯ ในการทําธุรกรรมบางประเภท ได้แก่
1. บริษทั ฯ ต้องได้รบั ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีในการดําเนินการลงทุนขนาดใหญ่
2. สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะต้องเป็ นผูต้ รวจสอบงบการเงินของบริษทั ฯ

7.3 นโยบายการจ่ายเงิ นปันผล
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผูถ้ อื หุ้นในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละ 25 ของกําไรสุทธิก่อนผลกําไรหรือขาดทุน
จากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศจากงบการเงินรวม ทัง้ นี้ ขึน้ อยู่กบั แผนการลงทุน ความจําเป็ นและความเหมาะสม
อื่นๆ ในอนาคต
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8. การจัดการ
8.1 โครงสร้างการจัดการ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
คณะกรรมการตรวจสอบ

ศูนย์สนับสนุนการปฏิบตั กิ าร
กรรมการผู้อาํ นวยการใหญ่
องค์ประธาน
ศูนย์สนับสนุนการปฏิบตั กิ าร

สํานักงานการตรวจสอบภายใน
ผูอ้ ํานวยการใหญ่

คณะกรรมการบริ หาร
กลุ่มธุรกิ จสนับสนุนการบิน

ธุรกิ จการบิน

สายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ

สายการเงินและการบัญชี

ฝ่ ายช่าง

รองกรรมการผูอ้ ํานวยการใหญ่

รองกรรมการผูอ้ ํานวยการใหญ่

กรรมการผูจ้ ดั การ
(ระดับรองกรรมการผูอ้ ํานวยการใหญ่)

สายการพาณิชย์

สายปฏิบตั กิ าร

ฝ่ ายการพาณิชย์สนิ ค้า
และไปรษณียภัณฑ์
กรรมการผูจ้ ดั การ
(ระดับผูอ้ ํานวยการใหญ่)

รองกรรมการผูอ้ ํานวยการใหญ่

รองกรรมการผูอ้ ํานวยการใหญ่

สายทรัพยากรบุคคล
และบริหารทัวไป
่

สายผลิตภัณฑ์
และบริการลูกค้า

ฝ่ ายบริการลูกค้าภาคพืน้

รองกรรมการผูอ้ ํานวยการใหญ่

รองกรรมการผูอ้ ํานวยการใหญ่

กรรมการผูจ้ ดั การ
(ระดับผูอ้ ํานวยการใหญ่)
ฝ่ ายบริการลานจอด
และอุปกรณ์ภาคพืน้
กรรมการผูจ้ ดั การ
(ระดับผูอ้ ํานวยการใหญ่)
ฝ่ ายครัวการบิน
กรรมการผูจ้ ดั การ
(ระดับผูอ้ ํานวยการใหญ่)
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คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 คณะกรรมการบริษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมการ มีรายชือ่ ดังต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

นายอําพน
นายสุรชัย
นายสถิตย์
นายชัยเกษม
นายบรรยง
นายวีระวงค์
นายอมรศักดิ ์
นายพิชยั
พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์
นายวัลลภ
นายชัยศักดิ ์
นายอารีพงศ์
นายคณิศ
นายอภิพร
นายปิ ยสวัสดิ ์

กิตติอาํ พน
ธารสิทธิพงษ์
์
ลิม่ พงศ์พนั ธุ์
นิตสิ ริ ิ
พงษ์พานิช
จิตต์มติ รภาพ
นพรัมภา
ชุณหวชิร
สุขวิมล
พุกกะณะสุต
อังค์สวุ รรณ
ภู่ชอุ่ม
แสงสุพรรณ
ภาษวัธน์
อัมระนันทน์

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการคนที่ 1 และกรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการคนที่ 2
รองประธานกรรมการคนที่ 3 และกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงลายมือชื่อแทนบริ ษทั ฯ
นายอําพน กิตติอําพน ประธานกรรมการ ลงลายมือชื่อร่วมกับนายชัยเกษม นิตสิ ริ ิ หรือนายชัยศักดิ ์ อังค์สุวรรณ หรือ
นายคณิศ แสงสุพรรณ หรือนายวัลลภ พุกกะณะสุต หรือนายวีระวงค์ จิตต์มติ รภาพ หรือนายปิ ยสวัสดิ ์ อัมระนันทน์ หรือนาย
อภิพร ภาษวัธน์ อีกหนึ่งคนและประทับตราสําคัญของบริษัทฯ หรือนายชัยเกษม นิตสิ ริ ิ หรือนายชัยศักดิ ์ อังค์สุวรรณ หรือนาย
คณิศ แสงสุพรรณ หรือนายวัลลภ พุกกะณะสุต หรือนายวีระวงค์ จิตต์มติ รภาพ หรือนายปิ ยสวัสดิ ์ อัมระนันทน์ หรือนายอภิพร
ภาษวัธน์ สามคนลงลายมือชือ่ ร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริษทั ฯ

ขอบเขตอํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องปฏิบตั ิหน้ าที่ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจน
มติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั ฯ มีอาํ นาจแต่งตัง้ บุคคลอื่นใดให้ดาํ เนินกิจการของบริษทั ฯ ภายใต้การควบคุม
ของคณะกรรมการบริษทั ฯ หรืออาจมอบอํานาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว มีอํานาจตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ เห็นสมควร และ
ภายในเวลาทีก่ รรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการบริษทั ฯ อาจยกเลิก เพิกถอน เปลีย่ นแปลงหรือแก้ไขอํานาจนัน้ ๆ ได้
คณะกรรมการบริษทั ฯ มีอาํ นาจกําหนดชือ่ กรรมการผูม้ อี าํ นาจลงนามผูกพันบริษทั ฯ ตลอดจนจัดตัง้ คณะกรรมการชุดย่อย
ในปี 2552 มีการประชุมทัง้ สิน้ 19 ครัง้
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่ งตัง้ คณะกรรมการชุ ดต่ างๆ เพื่อช่ วยศึกษารายละเอียดและกลัน่ กรองงาน
เฉพาะเรื่อง โดยมีคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้

ส่วนที่ 1 หน้าที่ 8-2

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

คณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อ ให้ บ ริษัท ฯ มีก ารกํ า กับ ดู แ ลกิจ การที่ดี (Good Corporate Governance) ตามหลัก การกํ า กับ ดู แ ลกิจ การที่ดี
ของกระทรวงการคลังและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งจะช่วยให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุ นทัวไปเกิ
่
ดความมันใจในการ
่
บริหารงานของบริษทั ฯ
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการบริษทั ฯ ที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริหารของ
บริษทั ฯ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 มีรายชือ่ ดังนี้
1. นายชัยเกษม
นิตสิ ริ ิ
ประธานกรรมการ
2. นายบรรยง
พงษ์พานิช
กรรมการ
3. นายวีระวงค์
จิตต์มติ รภาพ
กรรมการ
4. ผูอ้ าํ นวยการใหญ่
เลขานุการ
สํานักงานการตรวจสอบภายใน
โดยมี นางเกษรี ณรงค์เดช และนางรวีพร คูหริ ญ
ั เป็ นทีป่ รึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ

อํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษทั ฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในทีเ่ หมาะสม และมีประสิทธิผล และพิจารณาความ
เป็ นอิสระของหน่ วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้า
หน่วยตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ และ
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึง่ มีความเป็ นอิสระ เพื่อทําหน้าทีเ่ ป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ และเสนอค่าตอบแทน
ของบุ ค คลดังกล่ าว รวมทั ง้ เข้ าร่ วมประชุ ม กั บ ผู้ สอบบั ญ ชี โดยไม่ ม ี ฝ่ ายจัดการเข้ าร่ วมประชุ ม ด้ วยอย่ างน้ อย
ปี ละ 1 ครัง้
1. พิจารณารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อกําหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ นี้ เพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั ฯ
2. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ของบริษทั ฯ ซึง่ รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบโดยประกอบด้วยข้อมูลตามทีต่ ลาดหลักทรัพย์กาํ หนด
7. ปฏิบตั กิ ารอื่นใดตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ มอบหมายด้วยความรับผิดชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
8. ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีขอ้ สงสัยว่ามีรายการหรือการกระทําดังต่อไปนี้
ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อดําเนินการปรับปรุง แก้ไข ภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็น
สมควร
(1) รายการทีเ่ กิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(2) การทุจริต หรือมีสงิ่ ผิดปกติ หรือมีความบกพร่องทีส่ าํ คัญในระบบควบคุมภายใน
(3) การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้วยหลัก ทรัพ ย์และตลาดหลัก ทรัพ ย์ ข้อกําหนดของตลาดหลัก ทรัพ ย์ หรือ
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ
ส่วนที่ 1 หน้าที่ 8-3

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

คณะกรรมการตรวจสอบได้ม ีการประชุ มอย่ างสมํ่าเสมอ ในปี 2552 มีการประชุ มทัง้ สิ้น 9 ครัง้ และมีการรายงานผล
ต่อคณะกรรรมการบริษทั ฯ

กรรมการอิ สระ
เพื่อให้บริษทั ฯ มีการกํากับดูแลกิจการทีด่ ตี ามทีก่ ระทรวงการคลังและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด ซึ่ง
เป็ นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการดําเนินงานประจําปี ของบริษทั ฯ รวมทัง้ หลักการปฏิบตั ทิ ด่ี ที ย่ี อมรับในระดับสากล
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ กรรมการอิสระ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 มีรายชือ่ ดังนี้
1. นายชัยเกษม
นิตสิ ริ ิ
กรรมการ
2. นายบรรยง
พงษ์พานิช
กรรมการ
3. นายวีระวงค์
จิตต์มติ รภาพ
กรรมการ
4. นายสุรชัย
ธารสิทธิพงษ์
กรรมการ
์
5. นายอมรศักดิ ์
นพรัมภา
กรรมการ
6. พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล
กรรมการ
7. นายพิชยั
ชุณหวชิร
กรรมการ
8. นายวัลลภ
พุกกะณะสุต
กรรมการ

นิ ยามกรรมการอิ สระที่บริ ษทั ฯ กําหนดขึน้
กรรมการอิสระของบริษัท ฯ คือ กรรมการที่ม คี ุ ณ สมบัติตามคุ ณ สมบัติข องคณะกรรมการอิสระ ซึ่งได้กําหนดไว้
ในคูม่ อื กรรมการของบริษทั ฯ ตามข้อกําหนดขัน้ ตํ่าของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

ไม่ เป็ นลู ก จ้ า งหรือ พนั ก งาน หรือ ที่ ป รึก ษาที่ ไ ด้ ร ับ เงิน เดื อ นประจํ า หรือ ประโยชน์ อ่ื น ใดจากบริษั ท ฯ
บริษทั ในเครือ บริษทั ร่วม หรือบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษทั ฯ บริษทั ในเครือ บริษทั ร่วม หรือบริษทั ทีเ่ กี่ยวข้อง ทัง้ นี้
ให้นบั รวมถึงหุน้ ทีถ่ อื โดยผูท้ เ่ี กีย่ วข้องด้วย
สามารถดูแลผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ ทุกรายให้เท่าเทียมกัน
สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษทั ฯ กับผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือบริษทั อื่น
ซึง่ มีผบู้ ริหารหรือผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่กลุ่มเดียวกัน
สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ เพือ่ ตัดสินใจในกิจกรรมทีส่ าํ คัญของบริษทั ฯ

หมายเหตุ : บริษัท การบิน ไทย จํากัด (มหาชน) ได้กําหนดคุณ สมบัติเรื่องการถือหุ้น ของกรรมการอิสระตาม
ข้อ 2) ไว้เข้ม กว่าข้อกําหนดขัน้ ตํ่าของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพ ย์และตลาดหลัก ทรัพ ย์ และตลาดหลัก ทรัพ ย์แห่ง
ประเทศไทย ซึง่ กําหนดการถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1

ส่วนที่ 1 หน้าที่ 8-4

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

อํานาจหน้ าที่ของกรรมการอิ สระ
1. แสดงความคิดเห็น และหรือรายงานผลการปฏิบตั งิ านตามหน้าทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ฯ ได้
อย่างเสรี ตามภารกิจทีไ่ ด้รบั มอบหมาย ทัง้ นี้ เพื่อให้บริษทั ฯ มีการกํากับดูแลกิจการทีด่ ตี ามหลักการกํากับดูแล
ทีด่ ขี องตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักเกณฑ์การประเมินการกํากับดูแลทีด่ ี ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของการ
ประเมินผลการดําเนินงานประจําปี ของบริษทั ฯ รวมทัง้ หลักการปฏิบตั ทิ ด่ี ที ย่ี อมรับในระดับสากล
2. มีอาํ นาจในการเรียกเอกสารและบุคคลต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เพื่อเป็ นข้อมูลประกอบการพิจารณาดําเนินการ
3. ดําเนินการอื่นๆ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ มอบหมาย
ในปี 2552 กรรมการชุดนี้ได้ปฏิบตั งิ านตามอํานาจหน้าทีท่ ่ไี ด้รบั มอบหมาย โดยได้แสดงความคิดเห็นตามหน้าทีอ่ ย่างเสรี
โดยยึดถือการดูแลผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ ทุกรายให้เท่าเทียมกัน

คณะกรรมการธรรมาภิ บาล
เพื่อให้เกิดการกํากับดูแลกิจการที่ดตี ามหลักการที่กระทรวงการคลังและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด
รวมทัง้ หลักการปฏิบตั ทิ ด่ี ี เป็ นทีย่ อมรับในระดับสากล
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการธรรมาภิบาล โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 มีรายชือ่ ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายสถิตย์
ลิม่ พงศ์พนั ธุ์
นายอารีพงศ์
ภู่ชอุ่ม
นายคณิศ
แสงสุพรรณ
นายวีระวงค์
จิตต์มติ รภาพ
พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์
สุขวิมล
นายปิ ยสวัสดิ ์
อัมระนันทน์
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ฝ่ายกฎหมายและ
กํากับกิจกรรมองค์กร
8. ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายกํากับกิจกรรมองค์กร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผูช้ ว่ ยเลขานุการ

อํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการธรรมาภิ บาล
1. ตรวจสอบและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ เพื่อให้เกิดการกํากับดูแลกิจการทีด่ ตี ามวัตถุประสงค์ของ
คณะกรรมการธรรมาภิบาลของบริษทั ฯ
2. ส่งเสริม เผยแพร่ และปลูกฝั งประมวลจริยธรรมการบิน ไทยให้เป็ นที่รบั ทราบ เข้าใจ และถือปฏิบตั ิในบรรดา
บุคลากรทุกระดับของบริษทั ฯ
3. ติดตาม สอดส่อง การบังคับใช้และการปฏิบตั ิตามประมวลจริยธรรมการบินไทย รวมถึงการประเมินผลเพื่อศึกษา
และปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติมประมวลจริยธรรมการบินไทยให้ม ีความเหมาะสมและทันสมัย รวมถึงการเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อกําหนดระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบตั ทิ งั ้ หลายอันจําเป็ นแก่การบังคับใช้ประมวล
จริยธรรมการบินไทย ตลอดจนสังการให้
่
ม ีการคุ้มครองผู้ท่ีได้รบั ผลร้ายจากการร้องเรียนที่ปฏิบ ัติตามประมวล
จริยธรรมการบินไทย และพนักงานที่ร้องเรียนโดยให้ขอ้ มูลที่สุจริต มิให้ผู้บงั คับบัญชาใช้อํานาจโดยไม่เป็ นธรรม
ต่อผูร้ อ้ งเรียน
ส่วนที่ 1 หน้าที่ 8-5

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

4. แต่งตัง้ คณะอนุ ก รรมการ หรือคณะทํางาน รวมทัง้ ในกรณี ท่ีม ีค วามจําเป็ น อาจเสนอให้ม ีก ารว่าจ้างที่ป รึก ษา
มาดําเนินการได้ตามสมควร
5. ติดต่อประสานงานกับคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานอื่นๆ ของบริษทั ฯ ทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ ให้ม ี
อํานาจในการเรียกผู้บริห าร พนักงาน หรือบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคํา หรือความเห็น ตลอดจนให้ม ี
อํานาจในการเรียกเอกสาร หรือสิง่ อื่นใดมาเพือ่ ประกอบการพิจารณาได้ดว้ ย
6. ดําเนินการอื่นๆ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ มอบหมาย
ในปี 2552 มีการประชุมทัง้ สิน้ 6 ครัง้ และมีการรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ

คณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และพัฒนาบุคลากร
เพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดตี ามที่กระทรวงการคลัง และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด
รวมทัง้ หลักการปฏิบตั ทิ ด่ี ที ย่ี อมรับในระดับสากล และเป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาล
คณะกรรมการบริษัท ฯ ได้แ ต่ง ตัง้ คณะกรรมการสรรหา กํา หนดค่า ตอบแทน และพัฒ นาบุค ลากร โดย ณ วัน ที่
31 ธัน วาคม 2552 มีรายชือ่ ดังนี้
1. นายสุรชัย
ธารสิทธิพงษ์
ประธานกรรมการ
์
2. พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์
สุขวิมล
รองประธานกรรมการ
3. นายชัยศักดิ ์
อังค์สวุ รรณ
กรรมการ
4. นายอมรศักดิ ์
นพรัมภา
กรรมการ
5. นายพิชยั
ชุณหวชิร
กรรมการ
6. นายปิ ยสวัสดิ ์
อัมระนันทน์
กรรมการ
7. รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
เลขานุการ
สายทรัพยากรบุคคลและบริหารทัวไป
่

อํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และพัฒนาบุคลากร
1. กําหนดหลักเกณฑ์สาํ หรับการสรรหาและแต่งตัง้ กรรมการบริษทั ฯ และผูบ้ ริหารระดับสูง และพัฒนาบุคลากรของ
บริษัท ฯ ทัง้ นี้ เพื่อ ให้ เกิด การกํ า กับ ดู แ ลกิจ การที่ดีต ามหลัก การที่ก ระทรวงการคลัง และตลาดหลัก ทรัพ ย์
แห่งประเทศไทยกําหนด รวมทัง้ หลักการปฏิบตั ทิ ด่ี ี เป็ นทีย่ อมรับในระดับสากล และเป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาล
โดยมี ก ารนํ า แนวความคิ ด ของการบริห ารจัด การทรัพ ยากรบุ ค คลสมัย ใหม่ ม าใช้ เ พื่ อ ให้ ไ ด้ ผู้ ท่ี ม ี ค วามรู้
ความสามารถและมีคุณภาพมาดํารงตําแหน่ งและปฏิบตั งิ านในตําแหน่ งกรรมการบริษทั ฯ และผูบ้ ริหารระดับสูง
ของบริษทั ฯ รวมทัง้ เป็ นการดําเนินการสรรหาทีใ่ ช้หลักความเสมอภาค ความยุตธิ รรม ความโปร่งใส และตรวจสอบ
ได้
2. กําหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการ อนุ กรรมการต่างๆ และฝ่ ายบริหาร รวมทัง้ บุคคลภายนอกทีม่ าปฏิบตั งิ านให้กบั
บริษทั ฯ เพื่อเป็ นการจูงใจและรักษากรรมการทีม่ คี ุณภาพตามที่บริษทั ฯ ต้องการ และอยู่ในลักษณะทีเ่ ปรียบเทียบ
ได้ก บั ระดับ ที่ป ฏิบ ตั ิอ ยู่ใ นอุต สาหกรรม นอกจากนี้ กรรมการที่ไ ด้ร บั มอบหมายหน้า ที่แ ละความรับผิดชอบ
เพิม่ ขึน้ ควรได้รบั ค่าตอบแทนเพิม่ ที่เหมาะสม ส่วนกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหารและฝ่ ายบริหารควรได้รบั ค่าตอบแทน
ทีเ่ ชื่อมโยงกับผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ และผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการหรือผู้บ ริห ารแต่ ล ะคน ทัง้ นี้

ส่วนที่ 1 หน้าที่ 8-6

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

เพื่อ ให้เ กิด การกํา กับ ดู แ ลกิจ การที่ด ีต ามหลัก การที่ก ระทรวงการคลัง และตลาดลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กําหนด รวมทัง้ หลักการปฏิบตั ทิ ด่ี ที ย่ี อมรับในระดับสากล
3. มีอาํ นาจเรียกเอกสารและบุคคลต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ เป็ นข้อมูลประกอบการพิจารณา
4. ดําเนินการอื่นๆ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ มอบหมาย
5. ให้คณะกรรมการดังกล่าว มีอํานาจหน้าทีค่ รอบคลุมถึงการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของตําแหน่ งหน้าที่
การงานต่างๆ ในความรับผิดชอบของพนักงานบริษทั ฯ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในตําแหน่งผูบ้ ริหารระดับสูง
ในปี 2552 มีการประชุมทัง้ สิน้ 10 ครัง้ และมีการรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ

คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง
เพื่อให้บริษัทฯ มีการกํากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักการกํากับดูแลที่ดีของกระทรวงการคลังและตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และหลักเกณฑ์การประเมินการกํากับดูแลทีด่ ี ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการดําเนินงานประจําปี
ของบริษทั ฯ รวมทัง้ หลักการปฏิบตั ทิ ด่ี ที ย่ี อมรับในระดับสากล
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 มีรายชือ่ ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายพิชยั
ชุณหวชิร
นายอารีพงศ์
ภู่ชอุ่ม
นายบรรยง
พงษ์พานิช
นายอภิพร
ภาษวัธน์
นายปิ ยสวัสดิ ์
อัมระนันทน์
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ฝ่ายบริหารความเสีย่ งและประกันภัย

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

อํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง
1. ให้คาํ ปรึกษาและคําแนะนําในการดําเนินการบริหารความเสีย่ งทัง้ มวลของบริษทั ฯ
2. มีอาํ นาจเรียกเอกสารและบุคคลต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ เป็ นข้อมูลประกอบการพิจารณา
3. ดําเนินการอื่นๆ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ มอบหมาย
ในปี 2552 มีการประชุมทัง้ สิน้ 4 ครัง้ และมีการรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ

คณะกรรมการบริ หารบริ ษทั ฯ
เพือ่ ให้การดําเนินงานของบริษทั ฯ มีประสิทธิภาพทันกับสภาวการณ์ เกิดประโยชน์สงู สุดกับบริษทั ฯ คณะกรรมการ
บริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารบริษทั ฯ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 มีรายชือ่ ดังนี้
1. นายวัลลภ
พุกกะณะสุต
ประธานกรรมการ
2. นายชัยศักดิ ์
อังค์สวุ รรณ
กรรมการ
3. นายอมรศักดิ ์
นพรัมภา
กรรมการ
4. นายคณิศ
แสงสุพรรณ
กรรมการ
5. นายปิ ยสวัสดิ ์
อัมระนันทน์
กรรมการ
6. นายนิรุจน์
มณีพนั ธ์
เลขานุการ
ส่วนที่ 1 หน้าที่ 8-7
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แบบ 56-1

7. เรืออากาศเอก จรัสพงษ์

บุรุษรัตนพันธุ์

ผูช้ ว่ ยเลขานุการ

อํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ หารบริ ษทั ฯ
1. กํากับ ดูแล การปฏิบตั งิ านของฝ่ ายบริหารให้เป็ นไปตามกลยุทธ์ นโยบาย แผนวิสาหกิจ แผนปฏิบตั กิ ารของ
บริษทั ฯ และของคณะกรรมการบริษทั ฯ
2. พิจารณากลันกรองเรื
่
อ่ งทีจ่ ะนําเข้าสูก่ ารพิจารณาของคณะกรรมการบริษทั ฯ
3. เสนอแนะแนวทางและมาตรการในการปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพของการดําเนินกิจการของบริษทั ฯ
4. อนุ ม ัติ การจัดหาตามวงเงินที่ คณะกรรมการบริษั ทฯ มอบหมาย ทัง้ นี้ ภายใต้ ระเบียบของบริษั ทฯ หรือตามที่
คณะกรรมการบริษทั ฯ กําหนด ดังนี้
- ระเบียบบริษทั ฯ ว่าด้วยการพัสดุ
- ระเบียบบริษทั ฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
- ระเบียบบริษทั ฯ ว่าด้วยอํานาจหน้าทีท่ างการเงิน
- ระเบียบบริษทั ฯ อื่นๆ ทีอ่ ยูใ่ นอํานาจของคณะกรรมการบริษทั ฯ และจะประกาศใช้ต่อไป โดยให้ ม ี อํ า น าจภ ายใน
วงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท
5. อนุ มตั กิ ารใช้เงินนอกเหนือวงเงินทีห่ น่ วยงานได้รบั การจัดสรรตามงบประมาณประจําปี ทเ่ี กิน 50,000,000 บาท
ในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท และให้รายงานคณะกรรมการบริษทั ฯ ทราบ
6. มีอาํ นาจเรียกเอกสารและบุคคลต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องมาชีแ้ จง เพือ่ เป็ นข้อมูลประกอบการพิจารณา
7. แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการและคณะทํางานได้ตามความเหมาะสม
8. ดําเนินการอื่นๆ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ มอบหมาย
9. ในกรณีทม่ี คี วามจําเป็ นอาจเสนอให้มกี ารว่าจ้างทีป่ รึกษามาดําเนินการได้ตามสมควร
10. ในการประชุมคณะกรรมการบริหารบริษทั ฯ ต้องมีกรรมการมาประชุมเกินกึง่ หนึ่งของจํานวนกรรมการทัง้ หมด
จึงจะเป็ น องค์ป ระชุม ให้ป ระธานกรรมการ เป็ น ประธานในที่ป ระชุม ในกรณี ท่ีป ระธานกรรมการไม่อยู่ในที่
ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ให้ประธานกรรมการมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งคนใดเป็ นประธาน
ในทีป่ ระชุมแทน ในกรณีทป่ี ระธานกรรมการมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งคนใดเป็ นประธานในทีป่ ระชุมแทน
ไม่ได้ ให้กรรมการซึง่ มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานในทีป่ ระชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารบริษทั ฯ ให้ถอื เสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมีเสียง
หนึ่งในการลงคะแนน กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ให้ออกจากทีป่ ระชุมในวาระนัน้ และไม่มสี ทิ ธิออกเสียง
ลงคะแนนในเรือ่ งนัน้ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกหนึ่งเสียงเป็ นเสียงชีข้ าด
11. การประชุมคณะกรรมการบริหารบริษทั ฯ ตามปกติให้จดั ขึน้ อย่างน้อย 1 ครัง้ ต่อเดือน
12. ให้ประธานกรรมการหรือบุคคลทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากประธานกรรมการเป็ นผูก้ ําหนดวัน เวลา และสถานที่ใน
การประชุม
13. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารบริษทั ฯ ให้ประธานกรรมการ หรือผูซ้ ่งึ ได้รบั มอบหมายจากประธาน
กรรมการ ส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังกรรมการ ไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม
ในปี 2552 มีการประชุมทัง้ สิน้ 19 ครัง้ และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษทั ฯ ยังได้แต่งตัง้ คณะกรรมการและคณะอนุ กรรมการชุดต่างๆ อีก อาทิ คณะอนุ กรรมการ
กํากับนโยบายการจัดซือ้ นํ้ามันอากาศยาน คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย เป็ นต้น
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เจ้าหน้ าที่บริหาร
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2552 บริษัท ฯ มีตําแหน่ งเจ้าหน้ า ที่ระดับ บริห ารจํานวนทัง้ สิ้น 10 ตําแหน่ ง ประกอบด้วย
กรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่ 1 ตําแหน่ง รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่ 6 ตําแหน่ง และผูอ้ าํ นวยการใหญ่ 3 ตําแหน่ง ประกอบด้วย
1. นายปิ ยสวัสดิ ์
2. นายกวีพนั ธ์

อัมระนันทน์
เรืองผกา

กรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
สายการเงินและการบัญชี

3. นายโชคชัย

ปั ญญายงค์

4. เรืออากาศโท นรหัช
5. นายปานฑิต

พลอยใหญ่
ชนะภัย

6. เรืออากาศเอก มนตรี

จําเรียง

7.
8.
9.
10.

บุปผาคํา
สิงห์กุล
เรียงวัฒนสุข
ลีลายุทธ

รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
สายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ
รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่ สายปฏิบตั กิ าร
รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
สายทรัพยากรบุคคลและบริหารทัวไป
่
กรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายช่าง
ระดับรองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่ สายการพาณิชย์
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ ฝ่ ายบัญชีการเงิน
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ ฝ่ ายการเงินองค์กร
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ ฝ่ ายบัญชีบริหารและงบประมาณ

นายพฤทธิ ์
นายธงชัย
นายพิเชษฐ์
นางชาริตา

หมายเหตุ : เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ตามคํานิยาม “ผูบ้ ริหาร” ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

อํานาจหน้ าที่ของกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
กรรมการผู้อํ า นวยการใหญ่ มีอํ า นาจหน้ า ที่ร บั ผิด ชอบภายใต้ ข อบเขตที่ร ะบุ ไ ว้ใ นระเบีย บภายในของบริษัท ฯ
ดังต่อไปนี้
1. อํานาจหน้าทีภ่ ายใต้ “ระเบียบบริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) ว่าด้วยการบริหารกิจการทัวไป
่ พ.ศ. 2550”
กรรมการผู้ อํ า นวยการใหญ่ มีอํ า นาจหน้ า ที่ ร ับ ผิด ชอบในการบริห ารงานของบริษั ท ฯ ให้ บ รรลุ ต าม
วัตถุประสงค์นโยบายของบริษทั ฯ หรือตามมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ตลอดจนบังคับบัญชาฝ่ ายบริหาร
และพนักงานของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ ภายในขอบเขตอํานาจทีก่ ําหนดในข้อบังคับของบริษทั ฯ หรือตามทีค่ ณะกรรมการ
บริษทั ฯ กําหนด
2. อํานาจหน้าทีภ่ ายใต้ “ระเบียบบริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2546”
กรรมการผูอ้ ํานวยการใหญ่ เป็ นผูร้ กั ษาการตามระเบียบฯ และมีอํานาจในการอนุ มตั กิ ารจัดหาและการเข้า
ทําธุรกรรมใดๆ เกีย่ วกับการได้มาหรือการจําหน่ายพัสดุ ซึง่ รวมถึงการจัดซื้อพัสดุ การจ้าง การเช่าหรือให้เช่า ฯลฯ
การออกคํ า สัง่ ที่ จํ า เป็ นต่ า งๆ ตามระเบี ย บฯ โดยระเบี ย บฯ ดัง กล่ า ว ได้ กํ า หนดถึง อํ า นาจของกรรมการ
ผู้อํานวยการใหญ่ ในการอนุ มตั ิการจัดหาและการเข้าทําธุรกรรมแต่ละประเภทภายในวงเงินขัน้ สูงสุดที่ระบุไว้
ดังต่อไปนี้ ตามรายละเอียดและขอบเขตทีก่ าํ หนดไว้ในระเบียบฯ
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สัญญาหรือธุรกรรมการจ้างทีป่ รึกษา ทีม่ วี งเงินไม่เกิน 15,000,000 บาท
สัญญาหรือธุรกรรมการจัดหาพัสดุโดยวิธพี เิ ศษ ทีม่ วี งเงินไม่เกิน 25,000,000 บาท
สัญญาหรือธุรกรรมการจัดหาพัสดุโดยวิธปี กติ ทีม่ วี งเงินไม่เกิน 50,000,000 บาท
สัญญาหรือธุรกรรมการจัดหาเชือ้ เพลิง การจัดหาอุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์เพือ่ การโฆษณาและการส่งเสริมการ
ขาย การทําประกันภัยทรัพย์สนิ อื่นๆ ทัวไป
่ การจัดหาอาหาร เครื่องดื่มทีป่ ระกอบสําเร็จรูปแล้ว บริการและ
พัสดุบริการ ณ สถานีบริการต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ การเช่าสํานักงานและทีพ่ กั ในรอบระยะเวลาหนึ่งปี
หรือการจัดหาเป็ นครัง้ คราว การจัดหาเชือ้ เพลิงตามแผนหรือเป็ นครัง้ คราวในรอบระยะเวลาหนึ่งปี วงเงินไม่
เกิน 100,000,000 บาท
การจัดหาเชือ้ เพลิงทีไ่ ด้รบั ประโยชน์หรือเงือ่ นไขทีด่ กี ว่า ทีม่ วี งเงินไม่เกิน 200,000,000 บาท
การจัดทําประกันภัยเครือ่ งบิน และ/หรือผูโ้ ดยสาร ทีม่ วี งเงินไม่เกิน 500,000,000 บาท
สัญญาหรือธุรกรรมการจัดหาเชือ้ เพลิงเป็ นการเร่งด่วนโดยไม่จาํ กัดวงเงินธุรกรรมทีม่ วี งเงินเกินอํานาจ
กรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่ ให้เป็ นอํานาจของคณะกรรมการบริษทั ฯ

3. อํานาจหน้าทีภ่ ายใต้ “ระเบียบบริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) ว่าด้วยอํานาจหน้าทีท่ างการเงิน พ.ศ. 2549”
กรรมการผู้อํานวยการใหญ่ มีอํานาจสังให้
่ เข้าทําสัญญาและดําเนินงานตามข้อผูกพันทางการเงิน และอนุ มตั ิ
ธุรกรรมทางด้านการเงินทัง้ ปวง ตามที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทัง้ ในกิจการประจําทัง้ ปวง
ภายในขอบเขตข้อบังคับของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ ตามรายละเอียดและขอบเขตทีก่ าํ หนดไว้ในระเบียบฯ ดังกล่าว
กรรมการผู อ้ ํ า นวยการใหญ่ไ ม่ส ามารถอนุ ม ตั กิ ารเข้า ทํ า ธุร กรรมใดๆ ทีอ่ ยู ่น อกขอบเขตอํ า นาจของ
กรรมการผูอ้ ํานวยการใหญ่ ตามที่ระบุไว้ในระเบียบภายในของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้น นอกจากนัน้ ตามมติ
ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริษั ท ฯ ครัง้ ที่ 14/2545 เมื่ อวัน ที่ 27 พฤศจิก ายน 2545 นั ้น การมอบอํ านาจจาก
คณะกรรมการบริษ ทั ฯ ให้แ ก่ก รรมการผู อ้ ํา นวยการใหญ่ใ นเรื่อ งเกี่ย วกับ การดํา เนิน งานตามปกติธุร กิจ นั น้
กรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่จะไม่สามารถอนุมตั กิ ารเข้าทําธุรกรรมใดๆ ทีต่ นหรือ “บุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง” ซึง่
ได้แก่ (ก) ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ (ข) ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ (ค) ผูม้ อี าํ นาจควบคุมของบริษทั ฯ (ง) บุคคลที่
มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรส หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับบุคคลตาม (ก) (ข) หรือ (ค)
ซึง่ ได้แก่ บิดา มารดา คู่สมรส บุตร หรือญาติสนิทอื่น และ (จ) นิตบิ ุคคลใดๆ ทีบ่ ุคคลตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ถือหุน้
หรือมีอํานาจควบคุมหรือมีส่วนได้เสียอื่นใด ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมอย่างมีนัยสําคัญ หรือบุคคลตามที่
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ

8.2 การสรรหากรรมการและเจ้าหน้ าที่บริ หาร
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษทั ฯ ประกอบด้วย กรรมการจํานวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่มากกว่า
15 คน สุดแต่ทป่ี ระชุมใหญ่จะเป็ นผูก้ ําหนดเป็ นครัง้ คราว และกรรมการไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจํานวนกรรมการทัง้ หมดนัน้
ต้องมีถนิ่ ทีอ่ ยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษทั ฯ จะต้องเป็ นผูม้ คี ุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามทีก่ ฎหมาย
กําหนด
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นผูแ้ ต่งตัง้ กรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธกี าร ดังนี้
1. ผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสียง
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2. ผู้ถือหุ้น แต่ ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่ม ีอยู่ท งั ้ หมดเลือกตัง้ บุ ค คลคนเดียวหรือหลายคนเป็ น กรรมการก็ได้
แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เป็ นผู้ได้รบั การเลือกตัง้ เป็ นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการ
ทีจ่ ะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีทบ่ี ุคคลซึง่ ได้รบั การเลือกตัง้ ในลําดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากัน
เกินจํานวนกรรมการทีจ่ ะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้เลือกโดยวิธจี บั สลากเพื่อให้ได้ตามจํานวนกรรมการ
ทีจ่ ะพึงมี
ในกรณีทต่ี าํ แหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่นื นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลใดบุคคล
หนึ่งซึ่งมีคุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป ด้วย
คะแนนเสีย งไม่น้ อ ยกว่า 3 ใน 4 ของจํา นวนกรรมการที่ย งั เหลือ อยู่ เว้น แต่ว าระของกรรมการจะเหลือ น้อ ยกว่า
2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตําแหน่ งกรรมการได้เพียงเท่าวาระทีย่ งั เหลืออยู่ของกรรมการที่
ตนแทน
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่ งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่า 3 ใน 4 ของจํานวนผูถ้ อื หุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง และมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจํานวนหุน้ ที่
ถือโดยผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงในการประชุมนัน้
ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่ ง 1 ใน 3 ถ้าจํานวนกรรมการทีจ่ ะแบ่งออกให้ตรง
เป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่สี ุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตําแหน่ งในปี แรกและปี ท่สี อง
ภายหลังจดทะเบียนบริษทั นัน้ ให้ใช้วธิ จี บั สลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปี หลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตําแหน่ งนาน
ทีส่ ดุ นัน้ เป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ง กรรมการทีอ่ อกตามวาระนัน้ อาจถูกเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่กไ็ ด้ (ข้อบังคับบริษทั ฯ ข้อ
ที่ 17)

คณะกรรมการอื่นๆ
คณะกรรมการอื่นๆ ของบริษทั ฯ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการอิสระ คณะกรรมการธรรมาภิบาล
คณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และพัฒนาบุคลากร คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง และคณะกรรมการบริหาร ได้รบั
การแต่งตัง้ โดยคณะกรรมการบริษัท ฯ ทัง้ นี้ คุณ สมบัติของกรรมการอิสระตามประกาศคณะกรรมการกํากับ ตลาดทุ น ที่
ทจ. 28/2551 มีดงั นี้
1. ถือหุน้ ไม่เกิน 1 % ของจํานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี าํ นาจควบคุมบริษทั ทัง้ นี้ ให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ เ่ี กีย่ วข้องของกรรมการอิสระ
รายนัน้ ๆ ด้วย
2. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการทีม่ สี ่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีไ่ ด้รบั เงินเดือนประจํา หรือผูม้ ี
อํานาจควบคุมบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือของผูม้ ี
อํานาจควบคุ ม ของบริษัท เว้น แต่ จ ะได้พ้น จากการมีลกั ษณะดังกล่ าวมาแล้วไม่น้ อ ยกว่า 2 ปี ทัง้ นี้ ลัก ษณะ
ต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีทก่ี รรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการ หรือทีป่ รึกษาของส่วนราชการซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ หรือผูม้ อี าํ นาจควบคุมของบริษทั
3. ไม่เป็ นบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะทีเ่ ป็ น บิดา มารดา
คู่สมรส พีน่ ้อง และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุ้นรายใหญ่ ผูม้ อี ํานาจควบคุม หรือบุคคลที่
ได้รบั การเสนอให้เป็ นผูบ้ ริหาร หรือผูม้ อี าํ นาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
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4. ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ม ี
อํานาจควบคุมของบริษทั ในลักษณะทีอ่ าจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็ น
หรือเคยเป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ัย หรือผูม้ อี ํานาจควบคุมของผูท้ ม่ี คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั
ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุ้นรายใหญ่ หรือผูม้ อี ํานาจควบคุมของบริษทั เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ อื หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มอี ํานาจ
ควบคุมของบริษทั และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ัย ผูม้ อี ํานาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผสู้ อบ
บัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ํานาจควบคุมของบริษทั สังกัดอยู่
เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้ให้บริก ารทางวิช าชีพ ใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็ นที่ป รึก ษากฎหมายหรือที่ป รึก ษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รบั ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ อื หุ้น
รายใหญ่ หรือ ผู้ม ีอํา นาจควบคุ ม ของบริษัท และไม่ เป็ น ผู ถ้ ือ หุ้น ที่ม ีนั ย ผู้ม ีอํ า นาจควบคุ ม หรือ หุ้น ส่ว นของ
ผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็ นกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ อื หุน้ ซึ่ง
เป็ นผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
8. ไม่ป ระกอบกิจ การทีม่ สี ภาพอย่า งเดีย วกัน และเป็ น การแข่งขัน ทีม่ นี ัย กับ กิจ การของบริษ ทั หรือ บริษ ทั ย่อ ย
หรือไม่เป็ นหุน้ ส่วนทีม่ นี ัยในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมการทีม่ สี ่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาที่
รับ เงิน เดือนประจํา หรือถือหุ น้ เกิน 1 % ของจํานวนหุ น้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษ ทั อื่น ซึ่งประกอบ
กิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม่ นี ัยกับกิจการของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
9. ไม่มลี กั ษณะอื่นใดทีท่ าํ ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกีย่ วกับการดําเนินงานของบริษทั
กรรมการอิสระที่มคี ุณสมบัติตามข้อ 1 ถึงข้อ 9 อาจได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดั สินใจในการดําเนิน
กิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มอี ํานาจควบคุม
ของบริษทั โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้
ในกรณีทบ่ี ุคคลทีบ่ ริษทั แต่งตัง้ ให้ดาํ รงตําแหน่งกรรมการอิสระเป็ นบุคคลทีม่ หี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการ
ให้บ ริก ารทางวิช าชีพ เกิน มู ล ค่า ที่กํ า หนดตามข้อ 4. หรือ ข้อ 6. คณะกรรมการบริษัท อาจพิจ ารณาผ่ อ นผัน ให้ได้ หาก
เห็นว่าการแต่งตัง้ บุคคลดังกล่าวไม่มผี ลกระทบต่อการปฏิบตั หิ น้าที่และการให้ความเห็นที่เป็ นอิสระ และบริษทั ได้เปิ ดเผย
ข้อมูลต่อไปนี้ในหนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ ในวาระพิจารณาแต่งตัง้ กรรมการอิสระดังกล่าวแล้ว
(ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ทีท่ ําให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัตไิ ม่เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ทก่ี าํ หนด
(ข) เหตุผลและความจําเป็ นทีย่ งั คงหรือแต่งตัง้ ให้บุคคลดังกล่าวเป็ นกรรมการอิสระ
(ค) ความเห็นของคณะกรรมการของบริษทั ในการเสนอให้มกี ารแต่งตัง้ บุคคลดังกล่าวเป็ นกรรมการอิสระ

เจ้าหน้ าที่ระดับบริ หาร
การแต่งตัง้ กรรมการผูอ้ ํานวยการใหญ่ ซึ่งเป็ นตําแหน่ งเจ้าหน้าทีบ่ ริหารสูงสุดของบริษทั ฯ นัน้ คณะกรรมการบริษทั ฯ
จะแต่งตัง้ คณะกรรมการเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการสรรหาผูด้ าํ รงตําแหน่งกรรมการผูอ้ ํานวยการใหญ่ ซึง่ ประกอบด้วย คณะกรรมการ
บริษัทฯ 4 คน ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 1 คน และรองกรรมการผู้อํานวยการใหญ่ สํานักงาน
เลขานุ การบริษทั ฯ เพื่อแต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาผูด้ าํ รงตําแหน่ งกรรมการผูอ้ ํานวยการใหญ่ โดยมีอํานาจหน้าทีใ่ นการ
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กํา หนดหลัก เกณฑ์ วิธ กี ารสรรหา และดํา เนิน การสรรหาผู ท้ ีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ ประสบการณ์ทีเ่ หมาะสม และ
คุณ สมบัต ิ และไม่ม ลี กั ษณะต้องห้ามตามพระราชบัญ ญัตคิ ุณ สมบัตมิ าตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
พ.ศ. 2518 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม และกฎหมายอื่นทีเ่ กี่ยวข้อง เพื่อดํารงตําแหน่ งกรรมการผูอ้ ํานวยการใหญ่ และเสนอชื่อ
ผูท้ ผ่ี ่านการคัดเลือกที่สมควรได้รบั การแต่งตัง้ คณะกรรมการบริษทั ฯ เพื่อพิจารณาต่อไป
สําหรับเจ้าหน้าทีบ่ ริหารอื่น คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และ
พัฒนาบุคลากร คัดเลือกผูท้ เ่ี หมาะสมมาดํารงตําแหน่ง

8.3 ค่าตอบแทนกรรมการและเจ้าหน้ าที่บริ หาร
ค่าตอบแทนกรรมการ

ทีป่ ระชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2552 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2552 มีมติกําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ฯ
สําหรับปี 2552 ตามทีค่ ณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และพัฒนาบุคลากรเสนอ ดังนี้
•

ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิ น

- ให้กรรมการบริษัทฯ ได้รบั ค่าตอบแทนคนละ 50,000 บาทต่อเดือน เป็ น ประจําทุ กเดือน และได้รบั เบี้ย
ประชุมคนละ 30,000 บาทต่อครัง้ หากในเดือนใดมีการประชุมเกินกว่า 1 ครัง้ คงให้กรรมการบริษทั ฯ ได้รบั
เบีย้ ประชุมคนละ 30,000 บาทเท่านัน้ โดยให้ประธานกรรมการได้รบั เบีย้ ประชุมสูงกว่ากรรมการร้อยละ 25
และรองประธานกรรมการได้รบั สูงกว่ากรรมการร้อยละ 12.5 และให้กรรมการเสียภาษีเงินได้เอง

- ในกรณีกรรมการบริษัทฯ ได้รบั แต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานกรรมการบริษัทฯ ให้เป็ น
กรรมการ อนุ กรรมการ และคณะทํางานชุดต่างๆ ของบริษทั ฯ ให้กรรมการบริษทั ฯ ทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ดังกล่าว
ได้รบั ค่าตอบแทนเพิม่ เป็ นเบี้ยประชุมคนละ 10,000 บาทต่อครัง้ หากในเดือนใด กรรมการ อนุ กรรมการ และ
คณะทํางานชุดใด มีการประชุมเกินกว่า 1 ครัง้ คงให้ได้รบั เบีย้ ประชุมคนละ 10,000 บาทเท่านัน้
- คณะกรรมการตรวจสอบ ให้ได้รบั ค่าตอบแทนเป็ นรายเดือนเท่ากับเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทฯ โดยใน
เดือนทีไ่ ม่มกี ารประชุมคงให้ได้รบั ค่าตอบแทนด้วย
- เงินรางวัลประจําปี (Bonus) : ให้คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้รบั เงินรางวัลประจําปี (Bonus) โดยคํานวณจาก
อัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปั นผลจ่าย และหลักเกณฑ์การจัดสรรเป็ นไปตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ กําหนด
•

ค่าตอบแทนอื่น
สิทธิประโยชน์ดา้ นบัตรโดยสารสําหรับกรรมการ ให้เป็ นไปตามระเบียบของบริษทั ฯ

เนื่องจากบริษทั ฯ ประสบกับสภาวะเศรษฐกิจทีช่ ะลอตัว ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริษทั ฯ ดังนัน้
คณะกรรมการบริษัท ฯ จึงเห็น สมควรให้ป รับ ลดค่าตอบแทน เบี้ยประชุม กรรมการบริษัทฯ และสิทธิป ระโยชน์ ด้านบัตร
โดยสารสําหรับกรรมการบริษทั ฯ นับตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2552 ถึง 30 เมษายน 2553 ดังนี้
(1) ค่าตอบแทนและเบีย้ ประชุมกรรมการบริษทั ฯ ให้ปรับลดลงหนึ่งในสี่
(2) สิทธิประโยชน์ดา้ นบัตรโดยสารสําหรับกรรมการ ให้ใช้สทิ ธิได้ไม่เกินกึง่ หนึ่งของจํานวนเทีย่ วบินทีไ่ ด้รบั สิทธิ

ส่วนที่ 1 หน้าที่ 8-13

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

ค่าตอบแทนสําหรับกรรมการของบริ ษทั ฯ ปี 2552 สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552
หน่วย : ล้านบาท

จํานวน
(ราย)

ค่าตอบแทนรวมเบีย้ ประชุมและเงิ นรางวัลประจําปี

คณะกรรมการบริษทั ฯ1)

26

12.37

คณะกรรมการตรวจสอบ2)

6

0.79

คณะกรรมการอื่นๆ3)

25

1.37

หมายเหตุ : 1) ค่าตอบแทนรวมเบีย้ ประชุม สําหรับคณะกรรมการบริษทั ฯ ค่าเบีย้ ประชุมสําหรับคณะอนุกรรมการ (ไม่รวมคณะกรรมการตรวจสอบ)
และเงินรางวัลประจําปี สําหรับช่วงดํารงตําแหน่ง เป็ นยอดเงินทีจ่ า่ ยจริง ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2552 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552
2) กรรมการบริษท
ั ฯ ทีแ่ ต่งตัง้ ให้มาเป็ นคณะกรรมการตรวจสอบ
3) เป็ นกรรมการจากบุคคลภายนอก

ค่าตอบแทนเจ้าหน้ าที่บริหาร
•

ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิ น
ค่าตอบแทนสําหรับเจ้าหน้ าที่บริ หารของบริ ษทั ฯ ปี 2552 สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552
หน่วย : ล้านบาท

จํานวน
(ราย)

ค่าตอบแทนรวมเงิ นเดือน เงิ นรางวัลประจําปี
สวัสดิ การ

10

29.22

เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
•

ค่าตอบแทนอื่น
สิ ทธิ ประโยชน์ ด้านบัตรโดยสาร
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารของบริษทั ฯ รวมทัง้ คูส่ มรสและบุตร จะได้รบั บัตรโดยสารแบบสํารองทีน่ งได้
ั่

นอกจากค่าตอบแทนที่ได้รบั ข้างต้น เจ้าหน้าที่บริหารของบริษทั ฯ ได้รบั ประโยชน์จากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
หรือกองทุนบําเหน็จพนักงาน เช่นเดียวกับพนักงานของบริษทั ฯ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดงั นี้
กองทุนสํารองเลี้ยงชี พ บริษทั ฯ ได้จดทะเบียนจัดตัง้ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพประเภทจ่ายสมทบพนักงานเมื่อ
วัน ที่ 26 มิถุน ายน 2535 โดยบริษัทฯ จ่ายสมทบเข้ากองทุ นในอัตราร้อยละ 9 ของเงินเดือนค่าจ้างสําหรับพนัก งานที่ม ี
อายุงานไม่เกิน 20 ปี และในอัตราร้อยละ 10 ของเงินเดือนค่าจ้างสําหรับพนักงานทีม่ อี ายุงาน 20 ปี ขน้ึ ไป โดยพนักงาน
จ่ายเงินสะสมในอัตราไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 2 ของเงินเดือนค่าจ้าง แต่ไม่เกินอัตราทีบ่ ริษทั ฯ จ่ายสมทบ
กองทุนบําเหน็ จพนักงาน บริษทั ฯ ได้จดั ตัง้ กองทุนบําเหน็จพนักงาน บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)
โดยจ่ายสมทบกองทุนในอัตราร้อยละ 10 ของเงินเดือนพนักงาน กองทุนนําเงินดังกล่าวไปหาดอกผลในรูปแบบดอกเบีย้ ในกรณีท่ี
เงินในกองทุนตํ่ากว่าภาระผูกพัน บริษทั ฯ จะจ่ายสมทบให้มยี อดเท่ากับภาระผูกพัน ณ วันสิน้ งวดบัญชี

ส่วนที่ 1 หน้าที่ 8-14

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

พนักงานที่อยู่ในกองทุนบําเหน็จ จะต้องมีอายุงานไม่ต่ํากว่า 3 ปี จึงจะมีสทิ ธิได้รบั เงินบําเหน็จตามอายุงานเมื่อ
ลาออก เกษียณ หรือตาย อนึ่ง ตัง้ แต่เดือนมิถุนายน 2535 บริษทั ฯ ได้ดาํ เนินการจัดตัง้ กองทุนสํารองเลีย้ งชีพ พนักงานทีเ่ ข้า
ทํางานหลังจากนี้ จะสามารถเข้า กองทุน สํา รองเลี้ย งชีพ ได้อ ย่า งเดีย ว กองทุน บํา เหน็จ จึงไม่ม สี มาชิก เพิม่ ตัง้ แต่วนั เริม่
จัดตัง้ กองทุนสํารองเลีย้ งชีพ

เงิ นสมทบกองทุ นสํารองเลี้ ยงชี พและเงิ นบําเหน็ จที่ ให้ แก่ เจ้ าหน้ าที่ บริ หารในปี 2552 สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2552
หน่วย : ล้านบาท

เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

จํานวน
(ราย)

จํานวนเงิ น

10

1.76

ส่วนที่ 1 หน้าที่ 8-15

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

8.4 การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
บริษ ทั ฯ เป็ น บริษ ทั จดทะเบีย นทีต่ ระหนัก ถึง ความสํา คัญ ของการดํา เนิน ธุร กิจ และการบริห ารจัด การตามแนว
ทางการกํากับดูแลกิจการทีด่ อี ย่างเป็ นรูปธรรมและต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการบริษทั ฯ ได้จดั ตัง้ คณะกรรมการธรรมาภิบาล
ของบริษทั ฯ และคณะอนุ กรรมการธรรมาภิบาลชุดต่างๆ ตลอดจนสํานักเลขานุ การบริษทั ฯ ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ ฝ่ ายบริหาร
ความเสีย่ ง และกําหนดให้มนี โยบายการกํากับดูแลกิจการ เพื่อสร้างวัฒ นธรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดใี ห้เกิด ขึน้ ภายใน
บริษทั ฯ และเสริมสร้างองค์กรให้มรี ะบบการบริหารทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ประสิทธิผล สร้างความสามารถในการแข่งขัน เป็ น
พืน้ ฐานนํ า ไปสู่ก ารเติบโตทางธุรกิจอย่างยังยื
่ น และเพิ่ม มูลค่าให้กบั ผู้ถือหุ้นในระยะยาว ซึ่งผลการดําเนิ น การตามแนว
ทางการกํากับดูแลกิจการทีด่ ดี งั กล่าว ทําให้บริษทั ฯ ได้รบั การจัดอันดับการกํากับดูแลกิจการตามหลักเกณฑ์การประเมินของ
ตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่งประเทศไทย (ตลท.) และสํานัก งานคณะกรรมการกํากับหลัก ทรัพ ย์และตลาดหลัก ทรัพ ย์ (ก.ล.ต.)
ในระดับ “ดี” ในปี 2547 และในระดับดีมาก ในปี 2548 2549 2551 และ 2552 โดยมี บริษทั ไทยเรทติ้งแอนด์อนิ ฟอร์เมชัน่
เซอร์วสิ จํากัด (Thai Rating and Information Services Company Limited : TRIS) เป็ นผู้ประเมินในปี 2547 และสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institue of Directors Association : IOD) เป็ นผู้ประเมินในปี 2548 2549 2551
และ 2552
จากผลของการประเมินการกํากับดูแลกิจการของบริษทั ฯ ทัง้ 5 ปี ดังกล่าวข้างต้น สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมันทุ
่ ่มเท
ของคณะกรรมการบริษัทฯ ฝ่ ายบริหารและพนักงานทุกคน ที่ให้ความสําคัญในเรื่องการดําเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้
และให้ความเป็ นธรรมต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่ าย ซึง่ จะช่วยเสริมสร้างให้บริษทั ฯ เติบโตอย่างยังยื
่ นและเกิดผลดีต่อประเทศชาติ
โดยรวมต่อไป
บริษทั ฯ ได้มกี ารปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดของกฎหมาย ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทัง้ หลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี ดังนี้

1.

นโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิ จการที่ดี

บริษทั ฯ ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี เพื่อให้การดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ มีการ
เจริญเติบโตอย่างยังยื
่ น โดยคณะกรรมการบริษทั ฯ ได้มมี ติอนุ มตั หิ ลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั ฯ ตัง้ แต่วนั ที่ 28
ตุลาคม 2545 เพื่อปลูกฝั งหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ใี นสํานึกและพฤติกรรมของคณะกรรมการบริษทั ฯ ฝ่ ายบริหาร และ
พนักงาน เพื่อเป็ นพืน้ ฐานสําคัญในการปรับปรุงประสิทธิภาพ และเพิม่ ประสิทธิผลในการประกอบกิจการของบริษทั ฯ และ
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2547 คณะกรรมการบริษทั ฯ มีมติอนุ มตั นิ โยบายธรรมาภิบาลและหลักการกํากับดูแลกิจการของ
บริษ ทั ฯ ใหม่ เพื่อ ให้ม คี วามชัด เจนมากขึน้ โดยนโยบายธรรมาภิบ าล และหลัก การกํ า กับ ดูแ ลกิจ การของบริษ ทั ฯ
ประกอบด้วย

คําขวัญ “ยึดมันในธรรมาภิ
่
บาล ทัง้ สํานึ กและพฤติ กรรม”
นโยบายธรรมาภิ บาล
-

-

การยึดมันในความถู
่
กต้อง (Integrity) หมายความรวมถึง ความซื่อสัตย์ (Honesty) ของกรรมการ ผูบ้ ริหาร
และพนักงาน ในการปฏิบตั หิ น้าที่ และการไม่ยอมให้เกิดความไม่สุจริต หรือความไม่ถูกต้องชอบธรรมเกิดขึน้
ในส่วนทีต่ นรับผิดชอบ
การตอบสนองต่ อความต้ องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย (Responsiveness) หมายความรวมถึง
การให้ความสําคัญต่อการตอบสนองความต้องการของผูถ้ อื หุ้น ลูกค้า คู่คา้ และพนักงาน ตามลําดับ โดยใน
กรณีทม่ี คี วามต้องการไม่สอดคล้องกัน จะสร้างความสมดุลให้มากทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะกระทําได้

ส่วนที่ 1 หน้าที่ 8-16

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

-
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ความโปร่งใส (Transparency) หมายความรวมถึง การดําเนินกิจการอย่างมีความโปร่งใส โดยการเปิ ดเผย
ข้อมูลอย่างเพียงพอตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่ วยงานที่มสี ่วนเกี่ยวข้องในการควบคุม กํากับ ดูแล
บริษทั ฯ เช่น กระทรวงการคลัง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็ นต้น เพื่อสร้างความไว้วางใจ และเปิ ด
โอกาสให้ผเู้ กีย่ วข้อง หรือผูม้ สี ว่ นได้เสียกับบริษทั ฯ สามารถตรวจสอบได้เสมอ
ความรับผิ ดชอบในหน้ าที่ (Responsibility) หมายความรวมถึง ความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิหน้าที่ของ
คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงาน ด้วยขีดความสามารถ และประสิทธิภาพที่เพียงพอ เพื่อให้
บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์
ความรับ ผิ ด ชอบต่ อ ผลการปฏิ บ ตั ิ ห น้ าที่ (Accountability) หมายความรวมถึง คณะกรรมการบริษัท ฯ
ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ต้องพร้อมทีจ่ ะรับผิดชอบต่อผลการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องตน และชีแ้ จงอธิบายการตัดสินใจ
และการกระทําของตนต่อผูท้ ่มี สี ่วนเกี่ยวข้องทัง้ ทางตรงและทางอ้อม โดยเฉพาะต่อผูถ้ อื หุน้ ลูกค้า คู่คา้ และ
พนักงาน
ความเป็ นธรรม (Fairness) หมายความรวมถึง คณะกรรมการบริษทั ฯ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน จะต้องยึดถือ
หลักการบริหารและดําเนินงาน โดยการปฏิบตั ติ ่อผูม้ สี ่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบตั โิ ดยไม่
เป็ นธรรม (Unfair Discrimination) ทัง้ นี้ ต้องคํานึงถึงความเป็ นธรรมต่อผูเ้ กีย่ วข้องทุกฝ่ าย
วิ สยั ทัศน์ (Vision) หมายความรวมถึง การมีวสิ ยั ทัศน์ของคณะกรรมการบริษทั ฯ และผูบ้ ริหาร โดยการยึดถือ
การสร้างมูลค่าเพิม่ แก่กจิ การในระยะยาวทีจ่ ะสนองภารกิจ โดยไม่ทาํ ลายขีดความสามารถในระยะสัน้ เพือ่ เพิม่
ความสามารถในการแข่งขันในทุกด้าน และเพื่อให้ผเู้ กีย่ วข้อง โดยเฉพาะผูถ้ อื หุน้ และนักลงทุนมีความเชื่อมันต่
่ อ
ผลการดําเนินงานในปั จจุบนั และอนาคต
จริ ย ธรรม (Ethics) หมายความรวมถึ ง การมี จิ ต สํ า นึ ก และพฤติ ก รรมที่ ดี ต ามกรอบ จริ ย ธรรมธุ ร กิ จ และ
จรรยาบรรณที่ดีในการประกอบธุรกิจ โดยมีความซื่อสัตย์ต่อตําแหน่งหน้าที่ของกรรมการและผูบ้ ริ หาร

สําหรับหลักการกํากับดูแลกิจการของบริษทั ฯ ยังได้ยดึ ถือปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ และแนวทางการกํากับดูแลทีด่ ี
ของรัฐ วิส าหกิจ ที่กํ า หนดโดยกระทรวงการคลัง หลัก การกํ า กับ ดูแ ลกิจ การที่ดีสํา หรับ บริษัท จดทะเบีย นปี 2549 ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทัง้ ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานสากล (International Best Practices) ด้วย
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการธรรมาภิบาลของบริษทั ฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษทั ฯ ฝ่ าย
บริหาร และผูท้ รงคุณวุฒจิ ากภายนอก มีอํานาจหน้าทีต่ รวจสอบและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ เพื่อให้เกิดการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดตี ามหลักการทีก่ ระทรวงการคลังและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด รวมทัง้ หลักการปฏิบตั ทิ ด่ี ซี ่งึ
เป็ น ที่ย อมรับ ในระดับ สากล ติด ต่ อ ประสานงานกับ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริห ารความเสีย่ ง และ
คณะกรรมการอื่นๆ ของบริษทั ฯ ได้ตามทีเ่ ห็นสมควร คณะกรรมการธรรมาภิบาลของบริษทั ฯ ได้มกี ารติดตามและทบทวนให้
มีการปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการอย่างเป็ น รูป ธรรมมากขึ้น รวมทัง้ มีการปรับ ปรุงนโยบายดังกล่าวให้ม ีความ
เหมาะสม อย่างสมํ่าเสมอ ตลอดจนสนับสนุ นให้กรรมการทุกท่านเข้าร่วมการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association : IOD) และสถาบันอื่นๆ ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการกํากับดูแล
กิจการทีด่ อี ย่างต่อเนื่อง
คณะกรรมการธรรมาภิบาลของบริษทั ฯ ได้ทบทวนและแต่งตัง้ คณะอนุ กรรมการส่งเสริมธรรมาภิบาลและ จริยธรรม
ทัง้ นี้ เพื่อให้การดําเนินการในการกํากับดูแลการจัดทําแผนการเสริมสร้างธรรมาภิบาลของหน่ วยงานต่างๆ ภายในองค์กร
มีความชัดเจน เป็ นระบบ และนําไปสูก่ ารปฏิบตั อิ ย่างเป็ นรูปธรรม รวมถึงการส่งเสริม เผยแพร่ และปลูกฝั งจริยธรรมให้เป็ นที่
รับทราบ เข้าใจ และถือปฏิบตั ใิ นบรรดาบุคลากรทุกระดับของบริษทั ฯ
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ผูถ้ ือหุ้น : สิ ทธิ และความเท่าเทียมกันของผูถ้ ือหุ้น
สิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ้น

บริษทั ฯ ให้ความสําคัญกับผูถ้ อื หุน้ และสิทธิของผูถ้ อื หุน้ การทําให้ผถู้ อื หุน้ ไว้วางใจและมันใจในการลงทุ
่
นกับบริษทั ฯ
คือ การทีบ่ ริษทั ฯ มีนโยบาย หรือการดําเนินการทีป่ กป้ องและรักษาสิทธิขนั ้ พืน้ ฐานของผูถ้ อื หุน้ ทีพ่ งึ ได้รบั ได้แก่ สิทธิในการ
ซือ้ ขาย โอน หลักทรัพย์ทต่ี นถืออยู่ สิทธิในการมีส่วนแบ่งผลกําไรของบริษทั ฯ สิทธิการได้รบั ข้อมูลของบริษทั ฯ อย่างเพียงพอ
และทันเวลา สิทธิต่างๆ ในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ สิทธิการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน สิทธิ
การแสดงความคิดเห็นและซักถามในการประชุมผูถ้ อื หุ้น สิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมและเสนอชื่อ
บุคคลทีม่ คี ุณสมบัตเิ หมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั ฯ สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสําคัญของ
บริษทั ฯ เช่น การเลือกตัง้ กรรมการ การอนุ มตั ธิ ุรกรรมที่สําคัญและมีผลต่อทิศทางการดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ การแก้ไข
หนังสือบริคณห์สนธิขอ้ บังคับของบริษทั ฯ เป็ นต้น

การปฏิ บตั ิ ต่อผูถ้ ือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
นโยบายบริษัทฯ คือการอํานวยความสะดวกให้ผูถ้ อื หุ้น และปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เป็ นธรรม
และเป็ น ไปตามข้อกํา หนดกฎหมาย อัน ได้แ ก่ การปกป้ องสิท ธิข นั ้ พืน้ ฐานของผูถ้ อื หุน้ การกํา หนดให้สทิ ธิออกเสียงใน
ที่ประชุมเป็ นไปตามจํานวนหุ้นที่ผู้ถอื หุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสทิ ธิเท่ากับหนึ่งเสียง การกําหนดให้กรรมการอิสระเป็ นผูม้ ี
หน้าทีด่ ูแลผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อย การกําหนดมาตรการป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายใน (Insider Trading) เพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่
ตนเองหรือผูอ้ ่นื ในทางมิชอบของกรรมการบริษทั ฯ ผูบ้ ริหาร รวมทัง้ คู่สมรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ โดยบริษทั ฯ ได้
ออกประกาศห้ามกรรมการ รวมถึงกรรมการที่พ้นตําแหน่ งในช่วงเวลา 6 เดือน และผู้บริหาร ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
ก่อนประกาศงบการเงินเป็ นเวลา 1 เดือน และหลังประกาศเป็ นเวลา 3 วัน การกําหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้ าที่
รายงานการถือครองหุน้ ของบริษทั ฯ และจัดทํารายงานการถือครองหุน้ เสนอคณะกรรมการบริษทั ฯ ทุกเดือน ทัง้ นี้ เพื่อมิให้
กรรมการและผูบ้ ริหาร นําข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ ซึง่ จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผูถ้ อื หุน้ เป็ นต้น

3.

สิ ทธิ ของผูม้ ีส่วนได้เสีย

ภารกิจหลักของบริษทั ฯ คือการให้บริการขนส่งทางอากาศอย่างครบวงจร ทัง้ ภายในและระหว่างประเทศ โดยใส่ใจ
ในเรื่องความปลอดภัย ความสะดวกสบาย และการบริการทีม่ คี ุณภาพ เพื่อสร้างความเชื่อมันและความพึ
่
งพอใจแก่ลูกค้า มี
การบริหารธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทางปฏิบตั ทิ เ่ี ป็ นสากล และมีผลประกอบการทีด่ ี เพื่อสร้างมูลค่าสูงสุดสําหรับ
ผู ถ้ อื หุ น้ สร้า งสิ ง่ แวดล้อ มในการทํ า งานและให้ผ ลตอบแทนที เ่ หมาะสม เพื ่อ จูง ใจให้พ นัก งานเรีย นรู แ้ ละทํ า งาน
อย่างเต็มศักยภาพ และภูมใิ จทีเ่ ป็ นส่วนร่วมในความสําเร็จของบริษทั ฯ ซึ่งมีความรับผิดชอบต่อประเทศชาติในฐานะทีเ่ ป็ น
สายการบินแห่งชาติ
เพื่อให้บรรลุภารกิจหลักของบริษทั ฯ ดังกล่าว บริษทั ฯ จึงให้ความสําคัญต่อสิทธิของผูม้ สี ่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะ
เป็ นผูม้ สี ่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผูถ้ อื หุ้น คณะกรรมการ พนักงานของบริษทั ฯ และผูม้ สี ่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า
เจ้าหนี้ คู่แข่ง ภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆ ทีบ่ ริษทั ฯ ได้ดาํ เนินกิจกรรมภายในและภายนอกบริษทั ฯ ตามหลักความรับผิดชอบ
ต่อสังคมเชิงบรรษัท (Corporate Social Responsibility : CSR) ตัง้ แต่ปี 2545 บริษทั ฯ ได้กําหนดแนวทางการปฏิบตั ไิ ว้เป็ น
ลายลัก ษณ์ อกั ษรในจรรยาบรรณการบิน ไทย เพื่อให้ค ณะกรรมการ ฝ่ ายบริห าร และพนัก งานทุ ก ระดับ ถือปฏิบ ัติอย่า ง
เคร่งครัด และในปี 2549 ได้มอบหมายให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลของบริษทั ฯ พิจารณาปรับปรุงจรรยาบรรณการบินไทย
ให้มเี นื้อหาสาระทีค่ รอบคลุม ชัดเจน และสอดคล้องกับการดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ รวมทัง้ เปิ ดโอกาสให้พนักงานทุกคนมี
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ส่วนร่วมในการจัดทําจรรยาบรรณการบินไทย การดําเนินงานทีผ่ ่านมา บริษทั ฯ ได้คํานึงถึงสิทธิของผูม้ สี ่วนได้เสียทุกฝ่ าย
ดังนี้

ผูถ้ ือหุ้น
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดําเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็ นธรรม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมันใจว่
่ าในการ
ตัดสินใจและกระทําการใดๆ บริษทั ฯ ได้กระทําอย่างละเอียด รอบคอบ คํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผูถ้ อื หุน้ และกลุ่มผูท้ ่ี
เกีย่ วข้อง โดยใช้ความพยายามอย่างทีส่ ุด เพื่อสร้างผลตอบแทนทีด่ ใี ห้แก่ผถู้ อื หุน้ อย่างต่อเนื่อง ยังยื
่ น และปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้
ด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกัน และกําหนดแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี้
- ปฏิบ ัติห น้ าที่ด้วยความซื่อสัต ย์ สุจริตและเป็ นธรรม โดยคํานึ งถึงผู้ถือหุ้น ทัง้ รายใหญ่ แ ละรายย่อย และเพื่อ
ประโยชน์ของกลุ่มผูท้ เ่ี กีย่ วข้องโดยรวม
- บริหารกิจการของบริษทั ฯ ให้มคี วามเจริญก้าวหน้า มันคง
่ และก่อให้เกิดผลตอบแทนทีด่ ใี ห้แก่ผถู้ อื หุน้
- ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความสามารถและความระมัดระวัง เยีย่ งผูท้ ม่ี คี วามรูป้ ระสบการณ์และความชํานาญ
- จัดการดูแลไม่ให้ทรัพย์สนิ ใดๆ ของบริษทั ฯ สูญค่า หรือสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์
- เปิ ดเผยข้อมูลและสารสนเทศทัง้ ทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินทีเ่ กีย่ วกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษทั ฯ
ที่เป็ นจริง อย่ างครบถ้วนเพียงพอ สมํ่าเสมอ ทันเวลา และแสดงให้เห็นถึงสถานภาพของการประกอบการและ
สถานภาพทางการเงินทีแ่ ท้จริงของบริษทั ฯ

ลูกค้า
เพื่อให้พนักงานทุกคนร่วมกันสร้างสรรค์ความพึงพอใจสูงสุดให้กบั ลูกค้าในทุกจุดบริการ บริษทั ฯ จึงมีเจตจํานงทีจ่ ะ
แสวงหาวิธกี ารทีส่ ามารถสนองความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิง่ ขึน้ และกําหนดแนวทางปฏิบตั ิ
ดังนี้
- มีทศั นคติทด่ี ี และให้ความสําคัญต่อลูกค้าและงานบริการ ปฏิบตั ิต่อลูกค้าด้วยความเต็ม ใจ กระตือรือร้น ยิ้มแย้ม
แจ่มใส มีน้ําใจ สุภาพอ่อนโยน และรักษาความลับของลูกค้า โดยไม่นําไปใช้เพือ่ ประโยชน์ของตนเองหรือผูอ้ ่นื โดย
มิชอบ รวมทัง้ ให้เกียรติและปฏิบตั ติ ่อลูกค้าทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบตั ติ ่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด
โดยเฉพาะ ทัง้ นี้ เพื่อมอบบริการให้เป็ นที่ประทับใจทุกครัง้ อย่างมีคุณภาพตรงตามหรือเหนือกว่าความคาดหมาย
ของลูกค้า
- ต้องศึกษาและทําความเข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างละเอียดและถูกต้อง เพื่อกําหนดเป็ นมาตรฐานในทุกจุด
บริการ เพื่อตอบสนองได้ตรงความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า รวมทัง้ ต้องสนใจใฝ่ หาข้อมูลความรูท้ ่ที นั สมัยอยู่
เสมอ และสังสมประสบการณ์
่
ในการทํางานให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ เพือ่ สร้างสรรค์บริการใหม่ๆ ให้ลกู ค้าเกิดความ
ประทับใจสูงสุด และกลับมาใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษทั ฯ อีก
- สร้างสัมพันธภาพที่ดีกบั ลูกค้าอย่างต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ โดยให้โอกาสลูกค้ามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์งาน
บริการ รวมทัง้ จัดให้มรี ะบบและกระบวนการรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า และดําเนินการอย่างถึงที่สุด เพื่อให้ขอ้
ร้องเรียนได้รบั การตอบสนองอย่างรวดเร็ว เป็ นทีพ่ อใจของลูกค้า

คู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ หรือลูกหนี้
บริษทั ฯ มีนโยบายที่จะให้การปฏิบตั ติ ่อคู่คา้ และ/หรือเจ้าหนี้หรือลูกหนี้อย่างเสมอภาคและเป็ นธรรม โดยคํานึงถึง
ประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ และตัง้ อยู่บนพืน้ ฐานของการได้รบั ผลตอบแทนทีเ่ ป็ นธรรมต่อทัง้ สองฝ่ าย หลีกเลีย่ งสถานการณ์
ทีท่ ําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทัง้ ปฏิบตั ติ ามพันธะสัญญา ให้ขอ้ มูลที่เป็ นจริง รายงานทีถ่ ูกต้อง การเจรจา
แก้ปัญหา และหาทางออกตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และกําหนดแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี้
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- ไม่รบั เงิน สิง่ ของ หรือประโยชน์ใดๆ จากคูค่ า้ และ/หรือเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ ทีม่ มี ลู ค่าเกินกว่า 3,000 บาท
- ไม่เรียก รับ จ่าย หรือเสนอจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ ม่สุจริตในการค้ากับคู่คา้ และไม่เรียก รับ จ่าย หรือเสนอจ่าย
ผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ ม่สจุ ริตในการค้าจากเจ้าหนี้และ/หรือลูกหนี้
- ถ้ามีขอ้ มูลว่ามีการเรียก การรับ จ่าย หรือเสนอจ่ายผลประโยชน์ ใดๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึน้ ให้รบี ดําเนินการแก้ไข
ปั ญหาตามขัน้ ตอนต่างๆ อย่างเป็ นธรรม
- รักษา และปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขของสัญญาทีม่ ตี ่อคูค่ า้ และ/หรือเจ้าหนี้หรือลูกหนี้อย่างครบถ้วน และหากไม่สามารถ
ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขข้อหนึ่งข้อใดได้กต็ อ้ งรีบแจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบล่วงหน้าเพือ่ หาแนวทางแก้ไขปั ญหา

คู่แข่งทางการค้า
บริษทั ฯ มีนโยบายทีจ่ ะปฏิบตั ติ ่อคู่แข่งทางการค้าให้สอดคล้องกับหลักสากลภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกีย่ วกับหลัก
ปฏิบตั กิ ารแข่งขันทางการค้าไม่ละเมิดความลับ หรือล่วงรูค้ วามลับทางการค้าของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธฉี ้อฉล และกําหนด
แนวทางปฏิบตั ิ ดังนี้
- ประพฤติปฏิบตั ภิ ายใต้กรอบการแข่งขันทีด่ ี
- ไม่ทาํ ลายชือ่ เสียงของคูแ่ ข่งขันทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้ายและปราศจากซึง่ ข้อมูลความจริง
- ไม่เข้าถึงสารสนเทศทีเ่ ป็ นความลับของคูแ่ ข่งด้วยวิธกี ารทีไ่ ม่สจุ ริต หรือด้วยวิธกี ารอื่นทีไ่ ม่เหมาะสม

สังคมและส่วนรวม

- คํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม และไม่กระทําการใดๆ ทีจ่ ะมีผลเสียหายต่อชื่อเสียงของประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติ
สิง่ แวดล้อม และประโยชน์สาธารณะ
- ให้การสนับสนุนแก่กจิ กรรมทีจ่ ะมีสว่ นสร้างสรรค์สงั คม
- ส่งเสริมและปลูกฝั งให้เกิดจิตสํานึกของความรับผิดชอบต่อสังคมในหมูพ่ นักงานทุกระดับ
- ไม่กระทําการช่วยเหลือ สนับสนุนหรือยอมเป็ นเครือ่ งมือ ทีจ่ ะทําให้เกิดการหลีกเลีย่ งการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
- ไม่นําบริษทั ฯ ไปสนับสนุน หรือเป็ นฝั กฝ่ ายทางการเมือง โดยต้องวางตนเป็ นกลางทางการเมืองอย่างเคร่งครัด

4.

การประชุมผูถ้ ือหุ้น

บริษทั ฯ ได้จดั ให้มกี ารประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้
ปฏิบ ตั ิต ามแนวทางการจัด ประชุม ผู ้ถ ือ หุ ้น ที่ด ขี องสํา นัก งานคณะกรรมการกํา กับ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์
(ก.ล.ต.) รวมทัง้ ปรับปรุงเพิม่ เติมตามหลักเกณฑ์ของบริษทั ไทยเรทติ้ง แอนด์อนิ ฟอร์เมชัน่ เซอร์วสิ จํากัด (TRIS) สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) และตรวจสอบให้การประชุมผูถ้ อื หุน้ มีขอ้ ปฏิบตั คิ รบถ้วนตามข้อกําหนดทีร่ ะบุไว้
ใน Annual General Meeting Checklist (AGM Checklist) โดยตามโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผูถ้ อื หุ้นสามัญ
ประจําปี ของบริษทั จดทะเบียน โดยสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย สมาคมบริษทั จดทะเบียน และสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพือ่ ยกระดับคุณภาพการจัดการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี ของบริษทั ฯ ดังนี้
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การกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประชุม
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ ที่ 4/2552 เมื่อ วัน ที่ 18 มีน าคม 2552 ได้มมี ติกําหนดให้จดั การประชุมใหญ่
สามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2552 ในวันที่ 22 เมษายน 2552 บริษัทฯ ได้เปิ ดเผยมติดงั กล่าวในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และเผยแพร่คําบอกกล่าวเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ ในเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ตัง้ แต่วนั ที่ 19 มีนาคม 2552 ซึ่งอยู่
ภายในกําหนดระยะเวลา 4 เดือน นับแต่วนั ปิ ดบัญชีประจําปี ของบริษทั ฯ ตามข้อบังคับของบริษทั ฯ โดยจัดประชุมใหญ่สามัญ
ผูถ้ อื หุ้น ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ ชัน้ 3 สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรงั สิต กรุงเทพมหานคร มีผูถ้ อื หุ้นและผูร้ บั มอบฉันทะ
แทน จํานวน 2,275 ราย ถือหุ้นรวมกันทัง้ สิ้น 1,367,284,565 หุน้ เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ ายทัง้ หมดของ
บริษทั ฯ เข้าร่วมประชุม ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษทั ฯ

ก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุ้น
ในการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุ้นประจําปี 2552 เพื่อเป็ นการส่งเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดเี กี่ยวกับการดูแลสิทธิ
ของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุ เป็ น วาระการประชุ ม และเสนอชื่อบุ คคลที่ม ี
คุณสมบัตเิ หมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั ฯ เป็ นการล่วงหน้า ตัง้ แต่วนั ที่ 4 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 31
ธันวาคม 2551 โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธกี ารตามทีไ่ ด้เปิ ดเผยบนเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ที่ http://www.thaiairways.com
พร้อมทัง้ บริษัทฯ ได้มหี นังสือลงนามโดยรองกรรมการผู้อํานวยการใหญ่ สํานักเลขานุ การบริษัทฯ เรียนกรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การส่งเอกสารการประชุมและการมอบฉันทะ
บริษ ทั ฯ ได้จ ดั ส่ง หนัง สือ เชิญ ประชุม ซึ่ง บรรจุว าระทีส่ ํา คัญ อย่า งครบถ้ว นตามกฎหมาย ข้อ กํา หนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อบังคับของบริษัทฯ อาทิ รายละเอียดวาระการประชุมที่เพียงพอที่จะประกอบการตัดสินใจ
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้ระบุอย่างชัดเจนในแต่ละวาระทีน่ ํ าเสนอว่า เป็ นเรื่องทีน่ ํ าเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุ มตั ิ หรือเพื่อพิจารณา รวมทัง้
นํ าเสนอความเห็นของคณะกรรมการบริษทั ฯ ในแต่ละวาระอย่างชัดเจน รายงานการประชุมครัง้ ที่ผ่านมา รายงานประจําปี
พร้อมทัง้ เอกสารประกอบการประชุม เอกสารทีต่ อ้ งใช้ในการมอบฉันทะและระบุวธิ กี ารไว้ชดั เจน ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ได้พจิ ารณา
ล่วงหน้าก่อนการประชุมมากกว่า 14 วัน และได้ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย เรือ่ งคําบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่
สามัญผู้ถือหุ้นติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน เพื่อบอกกล่าวผู้ถือหุ้นล่วงหน้ าในเวลาที่
เพียงพอสําหรับเตรียมตัวศึกษาข้อมูลในการพิจารณาเกี่ยวกับวาระการประชุมก่อนมาเข้าร่วมประชุม หนังสือเชิญประชุม
ได้จดั ส่งให้กบั ผูถ้ อื หุ้นทุกรายที่มรี ายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุ้นของบริษทั ฯ รวมทัง้ ได้แต่งตัง้ กรรมการอิสระ เป็ น
ผูร้ บั มอบฉัน ทะแทนผูถ้ อื หุ น้ ในกรณีทีผ่ ูถ้ ือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อ่นื มาประชุมแทน สามารถเลือกมอบฉันทะให้
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกรรมการอิสระของบริษทั ฯ เข้าประชุมแทนได้

วันประชุมผูถ้ อื หุ้น
การเข้าร่วมประชุมและการลงทะเบียน
บริษทั ฯ ได้แจ้งในเอกสารประกอบการประชุมทีจ่ ดั ส่งพร้อมหนังสือนัดประชุม เพื่อให้ผูถ้ อื หุน้ ทราบถึงกระบวนการ
และขัน้ ตอนในการเข้า ร่วมประชุม การตรวจสอบเอกสารหรือหลัก ฐานเพื่อแสดงสิท ธิใ นการเข้าร่วมประชุม บริษทั ฯ ได้
อํานวยความสะดวกให้กบั ผูถ้ อื หุ้นโดยได้กําหนดวันเวลาการประชุม สถานทีป่ ระชุมที่มนใจในด้
ั่
านการรักษาความปลอดภัย
ให้กบั ผู้ถือหุ้น จัดเจ้าหน้ าที่ลงทะเบียน และกําหนดจุดบริการรับลงทะเบียนให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม
อย่างเหมาะสมและเพียงพอ โดยผูถ้ อื หุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุม 2 ชัวโมง
่ และต่อเนื่อง
จนกว่าการประชุมผูถ้ อื หุน้ จะแล้วเสร็จ รวมถึงการจัดของทีร่ ะลึก และการเลีย้ งรับรองทีเ่ หมาะสมแก่ผถู้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมด้วย
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การเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุ้นของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
ในปี 2552 ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ทําหน้าทีป่ ระธานของทีป่ ระชุมฯ พร้อมผูแ้ ทนหน่วยงานต่างๆ
และฝ่ ายบริหารของบริษทั ฯ ได้เข้าร่วมประชุม เพือ่ รับฟั งความคิดเห็น และตอบข้อซักถามของผูถ้ อื หุน้ ดังนี้
1. พลอากาศเอก ณรงค์ศกั ดิ ์ สังขพงศ์

2. นายธรรมศักดิ ์

ชุตวิ งศ์

3.
4.
5.
6.

นางงามนิตย์
เรืออากาศโท นรหัช
นายปานฑิต
เรืออากาศเอก มนตรี

สมบัตพิ บิ ูลย์
พลอยใหญ่
ชนะภัย
จําเรียง

นายอภิชาติ
นายโชคชัย
นางสุวคนธ์
นางสุนทั ี

ดนัยวรรณ
ปั ญญายงค์
นะวงศ์
อิศวพรชัย

7.
8.
9.
10.

11. นายประกอบเกียรติ

นินนาท

12. นาวาอากาศตรี ไพรัช
13. นายปรีดี
14. นางชุดา

แผ้วสกุล
บุญซื่อ
ธนะภูม ิ

15. นางนารีลกั ษณ์

วิมกุ ตานนท์

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

ตันตนันตา
เรียงวัฒนสุข
พรพิบลู ย์
สิงห์กุล
โชติชนาภิบาล
โภคะสุวรรณ
บุนนาค
ธนพุทธิ
บุรุษรัตนพันธุ์
โกมลารชุน
โรหิตเสถียร

นายรัช
นายพิเชษฐ์
นายธีรทัต
นายธงชัย
นายธีรพล
เรืออากาศเอก โสภิต
นายดนุช
นายสรินทร
เรืออากาศเอก จรัสพงษ์
เรืออากาศโท ณรุจ
นางพิณคํา

รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่อาวุโส สํานักเลขานุการ
บริษทั ฯ รักษาการกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
และเลขานุการคณะกรรมการบริษทั ฯ
กรรมการผูจ้ ดั การ ฝ่ ายช่าง
ระดับรองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่ สายการเงินและการบัญชี
รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่ สายปฏิบตั กิ าร
รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่ สายการพาณิชย์
รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
สายทรัพยากรบุคคลและบริหารทัวไป
่
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ ฝ่ ายบริหารความเสีย่ งและประกันภัย
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ โครงการสุวรรณภูม ิ
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ สํานักงานการตรวจสอบภายใน
ทีป่ รึกษา ฝ่ ายกิจกรรมพิเศษ
สังกัดสํานักงานกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
ทีป่ รึกษา ฝ่ ายกิจกรรมพิเศษ
สังกัดสํานักงานกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ ฝ่ ายสนับสนุ นงานซ่อมบํารุงอากาศยาน
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ ฝ่ ายพันธมิตรและธุรกิจตอบแทนลูกค้า
ทีป่ รึกษา ฝ่ ายกิจกรรมพิเศษ
สังกัดสํานักงานกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ ฝ่ ายวางแผนและประสานงาน
การเดินทางลูกค้าพิเศษ
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ ฝ่ ายการเงินองค์กร
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ ฝ่ ายวางแผน
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ ฝ่ ายบัญชีการเงิน
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ ฝ่ ายพัฒนาและสนับสนุนการพาณิชย์
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ ฝ่ ายงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ ฝ่ ายวางแผนการตลาดและบริหารรายได้
กรรมการผูจ้ ดั การ ฝ่ ายบริการลานจอดและอุปกรณ์ภาคพืน้
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ ฝ่ ายบริหารทัวไป
่
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ ฝ่ ายสนับสนุนปฏิบตั กิ าร
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ ฝ่ ายบริการบนเครือ่ งบิน
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27.
28.
29.
30.
31.
32.

นายพิชยั
นายสมิทธิ
นายเล็ก
นายพฤทธิ ์
นางชาริตา
นายนิรุจน์

แบบ 56-1

จึงอนุวตั ร
พิรุณสาร
กลิน่ วิบูลย์
บุปผาคํา
ลีลายุทธ
มณีพนั ธ์

ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ ฝ่ ายขาย
กรรมการผูจ้ ดั การ ฝ่ ายครัวการบิน
กรรมการผูจ้ ดั การ ฝ่ ายบริการลูกค้าภาคพืน้
กรรมการผูจ้ ดั การ ฝ่ ายการพาณิชย์สนิ ค้าและไปรษณียภัณฑ์
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ ฝ่ ายบัญชีบริหารและงบประมาณ
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ ฝ่ ายกฎหมาย

การเปิ ดโอกาสให้ผถ้ ู ือหุ้นซักถามและแสดงความคิ ดเห็น การลงมติ และการบันทึกรายงานการประชุม
ในการประชุ ม ใหญ่ ส ามัญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจํ า ปี 2552 ก่ อ นดํ า เนิ น การประชุ ม ประธานในที่ ป ระชุ ม ได้ ม ี ก ารแจ้ ง
รายละเอียดขององค์ประชุม อธิบายวิธกี ารลงคะแนน การนับคะแนน การใช้บตั รลงคะแนน การเก็บบัตรลงคะแนน การนับ
คะแนนเสียง และเปิ ดเผยผลการนับคะแนนในแต่ละวาระอย่างชัดเจน โปร่งใส และเก็บบัตรลงคะแนนไว้เพื่อให้สามารถตรวจสอบ
ได้ในภายหลัง รวมทัง้ เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ อื หุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสมและเพียงพอ และให้ฝ่ายบริหาร
ที่เกี่ยวข้องชี้แจงและให้ขอ้ มูลต่างๆ แก่ผูถ้ อื หุ้นอย่างครบถ้วนและชัดเจน สําหรับการลงคะแนนและนับคะแนนเสียง บริษทั ฯ
ปฏิบตั ติ ามข้อบังคับของบริษทั ฯ ที่กําหนดให้ 1 หุ้น เป็ น 1 เสียง และนับเสียงข้างมากเป็ นมติ โดยใช้บตั รลงคะแนนเฉพาะกรณี
ทีผ่ ูถ้ อื หุน้ คัดค้าน หรืองดออกเสียง และเก็บบัตรลงคะแนนไว้เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง รวมทัง้ บริษทั ฯ มีการ
จดบันทึกรายงานการประชุมอย่างครบถ้วนและมีการบันทึกภาพประชุมในลักษณะสื่อวิดที ศั น์และพร้อมให้บริการเผยแพร่
แก่ผถู้ อื หุน้ ทีส่ นใจ

ภายหลังวันประชุมผูถ้ ือหุ้น
การแจ้งมติ ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น

บริษทั ฯ ได้แจ้งมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในวันทําการถัดไป โดยมติ
ดังกล่าวได้ระบุผลของมติ (เห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ) และผลของการลงคะแนนเสียง (เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย/งดออกเสียง) ในแต่ละ
วาระ และจัดส่งรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ ซึง่ จดบันทึกรายชือ่ กรรมการ/ผูบ้ ริหารทีเ่ ข้าร่วมประชุม ผลของมติ (เห็นชอบ/ไม่
เห็นชอบ) และผลของการลงคะแนนเสียง (เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย/งดออกเสียง) ในวาระทีข่ อรับรอง/อนุ มตั จิ ากผูถ้ อื หุน้ รวมทัง้
ประเด็นอภิปรายที่สําคัญ ข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระและการชี้แจงของบริษัทฯ อย่างละเอียดให้ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและหน่ ว ยงานราชการ ภายในระยะเวลา 14 วัน นั บ แต่ ว ัน ประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น พร้อ มทั ง้ เผยแพร่ ร ายงาน
การประชุมผูถ้ อื หุน้ บนเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ที่ www.thaiairways.com ด้วย

5.

ภาวะผูน้ ําและวิ สยั ทัศน์

คณะกรรมการบริษัท ฯ ประกอบด้วยบุ ค คลที่ม ีค วามรู้ ความสามารถ มีท ัก ษะและประสบการณ์ ก ารทํ างานจาก
หลากหลายสาขา อาทิ ด้านการบิน การเงิน การบัญชี กฎหมาย การบริหารธุรกิจ หรือการบริหารราชการแผ่นดิน เป็ นทีย่ อมรับ
ในระดับ ประเทศ มีค วามเข้า ใจในบทบาท และหน้ า ที่ท่ีต้อ งรับ ผิด ชอบเป็ น อย่า งดี ทํ า ให้ก ารปฏิบ ัติงานเป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ มีส่วนร่วมในการให้ความเห็นชอบวิสยั ทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้ าหมาย แผนกลยุทธ์ และอนุ มตั ใิ นประเด็น
สําคัญที่เกี่ยวกับทิศทางและนโยบายการดําเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงแผนวิสาหกิจและงบประมาณประจําปี ตลอดจน
กํากับดูแลให้การบริหารงานของฝ่ ายบริหาร ดําเนินการตามแผนกลยุทธ์และงบประมาณทีก่ ําหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ
และถู กต้องตามกฎ ระเบียบข้อบังคับต่ างๆ ของหน่ วยงานที่กํ ากับดูแล หน่ วยงานทางราชการที่เกี่ยวข้องและตามมติของ
ที่ประชุมผูถ้ อื หุ้น รวมทัง้ ได้จดั ให้มกี ระบวนการตรวจสอบภายในและกระบวนการบริหารความเสีย่ งที่เหมาะสมโดยคํานึงถึง

ส่วนที่ 1 หน้าที่ 8-23

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

ประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ และของผูท้ ม่ี สี ว่ นได้เสีย และเป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี เพื่อเพิม่ มูลค่าทางเศรษฐกิจ
ให้กบั บริษทั ฯ และเพิม่ ความมันคงสู
่ งสุดแก่ผถู้ อื หุน้

6.

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัท ฯ ยึด มันและให้
่
ค วามสําคัญ ในหลัก การการกํ ากับ ดูแ ลกิจการที่ดี ที่จะขจัดความขัด แย้งทางผลประโยชน์
ซึง่ คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้พจิ ารณารายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน หรือรายการ
ระหว่างกันอย่างเหมาะสมภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี และมีการดูแลให้คณะกรรมการ ฝ่ ายบริหาร และพนักงานทุกคนถือ
ปฏิบ ัติโดยเคร่งครัด ตามข้อ กํ า หนดของตลาดหลัก ทรัพ ย์ เพื่อ ให้เป็ น ที่เชื่อ ถือ และไว้วางใจของผู้ม ีส่ ว นได้เสีย ทุ ก ฝ่ าย
ซึง่ มีหลักเกณฑ์สาํ คัญ ดังนี้
บริษทั ฯ ได้ออกประกาศบริษทั ฯ เรือ่ ง การเปิ ดเผยข้อมูลรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันของบริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)
ตามหลัก เกณฑ์ แ ละวิธีก ารของตลาดหลัก ทรัพ ย์ ตัง้ แต่ ก ัน ยายน 2547 เพื่ อให้ ค ณะกรรมการบริษั ท ฯ และฝ่ ายบริห าร
ทุ กท่ านซึ่งเข้าข่ ายบุ คคลที่เกี่ยวโยงกันตามคํ านิ ยามของสํานั กงานคณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เปิ ดเผยข้อมูลบุคคลและบริษทั ที่เกี่ยวโยงกัน ทุกครัง้ ที่มกี ารแต่งตัง้ ผูบ้ ริหารใหม่ ฝ่ ายกฎหมายและกํากับกิจกรรมองค์กร จะจัดส่ง
แบบฟอร์ม “รายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการ
เปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั กิ ารของบริษทั จดทะเบียนในรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน พ.ศ. 2546” เพื่อให้ผูบ้ ริหารทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ ใหม่
ให้ข อ้ มูล พร้อ มลงนามรับ รองความถูก ต้อ งของข้อ มูล และหากภายหลัง มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ผู้บริหารจะต้องจัดส่ง
แบบฟอร์มดังกล่าวพร้อมลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูลทุกครัง้ โดยฝ่ ายกฎหมายและกํากับกิจกรรมองค์กร จะจัดส่ง
แบบฟอร์มดังกล่าวให้ประธานกรรมการบริษทั ฯ และประธานกรรมการตรวจสอบ เพื่อทราบด้วย พร้อมทัง้ จัดทําสรุปรายชื่อ
บุคคลและบริษทั ที่เกี่ยวโยงกันเพื่อง่ายในการตรวจสอบ และนํ าส่งฝ่ ายบริหารทุกฝ่ าย ตลอดจนบุคคลที่เป็ นผูป้ ระสานงาน
เกี่ย วกับ รายการที่เกี่ย วโยงกัน ของแต่ ล ะหน่ ว ยงาน เพื่อ ใช้ต รวจสอบธุ รกรรมที่ห น่ ว ยงานตนจะเสนอฝ่ ายบริห ารหรือ
คณะกรรมการบริษทั ฯ และหากมีรายการทีเ่ กี่ยวโยงกันเกิดขึน้ บริษทั ฯ จะได้จดั ทําสรุปสารสนเทศเกี่ยวกับรายการทีเ่ กี่ยว
โยงกัน แจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ทราบ รวมทัง้ ได้นํ าไปเปิ ดเผยในรายงานประจําปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจําปี (แบบ 56-1)
เพื่อให้การดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกันมีแนวทางปฏิบตั ทิ ่ชี ดั เจนยิง่ ขึน้ บริษทั ฯ ได้ออกประกาศ
บริษ ทั ฯ เรื่อ ง การกําหนดนโยบายราคาสําหรับรายการทีเ่ กี่ยวโยงกันของบริษ ทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) ในเดือน
มกราคม 2548 เพือ่ ให้การเข้าทํารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันของบริษทั ฯ กับบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันให้ใช้นโยบายการกําหนดราคาซื้อ
สินค้าและบริการระหว่างบริษทั ฯ กับกิจการทีเ่ กีย่ วข้อง โดยให้กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจเช่นเดียวกับบริษทั ฯ กําหนด
ให้กบั บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องเป็ นลําดับแรก และใช้นโยบายราคาทีม่ เี งือ่ นไขทางธุรกิจทีไ่ ม่เป็ นปกติ หรือไม่เป็ นไป
ตามราคาตลาดหากจําเป็ น ทัง้ นี้ เพื่อบริษทั ฯ จะได้ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์และวิธกี ารของตลาดหลักทรัพย์ รวมทัง้ มาตรฐาน
การบัญชี ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน
นอกจากนัน้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ ายบริหารทุกเดือน ฝ่ ายกฎหมายและกํากับกิจกรรมองค์กร
จะจัดทํา วาระเสนอ เรื่อง รายการทีเ่ กี่ยวโยงกันของบริษทั การบินไทย จํา กัด (มหาชน) เพื่อเปิ ดเผยให้ค ณะกรรมการ
บริษทั ฯ และฝ่ ายบริหารทราบว่าในแต่ละเดือนบริษทั ฯ มีการเข้าทํารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือไม่

7.

จริ ยธรรมธุรกิ จ

บริษทั ฯ ยึดมันในความรั
่
บผิดชอบต่อผูม้ สี ่วนได้เสียทุกฝ่ าย รวมทัง้ ยึดมันในความรั
่
บผิดชอบต่อสภาพแวดล้อม สังคม
และประเทศชาติ โดยมุ่งมันในการดํ
่
าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต และเป็ นธรรม ภายใต้กรอบกฎหมายและตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ อี ย่างต่อเนื่อง บริษทั ฯ ได้ให้ความสําคัญต่อจรรยาบรรณการบินไทยเป็ นอย่างยิง่ โดยถือเป็ น
ส่วนที่ 1 หน้าที่ 8-24

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

ปั จจัยสําคัญต่อความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจ และได้ทําการปรับปรุงจรรยาบรรณการบินไทยซึ่งจัดทําขึน้ ตัง้ แต่ปี 2545
โดยได้ทาํ การปรับปรุงจรรยาบรรณทีป่ ระกาศใช้อยู่เดิม เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2550 มาตรา 279 ซึ่งบัญญัตใิ ห้มปี ระมวลจริยธรรม เพื่อกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผูด้ ํารงตําแหน่ งทางการเมือง
ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐแต่ละประเภท ประกอบกับค่านิยมหลัก ซึ่งผูต้ รวจการแผ่นดินได้ให้คําแนะนําให้หน่ วยงาน
ทัง้ หลายถือปฏิบตั ิ โดยให้มกี ลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ กําหนดขัน้ ตอนการลงโทษตามความ
ร้า ยแรงแห่ งการกระทํา และให้เรีย กว่า “ประมวลจริย ธรรมของบริษัท การบิน ไทย จํา กัด (มหาชน)” เพื่อ ใช้บ ังคับ กับ
ผู้ป ฏิบ ัติงานของบริษัท ฯ ในทุ ก ระดับ ควบคู่ไ ปกับ ประกาศ ข้อ บังคับ คํา สัง่ ระเบีย บ และวิธีป ฏิบ ัติอ่ืน ๆ ทัง้ นี้ เพื่อ ให้
ผูป้ ฏิบตั งิ านของบริษทั ฯ ปฏิบตั ิ หน้าทีอ่ ย่างเทีย่ งธรรม ผดุงเกียรติและศักดิ ์ศรีควรค่าแก่ความไว้วางใจ และเสริมสร้างความ
เชือ่ มันต่
่ อลูกค้าและประชาชน ตลอดจนปฏิบตั งิ านร่วมกันอย่างมีจติ สํานึกรับผิดชอบในหน้าที่ มีความซื่อสัตย์สุจริต ครองตน
อยู่ในความดีงามถู ก ต้อ ง และมีค วามเอื้อ อาทรต่ อ กัน อัน เป็ น ผลทําให้ภ าพลัก ษณ์ ข องบริษัท ฯ เป็ น ที่ศ รัท ธาแก่ บุ ค คล
โดยทัวไป
่
การมีจติ สํานึกเรือ่ งธรรมาภิบาลเป็ นอีกประการหนึ่งทีบ่ ริษทั ฯ มุ่งเน้นปลูกฝั งแก่พนักงานด้วยการให้พนักงานได้มสี ว่ น
ร่วมในกิจกรรมต่างๆ ได้แก่การมีสว่ นร่วมในการปรับปรุงจรรยาบรรณการบินไทย การประกวดคําขวัญธรรมาภิบาล และการ
เข้ารับการอบรมหลักสูตรธรรมาภิบาลของสถาบันต่างๆ เช่น หลักสูตรธรรมาภิบ าลของผู บ้ ริหารระดับกลางของสถาบัน
พระปกเกล้า นอกจากนี้ บริษัท ฯ ได้พ ัฒ นาและปรับ ปรุงระบบงานให้เป็ น ไปตามหลัก การกํ า กับ ดูแ ลกิจ การทีด่ ี ทัง้ ที่
เกี่ยวข้องกับการให้บริการโดยตรง และระบบงานสนับสนุ น รวมทัง้ ได้มกี ารนํ าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ นั สมัยมา
เป็ นเครื่องมือในการบริหารจัดการให้เกิดความรวดเร็วในการปฏิบตั งิ าน ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์อนั ยังยื
่ นร่วมกันของผูม้ สี ่วนได้
เสียทุกฝ่ าย รวมถึงสังคมและประเทศชาติ

8.

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร

การแต่ง ตั ง้ กรรมการของบริษ ทั ฯ เป็ น ไปตามมติที ป่ ระชุม ใหญ่ส ามัญ ผู ถ้ อื หุ น้ โดยผ่า นการพิจ ารณาของ
คณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และพัฒนาบุคลากร คณะกรรมการบริษทั ฯ ตามลําดับ ตามข้อบังคับของบริษทั ฯ
คณะกรรมการบริษทั ฯ ประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อย 5 ท่าน แต่ไม่เกิน 15 ท่าน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 คณะกรรมการบริษทั ฯ มี
จํานวน 15 ท่าน ประกอบด้วย
-

กรรมการทีไ่ ม่ได้เป็ นผูบ้ ริหาร 6 ท่าน
กรรมการอิสระ 8 ท่าน
กรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหาร 1 ท่าน

จากโครงสร้างข้างต้น คณะกรรมการบริษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมการทีไ่ ม่ได้เป็ นผูบ้ ริหารถึงร้อยละ 93.33 ของจํานวน
กรรมการทัง้ หมด และมีกรรมการอิสระถึงร้อยละ 46.67 ของจํ านวนกรรมการทัง้ หมด ซึ่งเป็ นจํ านวนที่มากพอที่จะสามารถ
สร้างกลไกถ่วงดุลอํานาจภายในคณะกรรมการบริษทั ฯ ดังนัน้ ผูม้ สี ว่ นได้เสียจึงสามารถมันใจได้
่
วา่ กรรมการบริษทั ฯ สามารถ
ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นฐานะตัวแทนผูถ้ อื หุน้ ได้อย่างเป็ นอิสระ และมีการถ่วงดุลทีเ่ หมาะสม
ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษ ทั ฯ มีห น้า ทีร่ บั ผิด ชอบในการปฏิบ ตั หิ น้า ทีใ่ ห้เป็ น ไปตามกฎหมาย วัต ถุป ระสงค์ และ
ข้อ บัง คับ ของบริษ ทั ฯ ตลอดจนมติข องทีป่ ระชุม ผู ถ้ อื หุ น้ ด้ว ยความซื่อ สัต ย์สุจ ริต และความระมัด ระวัง ในการรัก ษา
ผลประโยชน์ของบริษทั ฯ กรรมการบริษทั ฯ มีวาระการดํารงตําแหน่ งทีแ่ น่ นอน ตามข้อบังคับบริษทั ฯ ทีก่ ําหนดไว้ว่า ในการ
ประชุม สามัญ ประจําปี ทุกครัง้ ให้กรรมการจํานวน 1 ใน 3 ออกจากตําแหน่ ง โดยให้ก รรมการที่ดํารงตําแหน่ งนานที่สุด
เป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ง

ส่วนที่ 1 หน้าที่ 8-25

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

9.

แบบ 56-1

การประเมิ นผลงานกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ฯ มีม ติให้ก รรมการบริษัท ฯ มีก ารประเมิน ผลการปฏิบ ัติงานโดยตนเองทุ ก ปี เพื่อ ช่ วยให้
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ม ีการพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็นและอุปสรรคต่ างๆ ในรอบปี ท่ีผ่านมา การประเมินผลการ
ปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการ แบ่งเป็ น 2 ลักษณะ คือ การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของตนเอง โดยมีการประเมินตนเอง
เป็ นรายบุคคล การประเมินไขว้ และการประเมินคณะกรรมการบริษทั ฯ ทัง้ คณะ พร้อมทัง้ มีการจัดทําสรุปผลการประเมิน
กรรมการบริษทั ฯ เพือ่ คณะกรรมการบริษทั ฯ จะได้นําผลการประเมินมาใช้ปรับปรุงการปฏิบตั งิ านให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้
ซึ่ง แบบประเมิน ผลการปฏิบ ตั งิ านทีก่ ํา หนดจะสอดคล้อ งกับ หลัก การกํากับดูแลกิจการ และหน้ าที่ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ

10. การรวมหรือแยกตําแหน่ ง
ประธานกรรมการบริษทั ฯ เป็ นกรรมการทีไ่ ม่ได้เป็ นผูบ้ ริหาร ไม่เป็ นบุคคลเดียวกับกรรมการผูอ้ ํานวยการใหญ่ และไม่ม ี
ความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ ายบริหาร โดยบริษทั ฯ ได้มกี ารจัดให้แบ่งแยกบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในการปฏิบตั งิ าน
ของคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ ายบริหารออกจากกันอย่างชัดเจนและเป็ นลายลักษณ์อกั ษร

11. ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
คณะกรรมการบริษัท ฯ ได้แ ต่ งตัง้ คณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และพัฒ นาบุ ค ลากร เพื่อทําหน้ าที่
พิจารณากําหนดค่าตอบแทนของกรรมการ อนุกรรมการต่างๆ และฝ่ ายบริหารของบริษทั ฯ รวมทัง้ บุคคลภายนอกทีม่ าปฏิบตั งิ านให้กบั
บริษทั ฯ เพื่อเป็ นการจูงใจ และรักษากรรมการทีม่ คี ุณภาพตามทีบ่ ริษทั ฯ ต้องการและอยู่ในลักษณะทีเ่ ปรียบเทียบได้กบั ระดับที่
ปฏิบตั อิ ยู่ในอุตสาหกรรม นอกจากนี้ กรรมการทีไ่ ด้รบั มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบเพิม่ ขึน้ ควรได้รบั ค่าตอบแทนเพิม่ ที่
เหมาะสม ส่วนกรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหารและฝ่ ายบริหาร ควรได้รบั ค่าตอบแทนทีเ่ ชื่อมโยงกับผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ และ
ผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการ หรือผูบ้ ริหารแต่ละคน ทัง้ นี้ เพื่อให้เกิดการกํากับดูแลทีด่ ตี ามหลักการทีก่ ระทรวงการคลัง
และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยกําหนด รวมทัง้ หลักการปฏิบ ตั ิท่ีดีซ่ึงเป็ นที่ยอมรับในระดับสากล โดยค่าตอบแทน
กรรมการเป็ น ไปตามมติท่ีได้รบั การอนุ ม ตั ิจากที่ป ระชุม ใหญ่ สามัญ ผู้ถือหุ้น ทัง้ นี้ รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและ
ผูบ้ ริหาร สําหรับปี 2552 ได้เปิ ดเผยไว้ในหัวข้อผลตอบแทนกรรมการและเจ้าหน้าทีบ่ ริหารแล้ว

12. การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
บริษัทฯ ได้กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้อย่างเป็ นทางการล่วงหน้ าตลอดทัง้ ปี โดยกําหนดการประชุม
เดือนละ 1 ครัง้ ในทุกวันศุกร์ท่ี 2 ของเดือน และมีการประชุมวาระพิเศษเฉพาะคราวเพิม่ ตามความจําเป็ น โดยมีการกําหนด
วาระชัดเจน และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดําเนินงานเป็ นประจํา สํานักเลขานุ การบริษทั ฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุม
พร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุมให้กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้ าก่อนการประชุมเป็ น เวลา 7 วัน
เพื่อให้คณะกรรมการได้มเี วลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม โดยในปี 2552 คณะกรรมการบริษทั ฯ มีการ
ประชุ ม รวมทัง้ สิ้น 19 ครัง้ โดยรายละเอียดการเข้าร่ วมประชุ มของกรรมการบริษัทฯ แต่ ละท่ านได้สรุ ป อยู่ ในหัวข้อ การ
ถือครองหุน้ และการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษทั ฯ และคณะกรรมการตรวจสอบประจําปี
เลขานุ ก ารบริษัท ฯ ได้ม ีก ารจดบัน ทึก และจัดทํารายงานการประชุ ม เป็ น ลายลัก ษณ์ อกั ษรทุ ก ครัง้ และได้นํ าเสนอ
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาร่างรายงานการประชุมดังกล่าวก่อนทําการรับรองในการประชุมครัง้ ต่อไป รวมทัง้ ได้มกี าร
จัดเก็บรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพร้อมสําหรับการ
ตรวจสอบจากคณะกรรมการบริษทั ฯ และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ส่วนที่ 1 หน้าที่ 8-26

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

13. คณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท ฯ ได้แ ต่ งตัง้ กรรมการที่ม ีค วามรู้ค วามชํานาญที่เหมาะสมเป็ น คณะอนุ ก รรมการ เพื่อ ช่ ว ย
ปฏิ บ ัติงานในการศึก ษาและกลัน่ กรองเรื่องสํ าคัญ ที่ ต้ องการการดู แ ลอย่ างใกล้ ชิด ในแต่ ละด้ าน และเสนอความเห็น ต่ อ
คณะกรรมการบริษัทฯ คณะอนุ กรรมการในความหมายที่กําหนดไว้ในหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้จดั ตัง้ เป็ น
คณะกรรมการชุดต่างๆ สําหรับรายละเอียด บทบาท หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ และองค์ประกอบของแต่ละคณะได้อธิบายไว้
ภายใต้หวั ข้อเรือ่ งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดย่อย

14. การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

ดูรายละเอียดในส่วนที่ 1 หน้าที่ 9-1 เรือ่ ง การควบคุมภายใน

15. รายงานของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
คณะกรรมการบริษทั ฯ มีหน้าทีจ่ ดั ทํารายงานอธิบายถึงผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ และเหตุการณ์สาํ คัญในรอบปี
ให้ผูถ้ อื หุ น้ ได้รบั ทราบ และรับ ผิดชอบต่อการมีระบบบริห ารความเสีย่ ง และระบบการควบคุม ภายในที่เหมาะสม และมี
ประสิทธิผล โดยคณะกรรมการได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทําหน้าทีด่ ูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงาน
ทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน รวมถึงกระบวนการต่างๆ ให้มกี ารจัดทําอย่างถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีทร่ี บั รอง
ทัวไป
่ และมีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้จดั ทํารายงานดังกล่าว และคณะกรรมการตรวจสอบได้
มีการรายงาน ตามรายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปี แล้ว

16. ความสัมพันธ์กบั นักลงทุน
บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) ให้ความสําคัญกับการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และรักษาสัมพันธภาพอันดี
ระหว่างบริษทั ฯ กับผูถ้ อื หุน้ นักลงทุน นักวิเคราะห์ และสถาบันต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยมี
ผูอ้ ํานวยการใหญ่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ทําหน้าที่เป็ นศูนย์กลางในการเปิ ดเผยข้อมูลทางด้านการเงินและการดําเนินธุรกิจ
ให้แก่ผมู้ สี ่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างถูกต้อง โปร่งใส และทันต่อเหตุการณ์ เพื่อสร้างความเชื่อมันในผลการดํ
่
าเนินงานของบริษทั ฯ
ตลอดจนส่งเสริมภาพลักษณ์ ท่ดี ใี ห้กบั บริษัทฯ ในการเป็ นบริษัทมหาชนที่มกี ารกํากับดูแลที่ดี มีคณะกรรมการบริษัทฯ ที่
สามารถบริหารกิจการเพือ่ ประโยชน์สงู สุดต่อผูถ้ อื หุน้ ทัง้ นี้ ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ได้รบั การสนับสนุ นเป็ นอย่างดีจากผูบ้ ริหาร
ระดับสูงของบริษทั ฯ โดยเฉพาะการเดินทางไปให้ขอ้ มูลของบริษทั ฯ (Roadshow) เพือ่ สร้างความสัมพันธ์ทด่ี ี และความเข้าใจ
ที่ถูกต้องแก่นักลงทุน และนักวิเคราะห์ทงั ้ ในและต่างประเทศ รวมถึงการจัดประชุมพบปะนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting)
เกี่ยวกับแผนการดําเนินธุรกิจ ตลอดจนการตอบข้อซักถามให้แก่บุคคลกลุ่มดังกล่าวอย่างสมํ่าเสมอ ครบถ้วน และตรงตาม
ความเป็ นจริง
สําหรับช่องทางการติดต่อสือ่ สารกับนักลงทุน ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม กระทําผ่านหลายช่องทาง ได้แก่
1. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
1.1 การจัด Company Visit ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
1.2 การจัดประชุมผูถ้ อื หุน้
1.3 การจัดประชุมชีแ้ จงผลการดําเนินงาน และผลประกอบการของบริษทั ฯ
2. สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. กระทรวงพาณิชย์
4. การประชุมกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน และผูบ้ ริหารจากสถาบันอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
5. การเผยแพร่ขอ้ มูลทางสือ่ มวลชน เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร และวารสารต่างๆ
6. การเดินทางไปให้ขอ้ มูลแก่นกั ลงทุนทัง้ ในและต่างประเทศ
ส่วนที่ 1 หน้าที่ 8-27
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7. การให้ขอ้ มูลและตอบคําถามทางอีเมล์ โทรศัพท์ และ โทรสาร
ทางตรง : บริษทั ฯ ได้เผยแพร่ขอ้ มูลและตอบข้อซักถามต่างๆ เกีย่ วกับบริษทั ฯ อย่างสมํ่าเสมอแก่กลุ่มเป้ าหมาย
หลัก ได้แก่ ผูถ้ อื หุน้ นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ผูบ้ ริหารกองทุน พนักงาน และผูม้ สี ่วนได้เสียอื่นๆ โดยจัดกิจกรรม
ต่ า งๆ ได้แ ก่ การจัด ประชุ ม นั ก วิเคราะห์ห ลัก ทรัพ ย์ (Analyst Meeting) การเดิน ทางไปให้ข้อ มูล ทัง้ ในและต่ า งประเทศ
(Roadshow) การประชุมทางโทรศัพท์ (Conference Call) การเข้าร่วมกิจกรรมพบนักลงทุนรายย่อยกับตลาดหลักทรัพย์ฯ
และผูเ้ กีย่ วข้องสามารถทําการนัดหมายเข้าพบผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ เพื่อสอบถามข้อมูลความคืบหน้าการดําเนินกิจการ ซึ่ง
สําหรับปี 2552 สรุปกิจกรรมได้ ดังนี้
กิ จกรรม

จํานวน

การโรดโชว์ในประเทศ

3 ครัง้ /ปี

การโรดโชว์ต่างประเทศ

9 ครัง้ /ปี

การมาประชุมกับผูบ้ ริหารบริษทั ฯ/การประชุมทางโทรศัพท์

77 ครัง้ /ปี

การตอบข้อซักถามและให้ขอ้ มูลทางโทรศัพท์ ทางอีเมล์

3-5 ราย/วัน

การชีแ้ จงข้อมูลรายไตรมาส

4 ครัง้ /ปี

การเยีย่ มชมกิจการบริษทั ฯ

3 ครัง้ /ปี

การปรับปรุงข้อมูลทัวไปของบริ
่
ษทั ฯ

3 ครัง้ /สัปดาห์

ทางอ้ อม : บริษัทฯ ให้บริการข้อมูลข่าวสารต่างๆ แก่ผู้มสี ่วนได้เสียทุกกลุ่ม ที่มสี ่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของ
บริษทั ฯ เพื่อให้ได้รบั ทราบข้อมูลพืน้ ฐานต่างๆ ของบริษทั ฯ โดยผ่านรายงานทางการเงินและรายงานอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ส่งให้
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทางเว็บไซต์ www.thaiair.com
ติดต่อฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ http://www.thaiair.com/About_thai/Investor_Relations/default.htm
ติดต่อผูอ้ าํ นวยการใหญ่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0-2545-2113 โทรสาร 0-2545-3971

17. เลขานุการบริ ษทั ฯ
คณะกรรมการบริษั ท ฯ เล็ง เห็น ถึง ความสํา คัญ ของบทบาทและหน้ า ที่ข องเลขานุ ก ารบริษัท ฯ และปฏิบ ัติต าม
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/15 ซึง่ กําหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้ม ี
เลขานุ ก ารบริษัท รับ ผิด ชอบดําเนิ น การในนามบริษัท หรือ คณะกรรมการ โดยบริษัท ฯ ได้แต่ งตัง้ ให้ นายนิ รุจน์ มณี พ ันธ์
ผูอ้ ํานวยการใหญ่ฝ่ายกฎหมายและกํากับกิจกรรมองค์กร ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ลขานุ การบริษทั ฯ รายงานตรงต่อกรรมการผูอ้ ํานวยการ
ใหญ่ และทําหน้าทีใ่ นด้านการเป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริษทั ฯ ด้วย โดยมีหน่วยงานในความรับผิดชอบ ดังนี้
-

ฝ่ ายนิตกิ าร (Regal Matter)

-

ฝ่ ายคดี (Litigation and Investigation)

ส่วนที่ 1 หน้าที่ 8-28

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

เลขานุการบริ ษทั ฯ มีหน้ าที่และความรับผิดชอบหลักดังนี้
-

ประสานงานดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษทั ฯ เพือ่ ปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้องต่างๆ และมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้
จัดทําและจัดเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ
จัดทําและจัดเก็บรักษาหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ
บริษทั ฯ และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์
จัดทําและจัดเก็บรักษาหนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ เอกสารประกอบการประชุมผูถ้ อื หุน้ และรายงานการประชุม
ผูถ้ อื หุน้ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ภายในกําหนดเวลาของกฎหมาย
จัดเก็บรักษารายงานการมีสว่ นได้เสียทีร่ ายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ ริหาร
เป็ นทีป่ รึกษาและเลขานุการคณะกรรมการบริษทั ฯ
เป็ นทีป่ รึกษาและประสานงานกับเลขานุการของคณะอนุกรรมการต่างๆ ทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ ได้มมี ติแต่งตัง้
ดูแลเรือ่ งการกํากับดูแลกิจการ (Corporate Governance)
ดูแลการปฏิบตั ติ ามกฎหมายและกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ
ประสานงานกับทีป่ รึกษากฎหมายและผูส้ อบบัญชี
เป็ นศูนย์กลางในการติดต่อ ให้ขอ้ มูลกับกรรมการบริษทั ฯ กรรมการภายนอก และบุคคลภายนอก
ให้คําแนะนํ าเบื้องต้นแก่กรรมการบริษทั ฯ เกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษทั ฯ และ
ติดตามให้มกี ารปฏิบตั ติ ามอย่างถูกต้องและสมํ่าเสมอ รวมทัง้ รายงานการเปลีย่ นแปลงทีม่ นี ยั สําคัญแก่กรรมการ
ดูแลกํากับ รับผิดชอบการจัดทํา และจัดเก็บรักษารายงานประจําปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายงานข้อมูล
ประจําปี (แบบ 56-1)

18. นโยบายและวิ ธีการดูแลผูบ้ ริ หารในการนําข้อมูลภายในไปใช้
บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด โดยบริษทั ฯ ให้ความสําคัญในเรื่องหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี เพื่อให้บรรลุผล
ในทางปฏิบตั ิ โดยออกประกาศบริษัทฯ เรื่อง การป้ องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ ส่วนตน ตัง้ แต่ ปี 2547 เพื่อห้าม
กรรมการ รวมถึงกรรมการที่พ้น ตําแหน่ งในช่วง 6 เดือน และผู้บริห าร ซื้อขายหลัก ทรัพย์ข องบริษัทฯ ก่อนการประกาศ
งบการเงิน 1 เดือน และหลังประกาศ 3 วัน โดยทุกๆ 3 เดือน ฝ่ ายกฎหมายและกํากับกิจกรรมองค์กร จะจัดทําวาระแจ้ง
คณะกรรมการและฝ่ ายบริห ารถึงช่ ว งระยะเวลาห้า มทํ าการซื้อขายหุ้น การบิน ไทย ตามประกาศบริษัทฯ ฉบับดังกล่ าว
นอกจากนัน้ ยังจัดทําวาระแจ้งคณะกรรมการบริษทั ฯ และฝ่ ายบริหารทุกเดือน เรื่อง รายงานการถือครองหุน้ การบินไทยของ
กรรมการบริษทั ฯ และผูบ้ ริหารระดับสูง รวมทัง้ ของคู่สมรส และบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ เพื่อแจ้งให้ทราบถึงการเปลีย่ นแปลง
การถือครองหุน้ ของคณะกรรมการบริษทั ฯ และฝ่ ายบริหาร รวมทัง้ แจ้งบทลงโทษ กรณีไม่ได้จดั ทํารายงานการเปลีย่ นแปลงการ
ถือหลักทรัพย์ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด รวมทัง้ กําหนดไว้
ในจรรยาบรรณการบินไทย ให้การเปิ ดเผยหรือใช้ขอ้ มูลภายในเพือ่ ประโยชน์สว่ นตน ถือว่าเป็ นการผิดวินยั พนักงาน

19. การพัฒนาความรู้และทักษะของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และฝ่ ายบริ หาร
บทบาทของกรรมการบริษทั จดทะเบียนในการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี เป็ นสิง่ ทีไ่ ด้รบั ความสนใจจากผูม้ สี ว่ นได้เสีย หน่วยงาน
กํากับดูแล นักลงทุน สถาบัน ผู้ถือหุ้น ตลอดจนตัวบริษัทเอง ความคาดหวังจากผู้มสี ่วนได้เสีย (Stakeholders) จากการ
ปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการบริษทั ในปั จจุบนั นัน้ มีเพิม่ ขึน้ ผูม้ สี ่วนได้เสียมิได้คาดหวังให้กรรมการเป็ นเพียงแต่ตรายาง แต่ม ี
ส่วนที่ 1 หน้าที่ 8-29

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

ความคาดหวังให้ก รรมการมีห น้ าที่ช้ีนํ า องค์ก รไปสู่ค วามเจริญ อย่า งยังยื
่ น (Sustainability) ต้อ งคอยดูแ ล และปกป้ อ ง
ผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ ไม่ว่าจะเป็ นรายใหญ่หรือรายเล็กให้ได้รบั ผลตอบแทนสูงทีส่ ุด จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น บริษทั ฯ
จึงเล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาความรู้และทักษะของคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ ายบริหาร โดยมีนโยบายส่งเสริมและ
ดําเนินการให้คณะกรรมการบริษทั ฯ และฝ่ ายบริหารเข้ารับการอบรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเป็ นการเพิม่ พูนความรูด้ า้ นต่างๆ ที่
เกีย่ วข้องกับบทบาทหน้าทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมาย ทัง้ ในฐานะกรรมการบริษทั ฯ และกรรมการชุดย่อยต่างๆ อย่างสมํ่าเสมอ ทัง้ ทีจ่ ดั โดย
สมาคมส่งเสริม สถาบัน กรรมการบริษัท ไทย (IOD) ตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ งประเทศไทย สํา นั ก งานคณะกรรมการกํ า กับ
หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ สมาคมบริษัท จดทะเบียน ซึ่งกรรมการส่วนใหญ่ ม ากกว่าร้อยละ 90 ได้ผ่านการอบรม
หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) ได้แก่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
หลักสูตร DCP Refresher Course (Re - DCP)
หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)
หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP)
หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC)
หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FN)
หลักสูตร Understanding the Fundamental of Financial Statements (UFS)
หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD)

การเข้ารับการอบรมของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และฝ่ ายบริ หาร
คณะกรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ ให้ความสําคัญต่ อการเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้
ความสามารถในการปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างสมํ่าเสมอ โดยคณะกรรมการและผูบ้ ริหารบริษทั ฯ ได้ผ่านการอบรม/สัมมนาหลักสูตร
ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (Thai Institute of Directors Association : IOD) และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
มีรายละเอียดการเข้าอบรมของกรรมการและผูบ้ ริหาร ดังนี้
รายชื่อกรรมการ

ตําแหน่ ง

นายอําพน

กิตติอาํ พน

ประธานกรรมการ

นายสุรชัย

ธารสิทธิ ์พงษ์

นายสถิตย์

ลิม่ พงศ์พนั ธุ์

รองประธานกรรมการคนที่ 1
และกรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการคนที่ 2

นายชัยเกษม

นิตสิ ริ ิ

รองประธานกรรมการคนที่ 3
และกรรมการอิสระ

ส่วนที่ 1 หน้าที่ 8-30

หลักสูตร
- Director Certification Program
(DCP 80 / 2006)
- Director Accreditation Program
(DAP 73 / 2008)
- Director Certification Program
(DCP 28 / 2003)
- The Role of Chairman Program
(RCP 18 / 2008)
- Audit Committee Program
(ACP 22 / 2008)
- Director Certification Program
(DCP 8 / 2001)
- The Role of Chairman Program

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

รายชื่อกรรมการ

ตําแหน่ ง

นายบรรยง

พงษ์พานิช

กรรมการอิสระ

นายวีระวงค์

จิตต์มติ รภาพ

กรรมการอิสระ

นายอมรศักดิ ์

นพรัมภา

กรรมการอิสระ

นายพิชยั

ชุณหวชิร

กรรมการอิสระ

พลอากาศเอกสถิตย์พงษ์ สุขวิมล
นายวัลลภ
พุกกะณะสุต
นายชัยศักดิ ์
อังค์สวุ รรณ

กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ

นายอารีพงศ์

ภู่ชอุ่ม

กรรมการ

นายคนิศ

แสงสุพรรณ

กรรมการ

นายอภิพร

ภาษวัธน์

กรรมการ

นายปิ ยสวัสดิ ์

อัมระนันทน์

นายกวีพนั ธ์

เรืองผกา

นายโชคชัย

ปั ญญายงค์

กรรมการ
และกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
สายการเงินและการบัญชี
รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
สายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ

ส่วนที่ 1 หน้าที่ 8-31

หลักสูตร
(RCP 16 / 2007)
- Financial Statements for Directors
(FSD 5 / 2009)
- Director Accreditation Program
(DAP 36 / 2005)
- The Role of Chairman Program
(RCP 5 / 2001)
- Director Certification Program
(DCP 0 / 2000)
- Director Certification Program
(DCP 30 / 2003)
- Audit Committee Program
(ACP 23 / 2008)
- Role of The Compensation Committee
(RCC 9 / 2009)
- Director Accreditation Program
(DAP 49 / 2005)
- Director Accreditation Program
(DAP 51 / 2006)
- The Role of Chairman Program
(RCP 13 / 2006)
- Director Certification Program
(DCP 3 / 2000)
- DCP Refresher Course
(Re-DCP 2 / 2009)
- Director Accreditation Program
(DAP 21 / 2004)
- Director Accreditation Program
(DAP 39 / 2005)
- Director Accreditation Program
(DAP 35 / 2005)
- Director Accreditation Program
(DAP 25 / 2004)
-

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

รายชื่อกรรมการ
นายปานฑิต

ชนะภัย

เรืออากาศโท นรหัช

พลอยใหญ่

เรืออากาศเอก มนตรี

จําเรียง

นายพฤทธิ ์

บุปผาคํา

แบบ 56-1

ตําแหน่ ง
รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
สายทรัพยากรบุคคลและบริหารทัวไป
่
รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
สายปฏิบตั กิ าร
กรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายช่าง
(ระดับรองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่)
รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
สายการพาณิชย์

หลักสูตร
- Director Certification Program
(DAP 111 / 2008)
- Director Accreditation Program
(DAP 25 / 2004)
-

การปฐมนิ เทศกรรมการใหม่ (Directors Orientation)
เพื่อให้เป็ น ไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) เกี่ยวกับความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ (Board Responsibilities) ตามข้อเสนอแนะของรายงานการกํากับ ดูแ ลกิจการเฉพาะบริษัท (Company
Corporate Governance Assessment Report & Recommendations) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
บริษัทฯ ได้จดั ให้มกี ารปฐมนิเทศกรรมการที่ได้รบั การแต่งตัง้ ใหม่ โดยบริษัทฯ ได้จดั เอกสารและข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ ต่อ
การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการ รวมถึงการจัดให้มกี ารแนะนําลักษณะธุรกิจและแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ สําหรับ
เอกสารและข้อมูลทีเ่ ป็ นประโยชน์ สําหรับกรรมการประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

คูม่ อื กรรมการบริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)
คูม่ อื กรรมการบริษทั จดทะเบียน เล่ม 1 - 3
พระราชบัญญัตคิ ณ
ุ สมบัตมิ าตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518
สรุปสาระสําคัญของพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษทั ฯ
จรรยาบรรณการบินไทย
หลักการและแนวทางการกํากับดูแลทีด่ ใี นรัฐวิสาหกิจปี 2552
หลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ สี าํ หรับบริษทั จดทะเบียนปี 2549
อแนะนําการให้สารสนเทศสําหรับผูบ้ ริหารบริษทั จดทะเบียน
รายงานประจําปี ของบริษทั ฯ ฉบับล่าสุด

ส่วนที่ 1 หน้าที่ 8-32

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

การถือครองหุ้น และการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ ประจําปี 2552
จํานวน
หุ้นที่

รายชื่อคณะกรรมการ

ถือครอง

การเข้าร่วมประชุม/การประชุม
ทัง้ หมด (ครัง้ )
คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ
ตรวจสอบ

ช่วงระยะเวลาการดํารง
ตําแหน่ ง

1. นายอําพน

กิตติอาํ พน

ประธานกรรมการ

-

14/14

-

22 เม.ย. 52 - 31 ธ.ค. 52

2. นายศุภรัตน์

ควัฒน์กุล

อดีตรองประธานกรรมการ

-

3/7

-

27 ธ.ค. 50 - 26 พ.ค.52

3. นายสุรชัย

ธารสิทธิพงษ์
์

รองประธานกรรมการคนที่ 1

-

15/19

-

19 พ.ย. 51 - 31 ธ.ค. 52

4. นายสถิตย์

ลิม่ พงศ์พนั ธุ์

รองประธานกรรมการคนที่ 2

-

9/10

-

18 มิ.ย. 52 - 31 ธ.ค. 52

5. นายชัยเกษม

นิตสิ ริ ิ

รองประธานกรรมการคนที่ 3

-

13/19

9/9

27 ธ.ค. 50 - 31 ธ.ค. 52

และกรรมการอิสระ
6. นายวิชติ

สุรพงษ์ชยั

อดีตกรรมการอิสระ

-

2/5

-

9 เม.ย. 51 - 20 เม.ย. 52

7. นายวิศษิ ฎ์

ลิม้ ประนะ

อดีตกรรมการอิสระ

-

5/5

-

9 เม.ย. 51 - 20 เม.ย. 52

8. นายรังสรรค์

แสงสุข

อดีตกรรมการอิสระ

-

1/5

-

9 เม.ย. 51 - 20 เม.ย. 52

9. พลเรือเอกเดชา

อยูพ่ รต

อดีตกรรมการอิสระ

-

5/5

-

9 เม.ย. 51 - 20 เม.ย. 52

10. พลตํารวจเอก วุฑฒิชยั

ศรีรตั นวุฑฒิ

อดีตกรรมการอิสระ

-

4/5

3/3

9 เม.ย. 51 - 20 เม.ย. 52

11.พลอากาศเอก สุกาํ พล

สุวรรณทัต

อดีตกรรมการ

-

4/5

-

9 เม.ย. 51 - 20 เม.ย. 52

12.นายจุลสิงห์

วสันตสิงห์

อดีตกรรมการ

-

4/5

-

22 ก.ย. 51 - 20 เม.ย. 52

13.นายวิสทุ ธิ ์

ศรีสพุ รรณ

อดีตกรรมการ

-

5/5

-

27 ธ.ค. 49 - 20 เม.ย. 52

14.นายวิกรม

คุม้ ไพโรจน์

อดีตกรรมการ

-

5/5

-

9 เม.ย. 51 - 20 เม.ย. 52

15.นายกอบชัย

ศรีวลิ าศ

อดีตกรรมการ

-

7/9

-

22 เม.ย. 52 - 25 ก.ย. 52

16.นายบรรยง

พงษ์พานิช

กรรมการอิสระ

-

13/14

5/5

22 เม.ย. 52 - 31 ธ.ค. 52

17.นายวีระวงค์

จิตต์มติ รภาพ

กรรมการอิสระ

-

11/14

5/5

22 เม.ย. 52 - 31 ธ.ค. 52

18.นายอมรศักดิ ์

นพรัมภา

กรรมการอิสระ

-

19/19

4/4

9 เม.ย. 51 - 31 ธ.ค. 52

19.นายพิชยั

ชุณหวชิร

กรรมการอิสระ

-

17/19

-

9 เม.ย. 51 - 31 ธ.ค. 52

20.พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์

สุขวิมล

กรรมการอิสระ

-

10/14

-

22 เม.ย. 52 - 31 ธ.ค. 52

21.นายวัลลภ

พุกกะณะสุต

กรรมการอิสระ

-

13/14

-

22 เม.ย. 52 - 31 ธ.ค. 52

22.นายชัยศักดิ ์

อังค์สวุ รรณ

กรรมการ

-

12/14

-

22 เม.ย. 52 - 31 ธ.ค. 52

23.นายอารีพงศ์

ภู่ชอุ่ม

กรรมการ

-

13/14

-

22 เม.ย. 52 - 31 ธ.ค. 52

24.นายคณิศ

แสงสุพรรณ

กรรมการ

-

14/14

1/1

22 เม.ย. 52 - 31 ธ.ค. 52

25.นายอภิพร

ภาษวัธน์

กรรมการ

-

1/1

-

28 พ.ย. 52 - 31 ธ.ค. 52

26.นายปิ ยสวัสดิ ์

อัมระนันทน์

กรรมการ

-

4/4

-

26 ต.ค. 52 - 31 ธ.ค. 52

หมายเหตุ : อดีตประธานกรรมการ อดีตรองประธานกรรมการ และอดีตกรรมการ หมายถึง กรรมการบริษทั ฯ ทีพ่ น้ วาระก่อนวันที ่ 31 ธันวาคม 2552

ส่วนที่ 1 หน้าที่ 8-33

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

ผลตอบแทนคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ประจําปี 2552
ค่าตอบแทน
เบีย้ ประชุม
รวมเบีย้ ประชุม อนุกรรมการ
คณะกรรมการ
(บาท)
(บาท)

รายชื่อคณะกรรมการ
1. นายอําพน

กิตติอาํ พน

ประธานกรรมการ

577,500.00

2. นายศุภรัตน์

ควัฒน์กุล

อดีตรองประธานกรรมการ

316,549.06

3. นายสุรชัย

ธารสิทธิพงษ์
์

รองประธานกรรมการคนที่ 1

4 นายสถิตย์

ลิม่ พงศ์พนั ธุ์

5. นายชัยเกษม

-

จํานวน *
เงิ นโบนัส ปี 2551
(บาท)

รวม
ผลตอบแทน
(บาท)

-

577,500.00

20,000.00

-

336,549.06

825,520.83

52,500.00

-

878,020.83

รองประธานกรรมการคนที่ 2

393,125.00

-

-

393,125.00

นิตสิ ริ ิ

รองประธานกรรมการคนที่ 3
และกรรมการอิสระ

744,687.50

10,000.00

-

754,687.50

6. นายวิชติ

สุรพงษ์ชยั

อดีตกรรมการอิสระ

243,333.33

10,000.00

-

253,333.33

7. นายวิศษิ ฎ์

ลิม้ ประนะ

อดีตกรรมการอิสระ

303,333.33

30,000.00

-

333,333.33

8. นายรังสรรค์

แสงสุข

อดีตกรรมการอิสระ

180,000.00

-

180,000.00

9. พลเรือเอกเดชา

อยูพ่ รต

อดีตกรรมการอิสระ

303,333.33

50,000.00

-

353,333.33

10. พลตํารวจเอก วุฑฒิชยั

ศรีรตั นวุฑฒิ

อดีตกรรมการอิสระ

231,935.48

20,000.00

-

251,935.48

11. พลอากาศเอก สุกําพล

สุวรรณทัต

อดีตกรรมการ

273,333.33

70,000.00

-

343,333.33

12. นายจุลสิงห์

วสันตสิงห์

อดีตกรรมการ

303,333.33

40,000.00

-

343,333.33

13. นายวิสทุ ธิ ์

ศรีสพุ รรณ

อดีตกรรมการ

303,333.33

70,000.00

-

373,333.33

14. นายวิกรม

คุม้ ไพโรจน์

อดีตกรรมการ

303,333.33

80,000.00

-

383,333.33

15. นายกอบชัย

ศรีวลิ าศ

อดีตกรรมการ

316,250.00

37,500.00

-

353,750.00

16. นายบรรยง

พงษ์พานิช

กรรมการอิสระ

525,000.00

22,500.00

-

547,500.00

17. นายวีระวงค์

จิตต์มติ รภาพ

กรรมการอิสระ

502,500.00

45,000.00

-

547,500.00

18. นายอมรศักดิ ์

นพรัมภา

กรรมการอิสระ

798,333.33

180,000.00

-

978,333.33

19. นายพิชยั

ชุณหวชิร

กรรมการอิสระ

798,333.33

150,000.00

-

948,333.33

20. พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์

สุขวิมล

กรรมการอิสระ

480,000.00

60,000.00

-

540,000.00

21. นายวัลลภ

พุกกะณะสุต

กรรมการอิสระ

502,500.00

75,000.00

-

577,500.00

22. นายชัยศักดิ ์

อังค์สวุ รรณ

กรรมการ

525,000.00

127,500.00

-

652,500.00

23. นายอารีพงศ์

ภู่ชอุ่ม

กรรมการ

525,000.00

97,500.00

-

622,500.00

24. นายคณิศ

แสงสุพรรณ

กรรมการ

525,000.00

75,000.00

-

600,000.00

25. นายอภิพร

ภาษวัธน์

กรรมการ

63,750.00

-

63,750.00

26. นายปิ ยสวัสดิ ์

อัมระนันทน์

กรรมการ

149,758.06

-

187,258.06

-

37,500.00

หมายเหตุ : อดีตประธานกรรมการ อดีตรองประธานกรรมการ และอดีตกรรมการ หมายถึง กรรมการบริษทั ฯ ทีพ่ น้ วาระก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2552
* บริษทั ฯ ไม่มกี ารจ่ายเงินโบนัสประจําปี 2551

ส่วนที่ 1 หน้าที่ 8-34

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

8.5 บุคลากร
บริษทั ฯ ได้ปรับโครงสร้างองค์กร ซึง่ ได้เปิ ดเผยตามแผนภูมกิ ารจัดโครงสร้างองค์กรในส่วนที่ 2 หน้า 9 -1 จํานวนพนักงาน
แยกตามโครงสร้างองค์กรดังกล่าว และลูกจ้างชัวคราว
่
มีดงั นี้

สาย

จํานวน (คน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2552

จํานวน (คน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2551

7,968
2,052
970
832
280
436
12,538

7,918
2,290
819
921
665
95
12,708

4,620
3,491
2,134
1,757
2,462
14,464
27,002
57
27,059

4,446
3,542
2,185
1,780
2,532
14,485
27,193
52
27,245

ธุรกิจการบิน
สายปฏิบตั กิ าร
สายการพาณิชย์
สายการเงินและการบัญชี
สายทรัพยากรบุคคลและบริหารทัวไป
่
สํานักงานกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
สํานักเลขานุการบริษทั ฯ
สายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ
หน่วยธุรกิจ
ฝ่ ายช่าง
ฝ่ ายบริการลูกค้าภาคพืน้
ฝ่ ายครัวการบิน
ฝ่ ายการพาณิชย์สนิ ค้าและไปรษณียภัณฑ์
ฝ่ ายบริการลานจอดและอุปกรณ์ภาคพืน้
พนักงานทีอ่ ยูร่ ะหว่างการโอนย้าย
รวม
ลูกจ้างชัวคราว
่
รวม
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ผลตอบแทนรวมของพนักงาน
ผลตอบแทนรวมทีใ่ ห้แก่พนักงานประกอบด้วย เงินเดือน ค่าครองชีพ เงินรางวัลประจําปี เบี้ยเลี้ยงเดินทาง เงินค่าล่วงเวลา
และค่าใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพ นอกจากนี้ พนักงานยังมีสทิ ธิในการขอรับบัตรโดยสารฟรีและลดราคา รวมทัง้ เงินสมทบ
เงินกองทุนสํารองเลีย้ งชีพหรือเงินกองทุนบําเหน็จพนักงาน
หน่ วย : ล้านบาท
ผลตอลแทนแก่พนักงาน (หน่ วย : ล้านบาท)

ปี 2552

ปี 2551

ปี 2550

19,023

22,190

22,918

นักบิน

4,338

4,952

5,712

พนักงานต้อนรับบนเครือ่ งบิน

7,346

8,615

9,416

30,707

35,757

38,046

พนักงานทัวไป
่

รวม

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพนักงาน
หน่ วย : ล้านบาท
รายจ่ายในการพัฒนาพนักงาน
(หน่ วย : ล้านบาท)
รายจ่ายในการพัฒนาพนักงานโดยทัวไป
่
รายจ่ายในการพัฒนานักบิน
รายจ่ายในการพัฒนาพนักงานต้อนรับบนเครือ่ งบิน
รวม

ปี 2552

ปี 2551

ปี 2550

85

128

115

356

415

441

9

10

13

450

553

569

นโยบายในการพัฒนาและฝึ กอบรบพนักงาน
ฝ่ ายพัฒนาและฝึ กอบรมบุคลากร ตระหนักถึงความสําคัญของบุคลากร ซึ่งเป็ นทรัพยากรทีม่ คี ุณค่ายิง่ ขององค์กร จึง
มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพบุคลากรของบริษทั ฯ ให้ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง รวมทัง้ เสริมสร้างศักยภาพ
ของพนักงาน เพื่อให้มคี วามรูค้ วามเชีย่ วชาญ มีทกั ษะที่จําเป็ นและสอดคล้องกับภารกิจทุกแขนงของบริษทั ฯ ซึ่งรวมถึงการ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปลูกฝั งคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และจิตสํานึกทีด่ ใี ห้กบั พนักงานส่งเสริมให้พนักงานมีความรัก
และความผูกพันในองค์กร ปลูกฝั งคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และจิตสํานึกทีด่ ใี ห้กบั พนักงาน ส่งเสริมให้พนักงานมีความรัก
และความผูกพันในองค์กร เพื่อนํ าพาบริษัทฯ ให้ดําเนินธุรกิจได้สําเร็จลุล่วงบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายที่บริษัทฯ ได้
กําหนดไว้ นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้ นด้านการวิจยั และพัฒนาหลักสูตรการฝึ กอบรม พัฒนานวัตกรรมในการฝึ กอบรม เพื่อให้ม ี
ระบบการฝึ กอบรมบุคลาการที่ทนั สมัย มีประสิทธิภาพ สอดรับกับสภาวการณ์ ในปั จจุบนั และเกิดประสิทธิผลสูงสุด รวมทัง้
บริหารจัดการองค์ความรูข้ องบริษทั ฯ เพือ่ พัฒนาบริษทั ฯ ให้เป็ นองค์กรแห่งการเรียนรู้
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บริษทั ฯ มุ่งเน้นการจัดโครงสร้างองค์กร และกระบวนการทํางานทีก่ ระชับ สอดรับกับภารกิจ การบริหารอัตรากําลังที่
เหมาะสมกับปริมาณงานและลักษณะงาน มีความคล่องตัวในการจัดสรรกําลังคนตามอัตราการลด การเพิม่ การขยายงานและ
การลงทุนในด้านต่างๆ
กระบวนการสรรหาและคัดเลือกมีมาตรฐาน ชัดเจน โปร่งใส มีการสร้างโอกาสการก้าวหน้ าในสายอาชีพ (Career
Growth) มีระบบการบริหารผลการปฏิบตั งิ าน (Performance Management) ทีม่ คี ุณภาพ กําหนดตัวชีว้ ดั (Key Performance
Indicator) ที่เหมาะสมกับเป้ าหมายของแผนงานและหน่ วยงาน เป็ น ระบบที่เชื่อมโยงการให้ผลตอบแทนตามผลงาน และ
สนั บ สนุ น ให้พ นั ก งานพัฒ นาผลงานของตนเองส่ ง เสริม การบริห ารสิท ธิป ระโยชน์ ท่ีจูง ใจ สอดคล้อ งกับ ผลงาน และผล
ประกอบการ มีการจ่ายค่าตอบแทน และจัดสวัสดิการที่ยดื หยุ่นตามสถานการณ์และสภาวะแวดล้อม (Flexible Wages and
Benefits) ส่งเสริมการพัฒ นาระบบการธํารงรักษาพนักงานเพื่อรักษาคนเก่ง คนดีไว้กบั องค์กร เสริมสร้างบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมการทํางาน รวมถึงอาชีวอนามัยของพนักงาน พัฒนาองค์ความรูข้ องพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง และตรง
กับความต้องการในการดําเนินภารกิจขององค์กร ส่งเสริมการรักษาระเบียบวินัย สร้างความเข้มแข็งในด้านแรงงานสัมพันธ์
จัดระบบการบริหารจัดการองค์ความรูใ้ นองค์กร (Knowledge Management) ตลอดจนเสริมสร้างวัฒนธรรม “THAI Spirit” ใ ห้
เป็ น วัฒนธรรมที่เป็ น เอกลักษณ์ ของการบิน ไทย เพื่อให้พนัก งานมีก ารปฏิบตั ิท่ีเป็ น แนวทางเดียวกัน ตลอดจนส่งเสริมให้
พนักงานทุกระดับมีสว่ นร่วมและมีจติ สํานึกรักองค์กรเสมือนเป็ นเจ้าของ (Senses of Ownership) ซึง่ จะนําไปสูค่ วามแข็งแกร่ง
และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน

พนักงานทั่วไป
บริษั ท ฯ ให้ ค วามสํ า คัญ ในการฝึ ก อบรมพนั ก งานทุ ก ฝ่ ายทุ ก ระดับ ให้ ม ีค วามรู้ค วามสามารถและมีศ ัก ยภาพ
ทีห่ ลากหลาย โดยฝ่ ายฝึ กอบรมของบริษทั ฯ มีหน้าที่ในการวางแผนการจัดทําหลักสูตร และดําเนินการฝึ กอบรม ให้มคี วาม
สอดคล้องและสนับสนุ นแผนการดําเนินงานเชิงกลยุทธ์ของบริษทั ฯ ทีม่ ุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะและจิตสํานึกของการ
ให้บริการ สร้างวัฒ นธรรมองค์กรทีม่ ุ่งเน้นลูกค้าและการทํางานเป็ น ทีม โดยมีห ลักสูตรทัง้ ด้านการบริหารจัดการสําหรับ
ผูบ้ ริห าร และการพัฒ นาทักษะด้านเทคนิ คเฉพาะด้าน ด้านทัศนคติและความรู้ ตลอดจนด้านการทบทวนการปฏิบ ัติงาน
ซึง่ พนักงานทุกคนต้องได้เข้ารับการอบรมอย่างสมํ่าเสมอตลอดอายุการทํางาน
บริษทั ฯ มีศูนย์ฝึกอบรมทัง้ หมด 8 แห่ง และดําเนินการฝึ กอบรมด้านต่าง ๆ เช่น การฝึ กอบรมทักษะในการเป็ นนักบิน
ประจําเทีย่ วบิน (Flight Deck Crew Skills) ทักษะในการเป็ นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน (Cabin Crew Skills) ทรัพยากร
พนั ก งานประจํ า เที่ ย วบิน (Flight Crew Resources) ทัก ษะด้ า นภาษาสํ า หรับ พนั ก งานประจํ า เที่ย วบิ น (Flight Crew
Language Skills) ทัก ษะทางช่า ง (Technical Skills) การฝึ ก อบรมด้า นธุร กิจ การบิน (Airline Industry Training) การ
ฝึ ก อบรมด้ า นจิต วิท ยาและการบริห าร (General Management Training) การฝึ ก อบรมด้ า นบริก ารภาคพื้ น (Ground
Services Training) การฝึ ก อบรมด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Skills) และการฝึ ก อบรมด้ านภาษา
และวัฒ นธรรม (Language and Culture Training) นอกจากนี้ ยังมีการจัดทําโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบัน
การศึกษาภายนอกอื่น ๆ ในการให้การศึกษาในระดับอุดมศึกษาแก่พนักงาน

บุคลากรที่เกี่ยวกับการบิน
เนื่องจากธุรกิจการบินเป็ นธุรกิจที่ให้ความสําคัญในเรื่องการบริการและความปลอดภัยในการเดินทางของผูโ้ ดยสาร
บริษทั ฯ ได้ให้ความสําคัญในการฝึ กหัดนักบินและพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินอย่างมาก เพื่อให้มบี ุคลากรที่มคี ุณภาพใน
จํานวนทีเ่ พียงพอต่อการให้บริการแก่ผูโ้ ดยสาร การขยายเส้นทางการบินและพัฒนาฝูงบินในอนาคต ซึ่งความรับผิดชอบใน
ส่วนนี้เป็ นของฝ่ ายพัฒ นาบุคลากรการบินของบริษัทฯ โดยได้จดั หลักสูตรเบื้องต้นในการอบรมนักบิน (Airline Transition
Training) เพื่อผลิตบุคลากรทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการปฏิบตั กิ ารบิน ทัง้ นี้ บริษทั ฯ มีเป้ าหมายจะผลิตนักบินประมาณปี ละ 70 คน
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เพื่อทดแทนนักบิน ที่เกษียณอายุตามวาระ และเพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒ นาฝูงบิน เพื่อรัก ษามาตรฐานการฝึ ก อบรม
พนักงานของศูนย์ฝึกอบรมนักบินและพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินให้มคี วามทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูงสุดอยู่เสมอ
สําหรับการฝึ กบินของบริษทั ฯ ทัง้ หมด บริษทั ฯ มีเครื่องฝึ กบินจําลอง (Flight Simulator) 6 เครื่อง เครื่องช่วยฝึ กบิน (Flight
Training Device : FTD) 3 เครื่อง และบริษัทฯ ยังได้ให้สายการบินในประเทศและต่างประเทศมาเช่าทําการฝึ ก นอกจากนี้
บริษัทฯ ยังทําการฝึ กและให้เช่าเครื่องฝึ กปฏิบตั ิการภาวะฉุ กเฉิน (Cabin Emergency Evacuation Trainer : CEET) สําหรับ
จําลองสถานการณ์ทอ่ี าจเกิดขึน้ ได้ในห้องโดยสารบนเครื่องบิน ให้กบั สายการบินในประเทศและต่างประเทศ ปั จจุบนั ในส่วนของ
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินทุกคนจะต้องผ่านการฝึ กฝนทัง้ ภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิ เป็ นเวลา 8-9 สัปดาห์ โดยทําการฝึ ก
ภาคปฏิบ ัติในห้อ งฝึ ก จํา ลองงานบริก ารบนเครื่อ งบิน (Cabin Service Trainer) และทดลองงานบริก ารบนเครื่อ งบิน อีก
6 เดือ น เพื่อ ให้เกิดความมันใจในการให้
่
บริการ โดยคํานึ งถึงความมีมาตรฐานในด้านความปลอดภัยของผู้โดยสาร และมี
กิรยิ ามารยาทสุภาพ อ่อนน้อม หลังจากนัน้ บริษทั ฯ ยังจัดให้มกี ารฝึ กอบรมอย่างต่อเนื่อง ในการพัฒนาทัศนคติต่องานและ
ลูกค้า การจัดสัมมนาพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในทุกระดับชัน้ เพื่อปลุกจิตสํานึกการให้บริการทีด่ เี ลิศผสมผสานด้วยเสน่ ห์
ไทย เป็ นต้น

นักบิน
บริษทั ฯ ให้ความสําคัญกับการฝึ กอบรมนักบินอย่างเข้มงวดจริงจัง เพื่อผลิตนักบินทีม่ ปี ระสิทธิภาพ โดยบริษทั ฯ จะ
ส่งผูท้ ผี่ ่านการสอบคัดเลือกไปฝึ กเพื่อเป็ นนักบินทีโ่ รงเรียนการบิน ซึ่งได้มาตรฐานทัง้ ในประเทศและต่างประเทศเป็ นเวลา
12 เดือน เพื่อให้ได้รบั ใบอนุ ญาตนักบินพาณิชย์ตรีจากกรมการขนส่งทางอากาศ จากนัน้ จึงจะเข้าฝึ กอบรมหลักสูตรนักบิน
เบื้องต้น (Airline Transition Training) และหลักสูตรการฝึ ก บินเฉพาะแบบ (Aircraft Type Course) เป็ น เวลา 8 เดือน
นักบินดังกล่าวจึงจะได้รบั ใบอนุ ญาตจากกรมการขนส่งทางอากาศให้บนิ เครื่องบินพาณิชย์ของบริษทั ฯ นักบินของบริษทั ฯ
ต้องมีประสบการณ์การเป็ นนักบินอย่างน้อย 8 ปี และเป็ นนักบินผูช้ ่วยของบริษทั ฯ อย่างน้อย 4 ปี เพื่อรับโอกาสในการคัดเลือก
เข้ารับการตรวจสอบและพิจารณาเลื่อนตําแหน่งเป็ นนักบินทีห่ นึ่ง (Pilot in Command)
บริษทั ฯ ได้ตดิ ตัง้ เครื่องฝึกบินจําลองทีท่ นั สมัย เพื่อทีจ่ ะทําการฝึ กอบรมนักบินของบริษทั ฯ รวมถึงให้นักบินของสายการ
บินลูกค้าอื่นๆ เช่าใช้เครื่องฝึกบินจําลอง เช่น สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ สายการบินฟิ ลปิ ปิ นส์แอร์ไลน์ สายการบินปากีสถาน
แอร์ไลน์ สายการบินมาเลเซียนแอร์ไลน์ โดยนักบินจะทําการฝึ กบินการนําเครื่องขึน้ และลงจอด ณ ท่าอากาศยานต่างๆ ทัวโลก
่
ในสภาพภู มอิ ากาศทุ กประเภททัง้ ภาวะปกติและฉุ กเฉิน โดยตลอดอายุก ารทํา งานของนัก บิน จะต้อ งผ่า นการทดสอบใน
เครื่อ งฝึ ก บิน จําลองในสถานการณ์ฉุก เฉิน ต่า งๆ ในทุก 6 เดือน รวมทัง้ การเข้า รับการอบรมเพิม่ เติมความรูท้ างการบิน
อย่างต่อเนื่อง และนักบินของบริษทั ฯ ต้องได้รบั การประเมินผลการปฏิบตั กิ ารบินจากเจ้าหน้าทีห่ รือผูแ้ ทนของกรมการขนส่ง
ทางอากาศอย่างสมํ่าเสมอ นอกจากนี้ นักบิน ทุกคนจะต้องผ่านการตรวจสุข ภาพตามระยะเวลาทีก่ ํา หนด และจะได้รบั
การสุ่มตรวจสารแอลกอฮอล์และสารเสพติดในร่างกาย โดยบริษทั ฯ สามารถสังการให้
่
นักบินและลูกเรือทีม่ สี งิ่ บ่งชีว้ ่ามีปัญหา
ดังกล่าวเข้ารับการตรวจสุขภาพได้ในทันที

พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
สืบเนื่องจากสภาวะแวดล้อมของอุตสาหกรรมการบินที่มภี าวะการแข่งขันสูง บริษัทฯ จําเป็ นต้องมีความไวต่อการ
ปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลาอันจะส่งผลถึงความได้เปรียบเชิงแข่งขัน พนักงาน
ต้อนรับบนเครือ่ งบินถือเป็ นทรัพยากรบุคคลซึง่ เป็ นกลไกสําคัญ เป็ นจุดแข็งทีจ่ ะเพิม่ ประสิทธิภาพในการแข่งขันของบริษทั ฯ ได้
ฝ่ ายบริการบนเครื่องบินให้ความสําคัญในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินอย่างต่อเนื่อง โดยมี
การวางแผนการฝึ กอบรมสําหรับพนักงานตัง้ แต่เริม่ เข้ามาเป็ นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน การฝึ กอบรมสําหรับการเปลีย่ น
แบบเครื่องบิน และการฝึ กอบรมสําหรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินทีไ่ ด้รบั การเลื่อนตําแหน่ งสูงขึน้ ไปจนถึงระดับหัวหน้า
ส่วนที่ 1 หน้าที่ 8-38
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งาน รวมทัง้ พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินทุกคนต้องกลับมารับการฝึกอบรมทบทวนเรื่องระบบความปลอดภัยและการบริการ
อย่างน้อยคนละ 1 ครัง้ ภายใน 1 ปี โดยมุ่งเน้นแนวทางการฝึ กอบรมทัง้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ ให้พนักงานมีความรูค้ วาม
ชํา นาญแบบมือ อาชีพ (Professional) มีท ัศ นคติแ ละใจรัก ต่ อ งานบริก าร (Service-Minded) ควบคู่ ไปกับความปลอดภัย
ด้วยการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ ผู้โดยสาร ซึ่งเป็ นแนวทางหลักที่บริษัทฯ ใช้กํ าหนดนโยบายและวางแผนพัฒ นา
บุคลากรให้มปี ระสิทธิภาพในการทํางานและการให้บริการทีด่ เี ลิศด้วยเอกลักษณ์ความเป็ นไทย
แผนการฝึ กอบรมของฝ่ ายบริการบนเครื่องบินในการบริหารและพัฒนาศักยภาพของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินได้
กําหนดไว้ ดังนี้
• การฝึ กอบรมพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิ นใหม่ ประกอบด้วยหลักสูตร Thai Manners and Etiquette for
In-flight Service, Corporate Culture and Ethics, Make-up/Neat and Grooming, First Aid & Medical
Training, Crew Resource Management (CRM), Safety & Emergency Training, Aviation Security
Awareness, Occupational Health, Rules and Regulations, In-flight Beverage & Meal Service
Knowledge, In-flight Service Practice Base and In-flight Service Operation Procedure (ISOP), Basic
English for New Cabin Attendant เป็ นต้น
• การฝึ กอบรมพนั ก งานต้ อ นรับ บนเครื่ อ งบิ น สํา หรับ การเปลี่ ย นแบบเครื่ อ งบิ น (Aircraft Transition)
ประกอบด้ ว ยหลัก สู ต ร Introduction to Aircraft, Emergency Conversion, Emergency Safety & Training,
Working Routine & Service Procedure เป็ นต้น
• การฝึ กอบรมพนั กงานต้ อนรับบนเครื่องบิ นที่ ได้รบั การเลื่อนตําแหน่ งสูงขึ้นไปจนถึงระดับหัวหน้ างาน
ประกอบด้วยหลักสูตร
- Royal Silk Class : Technical Know How, Aviation Security Awareness, Working Routine &
Service Procedure เป็ นต้น
- Royal First Class : Technical Know How, Aviation Security Awareness, Working Routine &
Service Procedure, VVIP Special Passenger Service Handling เป็ นต้น
- Air Purser
: Effective English for Air Purser, Aircraft and Cabin Technical / Maintenance
System, In-flight Duty Free Sales and Stock Control, Working Routine &
Service Procedure, Briefing Technique & Preparation, Customer Profile and
Touch of Thai, Special Passenger Service & Handling Procedure, Touches
of Thai & Customer Oriented, Problem Solving, Rules & Regulations เป็ น
ต้น
- In-flight Manager : In-flight Manager and Situational Leadership, Cockpit & Cabin
Co-operation, Business Language and Communication Skill, Ground and
In-flight Service Co-ordination เป็ นต้น
นอกจากพนั ก งานต้อนรับบนเครื่องบิน จะได้ร บั การฝึ กอบรมตามหลักสูตรข้างต้น แล้ว ยังมีห ลัก สูตรที่เสริม สร้าง
ศักยภาพเฉพาะทางในสายงานวิชาชีพ อันได้แก่ หลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพ หลักสูตรการเรียนรู้และทําความเข้าใจกับ
อารมณ์และความรูส้ กึ ของตนเอง เพื่อเป็ นการพัฒนาศักยภาพส่วนตัวของพนักงาน และเป็ นการเพิม่ ประสิทธิภาพให้การบริการ
ดียงิ่ ขึน้
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ฝ่ ายบริการบนเครื่องบินได้ให้ความสําคัญกับการตรวจติดตาม การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานต้อนรับบน
เครื่องบินทุกระดับ รวมทัง้ พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่มขี อ้ บกพร่องในด้านต่างๆ เพื่อนํ าผลการประเมินมาวิเคราะห์
เชื่อมโยงกับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินให้อยู่ในทิศทางที่องค์กรต้องการอย่างต่อเนื่อง
รวมทัง้ ใช้เป็ นข้อมูลสําหรับการพิจารณาขึ้นเงินเดือนและเลื่อนตําแหน่ งของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน โดยได้กําหนด
มาตรฐานการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินให้พนักงานทุกคนได้รบั การประเมิน 4 ครัง้ ต่อคน
ต่อปี เป็ นอย่างน้อย และได้จดั ทําโครงการพัฒนาการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน และโครงการ
พัฒ นาระบบติด ตามและตรวจสอบงานบริก ารของพนั ก งานต้อ นรับ บนเครื่อ งบิน ให้ม ีป ระสิท ธิภ าพมากยิ่งขึ้น บรรจุ ไ ว้
ในแผนกลยุทธ์ของฝ่ ายบริการบนเครื่องบินเพื่อให้การบริการบนเครื่องบินทุกชัน้ ทุกระดับมีคุณภาพอย่างสมํ่าเสมอ (In-flight
Service Consistency)

การบริ หารงานแรงงานสัมพันธ์ สหภาพแรงงานรัฐวิ สาหกิ จการบินไทย และการคุ้มครองแรงงาน
บริษทั ฯ มีความมุ่งมันที
่ จ่ ะให้พนักงานของบริษทั ฯ ได้รบั การคุม้ ครองด้านสภาพการจ้างอย่างเหมาะสมและเป็ นธรรม
สอดคล้องตามทีก่ ฎหมายกําหนด โดยดําเนินการตาม พ.ร.บ. แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 ด้วยการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดรี ะหว่างพนักงานกับฝ่ ายบริหาร และระหว่างพนักงานด้วยกัน เพื่อให้พนักงานมีสภาพ
การจ้างทีด่ ี มีความปลอดภัยในการทํางาน ให้พนักงานมีความรักความผูกพันกับบริษทั ฯ มีขวัญและกําลังใจทีด่ ี พร้อมทีจ่ ะ
ปฏิบตั งิ านให้สาํ เร็จลุล่วงไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็ นประโยชน์ต่อบริษทั ฯ
ความสัมพันธ์กบั สหภาพแรงงานฯ แม้วา่ จะมีการเรียกร้องจากพนักงานบ้าง แต่กด็ าํ เนินการไปตามกระบวนการและ
ขัน้ ตอนตามทีก่ ฎหมายกําหนด และสามารถทําความเข้าใจและตกลงกันได้ดว้ ยดี โดยการชีแ้ จงจากฝ่ ายบริหารให้พนักงาน
ทราบโดยตรง หรือผ่านการเจรจากับสหภาพแรงงานฯ ในคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ของบริษทั ฯ ซึง่ มีการประชุมหารือ
เกีย่ วกับสภาพการจ้าง สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของพนักงานอยูเ่ ป็ นประจําทุกเดือน
การคุม้ ครองแรงงาน จะมีการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
เป็ นประจําทุกเดือน เพื่อกําหนดมาตรการการป้ องกัน มิให้พนักงานได้รบั อันตรายจากการทํางาน มีการแต่งตัง้ เจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยในการทํางานทัง้ ในระดับบริหารและระดับปฏิบตั กิ าร เพื่อตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ เครื่องมือ สภาพแวดล้อม
ในการทํางาน เพือ่ ให้พนักงานเกิดความปลอดภัยในการทํางาน
กรณี ท่มี ขี อ้ มูลข่าวสารที่ฝ่ายบริหารต้องการสื่อถึงพนักงาน บริษัทฯ ดําเนินการโดยการประชุมหัวหน้ าหน่ วยงาน
เพือ่ นําไปเผยแพร่ให้พนักงานในสังกัดทราบ รวมทัง้ พนักงานสามารถรับทราบได้จากสือ่ ต่างๆ ภายในบริษทั ฯ ทัง้ ในรูปของ
คําสังบริ
่ ษทั ฯ ประกาศบริษทั ฯ Bulletin การออกเสียงตามสาย และทางเว็บไซต์ของบริษทั ฯ อนึ่ง พนักงานสามารถแสดง
ความคิดเห็นไปยังฝ่ ายบริหารผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ได้ โดยบริษทั ฯ ได้จดั ผูร้ บั ผิดชอบในการตอบคําถามพนักงาน
เพือ่ ความเข้าใจทีด่ แี ละการรับทราบข่าวสารกันได้อย่างทัวถึ
่ ง

8.6 คู่มือกรรมการบริ ษทั ฯ
ในฐานะที่คณะกรรมการบริษัทฯ เป็ นผู้รบั มอบอํานาจจากผูถ้ ือหุ้นให้ดําเนินภารกิจต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สงู สุดแก่ผถู้ อื หุน้ มีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของบริษทั ฯ และ
ควบคุ มการดําเนินงานของฝ่ ายบริหารให้เป็ นไปตามนโยบายและทิศทางที่กําหนด รวมทัง้ มีหน้ าที่ในการปฏิบตั ิห น้ าที่ให้
เป็ น ไปตามกฎหมาย วัตถุ ป ระสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนปฏิบ ัติห น้ าที่ให้เป็ น ไปตามมติท่ีป ระชุ มผู้ถือหุ้น
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรัก ษาผลประโยชน์ ของบริษัทฯ ด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ม ีส่วนได้เสีย ซึ่งได้แก่
ผูถ้ อื หุน้ นักลงทุน พนักงาน ลูกค้า คูค่ า้ เจ้าหนี้ หน่วยงานของรัฐ ชุมชน และสิง่ แวดล้อม
ส่วนที่ 1 หน้าที่ 8-40

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

เพือ่ ให้ภารกิจหลักของคณะกรรมการบริษทั ฯ ดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริษทั ฯ จึงได้จดั ทําคู่มอื
กรรมการบริษ ทั ฯ ขึน้ โดยมีว ตั ถุป ระสงค์เพื่อ เสริม สร้า งความรูค้ วามเข้า ใจ ในบทบาท หน้า ที่ ความรับ ผิด ชอบของ
คณะกรรมการบริษทั ฯ ต่อผูถ้ อื หุน้ รวมทัง้ ได้เข้าใจถึงหลักเกณฑ์ทส่ี าํ คัญเกีย่ วกับคณะกรรมการ และคณะอนุ กรรมการชุดต่างๆ
รวมทัง้ นโยบาย ข้อ มูล ที่สํา คัญ เกี่ย วกับ บริษ ัท ฯ ข้อ บัง คับ ที่เ กี่ย วข้อ งในการบริห ารจัด การ หลัก เกณฑ์ กฎระเบียบ
นโยบายการกํากับดูแลกิจการ รวมทัง้ แนวปฏิบตั ทิ ด่ี ใี นเรือ่ งต่างๆ ด้วย

ส่วนที่ 1 หน้าที่ 8-41

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

56-1

9. การควบคุมภายใน
บริษั ท ฯ ได้ จ ัด ให้ ม ีร ะบบการควบคุ ม ภายในที่ เพี ย งพอกับ การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ และมีก ารติ ด ตามประเมิน ผล
อย่ า งสมํ่ า เสมอ เพื่อ ให้ ค วามมัน่ ใจว่ า ระบบที่ว างไว้ส ามารถดํ า เนิ น ไปได้อ ย่ า งเหมาะสมกับ สภาพแวดล้อ มที่ม ีก าร
เปลี่ยนแปลง และสอดคล้องกับระดับความเสีย่ งที่ยอมรับได้ โดยมีการกําหนดให้มโี ครงสร้างการควบคุมภายในครบทัง้ 5
องค์ป ระกอบตามมาตรฐานสากล ได้แ ก่ สภาพแวดล้อ มการควบคุ ม การประเมิน ความเสี่ย ง กิจ กรรมการควบคุ ม
สารสนเทศและการสื่อสาร และการติดตามประเมินผล บริษทั ฯ ได้จดั ทํานโยบายการควบคุมภายในและคู่มอื การควบคุม
ภายในสําหรับผูบ้ ริหารและพนักงานใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั งิ าน เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายทีก่ ําหนดไว้
นอกจากนั น้ บริษั ท ฯได้ จ ัด ทํ า การประเมิน การควบคุ ม ด้ ว ยตนเอง (Control Self Assessment : CSA) ตามระเบี ย บ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ในทุกสายงานและทุกฝ่ ายงาน
โดยได้รายงานผลการประเมิน การควบคุมภายในของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทฯ และ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินปี ละหนึ่งครัง้ ตามกําหนดเวลา
บริษั ท ฯ ให้ ค วามสํ า คัญ และสนั บ สนุ น การปฏิ บ ัติ งานอย่ า งโปร่ งใส ตรวจสอบได้ โดยกํ าหนดให้ ม ีสํ า นั ก งาน
การตรวจสอบภายใน ซึ่ ง มีห น้ า ที่ ร ับ ผิด ชอบสอบทานประสิท ธิภ าพและประสิท ธิผ ลของระบบการควบคุ ม ภายใน
ทัง้ ระบบงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกระบวนการทางธุ รกิจ หรือกระบวนการทํางานของบริษัท ฯ ตามแผน
การตรวจสอบที่ได้รบั อนุ มตั ิจากคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งจัดทําขึ้นตามแนวความเสี่ยง โดยพิจารณาจากผลกระทบและ
โอกาสที่อาจเกิดขึน้ ที่มผี ลต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ของบริษัทฯ นอกจากนี้ ภาระหน้าที่ของสํานักงานการตรวจสอบภายใน
ยังรวมถึงการตรวจสอบเฉพาะกิจตามทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ ตลอดจนการให้คาํ ปรึกษาแนะนําฝ่ ายบริหารในการ
ปรับ ปรุ ง การควบคุ ม ภายใน ซึ่ง รวมถึง ระเบีย บปฏิบ ัติ เพื่อ เพิ่ม ประสิท ธิภ าพและประสิท ธิผ ลในการดํ า เนิ น งานของ
บริษัทฯ และเพื่อให้สํานักงานการตรวจสอบภายในสามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ให้สําเร็จลุล่วงไปได้โดยได้รบั ความร่วมมือจาก
ทุกหน่ วยงาน และปฏิบตั งิ านได้อย่างอิสระ บริษทั ฯ จึงได้จดั โครงสร้างองค์กรให้สํานักงานการตรวจสอบภายในมีสายการ
บังคับบัญชาขึน้ ตรงต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ และคณะกรรมการบริษทั ฯ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูก้ ํากับ
ดูแล โดยสํานักงานการตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบเสนอต่อผูบ้ ริหารทีร่ บั ผิดชอบ กรรมการผูอ้ ํานวยการใหญ่
และเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นประจําทุกไตรมาส ในกรณีท่พี บหรือมีขอ้ สงสัยว่ามีรายการหรือการกระทําทีอ่ าจ
ก่อให้เกิดความเสียหายที่ม ีนัยสําคัญต่อผลการดําเนินงานของบริษัทฯ หัวหน้ าสํานักงานการตรวจสอบภายในจะรายงาน
ต่อกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่และคณะกรรมการตรวจสอบทันที
คณะกรรมการตรวจสอบทําหน้าที่พจิ ารณาความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ รวมถึงการสอบทาน
การควบคุมการปฏิบตั งิ านตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง โดยทบทวนผลการปฏิบตั งิ านของ
สํานัก งานการตรวจสอบภายใน และทบทวนผลการปฏิบตั ิงานของผู้สอบบัญ ชีอิสระของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่ อง ในกรณี
ที่คณะกรรมการตรวจสอบมีขอ้ เสนอแนะ หรือพบข้อบกพร่องที่เป็ นสาระสําคัญ จะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้
ฝ่ ายบริหารมีการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขต่อไป
ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้ให้ความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษทั ฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม
กับการดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ

ส่วนที่ 1 หน้าที่ 9-1
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10. รายการระหว่างกัน
รายการระหว่างกัน
นิ ติบุคคล/บริ ษทั
ที่อาจมี
ความขัดแย้ง

(1)
กระทรวงการคลัง

ธนาคารออมสิน
(บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง)

ความสัมพันธ์
สําหรับปี สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2552

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน
สําหรับปี สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2552

เงื่อนไข/นโยบายราคา
สําหรับปี สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2552

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน
สําหรับปี สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2551

เงื่อนไข/นโยบายราคา
สําหรับปี สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2551

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

กระทรวงการคลังเป็ นผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ของบริษทั ฯ
โดยถือหุน้ เท่ากับร้อยละ
51.03

 ควบคุมโดยกระทรวงการคลัง
ซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของ
บริษทั ฯ
 ธนาคารออมสินถือหุน้ ใน
บริษทั ฯ เท่ากับร้อยละ 2.73

กระทรวงการคลังกูเ้ งินจาก
สถาบันการเงินต่างประเทศให้
บริษทั ฯ กูต้ ่อ ประกอบด้วย

กระทรวงการคลังกูเ้ งินจาก
สถาบันการเงินต่างประเทศให้
บริษทั ฯ กูต้ ่อ ประกอบด้วย

 เงินกูย้ มื ระยะยาว
- จํานวนเงิน
8,164.69 ล้านบาท
- ยอดคงค้าง
1,340.67 ล้านบาท
- ดอกเบีย้ จ่าย
97.54 ล้านบาท

อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ
7.07 ต่อปี
เงือ่ นไขการชําระเงิน :
ปี ละ 2 งวด
ระยะเวลากู้ 20 ปี

 เงินกูย้ มื ระยะยาว
- จํานวนเงิน
8,546.07 ล้านบาท
- ยอดคงค้าง
1,403.29 ล้านบาท
- ดอกเบีย้ จ่าย
95.03 ล้านบาท

อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ
7.07 ต่อปี
เงือ่ นไขการชําระเงิน :
ปี ละ 2 งวด
ระยะเวลากู้ 20 ปี

 เงินกูย้ มื ระยะสัน้
- จํานวนเงิน
1,116.11 ล้านบาท
- ยอดคงค้าง
1,116.11 ล้านบาท
- ดอกเบีย้ จ่าย

อัตราดอกเบีย้ เป็ นไปตาม
สถานการณ์ราคาตลาด
เงือ่ นไขการชําระเงิน :
โดยชําระดอกเบีย้ จ่าย
ล่วงหน้า 1 ปี
ระยะเวลากู้ 1 ปี

 เงินกูย้ มื ระยะสัน้
- จํานวนเงิน
3,508.27 ล้านบาท
- ยอดคงค้าง
3,508.27 ล้านบาท
- ดอกเบีย้ จ่าย

อัตราดอกเบีย้ เป็ นไป
ตามสถานการณ์ราคา
ตลาด
เงือ่ นไขการชําระเงิน :
โดยชําระดอกเบีย้ จ่าย
ล่วงหน้า 1 ปี

24.91 ล้านบาท

1.70 ล้านบาท

1. บริษทั ฯ ได้กเู้ งินจากธนาคาร
ออมสิน ประกอบด้วย

1. บริษทั ฯ ได้กเู้ งินจากธนาคาร
ออมสิน ประกอบด้วย

 ตั ๋วสัญญาใช้เงิน

อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ

- จํานวนเงิน

4.00 และ 4.25 ต่อปี

6,526.00 ล้านบาท
- ยอดคงค้าง

เงือ่ นไขการชําระเงิน :
ปี ละ 2 งวด

500.00 ล้านบาท

ระยะเวลากู้ 10 ปี

- ดอกเบีย้ จ่าย

 ตั ๋วสัญญาใช้เงิน
- จํานวนเงิน
6,526.00 ล้านบาท
- ยอดคงค้าง
1,150.00 ล้านบาท

ระยะเวลากู้ 1 ปี

อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ
5.25 และ 5.75 ต่อปี
เงือ่ นไขการชําระเงิน :
ปี ละ 2 งวด
ระยะเวลากู้ 10 ปี

- ดอกเบีย้ จ่าย

38.63 ล้านบาท

81.08 ล้านบาท
อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ

 เงินกูย้ มื ระยะยาว

1.61, 1.73 และ 3.95 ต่อปี

- จํานวนเงิน
9,000.00 ล้านบาท

เงือ่ นไขการชําระเงิน :
ปี ละ 4 งวด

- ยอดคงค้าง
8,178.00 ล้านบาท

ระยะเวลากู้ 5 และ 7 ปี

- ดอกเบีย้ จ่าย

 เงินกูย้ มื ระยะยาว

อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ

- จํานวนเงิน

2.88 และ 3.52 ต่อปี

4,000.00 ล้านบาท
- ยอดคงค้าง
4,000.00 ล้านบาท

เงือ่ นไขการชําระเงิน :
ปี ละ 4 งวด
ระยะเวลากู้ 7 ปี

- ดอกเบีย้ จ่าย

168.45 ล้านบาท

28.99 ล้านบาท

2. บริษทั ฯ ขายบัตรโดยสาร
เครื่องบิน ให้บริการเช่าพืน้ ทีว่ างตู้
เอทีเอ็มและค่าเช่าคูส่ ายโทรศัพท์
ของธนาคารออมสิน
- มูลค่ารวม 4.10 ล้านบาท

กําหนดจากราคาปกติของ
ธุรกิจ เช่นเดียวกับที่
กําหนดให้กบั บุคคลหรือ
กิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน
และเป็ นไปตามราคาตลาด

- ยอดคงค้าง 0.14 ล้านบาท

ส่วนที่ 1 หน้า 10-1

2. บริษทั ฯ ขายบัตรโดยสาร
เครื่องบิน ให้บริการเช่าพืน้ ทีว่ างตู้
เอทีเอ็มและค่าเช่าคูส่ ายโทรศัพท์
ของธนาคารออมสิน
- มูลค่ารวม 3.37 ล้านบาท
- ยอดคงค้าง 0.02 ล้านบาท

กําหนดจากราคาปกติของ
ธุรกิจ เช่นเดียวกับที่
กําหนดให้กบั บุคคลหรือ
กิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้อง
กัน และเป็ นไปตามราคา
ตลาด

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

นิ ติบุคคล/บริ ษทั
ที่อาจมี
ความขัดแย้ง

(1)
ธนาคารอิสลามแห่ง
ประเทศไทย
(บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง)
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ความสัมพันธ์
สําหรับปี สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2552

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน
สําหรับปี สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2552

เงื่อนไข/นโยบายราคา
สําหรับปี สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2552

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน
สําหรับปี สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2551

เงื่อนไข/นโยบายราคา
สําหรับปี สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2551

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

 ควบคุมโดยกระทรวงการคลัง
ซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของ
บริษทั ฯ

บริษทั ฯ ได้กเู้ งินจากธนาคาร
อิสลามแห่งประเทศไทย
ประกอบด้วย

บริษทั ฯ ได้กเู้ งินจากธนาคาร
อิสลามแห่งประเทศไทย
ประกอบด้วย
เงินกูย้ มื ระยะยาว

อัตรากําไรร้อยละ 5.75

ตั ๋วสัญญาใช้เงิน

- จํานวนเงิน

ต่อปี

- จํานวนเงิน

2,500.00 ล้านบาท
- ยอดคงค้าง

เงือ่ นไขการชําระเงิน :

- ยอดคงค้าง

ปี ละ 4 งวด

2,000.00 ล้านบาท

ระยะเวลากู้ 5 ปี

ระยะเวลากู้ 90 วัน

750.00 ล้านบาท
- ชําระผลกําไร

- ชําระผลกําไร
128.94 ล้านบาท
ธนาคารเพือ่ การส่งออก  ควบคุมโดยกระทรวงการคลัง
และนําเข้าแห่งประเทศ ซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของ
บริษทั ฯ
ไทย

750.00 ล้านบาท

อัตรากําไรร้อยละ 4.5
ต่อปี

8.14 ล้านบาท

ไม่มกี ารทําธุรกรรมระหว่างกัน

-

1. บริษทั ฯ ได้กเู้ งินจากธนาคาร
เพือ่ การส่งออกและนําเข้าแห่ง
ประเทศไทย
โดยออกเป็ น

(บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง)

 ตั ๋วสัญญาใช้เงิน

อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ

- จํานวนเงิน

4.45 และ 4.90 ต่อปี

600.00 ล้านบาท
ประกอบด้วยตั ๋วสัญญาใช้เงิน
2 ฉบับๆ ละ 300.00 ล้านบาท

ระยะเวลากู้ 30 วัน
และ 76 วัน

- ยอดคงค้าง
300.00 ล้านบาท
- ดอกเบีย้ จ่าย
1.21 ล้านบาท
2. บริษทั ฯ ขายบัตรโดยสาร
กําหนดจากราคาปกติ
เครื่องบินให้แก่ธนาคารเพือ่ การ
ของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่
ส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย กําหนดให้กบั บุคคลหรือ
- มูลค่ารวม 0.06 ล้านบาท กิจการอื่น ทีไ่ ม่เกีย่ วข้อง
กัน และเป็ นไปตามราคา
ตลาด
ธนาคารเพือ่ การเกษตร  ควบคุมโดยกระทรวงการคลัง
และสหกรณ์
ซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของ
บริษทั ฯ
(บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง)

ไม่มกี ารทําธุรกรรมระหว่างกัน

-

ธนาคารอาคาร
สงเคราะห์

บริษทั ฯ ขายบัตรโดยสาร
เครื่องบินให้แก่ธนาคารอาคาร
สงเคราะห์

กําหนดจากราคาปกติของ
ธุรกิจ เช่นเดียวกับที่
กําหนดให้กบั บุคคลหรือ
กิจการอื่น ทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน
และเป็ นไปตามราคาตลาด

(บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง)

 ควบคุมโดยกระทรวงการคลัง
ซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของ
บริษทั ฯ

- มูลค่ารวม 0.84 ล้านบาท
- ยอดคงค้าง 0.03 ล้านบาท

ส่วนที่ 1 หน้า 10-2

บริษทั ฯ ขายบัตรโดยสารเครื่องบิน กําหนดจากราคาปกติ
ให้แก่ธนาคารเพือ่ การเกษตรและ ของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่
สหกรณ์
กําหนดให้กบั บุคคลหรือ
- มูลค่ารวม 1.77 ล้านบาท กิจการอื่น ทีไ่ ม่เกีย่ วข้อง
กัน และเป็ นไปตามราคา
- ยอดคงค้าง 0.38 ล้านบาท
ตลาด
บริษทั ฯ ขายบัตรโดยสาร
เครื่องบินให้แก่ธนาคารอาคาร
สงเคราะห์
- มูลค่ารวม 2.68 ล้านบาท
- ยอดคงค้าง 0.58 ล้านบาท

กําหนดจากราคาปกติ
ของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่
กําหนดให้กบั บุคคลหรือ
กิจการอื่น ทีไ่ ม่เกีย่ วข้อง
กัน และเป็ นไปตามราคา
ตลาด

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

56-1

นิ ติบุคคล/บริ ษทั
ที่อาจมี
ความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์
สําหรับปี สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2552

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน
สําหรับปี สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2552

เงื่อนไข/นโยบายราคา
สําหรับปี สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2552

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน
สําหรับปี สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2551

เงื่อนไข/นโยบายราคา
สําหรับปี สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2551

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(4)

บริษทั ปตท. จํากัด
(มหาชน)

 กระทรวงการคลังเป็ น
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ของ บริษทั
ปตท. จํากัด (มหาชน) และของ
บริษทั ฯ

1. บริษทั ฯ ซือ้ นํ้ามันอากาศยาน
และนํ้ามันรถยนต์ จากบริษทั
ปตท. จํากัด (มหาชน)

กําหนดจากราคาปกติของ
ธุรกิจ เช่นเดียวกับที่
กําหนดให้กบั บุคคลหรือ
กิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน
และเป็ นไปตามราคาตลาด

1. บริษทั ฯ ซือ้ นํ้ามันอากาศยาน
และนํ้ามันรถยนต์ จากบริษทั
ปตท. จํากัด (มหาชน)

กํ า หนดจากราคาปกติ
ของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่
กําหนดให้กบั บุคคลหรือ
กิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง
กั น แ ล ะเป็ น ไป ต าม
ราคาตลาด

(บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง)

- มูลค่ารวม
5,735.54 ล้านบาท
- ยอดคงค้าง
620.12 ล้านบาท

โรงงานยาสูบ
(บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง)

ซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของ
บริษทั ฯ

11,900.10 ล้านบาท
- ยอดคงค้าง
492.29 ล้านบาท
2. บริษทั ฯ ขายบัตรโดยสาร
เครื่องบินให้แก่บริษทั ปตท. จํากัด
(มหาชน)

2. บริษทั ฯ ขายบัตรโดยสาร
เครื่องบินให้แก่บริษทั ปตท.
จํากัด (มหาชน)

 ควบคุมโดยกระทรวงการคลัง

- มูลค่ารวม

- มูลค่ารวม 15.13 ล้านบาท

- มูลค่ารวม 67.01 ล้านบาท

- ยอดคงค้าง 3.86 ล้านบาท

- ยอดคงค้าง 7.82 ล้านบาท

ไม่มกี ารทําธุรกรรมระหว่างกัน

-

บริษทั ฯขายบัตรโดยสาร
เครื่องบินให้แก่โรงงานยาสูบ
- มูลค่ารวม 4.33 ล้านบาท
- ยอดคงค้าง 0.39 ล้านบาท

บริษทั ท่าอากาศยาน
ไทย จํากัด (มหาชน)
(บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง)

 กระทรวงการคลังเป็ นผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ของบริษทั ท่าอากาศ
ยานไทย จํากัด (มหาชน) และ
ของบริษทั ฯ

1. บริษทั ฯ ประกอบกิจการและ
เช่าพืน้ ทีใ่ นเขตท่าอากาศยาน
ต่างๆ เพือ่ ใช้สาํ หรับจอดอากาศ
ยาน จอดพาหนะ ขนถ่ายสินค้า
เก็บอุปกรณ์ภาคพืน้ ดิน เก็บตูค้ อน
เทนเนอร์ ตัง้ สํานักงานสายการบิน
ว่าจ้างบริการรถลีมมูซนี รับ-ส่ง
พนักงานสําหรับกองบัตรโดยสาร
ท่าอากาศยาน (HZ) และอื่นๆ จาก
บริษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด
(มหาชน)

กําหนดจากราคาปกติของ
ธุรกิจ เช่นเดียวกับที่
กําหนดให้กบั บุคคลหรือ
กิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน
และเป็ นไปตามราคาตลาด

- มูลค่ารวม
3,378.77 ล้านบาท

1. บริษทั ฯ ประกอบกิจการและเช่า
พืน้ ทีใ่ นเขตท่าอากาศยานต่างๆ
จากบริษทั ท่าอากาศยานไทย
จํากัด (มหาชน) เพือ่ ใช้สาํ หรับจอด
อากาศยาน จอดพาหนะ ขนถ่าย
สินค้า เก็บอุปกรณ์ภาคพืน้ ดิน เก็บ
ตูค้ อนเทนเนอร์ ตัง้ สํานักงานสาย
การบิน และอื่นๆ
- มูลค่ารวม
4,512.80 ล้านบาท
- ยอดคงค้าง
250.94 ล้านบาท

- ยอดคงค้าง
225.77 ล้านบาท
2. บริษทั ฯ ขายบัตรโดยสาร
เครื่องบินและได้รบั รายได้ 2%
จากการเรียกเก็บค่า Airport tax
ให้แก่บริษทั ท่าอากาศยานไทย
จํากัด (มหาชน)

2. บริษทั ฯ ขายบัตรโดยสาร
เครื่องบินและได้รบั รายได้ 2%
จากการเรียกเก็บค่า Airport tax
ให้แก่บริษทั ท่าอากาศยานไทย
จํากัด (มหาชน)
- มูลค่ารวม

- มูลค่ารวม

57.16 ล้านบาท

44.11 ล้านบาท

- ยอดคงค้าง

- ยอดคงค้าง

9.75 ล้านบาท

6.02 ล้านบาท

ส่วนที่ 1 หน้า 10-3

กํ า หนดจากราคาปกติ
ของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่
กําหนดให้กบั บุคคลหรือ
กิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง
กั น แ ล ะเป็ น ไป ต าม
ราคาตลาด
กํ า หนดจากราคาปกติ
ของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่
กําหนดให้กบั บุคคลหรือ
กิจการอื่นทีไ่ ม่เกี่ยวข้อง
กั น แ ล ะเป็ น ไป ต าม
ราคาตลาด

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

56-1

นิ ติบุคคล/บริ ษทั
ที่อาจมี
ความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์
สําหรับปี สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2552

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน
สําหรับปี สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2552

เงื่อนไข/นโยบายราคา
สําหรับปี สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2552

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน
สําหรับปี สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2551

เงื่อนไข/นโยบายราคา
สําหรับปี สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2551

(1)
บริษทั ไทย-อะมาดิอุส
เซาท์อสี ต์เอเชีย จํากัด
(บริษทั ย่อย)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

 บริษทั ฯ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ราย
ใหญ่ของบริษทั ไทย-อะมาดิอุส
เซาท์อสี ต์เอเชีย จํากัด
โดยถือหุน้ เท่ากับร้อยละ 55
 กรรมการของบริษทั ฯ คือ
นายคณิศ แสงสุพรรณ เป็ น
ประธานกรรมการ และผูบ้ ริหาร
ของบริษทั ฯ คือ นางงามนิตย์
สมบัตพิ บิ ลู ย์ เป็ นประธาน
กรรมการ นายปานฑิต ชนะภัย
และนายธีรพล โชติชนาภิบาล
เป็ นกรรมการของบริษทั ไทยอะมาดิอุส เซาท์อสี ต์เอเชีย
จํากัด
หมายเหตุ นางงามนิตย์
สมบัตพิ บิ ลู ย์ ลาออกจาก
ตําแหน่งประธานกรรมการ
บริษทั ไทย-อะมาดิอุส
เซาท์อสี ต์เอเชีย จํากัด
เมือ่ วันที่ 28 พฤษภาคม 2552
และนายคณิศ แสงสุพรรณ
ดํารงตําแหน่งประธาน
กรรมการ บริษทั ไทย-อะมาดิ
อุสเซาท์อสี ต์ เอเชีย จํากัด เมือ่
วันที่ 28 กันยายน 2552

บริษทั ฯ ให้บริการเช่าพืน้ ที่
สํานักงานและอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ และขายบัตร
โดยสารเครื่องบิน ให้แก่บริษทั
ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อสี ต์เอเชีย
จํากัด
- มูลค่ารวม 3.72 ล้านบาท

กําหนดจากราคาปกติของ
ธุรกิจ เช่นเดียวกับที่
กําหนดให้กบั บุคคลหรือ
กิจการอื่น ทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน
และเป็ นไปตามราคาตลาด

บริษทั ฯ ให้บริการเช่าพืน้ ที่
สํานักงานและอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ และขายบัตรโดยสาร
เครื่องบิน ให้แก่บริษทั ไทย-อะ
มาดิอุส เซาท์อสี ต์เอเชีย จํากัด
- มูลค่ารวม 12.99 ล้านบาท

กํ า หนดจากราคาปกติ
ของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่
กําหนดให้กบั บุคคลหรือ
กิจการอื่นทีไ่ ม่เกี่ยวข้อง
กั น แ ล ะเป็ น ไป ต าม
ราคาตลาด

 บริษทั ฯ ถือหุน้ ในบริษทั
ดอนเมือง อินเตอร์เนชั ่นแนล
แอร์พอร์ต โฮเต็ล จํากัด
เท่ากับร้อยละ 40
 ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ คือ
นางงามนิตย์ สมบัตพิ บิ ลู ย์
พลอากาศเอกณรงค์ศกั ดิ ์
สังขพงศ์ นายธรรมศักดิ ์
ชุตวิ งศ์ เรืออากาศเอกมนตรี
จําเรียง ร้อยตรีอนุสสรณ์
นาคศรีชุ่ม และนายพิชยั
จึงอนุวตั ร เป็ นกรรมการของ
บริษทั ดอนเมือง อินเตอร์เนชั ่น
แนล แอร์พอร์ต โฮเต็ล จํากัด

บริษทั ฯ ซือ้ บริการห้องพักของ
บริษทั ดอนเมือง อินเตอร์ เนชั ่น
แนล แอร์พอร์ต โฮเต็ล จํากัด
สําหรับผูโ้ ดยสารของบริษทั ฯ
- มูลค่ารวม 4.90 ล้านบาท
- ยอดคงค้าง 0.03 ล้านบาท

บริษทั ดอนเมือง
อินเตอร์เนชั ่นแนล
แอร์พอร์ต โฮเต็ล จํากัด
(บริษทั ร่วม)

- ยอดคงค้าง 0.76 ล้านบาท

- ยอดคงค้าง 0.29 ล้านบาท

กําหนดจากราคาปกติของ
ธุรกิจ เช่นเดียวกับที่
กําหนดให้กบั บุคคลหรือ
กิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน
และเป็ นไปตามราคาตลาด

หมายเหตุ นางงามนิตย์
สมบัตพิ บิ ลู ย์ ลาออกจาก
ตําแหน่งกรรมการของบริษทั
ดอนเมือง อินเตอร์เนชั ่นแนล
แอร์พอร์ต โฮเต็ล จํากัด
เมือ่ วันที่ 28 พฤษภาคม 2552
พลอากาศเอก ณรงค์ศกั ดิ ์
สังขพงศ์ และนายธรรมศักดิ ์
ชุตวิ งศ์ เกษียณอายุ เมือ่ วันที่
30 กันยายน 2552 และนาย
ธรรมศักดิ ์ ชุตวิ งศ์ ลาออกจาก
ตําแหน่งกรรมการของบริษทั
ดอนเมือง อินเตอร์เนชั ่นแนล
แอร์พอร์ต โฮเต็ล จํากัด
เมือ่ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2552
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บริษทั ฯ ซือ้ บริการห้องพักของ
บริษทั ดอนเมือง อินเตอร์ เนชั ่น
แนล แอร์พอร์ต โฮเต็ล จํากัด
สําหรับผูโ้ ดยสารของบริษทั ฯ
- มูลค่ารวม 5.48 ล้านบาท

กํ า หนดจากราคาปกติ
ของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่
กําหนดให้กบั บุคคลหรือ
กิจการอื่นทีไ่ ม่เกี่ยวข้อง
กั น แ ล ะเป็ น ไป ต าม
ราคาตลาด

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

56-1

นิ ติบุคคล/บริ ษทั
ที่อาจมี
ความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์
สําหรับปี สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2552

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน
สําหรับปี สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2552

เงื่อนไข/นโยบายราคา
สําหรับปี สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2552

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน
สําหรับปี สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2551

เงื่อนไข/นโยบายราคา
สําหรับปี สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2551

(1)

(2)

(4)

 บริษทั ฯ ถือหุน้ ในบริษทั
บริการเชือ้ เพลิงการบินกรุงเทพ
จํากัด (มหาชน) ร้อยละ 22.59
 ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ คือ
พลอากาศเอกณรงค์ศกั ดิ ์
สังขพงศ์ เป็ นรองประธาน
กรรมการ นายธรรมศักดิ ์
ชุตวิ งศ์ และ เรืออากาศโท
นรหัช พลอยใหญ่เป็ นกรรมการ
ของบริษทั บริการเชือ้ เพลิงการ
บินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุ พลอากาศเอก
ณรงค์ศกั ดิ ์ สังขพงศ์ และนาย
ธรรมศักดิ ์ ชุตวิ งศ์ เกษียณอายุ
เมือ่ วันที่ 30 กันยายน 2552
และนายธรรมศักดิ ์ ชุตวิ งศ์
ลาออกจากตําแหน่งกรรมการ
บริษทั บริการเชือ้ เพลิงการบิน
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) เมือ่
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2552

(5)
1.บริษทั ฯ ซือ้ บริการเติม
นํ้ามันอากาศยานจากบริษทั
บริการเชือ้ เพลิงการบินกรุงเทพ
จํากัด (มหาชน)

(6)

บริษทั บริการเชือ้ เพลิง
การบินกรุงเทพ จํากัด
(มหาชน)
(บริษทั ร่วม)

(3)
1.บริษทั ฯ ซือ้ บริการเติม
นํ้ามันอากาศยานจากบริษทั
บริการเชือ้ เพลิงการบินกรุงเทพ
จํากัด (มหาชน)

บริษทั โรงแรม รอยัล
ออคิด (ประเทศไทย)
จํากัด (มหาชน)
(บริษทั ร่วม)

 บริษทั ฯ ถือหุน้ ในบริษทั
โรงแรม รอยัลออคิด
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ร้อยละ 24
 ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ คือ
นางงามนิตย์ สมบัตพิ บิ ลู ย์
นายปานฑิต ชนะภัย และ
นายพฤทธิ ์ บุปผาคํา
เป็ นกรรมการของบริษทั
โรงแรม รอยัล ออคิด
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุ นางงามนิตย์
สมบัตพิ บิ ลู ย์ ลาออกจาก
ตําแหน่งกรรมการของบริษทั
โรงแรม รอยัล ออคิด
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
เมือ่ วันที่ 28 พฤษภาคม 2552

บริษทั ครัวการบิน
ภูเก็ต จํากัด
(บริษทั ร่วม)

 บริษทั ฯ ถือหุน้ ในบริษทั
ครัวการบินภูเก็ต จํากัด
ร้อยละ 30
 ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ คือ
นายกวีพนั ธ์ เรืองผกา เป็ น
ประธานกรรมการ นายพิชยั
จึงอนุวตั ร และนายสมิทธิ
พิรุณสาร เป็ นกรรมการของ
บริษทั ครัวการบินภูเก็ต จํากัด

- มูลค่ารวม 361.58 ล้านบาท

กําหนดจากราคาปกติของ
ธุรกิจ เช่นเดียวกับที่
กําหนดให้กบั บุคคลหรือ
กิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน
และเป็ นไปตามราคาตลาด

- ยอดคงค้าง 37.14 ล้านบาท

- มูลค่ารวม 377.37 ล้านบาท
- ยอดคงค้าง 27.33 ล้านบาท

กําหนดจากราคาปกติ
ของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่
กําหนดให้กบั บุคคลหรือ
กิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้อง
กัน และเป็ นไปตาม
ราคาตลาด

2.บริษทั ฯ ขายบัตรโดยสาร
เครื่องบินให้แก่บริษทั บริการ
เชือ้ เพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด
(มหาชน)

2.บริษทั ฯ ขายบัตรโดยสาร
เครื่องบินให้แก่บริษทั บริการ
เชือ้ เพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด
(มหาชน)
- มูลค่ารวม 0.03 ล้านบาท

- มูลค่ารวม 0.06 ล้านบาท

- ยอดคงค้าง 0.01 ล้านบาท

1.บริษทั ฯ ซือ้ บริการห้องพักของ
บริษทั โรงแรม รอยัล ออคิด
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
สําหรับผูโ้ ดยสารของบริษทั ฯ
- มูลค่ารวม 7.06 ล้านบาท

กําหนดจากราคาปกติของ
ธุรกิจ เช่นเดียวกับที่
กําหนดให้กบั บุคคลหรือ
กิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน
และเป็ นไปตามราคาตลาด

บริษทั ฯ ซือ้ บริการห้องพักของ
บริษทั โรงแรม รอยัล ออคิด
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
สําหรับผูโ้ ดยสารของบริษทั ฯ

กําหนดจากราคาปกติของ
ธุ ร กิ จ เช่ น เดี ย ว กั บ ที่
กํ า หนดให้ ก ับ บุ ค คลหรือ
กิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน
และเป็ นไปตามราคาตลาด

1.บริษทั ฯ ซือ้ อาหารและบริการ
จากบริษทั ครัวการบินภูเก็ต
จํากัด

- มูลค่ารวม 14.85 ล้านบาท

2.บริษทั ฯ ขายค่าโฆษณาใน
ROH BROCHURE ให้แก่บริษทั
โรงแรม รอยัล ออคิด (ประเทศ
ไทย) จํากัด (มหาชน)

กําหนดจากราคาปกติ
ของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่
กําหนดให้กบั บุคคลหรือ
กิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้อง
กัน และเป็ นไปตาม
ราคาตลาด

- มูลค่ารวม 0.20 ล้านบาท

1.บริษทั ฯ ซือ้ อาหารและบริการ
จากบริษทั ครัวการบินภูเก็ต
จํากัด
- มูลค่ารวม 3.57 ล้านบาท
- ยอดคงค้าง 0.77 ล้านบาท
2.บริษัทฯ ขายอาหารและบริการ
ให้บริษทั ครัวการบินภูเก็ต จํากัด
- มูลค่ารวม 3.07 ล้านบาท
- ยอดคงค้าง 0.22 ล้านบาท
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- มูลค่ารวม 9.27 ล้านบาท
- ยอดคงค้าง 2.01 ล้านบาท
2.บริษทั ฯ ขายอาหารและบริการ
ให้บริษทั ครัวการบินภูเก็ต จํากัด
- มูลค่ารวม 3.31 ล้านบาท
- ยอดคงค้าง 0.35 ล้านบาท

กํ า หนดจากราคาปกติ
ของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่
กําหนดให้กบั บุคคลหรือ
กิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง
กั น แ ล ะเป็ น ไป ต าม
ราคาตลาด

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

56-1

นิ ติบุคคล/บริ ษทั
ที่อาจมี
ความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์
สําหรับปี สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2552

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน
สําหรับปี สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2552

เงื่อนไข/นโยบายราคา
สําหรับปี สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2552

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน
สําหรับปี สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2551

เงื่อนไข/นโยบายราคา
สําหรับปี สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2551

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

 บริษทั ฯ ถือหุน้ ในบริษทั
โรงแรมท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ จํากัด ร้อยละ 30
 ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ คือ
นายโชคชัย ปั ญญายงศ์ เป็ น
รองประธานกรรมการ
เรืออากาศเอกมนตรี จําเรียง
นายธีรพล โชติชนาภิบาล และ
นายเล็ก กลิน่ วิบลู ย์ เป็ น
กรรมการของบริษทั โรงแรม
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จํากัด
หมายเหตุ เรืออากาศเอกมนตรี
จําเรียง ครบวาระดํารงตําแหน่ง
ตามมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการ
เมือ่ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2552

บริษทั ฯ ซือ้ บริการห้องพัก จาก
บริษทั โรงแรมท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ จํากัด สําหรับ
ผูโ้ ดยสารของบริษทั ฯ

กําหนดจากราคาปกติของ
ธุ ร กิ จ เช่ น เดี ย ว กั บ ที่
กํ า หนดให้ ก ับ บุ ค คลหรือ
กิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน
และเป็ นไปตามราคาตลาด

บริษทั ฯ ซือ้ บริการห้องพัก จาก
บริษทั โรงแรมท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ จํากัด สําหรับ
ผูโ้ ดยสารของบริษทั ฯ

 บริษทั ฯ ถือหุน้ ในบริษทั
สายการบินนกแอร์ จํากัด
ร้อยละ 39

บริษทั ฯ ให้บริการเช่าเครื่องบิน
และบริการด้านธุรกิจการบินแก่
บริษทั สายการบินนกแอร์ จํากัด

กําหนดจากราคาปกติของ
ธุรกิจ เช่นเดียวกับที่
กําหนดให้กบั บุคคลหรือ
กิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน
และเป็ นไปตามราคาตลาด

บริษทั ฯ ให้บริการเช่าเครื่องบิน
และบริการด้านธุรกิจการบินแก่
บริษทั สายการบินนกแอร์ จํากัด

กําหนดจากราคาปกติของ
ธุรกิจ เช่นเดียวกับที่
กําหนดให้กบั บุคคลหรือ
กิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน
และเป็ นไปตามราคาตลาด

บริษทั ฯ ซือ้ บริการขนส่งนํ้ามัน
อากาศยานไปที่ ท่าอากาศยาน
จากบริษทั ขนส่งนํ้ามันทางท่อ
จํากัด

บริษทั โรงแรมท่าอากาศ
ยานสุวรรณภูมิ จํากัด
(บริษทั ร่วม)

บริษทั สายการบิน
นกแอร์ จํากัด
(บริษทั ร่วม)

กรรมการของบริษทั ฯ คือ
นายวิชติ สุรพงษ์ชยั เป็ น
ประธานกรรมการ นายวีระวงศ์
จิตต์มติ รภาพ และนายวัลลภ
พุกกะณะสุต และผูบ้ ริหารของ
บริษทั ฯ คือ นางงามนิตย์
สมบัตพิ บิ ลู ย์ นายธรรมศักดิ ์
ชุตวิ งศ์ นายปานฑิต ชนะภัย
นายพิเชษฐ์ เรียงวัฒนสุข และ
นายพฤทธิ ์ บุปผาคํา เป็ น
กรรมการบริษทั สายการบิน
นกแอร์ จํากัด
หมายเหตุ นางงามนิตย์
สมบัตพิ บิ ลู ย์ นายธรรมศักดิ ์
ชุตวิ งศ์ และนายปานฑิต
ชนะภัย ลาออกจากตําแหน่ง
กรรมการของบริษทั สายการบิน
นกแอร์ จํากัด เมือ่ วันที่ 28
พฤษภาคม 2552 และนายวิชติ
สุรพงษ์ชยั ได้ลาออกจาก
ตําแหน่งกรรมการของบริษทั ฯ
เมือ่ วันที่ 23 เมษายน 2552
บริษทั ขนส่งนํ้ามัน
ทางท่อ จํากัด
(บริษทั ร่วมลงทุน)

 บริษทั ฯ ถือหุน้ ในบริษทั
ขนส่งนํ้ามันทางท่อ จํากัด
ร้อยละ 8.35
 ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ คือ
นายประกอบเกียรติ นินนาท
เป็ นกรรมการของบริษทั
ขนส่งนํ้ามันทางท่อ จํากัด

- มูลค่ารวม 41.20 ล้านบาท

- มูลค่ารวม 921.67 ล้านบาท
- ยอดคงค้าง 122.28 ล้านบาท

บริษทั ฯ ซือ้ บริการขนส่งนํ้ามัน
อากาศยานไปที่ ท่าอากาศยาน
จากบริษทั ขนส่งนํ้ามันทางท่อ
จํากัด
- มูลค่ารวม 3.18 ล้านบาท

- มูลค่ารวม 101.69 ล้านบาท

กํ า หนดจากราคาปกติ
ของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่
กําหนดให้กบั บุคคลหรือ
- มูลค่ารวม 2,022.38 ล้านบาท กิจการอื่นทีไ่ ม่เกี่ยวข้อง
- ยอดคงค้าง 123.57 ล้านบาท กั น แ ล ะเป็ น ไป ต าม
ราคาตลาด

- มูลค่ารวม 15.95 ล้านบาท
- ยอดคงค้าง 0.97 ล้านบาท
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กํ า หนดจากราคาปกติ
ของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่
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กํ า หนดจากราคาปกติ
ของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่
กําหนดให้กบั บุคคลหรือ
กิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง
กั น แ ล ะเป็ น ไป ต าม
ราคาตลาด

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

56-1

นิ ติบุคคล/บริ ษทั
ที่อาจมี
ความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์
สําหรับปี สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2552

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน
สําหรับปี สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2552

เงื่อนไข/นโยบายราคา
สําหรับปี สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2552

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน
สําหรับปี สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2551

เงื่อนไข/นโยบายราคา
สําหรับปี สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2551

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

บริษทั วิทยุการบิน
แห่งประเทศไทย
จํากัด
(บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
และบริษทั ร่วมลงทุน)

 กระทรวงการคลังเป็ น
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ และบริษทั ฯถือ
หุน้ ร้อยละ 2.73 ในบริษทั วิทยุ
การบินแห่งประเทศไทย จํากัด
 ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ คือ
เรืออากาศโท นรหัช
พลอยใหญ่ เป็ นกรรมการของ
บริษทั วิทยุการบินแห่ง
ประเทศไทย จํากัด

กําหนดจากราคาปกติของ
ธุรกิจ เช่นเดียวกับที่
กําหนดให้กบั บุคคลหรือ
กิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน
- มูลค่ารวม 1,147.54 ล้านบาท และเป็ นไปตามราคาตลาด

1.บริษทั ฯ ซือ้ บริการนําร่อง
(Navigation) และเช่าอุปกรณ์
จากบริษทั วิทยุการบินแห่ง
ประเทศไทย จํากัด

2.บริษทั ฯ ขายบัตรโดยสาร
เครื่องบินให้แก่บริษทั วิทยุการ
บินแห่งประเทศไทย จํากัด

กําหนดจากราคาปกติของ
ธุ ร กิ จ เช่ น เดี ย ว กั บ ที่
กํ าหนดให้ก ับ บุ ค คลหรือ
กิจ การอื่น ที่ไ ม่ เกี่ย วข้อ ง
- มูลค่ารวม 1,212.00 ล้านบาท กัน และเป็ น ไปตามราคา
ตลาด
2.บริษทั ฯ ขายบัตรโดยสาร
เครื่องบินให้แก่บริษทั วิทยุการบิน
แห่งประเทศไทย จํากัด
1.บริษทั ฯ ซือ้ บริการนําร่อง
(Navigation) และเช่าอุปกรณ์ จาก
บริษทั วิทยุการบินแห่งประเทศ
ไทย จํากัด

- มูลค่ารวม 1.69 ล้านบาท

- มูลค่ารวม 20.38 ล้านบาท

- ยอดคงค้าง 0.04 ล้านบาท

- ยอดคงค้าง 0.05 ล้านบาท

♦ ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
กรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกัน สําหรับ ปี ส้ินสุ ดวัน ที่ 31 ธัน วาคม 2552 และมีความเห็นว่ า
รายการระหว่างกันดังกล่าว เป็ นรายการทีเ่ ป็ นไปตามธุรกิจปกติของบริษทั ฯ มีความสมเหตุสมผลมีการกําหนดราคา
และเงื่อนไขอื่นๆ ตามราคาตลาดเช่นเดียวกับการกําหนดราคาให้กบั บุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และไม่ม ี
การถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษทั ฯ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ร่วมลงทุน บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องและผูถ้ อื หุน้
สําหรับรายการคํ้าประกันเงินกูโ้ ดยกระทรวงการคลังและการกูย้ มื เงินต่อจากกระทรวงการคลัง ซึ่งกระทรวงการคลัง
เป็ นผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ ของบริษัทฯ ทําให้บริษัทฯ สามารถกู้เงินได้ในอัตราและเงื่อนไขที่เป็ นไปตามราคาตลาดหรือ
ดีกว่าเมือ่ เทียบกับกรณีทไ่ี ม่มกี ารคํ้าประกันเงินกูห้ รือกรณีบริษทั ฯ กูย้ มื เงินโดยตรงจากสถาบันการเงินอื่นๆ
♦ ขัน้ ตอนการอนุมตั ิ การทํารายการระหว่างกัน
การเข้าทํารายการระหว่างกันข้างต้น เป็ นไปตามธุรกิจปกติของบริษทั ฯ และได้ดําเนินการอนุ มตั ติ ามขัน้ ตอนของ
บริษทั ฯ ซึ่งมีมาตรการทีร่ ดั กุมของระเบียบราชการและรัฐวิสาหกิจ ทัง้ นี้ กรรมการและผูบ้ ริหารที่มสี ่วนได้เสียใน
เรือ่ งนัน้ ๆ จะไม่มสี ว่ นในการอนุมตั กิ ารทํารายการ
♦ นโยบายการทํารายการระหว่างกันในอนาคต
กรรมการตรวจสอบและบริษัทฯ จะร่วมกันดูแลรายการระหว่างกันดังกล่าวที่อาจเกิดขึน้ ในอนาคตว่าจะเป็ นไปด้วย
ความสมเหตุสมผลและมีอตั ราตอบแทนที่ยุตธิ รรม พร้อมทัง้ ผ่านการอนุ มตั ิตามขัน้ ตอนและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
อย่างถูกต้อง และจะเปิ ดเผยชนิดและมูลค่าของรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งภายใต้
ประกาศและข้อบังคับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (ตลท.)
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11. ฐานะการเงิ นและผลการดําเนิ นงาน
11.1 ข้อมูลทางการเงิ นโดยสรุป
งบการเงิ นรวม
ปี 2552
งบกําไรขาดทุน
รายได้รวม
ค่าใช้จ่ายรวม
กําไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ

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

ปี 2551

163,875
150,030
13,845
7,344

ปี 2550

202,606
*220,720
(18,114)
(21,379)

199,921
188,656
11,265
4,368

* รวมสํารองค่าความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึน้ กรณีกฎหมายการป้ องกันการค้าทีไ่ ม่เป็ นธรรม และผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเครือ่ งบิน จํานวน 4,290
ล้านบาท และ 4,426 ล้านบาท ตามลําดับ

งบดุล
สินทรัพย์รวม
หนี้สนิ รวม
ส่วนของผูถ้ อื หุน้

(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)

271,694
218,450
53,244

259,534
213,652
45,882

280,275
212,250
68,025

หุ้น
จํานวนหุน้ สามัญทีอ่ อกและชําระแล้ว
มูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้
กําไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุน้
เงินปั นผลจ่ายต่อหุน้

(ล้านหุน้ )
(บาท)
(บาท)
(บาท)

1,698.90
10.00
4.32
-

1,698.90
10.00
(12.58)
-

1,698.90
10.00
2.57
1.80

อัตราส่วนทางการเงิ น
อัตรากําไร(ขาดทุน)สุทธิต่อรายได้รวม
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้
อัตราส่วนหนี้สนิ รวมต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้

(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(เท่า)

4.5
2.8
14.8
4.1

(10.6)
(7.9)
(37.5)
4.7

2.2
1.7
6.5
3.1

หมายเหตุ : เนื่องจากการเปลีย่ นรอบปี บญ
ั ชีใหม่เป็ นตามปี ปฏิทนิ (1 ม.ค.–31 ธ.ค.) บริษทั ฯ ได้ปรับปรุงงบการเงินของปี 2550 ให้มรี อบระยะเวลา
ทีเ่ ปรียบเทียบกันได้กบั รอบระยะเวลาทีเ่ ปลีย่ นแปลงใหม่ซง่ึ เริม่ ตัง้ แต่ปี 2551 เป็ นต้นไป
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11.2 งบการเงิ น
11.2.1 สรุปรายงานการตรวจสอบงบการเงิ นของสํานักงานการตรวจเงิ นแผ่นดิ นในระยะ 3 ปี ที่ผา่ นมา
สํ า นั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ได้ ป ฏิ บ ั ติ ง านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบั ญ ชี ท่ี ร ั บ รองทั ว่ ไป
สําหรับ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั ฯ ปี 2552 ปี 2551 และ 2550 โดยได้แสดงความเห็นและรายงาน
การตรวจสอบดังนี้
•

งบการเงินปี 2552
งบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน แสดงความเห็นแบบไม่มเี งื่อนไข ขอให้
สังเกตหมายเหตุป ระกอบงบการเงินข้อ 8.31 เรื่อง หนี้ สนิ ที่อาจเกิดขึ้น และหมายเหตุป ระกอบงบการเงิน
ข้อ 8.33 เรือ่ ง การรับมอบเครือ่ งบินแอร์บสั A330-300

•

งบการเงินปี 2551
งบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินแสดงความเห็นแบบ ไม่มเี งือ่ นไข ขอให้
สังเกตหมายเหตุ ประกอบงบการเงิน ข้อ 8.33 เรื่องแนวทางการแก้ไขปั ญ หาสภาพคล่ อง หมายเหตุ ประกอบ
งบการเงิน ข้อ 8.31 เรื่อ ง หนี้ ส นิ ที่อ าจเกิด ขึ้น ในภายหน้ า และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 8.35 เรื่อง
เหตุการณ์ภายหลังวันทีใ่ นงบการเงิน

•

ปี 2550
งบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินแสดงความเห็นแบบไม่มเี งือ่ นไข
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11.2.2 ตารางสรุปงบการเงิ นรวมสําหรับระยะ 3 ปี ที่ผา่ นมา
หน่ วย : ล้านบาท

รายการ

ปี 2552

ปี 2551

ปี 2550

งบกําไรขาดทุน :
ค่าโดยสารและนํ้าหนักส่วนเกิน

134,479

164,319

160,558

18,525

25,841

26,057

823

913

978

กิจการอื่นๆ

7,776

9,046

9,316

ดอกเบีย้ รับและรายได้อ่นื

2,272

2,487

3,012

รวมรายได้

163,875

202,606

199,921

ค่านํ้ามันเครือ่ งบิน

47,015

89,460

62,611

ค่าใช้จา่ ยบุคลากร

26,191

30,534

33,114

61

94

26

ค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับการบิน

33,257

37,328

38,738

ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจําหน่าย

21,023

20,281

18,243

ค่าเช่าเครือ่ งบินและอะไหล่

1,532

3,651

6,758

ค่าสินค้าและพัสดุใช้ไป

8,496

8,827

9,850

ค่าใช้จา่ ยด้านการตลาด

6,221

6,932

7,265

760

751

894

529

4,290
4,750

ค่าใช้จ่ายดําเนินงานอืน่

8,104

9,285

9,176

ดอกเบีย้ จ่ายและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (1)

2,579

10,022

6,908

155,768

226,205

193,583

กําไร (ขาดทุน) ก่อนหักภาษีเงินได้

8,107

(23,599)

6,338

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้สทุ ธิ

691

(2,285)

1,910

72

65

60

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

7,344

(21,379)

4,368

จํานวนหุน้ ทีอ่ อกและเรียกชําระแล้ว (ล้านหุน้ )

1,699

1,699

1,699

4.32

(12.58)

2.57

ค่าระวางขนส่ง
ค่าไปรษณียภัณฑ์

ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร

ค่าใช้จ่ายด้านการประกันภัย
ค่าความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึน้ กรณี
กฎหมายการป้ องกันการค้าทีไ่ ม่เป็ นธรรม
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเครือ่ งบิน

รวมค่าใช้จ่าย

กําไรสุทธิสว่ นทีเ่ ป็ นของผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อย

กําไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุน้ (บาท)

-

ส่วนที่ 1 หน้า 11-3

-

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1
หน่ วย : ล้านบาท

รายการ

ปี 2552

ปี 2551

ปี 2550

32,781
28,523

10,752
11,371

30,475
34,775

(16,428)

(21,539)

(12,574)

256

702

1,909

(14,472)

(20,309)

(9,306)

(2,710)

(4,500)

7,500

-

(1)

(6)

เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินกูร้ ะยะสัน้

(20,323)

16,580

(8,143)

เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินกูย้ มื ระยะยาว

22,484

(10,821)

(4,692)

เงินสดรับ (จ่าย) จากตั ๋วสัญญาใช้เงิน

(1,050)

(1,050)

(1,050)

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน

(7,085)

(9,283)

(12,264)

EBITDRA (2)

36,400

5,818

36,266

21.42

3.42

งบกระแสเงิ นสด :
กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลีย่ นแปลงใน
สินทรัพย์และหนี้สนิ ดําเนินงาน
เงินสดสุทธิได้มาในกิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดจ่ายซือ้ สินทรัพย์ (3)
เงินสดรับจากการจําหน่ายสินทรัพย์
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับ (จ่าย) จากหุน้ กู้
เงินสดรับจากส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ

EBITDRA ต่อหุน้ (บาท)

21.35

หน่ วย : ล้านบาท

รายการ
งบดุล :
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
รวมสินทรัพย์
รวมหนี้สนิ หมุนเวียน
หนี้สนิ ระยะยาว (4)
รวมหนี้สนิ
ทุนทีอ่ อกและเรียกชําระแล้ว
รวมส่วนของผูถ้ อื หุน้

ปี 2552

14,300
47,288
213,505
271,694
80,452
129,410
218,450
16,989
53,244

ส่วนที่ 1 หน้า 11-4

ปี 2551

7,446
42,122
207,064
259,534
98,583
106,417
213,652
16,989
45,882

ปี 2550

25,813
65,229
207,153
280,275
97,551
109,727
212,250
16,989
68,025

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

11.2.3 อัตราส่วนทางการเงิ นสําหรับระยะ 3 ปี ที่ผา่ นมา
รายการ
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลีย่ (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลีย่ (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)
ระยะเวลาชําระหนี้ (วัน)
Cash Cycle (วัน)
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทํากําไร
อัตรากําไรขัน้ ต้น (%)
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%)
อัตรารายได้อ่นื (%)
อัตราส่วนเงินสดต่อการทํากําไร (%)
อัตรากําไรสุทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้ (%)
อัตราส่วนแสดงประสิ ทธิ ภาพในการดําเนิ นงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)
อัตราส่วนวิ เคราะห์นโยบายทางการเงิ น
อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบีย้ (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพัน (เท่า)
อัตราการจ่ายปั นผล (%)

ปี 2552

ปี 2551

ปี 2550

0.59
0.39
0.32
9.44
38.14
18.07
19.92
17.82
20.20
37.86

0.43
0.25
0.12
10.70
33.64
26.48
13.60
20.50
17.56
29.68

0.67
0.47
0.37
9.97
36.11
25.12
14.33
16.88
21.33
29.11

27.45
5.79
1.28
304.70
4.48
14.82

14.77
- 5.31
0.98
- 106.66
- 10.55
- 37.54

22.82
5.20
1.13
339.80
2.19
6.37

2.76
13.49
0.62

- 7.92
- 0.53
0.75

1.59
10.98
0.73

4.10
6.09
0.50
-

4.66
2.65
0.21
-

3.12
8.45
0.93
17.50

ส่วนที่ 1 หน้า 11-5

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

ผลการดําเนิ นงานของบริษทั ฯ
ตารางต่อไปนี้แสดงการเปรียบเทียบรายได้และค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ โดยเทียบเป็ นอัตราร้อยละของยอดรายได้
รวมในรอบระยะเวลาบัญชี 3 ปี ทผ่ี า่ นมา
รายการ
รายได้
รายได้จากค่าโดยสาร
ในภูมภิ าค
ระหว่างทวีป
ในประเทศ
เทีย่ วบินไม่ประจํา
รายได้คา่ นํ้าหนักส่วนเกิน
ค่าระวางขนส่งสินค้าและไปรษณียภัณฑ์
รายได้จากกิจกรรมอื่นๆ
ค่าเงินประกันภัยและค่าธรรมเนียมนํ้ามัน
เรียกเก็บจากผูโ้ ดยสาร
รวมรายได้
ค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงาน
ค่านํ้ามันเครือ่ งบิน
ค่าใช้จา่ ยบุคลากร
ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร
ค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับการบิน
ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าเช่าเครือ่ งบินและอะไหล่
ค่าสินค้าและพัสดุใช้ไป
ค่าใช้จา่ ยด้านการตลาด
ค่าใช้จ่ายด้านการประกันภัย
ค่าใช้จ่ายดําเนินงานอื่น
รวมค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
กําไรจากการดําเนินงาน
กําไรสุทธิ

ปี 2552

ปี 2551

ปี 2550

28.16
30.90
7.39
0.30
0.34
12.04
4.81

25.93
31.81
5.88
0.41
0.29
13.43
4.52

29.60
34.61
5.77
0.36
0.29
13.77
4.73

16.06
100.00

17.73
100.00

10.87
100.00

29.09
16.21
0.04
20.58
13.01
0.95
5.26
3.85
0.47
5.01
94.47
5.53
4.54

44.70
15.26
0.05
18.65
10.14
1.82
4.41
3.46
0.38
4.64
103.51
(3.51)
(10.68)

31.80
16.82
0.01
19.67
9.27
3.43
5.00
3.69
0.45
4.66
94.80
5.20
2.22

ส่วนที่ 1 หน้า 11-6

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

11.3 คําอธิ บายผลการดําเนิ นงานและการวิ เคราะห์ฐานะทางการเงิ นสําหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552
ของบริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
11.3.1 ผลการดําเนิ นงานของบริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย (บริ ษทั ฯ)
สืบเนื่องจากผลกระทบจากวิกฤติการณ์ ต่างๆ ที่กระทบต่อผลการดําเนินงานและสถานะทางการเงินของบริษัทฯ
ในปี 2551 บริษัทฯ จึงได้จดั ทําแผนฟื้ นฟูธุรกิจระยะเร่งด่วนเพื่อกําหนดแผนแก้ไขปั ญหาการดําเนินธุรกิจ และดูแลสภาพ
คล่องทางการเงินของบริษทั ฯ สําหรับปี 2552 โดยการรักษาและเพิม่ คุณภาพรายได้ การควบคุมค่าใช้จ่ายและชะลอการลงทุน
และการดูแลสภาพคล่องทางการเงิน ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้ดาํ เนินการตามแผนดังกล่าว รวมทัง้ ได้มกี ารปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์
และวิกฤติการณ์ต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างปี 2552 จนทําให้ผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ มีกําไร และสามารถจัดหาเงินทุนให้
สอดคล้องกับความต้องการเงินทุนเพือ่ ทดแทนเงินกูเ้ ดิมและรักษาสภาพคล่องได้ตามแผนฯ
ในปี บญ
ั ชี 2552 ซึ่งเริม่ ตัง้ แต่เดือนมกราคมถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2552 บริษัทฯ ยังคงเผชิญกับวิกฤติการณ์ ต่างๆ
นั บ ตัง้ แต่ ภ าวะเศรษฐกิจ โลกถดถอยต่ อ เนื่ อ งจากปี ก่ อ น การแพร่ร ะบาดของไข้ห วัด ใหญ่ ส ายพัน ธุ์ใหม่ 2009 (H1N1)
ซึ่งกระทบต่ ออุตสาหกรรมการบินทัวโลกทํ
่
าให้การเดินทางระหว่างประเทศชะลอตัวลงมากในช่วงไตรมาส 2 ตลอดจนผล
ต่อเนื่องจากความไม่สงบทางการเมืองในประเทศในช่วงปลายปี 2551 และเหตุการณ์ความรุนแรงในประเทศในช่วงสงกรานต์
ล้วนเป็ นปั จจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริษัทฯ ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2552 โดยบริษัทฯ ได้ปรับลด
เที่ยวบินในเส้นทางภูมภิ าคและข้ามทวีปให้สอดคล้องกับสภาพตลาดและสภาวการณ์ ดงั กล่าว และได้เปิ ดเส้นทางบินตรง
กรุงเทพฯ-ออสโล ประเทศนอรเวย์ เพื่อรองรับความต้องการของตลาดปั จจุบนั และโอกาสในการขยายตัวต่อไป อย่างไร
ก็ตาม ในไตรมาส 4 ภาวะเศรษฐกิจโลกเริม่ ฟื้ นตัว และเป็ นช่วงทีม่ ผี โู้ ดยสารเดินทางหนาแน่ น บริษทั ฯ ได้ทยอยเพิม่ เทีย่ วบิน
ตามแผนที่วางไว้ ซึ่งสอดคล้องกับปริมาณผูโ้ ดยสารทีเ่ พิม่ ขึน้ ประกอบกับผลจากการดําเนินตามแผนฟื้ นฟูธุรกิจของบริษทั ฯ
ทัง้ จากการรักษาและเพิม่ คุณภาพรายได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผลจากมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายและการลงทุนซึง่ มีการติดตาม
อย่างใกล้ชดิ เพื่อให้เป็ นไปตามเป้ าหมาย ส่งผลให้ผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ โดยรวมทัง้ ปี 2552 สามารถกลับมามีกําไร
ได้อกี ครัง้ หนึ่ง โดยสรุปผลการดําเนินงานประจําปี 2552 ได้ดงั นี้

หน่ วย : ล้านบาท

อัตรา
เปลี่ยนแปลง

ปี 2552

ปี 2551

รายได้รวม

163,875

202,606

-

19.1%

ค่าใช้จ่ายรวม*

155,768

226,206

-

31.1%

กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ

3,167

(4,471)

+ 170.8%

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้

8,107

(23,600)

+ 134.4%

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

7,344

(21,379)

+ 134.4%

4.32

(12.58)

+ 134.3%

30,297

13,619

+ 122.5%

กําไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุน้ (บาท)
EBITDA
* รวมส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธสี ว่ นได้เสียและต้นทุนทางการเงิน

ในปี 2552 บริษัท ฯ มีรายได้รวมทัง้ สิ้น 163,875 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่ อน 38,731 ล้านบาท หรือร้อยละ 19.1
สาเหตุ สําคัญ เนื่ องจากการแข่งขัน ด้านราคาที่รุน แรง ปริม าณการขนส่งที่ลดลง ประกอบกับ อัตราค่าธรรมเนียมชดเชย
ค่านํ้ ามันลดลงตามราคาเฉลี่ยนํ้ ามันที่ลดลง ส่วนค่าใช้จ่ายรวมมีจํานวนทัง้ สิ้น 155,768 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน ซึ่งรวม
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บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

สํารองขาดทุนจากการด้อยค่าของเครื่องบิน A340-500 และสํารองค่าความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึน้ จากกรณีทบ่ี ริษทั ฯ ถูกฟ้ อง
คดีละเมิดกฎหมายการป้ องกันการค้าที่ไม่เป็ นธรรมถึง 70,438 ล้านบาท หรือร้อยละ 31.1 สาเหตุสําคัญ เนื่องจากราคา
นํ้ ามันโดยเฉลี่ยตํ่ากว่าปี ก่อน ปริมาณการผลิตและการขนส่งลดลง และผลจากการลดค่าใช้จ่ายดําเนินงานตามแผนฟื้ นฟู
ธุรกิจ และการควบคุมและบริหารจัดการค่าใช้จ่ายที่ดําเนินการอย่างต่อเนื่องมาจากปี ก่อน ประกอบกับมีกําไรจากอัตรา
แลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ ในขณะทีป่ ี ก่อนขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ เป็ นผลให้ในปี 2552 บริษทั ฯ
มีกําไรสุทธิ 7,344 ล้านบาท คิดเป็ นกําไรต่อหุ้น 4.32 บาท เปรียบเทียบกับปี ก่อนซึ่งขาดทุนสุทธิ 21,379 ล้านบาท คิดเป็ น
ขาดทุนต่อหุน้ 12.58 บาท โดยมี EBITDA เท่ากับ 30,297 ล้านบาท สูงกว่าปี ก่อน 16,678 ล้านบาท

ปริ มาณการผลิ ตและการขนส่ง
ปี 2552

ปี 2551

อัตรา
เปลี่ยนแปลง

ปริมาณการผลิตรวม

(ล้านตัน -กิโลเมตร)

10,499

10,938

- 4.0%

ปริมาณการขนส่งรวม

(ล้านตัน -กิโลเมตร)

6,908

7,458

- 7.4%

อัตราส่วนการบรรทุก

(%)

65.8

68.2

- 2.4

ปริมาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสาร

(ล้านทีน่ งั ่ -กิโลเมตร)

72,031

75,391

-

4.5%

ปริมาณการขนส่งผูโ้ ดยสาร

(ล้านคน -กิโลเมตร)

52,593

56,377

-

6.7%

อัตราส่วนการบรรทุกผูโ้ ดยสาร

(%)

73.0

74.8

ปริมาณการผลิตด้านพัสดุภณ
ั ฑ์

(ล้านตัน -กิโลเมตร)

4,016

4,152

-

3.3%

ปริมาณการขนส่งพัสดุภณ
ั ฑ์

(ล้านตัน -กิโลเมตร)

2,092

2,292

-

8.7%

อัตราส่วนการขนส่งพัสดุภณ
ั ฑ์

(%)

52.1

55.2

-

3.1

จํานวนผูโ้ ดยสาร

(ล้านคน)

18.48

18.71

-

1.2%

ชัวโมงปฏิ
่
บตั กิ ารบิน

(ชัวโมง)
่

326,008

342,175

- 4.7%

อัตราการใช้ประโยชน์เครือ่ งบินเฉลีย่

(ชัวโมง/ลํ
่
า/วัน)

11.2

11.7

- 4.3%

- 1.8

เนื่องจากผลกระทบจากวิกฤติการณ์ ต่างๆ ส่งผลต่อการเดินทางของผูโ้ ดยสาร ตลอดจนการขนส่งสินค้าลดลง บริษทั ฯ
ได้ปรับลดจํานวนเที่ยวบินให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ โดยในปี 2552 บริษัทฯ มีปริมาณการผลิตรวม (Available Ton Kilometer : ATK) ลดลงจากปี ก่ อ นร้อ ยละ 4 ในขณะที่ ป ริม าณการขนส่ ง รวม (Revenue Ton-Kilometer : RTK) ลดลง
ร้อยละ 7.4 อัตราส่วนการบรรทุกรวม (Load Factor) เฉลี่ยร้อยละ 65.8 ลดลงจากปี ก่อน ซึ่งเฉลี่ยร้อยละ 68.2 โดยมีปริมาณ
การผลิตด้านผู้โดยสาร (Available Seat - Kilometer : ASK) ลดลงจากปี ก่อนร้อยละ 4.5 ส่วนปริมาณการขนส่งผู้โดยสาร
(Revenue Passenger-Kilometer : RPK) ลดลงร้อยละ 6.7 อัตราส่วนการบรรทุกผูโ้ ดยสาร (Cabin Factor) เฉลีย่ ร้อยละ 73.0
ตํ่ากว่าปี ก่อนซึง่ เฉลีย่ ร้อยละ 74.8
ในปี 2552 บริษัท ฯ ได้รบั มอบเครื่องบิน A330-300 ในเดือนเมษายน พฤษภาคม และกรกฎาคม เดือนละ 1 ลํา
เพื่อให้บริก ารผู้โดยสารในเส้น ทางภูม ิภ าคและทดแทนเครื่องบินที่ป ลดระวาง นอกจากนี้ ในปลายเดือนธัน วาคม 2552
ยังได้รบั มอบเครื่องบิน A330-300 อีก 3 ลํา ซึ่งอยู่ระหว่างการรอติดตัง้ เก้าอี้ชนั ้ ประหยัดเนื่องจากบริษัทผู้ผลิตอยู่ระหว่าง
ขอใบรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยจากองค์กรสากลที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตามบริษทั ฯ สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย
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บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

ทีเ่ กิดจากความล่าช้าจากบริษทั ดังกล่าวได้ รวมทัง้ บริษทั ฯ ก็ได้เตรียมดําเนินการ จัดหาผูผ้ ลิตรายอื่นควบคู่กนั ไปเพื่อแก้ไข
ปั ญหาดังกล่าวในกรณีทบ่ี ริษทั ผูผ้ ลิตเดิมไม่สามารถส่งมอบเก้าอีไ้ ด้

รายได้
ดังนี้

ในปี 2552 บริษัทฯ มีรายได้รวมทัง้ สิ้น 163,875 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน 38,731 ล้านบาท หรือร้อยละ 19.1 โดยสรุป

ปี 2552

ปี 2551

อัตรา
เปลี่ยนแปลง

- ค่าโดยสารและค่านํ้าหนักส่วนเกิน

134,479

164,319

- 18.2%

- ค่าระวางขนส่งและไปรษณียภัณฑ์

19,348

26,754

- 27.7%

153,827

191,073

- 19.5%

7,776

9,045

- 14.0%

161,603

200,118

- 19.2%

178

493

- 63.9%

2,094

1,995

163,875

202,606

หน่ วย : ล้านบาท
รายได้จากกิจการขนส่ง

รวมรายได้จากกิจการขนส่ง
รายได้จากกิจการอื่น
รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ
ดอกเบีย้ รับ
รายได้อน่ื
รวมรายได้

+

5.0%

- 19.1%

รายได้จากการขายและการให้ บริ การ บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 161,603 ล้านบาท
ลดลงจากปี ก่อน 38,515 ล้านบาท หรือร้อยละ 19.2 ประกอบด้วย
รายได้จากกิ จการขนส่ง บริษทั ฯ มีรายได้จากกิจการขนส่ง 153,827 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน 37,246 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 19.5 เนื่องจาก
รายได้ค่าโดยสารและนํ้าหนักส่วนเกิน (รวมรายได้ค่าธรรมเนียมชดเชยค่านํ้ามันและค่าประกันภัยทีเ่ รียกเก็บจาก
ผูโ้ ดยสาร) มีจํานวนทัง้ สิ้น 134,479 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน 29,840 ล้านบาท หรือร้อยละ 18.2 สาเหตุ
สําคัญเนื่องจาก
- รายได้จากผูโ้ ดยสารเฉลีย่ ต่อหน่ วยลดลงจากปี ก่อนร้อยละ 10.1 เนื่องจากการแข่งขันด้านราคาทีร่ ุนแรง
บริษทั ฯ จึงได้ปรับกลยุทธ์ดา้ นการตลาดต่าง ๆ เพือ่ กระตุน้ ยอดขายและรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด
- รายได้ค่าธรรมเนียมชดเชยนํ้ามันตํ่ากว่าปี ก่อน 9,449 ล้านบาท เนื่องจากราคานํ้ามันลดลง ทําให้มกี าร
ปรับอัตราค่าธรรมเนียมชดเชยค่านํ้ามันลง
- ปริมาณการขนส่งผูโ้ ดยสารลดลงตามสภาพตลาดโดยรวม
• รายได้คา่ ระวางขนส่งสินค้าและไปรษณียภัณฑ์รวมทัง้ สิน้ 19,348 ล้านบาท ลดลงจากปี กอ่ น 7,406 ล้านบาท
หรือร้อยละ 27.7 เนื่องจาก
- รายได้จากพัสดุภณ
ั ฑ์เฉลีย่ ต่อหน่วยลดลงจากปี ก่อนร้อยละ 12.3 เนื่องจากการแข่งขันด้านราคา
- รายได้ค่าธรรมเนียมชดเชยนํ้ามันตํ่ากว่าปี ก่อน 3,504 ล้านบาท เนื่องจากราคานํ้ามันลดลง ทําให้มกี าร
ปรับอัตราค่าธรรมเนียมชดเชยค่านํ้ามันลง
•
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บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)
-

แบบ 56-1

สภาพเศรษฐกิ จ ทํ า ให้ ก ารส่ ง ออกและนํ าเข้ า หดตั ว ซึ่ ง ส่ ง ผลให้ ป ริม าณ การขนส่ ง สิ น ค้ า และ
ไปรษณียภัณฑ์ลดลง

รายได้เฉลี่ย ต่ อ หน่ วยจากการขนส่งผู้โดยสารและพัส ดุ ภัณ ฑ์ ไม่ รวมค่าธรรมเนี ย มชดเชยค่ านํ้ ามัน และค่ า เบี้ย
ประกันภัย สรุปได้ดงั นี้
ปี 2552

ปี 2551

อัตรา
เปลี่ยนแปลง

รายได้เฉลีย่ ต่อหน่วยรวมทัง้ ระบบ

(บาท/ตัน-กิโลเมตร)

17.99

19.90

- 9.6%

รายได้จากผูโ้ ดยสารเฉลีย่ ต่อหน่วย

(บาท/คน-กิโลเมตร)

2.05

2.28

- 10.1%

รายได้จากพัสดุภณ
ั ฑ์เฉลีย่ ต่อหน่วย

(บาท/ตัน-กิโลเมตร)

7.13

8.13

- 12.3%

รายได้จากกิ จการอื่น บริษทั ฯ มีรายได้จากกิจการอื่นส่วนใหญ่ประกอบด้วยรายได้จากหน่ วยธุรกิจย่อย ซึ่งได้แก่
การซ่อมบํารุงเครื่องบิน การบริการสินค้า การบริก ารลานจอดและอุปกรณ์ ภาคพื้น การบริการผู้โดยสารภาคพื้น และ
ภัตตาคารและครัวการบิน และรายได้ของบริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อสี ต์ เอเชีย จํากัด มีจํานวนรวม 7,776 ล้านบาท
ลดลงจากปี ก่อน 1,269 ล้านบาท หรือร้อยละ 14.0 ส่วนใหญ่เนื่องจากผูโ้ ดยสารเดินทางเข้า-ออกประเทศลดลง และสายการบิน
ลูกค้าลดจํานวนเทีย่ วบินลง
ดอกเบีย้ รับ มีจํานวน 178 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน 315 ล้านบาท หรือร้อยละ 63.9 เนื่องจากอัตราดอกเบีย้ เงินฝาก
ลดลงเมือ่ เทียบกับปี 2551
รายได้อื่น มีจาํ นวน 2,094 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน 99 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.0 สาเหตุสาํ คัญเนื่องจาก
- รายได้คา่ ชดเชยจากการส่งมอบเครือ่ งบิน A380-800 จํานวน 6 ลํา ล่าช้า จํานวน 738 ล้านบาท
- รายได้จากค่าธรรมเนียมสนามบินทีเ่ รียกเก็บกับผูโ้ ดยสารแต่สายการบินอื่นหรือประเทศทีบ่ ริษทั ฯ ขนส่ง
ผูโ้ ดยสารไป ไม่ได้เรียกเก็บเงินมาเกินกว่า 3 ปี ลดลงจากปี ก่อน 413 ล้านบาท
- กําไรจากการจําหน่ายทรัพย์สนิ ลดลงจากปี ก่อน 141 ล้านบาท

ค่าใช้จ่าย

ในปี 2552 บริษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายรวมทัง้ สิน้ 155,768 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน 70,438 ล้านบาท หรือร้อยละ 31.1 โดยมี
รายละเอียดดังนี้

ปี 2552

ปี 2551

อัตรา
เปลี่ยนแปลง

ค่านํ้ามันเครือ่ งบิน

47,015

89,460

- 47.4%

ค่าใช้จ่ายบุคลากร

26,191

30,534

- 14.2%

61

94

- 35.1%

17,692

19,939

- 11.3%

หน่ วย : ล้านบาท

ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร
ค่าบริการการบิน
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แบบ 56-1

หน่ วย : ล้านบาท

ปี 2552

ปี 2551

อัตรา
เปลี่ยนแปลง

ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับนักบินและลูกเรือ

5,243

6,542

- 19.9%

ค่าซ่อมแซมและซ่อมบํารุงอากาศยาน

10,321

10,848

-

4.9%

ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจําหน่าย

21,023

20,281

+

3.7%

ค่าเช่าเครือ่ งบินและอะไหล่

1,532

3,651

- 58.0%

ค่าสินค้าและพัสดุใช้ไป

8,496

8,827

-

ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับการขายและโฆษณา

6,221

6,932

- 10.2%

760

751

-

4,290

- 100.0%

529

4,750

- 88.9%

8,104

9,285

- 12.7%

(3,167)

4,471

- 170.8%

5,738

5,486

+

9

65

- 86.2%

155,768

226,206

- 31.1%

ค่าใช้จ่ายด้านการประกันภัย

+

3.7%

1.2%

ค่าความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึน้ กรณีกฎหมายการป้ องกัน
การค้าทีไ่ ม่เป็ นธรรม
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
ค่าใช้จ่ายอืน่
ผลขาดทุน(กําไร)จากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตรา
ต่างประเทศ
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งขาดทุน(กําไร)จากเงินลงทุนตามวิธสี ว่ นได้เสีย
รวมค่าใช้จา่ ย

4.6%

สรุปค่าใช้จ่ายทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงอย่างมีนยั สําคัญในปี 2552 ได้แก่
ค่านํ้ามันเครื่องบิ น 47,015 ล้านบาท ซึ่งรวมค่าชดเชยการบริหารความเสีย่ งราคานํ้ ามัน 1,286 ล้านบาท ลดลงจาก
ปี ก่อน 42,445 ล้านบาท หรือร้อยละ 47.4 สาเหตุสาํ คัญเนื่องจาก
- ราคานํ้ามันโดยเฉลีย่ ตํ่ากว่าปี ก่อนถึงร้อยละ 44.4
- ปริมาณการใช้น้ํามันลดลงจากปี ก่อนร้อยละ 5.7 ตามปริมาณการผลิตทีล่ ดลง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร 26,191 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน 4,343 ล้านบาท หรือร้อยละ 14.2 เนื่องจาก
- ในปี ก่ อนมีค่าใช้จ่ายโครงการร่วมใจจากองค์กรประมาณ 1,300 ล้านบาท และส่งผลต่อเนื่องทําให้ค่าใช้จ่าย
บุคลากรในปี น้ลี ดลงด้วย
- มาตรการควบคุมและลดค่าใช้จ่ายตามแผนฟื้ นฟูของบริษัทฯ โดยการบริหารจัดการ ควบคุม และกวดขัน
อย่างเข้มงวดในการทํางานล่วงเวลา ทําให้คา่ ใช้จ่ายค่าล่วงเวลาลดลง
ค่าบริ การการบิ น 17,692 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน 2,247 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.3 สาเหตุหลักเนื่องจากปริมาณ
การผลิตลดลง รวมทัง้ ผลจากการเจรจาต่อรองขอปรับลดค่าบริการต่างๆ ทัง้ ในและต่างประเทศตามมาตรการลดค่าใช้จ่าย
ของแผนฟื้ นฟูธุรกิจ
ส่วนที่ 1 หน้า 11-11

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับนักบิ นและลูกเรือ 5,243 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน 1,299 ล้านบาท หรือร้อยละ 19.9 สาเหตุ
หลักเนื่องจากปริมาณการผลิตลดลง และการเพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารค่าใช้จ่ายตามมาตรการลดค่าใช้จ่ายของแผน
ฟื้ นฟูธุรกิจ เช่น การปรับลดจํานวนวันพักค้างคืนของนักบินและลูกเรือ
ค่าเช่าเครื่องบิ นและอะไหล่ 1,532 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน 2,119 ล้านบาท หรือร้อยละ 58.0 เนื่องจากจํานวน
เครือ่ งบินเช่าลดลง และอัตราค่าเช่าเครือ่ งบินลดลงจากการต่อสัญญา
ขาดทุ นจากการด้ อยค่ าของสิ นทรัพ ย์ 529 ล้านบาท ตํ่ากว่าปี ก่อน 4,221 ล้านบาท หรือร้อยละ 88.9 โดยใน
ปี 2552 บริษทั ฯ ได้ตงั ้ สํารองขาดทุนจากการด้อยค่าของอะไหล่เครื่องบินและเครื่องยนต์หมุนเวียน 529 ล้านบาท ส่วนใน
ปี 2551 บริษัทฯ ได้ตงั ้ สํารองการด้อยค่าของเครื่องบิน A340-500 จํานวน 4 ลํา ซึ่งมีราคาประเมินตํ่ากว่ามูลค่าสุทธิตาม
บัญชี จํานวน 4,426 ล้านบาท
ค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น 8,104 ล้า นบาท ลดลงจากปี ก่ อ น 1,181 ล้า นบาท หรือ ร้อ ยละ 12.7 เนื่ อ งจากค่ า ใช้จ่ ายในการ
ดําเนินงานอื่นลดลง เช่น ค่าเช่าสํานักงานและสาธารณูปโภค ค่าเดินทางและยานพาหนะ และค่าสิทธิประโยชน์
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิ นตราต่างประเทศ 3,167 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจาก ณ วันสิน้ งวด เงินบาทแข็งค่า
เมือ่ เทียบกับเงินสกุลหลัก ทําให้บริษทั ฯ มีกาํ ไรจากการปรับยอดเงินกูท้ เ่ี ป็ นเงินตราต่างประเทศเป็ นเงินบาท
ต้นทุนทางการเงิ น 5,738 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน 252 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.6 สาเหตุหลักเนื่องจากเงินกูย้ มื
เพิม่ ขึน้
ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงิ นลงทุนตามวิ ธีส่วนได้เสีย ขาดทุนจํานวน 9 ล้านบาท ตํ่ากว่าปี ก่อน 56 ล้านบาท
โดยในปี น้ีบริษทั ฯ ได้รบั ส่วนแบ่งกําไรจากบริษทั บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ครัวการบิน
ภูเก็ต จํากัด รวม 103 ล้านบาท ในขณะที่บริษัท โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) บริษัท ดอนเมือง
อินเตอร์เนชันแนล
่
แอร์พอร์ต โฮเต็ล จํากัด และบริษทั โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ จํากัด มีส่วนแบ่งขาดทุนรวม 112
ล้านบาท

11.3.2 ฐานะทางการเงิ นของบริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
สิ นทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ มีสนิ ทรัพย์รวมมีมูลค่ารวมทัง้ สิ้น 271,694 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากวันที่ 31 ธันวาคม
2551 จํานวน 12,159 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.7 ประกอบด้วยสินทรัพย์หมุ นเวียนและสินทรัพย์ไม่ หมุ นเวียน เป็ นสัดส่ วน
ร้อยละ 17.4 และ 82.6 ของสินทรัพย์รวม ตามลําดับ โดยมีองค์ประกอบของสินทรัพย์ ดังนี้
31 ธันวาคม 2552

ล้านบาท
สินทรัพย์หมุนเวียน
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นๆ

31 ธันวาคม 2551

% ของ

สิ นทรัพย์รวม

ล้านบาท

% ของ

สิ นทรัพย์รวม

47,288

17.4

42,122

16.2

213,505

78.6

207,064

79.8

10,901

4.0

10,349

4.0
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สิ นทรัพย์หมุนเวียนเพิ่ มขึ้น 5,166 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.3 สาเหตุหลักเนื่องจากเงินสดและรายการทียบเท่า
เงินสดเพิม่ ขึน้ 6,854 ล้านบาท
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ -สุทธิ เพิ่ มขึ้น 6,441 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.1 สาเหตุหลักเนื่องจากมีการรับมอบเครือ่ งบินใหม่
A330-300 จํานวน 6 ลํา และซือ้ คืนเครือ่ งบินเช่าดําเนินงาน B777-200 1 ลํา
หนี้ สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษทั ฯ มีหนี้สนิ รวมทัง้ สิน้ 218,450 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
จํานวน 4,797 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.2 โดยมีองค์ประกอบของหนี้สนิ ดังนี้
31 ธันวาคม 2552
ล้านบาท
หนี้สนิ หมุนเวียน (ไม่รวมหนี้สนิ ระยะยาวทีถ่ งึ กําหนดชําระภายใน 1 ปี )
หนี้สนิ ระยะยาว

% ของ
หนี้ สินรวม

31 ธันวาคม 2551
ล้านบาท

% ของ
หนี้ สินรวม

54,961

25.2

79,307

37.1

154,900

70.9

125,693

58.8

8,589

3.9

8,653

4.1

หนี้สนิ ไม่หมุนเวียนอื่นๆ

หนี้สนิ หมุนเวียน (ไม่รวมหนี้สนิ ระยะยาวที่ถงึ กําหนดชําระภายใน 1 ปี ) ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 จํานวน
24,346 ล้านบาท หรือร้อยละ 30.7 สาเหตุหลักเนื่องจาก
- บริษัทฯ ได้ปรับโครงสร้างเงินกู้ โดยจัดหาเงินกู้ระยะยาวมาชําระคืนเงินกู้ยมื ระยะสัน้ ทําให้เงินกู้ระยะสัน้ ลดลง
20,372 ล้านบาท
- รายรับด้านขนส่งทีย่ งั ไม่ถอื เป็ นรายได้ ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นรายได้จากการขายบัตรโดยสารทีบ่ ริษทั ฯ ได้รบั ชําระเงินแล้ว
แต่ ผู้โดยสารยังไม่ ได้ใช้บริการ ลดลง 5,313 ล้านบาท สาเหตุ สําคัญ เนื่ องจากรายได้ลดลงจากผลกระทบจาก
วิกฤติการณ์ต่างๆ
- ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายลดลง 2,128 ล้านบาท
หนี้สนิ ระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึง่ รวมหนี้ทถ่ี งึ กําหนดชําระภายใน 1 ปี มีจาํ นวนทัง้ สิน้ 154,900 ล้านบาท
เพิม่ ขึน้ จากวันที่ 31 ธันวาคม 2551 จํานวน 29,207 ล้านบาท หรือร้อยละ 23.2 สาเหตุหลัก เนื่องจากการปรับโครงสร้าง
เงินกู้ โดยบริษทั ฯ ได้กเู้ งินระยะยาวมาชําระคืนเงินกูร้ ะยะสัน้ บางส่วนเพื่อแก้ไขปั ญหาสภาพคล่อง และได้กเู้ งินตามสัญญาเช่า
การเงินเพือ่ จัดหาเครือ่ งบินจํานวน 6 ลํา ซึง่ ทําให้สนิ ทรัพย์ของบริษทั ฯ เพิม่ ขึน้
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียนอื่นๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 มีจํานวน 8,589 ล้านบาท ลดลงจากวันที่ 31 ธันวาคม 2551
จํานวน 64 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.7
ส่วนของผูถ้ ือหุ้น
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2552 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น 53,244 ล้านบาท เพิ่ม ขึ้น จากวัน ที่ 31 ธัน วาคม 2551
จํานวน 7,362 ล้านบาท หรือร้อยละ 16 เนื่องจากมีกาํ ไรจากการดําเนินงาน
โครงสร้างเงินทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ประกอบด้วยหนี้สนิ รวม 218,450 ล้านบาท หรือเท่ากับสัดส่วนร้อยละ
80.4 และมีสว่ นของผูถ้ อื หุน้ 53,244 ล้านบาท หรือเท่ากับสัดส่วนร้อยละ 19.6
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สภาพคล่องทางการเงิ น
บริษัทฯ ได้จดั หาเงินทุนให้สอดคล้องกับความต้องการเงินทุนเพื่อทดแทนเงินกู้เดิมและรักษาสภาพคล่องตามแนวทาง
การจัดหาเงิน ทุน ของแผนฟื้ น ฟู ธุรกิจระยะเร่งด่วนของบริษัทฯ ตามที่ได้กล่าวมาแล้ว รวมทัง้ อยู่ระหว่างดําเนิ น การปรับ
โครงสร้างทางการเงินให้เหมาะสมโดยได้มกี ารปรับแผนเป็ นระยะๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทเ่ี กิดขึน้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด 14,300 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากวันต้นงวด
จํานวน 6,854 ล้านบาท โดยสรุปเงินสดสุทธิได้มาและใช้ไปในกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
- เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 28,523 ล้านบาท
- เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 14,472 ล้านบาท ส่วนใหญ่ เป็ นเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องบินและเครื่องยนต์
A330-300 และA380-800 เงิน จ่ า ยค่ า เครื่อ งบิ น A330-300 จํ า นวน 6 ลํ า และซื้ อ คืน เครื่อ งบิ น เช่ า ดํ า เนิ น งาน
B777-200 1 ลํา
- เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 7,085 ล้านบาท ประกอบด้วย
- การออกหุน้ กูจ้ าํ นวน 4,790 ล้านบาท
- การกูย้ มื เงินระยะยาวสุทธิ 22,484 ล้านบาท
- การชําระคืนเงินกูย้ มื ระยะสัน้ 20,323 ล้านบาท
- การชําระคืนหุน้ กู้ 7,500 ล้านบาท
- การชําระคืนตั ๋วสัญญาใช้เงินจ่าย ดอกเบีย้ เงินกูย้ มื และจ่ายเงินปั นผลของบริษทั ย่อยรวม 6,535 ล้านบาท

อัตราส่วนทางการเงิ น
ปี 2552

ปี 2551

อัตรากําไรจากการดําเนินงาน

(%)

5.74

(3.33)

อัตรากําไรสุทธิ

(%)

4.54

(10.68)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์

(%)

2.76

(7.92)

อัตราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้

(%)

14.82

(37.54)

อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (Interest Bearing Debt to Equity)

(เท่า)

2.93

3.21

อัตราส่วนความสามารถในการชําระภาระผูกพัน (DSCR) 1)

(เท่า)

1.13

0.47

อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบีย้ 2)

(เท่า)

5.28

2.48

หมายเหตุ :1) อัตราส่วนความสามารถในการชําระภาระผูกพัน เท่ากับ EBITDAR/(การชําระคืนหนี้สนิ ระยะยาว+ดอกเบีย้ จ่าย+ค่าเช่า)
2) อัตราส่วนความสามารถในการชําระดอกเบีย้ เท่ากับ EBITDA/ดอกเบีย้ จ่าย

สัญญาและภาระผูกพัน
1. บริษทั ฯ มีภาระผูกพันในการซื้อเครื่องบินทีต่ ้องชําระเป็ นเงิน 39,109 ล้านบาท ประกอบด้วยเครื่องบิน A330-300
จํานวน 2 ลํา คาดว่าจะได้รบั มอบในเดือนมีนาคม ปี 2553 และเครื่องบิน A380-800 จํานวน 6 ลํา คาดว่าจะได้รบั มอบใน
ระหว่างปี 2555-2556
2. บริษัทฯ มีภาระผูกพันจากการทําสัญ ญาเช่าเครื่องบิน (Operating Leases) เป็ นเงิน 171.88 ล้านเหรียญสหรัฐ
หรือประมาณ 5,761 ล้านบาท (อัตราแลกเปลี่ยน 33.5168 บาท ต่ อ 1 เหรียญสหรัฐ) ประกอบด้วยเครื่องบิน B737-400
จํานวน 3 ลํา B777-200 จํานวน 2 ลํา และ A330-300 จํานวน 2 ลํา ซึง่ จะหมดสัญญาเช่าในระหว่างปี 2557-2561
ส่วนที่ 1 หน้า 11-14

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

11.4 ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายการตรวจสอบบัญชี
บริษทั ฯ ยังคงสถานะการเป็ นรัฐวิสาหกิจ การตรวจสอบงบการเงินของบริษทั ฯ จะต้องกระทําโดยสํานักงานการตรวจ
เงินแผ่นดิน ตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนู ญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 มาตรา 4 (4) และมาตรา 39 (2)
โดยมีก ารโอนย้ายสับ เปลี่ยนเจ้าหน้ าที่รบั รองงบการเงินตามการโยกย้ายของเจ้าหน้ าที่สํานักงานการตรวจเงิน แผ่น ดิน
สําหรับปี 2552 มีคา่ ธรรมเนียมตรวจสอบ 2.90 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับการตรวจสอบบัญชี 1.46 ล้านบาท

ส่วนที่ 1 หน้า 11-15

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

11.5 ผลการดําเนิ นงานในรอบ 5 ปี

จํานวนเครือ่ งบิน
จํานวนชั ่วโมงปฏิบตั กิ ารบิน
ปริมาณการผลิต
ปริมาณการขนส่ง
อัตราส่วนการบรรทุก
จํานวนผูโ้ ดยสาร
ปริมาณทีน่ ั ่ง
ปริมาณการขนส่งผูโ้ ดยสาร
อัตราส่วนการขนส่งผูโ้ ดยสาร
ปริมาณการผลิตพัสดุภณ
ั ฑ์
ปริมาณการขนส่งพัสดุภณ
ั ฑ์
อัตราส่วนการขนส่งพัสดุภณ
ั ฑ์
จํานวนพนักงาน
กําไรก่อนหักภาษีเงินได้

(ชัวโมง)
่
(ล้านตัน-กม.)
(ล้านตัน-กม.)
(%)
(000)
(ล้านทีน่ ง-กม.)
ั่
(ล้านทีน่ ั ่ง-กม.)
(%)
(ล้านตัน-กม.)
(ล้านตัน-กม.)
(%)
(คน)
(ล้านบาท)

ปี 2552
(ม.ค.-ธ.ค.)
91
326,008
10,499
6,908
65.8
18,477
72,031
52,593
73.0
4,016
2,092
52.1
27,002
8,107

ปี 2551
(ม.ค.-ธ.ค.)
89
342,175
10,938
7,458
68.2
18,710
75,391
56,377
74.8
4,152
2,292
55.2
27,193
(23,600)

ปี 2550
(ม.ค.-ธ.ค.)
90
356,604
11,521
8,100
70.3
19,884
78,032
61,615
79.0
4,498
2,456
54.6
27,285
6,338

ปี 2549
ปี 2548
(ต.ค.48-ก.ย.49) (ต.ค.47-ก.ย.48)
87
87
324,366
304,535
10,269
9,791
7,001
6,565
68.2
67.1
18,574
18,133
71,594
69,843
53,989
49,931
75.4
71.5
3,780
3,492
2,048
1,986
54.2
56.9
26,488
25,876
12,822
9,906

นิ ยามศัพท์ทางด้านการบิน
• ปริมาณการผลิตคิดเป็ น ตัน-กิโลเมตร คือ ระวางบรรทุกของเครือ่ งบิน คูณ ระยะทางบิน
• ปริมาณการขนส่งคิดเป็ น ตัน-กิโลเมตร คือ นํ้าหนักผูโ้ ดยสาร สัมภาระเกินพิกดั พัสดุ และไปรษณียภัณฑ์ คูณ ระยะทางทีข่ นส่ง
• อัตราส่วนการบรรทุก คือ ปริมาณการขนส่ง เทียบเป็ นร้อยละของปริมาณการผลิต
• ปริมาณทีน่ งคิ
ั ่ ดเป็ น ทีน่ ง-กิ
ั ่ โลเมตร คือ จํานวนทีน่ งผู
ั ่ โ้ ดยสาร คูณ ระยะทางบิน
• ปริมาณการขนส่งผูโ้ ดยสารคิดเป็ น คน-กิโลเมตร คือ จํานวนผูโ้ ดยสาร คูณ ระยะทางทีข่ นส่ง
• อัตราส่วนการขนส่งผูโ้ ดยสาร คือ ปริมาณการขนส่งผูโ้ ดยสาร เทียบเป็ นร้อยละของปริมาณทีน่ งั ่
• ปริมาณการผลิตพัสดุภณ
ั ฑ์คดิ เป็ น ตัน-กิโลเมตร คือ ระวางบรรทุกพัสดุภณ
ั ฑ์ คูณ ระยะทางบิน
• ปริมาณการขนส่งพัสดุภณ
ั ฑ์คดิ เป็ น ตัน-กิโลเมตร คือ นํ้าหนักพัสดุภณ
ั ฑ์ทท่ี าํ การขนส่ง คูณ ระยะทางทีข่ นส่ง
• อัตราส่วนการขนส่งพัสดุภณ
ั ฑ์ คือ ปริมาณการขนส่งพัสดุภณ
ั ฑ์ เทียบเป็ นร้อยละของปริมาณการผลิตพัสดุภณ
ั ฑ์
• ระวางบรรทุกของเครือ่ งบิน คือ ปริมาณนํ้าหนักสูงสุดซึง่ เครือ่ งบินสามารถบรรทุกได้ นํ้าหนักในทีน่ ้ี หมายถึงนํ้าหนัก
ผูโ้ ดยสาร สัมภาระเกินพิกดั พัสดุและไปรษณียภัณฑ์

ส่วนที่ 1 หน้า 11-16

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

12. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง
________________________________________________________________________
- ไม่มี-

ส่วนที่ 1 หน้า 12-1

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

ส่วนที่ 2
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
บริษัทฯ ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี ฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทฯ ขอรับรองว่า
ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทําให้ผอู้ ่นื สําคัญผิดหรือไม่ขาดข้อมูลทีค่ วรต้องแจ้งในสาระสําคัญ นอกจากนี้
บริษทั ฯ ขอรับรองว่า
(1) งบการเงินและข้อมู ลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี ได้แสดงข้อมู ลอย่ างถู กต้องครบถ้วน
ในสาระสําคัญเกีย่ วกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยแล้ว
(2) บริษทั ฯ ได้จดั ให้มรี ะบบการเปิ ดเผยข้อมูลทีด่ ี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษทั ฯ ได้เปิ ดเผยข้อมูลในส่วนทีเ่ ป็ นสาระสําคัญ
ทัง้ ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ ควบคุมดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามระบบดังกล่าว
(3) บริษทั ฯ ได้มรี ะบบการควบคุมภายในทีด่ ี และควบคุมดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามระบบดังกล่าว และบริษทั ฯ ได้แจ้ง
ข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553 ต่อผูส้ อบบัญชีและคณะกรรมการตรวจสอบของ
บริษัทฯ แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ ของระบบการควบคุมภายใน รวมทัง้ การกระทําที่
มิชอบทีอ่ าจมีผลกระทบต่อการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
ในการนี้ เพื่อ เป็ น หลัก ฐานว่ า เอกสารทัง้ หมดเป็ น เอกสารชุ ด เดีย วกัน กับ ที่บ ริษัท ฯ ได้ร บั รองความถู ก ต้ อ งแล้ว
บริษทั ฯ ได้มอบหมายให้นายนิรุจน์ มณีพนั ธ์ เป็ นผูล้ งลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มลี ายมือชื่อ
ของนายนิรุจน์ มณีพนั ธ์ กํากับไว้ บริษทั ฯ จะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูลทีบ่ ริษทั ฯ ได้รบั รองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น
ชื่อ

ตําแหน่ ง

ลายมือชื่อ

1. นายอําพน กิตติอาํ พน

ประธานกรรมการ

.......................................................

2. นายชัยเกษม นิตสิ ริ ิ

รองประธานกรรมการคนที่ 3 .......................................................
และกรรมการอิสระ

3. นายปิ ยสวัสดิ ์ อัมระนันทน์

กรรมการ

.......................................................

ชื่อ

ตําแหน่ ง

ลายมือชื่อ

นายนิรุจน์ มณีพนั ธ์

ผูอ้ าํ นวยการใหญ่
ฝ่ ายกฏหมาย
และกํากับกิจกรรมองค์กร

........................................................

ผูร้ บั มอบอํานาจ

ส่วนที่ 2 หน้าที่ A-1

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ
1. รายละเอียดของกรรมการบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ ง
1. นายอําพน กิตติอาํ พน
ประธานกรรมการ
และกรรมการผูม้ อี ํานาจลงนาม

อายุ
(ปี )
54

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ดุษฎีบณ
ั ฑิต Clemson University,
South Carolina, USA.
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
Northeastern University, Boston, USA.

สัดส่วน
ความสัมพันธ์
การถือ
ทางครอบครัว
หุ้น
ระหว่างผู้บริ หาร
(%)
ไม่มี
ไม่มี

- หลักสูตร DCP 80/2006
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)

ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา
2547-ปั จจุบนั

เลขาธิการ

2547-ปั จจุบนั
2547-ปั จจุบนั
2547-ปั จจุบนั

กรรมการ
กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการเงิน
กรรมการ คณะกรรมการข้าราชการพล
เรือน
กรรมการ คณะกรรมการประสานงานและ
สนับสนุนโครงการหลวง
กรรมการ ประธานคณะกรรมการกําหนด
ค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา
กรรมการ คณะกรรมการกฤษฎีกา
คณะที่ 7
กรรมการ ประธานคณะกรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการ คณะกรรมการบริหาร
สมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ
กรรมการ สภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการ ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทน

2547-ปั จจุบนั
2548-ปั จจุบนั
2549-ปั จจุบนั
2550-ปั จจุบนั
2550-ปั จจุบนั
2549-2551
2549-2551
2548-2550

A1-1

ตําแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษทั /ประเภทธุรกิ จ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ธนาคารแห่งประเทศไทย

บริษทั ปตท. จํากัด (มหาชน)
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
บริษทั ปตท. อะโรเมติกส์และการกลัน่
จํากัด (มหาชน)
มูลนิธพิ ฒ
ั นาไท
สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บริษทั โรงกลันนํ
่ ้ ามันระยอง จํากัด
(มหาชน)

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ ง

2. นายสุรชัย ธารสิทธิพงษ์
์
รองประธานกรรมการคนที่ 1
และกรรมการอิสระ

อายุ
(ปี )

61

คุณวุฒิทางการศึกษา

- รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- หลักสูตร DAP 73/2008
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)

แบบ 56-1

สัดส่วน
ความสัมพันธ์
การถือ
ทางครอบครัว
หุ้น
ระหว่างผู้บริ หาร
(%)
ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ปั จจุบนั
2551 - 2552
2551
2551
2549
2549
2549

3. นายสถิตย์ ลิม่ พงศ์พนั ธุ์
รองประธานกรรมการคนที่ 2

59

- Ph.D. of Development Administration,
National Institute of Development Administration
- หลักสูตร RCP 18/2008
- หลักสูตร ACP 22/2008
- หลักสูตร DCP 28/2003
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)

ไม่มี

ไม่มี

ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
2550
2547

A1-2

ตําแหน่ ง

รองประธานกรรมการ
ปลัดกระทรวงคมนาคม
ประธานกรรมการ
กรรมการ
รองปลัดกระทรวงคมนาคม
ประธานคณะกรรมการ
การขนส่งทางบกกลาง
ประธานกรรมการ

ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษทั /ประเภทธุรกิ จ

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)
กระทรวงคมนาคม
บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)
บริษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด
(มหาชน)
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงคมนาคม
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

ปลัดกระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง
ประธานกรรมการ
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั ผลิตไฟฟ้ าราชบุรโี ฮลดิง้ จํากัด
(มหาชน)
กรรมการ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์
กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กรรมการ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รองปลัดกระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง
อธิบดีกรมศุลกากร
กระทรวงการคลัง

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

แบบ 56-1

สัดส่วน
ความสัมพันธ์
การถือ
ทางครอบครัว
หุ้น
ระหว่างผู้บริ หาร
(%)
ไม่มี
ไม่มี

4. นายชัยเกษม นิตสิ ริ ิ
รองประธานกรรมการคนที่ 3
และกรรมการอิสระ
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- นิตศิ าสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต กิตติมศักดิ ์
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- ปริญญาโท นิตศิ าสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
โคลัมเบีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
- หลักสูตร DCP 8/2001
- หลักสูตร RCP 16/2007
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)

5. นายบรรยง พงษ์พานิช
กรรมการอิสระ

54

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
- หลักสูตร RCP 5/2001
- หลักสูตร DAP 36/2005
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)

ไม่มี

- นิตศิ าสตรมหาบัณฑิต
University of Pennsylvania, U.S.A.
- หลักสูตร DCP 0/2000
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)

ไม่มี

6. นายวีระวงค์ จิตต์มติ รภาพ
กรรมการผูม้ อี าํ นาจลงนาม
และกรรมการอิสระ

51

ไม่มี

ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
2551
2551
2551
2550
2548
2546 – ปั จจุบนั
2546 – ปั จจุบนั

ตําแหน่ ง
อัยการสูงสุด
กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
อุปนายกเนติบณ
ั ฑิตยสภา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

2547 – ปั จจุบนั กรรมการอิสระ
2550 – ปั จจุบนั กรรมการ

ไม่มี

2552 – ปั จจุบนั ประธาน
2544 – ปั จจุบนั กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
2549 – ปั จจุบนั กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
2550 – ปั จจุบนั กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
2539 – 2551 Executive Partner

A1-3

ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษทั /ประเภทธุรกิ จ
สํานักงานอัยการสูงสุด
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
สํานักงานอัยการสูงสุด
บริษทั ปตท. จํากัด (มหาชน)
บริษทั ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน)
การไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าค
การไฟฟ้ านครหลวง
บริษทั ธนารักษ์พฒ
ั นาสินทรัพย์ จํากัด
บริษทั หลักทรัพย์ ภัทร จํากัด (มหาชน)
บริษทั เมืองไทยประกันภัย จํากัด
(มหาชน)
บริษทั ดิเอราวัณ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
บริษทั ทางยกระดับดอนเมือง จํากัด
(มหาชน)
บริษทั วีระวงค์ ชินวัฒน์
และเพียงพนอ จํากัด
บริษทั เบอร์ล่ี ยุคเกอร์ จํากัด (มหาชน)
บริษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด
(มหาชน)
บริษทั อาหารสยาม จํากัด (มหาชน)
บริษทั ไวท์ แอนด์ เคส
(ประเทศไทย) จํากัด

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ ง

7. นายอมรศักดิ ์ นพรัมภา
กรรมการอิสระ

อายุ
(ปี )
64

คุณวุฒิทางการศึกษา
-

เนติบณ
ั ฑิตอังกฤษ สํานัก Lincoln’s Inn, London
หลักสูตร RCC 9/2009
หลักสูตร ACP 23/2008
หลักสูตร DCP 30/2003
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)

แบบ 56-1

สัดส่วน
ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ความสัมพันธ์
การถือ
ทางครอบครัว
หุ้น
ช่วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษทั /ประเภทธุรกิ จ
ระหว่างผู้บริ หาร
(%)
ไม่มี
ไม่มี
2550 - ปั จจุบนั ทีป่ รึกษาอาวุโส
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
2550 – ปั จจุบนั ประธานกรรมการ
บริษทั หลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา จํากัด
(มหาชน)
2548 - ปั จจุบนั กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษทั แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์
และประธานกรรมการสรรหากําหนด
จํากัด (มหาชน)
ค่าตอบแทน
2545 - ปั จจุบนั ประธานกรรมการ
บริษทั สยามเรียลตีแ้ อนด์เซอร์วสิ จํากัด
2541 – ปั จจุบนั กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั อาร์ซแี อล จํากัด (มหาชน)
และประธานกรรมการสรรหากําหนด
ค่าตอบแทน
2547 - 2550 รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)

A1-4

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

8. นายพิชยั ชุณหวชิร
กรรมการอิสระ
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- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ ์
สาขาวิชาบริหารการเงิน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- ปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิทางบั
์ ญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Master of Business Administration (Finance),
Indiana University of Pennsylvania, USA.
- หลักสูตร DAP 49/2005
- หลักสูตร DCP 110/2008
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
หลักสูตรป้ องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน

9. พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล
กรรมการอิสระ+

60

- ศิลปศาสตรบัณฑิต (การสือ่ สารมวลชน)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แบบ 56-1

สัดส่วน
ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ความสัมพันธ์
การถือ
ทางครอบครัว
หุ้น
ช่วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษทั /ประเภทธุรกิ จ
ระหว่างผู้บริ หาร
(%)
ไม่มี
ไม่มี
2544 – ปั จจุบนั กรรมการ
บริษทั ปตท.สํารวจและผลิตปิ โตรเลียม
จํากัด (มหาชน)
ปั จจุบนั
กรรมการ
บริษทั ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน)
ปั จจุบนั
กรรมการ
บริษทั ปตท. จํากัด (มหาชน)
ปั จจุบนั
กรรมการ
บริษทั ไอ อาร์ พีซี จํากัด (มหาชน)
ปั จจุบนั
กรรมการ
บริษทั บางจากปิ โตรเลียม จํากัด (มหาชน)
2551 – 2552 ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารการเงิน
บริษทั ปตท. จํากัด (มหาชน)
2550 - 2552 กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
บริษทั ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
2543 - 2552 ประธานกรรมการ
บริษทั ท่อส่งปิ โตรเลียมไทย จํากัด
2539 - 2552 กรรมการและกรรมการบริหาร
บริษทั ปตท. เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
2546 - 2551 กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
2544 – 2550 รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
บริษทั ปตท. จํากัด (มหาชน)
การเงินและบัญชีองค์กร
ไม่มี

ไม่มี

A1-5

2548 – ปั จจุบนั ประจําสํานักพระราชวังพิเศษ
(รองเลขาธิการพระราชวัง)
ราชการบริหารส่วนกลาง
2544
ราชองครักษ์พเิ ศษ และนายทหารพิเศษ
ประจํากรม นนอ. รอ

โรงเรียนนายเรืออากาศ

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ ง
10. นายวัลลภ พุกกะณะสุต
กรรมการผูม้ อี าํ นาจลงนาม
และกรรมการอิสระ

อายุ
(ปี )
62

คุณวุฒิทางการศึกษา
- Bachelor of Arts,
University of Hawaii, U.S.A

แบบ 56-1

สัดส่วน
ความสัมพันธ์
การถือ
ทางครอบครัว
หุ้น
ระหว่างผู้บริ หาร
(%)
ไม่มี
ไม่มี

ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา
2552-ปั จจุบนั
2548
2547

11. นายชัยศักดิ ์ อังค์สวุ รรณ

กรรมการผูม้ อี าํ นาจลงนาม

59

- รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต เอกการจัดการ
ภาครัฐและเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์
- หลักสูตร RCP 13/2006
- หลักสูตร DAP 51/2006
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)

ไม่มี

ไม่มี

ตําแหน่ ง
กรรมการ
รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
ฝ่ ายการพาณิชย์
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ฝ่ายขาย

2551 - ปั จจุบนั รองปลัดกระทรวงคมนาคม
2545 – ปั จจุบนั ประธานกรรมการ
2550 - ปั จจุบนั กรรมการ
2552 – ปั จจุบนั รองประธานกรรมการ
2547 - 2551 อธิบดีกรมขนส่งทางอากาศ
2548 – 2551 กรรมการ
2547 – 2550

A1-6

กรรมการ

ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษทั /ประเภทธุรกิ จ
บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

กระทรวงคมนาคม
บริษทั วิทยุการบินแห่งประเทศไทย
จํากัด
บริษทั อุตสาหกรรมการบิน จํากัด
บริษทั ขนส่ง จํากัด
กระทรวงคมนาคม
บริษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด
(มหาชน)
การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

12. นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม

52

- ปริญญาเอก ด้านการเงิน มหาวิทยาลัยมิสซิสซิปปี้
ประเทศสหรัฐอเมริกา
- หลักสูตร DCP 3/2000
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)

13. นายคณิศ แสงสุพรรณ
กรรมการผูม้ อี าํ นาจลงนาม

51

- เศรษฐศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
University Toronto, Canada
- เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตร DAP 21/2004
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)

กรรมการ

แบบ 56-1

สัดส่วน
ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ความสัมพันธ์
การถือ
ทางครอบครัว
หุ้น
ช่วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษทั /ประเภทธุรกิ จ
ระหว่างผู้บริ หาร
(%)
ไม่มี
ไม่มี
2552 – ปั จจุบนั อธิบดีกรมสรรพสามิต
กระทรวงการคลัง
2552 – ปั จจุบนั กรรมการ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
2550 – 2552 ผูอ้ าํ นวยการสํานักงาน
กระทรวงการคลัง
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
2550 – 2551 กรรมการ
บริษทั กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)
2545 – 2550 รองผูอ้ าํ นวยการสํานักงาน
กระทรวงการคลัง
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
2544 – 2545 ผูอ้ าํ นวยการสํานักรัฐวิสาหกิจและ
กระทรวงการคลัง
หลักทรัพย์ของรัฐ
2551 – 2551 กรรมการ
ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน)
2543 – 2551 กรรมการ
บริษทั ผลิตไฟฟ้ าราชบุรโี ฮลดิง้ จํากัด
(มหาชน)
2545 – 2550 กรรมการ
บริษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด
(มหาชน)
ไม่มี

ไม่มี

ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
2551
2551
2545 – 2551

A1-7

ผูอ้ าํ นวยการสถาบันวิจยั นโยบาย
เศรษฐกิจการคลัง
กรรมการ
กรรมการ
ทีป่ รึกษาผูท้ รงคุณวุฒิ รองนายกรัฐมนตรี
(ดร. โอฬาร ไชยประวัต)ิ
ทีป่ รึกษาผูท้ รงคุณวุฒิ นายกรัฐมนตรี
ด้านเศรษฐกิจ (นายสมัคร สุนทรเวช)
กรรมการอิสระ

กระทรวงการคลัง
บริษทั ธนารักษ์พฒ
ั นาสินทรัพย์ จํากัด
ธนาคารแห่งประเทศไทย
สํานักนายกรัฐมนตรี
สํานักนายกรัฐมนตรี
ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ ง
14. นายอภิพร ภาษวัธน์
กรรมการผูม้ อี าํ นาจลงนาม

อายุ
(ปี )
61

คุณวุฒิทางการศึกษา
- MBA (Production), University of Wisconsin,
USA.
- M.S. (Chemical Engineering), University of
Wisconsin, USA.
- หลักสูตร DAP 39/2005
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)

แบบ 56-1

สัดส่วน
ความสัมพันธ์
การถือ
ทางครอบครัว
หุ้น
ระหว่างผู้บริ หาร
(%)
ไม่มี
ไม่มี

ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา
2548-ปั จจุบนั
ปั จจุบนั

ทีป่ รึกษา
ประธานกรรมการบริหารและกรรมการ

ปั จจุบนั

ประธานคณะกรรมการบริหาร
และกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการอํานวยการวิทยาลัยปิ โตรเลียม
และปิ โตรเคมี
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั

2542-2548
2538-2548

A1-8

ตําแหน่ ง

กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
กรรมการ

ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษทั /ประเภทธุรกิ จ
บริษทั ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
บริษทั ไทยพลาสติกและเคมีภณ
ั ฑ์ จํากัด
(มหาชน)
บริษทั ไทยอินดัสเตรียลแก๊ส จํากัด
(มหาชน)
บริษทั WNSR จํากัด
บริษทั ธารใจใส จํากัด
บริษทั Kyouei จํากัด
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มูลนิธซิ เิ มนต์ไทย
บริษทั กรุงเทพซินธิตกิ ส์ จํากัด
บริษทั บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จํากัด
บริษทั อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) จํากัด
(มหาชน)
บริษทั เคมีภณ
ั ฑ์ซเิ มนต์ไทย จํากัด
บริษทั ปิ โตรเคมีแห่งชาติ จํากัด
(มหาชน)

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ ง
15. นายปิ ยสวัสดิ ์ อัมระนันทน์
กรรมการผูม้ อี าํ นาจลงนาม
และกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่

อายุ
(ปี )
56

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยลอนดอน
ประเทศอังกฤษ (London School of Economics)
- หลักสูตร DAP 35/2005
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)

แบบ 56-1

สัดส่วน
ความสัมพันธ์
การถือ
ทางครอบครัว
หุ้น
ระหว่างผู้บริ หาร
(%)
ไม่มี
ไม่มี

ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา
ปั จจุบนั

กรรมการ

ปั จจุบนั
ปั จจุบนั

กรรมการ
กรรมการ

ปั จจุบนั
2551- 2552
2549

A1-9

ตําแหน่ ง

ประธานทีป่ รึกษา
ประธานคณะทีป่ รึกษา
รัฐมนตรีวา่ การ

ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษทั /ประเภทธุรกิ จ
มูลนิธอิ ุทยานสิง่ แวดล้อมนานาชาติสริ นิ ธร
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
สถาบันวิจยั เพือ่ การพัฒนาประเทศไทย
สถาบันวิจยั สิง่ แวดล้อมไทย
พฤษภาคม 2552
มูลนิธพิ ลังงานเพือ่ สิง่ แวดล้อม
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
กระทรวงพลังงาน

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

2. รายละเอียดของเจ้าหน้ าที่บริหารของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ ง
1. นายปิ ยสวัสดิ ์ อัมระนันทน์
กรรมการผูม้ อี าํ นาจลงนาม
กรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่

อายุ
(ปี )
56

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยลอนดอน
ประเทศอังกฤษ (London School of Economics
- หลักสูตร DAP 35/2005
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)

สัดส่วน
ความสัมพันธ์
การถือ
ทางครอบครัว
หุ้น
ระหว่างผู้บริ หาร
(%)
ไม่มี
ไม่มี

ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา
ปั จจุบนั

กรรมการ

ปั จจุบนั
ปั จจุบนั

กรรมการ
กรรมการ

ปั จจุบนั
2551- 2552
2549
2. นายกวีพนั ธ์ เรืองผกา
รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
สายการเงินและการบัญชี

58

- Master of Business Administration, Central
Missouri State University, U.S.A.
- หลักสูตร DAP 25/2004
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)

0.00012

ไม่มี

ปั จจุบนั
ต.ค.50
2548 - 2550
2544 - 2548

A1-10

ตําแหน่ ง

ประธานทีป่ รึกษา
ประธานคณะทีป่ รึกษา
รัฐมนตรีวา่ การ

ชื่อหน่ ายงาน/บริ ษทั /ประเภทธุรกิ จ
มูลนิธอิ ุทยานสิง่ แวดล้อมนานาชาติสริ นิ ธร
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
สถาบันวิจยั เพือ่ การพัฒนาประเทศไทย
สถาบันวิจยั สิง่ แวดล้อมไทย
พฤษภาคม 2552
มูลนิธพิ ลังงานเพือ่ สิง่ แวดล้อม
บมจ. กสิกรไทย
กระทรวงพลังงาน

รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)
สายการเงินและการบัญชี
รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
ประจําสํานักงานกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
ฝ่ ายพัฒนาและบริหารทรัพยากรบุคคล
รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
ฝ่ ายการเงินและการบัญชี

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ ง
3. นายปานฑิต ชนะภัย
รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
สายทรัพยากรบุคคลและบริหารทัวไป
่

อายุ
(ปี )
54

คุณวุฒิทางการศึกษา
- Master of Arts, International Relations,
Connecticut University, U.S.A.
- หลักสูตร DCP 111/2008
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)

แบบ 56-1

สัดส่วน
ความสัมพันธ์
การถือ
ทางครอบครัว
หุ้น
ระหว่างผู้บริ หาร
(%)
0.00204
ไม่มี

ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตําแหน่ ง

ปั จจุบนั

รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
สายทรัพยากรบุคคลและบริหารทัวไป
่
รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
สายการพาณิชย์
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่
ฝ่ ายพัฒนาและสนับสนุนการพาณิชย์
ผูอ้ าํ นวยการ ฝ่ ายภาคพืน้ อเมริกา
เอเชียตะวันออก สาธารณรัฐเกาหลี
และสาธารณรัฐฟิ ลปิ ปิ นส์
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานสาขา
ประจําประเทศไทย ภาคพืน้ อินโดจีน
และสหภาพพม่า
รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
สายการพาณิชย์
กรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายการพาณิชย์สนิ ค้า
และไปรษณียภ์ ณ
ั ฑ์
ผูอ้ าํ นวยการภาคพืน้ เอเชียตะวันออก
เฉียงใต้และออสเตรเลเซีย
ผูจ้ ดั การทัวไปประจํ
่
าเครือรัฐออสเตรเลีย

ต.ค.50
2549 - 2550
2548 - 2549

2546 - 2548

4. นายพฤทธิ ์ บุปผาคํา
รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
สายการพาณิชย์

47

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ไม่มี

ไม่มี

ปั จจุบนั
2551 - 2552
2550 - 2551
2549

A1-11

ชื่อหน่ ายงาน/บริ ษทั /ประเภทธุรกิ จ
บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

5. เรืออากาศโท นรหัช พลอยใหญ่
รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
สายปฏิบตั กิ าร

59

- หลักสูตร DAP 25/2004
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
- วิทยาศาสตรบัณฑิต
โรงเรียนนายเรืออากาศ

6. เรืออากาศเอก มนตรี จําเรียง
กรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายช่าง
ระดับรองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่

52

- วิทยาศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครือ่ งกล
โรงเรียนนายเรืออากาศ

7. นายโชคชัย ปั ญญายงค์
รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
สายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ

55

แบบ 56-1

สัดส่วน
ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ความสัมพันธ์
การถือ
ทางครอบครัว
หุ้น
ช่วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชื่อหน่ ายงาน/บริ ษทั /ประเภทธุรกิ จ
ระหว่างผู้บริ หาร
(%)
ต.ค.51-ปั จจุบนั รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ
0.00005
ไม่มี
สายปฏิบตั กิ าร
บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)
ต.ค.50-ก.ย.51 รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
สังกัดสํานักงานกรรมการ
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่
2547 - 2550 รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
ฝ่ ายรักษามาตรฐานและบริหารความเสีย่ ง
0.00012

ไม่มี

ปั จจุบนั
2551-2552
2549 - 2551
2547 - 2549
2546 – 2547

- Master of Engineering, Civil Engineering,
University of Detroit , U.S.A.

0.00008

ไม่มี

ปั จจุบนั
2552
2545 - 2552

A1-12

กรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายช่าง
รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
สายทรัพยากรบุคคลและบริหารทั ่วไป
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ ฝ่ ายบริหารบุคลากร
ผูอ้ าํ นวยการ ฝ่ ายบริหารนักบิน
รองผูอ้ าํ นวยการ ฝ่ ายบริหารงานลูกเรือ

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
สายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
และโครงการสําคัญ
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่โครงการสุวรรณภูมิ

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

แบบ 56-1

สัดส่วน
ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ความสัมพันธ์
การถือ
ทางครอบครัว
หุ้น
ช่วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชื่อหน่ ายงาน/บริ ษทั /ประเภทธุรกิ จ
ระหว่างผู้บริ หาร
(%)
2549 - ปั จจุบนั ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ ฝ่ ายบัญชีการเงิน
บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)
0.00006
ไม่มี
2547 - 2549 ผูอ้ าํ นวยการ ฝ่ ายการบัญชีสาขา
และการภาษีต่างประเทศ
2538 - 2547 ผูจ้ ดั การกอง การบัญชีสาขา

8. นายธงชัย สิงห์กลุ
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ ฝ่ ายบัญชีการเงิน
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- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

9. นายพิเชษฐ์ เรียงวัฒนสุข
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ ฝ่ ายการเงินองค์กร

50

- พาณิชยศาสตรมหบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

0.00005

ไม่มี

2549 - ปั จจุบนั ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ ฝ่ ายการเงินองค์กร
2542 - 2549 ผูอ้ าํ นวยการ ฝ่ ายแผนงานเศรษฐกิจ

10. นางชาริตา ลีลายุทธ
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ ฝ่ ายบัญชีบริหาร
และงบประมาณ

48

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

0.00005

ไม่มี

2551 - ปั จจุบนั ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ ฝ่ ายบัญชีบริหาร
บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)
และงบประมาณ
2550 - 2551 ผูอ้ าํ นวยการ ฝ่ ายบัญชีบริหาร
2548 - 2550 ผูอ้ าํ นวยการ ฝ่ ายตรวจสอบธุรกิจการบิน
2547 - 2548 ผูจ้ ดั การตรวจสอบอาวุโส ฝ่ ายตรวจสอบ
สํานักงานการตรวจสอบภายใน

หมายเหตุ : เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ตามคํานิยาม “ผูบ้ ริหาร” ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
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เอกสารแนบ 2
รายละเอียดการดํารงตําแหน่ งของกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ในบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม และบริษทั ที่เกี่ยวข้อง
รายชื่อกรรมการและเจ้าหน้ าที่บริหาร
1.
2.
3.
4.
5.
6
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

นายคณิศ
นายวัลลภ
นายกวีพนั ธ์
นายโชคชัย
เรืออากาศโท นรหัช
นายปานฑิต
นายพฤทธิ ์
นายพิเชษฐ์
นายธีรพล
เรืออากาศเอก มนตรี
ร้อยตรีอนุสสรณ์
นายวีระวงศ์
นายสมิทธิ
นายเล็ก
พลอากาศเอก ณรงค์ศกั ดิ ์
นายธรรมศักดิ ์
นายประกอบเกียรติ
เรืออากาศเอก สุธี
นายพิชยั

แสงสุพรรณ
พุกกะณะสุต
เรืองผกา
ปั ญญายงค์
พลอยใหญ่
ชนะภัย
บุปผาคํา
เรียงวัฒนสุข
โชติชนาภิบาล
จําเรียง
นาคศรีชุ่ม
จิตต์มติ รภาพ
พิรุณสาร
กลิน่ วิบลู ย์
สังขพงศ์
ชุตวิ งศ์
นินนาท
จุลชาต
จึงอนุวตั ร

บริ ษทั ย่อย
1
X

2

3

บริ ษทั ร่วม
4
5

6

7

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง
8*
9
10*

/
/

X
X/
/

/, //

/
/

/
/
/, ///, X

X = ประธานกรรมการ X/ = รองประธานกรรมการ / = กรรมการ
1. บริษทั ไทย-อะมาดิอสุ เซาท์อสี เอเชีย จํากัด (Amadeus)
2. บริษทั โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
3. บริษทั ดอนเมืองอินเตอร์เนชันแนลแอร์
่
พอร์ต โฮเต็ล จํากัด
4. บริษทั บริการเชือ้ เพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (BAFS)
5. บริษทั ครัวการบินภูเก็ต จํากัด

/, ///

/
/
/
/
/
/
X/, X, /
/
/
/, X
/

// = ประธานกรรมการบริหาร /// = กรรมการบริหาร
6. บริษทั โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จํากัด
7. บริษทั สายการบินนกแอร์ จํากัด◌ั +
8. บริษทั ขนส่งนํ้ามันทางท่อ จํากัด
9. บริษทั วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด
10. บริษทั เทรดสยาม จํากัด

บริ ษทั ไม่ได้ส่งตัวแทนไปดํารงตําแหน่ งกรรมการใน Star Alliance Services Gmbh และบริ ษทั สหโรงแรมไทยและการท่องเทีย่ ว จํากัด
หมายเหตุ : * บริษัทฯ ได้ ส่งตัวแทนไปดํารงตําแหน่ งกรรมการและกรรมการบริหารของบริษัทดังกล่ าว

A2-1

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)
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เอกสารแนบ 3
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) มีมติแต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั การบินไทย
จํากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ดังนี้
นายชัยเกษม
นายบรรยง
นายวีระวงค์

นิตสิ ริ ิ
พงษ์พานิช
จิตต์มติ รภาพ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบตั งิ านตามหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษทั ฯ และตามทีไ่ ด้กําหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับแนวปฏิบตั ทิ ด่ี สี าํ หรับคณะกรรมการ
ตรวจสอบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีนางเกษรี ณรงค์เดช และนางรวีพร คูหริ ญ
ั เป็ นทีป่ รึกษาคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึง่ ทัง้ สองท่านเป็ นผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นการบัญชีและการควบคุมภายใน
ในปี 2552 คณะกรรมการตรวจสอบได้มกี ารประชุมรวม 9 ครัง้ โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วมประชุม
ครบถ้วนทุกครัง้ โดยสรุปผลการปฏิบตั งิ านในสาระสําคัญได้ดงั นี้
1. การสอบทานให้บริษทั ฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง เพียงพอ และเชือ่ ถือได้
คณะกรรมการตรวจสอบได้ส อบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจําปี 2552 ร่วมกับฝ่ าย
บริหารซึ่งรับผิดชอบในการจัดทํางบการเงิน และผู้สอบบัญ ชีซ่ึงเป็ นผู้รบั ผิดชอบในการรายงานและแสดงความเห็น ต่ อ
งบการเงิน ดัง กล่ า ว รวมทัง้ ได้พ ิจ ารณาคํา อธิบ ายและการวิเ คราะห์ฐ านะทางการเงิน และผลการดํา เนิ น งานของ
บริษ ัท ฯ โดยได้ส อบถาม รับ ฟั ง ข้อ สัง เกต และคํา ชี้แ จงทัง้ จากผู้ส อบบัญ ชีแ ละฝ่ ายบริห ารเพื่อ ให้ม ั ่นใจว่า การจัด ทํา
งบการเงิน และการเปิ ด เผยข้อ มูล เป็ น ไปตามมาตรฐานบัญ ชีต ามหลัก การบัญ ชีที่ร บั รองโดยทั ่วไป นอกจากนี้
คณะกรรมการตรวจสอบได้ป ระชุม ร่ว มกับ ผู ส้ อบบัญ ชีเป็ น การเฉพาะโดยไม่ม ฝี ่ า ยบริห ารของบริษ ทั ฯ 1 ครัง้ และได้
รายงานข้อสังเกตที่สาํ คัญของผูส้ อบบัญชีแก่คณะกรรมการบริษทั ฯ เพื่อพิจารณาหรือเพื่อทราบ ตามความเหมาะสม
คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็น ว่า งบการเงินของบริษทั ฯ มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือ
ได้ตามควรตามหลักการบัญชีทร่ี บั รองทัวไป
่
2. การสอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุม ภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม และมี
ประสิทธิผล
คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในโดยพิจารณา
ผลการจัดทําแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 และรายงานจากฝ่ ายบริหารเกีย่ วกับความเสีย่ งทีส่ าํ คัญของบริษทั ฯ และแนวทางใน
การดําเนินการบริหารจัดการความเสีย่ งดังกล่าว รวมทัง้ ได้พจิ ารณารายงานผลการตรวจสอบจากสํานักงานการตรวจสอบ
ภายใน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานประเด็นที่เห็นว่ามีความสําคัญรวมทัง้ ความเห็นเพิ่มเติมของคณะกรรมการ
ตรวจสอบแก่คณะกรรมการบริษทั ฯ เพือ่ พิจารณาสังการตามความจํ
่
าเป็ นและเหมาะสม

ส่วนที่ 2 หน้าที่ A3-1

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)
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คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาและอนุ มตั ิแผนการตรวจสอบระยะยาวสําหรับปี 2553 - 2555 แผนการ
ตรวจสอบประจําปี ของสํานักงานการตรวจสอบภายใน ได้อนุ มตั กิ ารปรับแผนการตรวจสอบเพื่อให้สอดคล้องกับความเสีย่ ง
ของบริษัท ฯ และเหมาะสมกับทรัพยากรของสํานั กงานการตรวจสอบภายใน และได้ให้ข้อ เสนอแนะเกี่ย วกับ แนวทางการ
ปฏิบตั งิ านตรวจสอบ พร้อมทัง้ ได้กํากับติดตามผลการดําเนินงานของสํานักงานการตรวจสอบภายในทุกไตรมาส นอกจากนี้
คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของหัวหน้าสํานักงานการตรวจสอบภายใน และให้ความเห็นชอบการ
แต่งตัง้ ผูบ้ ริหารตัง้ แต่ระดับผูอ้ าํ นวยการขึน้ ไปของสํานักงานการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า บริษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน
ทีเ่ พียงพอและเหมาะสม
3. การสอบทานการปฏิบ ัติตามกฎหมาย ว่ าด้วยหลัก ทรัพ ย์และตลาดหลัก ทรัพ ย์ ข้อ กํ า หนดของตลาด
หลักทรัพย์หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ
คณะกรรมการตรวจสอบได้มกี ารประชุมร่วมกับผูบ้ ริหารทีเ่ กีย่ วข้อง และรับทราบรายงานจากเลขานุ การ
บริษทั ฯ ซึง่ ทําหน้าที่ กํากับ ติดตามการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เป็ นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ
คณะกรรมการตรวจสอบ มีค วามเห็น ว่า บริษัท ฯ มีการปฏิบ ัติตามกฎหมาย และข้อกํ าหนดต่ างๆ ที่
เกี่ยวข้อง โดยไม่พบข้อบกพร่องที่เป็ นสาระสําคัญ นอกจากนี้ ฝ่ ายบริหารร่วมกับผู้สอบบัญชีได้พจิ ารณาให้มกี ารเปิ ดเผย
ข้อมูลประเด็นทีม่ ขี อ้ โต้แย้ง ในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอและเหมาะสม
4. การสอบทานและให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวโยงกัน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและให้ความเห็นต่อการทํารายการที่เกี่ยวโยง หรือรายการที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงสอบทานการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นไปตามประกาศ ข้อกําหนด
และแนวทางปฏิบตั ขิ องตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า บริษทั ฯ ได้ทํารายการดังกล่าวอย่างสมเหตุสมผล เพื่อประโยชน์
ของบริษทั ฯ และดําเนินการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างเพียงพอ
5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและประเมินผลการปฏิบตั งิ านด้วยตนเอง ตามทีไ่ ด้กําหนดไว้ในกฎบัตร
ของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามแนวทางปฏิบ ตั ิที่ด ขี องตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ง ประเทศไทย และแนวทางปฏิบ ตั ิสํา หรับ
คณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ ที่กําหนดโดยกระทรวงการคลัง โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการ
ปฏิบตั งิ านของตนเองทัง้ คณะ และประเมินเป็ นรายบุคคลในลักษณะประเมินไขว้
ผลการประเมินสรุปได้ว่า คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบตั งิ านตามหน้าที่ความรับผิดชอบ สอดคล้อง
ตามแนวทางปฏิบตั ทิ ด่ี ี และกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างครบถ้วน
6. การเสนอแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบได้นําเสนอคณะกรรมการบริษทั ฯ เพื่อพิจารณาและขออนุ มตั จิ ากที่ประชุมผูถ้ อื
หุน้ แต่งตัง้ สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ ประจําปี 2553

( นายชัยเกษม นิตสิ ริ ิ )
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

56-1

รายงานของคณะกรรมการธรรมาภิ บาล
บริษัทฯ ได้ดําเนิน ธุรกิจ และบริห ารจัดการตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดขี องรัฐวิสาหกิจที่กําหนดโดย
กระทรวงการคลัง และหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ สี ําหรับบริษทั จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทัง้
หลักการปฏิบตั ทิ ด่ี ที ย่ี อมรับในระดับสากล (International Best Practice) ดังจะเห็นได้จากการทีบ่ ริษทั ฯ ได้กําหนดเป้ าหมาย
หลักองค์กรในการมุ่งทีจ่ ะเสริมสร้างประโยชน์สงู สุดให้แก่ผถู้ อื หุน้ ด้วยการบริหารจัดการอย่างโปร่งใส เป็ นธรรม และยึดมันใน
่
ความรับผิดชอบต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่ าย ตลอดจนสภาพแวดล้อม สังคม และประเทศชาติ
บริษัท ฯ ได้กํ าหนดหลัก การธรรมาภิบ าลของบริษัท ฯ ตัง้ แต่ วนั ที่ 28 ตุ ลาคม 2545 และกํ าหนดนโยบาย
ธรรมาภิบาล และหลักการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ตัง้ แต่วนั ที่ 28 กรกฎาคม 2547 เพื่อปลูกฝั งหลักการกํากับดูแล
กิจการทีด่ ใี นสํานึกของคณะกรรมการบริษทั ฯ ฝ่ ายบริหาร และพนักงาน อันจะเป็ นพืน้ ฐานในการปรับปรุงประสิทธิภาพ และ
เพิ่มประสิทธิผ ลในการประกอบกิจการของบริษัทฯ เป็ นธรรมต่อผู้มสี ่วนได้เสียทุ กฝ่ าย สร้างความเชื่อมัน่ ทําให้บริษัทฯ
สามารถดําเนินธุรกิจ และแข่งขันได้อย่างโปร่งใสและเป็ นธรรม อันจะนํ าไปสู่การบรรลุเป้ าหมายสําคัญที่จะเพิม่ มูลค่าสูงสุด
ให้แก่ผถู้ อื หุน้ นักลงทุน และผูเ้ กีย่ วข้องทุกฝ่ าย
คณะกรรมการบริษัท ฯ ได้ม ีม ติแ ต่งตัง้ คณะกรรมการธรรมาภิบ าลของบริษัทฯ ในปี 2545 และดําเนิ น การ
ต่อเนื่องมาจนถึงปั จจุบนั ประกอบด้วย กรรมการ และฝ่ ายบริหารของบริษทั ฯ โดยได้พจิ ารณาแต่งตัง้ คณะกรรมการดังกล่าว
ให้ทนั สมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ ปัจจุบนั เพื่อรับผิดชอบด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดขี องบริษัทฯ คณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลของบริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ คณะอนุ กรรมการชุดต่างๆ เพื่อดูแลรับผิดชอบการกํากับดูแลกิจการของบริษทั ฯ ในด้าน
ต่างๆ อีกทัง้ ยังได้ดําเนินการในด้านการพัฒนาจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ และข้อปฏิบตั สิ าํ หรับผูป้ ฏิบตั งิ านของบริษทั ฯ
โดยได้ม ีม ติให้ป รับปรุงจรรยาบรรณการบิน ไทย ให้ม ีค วามเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ ปั จจุบ ัน และเป็ น ไปตาม
รัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 ที่บญ
ั ญัติให้หน่ วยงานของรัฐมีประมวลจริยธรรม เพื่อ
กําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผูด้ ํารงตําแหน่ งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท โดยให้ม ี
กลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ กําหนดขัน้ ตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทํา
ผลจากการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตามหลักการกํากับดูแลกิจการดังกล่าว ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รบั การจัด
อันดับด้านการกํากับดูแลกิจการจากองค์กรอิสระต่างๆ ในระดับ “ดีมาก” อย่างต่อเนื่องจากปี 2548 ซึง่ ใน ปี 2552 นี้บริษทั ฯ
ได้รบั การจัดอันดับด้านการกํากับดูแลกิจการ โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (Thai Institute of Directors :
IOD) โดยมีคะแนนในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” ติดต่อกันเป็ นปี ท่ี 4 และมีคะแนนอยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” ใน 3 หมวด คือ
หมวดสิทธิของผูถ้ อื หุน้ หมวดการปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน และหมวดการเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส จะเห็นได้ว่า
บริษทั ฯ ได้รบั คะแนนเฉลีย่ ในภาพรวม และรายหมวดสูงขึน้ กว่าปี 2551
จากผลของการประเมินการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมันของคณะกรรมการ
่
บริษัทฯ ฝ่ ายบริหาร และพนักงาน ที่ให้ความสําคัญต่อการดําเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และให้ความเป็ นธรรม
ต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่ าย ซึง่ จะช่วยเสริมสร้างให้บริษทั ฯ เติบโตอย่างยังยื
่ นและเกิดผลดีต่อประเทศชาติโดยรวมต่อไป
(นายสถิตย์ ลิม่ พงศ์พนั ธุ)์
ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล

ส่วนที่ 2 หน้าที่ A3-3

