บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

สารบัญ
ส่วนที่ 1

บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์
1. ข้อมูลทัวไป
่
2. การบริหารความเสีย่ งและปั จจัยความเสีย่ ง
3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
4. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์
5. ทรัพย์สนิ ทีใ่ ช้ในการประกอบธุรกิจ
6. ข้อพิพาททางกฎหมาย
7. โครงสร้างเงินทุน
8. การจัดการ
9. การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
10. รายการระหว่างกัน
11. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
12. ข้อมูลอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง
ส่วนที่ 2
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร
และผูม้ อี าํ นาจควบคุมของบริษทั ฯ
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดการดํารงตําแหน่งของกรรมการ
ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ในบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม และบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
เอกสารแนบ 3 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาล

ส่วนที่
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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 2553 บริษทั ฯ มีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้วดังนี้
ทุนจดทะเบียน 2,698,900,950 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท รวมมูลค่า 26,989,009,500 บาท
ทุนชําระแล้ว 2,182,771,917 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท รวมมูลค่า 21,827,719,170 บาท

ส่วนที่ 1-1 หน้าที่ 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
อาคารดิออฟฟิ ศเแอทเซ็นทรัลเวิลด์ 999/9 ยูนิตที่
3406-3412 ชัน้ ที่ 34 ถ. พระราม 1 แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10300
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

บริการด้านคอมพิวเตอร์ สําหรับ
การสํารองทีน่ งโดยสารและบริ
ั่
การ
เดินทางอื่นๆให้กบั ตัวแทน
จําหน่าย

สามัญ

15.00

55.00

โรงแรมและร้านอาหาร

สามัญ

120.00

40.00

ครัวการบิน

สามัญ

100.00

30.00

โรงแรมและร้านอาหาร

สามัญ

937.50

24.00

คลังเชือ้ เพลิงและบริการ
เติมเชือ้ เพลิงให้แก่เครือ่ งบิน

สามัญ

510.00

22.59

โรงแรมและร้านอาหาร

สามัญ

1,017.78

30.00

ส่วนที่ 1-1 หน้าที่ 2

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

ชนิ ดของหุ้น

ทุนจด
ทะเบียน
ชําระแล้ว
(ล้านบาท)

สัดส่วน
การถือหุ้น
(%)

บริษทั สายการบินนกแอร์ จํากัด
บริการขนส่งทางอากาศ
183 อาคารรัจนาการ ชัน้ 17 ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2627-2000 โทรสาร 0-2286-9830

สามัญ

500.00

39.00

บริษทั วิงสแปน เซอร์วสิ เซส จํากัด
89 ถนนวิภาวดีรงั สิต
แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร
กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2545-1267 โทรสาร 0-2545-1353

สามัญ

2.00

49.00

ชื่อบริษทั

ประเภทธุรกิ จ

บริหารจัดการเรือ่ งบุคลากร
ให้กบั บริษทั ฯ

หมายเหตุ : ข้อมูลสิ้นสุดวันที ่ 31 ธันวาคม 2553

ส่วนที่ 1-1 หน้าที่ 3

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 1/2547

:

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
กลุ่มบริการผูแ้ 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 เลขที่ 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

:

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย 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

ผูแ้ ทนผูถ้ อื หุน้ 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

นายทะเบียนหุน้ 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

ส่วนที่ 1-1 หน้าที่ 4

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

ผูแ้ ทนผูถ้ อื หุน้ กูค้ รัง้ ที่ 1/2551

:

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

นายทะเบียนหุน้ กูค้ รัง้ ที1่ /2551

:

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 1-1 หน้าที่ 5

แบบ 56-1

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

2. การบริ หารความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยง
บริษัทฯ ได้มุ่งให้ความสําคัญกับการบริหารความเสีย่ งขององค์กรทัง้ ปั จจัยภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่องมา
ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2546 เพื่อสร้างความเชื่อมันแก่
่ ผู้ถือหุ้นและผู้มสี ่วนได้เสีย โดยมีนโยบายให้มกี ารบริหารความเสีย่ งทัวทั
่ ง้
องค์กร คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งเล็งเห็นถึงความสําคัญของการบริหารความเสีย่ งได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่ ง (Risk Management Committee) อันประกอบด้วยกรรมการทัง้ จากภาครัฐและกรรมการอิสระจากภาคเอกชน
กําหนดและทบทวนนโยบายและกรอบการบริหารความเสีย่ งอย่างสมํ่าเสมอและกํากับดูแล ติดตามประสิทธิผลของการบริหาร
ความเสีย่ งเพื่อให้มนใจว่
ั ่ าผูบ้ ริหารและพนักงานมีการระบุความเสีย่ ง ประเมินและจัดลําดับความสําคัญ เพื่อวางมาตรการ
ป้ องกัน แก้ไข ควบคุม และจัดการปั จจัยความเสีย่ งทัง้ ในระดับองค์กรและระดับฝ่ ายทีอ่ ยู่ในความรับผิดชอบให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับ ได้ และเป็ นระบบตามมาตรฐาน (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission :
COSO) มีก ารรายงานต่อคณะกรรมการบริห ารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัทฯ ทุ ก ไตรมาส โดยมีก ารส่งเสริม ให้
ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกฝ่ ายขององค์กรใช้การบริหารความเสีย่ งเป็ นเครือ่ งมือในการบริหารงาน
ในปี 2553 บริษทั ฯ มีการบูรณาการการบริหารความเสีย่ งระดับองค์กรเข้ากับแผนกลยุทธ์ของบริษทั ฯ เพื่อสนับสนุ น
ให้การดําเนินแผนกลยุทธ์เป็ นไปตามเป้ าหมาย และป้ องกันผลกระทบหรือความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึน้ จากความไม่แน่ นอน
รวมทัง้ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของความเสีย่ งและสาเหตุของความเสีย่ ง และมีการวิเคราะห์ผลกระทบของความเสีย่ งระดับ
องค์กรโดยรวม (Portfolio View of Risk) และดําเนินการจัดทําดัชนีช้วี ดั ความเสี่ยงหลัก (Key Risk Indicator) เพื่อใช้เป็ น
เครื่อ งเตื อ นภั ย ล่ ว งหน้ า และทํ า การปรับ ปรุ ง ประสิท ธิภ าพของระบบการบริห ารความเสี่ย ง (Enterprise-wide Risk
Management System) ให้ทนั สมัยและมีป ระสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทัง้ สามารถเชื่อมโยงกับ การจัดทํารายงานการควบคุ ม
ภายใน และระบบการบริหารจัดการอื่นๆ ของบริษทั ฯ
บริษทั ฯ มีการระบุปัจจัยเสีย่ งและแนวทางการดําเนินการระยะสัน้ และระยะยาวในแผนวิสาหกิจ และการปลูกฝั งให้
การบริหารความเสีย่ งเป็ นวัฒนธรรมองค์กรโดยจัดการฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร (Workshop) เรื่องการบริหารความเสีย่ งอย่าง
ต่อเนื่องให้แก่ผบู้ ริหารทุกระดับ
ปัจจัยเสี่ยงที่มีนัยสําคัญ
ปั จจัยเสีย่ งทีบ่ ริษทั ฯ เผชิญอยู่ ประกอบไปทัง้ ปั จจัยเสีย่ งทีส่ ่งผลต่ออุตสาหกรรมการบินและปั จจัยเสีย่ งทีส่ ่งผลต่อ
ธุรกิจของบริษทั ฯ โดยตรงดังต่อไปนี้
ปัจจัยเสี่ยงของอุตสาหกรรมการบิน
1.
ความเสีย่ งจากราคานํ้ามันอากาศยานทีส่ งู ขึ้น
เนื่องจากนํ้ ามันอากาศยาน ซึ่งเป็ นค่าใช้จ่ายหลักในการดําเนินธุรกิจการบิน ยังคงมีราคาอยู่ในระดับสูงและมีความผันผวน
อย่างต่อเนื่อง โดยในรอบปี งบประมาณ 2553 (มกราคม – ธันวาคม 2553) บริษทั ฯ มีตน้ ทุนค่านํ้ามันอากาศยานร้อยละ 34.22
ของค่ าใช้จ่ ายในการดําเนิ นงาน โดยบริษัทฯ ปรับปรุ งนโยบายประกันความเสี่ยงราคานํ้ ามันอากาศยาน (Jet Fuel Price
Hedging) เพือ่ ลดความผันผวนของต้นทุนด้านนํ้ามันอากาศยาน ให้สามารถจัดทําประกันฯ ในปริมาณไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 20 และไม่
เกิน ร้อยละ 80 ของปริมาณการใช้ต่อหนึ่งปี โดยแต่ละครัง้ บริษทั ฯ จัดทําประกันความเสีย่ งราคานํ้ามันอากาศยานอยู่ทป่ี ระมาณ
ร้อยละ 3 – 5 ของปริมาณการใช้ต่อเดือน ภายในสัญญาช่วงระยะเวลา 3–6 เดือน รวมทัง้ ได้มกี ารเพิม่ ประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการการใช้น้ํ ามันเชื้อเพลิง (Fuel Management) และดํ า เนิ น การให้ ม ีก ารเรีย กเก็บ ค่า ธรรมเนีย มนํ้ า มัน (Fuel
Surcharge) ในระดับ ทีเ่ หมาะสม ทัง้ นี้ ขึน้ อยู ่ก บั สภาวะการแข่ง ขัน กับ สายการบิน ในแต่ล ะเส้น ทางบิน เพื่อ ลดภาระ
ส่วนที่ 1-2 หน้าที่ 1
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ค่าใช้จ่ายนํ้ามันอากาศยานทีเ่ พิม่ สูงขึน้ โดยสามารถชดเชยราคานํ้ามันเชือ้ เพลิงทีเ่ ปลีย่ นแปลงประมาณร้อยละ 102 ของราคา
นํ้ามันเชือ้ เพลิงทีเ่ พิม่ ขึน้
2.

ความเสีย่ งจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นเงิ นตราต่างประเทศ

การทีบ่ ริษทั ฯ มีรายได้เป็ นเงินตราต่างประเทศกว่า 40 สกุล คิดเป็ นร้อยละ 75 ของรายได้รวมทัง้ หมด ในขณะทีม่ หี นี้
และค่าใช้จ่ายใน 4 สกุลหลัก ได้แก่ เหรียญสหรัฐ (USD) เยน (JPY) ยูโร (EUR) และบาท (THB) บริษัทฯ ได้ดําเนินการลด
ความเสี่ยงจากความผัน ผวนของอัตราแลกเปลี่ยน โดยใช้ห ลักการ Natural Hedging คือ การจัดให้รายจ่ ายเป็ น เงิน สกุ ล
เดียวกับรายได้ม ากที่สุด และการปรับโครงสร้างเงินกู้ในสกุ ลเงินต่ างๆ ให้สอดคล้องกับสกุลเงินของเงินสดสุทธิจากการ
ดําเนินงาน (Net Operating Cash Flow) พร้อมๆ กับลดความเสีย่ งของการมีหนี้เป็ นเงินสกุลต่างประเทศมากเกินไป โดยการ
จัดให้มกี ารกูย้ มื เงินเป็ นสกุลบาทด้วยส่วนหนึ่ง เพื่อลดความผันผวนของรายการผลกําไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นในงบ
การเงิน ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้จดั จ้างทีป่ รึกษาด้านบริหารความเสีย่ งทางด้านอัตราแลกเปลีย่ นเพื่อฝึ กอบรมบุคลากร และพัฒนา
ต้นแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวัดมูลค่าความเสี่ยงและบริหารความเสีย่ งทางด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อให้บริษัทฯ
สามารถวางแผนการจัดหาเงินทุน และกําหนดวิธกี ารบริหารความเสีย่ งโดยใช้เครื่องมือทางการเงินในการทําธุรกรรมได้
อย่างเหมาะสม เช่น การทํา Cross Currency Swap (CCS) ในช่วงทีต่ ลาดเงินเอื้ออํานวย โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
บริษัทฯ มีสดั ส่วนเงินกู้ในสกุลหลักภายหลังจากการทํา CCS ดังนี้ USD : EUR : JPY : THB = 1 : 35 : 9 : 55 (ไม่รวมภาระ
ผูกพันค่าเช่าเครือ่ งบินเพื่อการดําเนินงาน)
3.

ความเสีย่ งจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย

เนื่ อ งจากบริษัท ฯ มีก ารกู้ยืม เงิน เพื่อนํ ามาใช้จ่ายดําเนิ น งาน ทําให้ม ีภ าระที่จะต้องชําระดอกเบี้ยจากการกู้ยืม
ดังกล่าว โดยเงินกู้บางส่วนมีอตั ราดอกเบี้ยเป็ นแบบลอยตัว ดังนัน้ หากอัตราดอกเบี้ยมีการปรับตัวสูงขึ้นจะทําให้ต้นทุน
ทางการเงินของบริษทั ฯ สูงขึน้ ตามไปด้วย บริษทั ฯ จึงบริหารความเสีย่ งทางการเงิน โดยพิจารณาปรับโครงสร้างหนี้ดว้ ยการนํา
เครื่องมือทางการเงิน ได้แก่ Interest Rate Swap (IRS) มาใช้ในการแปลงอัตราดอกเบี้ย จากอัตราดอกเบี้ยลอยตัวมาเป็ นอัตรา
ดอกเบี้ยคงที่ ในปี 2553 บริษทั ฯ ได้ดําเนินการเข้าทําธุรกรรม Interest Rate Swap (IRS) โดยการแปลงดอกเบี้ยของหนี้
สกุลยูโรแบบลอยตัว เป็ นแบบคงที่ จํานวน 4 รายการ วงเงินรวม 268.33 ล้านยูโร ซึง่ จากการบริหารความเสีย่ งดังกล่าว ทําให้
ณ สิน้ เดือนธันวาคม 2553 บริษทั ฯ มีหนี้สนิ ทีม่ อี ตั ราดอกเบีย้ คงทีค่ ดิ เป็ นร้อยละ 46 ของภาระหนี้สนิ ทัง้ หมด (ไม่รวมภาระผูกพัน
ค่าเช่าเครือ่ งบินเพือ่ การดําเนินงาน) และมีอตั ราดอกเบีย้ เฉลีย่ เท่ากับร้อยละ 3.37
4.

ความเสีย่ งจากมลภาวะของธุรกิ จการบินต่อสิ ง่ แวดล้อม

จากการทีส่ หภาพยุโรป (European Union : EU) ได้ออกระเบียบการซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือ
CO2 สําหรับการบิน (Emissions Trading Scheme : ETS) และนํ ามาใช้บงั คับสายการบินทีบ่ นิ เข้ายุโรปตัง้ แต่ปี 2555 โดยมี
ข้อกําหนดว่า สายการบินทีท่ ําการบินเข้ายุโรปตัง้ แต่ปีดงั กล่าวจะต้องจํากัดการปล่อยก๊าซ CO2 ให้เท่ากับปริมาณ CO2 ที่
ปล่อยในปี ฐาน คือ พ.ศ. 2547 – 2549 ดังนัน้ หากสายการบินใดปล่อย CO2 เกินปริมาณที่กําหนด สายการบินนัน้ จะต้อง
ทดแทนด้วยคาร์บอนเครดิตในรูป CERs (Certified Emission Reduction) โดยบริษทั ฯ ได้จดั ส่งแผนการใช้น้ํามันและปริมาณ CO2
ให้แก่ Deutsche Emissionhandelsstelle (DEHSt) ซึง่ เป็ นผูด้ แู ลบริษทั ฯ ในเรือ่ ง Emission Trading ของ EU แล้ว
เมื่อเดือนกันยายน 2553 บริษทั ฯ เป็ นสายการบินแรกในภูมภิ าคเอเชียทีเ่ ปิ ดตัวรายการชดเชยการปล่อยก๊าซ CO2
(Carbon Offset Programme) สู่ สิ่ ง แวดล้ อ มโดยร่ ว มกั บ สมาคมขนส่ ง ทางอากาศระหว่ า งประเทศ (International Air
Transport Association : IATA) คํานวณปริมาณการปล่อยก๊าซ CO2 ของผูโ้ ดยสารจากระยะทางทีเ่ ดินทาง แล้วคิดมูลค่าเป็ น
จํานวนเงินซึง่ ผูโ้ ดยสารสามารถมอบเงินดังกล่าวด้วยความสมัครใจกับโครงการชดเชยการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกทีไ่ ด้รบั
การรับรองจากองค์การสหประชาชาติ อันเป็ นการสร้างภาพลักษณ์ในการเป็ นผูค้ าํ นึงถึงสิง่ แวดล้อมให้กบั ทางบริษทั ฯ
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ปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวกับธุรกิ จของบริษทั ฯ
1.

ความเสีย่ งจากอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วของประเทศไทย

ธุรกิจสายการบินซึ่งเป็ นธุรกิจหลักของบริษทั ฯ ประกอบด้วยการบริการขนส่งผูโ้ ดยสารและสินค้าทางอากาศ อาจ
ได้ร บั ผลกระทบจากการชะลอตัวของอุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ย ว วิก ฤติก ารณ์ ท างการเงิน ในต่ างประเทศ หรือจากภัย
ธรรมชาติ อันเป็ นปั จจัยเสี่ยงทัง้ ในส่วนของภาวะเศรษฐกิจโลกและปั จจัยการเมืองภายในประเทศ ซึ่งจะส่งผลให้จํานวน
ผูโ้ ดยสารลดตํ่าลง บริษทั ฯ ได้ตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องดังกล่าว และได้มกี ารติดตามสถานการณ์ต่างๆ อย่างใกล้ชดิ
จึงได้มมี าตรการแก้ไขและดําเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดระดับความรุนแรงของความเสีย่ งลง ให้เกิดภาพลักษณ์ ท่ดี แี ก่
บริษทั ฯ และเพิม่ ความมันใจในการเดิ
่
นทางของผูโ้ ดยสาร
2.

ความเสีย่ งจากการดําเนิ นงานโดยฝูงบินทีม่ ีอายุการใช้งานนาน

ฝูงบินของบริษทั ฯ ทีม่ อี ายุการใช้งานนานขึน้ ส่งผลให้คา่ ใช้จ่ายในการดําเนินงานและบํารุงรักษาของบริษทั ฯ สูงขึน้
โดยค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและซ่อมแซมทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างมีนัยสําคัญอาจมีผลกระทบในทางลบต่อความสามารถในการทํา
กําไรของบริษัทฯ อีก ทัง้ แผนพัฒ นาฝูงบิน ของบริษัทฯ ยังต้องใช้ท งั ้ ค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุ น (Capital Expenditure) เป็ น
จํานวนมากและระยะเวลาดําเนินการนาน บริษทั ฯ จึงได้จดั ให้มมี าตรการควบคุมความเสีย่ ง ได้แก่ การวางแผนการซ่อมบํารุง
อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Maintenance Plan) เพื่อให้แผนการใช้งานเครื่องบินกับแผนการซ่อมบํารุงเป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และให้บริษทั ฯ มีเครือ่ งบินใช้งานเพียงพอตามตารางการบิน
ส่วนความล่าช้าในการจัดหาฝูงบินใหม่ การส่งมอบเครื่องบินแบบแอร์บสั A330-300 ที่มปี ั ญ หาเรื่องการส่งมอบ
เก้าอี้ชนั ้ ประหยัดจากบริษัท Koito ล่าช้า จํานวน 5 ลํา ที่อาจส่งผลกระทบต่อปริมาณการผลิตและผลการดําเนินงานของ
บริษัทฯ นัน้ บริษัทฯ ได้ดําเนินการจัดหาเก้าอี้ชนั ้ ประหยัดจาก Supplier รายใหม่ คือบริษัท ZIM Flugsitz ได้ดําเนินการ
ทบทวนการออกแบบขัน้ สุดท้าย (Critical Design Review) เป็ นทีเ่ รียบร้อย และได้รบั มอบเก้าอีโ้ ดยสารดังกล่าวบางส่วนจาก
ZIM Flugsitz แล้ว นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้มกี ารบริหารจัดการฝูงบิน โดยเช่าเครื่องบินแบบโบอิ้ง 777-300ER จํานวน 3 ลํา
จากเจ็ทแอร์เวย์ส เพือ่ รักษากําลังการผลิตให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3.

ความเสีย่ งจากข้อพิ พาททางกฎหมาย

ความเสีย่ งทีบ่ ริษทั ฯ อาจถูกดําเนินการตามกฎหมายหรือกฎระเบียบ ซึ่งรวมถึงข้อพิพาทเกีย่ วกับกฎหมายว่าด้วย
การป้ องกัน การผู ก ขาด และกี ด กัน ทางการค้ า (Antitrust) ได้ แ ก่ ประเทศสหรัฐ อเมริก า กลุ่ ม ประเทศสหภาพยุ โ รป
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และสาธารณรัฐเกาหลี ล่าสุดเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2553 กรณีท่บี ริษทั ฯ ถูกสอบสวน กล่าวหาว่า
บริษทั ฯ ร่วมกับสายการบินอืน่ ละเมิดกฎหมายประชาคมยุโรป (Commission of the European Communities : EC) ได้มคี าํ
ตัดสินยกข้อกล่าวหาบริษทั ฯ แล้ว บริษทั ฯ ไม่ถูกกําหนดโทษปรับแต่อย่างใด
อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้สํารองงบประมาณไว้เป็ น ค่าปรับจากกรณี การถูกกล่าวหาและการฟ้ องร้อง
เกีย่ วกับการละเมิดกฎหมายแข่งขันทางการค้าในภูมภิ าคต่างๆ ไว้ตงั ้ แต่ปี 2551 ซึง่ ในปี 2553 บริษทั ฯ ได้สาํ รองงบประมาณ
ไว้เป็ นเงินจํานวน 3,661 ล้านบาท

ส่วนที่ 1-2 หน้าที่ 3

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

3. ลักษณะการประกอบธุรกิ จ
3.1

ความเป็ นมา

บริษทั ฯ ก่อตัง้ ขึน้ จากการร่วมทุนระหว่างบริษทั เดินอากาศไทย จํากัด กับสายการบินสแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์ ซิสเต็ม มี
วัตถุประสงค์เริม่ แรกเพื่อดําเนินธุรกิจการบินระหว่างประเทศ โดยบริษทั ฯ ได้รบั การสนับสนุ นทางด้านการบริหาร และด้านเทคนิค
จากสายการบินสแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์ ซิสเต็ม เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2503 ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้จดทะเบียนเป็ นบริษทั จํากัดด้วยทุน
จดทะเบียนแรกเริม่ 2 ล้านบาท โดยมีบริษทั เดินอากาศไทย จํากัด ถือหุน้ ร้อยละ 70 และสายการบินสแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์ ซิสเต็ม
ถือหุน้ ร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียน
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2520 สายการบินสแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์ ซิสเต็ม ได้โอนหุ้ นที่ม ีอยู่ ท ัง้ หมดให้ แก่ บริษั ท
เดินอากาศไทย จํากัด ทําให้การร่วมทุนสิน้ สุดลง และบริษทั ฯ ได้ทาํ การเพิม่ ทุนโดยมีกระทรวงการคลังเข้าเป็ นผูถ้ อื หุน้ ต่อมาเมื่อ
วันที่ 1 เมษายน 2531 รัฐบาลในสมัยนายกรัฐมนตรี ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ได้ดําเนิ นการรวมกิจการการบิน
ภายในประเทศทีบ่ ริษทั เดินอากาศไทย จํากัด ให้บริการ เข้ากับกิจการของบริษทั ฯ ตามมติคณะรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ ส่งผลให้
เงินทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ เพิม่ ขึน้ เป็ น 2,230 ล้านบาท โดยมีกระทรวงการคลังเป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ บริษทั ฯ จึงมีสถานะเป็ น
สายการบินแห่งชาติทร่ี บั ผิดชอบกิจการการบินพาณิชย์ทงั ้ เส้นทางบินภายในประเทศและเส้นทางบินระหว่างประเทศ
บริษทั ฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมือ่ วันที่ 19 กรกฎาคม 2534 โดยได้ทาํ การแปลงกําไร
สะสมให้เป็ นทุนของบริษทั ฯ ทําให้ทุนจดทะเบียนเพิม่ ขึน้ เป็ น 13,000 ล้านบาท และได้ทําการเพิม่ ทุนใหม่อกี จํานวน 1,000
ล้ า นบาท ในปี 2535 และ 3,000 ล้ า นบาท ในปี 2546 ทัง้ นี้ ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2553 บริษั ท ฯ มีทุ น จดทะเบีย น
26,989,009,500 บาท และมีทุ น ชํา ระแล้ว 21,827,719,170 บาท โดยมีก ระทรวงการคลังถือ หุ้น คิด เป็ น ร้อ ยละ 51.03
ส่วนทีเ่ หลือร้อยละ 48.97 ถือหุน้ โดยประชาชนทัวไปทั
่ ง้ ในประเทศและต่างประเทศ ซึง่ รวมถึงพนักงานของบริษทั ฯ

3.2

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาํ คัญของบริ ษทั ฯ ในช่วงระยะเวลา 5 ปี ที่ผา่ นมา
ปี

พัฒนาการที่สาํ คัญ

2549

 บริษัทฯ ประสบความสําเร็จในการย้ายฐานปฏิบตั กิ ารการบินจากท่าอากาศยานดอน
เมืองไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ ในเดือนกันยายน 2549
 บริษัทฯ ได้เปิ ดให้บ ริก ารเส้นทางบินตรงจากกรุงเทพมหานครไปยังโจฮันเนสเบิร์ก
ประเทศแอฟริกาใต้ ซึ่งนับเป็ นจุดบินแรกที่บริษัทฯ เปิ ดให้บริการไปยังทวีปแอฟริกา
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้เปิ ดเส้นทางบินตรงจากกรุงเทพมหานครสูน่ ิวยอร์ก และลอสแอง
เจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา และกรุงเทพมหานครสูม่ อสโคว์ ประเทศรัสเซีย

2550

 บริษัท ฯ เริ่ม ให้ บ ริก ารที่ท่ า อากาศยานสุ ว รรณภู ม ิอ ย่ า งเต็ม รูป แบบ รวมทัง้ ยัง ได้
ตอบสนองนโยบายรัฐ บาล ในการเปิ ดให้ บ ริ ก ารเที่ ย วบิ น ภายในประเทศ ณ
ท่าอากาศยานดอนเมือง ซึ่งต่อมาบริษัทฯ ได้เปิ ดให้บริก าร Thai City Air Terminal
เพื่อเพิม่ จุดบริการเช็คอิน ให้แก่ผูโ้ ดยสารในเทีย่ วบินภายในประเทศ ณ สถานีรถไฟฟ้ า
ใต้ดนิ ลาดพร้าว โดยให้บริการรับ-ส่งผู้โดยสารระหว่างท่าอากาศยานดอนเมือง และ
สถานีรถไฟฟ้ าดังกล่าว
ส่วนที่ 1-3 หน้าที่ 1

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

ปี

พัฒนาการที่สาํ คัญ

2550 (ต่อ)

 บริษัทฯ ได้เปิ ดเส้น ทางบินใหม่ไปยัง ไฮเดอราบัด พุทธคยา และพาราณสี ประเทศ
อินเดีย เพือ่ รองรับนักท่องเทีย่ วทีต่ อ้ งการไปแสวงบุญ
 บริษัท ฯ ได้ร บั การลงคะแนน จากผลการสํา รวจของ Skytrax World Airline Award
ให้ห้องพักรับรองพิเศษชัน้ หนึ่งที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมเิ ป็ นห้องพักรับรองที่ดที ่สี ุด
ในโลก

2551

 บริษทั ฯ ได้เปิ ดเทีย่ วบินใหม่บนิ ตรงไปยังเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 บริษทั ฯ ได้รบั รางวัลจากสถาบันชัน้ นําระดับโลก ดังนี้
• รางวัลสายการบินข้ามทวีป ยอดเยี่ยม (Best Intercontinental Airline) ติดต่อกัน
เป็ นปี ที่ 4 จากการมอบรางวัล Norwegian Grand Travel Award 2008 ของ
อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วประเทศนอร์เวย์
• รางวัลสายการบินทีด่ ที ส่ี ุดอันดับ 2 ด้านการให้บริการภาคพืน้ แก่ผโู้ ดยสารชัน้ หนึ่ง
ชัน้ ธุ ร กิ จ และชัน้ ประหยัด จากสกายแทรกซ์ เวิล ด์ แอร์ ไ ลน์ อวอร์ด ส 2008
(Skytrax World Airline Awards 2008)
 ครัวการบินของบริษทั ฯ ได้รบั การรับรองมาตรฐาน OHSAS 18001 เป็ นแห่งแรกของ
ประเทศไทยจาก Bureau Veritas Quality International (BVQI) ซึง่ ครอบคลุมการผลิต
อาหารเพื่อบริก ารบนเครื่องบิน ทัง้ อาหารคาวและหวาน เครื่องดื่ม เบเกอรี่ รวมทัง้
ร้านเบเกอรี่ Puff & Pie
 บริษทั ฯ ได้เริม่ ทําการปรับปรุงเว็บไซต์ เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่ผโู้ ดยสารในการ
สํารองทีน่ งั ่ การตรวจสอบสถานะเทีย่ วบิน และการเข้าถึงข้อมูลของบริษทั ฯ

ส่วนที่ 1-3 หน้าที่ 2

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

ปี

พัฒนาการที่สาํ คัญ

2552

 บริษทั ฯ เปิ ดจุดบินใหม่ บินตรงไปออสโล ประเทศนอร์เวย์ ซึง่ ถือเป็ นจุดบินต่างประเทศ
จุดที่ 59 ใน 34 ประเทศที่บริษัทฯ ทําการบิน เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้โดยสาร
ในการเดินทางไปยังจุดหมายต่างๆ ได้ครอบคลุมทุกพืน้ ทีท่ วโลก
ั่
 บริษทั ฯ ได้รบั รางวัลจากสถาบันชัน้ นําต่างๆ ทัวโลก
่
อาทิ
• รางวัลอัน ดับ 2 ประเภทสายการบิน ยอดเยี่ย มของเอเชีย (Best Asian Carrier)
จากการประกาศรางวัลโกเอเชีย อวอร์ดส (Go Asia Awards)
• รางวัลอันดับ 2 ประเภทสายการบินระหว่างทวีปยอดเยีย่ ม (Best Intercontinental
Airlines) จากงาน Grand Travel Award 2009 ณ กรุงสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน
• รางวัลแพลทตินัมแบรนด์ ประเภทสายการบินที่น่าเชื่อถือมากที่สุดจากผู้บริโภค
ประจําปี 2552 (Reader’s Digest, Trusted Brands Platinum Award 2009) จาก
นิตยสาร Reader’s Digest ซึง่ นับเป็ นปี ท่ี 10 ติดต่อกัน ทีบ่ ริษทั ฯ ได้รบั รางวัลนี้
• รางวัลอันดับ 1 ห้องรับรองพิเศษสําหรับผูโ้ ดยสารชัน้ หนึ่งทีด่ ที ส่ี ุด (World Airline
Best Worldwide First Class Lounge 2009) จากสกายแทรกซ์ (Skytrax)
• 3 รางวัล สายการบิ น ดีเด่ น ของโลก (World Best Airline) ประจํ า ปี 2009 จาก
เว็บ ไซต์ สมาร์ท แทรเวล เอเชีย (Smart Travel Asia) ได้แ ก่ รางวัล ยอดเยี่ย ม
อันดับ 2 ประเภทการบริการบนเครื่องบินดีเด่น รางวัลยอดเยีย่ มอันดับ 3 ประเภท
สายการบินดีเด่นของโลก และรางวัลยอดเยีย่ มอันดับ 3 ประเภทชัน้ ธุรกิจดีเด่น
 ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทฯ โดยพนักงานการบินไทย ได้ออกแบบและ
พัฒนาซอฟท์แวร์ Cabin Attendant Pre-Flight Study and Briefing System และได้รบั
รางวัล ชนะเลิศ ผลิต ภัณ ฑ์ ซ อฟท์แ วร์ดีเด่ น แห่ งชาติ ประจํา ปี 2552 (Thailand ICT
Awards 2009) สาขาการท่ อ งเที่ย วและการโรงแรม ซึ่งจัด โดยกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สาร

2553

 บริษัทฯ มีผลกําไรสูงสุดในรอบ 50 ปี ประสบความสําเร็จในการสร้างความเชื่อมันใน
่
ตลาดทุน โดยหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ได้รบั การคัดเลือกเป็ นหลักทรัพย์ท่ใี ช้คํานวณ
ดัชนี MSCI Global Equity Indices (MSCI เป็ นบริษทั จัดทําดัชนีหลักทรัพย์ระดับโลก)
และการจําหน่ ายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ยังได้รบั การจัดอันดับให้เป็ น Best Deal
of the year 2010 ของประเทศไทย จากนิตยสาร The Asset (นิตยสารธุรกิจการเงิน
ของเอเชีย)
 จากการจัดอันดับสายการบินชัน้ นําของโลกโดยสกายแทรกซ์ (Skytrax) บริษทั ฯ ได้รบั
การจัดอันดับทีด่ ขี น้ึ จากอันดับที่ 10 ในปี 2552 เป็ นอันดับที่ 9 ในปี 2553
 บริษทั ฯ ได้รบั รางวัลต่างๆ ดังนี้

ส่วนที่ 1-3 หน้าที่ 3

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

ปี
2553 (ต่อ)

แบบ 56-1

พัฒนาการที่สาํ คัญ
• รางวัล สายการบิน ข้า มทวีป ยอดเยี่ย ม (Best Intercontinental Airline) จากการ
ม อบ รางวั ล Norwegian Grand Travel Award 2010 ของอุ ต สาห กรรม การ
ท่องเทีย่ วประเทศนอร์เวย์
• 2 รางวัลสายการบินยอดเยีย่ มจากสกายแทรกซ์ (Skytrax) ได้แก่ รางวัลสายการ
บินยอดเยีย่ มอันดับ 1 ด้านห้องรับรองพิเศษสําหรับผูโ้ ดยสารชัน้ หนึ่ง และรางวัล
สายการบินยอดเยีย่ มอันดับ 1 ด้านการบริการ
• 2 รางวัลสายการบิน ดีเด่น ของโลก ประจําปี 2553 ในการจัดอัน ดับแบบสํารวจ
ความคิดเห็นด้านธุรกิจท่องเทีย่ วดีเด่น (Best in Travel Poll) ได้แก่ รางวัลสายการ
บิน ดีเด่ น อัน ดับ 2 ด้า นการบริก ารบนเครื่อ งบิน ที่ดีท่ีสุ ด ในโลก และรางวัล ชัน้
โดยสารธุรกิจดีเด่นอันดับ 4
• 2 รางวัลสายการบินยอดเยี่ยมจาก TTG Travel Award ได้แก่ รางวัลสายการบินยอด
เยีย่ มอันดับ 1 ด้านการให้บริการสําหรับชัน้ ธุรกิจ และรางวัลสายการบินยอดเยีย่ ม
อันดับ 1 แห่งเซาท์อสี ท์เอเชีย
• ได้รบั การจัดอันดับเป็ น 1 ใน 10 สายการบินสากลที่ดที ่สี ุดในโลก จากผลการสํารวจ
ของนิตยสารทราเวล แอนด์ เลเชอร์ ของประเทศสหรัฐอเมริกา
• รางวัลรัฐวิสาหกิจ ดีเด่ น ประจํา ปี 2553 ในประเภทรางวัลนวัต กรรมดีเด่ น จาก
กระทรวงการคลัง
• รางวัลสุรยิ ศศิธรประจําปี 2553 จากสมาคมนักประชาสัม พันธ์แห่งประเทศไทย
จํานวน 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศดีเด่นชนิดสมุดบันทึก และรางวัลชนะเลิศ
ดีเด่ น ประเภทสร้า งสรรค์ ผลงานการออกแบบปฏิทิน ภายใต้แ นวความคิด “A
Journey of Silk Calendar 2010”

3.3

ลักษณะการประกอบธุรกิ จของบริ ษทั ฯ

บริษัท การบิน ไทย จํากัด (มหาชน) เป็ น รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม และเป็ น สายการบิน แห่ งชาติ
ที่รบั ผิดชอบกิจการการบิน พาณิ ช ย์ท ัง้ เส้น ทางบิน ระหว่างประเทศและเส้น ทางบิน ภายในประเทศ โดยแยกการบริห าร
ออกเป็ นธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจสายการบิน และกลุ่มกิจการสนับสนุนการบินและการขนส่ง รายละเอียดการดําเนินงานดังนี้
ธุรกิ จสายการบิน
ธุรกิจสายการบินเป็ นธุรกิจหลักของบริษทั ฯ ประกอบด้วยการบริการขนส่งผูโ้ ดยสาร และการบริการขนส่งสินค้าพัสดุภณ
ั ฑ์
และไปรษณียภัณฑ์ โดยบริษทั ฯ ได้ให้บริการขนส่งในเส้นทางบินไปยังจุดบินต่างๆ ทัง้ แบบเทีย่ วบินประจําและเทีย่ วบินเช่าเหมาลํา
ในเส้นทางบินระหว่างประเทศและเส้นทางบินภายในประเทศ

ส่วนที่ 1-3 หน้าที่ 4

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

กิ จการสนับสนุนการบิน
กลุ่มธุรกิจทีเ่ ป็ นกิจการทีเ่ กีย่ วเนื่องโดยตรงกับการบินและการขนส่งเป็ นสิง่ จําเป็ นสําหรับการขนส่งทางอากาศ โดย
กิจการจะต้องมีการดําเนินการทีส่ อดคล้องต่อเนื่องกันอย่างเป็ นระบบ เพือ่ ให้เครือ่ งบินสามารถออกเดินทางจากสถานีตน้ ทาง
ถึงสถานีปลายทางตรงตามกําหนดเวลาทีร่ ะบุในตารางบิน ด้วยความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ทําให้เกิดความน่าเชื่อถือ
และความมันใจแก่
่
ผูโ้ ดยสาร ซึง่ มีรายละเอียดการให้บริการต่างๆ ดังนี้
ฝ่ ายบริ การลูกค้าภาคพืน้ (Ground Customer Services)
• บริการตรวจรับผูโ้ ดยสาร (Check in Service) ให้บริการตรวจสอบบัตรโดยสาร เอกสารการเดินทาง หมายเลขที่นัง่
อาหารพิเศษ และ/หรือ บริการพิเศษตามชัน้ การเดินทาง หรือตามที่ได้ทําการสํารองไว้ล่วงหน้ า (Advance
Booking/Requirement) ตลอดจนตรวจสอบ และบันทึกนํ้าหนักสัมภาระของผูโ้ ดยสาร
• บริการพิเศษต่างๆ (Special Services) เช่น การบริการเฉพาะบุคคลสําคัญ ผู้โดยสารที่เดินทางในชัน้ หนึ่ง (First
Class) ชัน้ ธุรกิจ (Business Class) ผูโ้ ดยสารสมาชิกบัตรแพลทตินัม่ (Royal Orchid Plus Platinum Member) หรือ
สมาชิกบัตรทอง (Royal Orchid Plus Gold Member) รวมทัง้ การบริการผูโ้ ดยสารผูส้ งู อายุ ผูโ้ ดยสารอายุต่ํากว่า 12
ปี ทีเ่ ดินทางลําพัง คนพิการ ผูป้ ่ วยทีแ่ พทย์รบั รองการเดินทาง เป็ นต้น
• บริการห้องรับรองพิเศษ (Lounge Service) ให้แก่ผูโ้ ดยสารชัน้ หนึ่ง ชัน้ ธุรกิจ ผูโ้ ดยสารสมาชิกบัตรแพลทตินัม่ และ
สมาชิกบัตรทอง และบริการสปา (Royal Orchid Spa) สําหรับผูโ้ ดยสารชัน้ หนึ่งและชัน้ ธุรกิจ
• บริการด้านสัมภาระ (Baggage Service) ให้บริการตรวจสอบและติดตามสัมภาระสูญหาย ตรวจสอบและซ่อมแซม
หรือชดใช้กระเป๋ าชํารุดเสียหาย รวมถึงให้บริการนําสัมภาระล่าช้าส่งผูโ้ ดยสารถึงทีพ่ กั
• บริการควบคุ มระวางบรรทุ ก (Load Control and Weight Balance) ให้บริการการวางแผนระวางบรรทุ ก คํานวณ
นํ้ าหนักบรรทุก ตลอดจนควบคุมการบรรทุกสัมภาระสินค้า และไปรษณียภัณฑ์ทงั ้ ขาขึน้ และขาลง (Loading และ
Unloading)
• บริการสายการบินลูกค้า (Customer Airlines Services) ให้บริการผูโ้ ดยสาร สัมภาระ การควบคุมระวางบรรทุก ห้อง
รับรองพิเศษ และการบริการพิเศษต่างๆ ตามทีร่ ะบุในสัญญาการให้บริการ
• บริการพิเศษเฉพาะลู กค้าของหน่ วยงานเอกชน (Non-Customer Airlines Services) เช่ น ธนาคาร และโรงแรม
ทีต่ ้องการให้บริษทั ฯ อํานวยความสะดวกให้ลูกค้าของตนเป็ นพิเศษ โดยให้บริการด้านผูโ้ ดยสาร ห้องรับรองพิเศษ
และการบริการพิเศษต่างๆ ตามทีร่ ะบุในสัญญาการให้บริการ
ฝ่ ายบริการลานจอดและอุปกรณ์ภาคพืน้ (Ground Support Equipment Services)
•

•

บริการเกีย่ วกับผูโ้ ดยสาร ลูกเรือ และสัมภาระ (Passenger Crew and Baggage Services)
- บริการรับ-ส่งผูโ้ ดยสารและลูกเรือ พร้อมทัง้ บริการลําเลียง ขนถ่าย และนําส่งสัมภาระของสายการบินลูกค้า
ระหว่างอาคารผูโ้ ดยสารกับอากาศยานโดยรถรับ-ส่งผูโ้ ดยสาร (Ramp Bus)
- บริการรับ-ส่งผู้โดยสารพร้อมทัง้ บริก ารลําเลียง ขนถ่าย และนํ าส่งสัม ภาระของบริษัท ฯ ลูก ค้าระหว่าง
อาคารผูโ้ ดยสารกับอากาศยานโดยรถรับ-ส่งผูโ้ ดยสาร (Ramp Bus)
- บริการรับ-ส่งลูกเรือ พร้อมทัง้ บริการลําเลียง ขนถ่าย และนํ าส่งสัมภาระของบริษทั ฯ ระหว่างอาคารศูนย์
ปฏิบตั กิ าร (OPC) กับอากาศยานโดยรถรับ-ส่งลูกเรือ (Ramp Bus)
บริการอากาศยานบริเวณลานจอด (Aircraft Services)
- บริการลากจูงอากาศยานเข้า-ออกจากสะพานเทียบเครือ่ งบิน หรือจุดจอดอากาศยานภายในลานจอด
- บริการผูโ้ ดยสารขึน้ -ลงจากอากาศยานด้วยรถบันได
ส่วนที่ 1-3 หน้าที่ 5

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

•

แบบ 56-1

- บริการรถเติมนํ้าดื่มนํ้าใช้ภายในอากาศยาน
- บริการทําความสะอาดภายในอากาศยาน
- บริก ารเครื่อ งทํ า ความเย็น (Air Condition Unit) และเครื่อ งบริก ารจ่ า ยกระแสไฟภายในอากาศยาน
ขณะจอด (Ground Power Unit)
- บริการเครือ่ งจ่ายลมร้อนสําหรับติดเครือ่ งยนต์อากาศยาน (Air Starter Service Mobile Truck)
- บริการลําเลียง ขนถ่าย ตูส้ นิ ค้าเข้า-ออกจากอากาศยาน
- บริการนําส่งสินค้าเข้า-ออกระหว่างอาคารคลังสินค้ากับอากาศยาน
บริการซ่อมบํารุง (Maintenance Services)
- บริการตรวจสอบและซ่อมบํารุงอุปกรณ์ภาคพืน้ และยานพาหนะประเภทต่างๆ ตามระยะเวลา
- บริการซ่อมตูส้ นิ ค้าทุกประเภท ตามระบบมาตรฐานสากล

ฝ่ ายการพาณิ 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 สินค้า และไปรษณียภัณฑ์ (Cargo and Mail Documentation)
บริการจัดทําบัญชีเรือขาออก (Cargo and Mail Manifesting)
บริการรวบรวมใบขนส่งสินค้าและรายงานอากาศยานเข้า-ออกต่อกรมศุลกากร
บริการรับแจ้งสินค้าทีช่ าํ รุดเสียหาย (Cargo Tracing)
บริการรับส่งข้อมูลสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่สายการบินลูกค้าและสถานีต่างประเทศ
บริการข้อมูลและสถิตกิ ารนําเข้าและส่งออกสินค้า
บริการควบคุม บริการที่จดั เก็บและจัดหาอุปกรณ์ บรรทุกสินค้าและสัมภาระผู้โดยสาร (Unit Load Devices
Control)
บริการติดตามข้อมูลและตรวจสอบสถานภาพการขนส่ง (Track and Trace) ผ่านทางเว็บไซต์
ศูนย์บริการสินค้าสดและผลไม้ (Perishable Services Center) เพือ่ รักษาคุณภาพและความสดของสินค้า
ศูนย์บริการสินค้าเร่งด่วน (Express Service Center)

ฝ่ ายครัวการบิน (Catering Services)
•
•
•
•
•

บริก ารจัด หา และผลิต อาหาร/เครื่อ งดื่ม ให้แ ก่ ผู้โดยสารบนเครื่อ งบิน สํา หรับ เที่ย วบิน ของบริษัท ฯ และ
เทีย่ วบินของสายการบินลูกค้า
บริการอาหารและเครือ่ งดื่มให้แก่หอ้ งรับรองพิเศษ (Lounges) ของบริษทั ฯ และสายการบินลูกค้าอื่นๆ
ดําเนินกิจการภัตตาคารและ Snack Bar ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ภูเก็ต เชียงราย และกระบี่
ดําเนินกิจการภัตตาคาร “Yellow Orchid” ณ อาคารปฏิบตั กิ าร ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ และโรงพยาบาล
ปิ ยะเวท
บริการจัดเลีย้ งอาหารและเครือ่ งดื่มทัง้ ในและนอกสถานที่
ส่วนที่ 1-3 หน้าที่ 6
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แบบ 56-1

บริการอาหารและเครือ่ งดื่มให้กบั การประชุมของหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษทั ฯ
บริก ารอาหารและเครื่อ งดื่ม ในงานมหกรรมต่ า งๆ (Special Event Catering) เช่ น งาน World EXPO ที่
เซีย่ งไฮ้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็ นต้น
บริการอาหารกล่อง (Snack Box) ในงานต่างๆ นอกสถานที่ เช่น งานสวดพระอภิธรรม งานประชุมงานกีฬา
งานนิทรรศการ เป็ นต้น
ดํา เนิ น ธุ ร กิจ ร้า นเบเกอรี่ Puff & Pie จํา นวน 32 แห่ ง (ในกรุงเทพฯ 24 แห่ ง และต่ า งจังหวัด 8 แห่ ง) ณ
สถานที่ราชการ และหน่ วยงานของรัฐ รวมทัง้ ร้าน Puff & Pie สาขาเฉพาะกิจที่เปิ ดจําหน่ ายเป็ น ประจํา
อีก 5 แห่ง ในสถานทีเ่ อกชน
งานผลิตขนมปั งและเบเกอรีแ่ ช่แข็ง สําหรับส่งออก ปั จจุบนั จําหน่ ายให้แก่ ครัวการบิน Gate Gourmet และ
บริษั ท Cosmo Enterprise Co., Ltd. ครัว การบิ น ในประเทศญี่ ป่ ุ น นอกจากนี้ ยั ง ผลิ ต ให้ แ ก่ TOPS
Supermarket
งานผลิต ขนมปั ง และเบเกอรี่จํา หน่ า ยให้แ ก่ ร้า น Puff & Pie Supreme Bakery Delight จํา นวน 35 สาขา
ซึง่ ดําเนินงานโดยผูแ้ ทนจําหน่ายทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกและแต่งตัง้ จากฝ่ ายครัวการบิน
งานผลิตและจําหน่ ายผลิตภัณฑ์ “เอือ้ งหลวง” เช่น นํ้าแกงสําเร็จรูป (Retort Pouch) Salad Dressing เครือ่ งดื่มต่างๆ
อาทิ นํ้าส้ม นํ้าผลไม้รวม นํ้าชามะขาม นํ้าดื่ม เป็ นต้น
บริการอาหารให้แก่พนักงาน เพื่อเป็ นสวัสดิการ ณ สํานักงานใหญ่ ฝ่ ายช่าง ศูนย์ฝึกอบรมลูกเรือ และอาคาร
ศูนย์ปฏิบตั กิ าร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ

ฝ่ ายช่าง (Technical Services)
•

•

•

•
•
•

บริการตรวจทางเทคนิค และซ่อมบํารุงอากาศยานขัน้ ลานจอด (Line Maintenance) การซ่อมบํารุงย่อย (Light
Maintenance) ทุ กครั ้ง ที่ เครื่ อ งบิ นจอดแวะ (Transit) และจอดค้ างคื น (Night Stop) ที่ ท่ าอากาศยาน
สุ วรรณภู ม ิ ท่ า อากาศยานดอนเมือ งและท่ า อากาศยานอื่น ๆ ทัง้ ในประเทศและต่ า งประเทศ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ทีท่ ่าอากาศยานสุวรรณภูมไิ ด้เปิ ดให้บริการ 24 ชัวโมง
่
บริการซ่อมบํารุงขัน้ โรงงาน (Heavy Maintenance) สําหรับเครื่องบินทีผ่ ลิตจากบริษทั โบอิ้ง (แบบโบอิ้ง 747
แบบโบอิ้ง 777 และแบบโบอิ้ง 737) และผลิตจากบริษทั แอร์บสั (แบบแอร์บสั A300-600 แบบแอร์บสั A310 แบบ
แอร์ บ ั ส A330 และแบบแอร์ บ ั ส A340) นอกจากนี้ ยั ง มี เครื่ อ งบิ น แบบอื่ น อี ก เช่ น เอที อ าร์ -72 ที่ ผ ลิ ต
จากบริษทั อาโร่สปาเชียล ประเทศฝรังเศส
่ ณ ศูนย์ซ่อมอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ และศูนย์ซ่อมอากาศ
ยานอู่ตะเภา จังหวัดระยอง
บริการปรับปรุงห้องผูโ้ ดยสาร (Cabin Reconfiguration) สําหรับเครื่องบินแบบโบอิ้ง 747-400 แบบโบอิ้ง 777-200
และแบบโบอิ้ ง 777-300 ณ ศู น ย์ ซ่ อมอากาศยานดอนเมือง กรุ งเทพฯ และศู น ย์ ซ่ อมอากาศยานอู่ ต ะเภา
จังหวัดระยอง
บริก ารซ่ อ มบํ า รุงเครื่อ งยนต์ท่ีผ ลิต โดยบริษัท General Electric แบบ CF6-80 และแบบ CF6-50 รวมทัง้
อุปกรณ์เครือ่ งบินต่างๆ
ซ่อมบํารุงเครื่องบินให้ฝูงบินของบริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด ฝูงบินของกองบินตํารวจ และหน่ วยงาน
ราชการสําคัญต่างๆ
บริการสอบเทียบมาตรฐาน (Aircraft Standard Calibration and Measurement)
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แบบ 56-1

กิ จการสนับสนุนการขนส่ง
กิจการสนับสนุ นการขนส่งประกอบด้วย บริการอํานวยการบิน การจําหน่ ายสินค้าปลอดภาษีบนเครื่องบิน และ
การจําหน่ายสินค้าทีร่ ะลึก
•

•
•

3.4

การให้ บ ริก ารอํ า นวยการบิ น (Dispatch Services) เป็ นการให้ บ ริก ารข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ รายละเอี ย ดของ
เส้นทางบิน ลักษณะอากาศ เพื่อให้เครื่องบินสามารถไปถึงทีห่ มายได้อย่างปลอดภัยแก่เทีย่ วบินของบริษทั ฯ และ
เทีย่ วบินของสายการบินลูกค้า
การจําหน่ ายสินค้าปลอดภาษีบนเครื่องบิน (Sales on Board) โดยบริษทั ฯ ได้ทําสัญญาว่าจ้าง King Power
Marketing and Management Co., Ltd. ตัง้ แต่ปี 2551 ให้เป็ นผูจ้ าํ หน่ายสินค้าปลอดภาษีบนเครือ่ งบิน
การจําหน่ ายสินค้าที่ระลึก (THAI Shop) บริษัทฯ ได้ดําเนิ นการเปิ ดร้านจําหน่ ายสินค้าที่ระลึกรวมทัง้ สิ้น 5 แห่ง
ประกอบด้ว ย สํ า นั ก งานใหญ่ ข องบริษั ท ฯ สํ า นั ก งานหลานหลวง สํ า นั ก งานสีล ม สํ า นั ก งานเชีย งใหม่
ศูนย์ปฏิบตั กิ าร (OPC) ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ

การประกอบธุรกิ จของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่วมและการลงทุนของบริ ษทั ฯ

นอกจากธุรกิจหลักของบริษทั ฯ แล้ว บริษทั ฯ ยังลงทุนในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมซึ่งประกอบกิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน
โดย Star Alliance Service GmbH ซึ่งเป็ นบริษัทที่จดั ตัง้ ขึน้ ในประเทศเยอรมัน ส่วนบริษัทอื่นทัง้ หมดจัดตัง้ ขึน้ ในประเทศ
ไทย ธุรกิจของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมมีรายละเอียดสรุปได้ดงั ต่อไปนี้
3.4.1

บริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม

(1)

บริษทั ไทย-อะมาดิ อสุ เซาท์อีสต์เอเชีย จํากัด

บริษทั ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อสี ต์เอเชีย จํากัด บริษทั ย่อยของบริษทั ฯ ให้บริการระบบจําหน่ ายและสํารองทีน่ ัง่ ด้วย
คอมพิวเตอร์ สําหรับสายการบิน โรงแรม และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวทัวโลก
่
รวมทัง้ ข้อมูลการท่องเที่ยว และ
บริการที่เกี่ยวข้องให้แก่บริษัทท่องเที่ยวต่างๆ ปั จจุบนั มีทุนที่ออกและเรียกชําระแล้ว จํานวน 15 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ถือหุ้น
ร้อยละ 55.0 เป็ นเงินลงทุน 8.25 ล้านบาท
ผลการดําเนิ น งานของ บริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์เอเชีย จํากัด ประจําปี ส้นิ สุดวัน ที่ 31 ธัน วาคม 2553
มีผลกําไรสุทธิ 107.22 ล้านบาท
(2)

บริษทั วิ งสแปน เซอร์วิสเซส จํากัด

บริษัท วิงสแปน เซอร์วสิ เซส จํากัด บริษัทย่อยของบริษัทฯ จดทะเบียนจัดตัง้ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2553 เพื่อ
ให้บริการงานบุคลากรเฉพาะด้านให้กบั บริษัทฯ โดยเป็ นการสนับสนุ นการบริหารและดําเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลให้
เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความคล่องตัว ลดความเสี่ยง และลดต้นทุนบุ คลากรในระยะยาว อันเป็ นการเสริมสร้าง
ศัก ยภาพในการแข่งขัน ทางธุรกิจของบริษัทฯ ปั จจุบ ัน มีทุน ที่ออกและเรียกชําระแล้ว จํานวน 2.0 ล้านบาท โดยบริษัทฯ
ถือหุ้ นสามัญ ร้อยละ 49.0 เป็ นเงินลงทุ น 0.98 ล้านบาท และบริษั ท ครัวการบินภู เก็ต จํากัด ถือ หุ้น บุ ร ิม สิท ธิช์ นิ ด สะสม
ร้อยละ 51 เป็ นเงินลงทุน 1.02 ล้านบาท
ผลการดํ าเนิ นงานของบริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จํากัด ประจําปี ส้ินสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีผลขาดทุ น
สุทธิ 0.05 ล้านบาท
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(3)

แบบ 56-1

บริษทั ดอนเมือง อิ นเตอร์เนชันแนล
่
แอร์พอร์ต โฮเต็ล จํากัด

บริษัท ดอนเมือง อินเตอร์เนชันแนล
่
แอร์พอร์ต โฮเต็ล จํากัด บริษัทร่วมของบริษัทฯ ซึ่งเป็ นเจ้าของและดําเนิน
กิจการโรงแรม อมารี ดอนเมืองแอร์พอร์ต ซึ่งตัง้ อยู่ใกล้กบั ท่าอากาศยานดอนเมือง ทัง้ นี้ นับตัง้ แต่การเปิ ดท่าอากาศยาน
สุวรรณภูม ิ โรงแรมได้เปลี่ยนกลยุทธ์โดยมุ่งเน้นไปที่ลูกค้าองค์กร และเน้นที่การจัดงานกลุ่มบริษัท งานเลี้ยง และสัมมนา
ปั จจุบนั มีทุนที่ออกและเรียกชําระแล้ว จํานวน 120 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 40 เป็ นเงินลงทุน 48 ล้านบาท
ซึง่ คิดมูลค่าปั จจุบนั ตามวิธสี ว่ นได้เสีย เป็ นจํานวนเงิน 112.31 ล้านบาท
ผลการดํา เนิ น งานของบริษัท ดอนเมือ ง อิน เตอร์เนชัน่ แนล แอร์พ อร์ต โฮเต็ล จํา กัด ประจํา ปี ส้ิน สุด วัน ที่ 31
ธันวาคม 2552 มีผลขาดทุนสุทธิ 30.30 ล้านบาท
(4)

บริษทั ครัวการบินภูเก็ต จํากัด

บริษั ท ครัว การบิน ภู เก็ต จํ า กัด บริษัท ร่ว มของบริษัท ฯ ให้บ ริก ารจัด หาอาหารสํา หรับ เที่ย วบิน ให้แ ก่ ห ลาย
สายการบินในเทีย่ วบินระหว่างประเทศทีบ่ นิ ออกจากท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ทัง้ เทีย่ วบินแบบประจําและแบบเช่าเหมาลํา
ปั จจุบนั มีทุนที่ออกและเรียกชําระแล้ว จํานวน 100 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 30 เป็ นเงินลงทุน 30 ล้านบาท
ซึง่ คิดมูลค่าปั จจุบนั ตามวิธสี ว่ นได้เสีย เป็ นจํานวนเงิน 108.95 ล้านบาท
ผลการดํ าเนิ นงานของบริษั ท ครัวการบิ นภู เก็ ต จํ ากัด ประจํ าปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 มี ผ ลกํ าไรสุ ท ธิ
76.15 ล้านบาท
(5)

บริษทั โรงแรมรอยัลออคิ ด (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

บริษัท โรงแรม รอยัลออคิด (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) บริษัทร่วมของบริษัทฯ ซี่งเป็ น เจ้าของและดําเนิน
กิจการโรงแรม รอยัล ออคิด เชอราตัน ขนาด 726 ห้อง ตัง้ อยู่บนริมฝั ง่ แม่น้ํ าเจ้าพระยาในกรุงเทพมหานคร ปั จจุบนั มีทุน
ทีอ่ อกและเรียกชําระแล้วจํานวน 937.50 ล้านบาท โดยบริษทั ฯ ถือหุน้ ร้อยละ 24 เป็ นเงินลงทุน 225 ล้านบาท ซึ่งคิดมูลค่า
ปั จจุบนั ตามวิธสี ว่ นได้เสีย เป็ นจํานวนเงิน 185.11 ล้านบาท
ผลการดําเนินงานของบริษทั โรงแรม รอยัลออคิด (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ประจําปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2552 มีผลขาดทุนสุทธิ 114.82 ล้านบาท
(6)

บริษทั บริการเชื้อเพลิ งการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

บริษัท บริก ารเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (BAFS) บริษัท ร่วมของบริษัท ฯ จดทะเบียนจัดตัง้ ขึ้น
ในปี 2526 (ปั จจุบนั มีสถานะเป็ นบริษทั มหาชนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) เพื่อให้บริการจัดเก็บและ
เติมนํ้ามันเครื่องบิน ทัง้ ทีท่ ่าอากาศยานสุวรรณภูมแิ ละท่าอากาศยานดอนเมือง โดย BAFS ได้รบั สิทธิแต่เพียงผูเ้ ดียวในการ
ให้บ ริก ารคลังเก็บ นํ้ า มัน เชื้อ เพลิง และเป็ น ผู้ให้บ ริก ารเติม นํ้ ามันเครื่องบิน 1 ใน 2 ราย ที่ให้บริการเติมนํ้ ามันเครื่องบิน
แก่บริษัทฯ และสายการบินระหว่างประเทศอื่นๆ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ ปั จจุบนั มีทุนที่ออกและเรียกชําระแล้ว จํานวน
510 ล้านบาท โดยบริษทั ฯ ถือหุน้ ร้อยละ 22.59 เป็ นเงินลงทุน 115.19 ล้านบาท ซึ่งคิดมูลค่าปั จจุบนั ตามวิธสี ่วนได้เสีย เป็ น
จํานวนเงิน 659.83 ล้านบาท
ผลการดําเนินงานของบริษทั บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ประจําปี ส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2552 มีผลกําไรสุทธิ 490.36 ล้านบาท
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แบบ 56-1

บริษทั โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จํากัด

บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภู ม ิ จํากัด บริษัทร่วมของบริษัทฯ เป็ น เจ้าของและดําเนิน กิจการโรงแรม
โนโวเทลสุวรรณภู ม ิ แอร์พ อร์ต ซึ่งตัง้ อยู่ ณ ท่ าอากาศยานสุวรรณภู ม ิ ปั จ จุบ ัน มีทุ น ที่อ อกและเรีย กชําระแล้ว จํา นวน
1,017.66 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 30 เป็ นเงินลงทุน 305.33 ล้านบาท ซึ่งคิดมูลค่าปั จจุบนั ตามวิธสี ่วนได้เสีย เป็ น
จํานวนเงิน 100.07 ล้านบาท
ผลการดําเนินงานของบริษัท โรงแรมท่ าอากาศยานสุวรรณภูม ิ จํากัด ประจําปี ส้นิ สุดวัน ที่ 30 กัน ยายน 2552
มีผลขาดทุนสุทธิ 209.91 ล้านบาท
(8)

บริษทั สายการบินนกแอร์ จํากัด

บริษทั สายการบินนกแอร์ จํากัด จดทะเบียนจัดตัง้ ขึน้ เมือ่ เดือนกุมภาพันธ์ 2547 เพื่อดําเนินธุรกิจสายการบินราคา
ประหยัด โดยให้ บ ริก ารเที่ ย วบิ น ในเส้ น ทางบิ น ภายในประเทศเท่ า นั ้น และมี ฐ านการบิ น หลัก อยู่ ท่ี ท่ า อากาศยาน
ดอนเมือง ปั จจุบนั มีทุน ที่ออกและเรียกชําระแล้ว จํานวน 500 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 39 เป็ นเงินลงทุ น 195
ล้านบาท ซึง่ คิดมูลค่าปั จจุบนั ตามวิธสี ว่ นได้เสีย เป็ นจํานวนเงิน 234.72 ล้านบาท
ผลการดําเนินงานของบริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด ประจําปี ส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 มีผลกําไรสุทธิ
339.65 ล้านบาท
บริษทั อื่นๆ ซึ่งบริษทั ฯ ถือหุ้นไม่ถึงร้อยละ 10
• บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด มีสถานะเป็ นองค์กรที่ไม่แสวงหากําไร ให้บริการการควบคุมจราจร
ทางอากาศ (Air Traffic Control) ทีท่ ่าอากาศยานหลายแห่งในประเทศไทย (บริษทั ฯ ถือหุน้ ประมาณร้อยละ 2.5)
• บริษทั ขนส่งนํ้ ามันทางท่อ จํากัด ให้บริการจัดเก็บและขนส่งนํ้ ามันเชื้อเพลิงการบินผ่านระบบท่อส่งนํ้ ามันใต้
ดิน (บริษทั ฯ ถือหุน้ ประมาณร้อยละ 8.4)
• บริษัท เทรดสยาม จํากัด ซึ่งเป็ นบริษัทที่ดําเนินการศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (บริษัทฯ ถือหุ้น
ประมาณร้อยละ 3.5)
• บริษัท สหโรงแรมไทยและการท่ องเที่ยว จํากัด ซึ่งเป็ นบริษัทที่เป็ นเจ้าของพื้นที่ให้เช่าเพื่อการพัฒ นาของ
โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ ในกรุงเทพมหานคร (บริษทั ฯ ถือหุน้ ประมาณร้อยละ 1.3)
• Star Alliance Services GmbH ประกอบกิจการพัฒนาระบบการขนส่งผูโ้ ดยสารทางอากาศ รวมทัง้ การบริการ
รู ป แบบต่ า งๆ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ ส ายการบิ น สมาชิ ก ในกลุ่ ม พั น ธมิ ต รการบิ น สตาร์ อั ล ไลแอนซ์ มี ผ ลกํ า ไรและ
มีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ (บริษทั ฯ ถือหุน้ ประมาณร้อยละ 5.7)
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บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

นโยบายการลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่วม
บริษทั ฯ ได้พจิ ารณาลงทุน ในกิจการทีม่ สี ่วนเกี่ยวพันกับบริษทั ฯ โดยมีจํานวนเงินลงทุนขึน้ อยู่กบั ความสัมพันธ์
ทางธุรกิจ หากเป็ นกิจการทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั บริษทั ฯ มาก เช่น บริษทั ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อสี ต์ เอเชีย จํากัด ซึ่งทําธุรกิจ
เกี่ยวกับ ระบบสํา รองทีน่ ั ง่ บริษ ทั ฯ มีก ารลงทุน เกิน กว่าร้อยละ 50 ซึ่งถือเป็ น บริษ ทั ย่อยของบริษ ทั ฯ ส่วนการลงทุน ใน
กิจการที่มคี วามสัมพันธ์กบั ธุรกิจของบริษทั ฯ อื่นๆ เช่น บริษทั สายการบินนกแอร์ จํากัด ซึ่งเป็ นสายการบิน ต้นทุนตํ่า บริษทั
บริการเชื้อเพลิงการบินกรุ งเทพ จํ ากัด (มหาชน) บริษั ท ครัวการบิ นภู เก็ ต จํ ากัด และกิจการโรงแรมบริษั ทฯ มีการลงทุ น
ร้อยละ 22.6-40 ถือ เป็ น บริษัท ร่ว ม อย่ า งไรก็ต ามบริษัท ฯ อาจพิจ ารณาทบทวนการลงทุ น ในบริษัท ย่ อ ยและบริษัท ร่ว ม
ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจและแผนยุทธศาสตร์ของบริษทั ฯ
ในการกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนัน้ บริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นจะแต่งตัง้ ตัวแทนจาก
บริษัทฯ เข้าร่วมประชุ มในฐานะผู้ถือหุ้น โดยผู้แทนบริษัทฯ มีหน้ าที่ในการออกเสียงในที่ประชุ มผู้ถือหุ้นในเรื่องสําคัญ ๆ
ทีจ่ ะต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั ฯ ก่อน อาทิ การเพิม่ ทุน และการลดทุน การให้ความเห็นชอบงบประมาณ
และบัญชีงบดุล การให้ความเห็นชอบโครงสร้างการบริหารงาน เป็ นต้น
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังได้ส่งผูแ้ ทนของบริษทั ฯ เข้าไปเป็ นกรรมการของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม โดยผูแ้ ทนของ
บริษทั ฯ อาจประกอบด้วย ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ซึ่งเป็ นผูม้ คี ุณวุฒแิ ละประสบการณ์เหมาะสมกับกิจการนัน้ ๆ โดยกรรมการ
ของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมทีม่ สี ถานะภาพเป็ นรัฐวิสาหกิจ ต้องมีคุณสมบัตติ ามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัตคิ ุณสมบัตมิ าตรฐาน
สําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2550 และเป็ นบุคคลที่ไม่มผี ลประโยชน์ขดั แย้งในทางธุรกิจกับบริษทั ในเครือ
หรือเกี่ยวข้องกับการเมืองโดยตรง ซึ่งผู้แทนดังกล่าวจะมีหน้ าที่เข้าร่วมบริหารบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ให้ดําเนินการให้
เป็ นไปตามนโยบายทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากบริษทั ฯ
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มกี ารทําการวิเคราะห์ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานประจําปี ของบริษัทย่อย
และบริษทั ร่วมอย่างต่อเนื่อง
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แบบ 56-1

โครงสร้างการถือหุ้นของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

กระทรวงการคลัง

ผู้ถือหุ้นรายย่อย

51.03%

48.97%

บมจ.การบินไทย
ทุนชําระแล้ว 2,182 ล้านบาท
บริษทั ร่วม

บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง

บริษทั ย่อย
55.0%
บจก.ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อสี ต์เอเชีย
เงินลงทุน 8.25 ล้านบาท

40.0%

39.0%

30.0%

49.0%
บจก.วิงสแปน เซอร์วสิ เซส
เงินลงทุน 0.98 ล้านบาท

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

5.7%

3.5%

เงินลงทุน 1.75 ล้านบาท

เงินลงทุน 30 ล้านบาท

บจก.วิทยุการบิน
แห่งประเทศไทย
เงินลงทุน 16.58 ล้านบาท

24.0%

บมจ.โรงแรมรอยัลออคิด
(ประเทศไทย)
เงินลงทุน 225 ล้านบาท

บจก.สหโรงแรมไทยและการ
ท่องเทีย่ ว
เงินลงทุน 1.75 ล้านบาท

22.6%

บมจ.บริการเชือ้ เพลิงการบิน
กรุงเทพ
เงินลงทุน 115.19 ล้านบาท

30.0%

8.4%

บจก.ครัวการบินภูเก็ต
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บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

โครงสร้างรายได้ของบริ ษทั ฯ
ตารางดังต่อไปนี้แสดงรายละเอียดองค์ประกอบของรายได้ทส่ี าํ คัญของบริษทั ฯ และอัตราร้อยละของรายได้รวมของ
บริษทั ฯ สําหรับรายได้จากการขายหรือการให้บริการแต่ละประเภท สําหรับช่วงระยะเวลาทีร่ ะบุ
ปี 2553
ล้านบาท ร้อยละ
รายได้ค่าโดยสารและค่านํ้าหนัก
ส่วนเกิ น
ภูมภิ าค
ข้ามทวีป
ภายในประเทศ
เทีย่ วบินแบบไม่ประจํา
ค่าประกันภัยเรียกเก็บจากผูโ้ ดยสาร
ค่าธรรมเนียมชดเชยนํ้ามันเรียกเก็บจาก
ผูโ้ ดยสาร
รวมรายได้ค่าโดยสารและค่านํ้าหนัก
ส่วนเกิ น
ค่าระวางขนส่ง
ค่าไปรษณียภัณฑ์
กิจการอื่น
รายได้จากการดําเนินงานของบริษทั ย่อย
รวมรายได้จากการขายหรือการ
ให้บริ การ
รายได้อื่น
ดอกเบีย้ รับ
รายได้อ่นื ๆ
รวมรายได้อื่น
รวมรายได้

ปี 2552
ล้านบาท ร้อยละ

ปี 2551
ล้านบาท ร้อยละ

52,953
52,954
12,399
539
1,925
24,092

28.7
28.7
6.7
0.3
1.0
13.1

45,916
50,146
11,968
488
2,403
23,558

28.0
30.6
7.3
0.3
1.5
14.4

52,340
63,896
11,787
824
2,466
33,006

25.8
31.5
5.8
0.4
1.2
16.3

144,862

78.6

134,479

82.1

164,319

81.1

27,391
839
7,181
315
180,588

14.9
0.5
3.9
0.2
98.0

18,525
823
7,396
380
161,603

11.3
0.5
4.5
0.2
98.6

25,841
913
8,667
378
200,118

12.8
0.5
4.3
0.2
98.8

185
3,497
3,682
184,270

0.1
1.9
2.0
100.0

178
2,094
2,272
163,875

0.1
1.3
1.4
100.0

493
1,994
2,487
202,605

0.2
1.0
1.2
100.0
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บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

แนวทางการดําเนิ นธุรกิ จและกลยุทธ์ของบริ ษทั ฯ
บริษทั ฯ กําหนดวิสยั ทัศน์ในการเป็ นสายการบินทีล่ ูกค้าเลือกใช้เป็ นอันดับแรก ให้บริการดีเลิศด้วยเสน่ หไ์ ทย (First
Choice Carrier with Touches of Thai) ด้วยการสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าให้เหนือความคาดหมาย และสร้างความ
ผูกพันทีย่ งยื
ั ่ นระหว่างบริษทั ฯ กับลูกค้า โดยการสร้างประสบการณ์การเดินทางทีร่ าบรื่นและสร้างความประทับใจด้วยเสน่ ห์
ไทยให้แก่ลกู ค้าทุกคนอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนบริการทีด่ เี ลิศและสมํ่าเสมอในทุกจุดสัมผัสของการให้บริการ
ในปี 2553 บริษทั ฯ ได้ดาํ เนินกลยุทธ์ธุรกิจต่อเนื่องจากการฟื้ นฟูธุรกิจระยะเร่งด่วนทีไ่ ด้ดาํ เนินการในปี 2552 โดย
ในปี 2553 บริษัทฯ ทําการพัฒ นาด้านต่างๆ เพื่อเสริมสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งให้กบั องค์กร สามารถแข่งขันได้ดขี ้นึ ใน
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มกี ารแข่งขันรุนแรงขึ้น และเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งและยังยื
่ น โดยในการดําเนินงานดังกล่าว
บริษทั ฯ มุ่งเน้นให้การบินไทยเป็ นองค์กรทีส่ ามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า มีขดี ความสามารถในการแข่งขัน
และมีความคล่องตัวในการดําเนินงาน เป็ นผลให้บริษทั ฯ สามารถสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้าโดยกลับมาใช้บริการมากขึน้
ทําให้มผี ลประกอบการดี ส่งผลให้กบั นักลงทุนและผูเ้ กีย่ วข้องมีความเชือ่ มันต่
่ อการดําเนินงานของบริษทั ฯ มากขึน้
บริษทั ฯ ได้ดาํ เนินกลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์ ปี 2553-2557 ซึง่ ประสบความสําเร็จจนสามารถเปลีย่ นแปลงองค์กร
อย่างเห็นผลในหลายๆ ด้าน ทีส่ าํ คัญ สรุปได้ดงั นี้
1. กําหนดตําแหน่ งทางยุทธศาสตร์ เพื่อให้บริการลูกค้าแต่ละกลุ่มอย่างชัดเจนและสร้างโอกาสทางธุรกิจอย่าง
ครอบคลุมในทุกตลาด โดยวางตําแหน่งทางยุทธศาสตร์ของ “การบินไทย” เป็ น “Premium Service Network Airline” ทีใ่ ห้บริการ
เต็มรูปแบบ และร่วมมืออย่างใกล้ชดิ กับสายการบินนกแอร์ ซึง่ เป็ นบริษทั ร่วมทีป่ ระกอบธุรกิจสายการบินราคาประหยัด (Budget
Carrier) ด้วยการประสานเครือข่ายเส้นทางบินเข้ากับของบริษทั ฯ ในเชิงกลยุทธ์ โดยให้สายการบินนกแอร์ให้บริการเส้นทางบิน
ภายในประเทศในเส้นทางสายหลักและรองบางเส้นทางที่มคี วามเหมาะสม โดยให้บริการแบบราคาประหยัดมากกว่า ได้แก่
เส้นทางกรุงเทพฯ-พิษณุ โลก เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน และกรุงเทพฯ-อุ บลราชธานี ซึ่งบริษัทฯ ยังคงทําการบิน 1 เที่ยวบิน
นอกจากนัน้ บริษทั ฯ กําลังดําเนินการเพื่อหาโอกาสเข้าไปดําเนินธุรกิจในตลาดสายการบินต้นทุนตํ่า ด้วยการหาแนวทางเข้า
ร่วมทุนกับผูป้ ระกอบการทีม่ ปี ระสบการณ์และความชํานาญในการทําธุรกิจในตลาดนี้ เพื่อดําเนินธุรกิจในเส้นทางภูมภิ าคและ
เส้นทางบินในประเทศบางเส้นทาง
2 พัฒนาเครือข่ายเส้นทางบินโดยเพิม่ ความถีข่ องเทีย่ วบินในเส้นทางทีม่ ปี ริมาณผูโ้ ดยสารจํานวนมาก ได้แก่ ปารีส
ออสโล มอสโค นาโกยา และฟู กู โอกะ เปิ ดเส้น ทางบิน ใหม่ ท่ีม ีศ ัก ยภาพในการทํ ากํ าไร ได้แ ก่ กรุ งเทพฯ-ฮาเนดะ และ
กรุงเทพฯ-กายา-พาราณสี และยกเลิกเทีย่ วบินทีม่ ผี ลประกอบการขาดทุน ได้แก่ มะนิลา-โอซากา ฮ่องกง-ไทเป และ กรุงเทพฯ คูเวต นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้พฒ
ั นาฝูงบินเพื่อให้มจี ํานวนเครื่องบินและแบบของเครื่องบินที่เหมาะสมและเพียงพอต่อความ
ต้องการ การเดินทางของลูกค้าในแต่ละตลาด โดยได้ดําเนินการจัดหาเครื่องบินจํานวน 15 ลําเพื่อทดแทนเครื่องบินทีม่ อี ายุการ
ใช้งานมานาน ซึ่ งประกอบด้วย การจัดหาเครื่องบิน แบบแอร์บ ัส A330-300 จํานวน 7 ลํ า โดยวิธีก ารเช่ าซื้ อสํ าหรับ ทํ า
การบินในเส้นทางภูมภิ าค และเครื่องบินแบบโบอิ้ง 777-300ER จํานวน 8 ลํา โดยวิธกี ารเช่าดําเนินงานสําหรับทําการบินใน
เส้นทางข้ามทวีป ซึง่ บริษทั ฯ คาดว่าจะรับมอบเครือ่ งบินเหล่านี้ได้ในระหว่างปี 2554 ถึงปี 2556
3. ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า โดยมุ่งเน้นการนําเสนอผลิตภัณฑ์และ
บริการทีต่ อบสนองต่อความต้องการทีแ่ ตกต่างกันของลูกค้าแต่ละกลุ่ม รวมทัง้ เร่งปรับปรุงคุณภาพในแต่ละจุดบริการทีส่ มั ผัส
กับลูกค้า ซึ่งบริษทั ฯ ได้ดําเนินการปรับปรุงจุดบริการทีส่ ามารถดําเนินการและส่งผลได้เร็ว เช่น การปรับปรุงศูนย์ตอบรับ
ทางโทรศัพท์ (Call Center) และบริการทางโทรศัพท์ การปรับปรุงอาหารและเครื่องดื่มในห้องรับรองผูโ้ ดยสารชัน้ หนึ่งและ
ชัน้ ธุ ร กิจ ที่ท่ า อากาศยานสุ ว รรณภู ม ิเพื่อ สร้า งความแตกต่ า ง การปรับ ปรุงคุ ณ ภาพอาหารและวิธีก ารนํ า เสนออาหาร
บนเครื่องบิน โดยปรับเปลี่ยนรายการอาหารให้บ่อยขึน้ และนํ าเสนอบริการอาหารพิเศษที่ออกแบบโดยพ่อครัวที่มชี ่อื เสียง
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การจัดให้มเี พลงและภาพยนตร์ทห่ี ลากหลายมากยิง่ ขึน้ การปรับลดเวลาทีใ่ ช้ในการลําเลียงกระเป๋ าผูโ้ ดยสารให้สนั ้ ลง และ
เพิ่ม บริก ารตรวจรับ บัต รโดยสารผ่ า นเครื่อ งอัต โนมัติ (Kiosk) เพื่อ อํา นวยความสะดวกให้ก ับ ลูก ค้า มากยิ่ง ขึ้น เป็ น ต้ น
นอกจากนี้ ได้เริม่ ปรับปรุงทีน่ งั ่ และระบบสาระบันเทิงบนเครื่องบินซึง่ จะต้องใช้เวลาดําเนินการนานกว่า เพื่อให้มผี ลิตภัณฑ์ท่ี
ทัดเทียมคู่แข่งและสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า โดยทําการปรับปรุงเครื่องบินที่อยู่ในฝูงบินปั จจุบนั ได้แก่ การติดตัง้ จอ
ดูภาพยนตร์สาํ หรับทีน่ ัง่ ในชัน้ ประหยัด รวมทัง้ ทําการปรับปรุงผลิตภัณฑ์โดยติดตัง้ เก้าอี้และระบบสาระบันเทิง ใหม่ในทุกชัน้
โดยสารบนฝูงบินแบบโบอิง้ 747-400 และการติดตัง้ จอดูภาพยนตร์สาํ หรับทีน่ งในชั
ั ่ น้ ประหยัดบนฝูงบินแบบโบอิง้ 777-200
4. สร้างความแข็งแกร่งทางการเงินเพื่อให้บริษทั ฯ มีศกั ยภาพทีจ่ ะลงทุนขยายกิจการในระยะยาว มีเงินสดเพื่อใช้
คืนหนี้ทถ่ี งึ กําหนดชําระในอนาคตอันใกล้ ปรับโครงสร้างเงินทุนให้แข็งแกร่ง และเสริมสภาพคล่องสําหรับการดําเนินธุรกิจ
อย่างมันคงในภาวะที
่
่ธุรกิจมีความผันผวนสูง โดยในปี 2553 บริษัทฯ ได้ออกหุ้นสามัญ เพิม่ ทุนจํานวน 15,000 ล้านบาท
รวมทัง้ ดําเนินการตามแผนการกูเ้ งินจากสถาบันการเงินและแผนการจัดหาวงเงินทีพ่ ร้อมเบิกถอนได้ตลอดเวลา ซึ่งจากการ
ดําเนินการตามแผนดังกล่าว ทําให้โครงสร้างทางการเงินมีความแข็งแกร่ง และมีสภาพคล่องเพียงพอทีจ่ ะรองรับการดําเนิน
ธุรกิจในอนาคต

ส่วนที่ 1-3 หน้าที่ 15

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

4. การประกอบธุรกิ จของแต่ละสายผลิ ตภัณฑ์
4.1

ลักษณะผลิ ตภัณฑ์หรือบริ การ
ผลิ ตภัณฑ์หรือบริการของบริษทั ฯ สามารถแบ่งออกเป็ นธุรกิ จหลักและกลุ่มธุรกิ จดังนี้
(1)

ธุรกิจสายการบิน เป็ นธุรกิจหลักของบริษทั ฯ ประกอบด้วย
• การบริการขนส่งผูโ้ ดยสาร
• การบริการขนส่งสินค้า พัสดุภณ
ั ฑ์และไปรษณียภัณฑ์

(2)

กลุ่มกิจการสนับสนุนการบิน ได้แก่
• ฝ่ ายบริการลูกค้าภาคพืน้
• ฝ่ ายบริการลานจอดและอุปกรณ์ภาคพืน้
• ฝ่ ายการพาณิชย์สนิ ค้าและไปรษณียภัณฑ์
• ฝ่ ายครัวการบิน
• ฝ่ ายช่าง

(3)

กลุ่มกิจการสนับสนุนการขนส่ง ได้แก่
• การให้บริการอํานวยการบิน
• การจําหน่ายสินค้าปลอดภาษีบนเครือ่ งบิน
• การจําหน่ายสินค้าทีร่ ะลึก

4.1.1 ธุรกิ จสายการบิน
การดําเนิ นงานของธุรกิ จหลัก
ฝูงบินของบริษทั ฯ

แบบเครื่องบิน

จํานวน(ลํา)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

โบอิง้ 747-400

18

18

โบอิง้ 777-300

6

6

โบอิง้ 777-200

8

8

โบอิง้ 777-200ER

6

6

โบอิง้ 737-4001)

9

9

โบอิง้ 777-300ER3)

3

-

แอร์บสั A340-600

6

6
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จํานวน(ลํา)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

แอร์บสั A340-500

4

4

แอร์บสั A330-300

15(4)

15

แอร์บสั A300-600

13(5)

17

เอทีอาร์ 722)

2

2

รวม

90

91

หมายเหตุ :

1) 2)

รวมเครือ่ งบินทีบ่ ริษทั ฯ ให้บริษทั สายการบินนกแอร์ จํากัด เช่าโดย ณ ปั จจุบนั เครือ่ งบินแบบโบอิ้ง 737-400 จํานวน 4 ลํา และ
เครือ่ งบินแบบเอทีอาร์ 72 จํานวน 2 ลํา

3)

รวมเครือ่ งบินแบบโบอิ้ง 777-300ER จํานวน 3 ลํา ซึง่ ดําเนินการเช่าระยะสัน้ จากสายการบินเจ็ทแอร์เวย์ส

4)

ไม่รวมเครือ่ งบินแบบแอร์บสั A330-300 จํานวน 5 ลํา ซึง่ เกิดปั ญหาการส่งมอบเก้าอี้ชนั ้ ประหยัดจากบริษทั Koito ล่าช้า

5)

ไม่รวมเครือ่ งบินแบบแอร์บสั A300-600 จํานวน 2 ลํา ซึง่ ได้ปลดระวางแล้ว และเตรียมนําออกจําหน่าย (บริษทั ฯ ไม่ได้
ใช้ในการปฏิบตั กิ ารบินแล้ว)

ในปี 2553 บริษทั ฯ ได้เช่าดําเนินการระยะสัน้ เครื่องบินแบบโบอิ้ง 777-300ER จํานวน 3 ลํา จากสายการบินเจ็ท
แอร์เวย์ส ซึ่งเป็ นเครื่องบินพิสยั ไกล เพื่อนํ ามาทําการบินในเส้นทางยุโรปและทําการปลดระวางเครื่องบินแบบแอร์บสั A300-600
จํานวน 4 ลํา ทีม่ อี ายุ 20 ปี ขน้ึ ไป
การพัฒนาเส้นทางบินและจุดบิน
ในปี 2553 บริษทั ฯ มีเป้ าหมายในการพัฒนาตลาดและเครือข่ายเส้นทางบินอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถแข่งขันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมใิ ห้เป็ นศูนย์กลางการบินสู่ประเทศต่างๆ ในแถบเอเชียใต้ อินโดจีน
ลุ่มแม่น้ํ าโขง และจีนตอนใต้ โดยจะให้บริการเที่ยวบินตรงระหว่างกรุงเทพฯ และจุดบินต่างๆ ดังกล่าว รวมถึงการพัฒนาให้
กรุงเทพฯ เป็ นจุดเชื่อมต่ อของเที่ยวบินระหว่างจุ ดบินในยุโรปและอเมริกาเหนื อกับจุ ดบินในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้และ
ออสเตรเลีย บริษทั ฯ ได้เพิม่ ความถีแ่ ละจํานวนทีน่ ัง่ ของเทีย่ วบินในเส้นทางทีม่ คี วามต้องการการเดินทางสูง อาทิ ปารีส โตเกียว
และนาโกยา นอกจากนั น้ บริษัทฯ ได้ปรับเพิ่มหรือลดเที่ยวบินในช่ วงเทศกาลให้สอดคล้องกับปริมาณความต้องการของ
ผู้โดยสาร หรือยกเลิกเส้นทางบินที่ขาดทุน รวมถึงสร้างความร่วมมือกับสายการบินนกแอร์ในเส้นทางบินภายในประเทศใน
เส้นทางสายหลักและรองบางเส้นทางที่มคี วามเหมาะสม และสร้างความร่วมมือกับสายการบินบางกอกแอร์เวย์เส้นทางย่อยใน
ภูมภิ าคเอเชีย ตลอดจนทําความร่วมมือกับสายการบินพันธมิตรในการขยายเครือข่ายเส้นทางบินเพื่อเพิม่ ทางเลือกให้กบั ลูกค้า
มากขึน้
บริษทั ฯ ได้จดั ทําตารางบินเป็ นสองช่วงฤดู ประกอบด้วย ตารางบินฤดูรอ้ น (Summer Schedule) เริม่ จากวันอาทิตย์
สุดท้ายของเดือนมีนาคมถึงวันเสาร์สุดท้ายของเดือนตุลาคมของแต่ละปี และตารางบินฤดูหนาว (Winter Schedule) เริม่ จาก
วันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนตุลาคม ถึงวันเสาร์สุดท้ายของเดือนมีนาคมของแต่ละปี เป็ นไปตามข้อกําหนดของสมาคมขนส่งทาง
อากาศระหว่างประเทศ (International Air Transport Association : IATA) ทัง้ นี้ ในแต่ละฤดูจะมีการกําหนดความถีข่ องเทีย่ วบิน
ชนิดเครือ่ งบิน และตารางการบินไปยังจุดบินต่างๆ ทีอ่ าจแตกต่างกันตามการเปลีย่ นแปลงของความต้องการในแต่ละช่วงเวลา
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แบบ 56-1

ทัง้ นี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษทั ฯ มีเครือข่ายเส้นทางบินให้บริการครอบคลุม 72 จุดบิน ใน 35 ประเทศทัวโลก
่
โดยเป็ น 10 จุดบินภายในประเทศ (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร)
นอกจากนี้ เพื่อเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษทั ฯ ในตลาดสายการบินต้นทุนตํ่า บริษทั ฯ ได้พจิ ารณา
การเข้า ร่ ว มทุ น กับ Tiger Airways Holding Limited ซึ่ง ถือ หุ้ น ในบริษั ท ที่ดํ า เนิ น การสายการบิน ต้ น ทุ น ตํ่ า ที่ม ีฐ านการ
ดําเนินงานในประเทศสิงคโปร์และประเทศออสเตรเลีย โดยเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2553 บริษัทฯ ได้เข้าทําบันทึกข้อตกลง
ความเข้ า ใจ (Memorandum of Understanding) เพื่ อ เจรจารายละเอี ย ดความเป็ นไปได้ ท่ี จ ะจัด ตั ง้ บริษั ท ร่ ว มทุ น มี
วัตถุประสงค์เพื่อจัดตัง้ และดําเนินการสายการบินใหม่ ชื่อ “สายการบิน ไทยไทเกอร์ แอร์เวย์ส” ซึ่งเป็ นสายการบินต้นทุนตํ่า
(Low-Cost Low-Fare Airline) ทีค่ าดว่าจะมีฐานการดําเนินงานในประเทศไทยและจะมุ่งเน้นการให้บริการในเส้นทางบินใน
ภูม ิภ าคและเส้น ทางบิน ในประเทศบางเส้น ทาง ทัง้ นี้ ในต้น ปี 2554 บริษัท ฯ จะทําการลงนามในหนังสือข้อตกลงพิเศษ
ระหว่างผูถ้ อื หุน้ (Shareholders Agreement) โดยกําหนดสัดส่วนการถือหุน้ ของผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ คือบริษทั ฯ ถือหุน้ ร้อยละ 49.9
Tiger Airways Holding Limited ถือหุ้นร้อยละ 39.0 และ Ryan Thai Limited ถือหุ้นร้อยละ 10.0 ของทุนจดทะเบียนชําระ
แล้ว ปั จจุบนั บริษทั ฯ อยูร่ ะหว่างการขออนุมตั จิ ดั ตัง้ สายการบิน ไทยไทเกอร์ แอร์เวย์ส จากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
เส้นทางบินภายในประเทศ
บริษัทฯ ได้พฒ
ั นาเที่ยวบินภายในประเทศ โดยให้ความสําคัญต่อจุดบินหลัก ส่วนจุดบินรองและจุดบินย่อยบางจุด
บริษทั ฯ ได้รว่ มมือกับสายการบินพันธมิตรเพือ่ รักษาส่วนแบ่งการตลาด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษทั ฯ ทําการบินจากกรุงเทพฯ ไปยัง 10 จุดบิน ด้วยความถี่ 294 เทีย่ วบินต่อสัปดาห์
ดังนี้ ภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ อุดรธานี อุบลราชธานี ขอนแก่น ภาคใต้ ได้แก่ ภูเก็ต
กระบี่ หาดใหญ่ สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย และเส้นทางเชียงใหม่-ภูเก็ต นอกจากนี้ ได้มกี ารพัฒนาความร่วมมือกับสายการบินนกแอร์
โดยให้สายการบินนกแอร์ เพิม่ เที่ยวบินกรุงเทพฯ-อุบลราชธานี ทดแทนเที่ยวบินที่บริษัทฯ ปรับลดลง และทําการบินแทนใน
เส้นทางเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน และเส้นทางกรุงเทพฯ-พิษณุโลก
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีเที่ยวบินรหัสร่วม (Code Sharing) กับสายการบินนกแอร์ในเส้นทางบินอีก 2 จุดบิน ได้แก่
นครพนม และบุ ร ีร มั ย์ ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถจัดส่งผู้โดยสารที่เดินทางจากต่ างประเทศเข้ามาท่ องเที่ยวในประเทศได้
อย่างต่อเนื่อง และครอบคลุมเมืองสําคัญในภูมภิ าคได้อย่างทัวถึ
่ ง

ส่วนที่ 1-4 หน้าที่ 3

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

ข้อมูลเส้นทางภายในประเทศ
ปี 2553
รายได้จากการขนส่งผูโ้ ดยสาร (ล้านบาท) (1)....................................
ร้อยละของรายได้การขนส่งผูโ้ ดยสารรวม (%)..................................
ปริมาณการขนส่งผูโ้ ดยสาร (RPKs) (ล้านคน-กม.) (2) .......................
(2) ................
ปริมาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสาร (ASKs) (ล้านทีน่ ง-กม.)
ั่
อัตราส่วนการขนส่งผูโ้ ดยสาร (%) ...................................................
จํานวนจุดหมายปลายทางทีใ่ ห้บริการตามตารางการบิน (ตาราง
การบินในภาคฤดูหนาว / ฤดูรอ้ น) (3) ...............................................
จํานวนของเทีย่ วบินแบบประจํา (เทีย่ วบินต่อสัปดาห์) (ตารางการบิน
ในภาคฤดูหนาว / ฤดูรอ้ น) (3) ..........................................................

ปี 2552

ปี 2551

12,399.2
10.5
3036.4
4309.1
70.5

11,967.7
11.1
3,794.5
4,760.1
79.7

11,786.8
9.2
3,393.9
4,206.4
80.7

10/10

12/12

12/12

297/277

332/322

331/303

หมายเหตุ :
(1)

(2)

(3)

รวมรายได้จากเทีย่ วบินแบบประจํา รายได้คา่ นํ้าหนักส่วนเกิน รายได้สทุ ธิจากการแลกเปลีย่ นการรับขนส่ง
ผูโ้ ดยสารสุทธิจากเทีย่ วบินทีด่ าํ เนินการโดยสายการบินอืน่ และขาย โดยบริษทั ฯ ตามความตกลงเทีย่ วบินร่วม
และรายได้จากการขายทีน่ งโดยสารบนเที
ั่
ย่ วบินของสายการบินอืน่ ซึง่ ไม่ได้เป็ นเทีย่ วบินร่วมแต่ไม่รวมรายได้
จากเทีย่ วบินซึง่ ไม่ได้อยูใ่ นตารางการบิน และไม่รวมรายได้คา่ ธรรมเนียมชดเชยค่านํ้ามันและเงินค่าประกันภัย
เรียกเก็บจากผูโ้ ดยสาร
ไม่รวมเทีย่ วบินซึง่ ไม่ได้อยูใ่ นตารางการบิน และเทีย่ วบินทีด่ าํ เนินการโดยสายการบินอืน่ และขายโดยบริษทั ฯ
แต่รวมเทีย่ วบินทีด่ าํ เนินการโดยบริษทั ฯ และขายโดยสายการบินอืน่
ไม่รวมกรุงเทพมหานคร ตารางการบินในภาคฤดูหนาวเริม่ ตัง้ แต่วนั อาทิตย์สดุ ท้ายของเดือนตุลาคมไปจนถึงวัน
เสาร์สดุ ท้ายของเดือนมีนาคมและตารางการบินในภาคฤดูรอ้ นเริม่ ตัง้ แต่วนั อาทิตย์สดุ ท้ายของเดือนมีนาคมไป
จนถึงวันเสาร์สดุ ท้ายของเดือนตุลาคมของทุกปี

เส้นทางบินระหว่างประเทศ
บริษัทฯ ทําการบินเส้นทางระหว่างประเทศทัง้ สิ้น 563 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ โดยแบ่งเป็ น 2 เส้นทางหลัก ได้แก่
เส้น ทางภูม ิภ าคเอเชีย 413 เที่ยวบิน ต่ อ สัป ดาห์ ไปยัง 42 จุดบิน ใน 19 ประเทศ และเส้น ทางข้ามทวีป 150 เที่ยวบิน
ต่อสัปดาห์ ไปยัง 20 จุดบิน ใน 15 ประเทศ ซึง่ มีรายละเอียดดังนี้
เส้นทางภูมิภาคเอเชีย
บริษทั ฯ ได้ปรับแผนเครือข่ายการบินให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเครือข่ายการบินให้ประเทศไทยเป็ น
ศูนย์กลางการบินในภูมภิ าคเอเชีย ครอบคลุม 42 จุดบิน โดยบริษทั ฯ แบ่งเส้นทางบินในภูมภิ าคเอเชียเป็ น 5 เส้นทาง ได้แก่
เส้นทางสายเหนือ เส้นทางสายใต้ เส้นทางสายตะวันตก เส้นทางสายตะวันออกกลาง และเส้นทางสายอินโดจีน
เส้นทางสายเหนื อ
เป็ นเส้นทางทีม่ ปี ริมาณผูโ้ ดยสารหนาแน่ นและทํากําไรสูงให้กบั บริษทั ฯ อย่างต่อเนื่อง บริษทั ฯ มีจุดบินไปยัง 16 จุดบิน
ใน 5 ประเทศ ได้แก่ ฮ่องกง โตเกียว โอซากา นาโกยา ฟูกูโอกะ ไทเป โซล มะนิลา ปั กกิง่ ปูซาน เซีย่ งไฮ้ กวางโจว คุนหมิง
เซี้ยะเหมิน และเฉิงตู ด้วยความถี่ 184 เทีย่ วบินต่อสัปดาห์ และตัง้ แต่วนั ที่ 31 ตุลาคม 2553 บริษทั ฯ ได้เปิ ดทําการบินไปยัง
สนามบินฮาเนดะ เพิม่ เติมจากสนามบินนาริตะ ทําให้บริษทั ฯ ทําการบินไปยังสองจุดบินในเมืองโตเกียว และเพิม่ ความถีไ่ ป
ยังนาโกยาอีก 3 เทีย่ วบินต่อสัปดาห์

ส่วนที่ 1-4 หน้าที่ 4

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

เส้นทางสายใต้
เป็ นเส้นทางที่มสี ายการบินต้นทุนตํ่าเข้ามาแข่งขันมาก ได้แก่ ไทยแอร์เอเชีย เจ็ทสตาร์เอเชีย และไทเกอร์แอร์
บริษทั ฯ มีจุดบินให้บริการ 5 จุดบิน 3 ประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์ กัวลาลัมเปอร์ ปี นัง เดนปาซาร์ และจาการ์ตา ด้วยความถี่ 67
เทีย่ วบินต่อสัปดาห์
เส้นทางสายตะวันตก
เป็ นเส้นทางทีม่ ปี ริมาณผูโ้ ดยสารหนาแน่ นสูง และมีการเจริญเติบโตทีด่ โี ดยเฉพาะตลาดหลัก ได้แก่ อินเดีย บริษทั ฯ
มีจุดบินให้บริการ 15 จุดบิน 6 ประเทศ ได้แก่ เดลี มุมไบ กัลกัตตา ไฮเดอราบาด บังคาลอร์ ธากา โคลัมโบ กาฐมาณฑุ ย่างกุง้
เจนไน การาจี อิสลามาบัด ลาฮอร์ พาราณสี และพุทธคยา ด้วยความถี่ 96 เทีย่ วบินต่อสัปดาห์
เส้นทางสายตะวันออกกลาง
บริษทั ฯ มีจุดบินให้บริการไปยัง 2 จุดบิน ใน 2 ประเทศ ได้แก่ มัสกัต และดูไบ ด้วยความถี่ 10 เทีย่ วบินต่อสัปดาห์
เส้นทางสายอิ นโดจีน
เป็ นเส้นทางที่มกี ารเจริญเติบโตที่ดี เป็ นจุดแข็งของเครือข่ายเส้นทางบินภูมภิ าค และมีศกั ยภาพในการทํากําไรสูง
แต่มกี ารแข่งขันโดยสายการบินต้นทุนตํ่า บริษทั ฯ มีจุดบินให้บริการ 4 จุดบิน 3 ประเทศ ได้แก่ เวียงจันทน์ พนมเปญ ฮานอย
และโฮชิมนิ ห์ซติ ้ี ด้วยความถี่ 56 เทีย่ วบินต่อสัปดาห์

ส่วนที่ 1-4 หน้าที่ 5

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

ข้อมูลเส้นทางภูมิภาคเอเชีย
ปี 2553
รายได้จากการขนส่งผูโ้ ดยสาร (ล้านบาท) (1)......................................
ร้อยละของรายได้การขนส่งผูโ้ ดยสารรวม (%)....................................
ปริมาณการขนส่งผูโ้ ดยสาร (RPKs) (ล้านคน-กม.) (2) .........................
(2) ..................
ปริมาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสาร (ASKs) (ล้านทีน่ ง-กม.)
ั่
อัตราส่วนการขนส่งผูโ้ ดยสาร (%) .....................................................
จํานวนจุดหมายปลายทางทีใ่ ห้บริการตามตารางการบิน (ตาราง
การบินในภาคฤดูหนาว / ฤดูรอ้ น) (3) .................................................
จํานวนของเทีย่ วบินแบบประจํา (เทีย่ วบินต่อสัปดาห์) (ตารางการบิน
ในภาคฤดูหนาว / ฤดูรอ้ น) (3) ............................................................

ปี 2552

ปี 2551

52,952.4
44.8
21,565.7
29,352.6
73.5

45,916.5
42.5
19,701.7
28,360.6
69.5

52,339.7
40.9
20,886.6
30,012.6
69.6

42/39

42/42

43/43

401/392

366/375

428/418

หมายเหตุ :
(1)

(2)

(3)

รวมรายได้จากเทีย่ วบินแบบประจํา รายได้คา่ นํ้าหนักส่วนเกิน รายได้สทุ ธิจากการแลกเปลีย่ นการรับขนส่งผูโ้ ดยสารสุทธิจาก
เทีย่ วบินทีด่ าํ เนินการ โดยสายการบินอืน่ และขายโดยบริษทั ฯ ตามความตกลงเทีย่ วบินร่วม และรายได้จากการขายทีน่ งั ่
โดยสารบนเทีย่ วบินของสายการบินอืน่ ซึง่ ไม่ได้เป็ นเทีย่ วบินร่วมแต่ไม่รวมรายได้จากเทีย่ วบินซึง่ ไม่ได้อยูใ่ นตารางการบิน
และไม่รวมรายได้คา่ ธรรมเนียมชดเชยค่านํ้ามันและเงินค่าประกันภัยเรียกเก็บจากผูโ้ ดยสาร
ไม่รวมเทีย่ วบินซึง่ ไม่ได้อยูใ่ นตารางการบิน และเทีย่ วบินทีด่ าํ เนินการโดยสายการบินอืน่ และขายโดยบริษทั ฯ แต่รวม
เทีย่ วบินทีด่ าํ เนินการโดยบริษทั ฯ และขายโดยสายการบินอืน่
ไม่รวมกรุงเทพมหานครตารางการบินในภาคฤดูหนาวเริม่ ตัง้ แต่วนั อาทิตย์สดุ ท้ายของเดือนตุลาคมไปจนถึงวันเสาร์สดุ ท้าย
ของเดือนมีนาคม และตารางการบินในภาคฤดูรอ้ นเริม่ ตัง้ แต่วนั อาทิตย์สดุ ท้ายของเดือนมีนาคมไปจนถึงวันเสาร์สดุ ท้ายของ
เดือนตุลาคมของทุกปี

เส้นทางข้ามทวีป
เส้นทางอเมริกาเหนื อ
เป็ นตลาดที่ม ีขนาดใหญ่ และมีการแข่งขันสูงมาก การให้บริการเส้นทางบินขึ้นอยู่ก ับการเชื่อมโยงกับเครือข่าย
ภายในประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา ปี 2553 บริษัทฯ ให้บริการเที่ยวบินตรงไปยังลอสแองเจลีส จํานวน 7 เที่ยวบิน
ต่อสัปดาห์
นอกจากนัน้ บริษทั ฯ ได้ร่วมมือกับพันธมิตรการบินสตาร์อลั ไลแอนซ์ ได้แก่ ยูไนเต็ดแอร์ไลน์ ทําเทีย่ วบินรหัสร่วมไป
ยังจุดบินอื่นๆ อีก อาทิ เส้นทางข้ามแปซิฟิก บริษทั ฯ ได้ทาํ การบินร่วมกับยูไนเต็ดแอร์ไลน์ โดยมีลอสแองเจลีสเป็ นศูนย์กลางไป
ยังชิคาโก ซานฟรานซิสโก นิวยอร์ก เดนเวอร์ ดัลลัส โฮโนลูลู และวอชิงตัน ดี.ซี. รวมถึงออลนิปปอนแอร์เวย์สในเส้นทางจาก
ญี่ป่ ุ นเข้าอเมริกาเหนื อ และในเส้นทางข้ามแอตแลนติค บริษัทฯ ได้ทํ าการบินรหัสร่วมกับสายการบินลุ ฟท์ฮ ัน ซา โดยมี
แฟรงค์เฟิ ร์ตเป็ นศูนย์กลางไปยังนิวยอร์ก แอตแลนตา ไมอามี ชิคาโก และวอชิงตัน ดี.ซี. และ 3 จุดบินในประเทศแคนาดา
โดยร่วมมือกับสายการบินแอร์แคนาดาไปยัง โตรอนโต มอนทรีออล และแวนคูเวอร์ รวมทัง้ หมด 12 จุดบินใน 2 ประเทศ

ส่วนที่ 1-4 หน้าที่ 6

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

ข้อมูลเส้นทางอเมริ กาเหนื อ
ปี 2553
รายได้จากการขนส่งผูโ้ ดยสาร (ล้านบาท) (1) ...................................
ร้อยละของรายได้การขนส่งผูโ้ ดยสารรวม (%) .................................
ปริมาณการขนส่งผูโ้ ดยสาร (RPKs) (ล้านคน-กม.) (2)........................
(2) ................
ปริมาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสาร (ASKs) (ล้านทีน่ ง-กม.)
ั่
อัตราส่วนการขนส่งผูโ้ ดยสาร (%) ....................................................
จํานวนจุดหมายปลายทางทีใ่ ห้บริการตามตารางการบิน (ตาราง
การบินในภาคฤดูหนาว / ฤดูรอ้ น) (3) ................................................
จํานวนของเทีย่ วบินแบบประจํา (เทีย่ วบินต่อสัปดาห์) (ตารางการบิน
ในภาคฤดูหนาว / ฤดูรอ้ น) (3) ...........................................................

ปี 2552

ปี 2551

3033.5
2.6
1604.1
2086.3
76.9

1,970.3
1.8
1,063.1
1,406.2
75.6

4,453.6
3.5
2,124.1
2,905.9
73.1

1/1

1/1

2/1

7/7

4/5

14/5

หมายเหตุ:
(1)

(2)

(3)

รวมรายได้จากเทีย่ วบินแบบประจํารายได้คา่ นํ้าหนักส่วนเกินรายได้สทุ ธิจากการแลกเปลีย่ นการรับขนส่ง
ผูโ้ ดยสารสุทธิจากเทีย่ วบินทีด่ าํ เนินการโดยสายการบินอืน่ และขายโดยบริษทั ฯตามความตกลงเทีย่ วบินร่วม
และรายได้จากการขายทีน่ งโดยสารบนเที
ั่
ย่ วบินของสายการบินอืน่ ซึง่ ไม่ได้เป็ นเทีย่ วบินร่วมแต่ไม่รวมรายได้
จากเทีย่ วบินซึง่ ไม่ได้อยูใ่ นตารางการบินและไม่รวมรายได้คา่ ธรรมเนียมชดเชยค่านํ้ามันและเงินค่าประกันภัย
เรียกเก็บจากผูโ้ ดยสาร
ไม่รวมเทีย่ วบินซึง่ ไม่ได้อยูใ่ นตารางการบินและเทีย่ วบินทีด่ าํ เนินการโดยสายการบินอืน่ และขายโดยบริษทั ฯ
แต่รวมเทีย่ วบินทีด่ าํ เนินการโดยบริษทั ฯ และขายโดยสายการบินอืน่
ไม่รวมกรุงเทพมหานครตารางการบินในภาคฤดูหนาวเริม่ ตัง้ แต่วนั อาทิตย์สดุ ท้ายของเดือนตุลาคมไปจนถึง
วันเสาร์สดุ ท้ายของเดือนมีนาคมและตารางการบินในภาคฤดูรอ้ นเริม่ ตัง้ แต่วนั อาทิตย์สดุ ท้ายของเดือน
มีนาคมไปจนถึงวันเสาร์สดุ ท้ายของเดือนตุลาคมของทุกปี

เส้นทางยุโรป
บริษทั ฯ มีบริการเทีย่ วบินไปยัง 13 จุดบินใน 11 ประเทศของทวีปยุโรป ได้แก่ ลอนดอน แฟรงค์เฟิ รต์ ปารีส โรม
โคเปนเฮเกน สตอกโฮล์ม ซูรกิ มิวนิก เอเธนส์ มิลาน มาดริด มอสโก และออสโล ด้วยความถี่รวม 90 เทีย่ วบินต่อสัปดาห์
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2553 บริษทั ฯ ได้เพิม่ เทีย่ วบินไปยังปารีสจาก 7 เป็ น 10 เทีย่ วบินต่อสัปดาห์
สําหรับตลาดทีบ่ ริษทั ฯ ไม่ได้เปิ ดทําการบินโดยตรง ทัง้ ในยุโรปและสหราชอาณาจักร บริษทั ฯ ได้ทําความร่วมมือ
กับสายการบินพันธมิตรในการให้บริการเส้นทางบินโดยใช้เที่ยวบินรหัสร่วม (Code Sharing) ซึ่งครอบคลุม 53 จุดบิน ใน 18
ประเทศ

ส่วนที่ 1-4 หน้าที่ 7

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

ข้อมูลเส้นทางยุโรป
ปี 2553
รายได้จากการขนส่งผูโ้ ดยสาร (ล้านบาท) (1) ...................................
ร้อยละของรายได้การขนส่งผูโ้ ดยสารรวม (%) .................................
ปริมาณการขนส่งผูโ้ ดยสาร (RPKs) (ล้านคน-กม.) (2) ......................
(2) ................
ปริมาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสาร (ASKs) (ล้านทีน่ ง-กม.)
ั่
อัตราส่วนการขนส่งผูโ้ ดยสาร (%) ...................................................
จํานวนจุดหมายปลายทางทีใ่ ห้บริการตามตารางการบิน (ตาราง
การบินในภาคฤดูหนาว / ฤดูรอ้ น) (3) ...............................................
จํานวนของเทีย่ วบินแบบประจํา (เทีย่ วบินต่อสัปดาห์) (ตารางการบิน
ในภาคฤดูหนาว / ฤดูรอ้ น) (3) ..........................................................

ปี 2552

ปี 2551

36,700.1
31.0
21,655.2
27,847.4
77.8

35.994.4
33.3
20,184.8
26,337.5
76.6

43,500.0
34.0
20,870.3
26,196.8
79.7

13/13

12/13

12/12

87/85

77/ 84

81/ 81

หมายเหตุ:
(1)

(2)

(3)

รวมรายได้จากเทีย่ วบินแบบประจํา รายได้คา่ นํ้าหนักส่วนเกิน รายได้สทุ ธิจากการแลกเปลีย่ นการรับขนส่ง
ผูโ้ ดยสารสุทธิจากเทีย่ วบินทีด่ าํ เนินการโดยสายการบินอืน่ และขายโดยบริษทั ฯ ตามความตกลงเทีย่ วบินร่วม
และรายได้จากการขายทีน่ งโดยสารบนเที
ั่
ย่ วบินของสายการบินอืน่ ซึง่ ไม่ได้เป็ นเทีย่ วบินร่วมแต่ไม่รวมรายได้
จากเทีย่ วบินซึง่ ไม่ได้อยูใ่ นตารางการบินและไม่รวมรายได้คา่ ธรรมเนียมชดเชยค่านํ้ามันและเงินค่าประกันภัย
เรียกเก็บจากผูโ้ ดยสาร
ไม่รวมเทีย่ วบินซึง่ ไม่ได้อยูใ่ นตารางการบินและเทีย่ วบินทีด่ าํ เนินการโดยสายการบินอืน่ และขายโดยบริษทั ฯ
แต่รวมเทีย่ วบินทีด่ าํ เนินการโดยบริษทั ฯ และขายโดยสายการบินอืน่
ไม่รวมกรุงเทพมหานคร ตารางการบินในภาคฤดูหนาวเริม่ ตัง้ แต่วนั อาทิตย์สดุ ท้ายของเดือนตุลาคมไปจนถึง
วันเสาร์สดุ ท้ายของเดือนมีนาคม และตารางการบินในภาคฤดูรอ้ นเริม่ ตัง้ แต่วนั อาทิตย์สดุ ท้ายของเดือน
มีนาคมไปจนถึงวันเสาร์สดุ ท้ายของเดือนตุลาคมของทุกปี

เส้นทางออสเตรเลียและนิ วซีแลนด์
บริษัทฯ ให้บริการ 5 จุดบินใน 2 ประเทศ ได้แก่ ซิดนีย์ เมลเบิร์น บริสเบน เพิร์ธในออสเตรเลีย และโอ๊คแลนด์
ในนิวซีแลนด์ ด้วยความถีร่ วม 49 เทีย่ วบินต่อสัปดาห์ นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้จดั เทีย่ วบินรหัสร่วม (Code Sharing) กับสายการบินแอร์
นิ ว ซีแ ลนด์ ซึ่งเป็ น สายการบิน พัน ธมิต ร โดยการเชื่อ มโยงเครือ ข่ายการบิน ของบริษัท ฯ เข้า กับ เที่ย วบิน ระหว่า งเมือ ง
ท่องเทีย่ วต่างๆ รวม 7 จุดบิน ใน 2 ประเทศ
ข้อมูลเส้นทางออสเตรเลียและนิ วซีแลนด์
ปี 2553
รายได้จากการขนส่งผูโ้ ดยสาร (ล้านบาท) (1) ...................................
ร้อยละของรายได้การขนส่งผูโ้ ดยสารรวม (%) .................................
ปริมาณการขนส่งผูโ้ ดยสาร (RPKs) (ล้านคน-กม.) (2)........................
(2) .................
ปริมาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสาร (ASKs) (ล้านทีน่ ง-กม.)
ั่
อัตราส่วนการขนส่งผูโ้ ดยสาร (%) ....................................................
จํานวนจุดหมายปลายทางทีใ่ ห้บริการตามตารางการบิน (ตาราง
การบินในภาคฤดูหนาว / ฤดูรอ้ น) (3) ................................................
จํานวนของเทีย่ วบินแบบประจํา (เทีย่ วบินต่อสัปดาห์) (ตารางการบิน
ในภาคฤดูหนาว / ฤดูรอ้ น) (3) ...........................................................

ส่วนที่ 1-4 หน้าที่ 8

ปี 2552

ปี 2551

12,644.9
10.7
7,253.6
11,072.0
65.5

12,141.1
11.2
7,682.9
10,864.0
70.7

15,009.0
11.7
8,332.7
10,795.7
77.2

5/5

5/5

5/5

49/49

44/44

45/45

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

หมายเหตุ:
(1)

รวมรายได้จากเทีย่ วบินแบบประจํา รายได้ค่านํ้ าหนักส่วนเกิน รายได้สุทธิจากการแลกเปลีย่ นการรับขนส่ง
ผูโ้ ดยสารสุทธิจากเทีย่ วบินทีด่ ําเนินการโดยสายการบินอืน่ และขายโดยบริษทั ฯ ตามความตกลงเทีย่ วบินร่วม
และรายได้จากการขายทีน่ งโดยสารบนเที
ั่
ย่ วบินของสายการบินอืน่ ซึง่ ไม่ได้เป็ นเทีย่ วบินร่วมแต่ไม่รวมรายได้
จากเทีย่ วบินซึง่ ไม่ได้อยูใ่ นตารางการบินและไม่รวมรายได้ค่าธรรมเนียมชดเชยค่านํ้ามันและเงินค่าประกันภัย
เรียกเก็บจากผูโ้ ดยสาร
ไม่รวมเทีย่ วบินซึง่ ไม่ได้อยู่ในตารางการบินและเทีย่ วบินทีด่ ําเนินการโดยสายการบินอืน่ และขายโดยบริษทั ฯ
แต่รวมเทีย่ วบินทีด่ าํ เนินการโดยบริษทั ฯ และขายโดยสายการบินอืน่
ไม่รวมกรุงเทพมหานคร ตารางการบินในภาคฤดูหนาวเริม่ ตัง้ แต่วนั อาทิตย์สุดท้ายของเดือนตุลาคมไปจนถึง
วันเสาร์สุดท้ายของเดือนมีนาคม และตารางการบินในภาคฤดูร้อนเริม่ ตัง้ แต่วนั อาทิตย์สุดท้ายของเดือ น
มีนาคมไปจนถึงวันเสาร์สดุ ท้ายของเดือนตุลาคมของทุกปี

(2)

(3)

เส้นทางแอฟริกา
บริษัทฯ ได้เริม่ ทําการบินอีกครัง้ จากกรุงเทพฯ ไปโจฮันเนสเบิร์ก สาธารณรัฐแอฟริกาใต้จํานวน 4 เที่ยวบินต่อ
สัปดาห์ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2553 เพื่อรองรับปริมาณความต้องการของผูโ้ ดยสาร ในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก (FIFA
2010)
ข้อมูลเส้นทางแอฟริกา
ปี 2553
รายได้จากการขนส่งผูโ้ ดยสาร (ล้านบาท) (1)......................................
ร้อยละของรายได้การขนส่งผูโ้ ดยสารรวม (%)....................................
ปริมาณการขนส่งผูโ้ ดยสาร (RPKs) (ล้านคน-กม.) (2) .........................
(2) ..................
ปริมาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสาร (ASKs) (ล้านทีน่ ง-กม.)
ั่
อัตราส่วนการขนส่งผูโ้ ดยสาร (%) .....................................................
จํานวนจุดหมายปลายทางทีใ่ ห้บริการตามตารางการบิน (ตาราง
การบินในภาคฤดูหนาว / ฤดูรอ้ น) (3) .................................................
จํานวนของเทีย่ วบินแบบประจํา (เทีย่ วบินต่อสัปดาห์) (ตารางการบิน
ในภาคฤดูหนาว / ฤดูรอ้ น) (3) ............................................................

ปี 2552 (4)

ปี 2551

933.6
0.7
484.5
730.4
66.3

40.0
0.1
22.6
32.7
69.2

555.1
0.5
410.3
637.5
64.4

-/1

1/-

1/1

-/4

3/-

3/3

หมายเหตุ:
(1)

(2)

(3)

(4)

รวมรายได้จากเทีย่ วบินแบบประจํา รายได้คา่ นํ้าหนักส่วนเกิน รายได้สทุ ธิจากการแลกเปลีย่ นการรับขนส่ง
ผูโ้ ดยสารสุทธิจากเทีย่ วบินทีด่ าํ เนินการโดยสายการบินอืน่ และขายโดยบริษทั ฯ ตามความตกลงเทีย่ วบินร่วม และรายได้
จากการขายทีน่ งโดยสารบนเที
ั่
ย่ วบินของสายการบินอืน่ ซึง่ ไม่ได้เป็ นเทีย่ วบินร่วมแต่ไม่รวมรายได้จากเทีย่ วบินซึง่ ไม่ได้
อยูใ่ นตารางการบินและไม่รวมรายได้คา่ ธรรมเนียมชดเชยค่านํ้ามันและเงินค่าประกันภัยเรียกเก็บจากผูโ้ ดยสาร
ไม่รวมเทีย่ วบินซึง่ ไม่ได้อยูใ่ นตารางการบินและเทีย่ วบินทีด่ าํ เนินการโดยสายการบินอืน่ และขายโดยบริษทั ฯแต่รวม
เทีย่ วบินทีด่ าํ เนินการโดยบริษทั ฯ และขายโดยสายการบินอืน่
ไม่รวมกรุงเทพมหานคร ตารางการบินในภาคฤดูหนาวเริม่ ตัง้ แต่วนั อาทิตย์สดุ ท้ายของเดือนตุลาคมไปจนถึง
วันเสาร์สดุ ท้ายของเดือนมีนาคม และตารางการบินในภาคฤดูรอ้ นเริม่ ตัง้ แต่วนั อาทิตย์สดุ ท้ายของเดือนมีนาคมไปจนถึง
วันเสาร์สดุ ท้ายของเดือนตุลาคมของทุกปี
ทําการบินถึงวันที ่ 16 มกราคม 2552
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ความร่วมมือกับพันธมิ ตรการบินสตาร์อลั ไลแอนซ์
ในปี 2553 พันธมิตรการบินสตาร์อลั ไลแอนซ์ ได้มกี ารจัดทําแผนการดําเนินงานในหลายด้านเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าและรับมือการแข่งขันกับพันธมิตรคู่แข่งทีท่ วีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการพัฒนาและต่อยอดเพื่อ
เพิม่ คุณภาพและประสิทธิภาพสินค้าและบริการที่มอี ยู่แล้วให้เป็ นที่พอใจแก่ลูกค้ายิง่ ขึน้ ทัง้ นี้ แผนงานดังกล่าวได้มาจาก
ผลการสํารวจความพึงพอใจและความต้องการของกลุ่มสมาชิกบัตรทองของพันธมิตรกลุ่มสตาร์อลั ไลแอนซ์ (Star Alliance
Gold Member) ทําให้รวู้ ่าลูกค้ามีความต้องการการบริการทีม่ คี วามเฉพาะเจาะจงมากยิง่ ขึน้ อีกทัง้ ยังคงต้องการใช้บริการ
เดินทางกับพันธมิตรทีม่ เี ครือข่ายกว้างขวางครอบคลุมทัวโลกมากอยู
่
่เช่นเดิม
เพือ่ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าหลักทีต่ อ้ งการได้รบั การบริการทีร่ าบรื่น และต่อเนื่อง เป็ นมาตรฐานเดียวกันตลอด
เส้นทางในเครือข่ายการบินที่กว้างขวางครอบคลุมทัวโลก
่
สตาร์อลั ไลแอนซ์ ได้เร่งปรับปรุงและให้ความมันใจกั
่ บลูกค้าด้าน
การให้บริการด้านการตรวจบัตรโดยสารเพียงครัง้ เดียวตลอดเส้นทางบิน แม้จะต้องมีจุดเปลี่ยนเครื่องบินมากกว่า 1 ครัง้ (Through
Check-in) การบริหารจัดการระบบให้ บริการที่ม ีคุ ณภาพมากขึ้นเมื่อเกิดเหตุ การณ์ ไม่ ปกติ (Irregularity Handling Procedure) การ
ปรับปรุงสิทธิประโยชน์ และการบริการสําหรับสมาชิกบัตรทองที่มคี ุณ ภาพอย่างแท้จริง พัฒ นาช่องทางเพื่อการขายบัตร
โดยสารรอบโลก (Round-the-World Fare) และบัตรโดยสาร Circle Fare ด้วยแนวคิด Book & Fly ผ่านทาง www.staralliance.com
เป็ นครัง้ แรก การลงทุนพัฒนาด้านเทคโนโลยีเพื่อสร้างระบบพืน้ ฐานด้านการให้บริการต่างๆ มีคุณภาพสูงขึน้ อย่างต่อเนื่อง
รวมทัง้ เร่งพัฒนาการดําเนินการจัดซื้อจัดหาร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สงู สุดในหมู่สมาชิก ซึ่งนโยบายนี้
นอกจากจะประสบผลสําเร็จเป็ นทีพ่ อใจของลูกค้าแล้วยังสอดรับกับสภาวะทางเศรษฐกิจของสายการบินสมาชิกได้อย่างดี
สตาร์อลั ไลแอนซ์ ยังคงดําเนินนโยบายเลือกรับสายการบินหลักในประเทศ หรือในภูมภิ าคที่มปี ระชากรหนาแน่ น
และมีศ กั ยภาพในการเดิน ทาง รวมทัง้ เป็ น แหล่ งที่ม ีค วามเจริญ ทางเศรษฐกิจ โดยในปี 2553 สตาร์อลั ไลแอนซ์ ได้ร บั
สายการบิน หลัก 3 สายการบิน ใน 3 ทวีป ได้แ ก่ สายการบิน แทม (TAM Airlines) ประเทศบราซิล สายการบิน อีเจีย น
(Aegean Airlines) ประเทศกรีก และสายการบินเอธิโอเปี ย (Ethiopian Airlines) ประเทศเอธิโอเปี ย เข้าร่วมเป็ นพันธมิตร
นอกจากนี้ สตาร์อลั ไลแอนซ์ยงั ประสบความสําเร็จเหนือพันธมิตรคู่แข่งในการรับสายการบินสําคัญในทวีปอเมริกากลางเข้า
เป็ นสมาชิกอีก 2 สายการบิน คือ สายการบินอะเวียนกา/ทากา (Avianca/TACA Group) ประเทศเอลซัลวาดอร์ และสายการบิน
โคปา (COPA Airlines) ประเทศปานามา เมื่อเดือนพฤศจิก ายน 2553 ซึ่งหากรวมสายการบิน ทัง้ หมดทัง้ ที่เป็ น สมาชิก
ปั จ จุบ ัน และสมาชิก ในอนาคต พัน ธมิต รการบิน สตาร์อ ัล ไลแอนซ์ จะประกอบด้วย 31 สายการบิน มีเครือ ข่า ยการบิน
ครอบคลุมกว่า 1,292 สนามบินใน 188 ประเทศ และมีเที่ยวบินต่อวันสูงกว่า 22,518 เที่ยวบิน ตอกยํ้าความเป็ นที่หนึ่ ง
ด้านความยิง่ ใหญ่และการมีสว่ นแบ่งครองตลาดมากทีส่ ดุ

การตลาด
ในปี 2553 บริษัทฯ ได้ดําเนินธุรกิจการบิน พาณิ ชย์ครบรอบ 50 ปี ซึ่งบริษัทฯ มีการจัดกิจกรรมทัง้ ภายในและ
ภายนอก โดยเปิ ดโอกาสให้สายการบินคู่คา้ พนักงาน ผูม้ สี ่วนเกีย่ วข้อง ลูกค้าและประชาชนทัวไปได้
่
มสี ่วนร่วมในกิจกรรม
ต่ า งๆ และเป็ นการขอบคุ ณ ลู ก ค้า ที่เป็ นผู้ม ีอุ ป การะคุ ณ และสนั บ สนุ น บริษัท ฯ เป็ นอย่ า งดีต ลอดระยะเวลาที่ผ่ า นมา
การบิน ไทยเป็ น สายการบิน แห่ งชาติท่ีส ร้า งชื่อเสีย งในด้า นการให้บ ริก ารด้วยเสน่ ห์ข องความเป็ น ไทย และสร้า งความ
ภาคภูม ิใจให้แก่ ป ระเทศไทยมาโดยตลอด อย่างไรก็ต าม บริษัท ฯ สามารถฟั นฝ่ าวิก ฤติและอุป สรรคต่างๆ มาได้ด้วยดี
จนก้าวเข้าสู่ปีท่ี 50 และจะก้าวต่อไปอย่างมันคง
่ รวมถึงการดําเนินธุรกิจการบินพาณิชย์ควบคู่ไปกับการตระหนักถึงความ
รับผิดชอบต่อประเทศและสังคมโลก ในการรักษาสิง่ แวดล้อม บริษทั ฯ จึงมีความมุ่งมันในการดํ
่
าเนินธุรกิจการบินทีเ่ ป็ นมิตร
กับสิง่ แวดล้อม โดยมีนโยบายในด้านบริหารจัดการด้านสิง่ แวดล้อมตามมาตรฐานสากลอย่างชัดเจน รวมถึงรณรงค์สร้าง
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จิตสํานึกให้กบั พนักงานและฝึ กอบรมพนักงานในด้านสิง่ แวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ระบบการจัดการด้านสิง่ แวดล้อม
ดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้กรอบการแข่งขันทางด้านธุรกิจการบินได้อย่างยังยื
่ นถาวรต่อไป
เพื่อให้บริษทั ฯ สามารถดําเนินธุรกิจได้อย่างแข็งแกร่งและมันคง
่ กอปรกับสภาวะการแข่งขันทีร่ ุนแรงของธุรกิจการ
บินพาณิชย์ รวมถึงการแข่งขันของสายการบินต้นทุนตํ่า การขยายตัวอย่างรวดเร็วและทุกทิศทางของสายการบินจากกลุ่ม
ประเทศตะวัน ออกกลางที่ม ีค วามได้เปรีย บกว่าในหลายสาเหตุ รวมทัง้ กระแสนโยบายน่ านฟ้ าเสรีข องโลกปั จจุบ ัน และ
ผลกระทบจากปั จจัยภายนอกต่างๆ ทีไ่ ม่สามารถควบคุมได้ เช่น ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก ผลกระทบจากภาวะโลก
ร้อนและภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง การผันผวนของราคานํ้ามันในตลาดโลก และปั จจัยทางการเมืองภายในประเทศ
เป็ น ต้น ในปี 2553 บริษัท ฯ จึง ได้กํ า หนดแผนยุ ท ธศาสตร์ก ารพาณิ ช ย์ โดยมุ่ ง เน้ น การตลาดในเชิง รุ ก อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
(Proactive Marketing) ปรับปรุงนโยบายด้านราคาเพื่อความครบถ้วนและรวดเร็วทันต่อความแปรผันของความต้องการใน
ตลาด มีการนํ าระบบบริหารรายได้จากการขายทีน่ ัง่ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงกว่า ทีส่ ามารถวิเคราะห์และคาดการณ์ความต้องการ
การเดินทางของผูโ้ ดยสารได้อย่างละเอียดและแม่นยํา เพื่อเพิม่ คุณภาพรายได้และส่วนแบ่งการตลาดให้มากยิง่ ขึน้ ด้วยการ
รักษาฐานลูกค้าเดิม (Customer Retention) และขยายฐานลูกค้าใหม่เพิม่ ขึน้ (Customer Acquisition) โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้า
เป้ าหมายที่มศี กั ยภาพในการซื้อสูง (High Potential Customer) ทัง้ กลุ่มผู้โดยสารชัน้ หนึ่งและชัน้ ธุรกิจ (Premium Class)
ไปจนถึงกลุ่มลูกค้าองค์กร (Corporate Client) เพือ่ เพิม่ จํานวนผูโ้ ดยสารและรายได้ให้กบั บริษทั ฯ อย่างยังยื
่ น
นอกเหนือจากการพัฒนาฝูงบินให้ทนั สมัย และเพิม่ ความจุ/ความถีข่ องเทีย่ วบินไปยังตลาดทีม่ ศี กั ยภาพแล้ว บริษทั ฯ
ยังมุ่งเน้นการขายแบบเครือข่าย (Network Sales) ซึง่ อาศัยความเป็ นสายการบินทีม่ เี ครือข่ายครอบคลุมอย่างกว้างขวาง (Full
Service Premium Network Airline) อีกทัง้ ได้รบั ประโยชน์สงู สุดจากการขนส่งผูโ้ ดยสารระหว่างสายการบินในกลุ่มพันธมิตรสตาร์
อัลไลแอนซ์ (Star Alliance Airlines) ซึ่งมีสมาชิกในกลุ่มถึง 27 สายการบิน ทําให้สามารถเชื่อมโยงเส้นทางบินรอบโลกได้
กว้างขวางทีส่ ุด อีกทัง้ ยังใช้นโยบายความร่วมมือกับสายการบินคู่คา้ อื่นๆ (Partner Airlines) ระดับภูมภิ าคเพื่อสร้างรายได้
เพิม่ รวมทัง้ ระบบตัวแทนจําหน่ายทัวทุ
่ กมุมโลก
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้จดั รายการส่งเสริมการขายให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้ าหมายอย่างต่อเนื่อง
เช่น จัดแคมเปญ บินสบายสู่เส้นทางแห่งศรัทธา และการต่อยอดโครงการไมล์สร้างบุญทีเ่ ริม่ มาตัง้ แต่ปี 2551 ของการบริจาค
ไมล์จากสมาชิกรอยัลออร์คดิ พลัส เป็ นต้น ทัง้ นี้ เพื่อเป็ นการเพิม่ รายได้และขยายฐานลูกค้า รวมถึงกระตุ้นตลาดช่วงฤดู
การท่องเทีย่ วชะลอตัว
ด้านการเพิม่ คุณค่าสินค้าและบริการ บริษทั ฯ ได้พฒ
ั นารายการท่องเที่ยวทัง้ ในและต่างประเทศของรอยัลออร์คดิ
ฮอลิเดย์ (Royal Orchid Holidays: ROH) ให้มคี วามแตกต่างและหลากหลายมากยิง่ ขึน้ เพื่อตอบสนองความต้องการ และ
รูปแบบการดําเนินชีวติ ของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน โดยในปี 2553 นัน้ รอยัลออร์คดิ ฮอลิเดย์ เสนอแพ็กเกจมากกว่า 800
แพ็กเกจ ไปยัง 94 เมืองใน 32 ประเทศ และมีการส่งเสริมการขาย ในโอกาสครบรอบการดําเนิ นงาน 50 ปี อาทิ ฉลอง 50 ปี
กับการบินไทยเดินทางกับทัวร์เอือ้ งหลวงด้วยเทีย่ วบินพิเศษ เป็ นต้น
สําหรับระบบพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) บริษัทฯ ได้มกี ารพัฒนาปรับปรุงระบบการขายบัตรโดยสาร
ผ่านอินเทอร์เน็ตให้มขี นั ้ ตอนทีง่ ่ายคล่องตัวและสะดวกรวดเร็วต่อการใช้งานของลูกค้ามากยิง่ ขึน้ เพื่อตอบสนองวิวฒ
ั นาการ
ด้านเทคโนโลยีการสื่อสารทีเ่ ติบโตอย่างรวดเร็ว ผูโ้ ดยสารสามารถจองและซื้อบัตรด้วยระบบออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ของ
บริษัท ฯ คือ www.thaiairways.com รวมทัง้ ชํา ระเงิน ผ่ า นบัต รที่ส ามารถรองรับ สกุ ล เงิน ต่ า งประเทศได้ถึง 24 สกุ ล เงิน
ใน 34 ประเทศ ทัง้ นี้ เพื่อเพิ่มความสะดวกให้ผู้โดยสารมีช่องทางเลือกหลากหลายในการชําระเงิน และยังเป็ น การขยาย
รูป แบบการชําระค่าบัตรโดยสารผ่านบัต ร ATM และตู้เบิกถอนเงิน อัตโนมัติ กับธนาคารพาณิ ชย์ต่างๆ กว่า 5,000 แห่ง
ทัว่ ประเทศ ตลอด 24 ชัว่ โมง และในปี 2553 นี้ ได้ เปิ ดให้ บริก ารชํ าระบัตรโดยสารผ่ านธนาคารพาณิ ช ย์ อ่ืน ๆ เพิ่ ม เติ ม
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อีกหลายแห่ง ทัง้ ยังได้มกี ารเปิ ดการให้บริการ Mobile Service รูปแบบต่างๆ ทุกวันตลอด 24 ชัวโมง
่ ผ่านทางโทรศัพท์มอื ถือ
รวมทัง้ เพิม่ การให้บริการข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับการเดินทางผ่าน SMS
บริษัท ฯ ได้ม ีก ารพัฒ นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ท ัน สมัย เพื่อให้ก ารดําเนิ น งานมีป ระสิท ธิภ าพและเพิ่ม
ประสิทธิผลยิง่ ขึน้ เช่น จัดหาระบบ Data Warehouse ซึง่ เป็ นฐานข้อมูลเชิงบริหารขนาดใหญ่ขององค์กร ทําการเก็บรวบรวม
ข้อมูลสําคัญๆ จากฐานข้อมูลลูกค้าตามหน่ วยงานต่างๆ ซึ่งเป็ นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์และตัดสินใจของผูบ้ ริหารได้อย่าง
รวดเร็วและมีป ระสิท ธิภ าพมากขึ้น โดยองค์ ก รสามารถออกแบบรู ป แบบการเก็ บ ข้อมู ลให้ เหมาะสมกับ การเรียกใช้ งาน
มากยิง่ ขึน้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด การพัฒนาด้านเทคโนโลยีต่างๆ เหล่านี้เพื่อสนับสนุ นให้บริษทั ฯ มีผลประกอบการทีด่ ี
และสามารถเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันกับคูแ่ ข่งสายการบินต่างๆ ให้มกี ารเติบโตและพัฒนาอย่างยังยื
่ นต่อไป

การบริ การลูกค้า
บริษัทฯ มุ่งมันพั
่ ฒ นาและปรับปรุงคุณ ภาพการบริการลูกค้าอย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่อง ภายใต้นโยบายเชิงรุก
ปลูกฝั งวัฒนธรรมของการมุ่งเน้นลูกค้า (Customer Oriented Culture) แก่พนักงาน จัดโครงการรณรงค์ให้พนักงานทุกคน
ตระหนักถึงความสําคัญ ของการบริการจากใจ (Service from the Heart) ภายใต้เอกลักษณ์ ความเป็ นไทยและเสน่ ห์ไทย
ทุกจุดบริการแบบครบวงจร (Magic Service Ring) ให้บริษทั ฯ สามารถบรรลุถงึ วิสยั ทัศน์ การเป็ นสายการบินที่ลูกค้าเลือก
เป็ นลําดับแรก
ด้านการบริการบนเครื่องบิน บริษทั ฯ ได้มุ่งเน้นพัฒนาการบริการของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน รวมทัง้ อาหาร
และเครื่องดื่มที่ให้บริการเพื่อความเป็ นเลิศอย่างต่อเนื่อง ด้วยอาหารยอดนิยมของแต่ละท้องถิน่ อาหารฮาลาล และอาหาร
ไทย รวมไปถึงเมนู พเิ ศษเฉพาะช่วงเทศกาลสําคัญๆ ที่บรรจงคัดสรรคุณภาพวัตถุดบิ ที่ใช้ผลิต ผ่านการจัดเตรียมอย่างมี
คุณภาพ โดยพ่อครัวชัน้ นํ า เน้นความสะอาดถูกต้องตามสุขลักษณะ และความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล รวมทัง้ ยังมี
แผนพัฒ นาปรับ ปรุงผลิต ภัณ ฑ์ต่ า งๆ ที่ช ดั เจน เช่น การออกแบบตกแต่ งภายในห้องโดยสาร ที่นั ง่ และอุป กรณ์ ระบบ
สาระบันเทิงในเทีย่ วบินให้ทนั สมัยอยูใ่ นระดับพรีเมียม เพือ่ ให้ผโู้ ดยสารได้รบั สิง่ ทีด่ ที ส่ี ดุ
บริษั ท ฯ ยัง ได้ ดํ า เนิ น การสํ า รวจความพึ ง พอใจของผู้ โ ดยสารอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และสมํ่ า เสมอโดยจัด ทํ า เป็ น
ภาษาต่างประเทศ จํานวน 7 ภาษา ได้แก่ ไทย อังกฤษ ฝรังเศส
่ เยอรมัน ญี่ป่ ุน เกาหลี และจีน เพื่อประเมินความพึงพอใจ
ของผู้โดยสารต่อจุดบริการหลักต่างๆ อย่างครบวงจร สํารวจความต้องการ พฤติกรรม และทัศนคติของลูกค้า เพื่อนํ ามา
เป็ นข้อมูลในการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และคุณภาพการบริการให้เป็ นไปตามความต้องการของลูกค้า รวมไปถึงเพื่อ
ความสอดคล้องกับ พฤติก รรมในการเดิน ทางของลู ก ค้า ที่แ ปรเปลี่ย นไป และเพื่อ ตอบสนองการแข่งขัน ซึ่งนับ วัน จะทวี
ความรุนแรงมากขึน้

การเงิ นและการบัญชี
จากวิกฤติก ารณ์ ทางการเงิน ในประเทศสหรัฐอเมริกาและกลุ่ม ประเทศในสหภาพยุโรป รวมถึงปั ญ หาการเมือง
ภายในประเทศ ซึ่งต่อเนื่องมาตัง้ แต่ปี 2552 ประกอบกับเหตุการณ์ ภูเขาไฟระเบิดทีป่ ระเทศไอซ์แลนด์ ได้ส่งผลกระทบต่อ
ภาคการขนส่งทางอากาศและการดําเนินงานของบริษทั ฯ โดยเฉพาะในช่วงครึง่ ปี แรก หลังจากทีบ่ ริษทั ฯ ประสบภาวะวิกฤติ
และได้ฟ้ื นตัวกลับมามีผลกําไรในปี 2552 อันเป็ นผลมาจากการดําเนินการตามแผนฟื้ นฟูธุรกิจอย่างเคร่งครัดแล้ว ในปี 2553
บริษทั ฯ ได้จดั ทําแผนการปรับโครงสร้างทางการเงินเพื่อเสริมสร้างความมันคงอย่
่
างยังยื
่ นในระยะยาวต่อเนื่องจากแผนฟื้ นฟู
ธุรกิจดังกล่าวข้างต้น เพื่อรองรับการลงทุนขยายกิจการและเพิม่ ศักยภาพในการแข่งขัน รวมถึงเสริมสภาพคล่องทางการเงิน
ให้เหมาะสม และเกิดเสถียรภาพทางการเงินสําหรับการดําเนินธุรกิจภายใต้ภาวะความผันผวนในธุรกิจการบินในปี 2553
บริษทั ฯ ได้ดาํ เนินการตามแผนการปรับโครงสร้างทางการเงินดังกล่าวประกอบด้วย
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•

การออกและเสนอขายหุ้นสามัญ เพิ่มทุ น โดยเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2553 บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญ
เพิม่ ทุนจํานวน 483,870,967 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 31 บาท รวมเป็ นเงินทีไ่ ด้รบั ทัง้ สิน้ ประมาณ 15,000 ล้านบาท

•

การจัดหาเงิน กู้ระยะยาว อายุ 5-7 ปี จากสถาบัน การเงิน ในประเทศ วงเงิน รวมทัง้ สิ้น 27,000 ล้านบาท
เบิกรับเงินกูใ้ นปี 2553 แล้วจํานวน 20,500 ล้านบาท และจะเบิกรับเงินกูส้ ่วนทีเ่ หลือจํานวน 6,500 ล้านบาท
ภายในปี 2554

•

การจัดหาวงเงิน สิน เชื่อ Revolving Credit Line เพื่อสํารองแทนเงิน สดสําหรับ การดําเนิ น งาน และรองรับ
ผลกระทบจากความผันผวนของธุรกิจการบินในวงเงินประมาณ 15,000 ล้านบาท โดยบริษทั ฯ ได้ลงนามใน
สัญญาสินเชือ่ กับสถาบันการเงินในประเทศแล้วในวงเงินรวม 5,500 ล้านบาท มีอายุของสัญญาระหว่าง 3-7 ปี

นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้ดาํ เนินการจัดหาเงินกูร้ ะยะยาวในรูปแบบของสัญญาเช่าทางการเงิน (Financial Lease) เพื่อ
ชํา ระค่ า ซื้อ เครื่อ งบิน แบบแอร์บ ัส A330-300 จํ า นวน 2 ลํ า โดยมี European Export Credit Agencies (ECA) เป็ นผู้ค้ํ า
ประกันเงินกู้ในวงเงิน 169.0 ล้านยูโร โดยเบิกรับเงินกู้และชําระค่าเครื่องบินเรียบร้อยแล้วในเดือนมีนาคม 2553 อย่างไรก็ตาม
เครื่องบินทัง้ 2 ลําดังกล่าว รวมถึงเครื่องบินแบบแอร์บสั A330-300 อีก 3 ลํา ทีไ่ ด้เบิกรับเงินกู้และชําระค่าเครื่องบินแล้วใน
เดือนธันวาคม 2552 ยังไม่ได้รบั การติดตัง้ เก้าอี้ชนั ้ ประหยัด สืบเนื่องมาจากปั ญหาการส่งมอบเก้าอี้จากบริษทั ผูผ้ ลิตล่าช้า
โดยบริษทั ฯ ได้ทาํ การจัดหาผูผ้ ลิตเก้าอีร้ ายใหม่เรียบร้อยแล้วและมีแผนทีจ่ ะติดตัง้ เก้าอี้ และรับมอบเครือ่ งบินลําแรกในเดือน
มีนาคม 2554
นอกจากการจัดหาเงินกูร้ ะยะยาวเพิม่ เติมระหว่างปี แล้ว ในปี 2553 บริษทั ฯ ได้ชาํ ระคืนเงินต้นสําหรับหนี้เงินกูร้ ะยะ
ยาวระหว่างปี รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 25,560.24 ล้านบาท ทําให้บริษทั ฯ มียอดหนี้เงินกู้และหนี้สนิ ภายใต้สญ
ั ญาเช่าเครื่องบิน
(รวมหนี้ทถ่ี งึ กําหนดชําระภายใน 1 ปี ) ของบริษทั ฯ ลดลงจาก 154,899.87 ล้านบาท ณ สิน้ ปี 2552 เป็ น 146,279.68 ล้านบาท
ณ สิน้ ปี 2553 และจากการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนทําให้บริษทั ฯ มีทุนจดทะเบียนทีช่ าํ ระแล้วเพิม่ ขึน้ จาก 16,989.01 ล้านบาท
ณ สิน้ ปี 2552 เป็ น 21,827.72 ล้านบาท ณ สิน้ ปี 2553 และทําให้อตั ราส่วนหนี้สนิ ต่อทุน ลดลงจาก 4.1 เท่า ณ สิน้ ปี 2552
เป็ น 2.5 เท่า ณ สิน้ ปี 2553
ในด้านการบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนนัน้ บริษัทฯ ได้จดั ให้มกี ารกู้เงินในสกุลที่ม ี
กระแสเงินสดสุทธิส่วนเกิน เพื่อรองรับภาระการชําระคืนหนี้ตามหลักการ Natural hedging และมีการระดมทุนสกุลบาทด้วย
ส่วนหนึ่ง เพื่อลดผลกระทบที่จะมีต่องบการเงินของบริษทั ฯ โดยตลอดปี 2553 บริษัทฯ ยังไม่มกี ารเข้าทําธุรกรรม Cross
Currency Swap (CCS) ทัง้ นี้ สัดส่วนหนี้ ในสกุลเงินต่างๆ ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีอยู่ใน 4 สกุลหลัก
ได้แก่ USD : EUR : JPY : THB = 1 : 35 : 9 : 55 ส่วนการบริหารความเสีย่ งจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้ นัน้ โดยใน
ปี 2553 บริษทั ฯ ได้ดาํ เนินการเข้าทําธุรกรรม Interest Rate Swap (IRS) กับหนี้สกุลยูโร โดยทําการแปลงอัตราดอกเบีย้ ยูโร
แบบอัตราลอยตัวเป็ น อัตราคงที่ จํานวน 4 รายการ วงเงิน รวม 268.33 ล้านยูโร ทัง้ นี้ สัดส่วนหนี้ ของบริษัทฯ ที่มอี ตั รา
ดอกเบีย้ คงทีต่ ่อหนี้ทม่ี อี ตั ราดอกเบีย้ ลอยตัว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เท่ากับ 46 : 54
ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ ทริส เรทติ้ง จํากัด ได้ประกาศปรับอันดับเครดิตองค์กรและตราสารหนี้ของ
บริษทั ฯ จากระดับ A เป็ นระดับ A+ รวมถึงหุน้ กูท้ บ่ี ริษทั ฯ มีแผนทีจ่ ะออกและเสนอขายวงเงินประมาณ 8,000 ล้านบาท ซึ่ง
เป็ นการจัดหาเพิม่ เติมสําหรับปี 2554 ตามแผนการปรับโครงสร้างทางการเงิน อันดับเครดิตที่เพิม่ ขึน้ ดังกล่าวสะท้อนถึง
สถานะทางการเงิน ของบริษัท ฯ ที่ป รับ ตัวดีข้นึ จากความสํา เร็จ ในการเพิ่ม ทุ น ในเดือ นกัน ยายน 2553 ประกอบกับ ผล
ประกอบการทีป่ รับตัวดีขน้ึ จากการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจโลก และจากโครงการลดต้นทุนค่าใช้จ่าย
สําหรับปี 2554 นอกจากการเตรียมออกและเสนอขายหุน้ กูช้ ุดใหม่ดงั กล่าวแล้ว บริษทั ฯ ยังมีแผนการจัดหาเงินทุน
เพื่อชําระค่าซื้อเครื่องบินแบบแอร์บสั A330-300 จํานวน 2 ลํา ที่มกี ําหนดรับมอบในไตรมาสที่ 4 ควบคู่ไปกับการบริหาร
ส่วนที่ 1-4 หน้าที่ 13
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ความเสีย่ งทางการเงินและการบริหารกระแสเงินสด รวมถึงการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ และการวางแผน
เพื่อรองรับการปรับใช้มาตรฐานบัญชีใหม่ต่อไปในอนาคต ทัง้ นี้ เพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพทางการเงินของบริษทั ฯ ให้มคี วาม
มันคงอย่
่
างยังยื
่ น
ปั จ จุ บ ัน บริษัท ฯ อยู่ ระหว่า งการพัฒ นาระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) ซึ่งเป็ นระบบที่ส ามารถ
นํ ามาใช้ในการบริหารจัดการทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประกอบการตัดสินใจของฝ่ ายบริหารบนพืน้ ฐานที่เป็ น
ปั จ จุบ ัน ทัง้ นี้ ซอฟต์แ วร์ท างด้า น ERP ที่บ ริษัท ฯ พิจ ารณานํ ามาใช้ค ือ Systems, Applications and Products in Data
Processing (SAP) โดยคณะกรรมการบริษัท ฯ มีม ติให้ดํ า เนิ น การติด ตัง้ ระบบ SAP ของบริษัท ฯ (Corporate SAP) ที่
สามารถเชื่อมโยงระบบ SAP ทัง้ หมดของบริษทั ฯ ให้เป็ นระบบเดียวกัน (Integrated System) และจัดทําระบบข้อมูลบริหาร
กลาง (Corporate MIS System) ได้ อ ย่ า งสมบู ร ณ์ โดยให้ เร่ ง รัด ดํ า เนิ น การติด ตัง้ ระบบ SAP ทางด้ า น Financial and
Accounting เป็ นลําดับแรก ดังนัน้ เพื่อให้เป็ นไปตามมติคณะกรรมการบริษทั ฯ จึงได้มกี ารจัดทํา Corporate SAP Master
Plan ที่ม ีแผนการติดตัง้ ระบบ SAP 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 Stabilize the Foundation ระยะที่ 2 Extend the Solution และ
ระยะที่ 3 Optimize the Business ขณะนี้ บริษทั ฯ อยู่ระหว่างการดําเนินการในระยะที่ 1 Stabilize the Foundation ซึ่งเป็ น
การดํ า เนิ น โครงการติด ตัง้ ระบบ SAP ทางด้ า นการเงิน และการบัญ ชี (Financial and Accounting) รวมถึง การจัด ซื้ อ
และการบริหารวัสดุคงคลัง โดยมีแผนจะเริม่ ต้นการติดตัง้ ระบบ (Implementation) ในเดือนมกราคม 2554

การปฏิ บตั ิ การบิน
ตลอดการดําเนินธุรกิจทีผ่ ่านมา สิง่ ทีบ่ ริษทั ฯ ให้ความสําคัญเป็ นอันดับแรกคือ ความปลอดภัยในการปฏิบตั กิ ารบิน
เนื่องจากภารกิจหลักของบริษทั ฯ คือ การปฏิบตั กิ ารบินเพื่อนํ าผูโ้ ดยสารและพัสดุจุดหมายปลายทางด้วยความสะดวกสบาย
ตรงต่อเวลา และด้วยความปลอดภัยสูงสุดตามมาตรฐานสากลเป็ นสําคัญ โดยมุ่งเน้นมาตรฐานความปลอดภัยของกรมการ
ขนส่งทางอากาศ (Department of Civil Aviation: DCA) องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation
Organization: ICAO) องค์การร่วมเพื่อบริหารการบินแห่ งยุ โรป (Joint Aviation Authorities: JAA) องค์ก รบริห ารการบิน แห่ ง
สหรัฐอเมริกา (Federal Aviation Administration: FAA) และการตรวจประเมินความปลอดภัย ด้านการปฏิบตั ิการบินของ
สมาคมการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (International Air Transport Association: IATA)
การเสริมสร้างความปลอดภัยให้เกิดขึ้นตัง้ แต่การคัดสรรบุคลากรการบินที่มคี วามสามารถอย่างเข้มงวด อีกทัง้
บุคลากรต้องผ่านหลักสูตรการฝึ กอบรมหลายขัน้ ตอนเพื่อให้มนใจว่
ั ่ าบริษัทฯ ได้สร้างบุคลากรที่มปี ระสิทธิภาพ มีการนํ า
อุป กรณ์ เครื่อ งช่วยในการฝึ ก บิน ที่ท ัน สมัยมาทําการฝึ ก เพื่อให้ได้บุ ค ลากรที่ม ีค วามพร้อมในการปฏิบ ัติงาน นอกจากนี้
บริษัท ฯ ยังได้ดํ า เนิ น การพัฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยการนํ า ระบบ e-Learning มาใช้เพื่อ ทบทวนและเพิ่ม พู น ความรู้ใ ห้
สอดคล้ อ งกับ เทคโนโลยีก ารบิน ที่ท ัน สมัย อีก ทัง้ นํ า แนวคิด ด้ า นการจัด การความรู้ (Knowledge Management) มา
ประยุกต์ใช้เพือ่ ส่งเสริมการแลกเปลีย่ นความรูใ้ นกลุ่มผูป้ ฏิบตั งิ าน
ความปลอดภัยในห้องผูโ้ ดยสารเป็ นอีกด้านหนึ่งทีบ่ ริษทั ฯ ให้ความสําคัญ ผูโ้ ดยสารจะได้สมั ผัสเสน่หก์ ารให้บริการ
แบบไทย (Touches of THAI) พร้อมกับรูส้ กึ ได้ถงึ ความปลอดภัย บริษทั ฯ จึงเน้นการสร้างพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินทีม่ ี
จิตสํานึกในการให้บริการ ที่ใส่ใจในความปลอดภัย เพื่อให้ผู้โดยสารมีความเชื่อมันในการปฏิ
่
บตั ิการบินและประทับใจใน
บริการทีเ่ ป็ นเลิศตลอดการเดินทาง (Consistent In-Flight Service Excellence) โดยจัดให้มหี ลักสูตรการอบรมและทบทวน
อย่างต่อเนื่อง ซึง่ เป็ นแนวทางทีบ่ ริษทั ฯ ยึดถือและปฏิบตั ติ ลอดมา
นอกเหนือจากความปลอดภัยและการบริการที่ดเี ยีย่ ม อีกสิง่ หนึ่งที่บริษัทฯ ให้ความสําคัญมาโดยตลอด คือ การใส่ใจ
ด้านสิง่ แวดล้อมและการบริหารทรัพยากรธรรมชาติท่มี อี ยู่ให้เกิดประโยชน์ สูงสุด บริษัทฯ จึงดําเนินการโครงการบริหาร
เชื้อเพลิงอากาศยาน (Fuel Management) ซึ่งเป็ นการบริหารจัดการนํ้ าหนักบรรทุกให้เหมาะสม ควบคุมปริมาณเชื้อเพลิง
ส่วนที่ 1-4 หน้าที่ 14
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สํารอง เพือ่ ลดการใช้น้ํามันอย่างต่อเนื่อง นอกจากการบริหารการใช้น้ํามันทีม่ ปี ระสิทธิภาพแล้ว บริษทั ฯ ยังได้เริม่ ดําเนินการ
บริหารจัดการเพือ่ ลดอัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Emission) อีกด้วย
เพื่อสอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว 5 ปี และ “Mission TG100” ในปี 2553 บริษัทฯ ได้เริม่ ปรับการบริหาร
จัดการ โดยมุ่งเน้นกระบวนการดําเนินงานที่สนั ้ และกระชับ (Lean Operation) โดยออกแบบระบบการทํางานใหม่เพื่อช่วย
เพิม่ ผลผลิต พัฒนาศักยภาพในการทํางาน และลดต้นทุน
เพื่อเป็ น การเพิ่ม ประสิท ธิภ าพการให้บริก ารผู้โดยสารบนเครื่องบิน บริษัทฯ ได้พ ฒ
ั นาระบบ Cabin Attendant
Pre-Flight Study and Briefing System ซึ่ ง เป็ นระบบที่ อ อกแบบและพัฒ นาขึ้น โดยพนั ก งาน ด้ ว ยการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศทีท่ นั สมัย และนวัตกรรมในการเชื่อมต่อข้อมูลจากฐานข้อมูลทีแ่ ตกต่างกัน เพื่อให้ขอ้ มูลทีใ่ ช้งานอยู่ในปั จจุบนั บน
ระบบต่างๆ ถูกนํ ามาประมวลใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดบนพื้นฐานของความสะดวกและง่ายต่อการใช้งานสําหรับบุคลากร
ที่ป ฏิบ ัติห น้ า ที่ ทัง้ นี้ มีวตั ถุ ป ระสงค์เพื่อ ช่ วยให้พ นั ก งานต้อ นรับ บนเครื่อ งบิน ได้ร บั ข้อ มู ลข่าวสารที่จํา เป็ น สํา หรับ การ
เตรียมการก่อนการบินได้อย่างครบถ้วนในเวลาที่รวดเร็ว ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มอื ถือทุกรุ่นทุกแบบ และ
สามารถเข้าถึงข้อมูลเพื่อการเตรียมการก่อนการบินได้ในทุกทีท่ ุกเวลาตามความต้องการ ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ด้วย
ระบบรักษาความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลในระดับสูงสุดตามมาตรฐานสากล บริษทั ฯ เชื่อมันว่
่ าระบบ Cabin Attendant
Pre-Flight Study and Briefing System จะช่วยยกระดับคุณภาพการให้บริการ ตลอดจนช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพการให้บริการ
ผูโ้ ดยสารบนเครือ่ งบิน เพือ่ ให้ผโู้ ดยสารเกิดความพึงพอใจสูงสุดจากการใช้บริการของการบินไทย
ทัง้ นี้ ระบบ Cabin Attendant Pre-Flight Study and Briefing System ได้ ร ับ รางวัล ชนะเลิศ จากการประกวด
ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ดเี ด่นแห่งชาติประจําปี 2552 (Thailand ICT Awards 2009) ในหมวด Tourism and Hospitality และ
รางวัล ชนะเลิ ศ การประกวด Asia Pacific ICT Alliance (APICTA) Awards 2009 ในหมวด Tourism and Hospitality
โดยล่าสุดได้รบั รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นในหมวดนวัตกรรมดีเด่นประจําปี 2553
โดยภาพรวมของการปฏิบตั กิ ารบิน บริษทั ฯ ได้มุ่งเน้นในเรื่องของมาตรฐานด้านความปลอดภัยในระดับสูงสุด และ
คุณภาพการให้บริการบนเครื่องบินที่ดเี ลิศ โดยการนํ าเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทนั สมัย และมาตรฐานด้านความปลอดภัย
ที่เป็ น ที่ยอมรับในระดับสากลมาประยุกต์ใช้อย่างสอดประสานเข้ากับเอกลัก ษณ์ ก ารให้บริการด้วยความเป็ น ไทยในการ
ให้บริการเพื่อคงไว้ซ่งึ มาตรฐานและประสิทธิภาพการให้บริการที่ดเี ยีย่ ม ความพึงพอใจและความประทับใจของผู้โดยสาร
ทุกครัง้ ทีเ่ ดินทาง ความมันใจในการเลื
่
อกใช้บริการ เพื่อให้การบินไทยเป็ นสายการบินอันดับแรกทีผ่ โู้ ดยสารเลือกใช้บริการ
สําหรับการเดินทางในครัง้ ต่อไป
นอกจากนี้ เพื่อเป็ นการร่วมเฉลิมฉลองทีบ่ ริษทั ฯ ดําเนินกิจการมาครบวาระ 50 ปี ในปี 2553 สายปฏิบตั กิ ารได้รบั
อนุ ม ัติให้ดํา เนิ น โครงการ “IT Sparkling for 50th Anniversary 1960 - 2010” เพื่อ พัฒ นาระบบสารสนเทศสํา หรับ ธุ ร กิจ
สายการบินในรูปแบบใหม่ดว้ ยการนําเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ นั สมัยและมีความแตกต่างมาประยุกต์ใช้ต่อยอดการให้บริการ
ของบริษทั ฯ เพื่อเป็ นทางเลือกให้แก่ลูกค้าในการเข้าถึงบริการของการบินไทยผ่านโทรศัพท์มอื ถือ ตลอดจนเพื่อร่วมส่งเสริม
การพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย โดยร่วมกับสํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA) และสมาคม
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) โดยมีตวั อย่างผลงานดังนี้ “Little Captain” เป็ นเกมส์บน iPhone และ iPad
ทีส่ ามารถดูขอ้ มูลเทีย่ วบิน รายการส่งเสริมการขาย และเชื่อมต่อเว็บไซต์ของการบินไทย “THAI m Service” เป็ นโปรแกรม
เพื่อใช้บ ริก ารของการบิน ไทยบน iPhone และ BlackBerry “SMS Query 451-4455” และ “TG SIM” เป็ น ระบบสอบถาม
ข้อมูลการบินแบบตอบกลับอัตโนมัตผิ ่าน SMS “Call Genie 02-400-4000” เป็ นระบบสอบถามข้อมูลการบินด้วยเสียง เป็ น
ต้น และโครงการที่อยู่ระหว่างการดําเนินการใกล้แล้วเสร็จ ได้แก่ ระบบบัตรขึ้นเครื่องบินบนโทรศัพท์มอื ถือ (Mobile 2D
Barcode Boarding Pass) เป็ นต้น
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ความปลอดภัย ความมันคง
่ และมาตรฐานการบิน
หนึ่งในภารกิจและคุณ ค่าหลักของบริษัทฯ ในฐานะสายการบินแห่งชาติ คือ การเสริมสร้างและรักษามาตรฐาน
คุณภาพ ความปลอดภัย ความมันคง
่ และมาตรฐานการบิน (Quality Aviation Safety Security and Standards) ในระดับ
สากลอย่างต่อเนื่อง โดยคํานึงถึงผลกระทบกับสิง่ แวดล้อม บริษทั ฯ มีการดําเนินงานในเชิงรุกในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
ความปลอดภัย ความมันคงโดยรวม
่
และความปลอดภัยด้านการบิน เพื่อก่อให้เกิดความมันใจต่
่ อลูกค้าในกระบวนการ
ปฏิบตั งิ านผลิตภัณฑ์ และบริการของบริษทั ฯ ขณะเดียวกันบริษทั ฯ สามารถดําเนินการให้เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ
มาตรฐาน และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
ความปลอดภัยด้านการบินขึน้ อยู่กบั การปฏิบตั กิ าร 3 ด้านหลัก คือ การปฏิบตั กิ ารทางการบิน การซ่อมบํารุงอากาศยาน
และการปฏิบตั กิ ารภาคพืน้ ซึ่งบริษทั ฯ ให้ความสําคัญเป็ นอย่างยิง่ ต่อการรักษามาตรฐานความปลอดภัยทัง้ 3 ด้าน โดยได้ปฏิบตั ิ
ตามมาตรฐาน และกฎข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัยที่กําหนดขึ้นโดยกรมการบินพลเรือน (Thai Department of Civil
Aviation) คณะกรรมการการบินพลเรือน (Civil Aviation Board : CAB) องค์กรบริหารการบินแห่งสหรัฐอเมริกา (Federal
Aviation Administration: FAA) องค์การความปลอดภัยด้านการบินแห่งสหภาพยุโรป (European Aviation Safety Agency :
EASA) กลุ่มประเทศประชาคมยุโรป ตลอดจนหน่วยงานทีก่ าํ กับดูแลธุรกิจการบินในเขตการปกครองทีบ่ ริษทั ฯ ทําการบิน
บริษั ท ฯ ได้ ป ฏิ บ ัติ ต ามมาตรฐานและข้อ พึ ง ปฏิ บ ัติ (Standard and Recommended Practices : SARP) ของ
องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization : ICAO) ที่ได้กําหนดให้สายการบิน
จะต้องดําเนินการจัดให้มรี ะบบบริหารความปลอดภัย (Safety Manangement Systerm : SMS) อย่างต่อเนื่องซึง่ เป็ นระบบ
บริหารจัดการด้านความปลอดภัยทีเ่ กี่ยวเนื่องกับการปฏิบตั กิ ารบิน การปฏิบตั กิ ารด้านภาคพื้น การซ่อมบํารุง และหน่ วยต่างๆ
ที่เกี่ย วข้อ ง เพื่อ ยกระดับ มาตรฐานความปลอดภัย ของการปฏิบ ัติก ารของบริษัท ฯ ให้ อ ยู่ ในระดับ สากลและเพื่อ ให้ ม ี
องค์ประกอบสมบูรณ์ แบบ ดังนัน้ บริษัทฯ ได้ปรับปรุงคู่ม ือความปลอดภัย และคุ ณภาพ (THAI Safety and Quality Manual :
TSQM) ซึง่ เป็ นคูม่ อื ความปลอดภัยและคุณภาพทีค่ รอบคลุมทัง้ ฝ่ ายปฏิบตั กิ ารบินและหน่วยธุรกิจทัง้ หมด
บริษทั ฯ ได้จดั ตัง้ ฝ่ ายวางแผนการตอบสนองภาวะฉุกเฉินและวิกฤติ (Emergency and Crisis Response Planning
Department) เพื่อเตรียมความพร้อมในการบริห ารจัดการกับเหตุก ารณ์ ต่างๆ ในภาวะฉุ ก เฉิน และวิก ฤติ ที่อาจจะส่งผล
กระทบต่อธุรกิจของบริษทั ฯ ทําให้ต้องหยุดชะงัก เช่น การจัดทําคู่มอื หรือแผนเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ใน
ภาวะวิกฤติต่างๆ ที่อาจเกิดขึน้ และมีศูนย์ปฏิบตั ิการ (Crisis Management Operation Center : CMOC) ในภาวะฉุ กเฉิน
และวิกฤติ เพื่อใช้ในการอํานวยการและสังการให้
่
กบั ฝ่ ายบริหารของบริษัทฯ รวมทัง้ หน่ วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องภายใน
บริษัท ฯ เพื่อ ให้ม ีทิศ ทางการดํา เนิ น การไปในแนวทางเดีย วกัน และสอดคล้อ งกับ แผนการ หรือ คู่ม ือ ต่ า งๆ ที่ได้ม ีก าร
เตรียมการไว้ล่วงหน้า
บริษัทฯ ได้จดั ตัง้ คณะกรรมการบริหารความปลอดภัยและคุณภาพ (Management Safety and Quality Board :
MSQB) ซึ่งประกอบด้วยผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั ฯ และมีการประชุมกันปี ละ 2 ครัง้ รวมทัง้ มีคณะกรรมการบริหารความ
ปลอดภัย (Company Safety Coomittee : CSC) คณะกรรมการความมันคงด้
่
างการบิน (Aviation Security Committee :
ASC) และคณะกรรมการควบคุมคุณภาพ (Quality Assurance Committee : QAC) ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากฝ่ ายต่างๆ
มีการประชุมเป็ นประจําทุกเดือน เพื่อพิจารณาทบทวน และสอบทานประสิทธิภาพผลการดําเนินงานด้านความปลอดภัย และ
ความมันคงการบิ
่
นให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้
นอกเหนือจากการดําเนินการด้านการรักษาความปลอดภัยแล้ว บริษทั ฯ ยังให้ความสําคัญสูงสุดต่อการรักษาความ
มันคง
่ โดยบริษทั ฯ ได้มกี ารปรับปรุงคู่มอื ความมันคงของบริ
่
ษทั ฯ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้อยู่ในระดับสากล อีกทัง้ ในปี 2553
บริษัท ฯ ได้ผ่านการตรวจประเมิน และการพิจ ารณาทบทวนความปลอดภัย ความมันคง
่ และมาตรฐานการบิน สําหรับ
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ระบบปฏิ บ ัติก าร รวมทัง้ การตรวจประเมิน แผนการติ ด ตามผลการแก้ ไ ข (Corrective Action Plan) ภายใต้ โ ครงการ
Universal Security Audit Program (USAP) จากองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) และการตรวจประเมิน
จาก Transportation Security Administration (TSA)-U.S. Department of Homeland Security และ Office of Transport
Security (OTS) ในประเทศออสเตรเลีย โดยผลการตรวจประเมินในทุกพืน้ ทีก่ ารปฏิบตั งิ านเป็ นทีน่ ่ าพอใจ จึงทําให้มนใจได้
ั่
ว่ า การบริห ารจัด การด้ า นความปลอดภั ย และความมัน่ คงทางการบิ น ของบริษั ท ฯ มีค วามทัน สมัย สอดคล้ อ งตาม
มาตรฐานสากล ก่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ลกู ค้า และผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
ในปี 2553 บริษัทฯ ได้รบั การรับรองมาตรฐานการตรวจประเมินความปลอดภัย ความมันคง
่ ด้านการปฏิบตั กิ าร
ด้า นการขนส่ ง ทางอากาศของสมาคมการขนส่ ง ทางอากาศระหว่ า งประเทศ (IATA Operational Safety Audit : IOSA)
อย่างต่อเนื่อง ซึ่ง IOSA จะทําการตรวจประเมินความปลอดภัยทุก 2 ปี ซึ่งการรับรองนี้เป็ นการรับรองมาตรฐานด้านความ
ปลอดภัย และความมันคงทางการบิ
่
นของสายการบินทีก่ ําหนดโดยสมาคมการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (International
Air Transport Association: IATA) ในส่วนของภาครัฐ (TSA) ประเทศสหรัฐอเมริกาและ (OTS) ประเทศออสเตรเลีย ได้ทํา
การตรวจประเมินการดําเนินงานด้านความมันคงการบิ
่
นของบริษทั ฯ เป็ นประจําทุกปี บริษทั ฯ ได้รบั การรับรองมาตรฐานสากล
ในหลายกระบวนการ และหลายหน่ วยงาน จึงทําให้บริษัทฯ ถูกตรวจสอบกระบวนการบริหาร ขัน้ ตอนการปฏิบตั ิงาน รวมถึง
อุปกรณ์และสิง่ อํานวยความสะดวกในการทํางานตามระยะเวลาทีแ่ ต่ละมาตรฐานได้กําหนดไว้ อาทิ มาตรฐานด้านคุณภาพ (Quality
Aspect) บริษทั ฯ ได้ให้ความสําคัญ ได้กําหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์ เป้ าหมาย รวมถึงแผนปฏิบตั ใิ นการพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ (Tangible Product) และการบริการ (Intangible Product) ให้เป็ นไปตามมาตรฐานสากล และ
เพือ่ ให้ลูกค้าประทับใจในการให้บริการของบริษทั ฯ ตามทีล่ กู ค้าคาดหวัง ทัง้ นี้ จะเห็นได้จากหลายหน่วยงานในบริษทั ฯ ได้รบั
การรับรองมาตรฐานสากลคุณภาพ ISO 9001 อาทิ ฝ่ ายบริการลูกค้าภาคพืน้ ฝ่ ายครัวการบิน ฝ่ ายช่าง ฝ่ ายการพาณิชย์สนิ ค้า
และไปรษณียภัณฑ์ เป็ นต้น
ด้วยตระหนักถึงความสําคัญ ด้านมาตรฐานอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทํางานของพนักงาน เพราะ
พนักงานเป็ นหัวใจหลักของบริษทั ฯ ในการทีจ่ ะขับเคลื่อนบริษทั ฯ เพื่อให้บรรลุวสิ ยั ทัศน์ในการสร้างผลงานทีม่ คี ุณภาพ ความ
ปลอดภัย และสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า บริษัทฯ จึงได้กําหนดนโยบายเรื่องนี้ไว้อย่างชัดเจนตลอดมา รวมทัง้ ได้
จัดตัง้ คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานในสถานประกอบการทุกแห่งของบริษทั ฯ
ในทุกระดับตามข้อกําหนดของกฎหมาย
ในอนาคต นอกเหนือจากระบบการบริหารด้านความปลอดภัย (Safety Management System : SMS ) ของบริษัทฯ ที่
กําลังดําเนินการอยู่ขณะนี้ บริษทั ฯ มีแผนพัฒนามาตรฐานด้านคุณภาพ (Quality Management System: QMS) ด้านความมันคง
่
(Security Management System : SMS) ด้ านสิ่งแวดล้ อม (Environmental Management System : EMS) อย่ างต่ อเนื่ อง โดย
ติดตามการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานและกฎเกณฑ์จากหน่ วยงานหรือองค์การต่างๆ เพื่อกําหนดเป็ นมาตรฐานของบริษัทฯ
รวมทัง้ ประเมินสถานการณ์ โดยดูจากความเสี่ยง และความเป็ นไปได้ เพื่อจะนํ ามาสู่ระบบการป้ องกันการเกิดเหตุการณ์
ล่วงหน้า (Proactive Action) ต่อไป

เทคโนโลยีสารสนเทศ
บริษทั ฯ ได้ตระหนักถึงความสําคัญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในฐานะเครื่องมือเชิงกลยุทธ์ (Strategic Tool) ทีจ่ ะ
สนับสนุนและขับเคลื่อนการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ของบริษทั ฯ ให้ประสบผลสําเร็จ ทัง้ ในด้านการเพิม่ ความสามารถ
ในการแข่งขัน ได้อย่างยังยื
่ น บรรลุ ม าตรฐานการบริก ารลูก ค้า ที่สูงขึ้น และทัน การณ์ รวมถึงปรับ ปรุงประสิท ธิภ าพและ
ประสิท ธิผ ลของการดํ า เนิ น งานของบริษัท ฯ ดังนั น้ บริษัท ฯ ได้ม ีก ารวางแผนปฏิรูป การบริห ารจัด การด้า นเทคโนโลยี
สารสนเทศแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศและโครงสร้างพืน้ ฐานให้มคี วามทันสมัย คล่องตัว และยืดหยุ่นมากขึน้ รวมถึง
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มีค วามมัน่ คงปลอดภัย ในทุ ก กระบวนการ โดยกํ า หนดเป็ น ยุ ท ธศาสตร์ห ลัก ของบริษัท ฯ ที่จ ะเร่งผลัก ดัน ให้สํา เร็จ ตาม
เป้ าหมายร่วมกัน
ในปี 2553 บริษัทฯ ได้ขยายบริการใหม่ๆ ผ่านระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิม่ ความสะดวกรวดเร็ว เพิม่
คุณภาพ และสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้าในทุกจุดบริการ ให้สามารถเข้าถึงบริการต่างๆได้โดยง่ายด้วยตนเองจากทุกที่
ตลอดเวลา เช่น บริการผ่านอุปกรณ์ เคลื่อนที่แบบพกพา (Mobile Service) ทีล่ ูกค้าสามารถใช้งานได้ทงั ้ บนโทรศัพท์มอื ถือ
สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต ผูโ้ ดยสารสามารถสอบถามข้อมูลรายละเอียดเที่ยวบิน กําหนดการเดินทาง ตรวจสอบการสํารองที่นัง่
การตรวจรับบัตรโดยสาร การให้บริการข้อมูลแพ็คเกจทัวร์เอื้องหลวง (Royal Orchid Holidays) การให้บริการตรวจสอบ
จํานวนไมล์สะสม และข้อมูลการใช้ไมล์สะสมล่าสุด 5 รายการของสมาชิกรอยัลออร์คดิ พลัส (Royal Orchid Plus) ตาราง
เทีย่ วบินบริการขนส่งสินค้า สถานการณ์ขนส่งสินค้า และค่าบริการคลังสินค้าขาเข้า ทัง้ นี้ ลูกค้าสามารถใช้บริการเหล่านี้ ผ่าน
โปรแกรมบราวเซอร์ของโทรศัพท์มอื ถือได้ท่เี ว็บไซต์ m.thaiairways.com อีกทัง้ ยังสามารถรับหรือสอบถามข้อมูลข่าวสาร
ผ่านทาง SMS (SMS Broadcasting & Query) ที่ห มายเลขโทรศัพ ท์ 0-2451-4455 นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแ ผนที่จะขยาย
บริการ การชําระเงินและออกบัตรโดยสารอัตโนมัตผิ ่านระบบเบิกถอนเงินอัตโนมัตขิ องธนาคารให้มากขึน้ รวมถึงเพิม่ ความ
สะดวกรวดเร็วในการตรวจรับบัตรโดยสาร โดยผูโ้ ดยสารสามารถทําการตรวจรับบัตรโดยสารในเทีย่ วบินต่างประเทศได้ดว้ ย
ตนเองทีท่ ่าอากาศยานสุวรรณภูมผิ ่านพื้นที่บริการตนเองส่วนกลาง (Common Use Self-Service) และในปี 2554 บริษทั ฯ
จะเปิ ดบริการให้ลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลเที่ยวบิน ตารางบิน และสถานการณ์ ขนส่งสินค้า ผ่านการสังการด้
่
วยเสียง
(Speech Recognition) เป็ น ภาษาไทย และตอบกลับ อัต โนมัติในรูป แบบ SMS ที่ห มายเลขโทรศัพ ท์ 0-2400-4000 บน
โทรศัพท์มอื ถือทุกชนิดจากผูใ้ ห้บริการเครือข่ายทีเ่ ป็ นคู่คา้ ของบริษทั ฯ ซึง่ นับเป็ นอีกก้าวหนึ่งของการใช้เทคโนโลยีทท่ี นั สมัย
ให้เข้าถึงกลุม่ ลูกค้า และอํานวยความสะดวกสบายแก่ลกู ค้าของบริษทั ฯ ได้เป็ นอย่างดี
ปั จจุบนั บริษทั ฯ ได้ให้บริการผ่านทางเว็บไซต์ นอกเหนือจากการให้บริการข้อมูลการท่องเทีย่ ว บริษทั ฯ ได้ขยาย
ขีดความสามารถของระบบการขายทัวร์เอื้องหลวงบนเว็บไซต์ www.thaiairways.com ให้ลูกค้าสามารถจองแพ็คเกจทัวร์ ได้อย่าง
รวดเร็ว เพื่อ รองรับ การจัดเก็บ และรวบรวมข้อมูลรูป แบบการดําเนิ น ชีวิตของสมาชิก เพิ่ม ศัก ยภาพของระบบการสร้าง
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้า (Customer Relations Manangement: CRM) และสร้างความภักดีของลูกค้า (Customer Loyalty)
ให้มากขึน้ และอยู่ในระหว่างการพัฒนาเพื่อเพิม่ บริการให้สมาชิกรอยัลออร์คดิ พลัสทีม่ ถี นิ่ พํานักอยู่ในต่างประเทศสามารถ
จองและออกรางวัลบัตรโดยสารได้ดว้ ยตนเองด้วยการชําระค่าภาษี และค่าธรรมเนียมเป็ นสกุลเงินต่างๆ โดยบัตรเครดิตผ่าน
ระบบออนไลน์ในโครงการแลกรางวัลบัตรโดยสารการบินไทยในเส้นทางบินทีอ่ อกเดินทางจากทัวโลก
่
บริษทั ฯ ได้ปรับปรุงระบบการบริการสินค้าขาเข้าทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเพิม่ ศักยภาพการให้บริการการขนส่งสินค้า
และไปรษณียภัณฑ์ขาเข้าเพิม่ ขึน้ 2 ส่วนคือ การชําระค่าบริการคลังสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ และการตรวจสอบข้อมูลบัญชี
สินค้าอากาศยานทางอิเล็กทรอนิกส์ สําหรับการชําระค่าบริการคลังสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นการเพิม่ ช่องทางการชําระ
ค่าบริการคลังสินค้าให้กบั บริษทั ผูป้ ระกอบการหรือตัวแทนขนส่งสินค้าทีใ่ ช้บริการคลังสินค้ากับการบินไทยให้สามารถชําระ
ค่ า ธรรมเนี ย มต่ า งๆ เช่ น ค่ า ธรรมเนี ย มคลัง สิน ค้า และค่ า เก็บ รัก ษาสิน ค้า ผ่ า นการตัด บัญ ชีธ นาคารผ่ า นทางเว็บ ไซต์
www.thaicargo.com แทนการชําระด้วยเงินสดทีค่ ลังสินค้าเพียงอย่างเดียว นอกจากนี้ ผูป้ ระกอบการทีใ่ ช้บริการคลังสินค้า
กับการบินไทยสามารถตรวจสอบข้อมูลบัญชีสนิ ค้าสําหรับอากาศยานทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ถูกต้อง ก่อนนํ าส่งข้อมูลบัญชี
สินค้าสําหรับอากาศยานและใบขนส่งสินค้าขาเข้าให้กรมศุลกากร ทําให้สามารถดําเนินพิธกี ารศุลกากรได้สะดวกรวดเร็วขึน้
ระบบสารสนเทศที่สนับสนุ น การปฏิบตั ิงานของนักบิน และลูก เรือ นอกจากจะสนับสนุ น การให้บริก ารลูก ค้าบน
เครือ่ งบินและช่วยบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้เหมาะสมกับเทีย่ วบินแล้ว ในปี 2553 บริษทั ฯ ได้ปรับปรุงระบบให้รองรับ
การทํางานอิเล็ก ทรอนิก ส์เพิ่ม ขึ้น เช่น ส่งตารางการบินของนัก บินและลูก เรือทางอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ เพื่อลดปริม าณการใช้
กระดาษ ประหยัดค่าใช้จ่ายเพิม่ ความคล่องตัวในการปฏิบตั งิ าน และเป็ นการสนับสนุ นแนวคิด Travel Green การขยายขีด
ส่วนที่ 1-4 หน้าที่ 18

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

ความสามารถของระบบเตรีย มการก่ อนบิน ของพนัก งานต้อ นรับ บนเครื่องบิน ซึ่งเป็ น ระบบที่สนั บ สนุ น การเตรียมการ
ให้บริการผูโ้ ดยสารและปฏิบตั กิ ารบินให้แก่พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินให้สามารถเตรียมการบินได้จากทุกที่ ทุกเครือข่าย
และทุกเวลา รองรับการใช้งานผ่านโทรศัพท์มอื ถือ แท็บเล็ต และเครื่องคอมพิวเตอร์ได้เต็มรูปแบบมากขึน้ และการสอบถาม
ข้อมูลการบิน รวมถึงการส่งข้อมูลการบินทีส่ าํ คัญไปยังลูกเรือ ผ่านทาง SMS ได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ
อนึ่ง บริษัทฯ เล็งเห็นความสําคัญของความรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจต่ อสังคม (Corporate Social Responsibility :
CSR) โดยการบินไทยเป็ นสายการบินแรกในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟิกทีร่ ่วมรายการชดเชยการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
กับสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) โดยได้พฒ
ั นาระบบ THAI Voluntary Carbon Offset Program ขึน้ และ
เปิ ดโอกาสให้ผโู้ ดยสารสามารถบริจาคเงินด้วยความสมัครใจผ่านบัตรเครดิตเพื่อชดเชยการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้
ผ่านทางเว็บไซต์ www.thaiairways.com เมือ่ ทําการสํารองทีน่ งและชํ
ั่
าระค่าบัตรโดยสารเรียบร้อยแล้ว โดยเงินทีไ่ ด้รบั บริจาค
จะนําไปสนับสนุนโครงการพลังงานทดแทน ซึง่ ได้รบั การรับรองอย่างเป็ นทางการจากสหประชาชาติ
นอกจากนี้ ในการบริหารจัดการการเงินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษทั ฯ ได้พฒ
ั นากระบวนการคํานวณต้นทุน
ของงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Financial Management : ITFM) เพื่อให้ทราบถึงต้นทุนค่าใช้จ่ายทีแ่ ท้จริงในการใช้
บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึง่ จะช่วยให้การบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ และคุม้ ค่ากับการลงทุน
บริษทั ฯ มีการบริหารจัดการความเสีย่ งอย่างเป็ นรูปธรรมมากขึน้ โดยในปี 2553 ได้มกี ารเพิม่ ระบบสารสนเทศที่
สําคัญเข้าสูร่ ะบบสํารองในศูนย์คอมพิวเตอร์สาํ รองฉุกเฉิน พร้อมทัง้ ปรับปรุงคู่มอื การปฏิบตั งิ าน รวมถึงฝึกซ้อมใหญ่ประจําปี
ในส่วนของการกูค้ นื ระบบและคลังข้อมูลให้กลับคืนสู่สภาพปกติ โดยจําลองเหตุฉุกเฉินขึน้ ซึง่ ประสบความสําเร็จเป็ นอย่างดี
ทัง้ นี้ เพื่อให้ม นใจว่
ั ่ าเมื่อเกิดเหตุก ารณ์ ท่ีไม่คาดคิดขึ้น ระบบบริการลูก ค้าและการใช้งานของระบบสารสนเทศต่างๆ จะ
สามารถดําเนินไปอย่างต่อเนื่องโดยไม่กระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ หรือส่งผลกระทบน้อยทีส่ ุด นอกจากนี้ บริษทั ฯ
ยังตระหนักถึงการรักษาความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยหลังจากที่ได้กําหนดนโยบายและมาตรการการรักษา
ความมันคงปลอดภั
่
ยด้านสารสนเทศเมื่อปี 2552 ในปี 2553 คณะทํางานด้านความมันคงปลอดภั
่
ยเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Corporate IT Security Working Group : CIS) ได้กาํ หนดมาตรฐานและคูม่ อื การรักษาความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ใช้เป็ นแนวปฏิบตั ริ ว่ มกันเพือ่ สร้างความมันใจในเรื
่
อ่ งความปลอดภัยของสารสนเทศ ซึง่ ถือเป็ นทรัพย์สนิ ทีม่ คี า่ ของบริษทั ฯ
ตัง้ แต่ปี 2554 เป็ นต้นไป จะเป็ นช่วงเวลาแห่งการบูรณาการระบบสารสนเทศหลักของบริษทั ฯ โดยการเปลีย่ นจาก
ระบบคอมพิวเตอร์เมนเฟรม ไปสู่ระบบเครือข่ายทีม่ คี วามทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากขึน้ ซึ่งจะช่วยสนับสนุ นการดําเนิน
ธุรกิจในหลายๆด้านได้มากขึน้ อาทิ
•

ระบบการขายและการบริก ารลู ก ค้า (Passenger Services System) การปรับ ระบบการสํา รองที่นั ง่ การ
ควบคุม ระบบการสํารองที่นัง่ การออกบัตรโดยสาร และการให้บริการตรวจรับบัตรโดยสารผู้โดยสารของ
บริษัทฯ ไปสู่ Platform ใหม่ ที่ทนั สมัยสามารถตอบสนองการบริการลูกค้า ปรับเปลี่ยนความต้องการด้าน
ธุรกิจได้อย่างรวดเร็วและเพิม่ ประสิทธิภาพการทํางานของบริษทั ฯ ได้ดยี งิ่ ขึน้

•

New Loyalty System เป็ นระบบใหม่ของรายการสะสมไมล์ Royal Orchid Plus เพื่อการสร้างและรักษาฐาน
ลูก ค้า ส่งเสริม และสนั บ สนุ น การตลาดของบริษัท ฯ ช่ ว ยให้ก ารดํา เนิ น การรณรงค์แ ละส่งเสริม การขายมี
ประสิทธิภาพดีมากขึน้

•

Global Tour Management System เพื่อสร้างและขยายเครือข่ายการซื้อขายโปรแกรมการท่องเที่ยว ทัวร์
เอื้อ งหลวง ให้เป็ น ระบบการขายตรงผ่ า นอิน เทอร์เน็ ต ไปยังลู ก ค้า กลุ่ ม เป้ า หมายมากขึ้น และสนั บ สนุ น
กระบวนการสร้างแพ็คเกจทัวร์ได้หลากหลายเพือ่ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากขึน้ ด้วย
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•

ระบบคลังข้อมูล จัดเก็บข้อมูล อาทิ การเดินทางของผูโ้ ดยสาร เที่ยวบิน ฯลฯ ใช้ในการเก็บข้อมูลของลูกค้า
แบบครบวงจร นํ าข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อการบริหารจัดการด้านการขายและการตลาด วางแผนการออกแบบ
การบริการให้มคี วามจําเพาเจาะจงมากขึน้

•

New Cargo IT System เป็ นระบบใหม่ทท่ี นั สมัยมาทดแทนระบบ ORCHIDS ในการสนับสนุนการทํางานด้าน
การปฏิบตั กิ ารคลังสินค้า การสํารองและจัดระวางบรรทุก การขาย การบริหารรายได้ ตลอดจนการจัดการ
บัญ ชีรายได้ ทัง้ นี้ เพื่อเพิ่ม รายได้จ ากการขนส่งสิน ค้า ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน และศัก ยภาพการ
แข่งขันตลอดจนสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า

•

Corporate SAP (Finance & Accounting) เป็ นโครงการเพิม่ ประสิทธิภาพกระบวนการจัดเก็บรายได้ การเงิน
ให้รวดเร็ว มีป ระสิทธิภ าพมากขึ้น รวมทัง้ การบริห ารงานบุค คล โดยเชื่อมโยงระบบ SAP และฐานข้อมูล
ทุกระบบในปั จจุบนั และในอนาคตให้เป็ นระบบเดียวกัน (Integrated ERP System) และสามารถจัดทําระบบ
ข้อมูลบริหารกลาง (Corporate MIS System) ทีส่ มบูรณ์เพือ่ ประกอบการตัดสินใจของผูบ้ ริหาร

โครงสร้างพื้น ฐานเทคโนโลยีสารสนเทศได้ม ีการปรับเปลี่ยนเช่นเดียวกัน ทัง้ ในการปรับปรุงการบริห ารจัดการ
การนําเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ นั สมัยมาประยุกต์ใช้ เพือ่ รองรับการเปลีย่ นแปลงของระบบหรือโครงการด้านธุรกิจ อาทิ
•

Application Integration Platform (ESB & ODS) เพื่อให้การเชื่อมต่อระบบสารสนเทศต่างๆ โดยใช้โครงสร้างทาง
เทคนิคในรูปแบบมาตรฐานสากลและสามารถใช้ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยระบบทีส่ าํ คัญทีจ่ ะเริม่ ใช้
การเชือ่ มต่อนี้เป็ นระบบแรก คือ Passenger Sales and Services

•

Cloud Computing เป็ นการนํ าเทคโนโลยีทท่ี นั สมัย ตลอดจนแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศในรูปแบบใหม่
มาต่ อยอดในส่วนของ Server Virtualization ที่บ ริษัท ฯ ได้ดําเนิ น การไว้แ ล้ว ให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการทางธุรกิจได้อย่างทันการณ์มากขึน้

•

โครงการในกลุ่ม e-Collaboration เพื่อสนับสนุ นการสื่อสาร การทํางานร่วมกันของพนักงาน และการบริหาร
จัดการและแบ่งปั นความรู้ภายในองค์กร ให้ม ีป ระสิทธิภาพมากขึ้น ลดค่าใช้จ่าย และสนับสนุ น Green IT
ได้มกี ารพัฒนาระบบต่างๆ เช่น ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ จัดเตรียมโครงสร้างพืน้ ฐานและโปรแกรม
สนั บสนุ นการสื่อสารและการทํ างานร่ วมกันของพนั กงานในองค์ กร (Corporate Unified Communication and
Collaboration) ระบบการบริหารจัดการและแบ่งปั นความรู้ (Knowledge Manangement) ให้เป็ นคลังความรู้
ขององค์ก รที่บุ ค ลากรทุ ก ระดับ สามารถเข้า ถึงได้ง่า ย และสามารถนํ า ไปใช้ในการปฏิบ ัติงานได้อ ย่ า งมี
ประสิทธิผล เป็ นต้น

นอกจากนัน้ ยังมีการพัฒ นาระบบอื่นๆ เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรฐาน กฎหมาย ข้อกําหนดทางธุรกิจ และความ
ปลอดภัย เพื่อให้ระบบมีความน่ าเชื่อถือและสร้างความมันใจให้
่
แก่ผูใ้ ช้ทงั ้ ภายในและภายนอก เช่น การนํ าระบบโครงสร้าง
พื้นฐานกุญแจสาธารณะ (Public Key Infrastructure) มาใช้เพื่อรองรับการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature)
ในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และ Web Service Security เพื่อรองรับการเข้าถึงระบบสารสนเทศผ่านเครือข่ายการ
สื่อสารและมีระบบการรักษาความปลอดภัยทีเ่ หมาะสม จากผูใ้ ช้ทงั ้ ที่เป็ นพนักงาน ลูกค้า และคู่คา้ ทีไ่ ด้รบั สิทธิให้สามารถ
เข้าถึงระบบข้อมูลใดๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง จากทุกสถานทีท่ ม่ี บี ริการเครือข่ายสือ่ สารได้ตลอดเวลา เป็ นต้น
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การบริ หารทรัพยากรบุคคล
บริษทั ฯ ตระหนักถึงความสําคัญของบุคลากรซึง่ เป็ นทรัพยากรทีม่ คี ุณค่ายิง่ ขององค์กร บริษทั ฯ จึงมีนโยบายให้ฝ่าย
พัฒนาและฝึ กอบรมบุคลากรดําเนินการพัฒนาคุณภาพของพนักงานของบริษทั ฯ ให้ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพอย่าง
ต่อเนื่อง โดยการเสริมสร้างศักยภาพของพนักงานให้มคี วามรู้ ความเชีย่ วชาญ มีทกั ษะทีจ่ ําเป็ นและสอดคล้องกับภารกิจทุก
แขนงของบริษทั ฯ อาทิ ด้านการพาณิชย์ ด้านการขนส่งสินค้า ด้านการบริการสถานี และบริการลานจอด ด้านคุณภาพ อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย ด้านภาษาและวัฒนธรรม ด้านการบริหารงานและพฤติกรรมศาสตร์ ตลอดจนการเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร และปลูกฝั งคุณ ธรรม จริยธรรม ค่านิยมและจิตสํานึกที่ดใี ห้กบั พนักงาน ส่งเสริมให้พนักงานมีความรักและความ
ผูกพันในองค์กร เพื่อร่วมกันนํ าพาบริษัทฯ ไปสู่ความสําเร็จตามเป้ าหมายตามแผนกลยุทธ์ นอกจากนี้ ยังครอบคลุมการ
พัฒ นานวัตกรรมในการฝึ กอบรมเพื่อให้ม ีระบบการฝึ กอบรมที่ทนั สมัย รวมทัง้ การวิจยั และวางแผนเพื่อพัฒ นาคุณ ภาพ
หลักสูตรการฝึ กอบรมให้สอดรับกับสภาวการณ์ในปั จจุบนั ตลอดจนดําเนินการบริหารจัดการองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาบริษทั ฯ
ไปสูอ่ งค์กรแห่งการเรียนรู้
เพื่อสนองกลยุทธ์ของบริษทั ฯ ในปี 2553 ฝ่ ายพัฒนาและฝึ กอบรมบุคลากร จึงได้เริม่ ดําเนินการบริหารจัดการองค์
ความรูข้ องบริษทั ฯ โดยได้กาํ หนดและจัดลําดับกลุ่มความรูท้ ส่ี าํ คัญสําหรับการดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ และอยูร่ ะหว่างพัฒนา
กระบวนการบริหารจัดการองค์ความรูใ้ ห้เป็ นระบบ รวมทัง้ ส่งเสริมการสร้างชุมชนนักปฏิบตั ิ เพื่อก่อให้เกิดวัฒนธรรมการ
แลกเปลี่ยนการเรียนรูท้ วทั
ั ่ ง้ องค์กร อันนํ าไปสู่การเป็ น “องค์กรแห่งการเรียนรู”้ นอกจากนี้ ยังเริม่ ดําเนินการบริหารจัดการ
พนักงานผู้มผี ลสัมฤทธิสู์ ง (Talent Management) โดยได้เริม่ กําหนดกรอบแนวคิด นโยบาย และกระบวนการต่างๆ เพื่อ
จัดทําให้เป็ น ระบบสําหรับ การวางแผนการสืบ ทอดตําแหน่ ง โดยการออกแบบแนวทางการประเมิน เพื่อระบุ ผู้ท่ีม ีค วาม
เหมาะสม ในตําแหน่ งสําคัญสําหรับจัดทําเป็ น Candidate Pool List เพื่อนํ าไปสู่แผนการพัฒนาเป็ นรายบุคคล (Individual
Development Plan: IDP) พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้เริม่ ดําเนินการปรับปรุงการทํางานร่วมกันระหว่างหน่ วยงานแบบบูรณาการ
โดยในปี น้ีได้ทําการศึกษาเพื่อกําหนดลักษณะงานทีต่ ้องทํางานร่วมกันตามสายงานใน 3 สายงานเป็ นลําดับแรก ประกอบด้วย
สายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ สายทรัพยากรบุคคลและบริหารทัวไป
่ และสายการเงินและการบัญชี โดยทําการวิเคราะห์ปัญหา
เพือ่ จัดลําดับความสําคัญ และกําหนดแนวทางแก้ไขเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการทํางาน
ในด้านการฝึ กอบรมหลักสูตรด้านการบริหารงานและพฤติกรรมศาสตร์ บริษัทฯ ได้ปรับปรุงกลยุทธ์การบริหาร
บุคลากรที่มุ่งเน้นบทบาทหน้าที่และภารกิจที่สําคัญของบริษัทฯ สร้างทรัพยากรบุคคลที่มคี ุณภาพและพัฒนาบุคลากรให้ม ี
ศักยภาพและมีความเชีย่ วชาญด้านธุรกิจ รวมทัง้ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร THAI Spirit อย่างเป็ นรูปธรรม ทัง้ นี้ ได้ม ี
การจัด หลัก สูต ร Executive Program สํา หรับ ผู้บ ริห ารระดับ สูง โดยเฉพาะผู้บ ริห ารหน่ วยธุ รกิจ (Business Units) เพื่อ
เสริมสร้างความเป็ น เลิศในเชิงธุรกิจ รวมทัง้ การบริห ารธุรกิจได้อย่างมีป ระสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ดําเนิน การ
ฝึ กอบรมและจัดสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารให้ผบู้ ริหารระดับสูง เพื่อเสริมสร้างความตระหนักถึงความสําคัญของวัฒนธรรมองค์กร
ในเชิงธุรกิจ โดย Caux Round Table (Thailand) ซึ่งเป็ นองค์กรอิสระระดับนานาชาติ ที่มคี วามชํานาญในการออกแบบ
ยุทธศาสตร์ทางปั ญญาและเครื่องมือในการบริหารองค์กรด้านธรรมาภิบาล ร่วมกับสถาบันศศินทร์และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จัด หลัก สู ต รอบรมวัฒ นธรรมองค์ ก ร THAI Spirit ให้ ก ับ พนั ก งานทุ ก ระดับ รวมทัง้ การจัด กิ จ กรรมทางวิช าการและ
การนํ าเสนอโครงการ Culture for Value เพื่อเสริมคุณค่าของงาน (Value Creation) ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ยังได้กําหนดความหมาย
ของวัฒ นธรรมองค์ก ร THAI Spirit ไว้ในประมวลบรรษัท ภิบาลและจริยธรรม เพื่อใช้เป็ น แนวทางในการปฏิบตั ิงานของ
พนักงานในทุกระดับของบริษทั ฯ อีกด้วย ในการฝึ กอบรมด้านความปลอดภัย ฝ่ ายฝึ กอบรมธุรกิจการบินของบริษทั ฯ ได้รบั
การขึน้ ทะเบียนจากกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ให้เป็ นหน่ วยงานฝึกอบรมเจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัย
ในการทํางานเป็ น ลําดับที่ 8 จากหน่ วยงานฝึ กอบรมทัง้ หมดทัวประเทศ
่
49 หน่ วยฝึ กอบรม โดยขึ้น ทะเบียนครัง้ แรกใน
ปี 2550 และเมื่อครบวาระ 3 ปี ยังคงได้รบั การต่อทะเบียนในเดือนเมษายนในปี 2553 เพื่อดําเนินการฝึ กอบรมด้านความ
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ปลอดภัยในการทํางานให้ก ับพนัก งานของบริษัทฯ และให้พนัก งานของสถานประกอบกิจการภายนอกที่จดทะเบียนใน
ราชอาณาจักรทัง้ รัฐวิสาหกิจและบริษทั เอกชนทัวไป
่ ตามกฎหมายเรื่องกําหนดมาตฐานในการบริหารและการจัดการความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. 2549 โดยในปี 2553 ได้จดั ฝึ กอบรมหลักสูตรเพื่อพัฒ นา
ศักยภาพพนักงานเรื่องความปลอดภัยในการทํางานของบริษัทฯ ทัง้ ในระดับหัวหน้างาน ระดับผูบ้ ริหาร รวมทัง้ หลักสูตร
สําหรับคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน รวมทัง้ สิน้ จํานวน 448 คน รวมทัง้ จัด
อบรมหลัก สูต รการดับ เพลิงขัน้ ต้น ร่วมกับ หน่ วยงานฝึ ก อบรมภายนอกที่ได้รบั การรับ รองจากหน่ วยงานราชการให้ก ับ
พนักงานของบริษทั ฯ จํานวน 976 คน
ในการพัฒนานวัตกรรมการฝึ กอบรม บริษัทฯ นํ านวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการฝึ กอบรม
โดยปรับปรุงกระบวนการเรียนรูเ้ ป็ นบทเรียน Online เพื่อจัดฝึ กอบรมในรูปแบบ e-Learning ซึ่งเป็ นการขยายโอกาสในการ
เข้าอบรมให้ก ับ พนัก งาน ช่วยลดข้อจํากัดในการจัด ส่งพนั ก งานเข้ารับอบรม และสามารถลดค่าใช้จ่ายในการฝึ ก อบรม
นอกจากนี้ ระบบ e-Learning นับเป็ นนวัตกรรมในการจัดการความรูข้ องบริษทั ฯ ให้เป็ นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ทัง้ นี้ โครงการ
e-Learning โดยฝ่ ายพัฒนาและฝึ กอบรมบุคลากร ได้ดาํ เนินการติดตัง้ ระบบหลักและพร้อมนํามาใช้งานในการอบรมพนักงาน
โดยผ่านช่องทาง THAISphere/Training Center หรือด้วยการใช้ TOKEN ซึ่งในปี 2553 พนักงานที่เข้ารับการอบรมวิช า
ทีเ่ ปิ ดการเรียนการสอนด้วย e-Learning ของฝ่ ายพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร รวมจํานวนทัง้ สิน้ 1,239 คน

การบริ การภาคพืน้
ด้วยนโยบายบริษัท ฯ ที่มุ่ งเน้ น ให้ก ารบริก ารภาคพื้น ทัง้ หมด มีป ระสิท ธิภ าพเพิ่ม ขึ้น สามารถลดต้น ทุ น และ
ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า ทัง้ ของการบินไทยและสายการบินลูกค้าได้ดขี น้ึ เชื่อมโยงในเชิงกลยุทธ์ นโยบาย และ
มาตรฐานการให้บริการที่สอดคล้องกัน โดยมีสายการบังคับบัญชาในทิศทางเดียวกัน และมีบูรณาการในการบริหารสถานี
บริการภาคพื้นในประเทศ จึงมีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารองค์กร โดยการควบรวมงานหน่ วยธุรกิจการบริการลูกค้า
ภาคพื้น และหน่ วยธุรกิจการบริการลานจอดและอุปกรณ์ ภาคพื้น เข้าด้วยกัน ตามแผนยุทธศาสตร์ในปี 2553 ซึ่งจะเป็ น
ประโยชน์ต่อธุรกิจมากขึน้ อย่างไรก็ตาม ธุรกิจหลักของการบริการภาคพืน้ ยังคงเป็ นเรื่องของการบริการลูกค้าภาคพืน้ และ
การบริการอุปกรณ์ภาคพืน้ มีรายละเอียดดังนี้
การบริการลูกค้าภาคพืน้
ด้วยนโยบายที่มุ่งเน้ นการพัฒนาคุณภาพการบริการเพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้า บริษัทฯ ได้นําเสนอการ
บริการวิถไี ทยที่สะดวกรวดเร็ว มีคุณภาพในทุกจุดสัมผัสบริการอย่างครบถ้วนและต่อเนื่องด้วยเสน่ ห์ไทยอันงดงาม อ่อนน้อม
และใส่ใจ ทัง้ ในรูปของผลิตภัณฑ์ และสิง่ อํานวยความสะดวกทีไ่ ด้มาตรฐานสากล
เริม่ ตัง้ แต่การบริการต้อนรับและอํานวยความสะดวกแก่ผโู้ ดยสารชัน้ หนึ่งและชัน้ ธุรกิจ บริเวณชานชาลา ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูม ิ บริการตรวจรับบัตรโดยสารในห้องรับรองพิเศษสําหรับผูโ้ ดยสารชัน้ หนึ่ง (Royal First Check-in Lounge) บริการ
เคาน์เตอร์ตรวจรับบัตรโดยสารสําหรับผูโ้ ดยสารชัน้ ธุรกิจ พร้อมบริเวณพักรับรอง (Royal Orchid Premium Area) บริการ
ช่องทางพิเศษสําหรับพิธกี ารตรวจคนเข้าเมือง สําหรับผูโ้ ดยสารชัน้ หนึ่งและชัน้ ธุรกิจ บริการนําส่งไปยังเครื่องบิน ตลอดจน
อํานวยความสะดวกเมื่อเดินทางมาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ (Post Flight Services) นอกจากนี้ ยังมีศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ
ณ จุดเดียว ให้บริการสํารองที่นัง่ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ การเดิน ทาง และการบริก ารพิเศษสําหรับ ผู้โดยสารที่ต้องการความ
ช่วยเหลือ ได้แก่ ภิก ษุ สามเณร เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้โดยสารที่เดินทางครัง้ แรก เป็ นต้น นอกจากนี้ ยังมีก ารบริก ารสําหรับ
ผูโ้ ดยสารทีต่ อ้ งการความสะดวกตัง้ แต่บริเวณชานชาลาถึงปลายทางโดยคิดค่าบริการเพิม่ เติม (Meet and Assist Services)
และให้บริการแก่สายการบินลูกค้า ทัง้ ด้านการบริการผูโ้ ดยสาร สัมภาระ และระวางบรรทุก ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ ด้วย
ความมุ่งมันในการพั
่
ฒ นาการบริก ารอย่างต่ อเนื่ อง จึงได้รบั รางวัลสายการบิน ที่ให้บ ริก ารลูก ค้าภาคพื้น ยอดเยี่ยม จาก
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Business Traveller Award และรางวัล Skytrax Best Airport Services at the 2010 World Airline Awards ทัง้ นี้ ไม่นบั รวม
การชมเชย คําขอบคุณจากผูโ้ ดยสาร จากสายการบินลูกค้า และหน่วยงานต่างๆ ทีช่ น่ื ชมการทํางานอย่างทุ่มเทของพนักงาน
ในเหตุการณ์เถ้าถ่านภูเขาไฟปกคลุมพืน้ ทีส่ ่วนใหญ่ของภาคพืน้ ยุโรปเมื่อเดือนเมษายน 2553 ซึง่ ส่งผลให้มผี โู้ ดยสารตกค้าง
อยูต่ ามท่าอากาศยานต่างๆ เป็ นจํานวนมาก
ห้องรับรองพิเศษ (Royal Orchid Lounge) ให้บริการและอํานวยความสะดวกแก่ผโู้ ดยสารชัน้ หนึ่ง ชัน้ ธุรกิจ สมาชิก
บัตรแพลทตินัม่ (Royal Orchid Plus Platinum Member) และสมาชิกบัตรทอง (Royal Orchid Plus Gold Member) โดยมี
บริการอาหารและเครื่องดื่มในลักษณะ A-La-Carte Restaurant Concept บริการห้องพักส่วนตัว (Slumber Room) ห้องพัก
ผ่อนสําหรับครอบครัว (Family Room) ห้องสําหรับเด็ก (Kid Room) Wi-fi Internet และคอมพิวเตอร์ รวมทัง้ การบริการ
ห้องอบไอนํ้ า ห้องซาวน่ า และบริการสปา (Royal Orchid Spa) เหล่านี้ มีส่วนเสริมให้ได้รบั รางวัล Skytrax Best Airline
Lounge-First Class ติดต่อกันเป็ นปี ทส่ี อง และรางวัลห้องรับรองพิเศษยอดเยีย่ มจาก Business Traveller Award
ด้วยนโยบายการพัฒนาคุณภาพและบริการ บริษทั ฯ ได้นําเสนอนวัตกรรมใหม่เพื่อเป็ นทางเลือกแก่ผโู้ ดยสาร อาทิ
บัตรที่นัง่ อินเทอร์เน็ตที่อํานวยความสะดวกให้ผูโ้ ดยสารที่ซ้อื บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยมิได้ชําระเงินผ่านบัตรเครดิต
สามารถเช็คอินทางอินเทอร์เน็ ต ตลอดจนสามารถยกเลิกการตรวจสอบบัตรโดยสารผ่านทางอินเทอร์เน็ต ได้ด้วยตนเอง
ภายในเวลาทีก่ ําหนด และสามารถพิมพ์บตั รทีน่ ัง่ ได้ดว้ ยตนเอง หรือการตรวจสอบบัตรโดยสารผ่านโทรศัพท์มอื ถือ จากรุ่นที่
สามารถใช้งานผ่านโปรแกรมบราวเซอร์ ซึ่งสามารถตรวจสอบบัตรโดยสารล่วงหน้าก่อนเวลาเครื่องออก โดยสามารถเลือก
ปรับเปลีย่ นทีน่ ัง่ ได้จากแผนผังทีน่ ัง่ ของเครื่องบิน และสามารถใส่หมายเลขสมาชิกสะสมไมล์ได้ เมื่อระบบทําการตรวจสอบ
บัตรโดยสารแล้ว จะปรากฏข้อมูลรายละเอียดของการตรวจสอบบัตรโดยสาร เช่น ชื่อผู้โดยสาร เที่ยวบิน เส้น ทาง และ
หมายเลขทีน่ ัง่ บนหน้าจอโทรศัพท์มอื ถือ และการให้บริการ SMS ตรวจสอบบัตรโดยสาร ซึ่งผูโ้ ดยสารสามารถส่ง SMS ขอ
ทําการตรวจสอบบัตรโดยสารผ่านโทรศัพท์มอื ถือ และเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน บริษัทฯ จะเริม่ ให้บริก าร
ตรวจรับบัตรโดยสารที่สถานีรถไฟฟ้ ามัก กะสัน (Bangkok City Air Terminal : BCAT) แก่ผู้โดยสารที่ใช้บริก ารรถไฟฟ้ า
สายด่วนมักกะสัน-สุวรรณภูม ิ ตัง้ แต่เดือนมกราคม 2554
ศูนย์ควบคุมการปฏิบตั กิ ารภาคพืน้ (Ground Operation Control Center : GOCC) ทีบ่ ริษทั ฯ ได้จดั ตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ น
ศูนย์กลางในการสื่อสาร ควบคุมดูแล และตรวจสอบกิจกรรมการบริการภาคพื้นโดยรวม มีส่วนทําให้การตรงต่อเวลาของ
เที่ยวบิน การหมุนเวียนของเครื่องบิน ความถูกต้องและรวดเร็วในการเชื่อมต่อเที่ยวบินของผูโ้ ดยสารและกระเป๋ าสัมภาระ
เพิม่ ขึน้ อย่างมีนัยสําคัญ รวมถึงการแก้ไขปั ญหากรณีเหตุการณ์ไม่ปกติ และการลดค่าใช้จ่ายในการปฏิบตั กิ ารเป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ในส่วนของการบริการลูกค้าภาคพื้นของบริษัทฯ ณ สถานีต่างประเทศประมาณ 60 สถานีนัน้ จะดําเนินการโดย
ผูใ้ ห้บริการท้องถิน่ ยกเว้นท่าอากาศยานกาฐมัณฑุ ประเทศเนปาล และท่าอากาศยานการาจี ประเทศปากีสถาน ซึง่ บริษทั ฯ
เป็ นผูใ้ ห้บริการ เช่นเดียวกับในประเทศไทย
จากความมุ่งมันในการพั
่
ฒนาระบบงานและนวัตกรรมการบริการลูกค้าภาคพืน้ รวมทัง้ ศักยภาพของพนักงานฝ่ าย
บริการลูกค้าภาคพืน้ ทําให้บริษทั ฯ บรรลุเป้ าหมายความเป็ นเลิศในการบริการ อันจะนําไปสูก่ ารเป็ นสายการบินทีล่ กู ค้าเลือก
เป็ นอันดับแรก และเป็ นหนึ่งในด้านบริการลูกค้าภาคพืน้ ด้วยการรักษาระดับการให้บริการทีด่ เี หนือความคาดหวัง เพือ่ ความ
แข็งแกร่งและเติบโตอย่างยังยื
่ นขององค์กรตลอดไป
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การบริการอุปกรณ์ภาคพืน้
ด้วยความมุ่งมันที
่ ่จะเป็ นผู้ให้บริการอุปกรณ์ ภาคพื้นที่ลูกค้าเลือกเป็ นอันดับแรก ปั จจุบนั บริษัทฯ เป็ นผู้นําของ
ธุรกิจฯ ด้วยจํานวนสายการบินลูกค้ามากกว่า 80 สายการบิน ให้บริการเทีย่ วบินต่อปี มากกว่า 180,000 เทีย่ วบิน มีศกั ยภาพ
ในการรองรับการให้บริการทัวทุ
่ กพืน้ ทีข่ องท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ
การบริการอุปกรณ์ ภาคพื้น เป็ นหนึ่งในกิจกรรมสนับสนุ นสายการบิน โดยให้บริการควบคู่กบั การบริการภาคพื้น
ต่างๆ ทัง้ การบริการลูกค้าภาคพื้น การบริการพาณิ ชย์สนิ ค้าและไปรษณี ยภัณ ฑ์ การบริการซ่ อมบํารุงอากาศยาน และ
ครัวการบิน ทําให้เกิดการบริการทีค่ รบวงจรแบบ One-Stop Service ซึ่งเป็ นจุดเด่นในการบริการของบริษทั ฯ ทีส่ ร้างความ
ได้เปรียบในการแข่งขัน ทัง้ ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานอู่ตะเภา รวมทัง้ ท่าอากาศยาน
ภูมภิ าคทีม่ เี ทีย่ วบินของบริษทั ฯ ให้บริการ
บริษทั ฯ มีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการให้บริการอุปกรณ์ภาคพื้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กบั
ลูก ค้า และเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการขยายตัวของปริม าณเที่ยวบินที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ ตลอดจนเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันได้อย่างมีป ระสิทธิภาพภายใต้แผนการดําเนิน งานต่างๆ ตามระบบมาตรฐานคุณ ภาพ ISO
9001:2000 มีการปรับปรุงระบบมาตรฐานความปลอดภัยให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่ปฏิบตั งิ าน เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรฐาน
ของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (International Air Transport Association : IATA) และเพื่อให้เกิดเอกภาพใน
การป้ องกันและควบคุมงานด้านความปลอดภัย รวมถึงให้มปี ระสิทธิภาพสูงสุดต่อการให้บริการอากาศยาน ตลอดจนรักษาไว้
ซึ่งการรับรองมาตรฐานการตรวจประเมินความปลอดภัยด้านการปฏิบตั กิ ารของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ
(IATA Operational Safety Audit : IOSA) อย่างต่อเนื่อง
ในด้า นการจัด การด้า นความปลอดภัย อาชีว อนามัย และสภาพแวดล้อ มในการทํ า งาน บริษัท ฯ จัด ให้ม ีก าร
ดําเนินงานที่เป็ นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อกําหนดของกรมการขนส่งทางอากาศและของบริษัท ท่าอากาศยานไทย
จํากัด (มหาชน) เพื่อป้ องกันความเสีย่ งต่อภัยคุกคามการก่อการร้ายสากลในสภาวะปั จจุบนั ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้ตดิ ตัง้ ระบบการ
รักษาความปลอดภัย ซึ่งประกอบด้วยระบบกล้องทีววี งจรปิ ด (Close Circuit Television : CCTV) และระบบควบคุมการ
ตรวจสอบการเข้าออกของบุคคล ทีน่ ํ าหลักการระบบตรวจสอบข้อมูลชีวภาพมาควบคุมงานด้านการรักษาความปลอดภัยใน
พืน้ ทีก่ ารปฏิบตั งิ าน
สิง่ ทีส่ ร้างความโดดเด่นในการให้บริการอุปกรณ์ ภาคพื้นอีกประการหนึ่ง คือ การให้บริการทําความสะอาดภายใน
อากาศยานด้วยมาตรฐาน Secure Clean จากประเทศอังกฤษทีส่ ร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าเสมอมา และเพื่อสร้างความ
เชื่อมันให้
่ กบั ผูโ้ ดยสารในการให้บริการเทีย่ วบินของการบินไทย บริษทั ฯ มีมาตรการในการทําความสะอาดภายในอากาศยาน
36 จุด ภายในเครื่องบินทีผ่ ูโ้ ดยสารจะต้องมีการสัมผัส โดยเน้นมาตรการการเช็ดฆ่าเชือ้ อย่างเคร่งครัด รวมถึงการทําความ
สะอาดช่องระบายอากาศบนเครือ่ งบิน
การบริห ารจัด การต้น ทุน ในการดําเนิ น งานเป็ น เป้ าหมายที่สําคัญ เพื่อเพิ่ม ผลกําไรของบริษัท ฯ ด้วยโครงการ
ประหยัดการใช้น้ํามันเชือ้ เพลิงภายในอุปกรณ์ภาคพืน้ การลดต้นทุนในการเก็บรักษาอะไหล่ซ่อมบํารุงการปรับปรุงระบบการ
ซ่อมบํารุงอุปกรณ์ โดยมุ่งเน้นให้เกิดการใช้ทรัพย์สนิ ประเภทต่างๆ ให้ได้ประโยชน์ สูงสุด และการบริหารจัดการอุปกรณ์
ภาคพืน้ ให้เหมาะสมกับการให้บริการเทีย่ วบินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ธุรกิ จการบริ การขนส่งสิ นค้า พัสดุภณ
ั ฑ์และไปรษณี ยภัณฑ์
กิ จการบริ การขนส่งสิ นค้าทางอากาศ
การบริการขนส่งสินค้าประกอบด้วย การขนส่งสินค้าทางอากาศทัวไป
่ การขนส่งสินค้าทางอากาศทีต่ ้องการความ
ระมัดระวังในการขนส่งเป็ นพิเศษ (เช่น สินค้าสด สัตว์ท่ยี งั มีชวี ติ อยู่ วัตถุมคี ่า ศิลปวัตถุ และวัตถุอนั ตราย) และการขนส่ง
ไปรษณี ยภัณฑ์ บริษัทฯ ให้ความสําคัญกับการทําการตลาดในส่วนของการบริการขนส่งสินค้าชนิดพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิง่
สินค้าสดและวัตถุมคี ่า เนื่องจากบริษทั ฯ สามารถสร้างรายได้จากการขนส่งสินค้าประเภทนี้ได้มากกว่า และการให้บริการการ
ขนส่งสินค้ารูปแบบต่างๆ ทีส่ ามารถตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้บริการทีห่ ลากหลายมากยิง่ ขึน้ เช่น TGForce TGFresh
TEC PER และบริการ Premium ทีล่ กู ค้ามีความต้องการในการขนส่งอย่างเร่งด่วน (Express Cargo) และยินดีทจ่ี ะจ่ายอัตรา
ค่าขนส่งที่สูง รวมทัง้ การจัดทํากิจกรรมส่งเสริมการตลาดที่เหมาะสมกับลูกค้ากลุ่มเป้ าหมายให้เชื่อมต่อกับแผนส่งเสริม
การตลาดของธุรกิจอื่นของบริษทั ฯ เช่น การขนส่งผูโ้ ดยสาร เพื่อเป็ นการเพิม่ มูลค่าของผลิตภัณฑ์ทงั ้ ของบริษทั ฯ และมูลค่า
ที่ลูกค้าได้รบั และยังเป็ นการให้บริการแบบไร้รอยต่อ (Seamless) กระชับความสัมพันธ์กบั สายการบินลูกค้า โดยการจัด
สัมมนาร่วมกับบริษทั ฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษทั ฯ ให้บริการขนส่งพัสดุภณ
ั ฑ์และไปรษณียภัณฑ์ไปยังจุดหมายปลายทางประจํา
จํานวน 76 แห่ง (ไม่รวมกรุงเทพฯ) โดยทุกแห่งเป็ นส่วนหนึ่งของเครือข่ายเส้นทางบินของเที่ยวบินขนส่งผู้โดยสารแบบ
ประจําของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ รายได้จากการขนส่งพัสดุภณ
ั ฑ์และไปรษณียภัณฑ์รวมกันคิดเป็ นร้อยละ 16.4 ของรายได้จากการ
ดําเนินงานรวมของบริษทั ฯ
ในปี 2553 บริษทั ฯ ได้ขนส่งสินค้าเกือบทัง้ หมดร่วมไปกับเที่ยวบินประจําที่บริษทั ฯ ได้ให้บริการขนส่งผูโ้ ดยสาร
สําหรับส่วนทีเ่ หลือ บริษทั ฯ ทําการขนส่งโดยการเช่าพืน้ ทีร่ ะวางการขนส่งทัง้ ลําบนเครื่องบินแบบโบอิง้ 777-200LRF จํานวน
2 ลํา เป็ นระยะเวลา 2 ปี โดยสัญญาเริม่ ตัง้ แต่เดือนกุมภาพันธ์และเดือนมีนาคม 2553 ตามลําดับ สัญญาเช่าพืน้ ทีร่ ะวางการ
ขนส่ง (Aircraft Block Space Agreement) มีการกําหนดอัตราค่าเช่าทีก่ ําหนดไว้ล่วงหน้าโดยมีจํานวนชัวโมงประกั
่
นขัน้ ตํ่า
รายเดือนตามที่ได้จดั สรรให้กบั บริษทั ฯ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ จะต้องรับผิดชอบค่าเช่าสําหรับจํานวนชัวโมงที
่
ไ่ ด้มกี ารจัดสรรให้กบั
บริษทั ฯ แล้ว แม้จะใช้บริการไม่ครบจํานวนดังกล่าว แต่บริษทั ฯ สามารถนําจํานวนชัวโมงที
่
ใ่ ช้ไม่ครบไปใช้ในเดือนต่อๆ ไปได้
ตามช่ วงระยะเวลาที่กําหนด ด้วยการหักลบกับจํานวนชัวโมงที
่
่บริษัทฯ อาจใช้เกินในช่วงเวลานั น้ ๆ ในการนี้ บริษัท ฯ เป็ น
ผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายสําหรับการดําเนินการของเครื่องบิน อย่างไรก็ดี หากบริษทั ฯ มีการใช้บริการเกินกว่าจํานวนชัวโมง
่
ประกันขัน้ ตํ่า บริษัทฯ จะต้องรับผิดชอบค่าเช่าเพิม่ เติมด้วย ทัง้ นี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่าการเจรจาสัญญาเช่าพื้นที่ระวางการ
ขนส่งนี้ใหม่ ดังนัน้ ข้อตกลงตามสัญญาเช่านี้จงึ อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดทีบ่ ริษทั ฯ จะได้รบั จาก
การขอปรับแก้ไขสัญญาเช่าดังกล่าว
การเช่าพืน้ ทีร่ ะวางการขนส่งในเครื่องบินขนส่งสินค้าทัง้ ลํานี้ช่วยให้ธุรกิจบริการขนส่งพัสดุภณ
ั ฑ์และไปรษณียภัณฑ์
ของบริษทั ฯ มีความคล่องตัวมากขึน้ และช่วยเพิม่ ความน่ าเชื่อถือของกําหนดการขนส่งในกรณีทม่ี กี ารยกเลิกเทีย่ วบินทีใ่ ช้
ขนส่งผูโ้ ดยสาร เนื่องจากบริษทั ฯ ไม่ได้ทาํ การบินเครือ่ งบินทีใ่ ช้ขนส่งสินค้าด้วยเครื่องบินของบริษทั ฯ รวมทัง้ ยังสามารถทํา
การบินไปรับส่งสินค้าในเมืองทีบ่ ริษทั ฯ ไม่ได้ทาํ การบินประจําแต่มปี ริมาณความต้องการขนส่งสินค้าทีส่ งู นอกจากนี้ บริษทั ฯ
ยังได้ม ีข้อ ตกลงกับ สายการบินอื่นๆ ซึ่งรวมถึงข้อตกลงการแลกเปลี่ยนการรับ ขนส่งผู้โดยสารระหว่างกันตามข้อตกลง
มาตรฐานของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA Interline Arrangements) ซึง่ บริษทั ฯ สามารถซื้อพืน้ ทีส่ าํ หรับ
ขนส่งสินค้าบนเทีย่ วบินของสายการบินซึ่งเป็ นสมาชิกของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (หรือขายพืน้ ทีร่ ะวางใน
เทีย่ วบินของบริษทั ฯ) ได้อกี ด้วย
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บริษทั ฯ คิดค่าบริการขนส่งพัสดุภณ
ั ฑ์และไปรษณียภัณฑ์ตามสกุลเงินท้องถิน่ ณ จุดต้นทางของสินค้าทีจ่ ะขนส่งนัน้
โดยกลยุทธ์การกําหนดราคาของบริษทั ฯ จะคํานึงถึงปั จจัยทางด้านระดับการให้บริการ ความอ่อนไหวต่อเวลา ความต้องการ
ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปตามฤดูกาล ระยะทางในการบิน ราคานํ้ามันเชือ้ เพลิงในขณะนัน้ รวมทัง้ ปั จจัยอื่นๆ ทีส่ าํ คัญและเกีย่ วข้อง

กิ จการบริ การคลังสิ นค้า ธุรกิ จพาณิ ชย์สินค้าและไปรษณี ยภัณฑ์
กิจการบริการคลังสินค้า ธุรกิจพาณิชย์สนิ ค้าและไปรษณียภัณฑ์ของบริษทั ฯ เป็ นผูใ้ ห้บริการจัดการขนส่งสินค้าทาง
อากาศที่ใหญ่ ท่ีสุด ณ ท่ าอากาศยานสุวรรณภูม ิ โดยมีลูก ค้าที่เป็ น สายการบิน ต่างชาติ 54 ราย ตามข้อมูล ณ วัน ที่ 31
ธันวาคม 2553 การดําเนินงานจัดการสินค้าของบริษทั ฯ ประกอบไปด้วยการจัดการสินค้าทัวไป
่ สินค้าทีต่ อ้ งได้รบั การดูแล
พิเศษ (เช่น สินค้าสด สัตว์ท่ยี งั มีชวี ติ อยู่ วัตถุมคี ่า ศิลปวัตถุ และวัตถุอนั ตราย) ในต้นปี 2553 บริษทั ฯ ได้จดั ตัง้ ศูนย์ขนส่ง
สินค้าสด ซึ่งมีหอ้ งเย็นเพื่ออํานวนความสะดวกในการขนส่งสินค้า และการให้บริการขนส่งสินค้าทีต่ ้องการควบคุมอุณหภูม ิ
เป็ นพิเศษด้วยตู้คอนเทนเนอร์ทส่ี ามารถเก็บรักษาความเย็นได้ตงั ้ แต่ตน้ ทางจนถึงสถานีปลายทางโดยมีอุณหภูมเิ พิม่ ขึน้ ไม่
เกิน 2 องศาเซลเซียส เพิม่ การให้บริการรูปแบบใหม่ คือ จัดการบรรทุกสินค้าสําหรับลูกค้าทีข่ นส่งด้วยเครือ่ งบินของบริษทั ฯ
การให้บ ริก ารจัด ส่งถึงบ้าน (to-door) และการให้บ ริก ารจากบ้านถึงบ้าน (door-to-door) พร้อมขัน้ ตอนผ่านพิธีศุลกากร
สําหรับสินค้าทีข่ นส่งเข้ามายังประเทศไทย บริษทั ฯ ได้จดั ตัง้ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Cargo Contact Center: CCC) เพื่อให้บริการ
ด้า นข้อ มู ล ข่ า วสารแก่ ลู ก ค้า ที่ส ามารถได้ร บั คํ า ตอบ ณ จุ ด เดีย ว (One stop information service center for customer)
ปรับปรุงการให้บริการระบบ Track and Trace ซึ่งลูกค้าสามารถติดตามสถานการณ์ขนส่งสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ www.thaicargo.com
โดยสามารถรับทราบสถานะของสินค้าได้ละเอียดขึน้ ปรับปรุงขัน้ ตอนในการดําเนินงานเพื่อลดระยะเวลาในการส่งมอบสินค้า
ให้แ ก่ ลูก ค้า เพื่อ ให้ม ัน่ ใจในการให้บ ริก าร อีก ทัง้ ยังสามารถลดค่าใช้จ่ า ยและข้อ ผิด พลาดในการดําเนิ น งานได้อีก ด้วย
นอกจากนี้ กิจการพาณิ ชย์สนิ ค้าและไปรษณี ยภัณ ฑ์ยงั ได้รบั การรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 รวมทัง้ ขณะนี้อยู่ใน
ระหว่างการพัฒนาระบบจัดการขนส่งสินค้าระบบใหม่ทท่ี นั สมัยรองรับระบบการจัดทําข้อมูลขนส่งสินค้ากับสายการบินต่างๆ
ทีร่ วดเร็วและมีประสิทธิภาพเพิม่ ขึน้
ในปี 2553 กิจการพาณิชย์สนิ ค้าและไปรษณียภัณฑ์ของบริษทั ฯ จัดการสินค้าจํานวน 631,133 ตัน ให้กบั บริษทั ฯ เอง
และจํานวน 460,177 ตัน ให้กบั สายการบินลูกค้า นอกเหนือจากบริษทั ฯ แล้วสายการบินลูกค้าทีส่ าํ คัญของกิจการพาณิชย์
สินค้าและไปรษณียภัณฑ์ ประกอบด้วย โอเรียนแอร์ อีวเี อแอร์ สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิก เจแปนแอร์ไลน์ ออลนิปปอนแอร์ไลน์
สิงคโปร์แอร์ไลน์ ไชน่ าแอร์ไลน์ นิปปอนแอร์คาร์โก และเซี่ยงไฮ้แอร์ไลน์ ซึ่งส่วนใหญ่สญ
ั ญาการจัดการสินค้ามีระยะเวลา 2-3 ปี
และกําหนดมูลค่าของสัญญาเป็ นสกุลเงินบาทหรือเงินดอลลาร์สหรัฐฯ
คู่แข่งหลักของบริการจัดการขนส่งสินค้าของบริษัทฯ คือ บริษัท บางกอกไฟลท์เซอร์วสิ เซส จํากัด บริษัทฯ เชื่อว่า
ประมาณหนึ่งในสามของธุรกิจบริการจัดการสินค้าภายนอกของบริษทั ฯ อยู่บนพืน้ ฐานการให้บริการต่างตอบแทนกับการบริการ
จัดการสินค้าโดยสายการบินทีใ่ ห้บริการจัดการสินค้าแก่บริษทั ฯ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติทอ่ี ยู่ในต่างประเทศ

การแข่งขันทางด้านการบริ การขนส่งพัสดุภณ
ั ฑ์และไปรษณี ยภัณฑ์ทางอากาศ
การดําเนินกิจการการขนส่งพัสดุภณ
ั ฑ์และไปรษณียภัณฑ์ทางอากาศของบริษทั ฯ จะต้องแข่งขันกับสายการบินต่างๆ ที่
ทําการบินในเส้นทางที่บริษัทฯ ให้บริการอยู่ และที่เสนอการบริการที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกับบริษัทฯ ทัง้ นี้ แม้บริษัทฯ จะใช้
เครื่องบินที่ใช้สําหรับขนส่งสินค้าโดยเฉพาะถึง 2 ลํา คู่แข่งของบริษัทฯ บางราย ได้แก่ สายการบินแอร์ฟรานซ์ สายการบิน
คาเธ่ยแ์ ปซิฟิค สายการบินลุฟท์ฮนั ซ่า มาเลเซียแอร์ไลน์ และสิงคโปร์แอร์ไลน์ ได้ให้บริการโดยมีจาํ นวนเครื่องบินทีใ่ ช้ในการขนส่ง
สินค้าโดยเฉพาะมากกว่าอย่างมีนัยสําคัญและมีศกั ยภาพที่จะขนส่งสินค้าได้ในปริมาณที่มากกว่าบริษทั ฯ อย่างมาก นอกจากนี้
คู่แข่งของบริษทั ฯ บางราย ซึ่งรวมถึงสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค และสิงคโปร์แอร์ไลน์ ยังมีเครือข่ายเส้นทางการขนส่งสินค้าทาง
อากาศทีก่ ว้างขวางกว่าบริษทั ฯ
ส่วนที่ 1-4 หน้าที่ 26
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นอกจากนัน้ ยังมีผใู้ ห้บริการขนส่งพัสดุภณ
ั ฑ์และไปรษณียภัณฑ์แบบเบ็ดเสร็จทีม่ สี ถานีการขนส่งภาคพืน้ เป็ นของตัวเอง
และสามารถให้บริการขนส่งทางอากาศในลักษณะที่มกี ารรับของจากสถานที่ของผู้ส่งของและจัดส่งให้ถึงสถานที่ของผู้รบั ของ
(door-to-door) เช่น DHL Federal Express และ United Parcel Service อย่างไรก็ตาม ด้วยข้อจํากัดในสิทธิการบินจากประเทศไทย
ผูใ้ ห้บริการเหล่านี้ยงั ไม่อาจแข่งขันกับบริษทั ฯ ได้อย่างมีนยั สําคัญ ถึงแม้วา่ ในปั จจุบนั การแข่งขันมีแนวโน้มทีจ่ ะสูงขึน้ จากการเปิ ด
เสรีทางอุตสาหกรรมการบินในประเทศไทยมากขึน้ ก็ตาม ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้เผชิญกับการแข่งขันในตลาดการขนส่งสินค้าทางอากาศ
ภายในประเทศอยูบ่ า้ ง ซึง่ ถือได้วา่ เป็ นรายได้สว่ นน้อยจากรายได้โดยรวมสําหรับการขนส่งทางอากาศของบริษทั ฯ
ข้อมูลการบริการพาณิ ชย์สินค้า พัสดุภณ
ั ฑ์ และไปรษณี ยภัณฑ์
การบริการพาณิ ชย์สินค้า พัสดุภณ
ั ฑ์
และไปรษณี ยภัณฑ์

ปี 2553

รายได้คา่ ระวางขนส่ง (ล้านบาท) (1)………………………………
ปริมาณการขนส่งพัสดุภณ
ั ฑ์ (RFTK) (ล้านตัน-กม.) (2)…………..
ปริมาณการผลิตด้านพัสดุภณ
ั ฑ์ (ADTK) (ล้านตัน-กม.) (2)………..
อัตราส่วนการขนส่งพัสดุภณ
ั ฑ์ (%) (2)…………………………….
รายได้คา่ ระวางขนส่งเฉลีย่ ต่อหน่วย (บาท/ตัน-กม.) (3)…………..
หมายเหตุ:

28,230.0
2,894.7
4,708.2
61.5
9.50

ปี 2552
19,348.1
2,092.1
4,016.3
52.1
7.1

ปี 2551
26,754.2
2,291.7
4,152.2
55.2
8.1

รวมรายได้ค่าระวางขนส่งพัสดุภณ
ั ฑ์และไปรษณียภัณฑ์จากเทีย่ วบินแบบประจํา เทีย่ วบินแบบไม่ประจํา และการเช่าพืน้ ระวางบน
เครื่องบินขนส่งสินค้า
(2) รวมความจุจากเทีย
่ วบินแบบประจํา เทีย่ วบินแบบไม่ประจํา และการเช่าพืน้ ทีร่ ะวางบนเครื่องบินขนส่งสินค้า
(3) รายได้ค่าระวางขนส่งพัสดุภณ
ั ฑ์รวมค่าธรรมเนียมชดเชยค่านํ้ามันและค่าธรรมเนียมความเสีย่ งภัยจากสงคราม หารด้วยปริมาณ
การขนส่งพัสดุภณ
ั ฑ์
(1)

ครัวการบิน
ครัวการบินเป็ นหน่ วยธุรกิจหนึ่งของบริษทั ฯ ประกอบธุรกิจด้านการผลิตอาหารเพื่อให้บริการแก่ผูโ้ ดยสารสายการบิน
เป็ นหลัก และดําเนินธุรกิจภาคพื้นที่เกี่ยวข้องกับอาหาร เช่น ภัตตาคาร ณ ท่ าอากาศยานนานาชาติ สแนคบาร์ ร้านเบเกอรี่
Puff & Pie การให้บริการจัดเลี้ยงทัง้ ในและนอกสถานที่ ร้านอาหารสวัสดิการ เป็ นต้น ครัวการบินมีฐานปฏิบตั ิการ 2 แห่ง คือ
ครัวการบิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ ตัง้ อยู่ในเขตปลอดอากร มีพ้นื ที่ประมาณ 70,000 ตารางเมตร ดําเนินการผลิตอาหาร
เพื่อให้บริการแก่ผโู้ ดยสารสําหรับเทีย่ วบินระหว่างประเทศของบริษทั ฯ และผูโ้ ดยสารของสายการบินอื่นๆ อีกกว่า 50 สายการบิน
และครัวการบิน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง มีพน้ื ทีป่ ระมาณ 40,200 ตารางเมตร จะผลิตอาหารเพื่อให้บริการแก่ผโู้ ดยสารสําหรับ
เที่ยวบินภายในประเทศของบริษทั ฯ รวมถึงผลิตอาหารสําหรับธุรกิจภาคพื้น ส่วนการดําเนินธุรกิจในต่างจังหวัด ครัวการบินได้
ดํ าเนิ นธุ รกิจภัตตาคาร ที่ท่ าอากาศยานจังหวัดกระบี่ เชียงราย เชียงใหม่ และภู เก็ ต ซึ่งนอกจากจะให้ บริการอาหารและ
เครือ่ งดื่มภายในภัตตาคาร ยังผลิตอาหารเพือ่ ให้บริการแก่ผโู้ ดยสารของบริษทั ฯ และของสายการบินอื่นๆ ทีท่ าํ การบินไปยังจังหวัด
ดังกล่าวอีกด้วย
ในปี 2553 หน่ วยธุรกิจครัวการบินได้รบั ผลกระทบจากภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจและการเมืองทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
ทําให้ต้องปรับกลยุทธ์ในด้านต่างๆ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับภาวะวิกฤติ เช่น การปรับลดค่าใช้จ่ายเพื่อลดต้นทุนในการ
ดําเนินงาน โดยใช้แรงงานภายนอก (Outsourcing) เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร การควบคุมการใช้พลังงานส่งผลให้ค่านํ้า และค่า
ไฟฟ้ าลดลงตํ่ากว่างบประมาณ 32 ล้านบาท การนํ าเอาระบบการบริหารเพื่อประสิทธิภาพ (Lean Management) มาประยุกต์ใช้ใน
กระบวนการปฏิบตั งิ านต่างๆ ทําให้สามารถลดการสูญเสียของวัตถุดบิ ทําให้คา่ ใช้จ่ายวัตถุดบิ ตํ่ากว่างบประมาณเป็ นเงินประมาณ
274 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังได้พจิ ารณาปรับปรุงโครงสร้าง เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการต้นทุนให้มปี ระสิทธิผลเทียบ
กับคูแ่ ข่งขันได้ กําหนดยุทธศาสตร์ทช่ี ดั เจน ซึง่ การดําเนินการดังกล่าวส่งผลให้หน่วยธุรกิจครัวการบินยังคงความเป็ นผูน้ ําในธุรกิจ
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การผลิตอาหารและบริการแก่สายการบิน โดยมีส่วนแบ่งตลาดประมาณ 71% มีรายได้จากการดําเนินงานเป็ นเงิน 6,006 ล้านบาท
สูงกว่าปี ทผ่ี า่ นมา 3.9% มีจาํ นวนสายการบินลูกค้ารวมทัง้ สิน้ 58 สายการบิน มีเทีย่ วบินทีใ่ ห้บริการทัง้ หมด 66,712 เทีย่ วบิน ผลิต
อาหารประมาณ 57,660 ชุดต่อวัน ประกอบด้วย อาหารสําหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศของบริษัทฯ จํานวน 30,641 ชุดต่อวัน
สําหรับเทีย่ วบินภายในประเทศของบริษทั ฯ จํานวน 8,351 ชุดต่อวัน และสําหรับเทีย่ วบินของสายการบินอื่นประมาณ 18,668 ชุด
ต่อวัน อาหารทุกทีไ่ ด้รบั การผลิตโดยระบบวิธกี ารทีด่ ใี นการผลิตอาหารของกระทรวงอุตสาหกรรมของประเทศไทย และระบบการ
วิเคราะห์อนั ตรายและจุดวิกฤติทต่ี อ้ งควบคุมด้านความสะอาดและสุขอนามัย
หน่วยธุรกิจครัวการบินของบริษทั ฯ ได้รบั รางวัลต่างๆ หลายรางวัล เป็ นการยืนยันในคุณภาพและบริการทีเ่ ป็ นเลิศ อาทิ
รางวั ล Best Caterer 2008 จาก China Airlines Awards และรางวั ล Mercury Award สํ า หรับ “Skill Development for Good
Agricultural Practice” ในปี 2551 จากสมาคม International Travel Catering Association นอกจากนี้ หน่ วยธุ รกิจครัวการบิ น
ยังได้รบั การรับรองมาตรฐานสากลที่สําคัญหลายด้าน เช่ น ระบบบริหารคุ ณภาพสุขลักษณะและความปลอดภัยของอาหาร
เชิ งบู รณาการ (Quality Hygiene and Safety: QHS) ซึ่ งรวมถึ งระบบคุ ณ ภาพ ISO 9001:2008 ระบบ Good Manufacturing
Practice (GMP) และ Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) เข้ า ด้ ว ยกั น ซึ่ ง เป็ นมาตรฐานสากลที่ ไ ด้ ร ั บ
การยอมรับจากสมาคมขนส่ งทางอากาศระหว่ างประเทศ และองค์ กรอนามัยโลก ระบบมาตรฐาน ISO 14001:2004 ระบบ
การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001:2007 และระบบ HAL-Q (Halal-GMP/HACCCP)

ฝ่ ายช่าง
ฝ่ ายช่ างของบริษั ทฯ ให้ บริการซ่ อมบํ ารุ งอากาศยานขัน้ ลานจอด (Line Maintenance) การซ่ อมบํ ารุ งย่ อย (Light
Maintenance) การซ่อมบํารุงขัน้ โรงงาน (Heavy Maintenance) การซ่อมบํารุงอุปกรณ์ การซ่อมบํารุงเครื่องยนต์ และสายการบิน
อื่นๆ ฝ่ ายช่างของบริษัทฯ ได้รบั ใบรับรองศูนย์ซ่อมอากาศยานจากองค์กรบริหารการบินแห่งสหรัฐอเมริกา (Federal Aviation
Administration) องค์การความปลอดภัยด้านการบินแห่งสหภาพยุโรป (European Aviation Safety Agency) และสํานักงานการบิน
พลเรือนแห่ งประเทศญี่ ป่ ุ น (Japanese Civil Aviation Bureau) และยังได้ ร ับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 และ ISO
14001:2004 อีกด้วย
ในปี 2553 ฝ่ ายช่างของบริษทั ฯ ได้ทําการซ่อมบํารุงอากาศยานขัน้ ลานจอด (Line Maintenance) จํานวน 33,322 ครัง้
และทําการซ่อมบํารุงย่อย (Light Maintenance) จํานวน 666 ครัง้ ให้กบั ฝูงบินของบริษทั ฯ และให้บริการซ่อมบํารุงอากาศยานขัน้
ลานจอด (Line Maintenance) จํ านวน 35,115 ครัง้ และทํ าการซ่ อมบํ ารุ งย่ อย (Light Maintenance) จํ านวน 15 ครัง้ ให้ ก ับ
เครือ่ งบินของสายการบินลูกค้า ดําเนินการซ่อมบํารุงใหญ่ขนั ้ โรงงานจํานวน 67 ครัง้ สําหรับฝูงบินของบริษทั ฯ และจํานวน 16 ครัง้
ให้กบั เครื่องบินของสายการบินลูกค้า และดําเนินการซ่อมบํารุงเครื่องยนต์ 30 ครัง้ สําหรับฝูงบินของบริษทั ฯ และจํานวน 7 ครัง้
ให้กบั เครื่องยนต์ของสายการบินลูกค้า และยังได้ทําการปรับปรุงส่วนประกอบและบริการสอบเทียบมาตรฐานจํานวนมากทัง้ ของ
บริษทั ฯ และสายการบินอื่น ซึง่ ได้ดาํ เนินการ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ บริษัทฯ ให้บริการซ่อมบํารุงอากาศยานขัน้ ลานจอด และการซ่อมบํารุงย่อย ศูนย์ซ่อม
อากาศยานดังกล่าวมีพ้ืนที่มากกว่า 190,000 ตารางเมตร รวมถึงโรงซ่ อมเครื่องบิน 3-Bay-Hangar บนพื้นที่ประมาณ 24,300
ตารางเมตร ซึ่งเป็ นโรงซ่อมเครื่องบินทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยสามารถรองรับเครื่องบินทีม่ ลี ําตัวเครื่อง
กว้างเป็ นพิเศษได้ถงึ 3 ลํา ภายในเวลาเดียวกัน เช่น เครือ่ งบินแบบแอร์บสั A380
ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง บริษทั ฯ ให้บริการซ่อมบํารุงใหญ่ขนั ้ โรงงาน โดยมีโรงซ่อมเครื่องบินอยู่ 5 โรง ซึง่ เป็ นอาคาร
จอดสําหรับเครือ่ งบินได้ทงั ้ หมด 6 ลํา โดยเป็ นเครื่องบินทีม่ ขี นาดลําตัวกว้างแบบโบอิง้ 747 จํานวน 3 ลํา แบบโบอิง้ 777 หรือแบบ
แอร์บสั A330 หรือแบบแอร์บสั A300-600 จํานวน 2 ลํา และช่องจอด 1 ช่อง ทีส่ ามารถรองรับเครื่องบินขนาดเล็กแบบโบอิ้ง 737
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ซึ่งให้บริการได้เฉพาะซ่อมบํารุงย่อย โดยมีระบบสนับสนุ นครบวงจร อาคารสิง่ อํานวยความสะดวกของการซ่อมบํารุงอากาศยาน
ของบริษทั ฯ ณ ท่าอากาศยานดอนเมืองมีพน้ื ทีป่ ระมาณ 170,000 ตารางเมตร
นอกจากนี้ ณ ท่าอากาศยานอู่ตะเภา บริษัทฯ ให้บริการซ่อมบํารุงใหญ่ ขนั ้ โรงงาน (เป็ นการซ่อมเครื่องบินในโรงซ่อม
อากาศยาน HANGAR) โดยมีอาคารจอดอากาศยานแบบ 2 ช่อง สําหรับเครื่องบินทีม่ ขี นาดลําตัวเครื่องใหญ่แบบโบอิ้ง 747 แบบ
โบอิง้ 777 แบบแอร์บสั A330 หรือแบบแอร์บสั A340 และช่องจอด 1 ช่อง สําหรับเครื่องบินขนาดลําตัวเครื่องเล็กขนาดโบอิ้ง 737
และแบบแอร์บสั A320 ซึง่ มีระบบสนับสนุนครบวงจร โดยมีอาคารสิง่ อํานวยความสะดวกทีม่ พี น้ื ทีป่ ระมาณ 179,080 ตารางเมตร
ด้วยความพร้อมในด้านอาคารสิง่ อํานวยความสะดวก ในการซ่อมบํารุงอากาศยานของบริษัทฯ จึงสามารถดําเนินการ
ตรวจสอบและซ่ อมแซมที่ซ ับซ้ อนให้ก ับเครื่องบินต่ างๆ ได้หลายรูปแบบ รวมถึงการดัดแปลงขนาดใหญ่ เช่น การดัดแปลง
โครงสร้างลําตัวและส่วนหัวของเครื่องบินแบบโบอิ้ง 747 การดัดแปลงส่วนยึดต่อเครื่องยนต์ก บั ปี กเครื่องบิน (pylon) สําหรับ
เครื่องบินแบบโบอิ้ง 747 และการปรับปรุงห้องผูโ้ ดยสาร (Cabin Reconfiguration) สําหรับเครื่องบินแบบโบอิ้ง 747 และแบบโบอิ้ง
777 นอกจากนี้ ยังสามารถให้บริการซ่ อมใหญ่ (Overhaul) ด้านโครงสร้าง ด้านไฮโดรเมคคานิ คอล (Hydromechanical) ด้าน
เครื่องยนต์ ด้านอุปกรณ์ ด้านวิทยุ ด้านเครื่องไฟฟ้ า และอิเล็กทรอนิ กส์การบิน (Avionics) รวมถึงบริการสอบเทียบมาตรฐาน
สําหรับ เครื่อ งบิน แบบแอร์บ ัส A300-600 แบบแอร์บ ัส A310 แบบแอร์บ ัส A330 แบบแอร์บ ัส A340 และแบบโบอิ้ง 737
แบบโบอิง้ 747 แบบโบอิง้ 777
อาคารสิง่ อํานวยความสะดวกช่วยให้ฝ่ายช่างสามารถให้บริการซ่อมบํารุงอากาศยานขัน้ ลานจอด การซ่อมบํารุงย่อย การ
ซ่ อมบํ ารุ งใหญ่ ข ัน้ โรงงานกับ เครื่องบิน ทุ ก ลํ าในฝู งบิน ของบริษั ท ฯ และบริก ารซ่ อมใหญ่ สํ าหรับ ส่ วนประกอบ ชิ้น ส่ วน
และอุปกรณ์ อ่นื ๆ ส่วนมากของเครื่องบิน รวมถึงเครื่องยนต์บางประเภทในฝูงบินของบริษัทฯ ได้ ทัง้ นี้ ส่วนประกอบ ชิ้นส่วน
และอุปกรณ์อ่นื ๆ และเครื่องยนต์ทบ่ี ริษทั ฯ ไม่ได้ทําการซ่อมใหญ่เอง บริษทั ฯ จะว่าจ้างผูใ้ ห้บริการทีเ่ ป็ นบริษทั ภายนอกทีไ่ ด้รบั
การรับรองจากผูผ้ ลิตเป็ นผูด้ าํ เนินการแทน
โดยทัวไปฝ่
่ ายช่างของบริษัทฯ ใช้สญ
ั ญามาตรฐานของสมาคมการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ และปฏิบตั ิตาม
หลักเกณฑ์ของหน่ วยงานกํากับดูแลด้านการบินในต่างประเทศที่สําคัญ เช่น องค์กรบริหารการบินแห่งสหรัฐอเมริกา (FAA)
องค์การความปลอดภัยด้านการบินแห่งสหภาพยุโรป (EASA) นอกจากนี้ ฝ่ ายช่างยังให้บริการซ่อมบํารุงแก่สายการบินอื่น และ
ลูกค้าอื่นๆ ไปด้วย ทัง้ นี้ บริการต่างๆ ของฝ่ ายช่างของบริษทั ฯ
ลูกค้าทีส่ าํ คัญของฝ่ ายช่างของบริษทั ฯ สําหรับบริการซ่อมบํารุงอากาศยานขัน้ ลานจอดและซ่อมบํารุงย่อย ประกอบด้วย
เอเซียนาแอร์ไลน์ ออลนิปปอนแอร์เวย์ส สายการบินทรานส์แอโร ไชน่าแอร์ไลน์ สายการบินโคเรียนแอร์ และสิงคโปร์แอร์ไลน์ และ
หน่ วยงานภาครัฐภายในประเทศ ได้แก่ กองทัพอากาศ และกองบินตํารวจ สําหรับบริการซ่อมบํารุงใหญ่ขนั ้ โรงงานการซ่อมใหญ่
(Overhaul) ประกอบด้วยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ สายการบินออลนิปปอนแอร์เวย์ สายการบินลุฟท์ฮ นั ซ่า กองทัพอากาศ
สายการบินนกแอร์
ในส่วนการบริการซ่อมบํารุงอากาศยานขัน้ ลานจอดและซ่อมบํารุงย่อย คู่แข่งหลักของฝ่ ายช่างของบริษทั ฯ ประกอบด้วย
สายการบินคูเวต สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิก สายการบินเคแอลเอ็ม ออสเตรียนแอร์ไลน์ และบริษัท ลุฟท์ฮนั ซ่า เทคนิคคู่แข่ง
ทีส่ าํ คัญในส่วนการบริการซ่อมบํารุงใหญ่ขนั ้ โรงงานและการซ่อมใหญ่ ประกอบด้วย บริษทั แอร์ ฟรานซ์ อินดัสตรีส์ บริษทั เคแอล
เอ็ม เอ็นจิเนียริง่ แอนด์ แมนเทแนนซ์ แอร์คราฟท์ เมนเทแนนซ์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง่ คอร์ปอเรชัน่ ไอเอชไอ คอร์ปอเรชัน่ (เดิมชื่อ
อิชิคาว่าจิมะ-ฮาริมะ เฮฟวี่ อันดัสตรีย์ส) บริษัท ลุฟท์ฮนั ซ่ า เทคนิค บริษัท เอสไอเอ เอ็นจิเนี ยริง่ บริษัท MTU Maintenance
Hannover GmbH บริษัท Sogerma สายการบินแอฟริกาใต้ และบริษัท เอสที เอวิเอชัน่ เซอร์วสิ เซส โดยอาคารสิง่ อํานวยความ
สะดวกของคูแ่ ข่งหลักทัง้ หมดของบริษทั ฯ ส่วนใหญ่จะตัง้ อยูภ่ ายนอกประเทศไทย
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นอกจากนี้ ฝ่ ายช่างของบริษทั ฯ มิได้คาํ นึงถึงการให้บริการซ่อมบํารุงเพียงอย่างเดียวเท่านัน้ แต่ยงั คํานึงถึงคุณภาพของ
การให้บริการ จึงได้มกี ารจัดโครงการต่างๆ เพื่อเพิม่ คุณภาพและประสิทธิภาพการบริการ สําหรับโครงการทีส่ ําคัญทีด่ ําเนินการ
ในปี 2553 มีดงั นี้
1.

โครงการ ปรับปรุงสภาพภายในห้องโดยสาร (Cabin Improvement) เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่ลกู ค้า โดยการปรับปรุง
สภาพภายในห้องโดยสาร เพือ่ เพิม่ ความสะดวกสบาย

2.

โครงการ ปรับปรุงขบวนการพ่นสีอากาศยาน (Improve Aircraft Painting Process) เพื่อลดปั ญหาความหนาของ
ชัน้ สี ลดนํ้าหนักของอากาศยาน ซึง่ เป็ นผลทําให้ประหยัดนํ้ามัน

การดําเนิ นงานด้านสิ่ งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมองค์กร
บริษทั ฯ ในฐานะสายการบินแห่งชาติมเี ป้ าหมายทีจ่ ะเป็ นสายการบินทีเ่ ป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อมโดยผลักดันให้มกี ารพัฒนา
ระบบการจัดการสิง่ แวดล้อมทีด่ ใี นการดําเนินงานทุกภาคส่วน และบริษทั ฯ ตระหนักดีว่าการเผาผลาญเชือ้ เพลิงอากาศยานส่งผล
กระทบโดยตรงต่อสิง่ แวดล้อม โดยเฉพาะมีผลทําให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) หรือก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศเพิม่ ขึน้ จึง
เริม่ บริหารจัดการเชื้อเพลิงอากาศยานให้มปี ระสิทธิภาพสูงสุด ทัง้ ในด้านการปรับปรุงกระบวนการปฏิบตั ิการเพิม่ กรรมวิธแี ละ
ขัน้ ตอนในการดูแลรักษาอุปกรณ์และเครื่องยนต์อากาศยานให้มสี ภาพสมบูรณ์ ปรับเปลีย่ นอุปกรณ์ทใ่ี ช้บริการลูกค้าให้มนี ้ําหนัก
เบาเพื่อลดการเผาผลาญเชือ้ เพลิง พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์และควบคุมประสิทธิภาพการใช้เชือ้ เพลิง ทําให้บริษทั ฯ
สามารถลดอัตราการเผาผลาญเชือ้ เพลิงได้อย่างต่อเนื่อง
ในปี 2553 บริษัทฯ ได้สานต่อการสร้างนวัตกรรมด้านสิง่ แวดล้อม ทัง้ ในระดับนโยบายและระดับปฏิบตั ิการ โดยเปิ ด
โอกาสให้ลูกค้ามีส่วนร่วมในการลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมและการสร้างสิง่ แวดล้อมทีด่ ี บริษทั ฯ ได้ให้ความร่วมมือกับภาครัฐใน
การลงทุนเรื่อง ระบบและเครื่องอุปกรณ์อากาศยานให้มคี วามทันสมัย การลงทุนด้านวิศวกรรมการบิน การวิจยั เทคโนโลยีการบิน
และศึกษาการใช้พลังงานทดแทนประเภทเชือ้ เพลิงชีวภาพ (Biofuel) ทีส่ ามารถใช้กบั เครื่องบินของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ พยายาม
ปรับเปลี่ยนตนเองให้เป็ นสายการบินสีเขียว (Green Airlines) ให้บริการเที่ยวบินที่เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อมมากขึ้น เพื่อช่วยให้
อุตสาหกรรมการบินสามารถลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่สภาพแวดล้อมภายนอก ทัง้ นี้ สายการบินต่างๆ และ
ธุรกิจอื่นในอุ ตสาหกรรมเดียวกันได้แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือกันเพื่อสร้างอุตสาหกรรมการบินแห่งอนาคตให้เป็ นมิตรต่อ
สิง่ แวดล้อม
บริษทั ฯ ตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการสภาพภูมอิ ากาศโลกอย่างมีประสิทธิภาพและการลดการปลดปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกเป็ นอย่างมากตลอดปี 2553 แม้ว่าธุรกิจการบินมีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชนั ้ บรรยากาศประมาณ 2% เมื่อ
เทียบกับภาคธุรกิจอื่นๆ ทีม่ กี ารปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงกว่า โดยบริษทั ฯ ได้ดําเนินตามกลยุทธ์ร่วมแก้ไขปั ญหามลพิษจาก
การบิน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศโลกและได้รเิ ริม่ โครงการเพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก อาทิ
การบริหารจัดการนํ้ามันอย่างมีประสิทธิภาพ (Fuel Management) การจัดทําคาร์บอนฟุตพริน้ ท์ (Carbon Footprint) ในอาหารจาน
เด่น (Signature Dish) ทีใ่ ห้บริการบนเครื่องบิน ได้แก่ เมนู แกงเขียวหวานไก่พร้อมข้าวหอมมะลิไทย และเมนู มสั มันไก่
่ พร้อมข้าว
หอมมะลิไทย โดยแสดงปริมาณก๊าซเรือนกระจกทีถ่ ูกปลดปล่อยออกมาตลอดทัง้ วงจรชีวติ ของอาหารนัน้ เพือ่ เป็ นทางเลือกให้ลกู ค้า
ได้ม ีส่วนร่วมในการช่วยลดภาวะโลกร้อน ตามนโยบายบริษัทฯ ที่ให้ความใส่ใจเรื่องสิง่ แวดล้อม เพื่อให้ลูกค้าได้ตระหนักถึง
ความรับผิดชอบต่อสังคมเรือ่ งการลดก๊าซเรือนกระจกและการลดปั ญหาโลกร้อน
ผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ ในปี 2553 สามารถลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้ 972,000 ตันต่อปี เทียบกับปี
2548 และบริษทั ฯ ยังสนับสนุ นเป้ าหมายทีก่ ําหนดว่า อุตสาหกรรมการบินจะสามารถลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
(Carbon Emissions) ร้อยละ 50 ในปี 2553 เปรียบเทียบกับปี 2448

ส่วนที่ 1-4 หน้าที่ 30

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

สําหรับการดํ าเนิ นการเพื่อให้ เป็ นไปตามระเบียบของสหภาพยุ โรปเรื่องระบบการซื้อขายสิทธิในการปล่ อยก๊ าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ หรือก๊าซเรือนกระจก (EU Emission Trading Scheme : EU ETS) ซึง่ จะเริม่ มีผลบังคับใช้กบั ทุกสายการบินที่
บินเข้าออกสหภาพยุโรป ตัง้ แต่ปี 2555 เป็ นต้นไป บริษทั ฯ ได้เตรียมการในเรือ่ งนี้มาอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้ าหมายทีจ่ ะดําเนินการ
ตามข้อกําหนดของ EU ทัง้ นี้ ในเดือนมีนาคม 2554 บริษทั ฯ จะต้องจัดส่งรายงานการใช้น้ํามัน (Ton-kilometer) ของบริษทั ฯ ของปี
2553 ตลอดจนแผนการบินเข้าออก EU ในปี 2554 ต่ อ EU เพื่อ EU จะได้รวบรวมและนํ าไปเป็ นข้อมู ลในการเปรียบเทียบ
(Benchmark) เพื่อจัดสรรคาร์บอนเครดิตตามระเบียบ EU ETS ให้กบั บริษัทฯ และสายการบินต่างๆ นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจ
พิจารณาลงทุนด้านคาร์บอนเครดิต เพือ่ ส่งมอบตามกําหนดของ EU ในปี 2555 ต่อไป
การดําเนินงานในปี 2553 เพื่อเตรียมการจัดส่งรายงานการใช้น้ํ ามัน (Ton-kilometer) ของบริษทั ฯ เป็ นไปอย่างเรียบร้อย
ตามแนวทางที่ EU กําหนด บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส (PricewaterhouseCoopers : PwC) ประเทศ
เนเธอร์แลนด์ เพื่อทําหน้าที่ในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการใช้น้ํ ามันเชื้อเพลิงของเครื่องบินที่บนิ เข้าออก EU ในปี
2553 เพื่อจัดส่งให้ EU ตามแนวทางที่ EU กําหนด ทัง้ นี้ EU จะนํ าข้อมูลไปประมวลเพื่อคํานวณปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
หรือก๊าซเรือนกระจก ทีอ่ นุญาตให้สายการบินต่างๆ ปลดปล่อยแบบให้เปล่า (Free Allowance) ให้แก่บริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ จะต้อง
จัดหาและส่งมอบ Certified Emission Reductions (CERs) และ European Union Allowances (EUAs) เพื่อชดเชยการปลดปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือก๊าซเรือนกระจกทีบ่ ริษทั ฯ ปล่อยเกินกว่าทีอ่ นุญาตไว้
บริษัทฯ เป็ นสายการบินแรกในเอเชียแปซิฟิกที่ลงนามในบันทึกข้อตกลงกับสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ
(IATA) เพื่อศึกษาแนวทางการมีส่วนร่วมชดเชยการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Offset) ของลูกค้าทีเ่ ดินทางกับ
บริษัทฯ ด้วยการจองบัตรโดยสารผ่านเว็บไซต์ www.thaiairways.com โดยในเว็บไซต์จะมีข้อมูลแจ้งว่าเที่ยวบินที่ลูกค้ากําลัง
จะใช้บริการมีจํานวนการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนฯ ในจํานวนเท่าใด พร้อมกับข้อมูลราคาค่าชดเชยการปลดปล่อยก๊าซดังกล่าว
ซึ่งเงินค่าชดเชยจะนํ าไปสนับสนุ นโครงการพลังงานทดแทนต่างๆ ทัวโลก
่
อาทิ โครงการก๊ าซชีวภาพในจังหวัดนครราชสีมา
ประเทศไทย และโครงการผลิตกระแสไฟฟ้ าพลังนํ้าขนาดเล็กในประเทศบราซิล เป็ นต้น
ผลจากการดําเนินการด้านสิง่ แวดล้อมตามมาตรฐานสากล ทําให้บริษัทฯ เป็ นหนึ่งในสายการบินทัวโลกที
่
่เข้าร่วมกับ
บริษทั ผูผ้ ลิตเครื่องบินแอร์บสั ในการให้การสนับสนุ นแคมเปญ “ปี แห่งความหลากหลายทางชีวภาพนานาชาติ (International Year
of Biodiversity)” ขององค์การสหประชาชาติ สะท้อนให้เห็นว่าทุ กฝ่ ายตระหนักดีว่าการอนุ รกั ษ์ ความหลากหลายทางชีวภาพ
เป็ นอีกหนึ่งวิธใี นการรักษาต้นกําเนิดนวัตกรรมใหม่ในอนาคตที่ประเมินค่าไม่ได้ และบริษัทฯ ได้สนับสนุ นการใช้ถุงพลาสติก
ชีวภาพ ณ ร้านพัฟฟ์ แอนด์ พาย เพือ่ ลดจํานวนขยะพลาสติกอันเป็ นสาเหตุสาํ คัญของการเกิดภาวะโลกร้อน
การมีส่วนร่วมของพนักงานในองค์กรในการรักษาสิง่ แวดล้อมที่ดี ทําให้บริษัทฯ ได้รบั การรับรองตามมาตรฐาน ISO
14001:2004 Environmental Management System ในสถานประกอบการหลายแห่งของบริษัทฯ ทําให้ลูกค้าสามารถมันใจได้
่
ว่ า
ทุ กครัง้ ที่ใช้การบริการของการบินไทยในทุกกระบวนการและกิจกรรมการบริการทัง้ บนเครื่องบินและภาคพื้น ลูกค้าจะได้รบั
การบริการทีม่ คี ุณภาพ ปลอดภัย และเป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมเสมอ รวมทัง้ บริษทั ฯ ได้ดาํ เนินโครงการ “การบินไทยลดใช้พลังงาน”
(THAI Energy Conservation) กระตุน้ ให้พนักงานในองค์กร ลดการใช้พลังงาน อย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงบทบาทหน้าทีใ่ นฐานะพนักงานรัฐวิสาหกิจทีด่ ใี นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม บริษทั ฯ
จึงมีนโยบายผสมผสานแนวคิดด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เข้ากับการวางแผนกลยุทธ์
ทางธุรกิจ โดยการพัฒนาความรูท้ เ่ี กิดจากประสบการณ์การดําเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และนํ ามาปรับใช้
คิดค้นให้เกิดนวัตกรรมทีส่ ามารถสร้างประโยชน์สงู สุดทัง้ ต่อองค์กร และสังคมไปพร้อมๆ กัน
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บริษัทฯ ร่วมสนับสนุ นและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ของโครงการหลวง ด้วยการใช้ครัวการบินไทยเป็ นสื่อกลางนํ าผลผลิต
ทางการเกษตรของโครงการหลวงไปปรากฏต่อสายตาชาวโลกในรูปแบบของการผลิตอาหารบริการแก่ลูกค้าและสายการบินลูกค้า
ของการบินไทย มาเป็ นเวลากว่า 20 ปี ด้วยสโลแกนทีว่ า่ “สดจากยอดดอย สูส่ ดุ ยอดของการปรุง”
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้ดําเนินโครงการรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) แบบยังยื
่ น ในการ
พัฒนาจัดการสิง่ แวดล้อมทีด่ ี โดยจัดโครงการปลูกป่ า ณ อุทยานสิง่ แวดล้อมนานาชาติสริ นิ ธร อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุร ี รวมทัง้
โครงการในการพัฒนาชุมชนและสังคมในด้านต่างๆ อาทิ
1. ด้านสิง่ แวดล้อม
• โครงการบริหารจัดการนํ้ าเสีย ซึ่งเป็ นโครงการที่ส่งเสริมการนํ าทรัพยากรนํ้ ามาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด
• โครงการทําความสะอาดเครื่องบินด้วย Aircraft Washing Machine ทดแทนการใช้แรงงานคนเพื่อช่วยลด
แรงเสียดทานจากอากาศขณะทําการบิน ส่งผลต่อการประหยัดนํ้ามันเชือ้ เพลิง
• โครงการลดโลกร้อนด้วยการลดการปลดปล่อยก๊าซ Halon สู่บรรยากาศโดยนํ าก๊ าซ Halon จากอุปกรณ์
ดับเพลิงมาบรรจุเก็บผ่าน Halon Recycling Maching เพื่อให้เกิดความคุม้ ค่าในการใช้พร้อมกับควบคุมการ
ใช้ก๊าซ Halon ให้เกิดประโยชน์สงู สุดและปล่อยก๊าซ Halon ออกสูบ่ รรยากาศให้น้อยทีส่ ดุ
2. ด้านเด็ก เยาวชน และการศึกษา
• โครงการดูแลสนับสนุนโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนการบินไทย อําเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
• โครงการ “แต้มฝั นปั นน้อง” บริจาคของขวัญให้กบั เด็ก
• โครงการนํ าคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนการบินไทย จํานวน 60 คน และ
นักเรียนโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึง่ เป็ นผูพ้ กิ ารทางการได้ยนิ จํานวน 100 คน เข้าชมงาน
นิทรรศการ “50 ปี การบินไทย”
3. ด้านสาธารณกุศล
• โครงการสร้างห้องพักผูป้ ่ วย “รักคุณเท่าฟ้ า”
• โครงการ “แพทย์นกั บินและนางฟ้ าพยาบาล”
• โครงการนํารถเข็นวีลแชร์ซง่ึ ได้รบั จากเครือข่ายการศึกษานอกระบบเพื่อประโยชน์ของสังคม ประเทศญีป่ ่ ุน
(Barrier Free Education Network Osaka Japan) มามอบให้กบั สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย
• โครงการตรวจสุขภาพช้าง ณ หมูบ่ า้ นช้างการบินไทย หรือศูนย์คชศึกษาบ้านตากลาง จังหวัดสุรนิ ทร์
• การสนับสนุนการจัดส่งเก้าอีร้ ถเข็นจํานวน 30 คัน ไปยังกรุงอิสลามาบัด ประเทศปากีสถาน เพื่อช่วยเหลือ
ผูป้ ระสบภัยจากเหตุการณ์น้ําท่วม
4. ด้านส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม
• การบินไทยจัด “อุปสมบทหมู่ 9 เส้นทางบิน 9 เส้นทางบุญ”
• เป็ นส่วนหนึ่งทีช่ ว่ ยเผยแพร่และสืบสานพระพุทธศาสนาให้ยงยื
ั ่ นต่อไป
• โครงการ “จาริกแดนพุทธภูม ิ ตามรอยพระศาสดา” ปี ท่ี 4 ของทัวร์เอือ้ งหลวง
• สนับสนุ นนโยบายรัฐบาลเพื่อขนส่งชาวไทยมุสลิมเดินทางไปประกอบพิธีฮจั ย์ ณ นครเมกกะ ประเทศ
ซาอุดอิ าระเบีย
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4.2

แบบ 56-1

ตลาดและภาวะการแข่งขัน

4.2.1 นโยบายและลักษณะการตลาด
4.2.1.1 นโยบายการตลาด

บริษัทฯ มีนโยบายทางการตลาดในเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง ภายใต้สภาวะการแข่งขันที่รุนแรงของธุรกิจการบิน และ
ผลกระทบจากปั จจัยภายนอกทีไ่ ม่สามารถควบคุมได้ เช่น ราคานํ้ ามันทีเ่ พิม่ สูงขึน้ เพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิมและเพิม่ ลูกค้าใหม่
โดยเฉพาะอย่างยิง่ กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายทีม่ ศี กั ยภาพสูง ทัง้ กลุ่มผูโ้ ดยสารชัน้ หนึ่งและชัน้ ธุรกิจ (Premium Class) ไปจนถึงกลุ่ม
ลูกค้าองค์กร (Corporate Client) เพือ่ เพิม่ จํานวนผูโ้ ดยสารและรายได้ให้กบั บริษทั ฯ นอกจากนี้ ยังได้มกี ารพัฒนาเครือข่ายระบบ
บริหารรายได้และขยายตลาดแบบ Direct Marketing โดยเร่งปรับปรุงการขายผ่านอินเทอร์เน็ต
บริษทั ฯ มีแผนการตลาดทีส่ าํ คัญแบ่งเป็ นหัวข้อหลักได้แก่
•

แผนเพิ่ มพูนรายได้ (Enhance Revenue Growth)

เน้ น การขายแบบเครือ ข่ าย (Network Sales) เพื่อ เพิ่ม รายได้ให้ สูงขึ้น และนํ าระบบบริห ารจัด การรายได้
Revenue Management System (RMS) มาช่วยในการบริหารการจัดสรรที่นัง่ ในแต่ละระดับชัน้ ราคาให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด
ตลอดจนมุ่ งเน้ น การเพิ่ม รายได้ ผู้โดยสารต่ อหน่ วย (Passenger Yield) โดยการเจาะกลุ่ ม ผู้โดยสารระดับ บน (Premium
Passenger) ในเส้นทางการบินทีผ่ ลิตภัณฑ์บนเครือ่ งบินในชัน้ หนึ่งและชัน้ ธุรกิจสามารถแข่งขันได้ พร้อมทัง้ ใช้กลยุทธ์ยกระดับ
ราคาขาย (Up-Sell) โดยใช้แรงกระตุ้นด้านราคาขายแก่ผู้โดยสารที่มศี กั ยภาพ โดยอาศัยฐานข้อมูลลูกค้าในการเลือกเสนอ
การขาย บริษทั ฯ ยังมีแผนการเพิม่ สัดส่วนรายได้จากลูกค้าองค์กร (Corporate Client) ทัง้ ในระดับท้องถิน่ (Local) และทัวโลก
่
(Global) โดยเน้นการให้บริการการขายทีต่ รงกับความต้องการของลูกค้าให้มากทีส่ ุด นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังคํานึงถึงการปรับ
แผนการตลาดตามช่วงฤดูกาล โดยมีความยืดหยุ่นต่อการปรับเส้นทางการบิน และความถีข่ องเทีย่ วบินให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดในแต่ละช่วงเวลาอีกด้วย
•

ปรับปรุงหน่ วยงานให้เป็ นหน่ วยบริการเพื่อลูกค้า (Customer Focus)

โดยการพัฒนาบุคลากร ณ จุดสัมผัสลูกค้า ร่วมกับการนํ าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในส่วนบริการลูกค้าและ
สนับสนุนการนําระบบ Customer Relationship Management (CRM) มาใช้เพือ่ ปรับปรุงการบริการแบบ Personalized Service
•

ปรับปรุงช่องทางจําหน่ ายให้ได้ประโยชน์ สงู สุด

ขยายช่องทางการจัดจําหน่ ายเพื่อสนับสนุ นการขายให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ และทุกกลุ่มลูกค้า โดยการสร้าง
สมดุ ลในการผสมผสานช่องทางการจัดจําหน่ ายหลัก และช่องทางการจัดจําหน่ ายใหม่ๆ ที่เกิดจากการพัฒ นาทางด้าน
เทคโนโลยี เพื่อเพิม่ โอกาสในการสร้างรายได้สงู สุด และให้ความสะดวกแก่ลูกค้ามากทีส่ ุด อีกทัง้ ควบคุมค่าใช้จ่ายด้านการ
จัดจําหน่ ายให้มคี วามคุ้มค่าการลงทุน โดยการนํ าระบบตรวจสอบการสํารองที่นัง่ ที่มคี ุณภาพสูงมาใช้ (Revenue Integrity
System)
•

มุ่งเน้ นตลาดที่มีศกั ยภาพ

มุ่งเน้นการเพิม่ ความถีข่ องเทีย่ วบินในเส้นทางบินภูมภิ าคทีม่ ศี กั ยภาพและปริมาณการจราจรผูโ้ ดยสารหนาแน่ น
ได้แก่ อินเดีย จีน และตะวันออกกลาง รวมทัง้ เพิม่ การใช้สทิ ธิเสรีภาพการบินที่ 5 (5th Freedom Traffic Rights) จากประเทศ
เพื่อนบ้านใกล้เคียง เช่น ลาว กัมพูชา เวียดนาม ไปยังประเทศที่ 3 ตลอดจนการเพิม่ ความจุจํานวนที่นัง่ (Capacity) ในตลาด
ทีม่ ศี กั ยภาพโดยใช้เครือ่ งบินแบบใหญ่ขน้ึ
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•

แบบ 56-1

ร่วมมือกับพันธมิ ตร

โดยการเพิ่มสัญญากับพันธมิตรที่ม ีคุณภาพและการร่วมมือพันธมิตรทางธุรกิจอื่น รวมทัง้ การร่วมมือกับการ
ท่องเทีย่ วและกระทรวงการต่างประเทศในการร่วมสร้างกิจกรรมต่างๆ
•

สร้างคุณค่าในตราผลิ ตภัณฑ์ (Brand)

โดยการสร้างความแตกต่ างของ Brand การจัดทํ า Brand Tracking Research อย่ างต่ อเนื่ อง การเสริมสร้าง
Brand ให้มกี ารเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและสร้างมูลค่าเพิม่ ของ Brand
•

Modernize Information Communication Technology (ICT) System

ขยายระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ให้ตวั แทนจําหน่ายสมาชิก IATA ทัวโลกให้
่
ใช้แทนบัตรโดยสารกระดาษ
เพื่อเพิม่ ความสะดวกสบายให้ผโู้ ดยสาร และสนับสนุ นโครงการลดภาวะโลกร้อน พัฒนาและจัดหาระบบบริการผูโ้ ดยสารทุก
จุดบริการ (Passenger Service System) ให้มปี ระสิทธิภาพสูงสุด
นอกจากนี้ แผนการตลาดทีส่ าํ คัญทีไ่ ด้ดําเนินมาอย่างต่อเนื่องคือ การรักษาลูกค้าประจําภายใต้โครงการสะสมไมล์
รอยัล ออร์คดิ พลัส (Royal Orchid Plus) และการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยว ภายใต้โครงการรอยัล ออร์คดิ ฮอลิเดย์ (Royal
Orchid Holidays) หรือทัวร์เอือ้ งหลวง
กลยุทธ์หลักทีบ่ ริษทั ฯ นํามาใช้สร้างความสําเร็จในการพลิกวิกฤติให้เป็ นโอกาสทางการตลาด จนบรรลุเป้ าหมายในการ
สร้างรายได้ ขยายฐานลูกค้าให้กว้างขวางเช่นนี้ได้ ก็คอื การทําการตลาดเชิงรุกที่มุ่งเจาะกลุ่มลูกค้าใหม่ ทัง้ ในแนวลึก และ
แนวกว้างเพื่อเพิม่ ศักยภาพในการสร้างรายได้ทส่ี งู ขึน้ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้จดั ทําแผนส่งเสริมการตลาดทีไ่ ม่เพียงจะช่วยกระตุน้
และสร้างแรงจูงใจให้นักท่องเทีย่ วจากต่างประเทศและในประเทศเลือกใช้บริการเท่านัน้ หากยังเป็ นส่วนสนับสนุ นนโยบายรัฐบาล
ในการส่งเสริมการท่องเทีย่ วไทยให้ขยายตัว
(ก) การรักษาลูกค้าประจําโดยโครงการรอยัล ออร์คิด พลัส (Royal Orchid Plus)
รายการสะสมไมล์ รอยัล ออร์คดิ พลัส เป็ นหนึ่งในรายการสะสมไมล์ท่ีประสบความสําเร็จสูงสุดในภาคพื้น
เอเชีย และเป็ นกลยุทธ์ในการรักษาลูกค้าประจําของบริษทั ฯ สมาชิก รอยัล ออร์คดิ พลัส แบ่งออกเป็ น 4 ประเภท ได้แก่ บัตร
ธรรมดา บัตรเงิน บัตรทอง และบัตรแพลทตินัม่ เมื่อสมาชิก รอยัล ออร์คดิ พลัส เดิน ทางและแจ้งหมายเลขสมาชิก จะ
สามารถรับไมล์สะสมได้จากการใช้บริการทุกสายการบินในกลุ่มพันธมิตร สตาร์ อัลไลแอนซ์ ตลอดจนเครือโรงแรมต่างๆ ทัง้
ในประเทศและต่างประเทศ บริษทั รถเช่า และบัตรเครดิตคู่สญ
ั ญา ทัง้ นี้ ไมล์สะสมดังกล่าว สามารถนํ าไปแลกบัตรโดยสาร
รางวัลและรางวัลเลื่อนชัน้ โดยสารจากบริษทั ฯ และกลุ่มสายการบินพันธมิตร หรือห้องพักของโรงแรมต่างๆ และรางวัลอื่นๆ
เช่น Thai Shop นอกจากนี้ ยังได้รบั สิทธิประโยชน์อ่นื ๆ อาทิ สิทธิพเิ ศษในการสํารองทีน่ ัง่ และการตรวจรับเอกสาร สิทธิการ
เพิม่ พิกดั นํ้าหนักกระเป๋ า การเลื่อนชัน้ ทีน่ ัง่ โดยสาร รวมถึงสิทธิการใช้หอ้ งรับรองพิเศษของสายการบินในกลุ่มพันธมิตร สตาร์
อัลไลแอนซ์ ทัวโลกอี
่
กด้วย
บริษทั ฯ ได้ประโยชน์ทางการตลาดกับความร่วมมือในกลุ่มสายการบินพันธมิตร สตาร์ อัลไลแอนซ์ จากการ
ทีม่ สี มาชิกของกลุ่มสายการบินพันธมิตรเลือกเดินทางกับสายการบินของบริษทั ฯ เนื่องจากสามารถทําการสะสมไมล์ได้ หรือ
สมาชิกเหล่านี้อาจจะเลือกใช้ไมล์สะสมในรายการของกลุ่มสายการบินพันธมิตรมาแลกเปลี่ยนเป็ นบัตรโดยสารรางวัลของ
บริษทั ฯ ทัง้ นี้ สมาชิกรายการสะสมไมล์นิยมแลกรางวัลเพื่อเดินทางบนสายการบินของบริษทั ฯ เพื่อมาท่องเทีย่ วยังประเทศ
ไทย ซึ่งเป็ นแหล่งท่องเทีย่ วทีไ่ ด้รบั ความนิยมแห่งหนึ่งของโลก บริษทั ฯ ได้มกี ารวางแผนการขาย และจัดสรรทีน่ ัง่ ว่างเพื่อใช้
รองรับการเดินทางของสมาชิกทีไ่ ด้ทําการแลกบัตรโดยสารรางวัลอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ความร่วมมือทางด้าน
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แบบ 56-1

ธุรกิจกับบัตรเครดิตคู่สญ
ั ญาต่างๆ ในรูปแบบบัตรเครดิตร่วมระหว่างบริษทั ฯ กับสถาบันการเงินชัน้ นํ า ทําให้สมาชิกสามารถ
โอนคะแนนสะสมที่เกิดจากค่าใช้จ่ายหรือข้อเสนอพิเศษของบัตรเครดิตมาเป็ นไมล์สะสมของรอยัล ออร์คดิ พลัส ได้ ซึ่งเป็ น
อีกช่องทางหนึ่งในการสะสมไมล์ทเ่ี หมาะสมกับไลฟ์ สไตล์ในปั จจุบนั และได้รบั ความนิยมอย่างสูงจากสมาชิก อีกทัง้ ยังเป็ น
ช่องทางทีท่ าํ ให้บริษทั ฯ เกิดรายได้จากการซือ้ ไมล์โดยสถาบันการเงินต่างๆ อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด
สมาชิกรายการสะสมไมล์ รอยัล ออร์คดิ พลัส มีจํานวนเพิม่ สูงขึน้ อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากรอยัล ออร์คดิ พลัส
เน้นการพัฒนารูปแบบของสิทธิประโยชน์และของรางวัลทีส่ อดคล้องกับไลฟ์ สไตล์ของสมาชิกในแต่ละกลุ่มทีม่ คี วามต้องการ
แตกต่างกันไป อีกทัง้ ได้มกี ารพัฒ นา ปรับปรุง การบริการออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์เพื่อความสะดวกสบายของสมาชิก
โดยสามารถแลกของรางวัลต่างๆ และออกบัตรโดยสารรางวัลแบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการขยายสิทธิประโยชน์ของสมาชิก
ในการมอบรางวัล ให้ แ ก่ ค รอบครัว เพื่ อ น หรือ บุ ค คลใดๆ ตามต้ อ งการ เพื่ อ อิ ส ระที่ ม ากขึ้น ในการแลกของรางวัล
ด้วยบริการลงทะเบียนผูม้ สี ทิ ธิรั์ บรางวัล ซึง่ ทําได้อย่างสะดวกสบายตลอด 24 ชัวโมงทางอิ
่
นเทอร์เน็ต เป็ นการสร้างความพึง
พอใจให้กบั สมาชิก นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังใช้ฐานข้อมูลลูกค้า รอยัล ออร์คดิ พลัส ในการทําการตลาดทางตรง ซึ่งเป็ นการ
เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
(ข) การพัฒนากิ จกรรมการท่องเที่ยวภายใต้โครงการรอยัล ออร์คิด ฮอลิ เดย์ (Royal Orchid Holidays)
หรือทัวร์เอื้องหลวง
โครงการรอยัล ออร์คดิ ฮอลิเดย์ เป็ นการจัดรายการนํ าเที่ยวสู่สถานที่ต่างๆ จากแต่ละจุดบินของบริษัทฯ
ให้แก่ผูโ้ ดยสารโดยให้บริการครอบคลุมทุกด้าน เช่น การพักผ่อน การศึกษาขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และการผจญภัย
เป็ นต้น ซึ่งจะช่วยเสริมความเข้มแข็งทางการตลาดและเพิม่ รายได้จากการจําหน่ ายบัตรโดยสารแก่บริษทั ฯ ปั จจุบนั บริษทั ฯ มี
รายการท่องเทีย่ วกว่า 600 รายการ ครอบคลุมสถานทีท่ ่องเทีย่ วใน 94 เมือง 33 ประเทศทัวโลก
่
รายการ “เอือ้ งหลวงพาท่อง
ทัวโลก”
่
(Discover the World) เป็ นการนําเทีย่ วสู่ต่างประเทศ และรายการ “เอื้องหลวงพาท่องทัวไทย”
่
(Discover Thailand)
เป็ นการนําท่องเทีย่ วภายในประเทศซึง่ มีบทบาทสําคัญในการส่งเสริมการท่องเทีย่ วให้กบั ประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้าน ใน
ฐานะทีบ่ ริษทั ฯ เป็ นสายการบินแห่งชาติและเป็ นสายการบินทีไ่ ด้รบั ประโยชน์จากการเดินทางมาท่องเทีย่ วเมืองไทย และในบาง
โอกาสบริษทั ฯ ได้ร่วมมือกับการท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย รวมทัง้ หน่ วยงานภาครัฐและเอกชน ในการจัดรายการท่องเทีย่ ว
ในประเทศไทยอีกด้วย บริษทั ฯ จัดจําหน่ ายบัตรโดยสารและรายการท่องเทีย่ วผ่านสํานักงานสาขาของบริษทั ฯ และตัวแทนจําหน่าย
ทัวโลก
่ ซึง่ มีระบบการสํารองรายการท่องเทีย่ วรวมถึงการออกบัตรโดยสารด้วยคอมพิวเตอร์การท่องเทีย่ วโดยใช้บริการของรอยัล
ออร์ค ิด ฮอลิเดย์ ถือว่ ามีความคุ้มค่าเพราะเป็ นรายการที่เลือกสรรมาอย่างดี ใช้โรงแรมและบริการทัวร์ท่ีม ีมาตรฐานโลก
นักท่ องเที่ยวที่เดินทางกับรอยัล ออร์คดิ ฮอลิเดย์ จะเป็ นนักท่องเที่ยวที่มาจากทัวโลก
่
โดยส่วนใหญ่ มาจากทวีปเอเชีย ยุโรป
ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ซึง่ กว่าร้อยละ 90 เป็ นรายการท่องเทีย่ วทีเ่ ดินทางมายังประเทศไทย
บริษัท ฯ ยังได้ข ยายตลาดรายการท่ อ งเที่ย วรอยัล ออร์ค ิด ฮอลิเดย์ ไปสู่ก ลุ่ ม ลู ก ค้า เป้ า หมายใหม่ ท่ีเป็ น
นักท่องเที่ยวที่มกี ําลังซื้อสูง และเป็ นกลุ่มลูกค้าประเภทตลาดเฉพาะ (Niche Market) มากขึ้น โดยเน้ นนํ าเสนอรายการ
ท่องเทีย่ วประเภทพรีเมีย่ ม เพื่อสร้างมูลค่าเพิม่ แก่ลูกค้าทีใ่ ช้บริการของบริษทั ฯ โดยเฉพาะ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้รว่ มกับพันธมิตร
ธุรกิจท่องเทีย่ วกลุ่มต่างๆ อาทิ สนามกอล์ฟ โรงแรม รีสอร์ตชัน้ นํา ฯลฯ ในการเสนอบริการพิเศษ (Exclusive Offer) ให้กบั
กลุ่มลูกค้าดังกล่าว ซึง่ เป้ าหมายหลักประกอบด้วย นักดํานํ้า นักกอล์ฟ นักท่องเทีย่ วทีเ่ ข้ามาพักผ่อนเพื่อสุขภาพในแบบสปา
ตรวจสุ ข ภาพช่ อ งปาก และฟอกสีฟั น หรือ ตรวจเช็ค สุข ภาพและคู่ฮ ัน นี มูน ซึ่งเป็ น กลุ่ ม ที่บ ริษัท ฯ ขยายการให้บ ริก าร
ครอบคลุมทัง้ ชาวไทยและชาวต่างประเทศ
นอกจากนี้ รอยัล ออร์คดิ ฮอลิเดย์ ได้พฒ
ั นาการขายรายการท่องเทีย่ วแบบเบ็ดเสร็จ 2 โครงการ คือ
1. การออกบัตรรายการท่องเทีย่ วอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Tour Order)
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เพื่อให้เกิดความสะดวกและคล่องตัวกับตัวแทนจําหน่ ายและลูกค้ามากขึน้ โดยไม่ต้องใช้บตั รรายการท่องเที่ยว
2. การขายรอยัล ออร์คดิ ฮอลิเดย์ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

เพือ่ เพิม่ ช่องทางการขายให้มากขึน้ โดยให้ตวั แทนจําหน่ายรายย่อย (Retailer) สามารถดูขอ้ มูลต่างๆ โบรชัวร์
และทําการสํารองรายการท่องเทีย่ วต่างๆ ของ รอยัล ออร์คดิ ฮอลิเดย์ ได้โดยตรงผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ซึง่ จะช่วยให้ตวั แทน
จําหน่ ายรายย่อยสามารถเข้าถึง รอยัล ออร์คดิ ฮอลิเดย์ ได้มากขึน้ และจะทําให้การซื้อขายรายการท่องเทีย่ วต่างๆ สะดวก
และคล่องตัวมากยิง่ ขึน้ นอกจากนี้ ลูกค้าสามารถดูขอ้ มูลของ รอยัล ออร์คดิ ฮอลิเดย์ ผ่านทาง TG website Mobile Devices
ได้ และในอนาคตจะสามารถทําการจองและจ่ายเงินได้ดว้ ยตนเอง
(ค) ระบบพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ (e-Commerce)
นอกเหนือจากการจําหน่ ายบัตรโดยสารโดยผ่านสํานักงานขายของบริษัทฯ โดยตรงและการจําหน่ ายผ่าน
ตัวแทนจําหน่ าย (Travel Agent) แล้ว บริษัทฯ มีนโยบายเร่งการส่งเสริมการขายผ่านทางอินเทอร์เน็ตที่อยู่ในความนิยม
อย่างสูงในปั จจุบนั เพือ่ เพิม่ ความสะดวกสบายให้ผโู้ ดยสารสามารถซือ้ บัตรโดยสารด้วยตนเองได้ตลอดเวลา และเป็ นการเพิม่
ศักยภาพในการแข่งขัน กับสายการบินอื่น นอกจากนี้ ยังเพิ่มช่องทางในการชําระบัตรโดยสารผ่าน ATM และ Counter
Services และกําลังเร่งเพิม่ ช่องทางอื่นๆ รวมทัง้ การเพิม่ ระบบการรักษาความปลอดภัยระบบจ่ายเงินด้วยเครดิตการ์ด เพื่อ
สร้างความเชื่อมันให้
่ กบั ผูโ้ ดยสาร รวมถึงการปรับปรุง TG website (www.thaiairways.com) ให้มกี ารเข้าถึงได้งา่ ยขึน้ เพิม่
ประสิทธิภาพการขายทีด่ ขี น้ึ และสามารถค้นหาข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับการเดินทางและข้อมูลทีน่ ่ าสนใจอื่นๆ บนเว็บไซต์ ได้สะดวก
ขึน้ รวมทัง้ ทําให้เว็บไซต์ของบริษทั ฯ ทัง้ หมดอยูบ่ นรูปลักษณ์ทด่ี งึ ดูดให้ผเู้ ข้าเยีย่ มชมและซือ้ บริการมากขึน้
(ง) อุปกรณ์และบริการ
บริษัทฯ ได้ปรับกลยุทธ์และแผนงานด้านการให้บริการ ให้ตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า และเพิม่ ขีด
ความสามารถให้พร้อมต่อการแข่งขัน โดยจะทําการปรับปรุงทีน่ งทั
ั ่ ง้ หมดสําหรับผูโ้ ดยสารชัน้ หนึ่ง ชัน้ ธุรกิจ และ ชัน้ ประหยัด
ปรับปรุงระยะห่างระหว่างทีน่ ัง่ โดยสารในแต่ละชัน้ ผูโ้ ดยสาร ลดจํานวนทีน่ ัง่ แต่ละแถวลง ลดความแออัดในห้องโดยสาร และ
เพิม่ ความสะดวกสบายโดยรวมให้แก่ผโู้ ดยสารมากขึน้ ทีน่ ัง่ รุ่นใหม่จะกว้างขึน้ และมีความสะดวกสบายสูง มีจอภาพส่วนตัว
ในชัน้ หนึ่ง ชัน้ ธุรกิจ และชัน้ ประหยัดทุกทีน่ ัง่ ตกแต่งห้องนํ้าในชัน้ หนึ่งและชัน้ ธุรกิจให้มคี วามทันสมัยสวยงามและกว้างขวาง
ขึน้ พร้อมด้วยอุปกรณ์อํานวยความสะดวกทีท่ นั สมัย ระบบเพลงและภาพยนตร์แบบเลือกชมได้ (On-demand) และมีรายการ
บันเทิงให้ผโู้ ดยสารเลือกอย่างหลากหลาย ดังมีรายละเอียด ดังนี้
1. การปรับปรุงรูปแบบและคุณภาพของทีน่ ัง่ โดยสารและระบบสาระบันเทิ ง
วัตถุประสงค์หลักของการปรับปรุงอุปกรณ์ในเครื่องบินของบริษัทฯ คือ การปรับปรุงอุปกรณ์ ในเครื่องบิน
ทุกลําทีเ่ ป็ นแบบเดียวกัน ให้มที น่ี ัง่ โดยสารและระบบสาระบันเทิงลักษณะเดียวกันในแต่ละชัน้ โดยสารโดยจะทําการปรับปรุง
ทีน่ งั ่ ทัง้ หมดสําหรับผูโ้ ดยสารชัน้ หนึ่ง ชัน้ ธุรกิจ และชัน้ ประหยัด บริษทั ฯ มีแผนทีจ่ ะปรับปรุงระยะห่างระหว่างทีน่ งั ่ โดยสารในแต่ละชัน้
ผูโ้ ดยสาร ลดจํานวนทีน่ งแต่
ั ่ ละแถวลง ลดความแออัดในห้องโดยสาร และเพิม่ ความสะดวกสบายโดยรวมให้แก่ผโู้ ดยสารมากขึน้
ในปี 2548-2549 บริษทั ฯ ได้ทาํ การปรับปรุงทีน่ งโดยสารในเครื
ั่
อ่ งบินแบบโบอิง้ 747-400 จํานวน 12 ลํา โดยทีน่ งั ่
ชัน้ หนึ่ง เปลีย่ นเป็ นเก้าอีแ้ บบนอนราบ 180 องศา ส่วนทีน่ งโดยสารของชั
ั่
น้ ธุรกิจปรับปรุงให้มพี น้ื ทีส่ ว่ นตัวมากขึน้ และปรับเอน
ได้มาก 170 องศา มีทห่ี นุ นหลัง (Lumbar Support) ที่พกั เท้า และโต๊ะหน้ากว้างพับได้เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่ผูโ้ ดยสาร
ที่จะทํ างานไปด้วยขณะบิน และยังได้ปรับปรุงที่นั ง่ โดยสารของเครื่องบินแบบโบอิ้ง 777-200 จํานวน 8 ลํา ทัง้ ที่นั ง่ ชัน้ ธุรกิจและ

ส่วนที่ 1-4 หน้าที่ 36

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

ชัน้ ประหยัด ดําเนินการแล้วเสร็จในปี 2549 โดยทีน่ ัง่ รุ่นใหม่จะกว้างขึน้ และมีความสะดวกสบายสูง ทีน่ ัง่ ชัน้ ธุรกิจ จะมีจอภาพ
ยนตร์สว่ นตัวทุกทีน่ งั ่
ในปี 2550-2553 บริษทั ฯ ได้ปรับปรุงทีน่ ัง่ โดยสารชัน้ ประหยัดของเครื่องบินแบบโบอิ้ง 777-300 จํานวน 6 ลํา
โดยเปลี่ยนเป็ นที่นัง่ ชัน้ ประหยัดใหม่ มีความสะดวกสบายมากขึน้ และติดตัง้ จอภาพส่วนตัวพร้อมระบบสาระบันเทิงแบบ
On-demand ทุกทีน่ งั ่
อยูต่ ลอดเวลา

งานปรับปรุงรูปแบบของทีน่ ัง่ ทัง้ หมดจะทําทีฝ่ ่ ายช่างของบริษทั ฯ โดยมีการปรึกษากับบริษทั ผูผ้ ลิตเครื่องบิน

บริษทั ฯ ได้รบั มอบเครือ่ งบินใหม่ แบบแอร์บสั A330-300 จํานวน 3 ลําจากจํานวน 5 ลําในปี 2553 โดยห้อง
โดยสารมีการตกแต่งทันสมัยเช่นเดียวกับเครื่องบินแบบแอร์บสั A340-500 แอร์บสั 340-600 และแบบโบอิ้ง 777-200ER
และอีก 5 ลําจะทยอยการรับมอบตัง้ แต่เดือนมีนาคม 2554 ไปจนรับมอบลําสุดท้ายในเดือนกรกฎาคม 2554
บริษทั ฯ มีแผนรับมอบเครือ่ งบินใหม่ แบบแอร์บสั A330-300 อีกจํานวน 7 ลํา โดยห้องโดยสาร และห้องนํ้า
มีการตกแต่งทันสมัยเทียบเท่าเครือ่ งบินใหม่ แบบแอร์บสั A380-800 อีกทัง้ มีแผนการเช่าเครือ่ งบิน B777-300ER อีกจํานวน
8 ลํา เริม่ บินในปี 2555 โดยฝูงบินใหม่น้จี ะมีการตกแต่งภายในใหม่หมด เพือ่ สร้างความเป็ นเอกลักษณ์ และมีความทันสมัย
มากยิง่ ขึน้
สําหรับเครือ่ งบินใหม่แบบแอร์บสั A380-800 จํานวน 6 ลํา ซึง่ จะเริม่ บินในปี 2555 มีการออกแบบตกแต่ง
ภายในใหม่หมด เน้นการเลือกใช้สที เ่ี ด่น classic และ มีความทันสมัยมากยิง่ ขึน้ โดยทีน่ งั ่ ชัน้ หนึ่งเป็ นแบบนอนราบได้ และมี
ความเป็ นส่วนตัวทุกทีน่ งั ่ มีทเ่ี ก็บของส่วนตัว และ Coat hanger ทีน่ งชั
ั ่ น้ ธุรกิจ เป็ นแบบนอนราบได้ทุกทีน่ งั ่ ทีน่ งชั
ั ่ น้ ประหยัด
มีความสะดวกสบายสูง ติดตัง้ จอภาพส่วนตัวพร้อมระบบสาระบันเทิงแบบ On-demand ทุกทีน่ งั ่ นอกจากนี้ยงั มีหอ้ งนํ้า
ชัน้ หนึ่งขนาดใหญ่ พร้อมห้องแต่งตัว มีการให้บริการผูโ้ ดยสารด้วย First Class และ Business Class Bar และ Multipurpose area บริการแก่ผโู้ ดยสารชัน้ หนึ่ง
ในส่วนของเครื่องบินเช่าแบบโบอิ้ง 777-300ER จํานวน 8 ลํา ที่นัง่ ชัน้ ธุรกิจเป็ นแบบนอนราบได้ทุกที่นัง่
เช่นเดียวกับแบบแอร์บสั A3800-800 ทีน่ งั ่ ชัน้ ประหยัดมีความสะดวกสบายสูง ติดตัง้ จอภาพส่วนตัวพร้อมระบบสาระบันเทิง
แบบ On-demand ทุกทีน่ งั ่
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ตารางแสดงข้อมูลบางประการเกี่ยวกับการปรับปรุงอากาศยานและอุปกรณ์ ทงั ้ ที่อยู่ระหว่างการดําเนิ นการ
และที่เสนอให้มีการดําเนิ นการ
กําหนดเวลา
ที่คาดว่าจะ
แล้วเสร็จ

แบบ
หรือรุ่น

จํานวน

โบอิง้ 777-300

6

ชัน้ ประหยัด
• เปลีย
่ นทีน่ งให้
ั ่ มคี วามสะดวกสบายมากขึน้
• ติดตัง้ ทีน
่ งใหม่
ั ่ ทส่ี ามารถปรับเอนได้เป็ นมุม
122 องศา
• ติดตัง้ จอภาพส่วนตัวและอุปกรณ์เชื่อมต่อ
ไฟฟ้ าสําหรับคอมพิวเตอร์พกพาทุกทีน่ งั ่
(110 VAC 60 Hz)
• ติดตัง้ ระบบสาระ บันเทิงแบบ On-demand

ปรับปรุงแล้วเสร็จ
5 ลํา เมือ่ ปี 2553

ประมาณกลาง
ปี 2553 อีก 1 ลําที่
เหลือได้ดาํ เนินการ
บินชัวคราวไปแล้
่
ว
เมือ่ ปลายปี 2553
และรอการติดทีน่ งั ่
ชัน้ ประหยัดใหม่
ภายในปี 2554

โบอิง้ 777-200

8

ชัน้ ประหยัด
• ติดตัง้ ระบบสาระบันเทิงแบบเลือกชมได้
(On-demand) ทุกทีน่ งั ่

อยูใ่ นระหว่าง
ดําเนินการ
ปรับปรุง

กลางปี 2555

โบอิง้ 747-400

6

ชัน้ ประหยัด
• เปลีย่ นทีน่ งั ้ ชัน้ ประหยัดพร้อมติดตัง้ จอภาพ
ส่วนตัวและระบบสาระบันเทิงแบบ On
demand
ปรับปรุงที่นัง่ ทุก class
• เป็ นการปรับปรุงทีน่ งทั
ั ่ ง้ ลําให้มมี าตรฐาน
เดียวกันกับ B747-400 ลําอื่นทีม่ กี ารปรับปรุง
ไปเรียบร้อยแล้ว เพือ่ ให้มมี าตรฐานเดียวกัน
และติดตัง้ จอภาพส่วนตัวทุกทีน่ งั ่
• การตกแต่งภายใน เช่น Seat cover, พรม,
ห้องนํ้าเป็ นในแนวทางเดียวกันกับการตกแต่ง
ภายในของเครือ่ งบิน A380-800 โดยใช้สสี นั ที่
แสดงความเป็ นไทย และ classic มากยิง่ ขึน้
ออกแบบห้องโดยสารใหม่
• ติดตัง้ ทีน่ งชั
ั ่ น้ ธุรกิจรุน่ ใหม่ ทีส่ ามารถปรับ
เอนราบได้ 180 องศา มีจอทีวสี ว่ นตัวขนาด
ไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว
• ติดตัง้ ทีน่ งชั
ั ่ น้ ประหยัดรุน่ ใหม่ โดยมี pitch
ประมาณ 32 นิ้ว และมีจอทีวสี ว่ นตัวขนาด
ไม่น้อยกว่า 9 นิ้ว
• ติดตัง้ ระบบสาระเพือ่ ความบันเทิงแบบ
AVOD สําหรับทุกทีน่ งั ่ พร้อม Inflight
Connectivity ได้แก่ Mobile phone, Onboard Internet

อยูใ่ นระหว่าง
ดําเนินการ
ปรับปรุง

ต้นปี 2555

อยูใ่ นระหว่าง
ดําเนินการ
ปรับปรุง

ต้นปี 2556

อยูใ่ นระหว่าง
การศึกษา
โครงการ

สิน้ ปี 2556

(ลํา)

(ลําที่ 7-12)

โบอิง้ 747-400

6

(ลําที่ 13-18)

แอร์บสั
340-600

6

รายละเอียดของการปรับปรุง
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สถานะ

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ
หรือรุ่น
แอร์บสั

จํานวน
(ลํา)
4

340-500

โบอิง้
777-200ER

6

รายละเอียดของการปรับปรุง
ออกแบบห้องโดยสารใหม่
• ติดตัง้ ทีน่ งชั
ั ่ น้ ธุรกิจรุน่ ใหม่ ทีส่ ามารถปรับ
เอนราบได้ 180 องศา มีจอทีวสี ว่ นตัวขนาด
ไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว
• ติดตัง้ ทีน่ งชั
ั ่ น้ ประหยัดรุน่ ใหม่ โดยมี pitch
ประมาณ 32 นิ้ว และมีจอทีวสี ว่ นตัวขนาด
ไม่น้อยกว่า 9 นิ้ว
• ติดตัง้ ระบบสาระเพือ่ ความบันเทิงแบบ
AVOD สําหรับทุกทีน่ งั ่ พร้อม Inflight
Connectivity ได้แก่ Mobile phone, Onboard Internet
ออกแบบห้องโดยสารใหม่
• ติดตัง้ ทีน่ งชั
ั ่ น้ ธุรกิจรุน่ ใหม่ ทีส่ ามารถปรับ
เอนราบได้ 180 องศา มีจอทีวสี ว่ นตัวขนาด
ไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว
• ติดตัง้ ทีน่ งชั
ั ่ น้ ประหยัดรุน่ ใหม่ โดยมี pitch
ประมาณ 32 นิ้ว และมีจอทีวสี ว่ นตัวขนาด
ไม่น้อยกว่า 9 นิ้ว
• ติดตัง้ ระบบสาระเพือ่ ความบันเทิงแบบ
AVOD สําหรับทุกทีน่ งั ่ พร้อม Inflight
Connectivity ได้แก่ Mobile phone, Onboard Internet

แบบ 56-1

สถานะ

กําหนดเวลา
ที่คาดว่าจะ
แล้วเสร็จ

อยูใ่ นระหว่าง
การศึกษา
โครงการ

สิน้ ปี 2557

อยูใ่ นระหว่าง
การศึกษา
โครงการ

สิน้ ปี 2557

การพัฒนาทางด้านระบบสาระบันเทิ ง
บริษทั ฯ มีแผนการปรับปรุงระบบสาระบันเทิงทัง้ ด้านภาพและเสียงบนเครื่องบินในเส้นทางระหว่างประเทศทุกลํา
เพื่อ ให้ม คี ุณ ภาพสูง ทัน สมัย และเป็ น มาตรฐานเดีย วกัน ทัง้ หมด โดยจะมีจ อภาพส่ว นตัว ในชัน้ หนึ่ง ชัน้ ธุรกิจ และชัน้
ประหยัดทุกทีน่ งั ่ ระบบเพลงและภาพยนตร์แบบเลือกชมได้ (On-demand) และมีรายการบันเทิงให้ผโู้ ดยสารเลือกอย่างหลากหลาย
รวมทัง้ เกมส์ ข่าว (Live text news) และภาพเส้นทางบิน
• ปรับเปลี่ยนรูป แบบของ IFE Interface ทัง้ Screen design และ Interactive Menu ให้ง่ายต่ อการใช้งาน และ

สอดคล้องกับ รายการสาระบัน เทิงที่ป รับ รูป แบบใหม่ (AVOD Menu Screen Development) โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จและ
ให้บริการบนเครือ่ งบินได้ ภายในปี 2554
• จัดหา Portable AVOD Player รุ่น ใหม่ เพื่อ ให้บ ริก ารแก่ ผู้โดยสารชัน้ หนึ่ งและชัน้ ธุรกิจ สําหรับ เที่ยวบิน ที่ม ี

ชัวโมงบิ
่
นมากกว่า 4 ชัวโมง
่ บนเครือ่ งบินรุน่ เก่าทีไ่ ม่มจี อภาพส่วนตัว กําหนดเริม่ ให้บริการได้ภายในปี 2554
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• พัฒ นา ปรับ ปรุงรายการสาระบัน เทิงบนเครื่องบิน โดยเพิ่ม จํานวนภาพยนตร์ สารคดี และเพลง ให้ม ีค วาม

หลากหลาย และปรับ Software รองรับจํานวน Content ทีเ่ พิม่ ขึน้ โดยเริม่ ทยอยเพิม่ จํานวนรายการสาระบันเทิง ตัง้ แต่ตน้ ปี
2554 โดยจํานวนภาพยนตร์ สารคดี และ CD Albums จะครบตามแผนในกลางปี 2554
2. อุปกรณ์อาํ นวยความสะดวกสําหรับธุรกิ จและการสือ่ สาร

บริษทั ฯ ได้ตดิ ตัง้ โทรศัพท์สว่ นตัวและอุปกรณ์เชื่อมต่อไฟฟ้ าสําหรับคอมพิวเตอร์พกพาสําหรับทีน่ งั ่ ในชัน้ หนึ่ง
และชัน้ ธุรกิจในฝูงบินเส้นทางข้ามทวีป เพื่อให้ผโู้ ดยสารสามารถติดต่อทําธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและสะดวกสบาย รวมทัง้ ได้
ติดตัง้ โทรศัพท์ในชัน้ ประหยัดบนเครื่องบินในเส้นทางระยะไกล (Long Haul) ในฝูงบินแบบแอร์บสั A340-500 แบบแอร์บสั
A340-600 และเครื่องบินแบบโบอิ้ง 777-200ER และมีแผนในการติดตัง้ ในฝูงบินอื่นต่อไปให้เป็ นมาตรฐานของบริษัทฯ ทัง้ นี้
สําหรับฝูงบินใหม่แบบแอร์บสั 330-300 จํานวน 8 ลํานัน้ มีการติดตัง้ โทรศัพท์ทุกที่นัง่ เพื่ออํานวยความสะดวกสบายแก่
ผูโ้ ดยสารในการติดต่อสื่อสาร นอกจากนี้ ในเครื่องบินใหม่ A330-300 จํานวน 7 ลํา เครื่องบินใหม่แบบแอร์บสั A380-800
จํานวน 6 ลํา และ เครื่องบิน เช่าแบบโบอิ้ง 777-300ER จํานวน 8 ลํา จะมีก ารติดตัง้ ระบบ Inflight Connectivity เพื่อให้
ผูโ้ ดยสารสามารถติดต่อสื่อสารโดยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ส่วนตัวของตนเองในการใช้โทรศัพท์ ส่งข้อความสัน้ (SMS) MMS
รวมถึงการใช้ Wifi Internet
(จ) การพัฒนาและขยายเครือข่ายการบินและการให้บริการเที่ยวบินและฝูงบินของบริ ษทั ฯ
บริษทั ฯ มีเจตนารมณ์ทจ่ี ะเพิม่ ความถีข่ องเทีย่ วบิน ประกอบกับการเปิ ดเส้นทางบินใหม่ๆ ไปยังตลาดทีก่ ําลัง
เติบโต ซึง่ บริษทั ฯ ได้มกี ารให้บริการทางการบินอยู่แล้ว เช่น ตลาดในทวีปยุโรป ตลาดในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
และตลาดทีม่ ศี กั ยภาพในการเติบโตในระยะยาว เช่น ประเทศจีนตอนใต้ ประเทศในภูมภิ าคอินโดจีน และคาบสมุทรอินเดีย
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะยังคงให้บริการการขนส่งในเส้นทางการบินที่ม ีความสําคัญ ในเชิงธุรกิจหรือจะให้ประโยชน์ ต่อ
บริษทั ฯ ในระยะยาวต่อไป แม้ว่าการให้บริการในเส้นทางการบินดังกล่าวอาจทําให้บริษทั ฯ ไม่สามารถทํากําไรในระยะแรก
ของการให้บริการก็ตาม แต่บ ริษัทฯ อาจได้ป ระโยชน์ จากการเชื่อมต่ อจุดบินเพื่อสนองตอบต่อความต้องการของลูก ค้า
ได้มากยิง่ ขึน้
นอกจากนัน้ บริษทั ฯ ยังมีแผนทีจ่ ะดําเนินการอย่างต่อเนื่องในการเสาะแสวงหาโอกาสทีจ่ ะเพิม่ ขีดความสามารถ
ในการให้บริการของบริษทั ฯ โดยการเข้าร่วมในสัญญาบริการเที่ยวบินร่วม การซื้อขายระวางทีน่ ัง่ ทีจ่ ดั สรรไว้ และข้อตกลง
การรับขนส่งผูโ้ ดยสารซึง่ กันและกันร่วมกับสายการบินสมาชิกในกลุ่มพันธมิตร สตาร์ อัลไลแอนซ์ และสายการบินพันธมิตรอื่นๆ
โดยแนวทางการพัฒ นานัน้ บริษทั ฯ เน้น ทีจ่ ะขยายเส้นทางการบินออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ซึ่งเป็ นเส้นทางทีบ่ ริษทั ฯ ให้
ความสนใจในการขยายเส้นทาง เพื่อให้กําลังการผลิตสอดคล้องกับความต้องการทีเ่ กิดขึน้ โดยขยายความถีเ่ ข้าไปยังทวีปยุโรปทีม่ ี
ผูโ้ ดยสารหนาแน่ น เพื่อรองรับปริมาณความต้องการเดินทางทีเ่ พิม่ ขึน้ สําหรับจุดหมายปลายทางทีส่ าํ คัญ เช่น ลอนดอน แฟรงค์เฟิ รต์
ปารีส โคเปนเฮเก้น สตอกโฮล์ม มาดริด เส้นทางบินในภู ม ิภาค จะเน้ นเส้นทางบินที่ม ีก ารขยายตัวระดับ สูง เช่ น ญี่ ป่ ุ น จีน
อินเดีย ส่วนเส้นทางบินแอฟริกา บริษัทฯ ได้เริม่ ทําการบินอีกครัง้ จากกรุงเทพฯ ไปโจฮันเนสเบิร์ก สาธารณรัฐแอฟริกาใต้
จํานวน 4 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2553 เพื่อรองรับปริมาณความต้องการของผู้โดยสาร ในช่วงการ
แข่ ง ขัน ฟุ ต บอลโลก (FIFA 2010) นอกจากนี้ บริษั ท ฯ อยู่ ระหว่ างการพิจ ารณาลดเส้น ทางบิน ภายในประเทศบางจุ ด ที่
ไม่ก่อให้เกิดกําไร หลังจากทีธ่ ุรกิจสายการบินต้นทุนตํ่าสามารถเริม่ ให้บริการในส่วนนัน้ ได้แล้ว
ทัง้ นี้ เพื่อกระตุ้น ความต้องการในการเดิน ทางของผู้โดยสารในเส้น ทางบิน ใหม่ บริษัท ฯ จะดําเนิ น การรณรงค์
ด้านการตลาดเป็ นระยะเวลา 6-9 เดือ นล่วงหน้า ก่อ นทีจ่ ะมีก ารเปิ ด ให้บ ริก ารเทีย่ วบิน รวมถึงการจัด ให้ม ชี ่องจํา หน่ า ย
บัต รโดยสารหลายช่องทาง การโฆษณาในเส้นทางบินเฉพาะเจาะจง และการทํางานร่วมกับตัวแทนจําหน่ ายบัตรโดยสาร เพื่อ
จําหน่ ายบัตรโดยสารให้แก่กลุ่มนักท่องเทีย่ วในรายการนําเทีย่ วต่างๆ บริษทั ฯ ยังมีความตัง้ ใจทีจ่ ะเพิม่ การดําเนินกิจกรรมต่างๆ
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โดยร่ว มมือ กับ การท่อ งเทีย่ วแห่ง ประเทศไทย และองค์ก รทีเ่ กีย่ วกับ การท่อ งเทีย่ วอื่น ๆ หน่ ว ยงานราชการด้า นการ
ท่องเที่ยวของต่างประเทศ และองค์กรต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับ การท่องเทีย่ วในประเทศจุด หมายปลายทาง ในการร่วมกัน
รณรงค์และจัดกิจกรรมด้านโฆษณาร่วมกัน และโดยการให้การสนับสนุ นการเดินทางไปยังสถานทีต่ ่างๆ เพื่อการประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวในประเทศ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงจะดําเนินการส่งเสริมโครงการรอยัล ออร์คดิ ฮอลิเดย์ หรือทัวร์เอื้องหลวง
อย่างต่อเนื่องในการส่งเสริมรายการนํ าเทีย่ วต่างๆ โดยเฉพาะทัวร์เอื้องหลวงท่องแถบพุทธภูม ิ ทีไ่ ด้รบั การตอบรับทีด่ มี าก
และร่วมมือกับตัวแทนจําหน่ายและผูจ้ 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 ได้ใช้ระบบ
การแต่งตัง้ ตัวแทนจําหน่ าย (Agency) กระจายตามภูมภิ าคต่างๆ ทัวโลกเป็
่
นช่องทางในการจําหน่ ายบัตรโดยสารของบริษทั ฯ
ซึ่งในแต่ละประเทศจะมีตวั แทนจําหน่ ายเป็ นจํานวนมากและในแต่ละตัวแทนจําหน่ ายยังมีเครือข่าย (Network) ที่ครอบคลุม
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 Traveler) กลุ่มนักท่องเทีย่ วระดับบน (High-end Leisure) และ
นักท่องเที่ยวที่แสวงหาความคุ้มค่า (Value for Money Traveller) และผู้โดยสารชัน้ ประหยัด ซึ่งส่วนใหญ่ เป็ นกลุ่มนักท่องเที่ยว
ยังคงเป็ นลูกค้าเป้ าหมายหลักของบริษัทฯ เนื่องจากประเทศไทยยังคงมีศกั ยภาพทางด้านการท่ องเที่ยว ประกอบกับการ
ให้บริการทีน่ งั ่ โดยสารชัน้ ประหยัดของบริษทั ฯ ถือเป็ นจุดเด่นเมื่อเปรียบเทียบกับสายการบินอื่นๆ และเป็ นส่วนทีส่ ร้างรายได้
และกําไรให้กบั บริษทั ฯ มาโดยตลอด นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้พฒ
ั นาและให้ความสําคัญกับลูกค้าชัน้ หนึ่งและชัน้ ธุรกิจมาก
ขึน้ เพื่อใช้ประโยชน์จากศักยภาพการผลิตทีม่ อี ยู่อย่างสูงสุดและเพิม่ รายได้ให้กบั บริษทั ฯ
สําหรับการขนส่งสินค้าทางอากาศนัน้ บริษทั ฯ นอกจากใช้พน้ื ทีร่ ะวางบรรทุกจากเทีย่ วบินโดยสารแล้ว ในช่วง
ทีม่ คี วามต้องการขนส่งสินค้าสูง บริษทั ฯ ได้ดาํ เนินการขนส่งสินค้าด้วยเครือ่ งบินบรรทุกสินค้า โดยใช้พน้ื ทีร่ ะวางบรรทุกจาก
เครื่องบินบรรทุกสินค้าของสายการบินอื่น ในลักษณะ TRIP Lease และ Joint Operation โดยลูกค้าเป้ าหมายหลักในการขนส่ง
สินค้าทางอากาศ ได้แก่ กลุ่มธุรกิจการส่งออก

4.2.2.2 การจําหน่ าย และช่องทางการจําหน่ าย
บริษัทฯ ได้ใช้ระบบสํารองที่นัง่ แบบเบ็ดเสร็จ (Global Distribution System) เพื่อขยายเครือข่ายช่องทาง
จัดจําหน่ ายทัง้ ภายในสํานักงานขายของบริษัทฯ และตัวแทนจําหน่ ายทัวโลก
่
เพื่ออํานวยความสะดวกในการสํารองที่นัง่ และ
การออกบัตรโดยสารให้แก่ลูกค้า โดยบริษัทฯ เป็ นสมาชิกระบบสํารองที่นัง่ ชัน้ นํ าทุ กระบบ คือ ระบบ AMADEUS ABACUS
AXESS GALILEO INFINI SABRE TOPAS และ WORLDSPAN นอกจากนี้ ซึ่ ง ครอบคลุ ม ช่ อ งทางการจั ด จํ า หน่ าย
ทัวโลก
่
และบริษทั ฯ ได้เปิ ดช่องทางการจัดจําหน่ายผ่านระบบ Internet ตัง้ แต่ปี 2543
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บริษทั ฯ จําหน่ายบัตรโดยสารและระวางขนส่งสินค้าผ่านช่องทางการจําหน่ายดังต่อไปนี้
1. สํานักงานขายของบริษัทฯ ซึ่งมีทต่ี งั ้ อยู่ตามเมืองสําคัญในทุกภูมภิ าคทัวโลกทํ
่
าหน้าที่ขายบัตรโดยสาร
และระวางบรรทุกสินค้า สํารองทีน่ ัง่ และให้บริการความสะดวกแก่ผูโ้ ดยสาร ลูกค้าขนส่งสินค้า ตัวแทนการจําหน่ ายบัตรโดยสาร
ตัวแทนการจําหน่ายระวางบรรทุกสินค้า และผูท้ ต่ี อ้ งการติดต่อกับบริษทั ฯ ในเรือ่ งต่างๆ
2. ตัวแทนจําหน่ายบัตรโดยสาร (ตัวแทนจําหน่ายฯ)
2.1 ตัวแทนจําหน่ ายฯ จะเป็ นผูห้ าผูโ้ ดยสาร ทําการสํารองทีน่ ัง่ และออกบัตรโดยสารตามราคาค่าบัตร
โดยสารทีบ่ ริษทั ฯ กําหนด โดยตัวแทนจําหน่ายฯ จะได้รบั ผลตอบแทนตามยอดการขายบัตรโดยสารให้ผโู้ ดยสาร
เพื่อให้เป็ นไปตามธุรกิจการบิน ในปั จจุบนั บริษัทฯ มีแผนปรับลดค่าตอบแทนให้กบั ตัวแทนจําหน่ ายใน
ตลาดที่มคี วามพร้อม ซึ่งตัวแทนจําหน่ ายฯ จะเป็ นผู้กําหนดค่าบริการต่างๆ รวมราคาค่าบัตรโดยสารเป็ นราคาขายให้แก่
ผูโ้ ดยสารตามสภาวะของตลาดนัน้ ๆ
สําหรับในการแต่งตัง้ ตัวแทนจําหน่ายฯ แยกเป็ นตัวแทนจําหน่ายบัตรโดยสารต่างประเทศและในประเทศ
โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
2.1.1 ตัวแทนจําหน่ายบัตรโดยสารต่างประเทศ
ตัวแทนจําหน่ ายบัตรโดยสารต่างประเทศดังกล่าว ต้องเป็ นสมาชิกของสมาคมขนส่งทางอากาศ
ระหว่างประเทศ (International Air Transport Association : IATA) และต้องผ่านเกณฑ์ท่ี IATA กําหนด โดยสายการบิน
พาณิชย์เป็ นผูพ้ จิ ารณาเพือ่ แต่งตัง้ เป็ นตัวแทนจําหน่ายบัตรโดยสารต่างประเทศต่อไป
2.1.2 ตัวแทนจําหน่ายบัตรโดยสารในประเทศ
สายการพาณิชย์จะพิจารณาขีดความสามารถในการทําธุรกิจของตัวแทนจําหน่ ายบัตรโดยสารในประเทศ
สถานทีต่ งั ้ ความพร้อมของบุคลากร ฐานะการเงิน และแต่งตัง้ เป็ นตัวแทนจําหน่ายฯ
2.2 ตัวแทนจําหน่ ายระวางบรรทุ ก สิน ค้า จะทําหน้ าที่ข ายระวางบรรทุ ก ให้แ ก่ผู้ท่ีต้องการส่งสิน ค้า
ในอัตราค่าบรรทุกทีบ่ ริษทั ฯ กําหนด โดยผลตอบแทนของตัวแทนจําหน่ายฯ จะได้รบั ในรูปแบบ Commission ฝ่ ายขายระวาง
บรรทุกสินค้าจะเป็ นผูพ้ จิ ารณาถึงขีดความสามารถในการทําธุรกิจร่วมกับยอดขาย ขนาดของตัวแทนจําหน่ ายระวางบรรทุก
สินค้าตลอดจนความมันคงทางด้
่
านการเงินและแต่งตัง้ เป็ นตัวแทนจําหน่ายระวางบรรทุกสินค้า
3. ระบบพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ของบริษทั ฯ เรียกว่า “บริการ Royal e-Service”
บริษัทฯ ได้ดําเนิ น การระบบสํารองที่นัง่ ผ่านทางอิน เทอร์เน็ต (Royal e-Booking) ซึ่งทําให้ผู้โดยสาร
สามารถทําการสํารองที่นัง่ ตรวจสอบราคาค่าโดยสาร และซื้อบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิ กส์ด้วยตนเอง ผ่านทางเว็บไซต์ของ
บริษทั ฯ นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้ตดิ ตัง้ เครือ่ งบริการ Check-in อัตโนมัติ (Self-Service System - Kiosk) ภายใต้บริการ Royal
e-Service เพื่อให้ผู้โดยสารที่เดินทางภายในประเทศพบกับการเดินทางที่สะดวกสบายยิง่ ขึ้น เพราะสามารถเลือกที่นัง่ และ
check-in ได้ด้วยตนเอง ซึ่งระบบจะออก Boarding Pass ให้โดยอัตโนมัติ โดยระบบ check-in อัตโนมัติดงั กล่าวมีให้บริการที่
ท่ าอากาศยานสุ วรรณภู ม ิ เชียงใหม่ เชียงราย พิษณุ โลก ขอนแก่ น ภู เก็ต และหาดใหญ่ เพื่อบริการผู้โดยสารที่เดิน ทาง
ภายในประเทศ
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สภาวะอุตสาหกรรมการบินและการแข่งขัน
อุตสาหกรรมการบินในปี 2553 แม้ว่าจะได้รบั ผลกระทบจากปั จจัยแวดล้อมต่างๆ อาทิ วิกฤติเศรษฐกิจจากปั ญหา
หนี้สาธารณะของบางประเทศในยุโรป ภาวะเงินเฟ้ อ ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ สถานการณ์
ทางการเมือง ตลอดจนภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ แต่จากการวางแผนกลยุทธ์ในการบริหารจัดการของสายการบินที่รอบคอบ
และระมัดระวังในการดําเนิน กิจการให้สอดคล้องและทัน กับ สถานการณ์ ประกอบกับการฟื้ นตัวทางเศรษฐกิจในหลาย
ประเทศ โดยเฉพาะในภูมภิ าคเอเชียและกลุ่มประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว ซึง่ เป็ นประเทศทีม่ ศี กั ยภาพในการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
อาทิ จีน และอินเดีย ซึง่ รัฐบาลมีนโยบายและมาตรการต่างๆ เพื่อกระตุน้ เศรษฐกิจให้ฟ้ื นตัวนัน้ ได้ส่งผลให้มกี ารขยายตัวทาง
การค้า การลงทุน และการนํ าเข้า-ส่งออกมากขึน้ ทําให้ปริมาณการขนส่งทางอากาศโดยรวมมีการขยายตัวดีข้นึ อย่างเห็น
ได้ชดั สายการบินต่างๆ เริม่ มีกาํ ไรทัง้ จากกิจการการขนส่ง ผูโ้ ดยสารและสินค้า
ในส่วนของบริษัทฯ ได้มกี ารทบทวนและปรับกลยุทธ์เพื่อเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ ต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ครอบคลุม
ครบถ้วนในทุกด้าน ทัง้ ในแง่การแข่งขันด้านราคา การเพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการต้นทุน การพัฒนาปรับปรุงการ
ดําเนินงานอย่างต่อเนื่องให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น รวมทัง้ การวางแผนรองรับภาวะวิกฤติต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้
สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆ ได้ทนั ท่วงที นอกจากนี้ ยังมีการติดตามการดําเนินมาตรการต่างๆ ตามแผนกลยุทธ์
อย่างสมํ่าเสมอในทุกส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ด้านการให้บริการ อาทิ โดยการนําระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ มา
ใช้เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในงานบริการและการปฏิบตั งิ าน รวมทัง้ การติดตามอย่างใกล้ชดิ ในการใช้น้ํ ามันอย่างมีประสิทธิภาพ
และการประกันราคานํ้ามัน ล่วงหน้า เพื่อลดต้นทุนและเพิม่ ศักยภาพในการแข่งขัน พร้อมทัง้ มีการพัฒนาเส้นทางบินอย่าง
ต่อเนื่องเพือ่ ให้เป็ นศูนย์กลางการบินของภูมภิ าค สอดรับกับการมีภมู ศิ าสตร์ทด่ี ขี องประเทศ
สภาวะการขนส่งผูโ้ ดยสารทางอากาศ
สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (International Air Transport Association : IATA) ได้คาดการณ์ปริมาณ
การขนส่งผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศทางอากาศโดยรวมของโลกในปี 2554 จะขยายตัวเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 5.2 ในขณะทีป่ ี 2553
ปริมาณการขนส่งผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศทางอากาศโดยรวมขยายตัวเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 8.2 โดยภูมภิ าคเอเชียมีการขยายตัว
ในอัตราสูงกว่าทีร่ อ้ ยละ 9 ในขณะทีภ่ ูมภิ าคทีเ่ ติบโตมากทีส่ ุดคือ ภูมภิ าคตะวันออกกลาง ซึง่ มีอตั ราการขยายตัวร้อยละ 17.8
เนื่องจากเศรษฐกิจของภูมภิ าคนี้ ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องจากการเป็ นกลุ่มประเทศผูค้ ้านํ้ ามัน และสายการบินของกลุ่ม
ประเทศเหล่านี้มศี กั ยภาพด้านต้นทุนในการขยายฝูงบินจํานวนมาก ซึ่งส่วนหนึ่งเป็ นเครื่องบินขนาดใหญ่และขยายเครือข่าย
เส้นทางบินไปยังประเทศภูมภิ าคต่างๆ ด้วยเป้ าหมายให้ภมู ภิ าคตะวันออกกลางเป็ นศูนย์กลางการบินของโลก
สําหรับประเทศไทย เนื่องจาก สภาวะเศรษฐกิจของไทยมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องตัง้ แต่ตน้ ปี 2553 ส่งผลให้ธุรกิจ
การบินของไทยฟื้ นตัวขึน้ อย่างชัดเจนถึงแม้จะมีผลกระทบจากหลายปั จจัยตลอดทัง้ ปี โดยในไตรมาสแรกของปี 2553 จํานวน
นักท่องเทีย่ วต่างชาติทเ่ี ข้าประเทศไทยมีอตั ราเพิม่ ขึน้ ถึงร้อยละ 27.8 ส่วนไตรมาสที่ 2 แม้จะได้รบั ผลกระทบจากการชุมนุ ม
ทางการเมืองในประเทศช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม แต่ในไตรมาส 3 ปริมาณนักท่องเทีย่ วได้ฟ้ื นตัวกลับมาและมีอตั ราขยาย
ตัวเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 12.5 ทัง้ นี้ ปี 2553 มีจาํ นวนนักท่องเทีย่ วต่างชาติรวม 15.8 ล้านคน มีการขยายตัวโดยประมาณร้อยละ 12
ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้ตงั ้ เป้ าหมายจํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในปี 2554 ไว้ประมาณ 16.4 ล้านคน หาก
สถานการณ์เป็ นปกติ
ในปี 2553 มีสายการบินที่ทําการบินประจําระหว่างประเทศของไทยรวม 99 สายการบิน ทําการขนส่งผูโ้ ดยสารรวม
33.5 ล้านคน เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 10.6 เมื่อเทียบกับปี 2552 ในจํานวนนี้เป็ นผูโ้ ดยสารของบริษทั ฯ จํานวน 12.2 ล้านคน เพิม่ ขึน้
ร้อยละ 10.2 ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราการเพิม่ ขึน้ ของผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศโดยรวม โดยบริษทั ฯ เป็ นผูน้ ํ าตลาด มีส่วนแบ่งตลาด
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ผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศร้อยละ 36.5 เนื่องจากมีสายการบินจํานวนมาก ส่วนแบ่งตลาดจึงกระจายออกไป โดยทีส่ ายการบิน
อันดับรองลงมามีสว่ นแบ่งตลาดเพียงร้อยละ 6.6 3.7 3.0 2.4 และ 2.4 ตามลําดับ
สภาวะการขนส่งสิ นค้าทางอากาศ
ปี 2554 สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) ได้คาดการณ์ปริมาณการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทาง
อากาศโดยรวมจะขยายตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5.5 เทียบกับปี 2553 ที่ม ีปริมาณการขนส่งสิน ค้าระหว่างประเทศทางอากาศ
โดยรวมขยายตัวเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 20.6 โดยภูมภิ าคเอเชียมีการขยายตัวในอัตราทีส่ งู กว่าร้อยละ 24 และภูมภิ าคทีเ่ ติบโตมาก
ทีส่ ดุ คือ ภูมภิ าคลาตินอเมริกามีอตั ราการขยายตัวร้อยละ 29.1
ส่วนการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศของไทยมีอตั ราการขยายตัวเพิม่ ขึน้ โดยในปี 2553 ประเทศไทยมีปริมาณการขนส่ง
สินค้าขาออก 779,102 ตัน เพิม่ ขึน้ จากปี 2552 ร้อยละ 23.8 ส่วนสินค้าขาเข้ามีปริมาณการขนส่ง 517,081 ตัน เพิม่ ขึน้ จากปี
2552 ร้อยละ 28.1 สําหรับบริษทั ฯ มีปริมาณขนส่งสินค้าขาออก 330,264 ตัน เพิม่ ขึน้ จากปี 2552 ร้อยละ 30.0 และมีปริมาณ
ขนส่งสินค้าขาเข้า 273,074 ตัน เพิม่ ขึ้นจากปี 2552 ร้อยละ 30.5 ตลาดโดยรวมสินค้าขาออกมีปริมาณสูงกว่าสินค้าขาเข้า
ส่วนใหญ่เป็ นการขนส่งในเส้นทางภูมภิ าค ตลาดทีม่ กี ารขนส่งสินค้าทางอากาศมาก ได้แก่ ฮ่องกง สิงคโปร์ ไทเป โตเกียว
และโซล สําหรับตลาดข้ามทวีป ได้แก่ แฟรงค์เฟิ รต์ อัมสเตอร์ดมั ซิดนีย์ ลอนดอน และเมลเบิรน์
การแข่งขันของอุตสาหกรรมการบินภายในประเทศ
ปั จจุบนั ธุรกิจสายการบินภายในประเทศมีการแข่งขันสูงจากการที่สายการบินต้นทุนตํ่าเริม่ เข้ามาในตลาดตัง้ แต่
ปี 2547 และยังคงขยายเส้น ทางบิน และความถี่ข องเที่ย วบิน อย่า งต่ อ เนื่ อ ง โดยใช้ก ลยุ ท ธ์ก ารบริห ารจัด การที่มุ่ งเน้ น
ประสิทธิภาพด้านปฏิบตั กิ ารและลดต้นทุน รวมทัง้ ใช้นโยบายราคาแบบยืดหยุ่น ทําให้ผูโ้ ดยสารมีทางเลือกมากขึน้ ถึงแม้ว่า
ตลาดผู้โดยสารภายในประเทศในปี 2553 มีการขยายตัวเพิม่ ขึน้ แต่ก็มกี ารแข่งขันสูงทางด้านราคา ปั จจุบนั สายการบิน
ทีใ่ ห้บริการภายในประเทศมีจาํ นวนทัง้ สิน้ 6 สายการบิน ในจํานวนนี้เป็ นสายการบินต้นทุนตํ่า 3 สายการบิน ซึง่ ในปี 2553 มี
ผูโ้ ดยสารเดินทางภายในประเทศรวม 13.3 ล้านคน เป็ นผูโ้ ดยสารของบริษทั ฯ 5.3 ล้านคน คิดเป็ นส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 39.8
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ยังคงเป็ นสายการบินทีม่ กี ารขนส่งผูโ้ ดยสารมากทีส่ ดุ
การแข่งขันในอุตสาหกรรมการบินระหว่างประเทศ
จากการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องในภูมภิ าคเอเชียภายในปี 2553 รวมทัง้ นโยบายเปิ ดเสรีดา้ นการบินของ
รัฐบาลเพื่อส่งเสริมการค้าและการท่องเทีย่ ว ทําให้สายการบินหลายสายต่างเพิม่ จํานวนเทีย่ วบินสู่ประเทศไทยมากขึน้ บริษทั ฯ
ยังคงต้องเผชิญสภาวะการแข่งขันมากขึน้ จากสายการบินดัง้ เดิมทีม่ คี วามเข้มแข็ง สายการบินทีข่ ยายตัวสูงโดยเฉพาะจาก
ตะวันออกกลาง จีน และอินเดีย รวมทัง้ สายการบินต้นทุนตํ่า ตลอดจนสายการบินเช่าเหมาลําทีเ่ พิม่ เทีย่ วบินเข้ามาจํานวน
มากในลักษณะของเที่ยวบินทีม่ กี ําหนดตารางบินประจําฤดูกาล ทําให้บริษทั ฯ ได้รบั ผลกระทบด้านส่วนแบ่งตลาดในหลาย
เส้นทาง
ในปี 2553 มีสายการบินทีท่ าํ การบินประจําระหว่างประเทศของไทยรวม 99 สายการบิน ทําการขนส่งผูโ้ ดยสารรวม
33.5 ล้านคน เป็ นผูโ้ ดยสารของบริษทั ฯ จํานวน 12.2 ล้านคน เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 10.2 คิดเป็ นส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 36.5
ทัง้ นี้ จากสถิติข อง IATA ในปี ท่ีผ่านมา บริษัท ฯ มีข นาดใหญ่ เป็ น อัน ดับ ที่ 15 ของโลกและอยู่ในอัน ดับ 4 ของ
สายการบินในภูมภิ าคเอเชีย หากพิจารณาจากจํานวนการขนส่งผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ
บริษทั ฯ จึงมุ่งพัฒนาระดับการให้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ในเครื่องบินให้ทนั สมัย ทัง้ ใน
ส่วนของทีน่ ัง่ และอุปกรณ์อํานวยความสะดวกสบาย พร้อมทัง้ มีแผนการปลดระวางเครื่องบินเก่าทีม่ อี ายุใช้งานมานาน และ
จัดหาเครื่องบินใหม่มาทดแทนและขยายฝูงบินเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของตลาด โดยมีจุดมุ่งหมายทีจ่ ะสร้างรายได้จาก
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การให้บริการอย่างมีคุณภาพและยังยื
่ นในระยะยาว เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันซึง่ มีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงขึน้
อีกในอนาคต

4.3

การจัดหาผลิ ตภัณฑ์หรือบริ การ
4.3.1 กําลังการผลิ ตและปริมาณการผลิ ตที่เกี่ยวข้องกับการบิน
ปี 2553

จํานวนเครือ่ งบินทีใ่ ช้บริการ2)
(Number of Aircraft)
- จุดหมายปลายทาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)
(Number of Destinations)
- ระยะทางบิน
(Kilometres Flown)
จํานวนการลงของเครื่องบิ น
(Number of Landings)
- จํานวนชัวโมงปฏิ
่
บตั กิ ารบิน
(Flight Hours)
- ชัวโมงการใช้
่
เครือ่ งบินโดยเฉลีย่
(Aircraft Utilization)
-

การขนส่งผู้โดยสาร
- ปริมาณทีน่ งั ่
(Available Seats Kilometer)
- ปริมาณการขนส่งผูโ้ ดยสาร
(Revenue Passenger Kilometer)
- อัตราส่วนการขนส่งผูโ้ ดยสาร
(Cabin Factor)
- จํานวนผูโ้ ดยสาร
(Number of Passengers)
- รายได้จากผูโ้ ดยสารเฉลีย่ ต่อหน่วย3)
(Passenger Yield)
การขนส่งสิ นค้าและไปรษณี ยภัณฑ์
- 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)

ปี 2552

ปี 2551

ปี 2550

(ลํา)

84

87

84

85

(จุดบิน)

72

73

73

75

(พันกม.)

243,147

230,650

241,938

251,761

(ครัง้ )

87,645

89,682

91,365

95,848

(ชัวโมง/ปี
่
)

341,165

326,008

342,175

356,604

(ชัวโมง/วั
่
น)

11.4

11.2

11.7

11.8

(ล้านทีน่ ง-กม.)
ั่

75,600

72,031

75,391

78,032

(ล้านคน-กม.)

55,676

52,593

56,377

61,615

(ร้อยละ)

73.6

73.0

74.8

79.0

(พันคน)

18,165

18,477

18,710

19,884

(บาท/คน-กม.)

2.57

2.50

2.88

2.59

(ล้านตัน-กม.)

4,708

4,016

4,152

4,498

(ล้านตัน-กม.)

2,895

2,092

2,292

2,456

(ร้อยละ)

61.5

52.1

55.2

54.6

(พันกก.)

713,931

545,681

590,231

613,476

(บาท/ตัน-กม.)

9.50

8.90

11.33

10.64

(ล้านตัน-กม.)

11,516

10,499

10,937

11,521
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ปี 2553
-

ปริมาณการขนส่ง
(Revenue Ton-Kilometer)
อัตราส่วนการบรรทุก
(Load Factor)
รายได้รวมทัง้ ระบบเฉลีย่ ต่อหน่วย3)
(System-wide Yield)

หมายเหตุ :

ปี 2552

ปี 2551

ปี 2550

(ล้านตัน-กม.)

7,997

6,908

7,458

8,100

(ร้อยละ)

69.4

65.8

68.2

70.3

(บาท/ตัน-กม.)

21.49

21.92

25.48

23.15

(1)

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

4.3.2 โครงสร้างค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงานและปัจจัยการผลิ ตที่สาํ คัญ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของบริษทั ฯ ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายทีส่ าํ คัญ คือ ค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดหาเครื่องบิน
เพื่อนํ ามาใช้บริการ ค่าใช้จ่ายนํ้ามันเชือ้ เพลิงใช้ในการบิน ค่าใช้จ่ายด้านพนักงานซึ่งเป็ นทรัพยากรทีส่ าํ คัญในธุรกิจการให้บริการ
และค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับการบินอื่นๆ
ปี 2553
ล้านบาท

ปี 2552

ร้อยละ

ปี 2551

ปี 2550

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

- ค่านํ้ามันเครือ่ งบิน

56,519

32.9

47,015

30.9

89,460

43.3

62,611

33.6

- ค่าใช้จ่ายบุคลากร

33,526

19.5

26,191

17.2

30,534

14.8

33,114

17.7

74

-

61

-

94

-

26

-

19,064

11.1

17,692

11.6

19,939

9.6

20,155

10.8

- ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับนักบิน
และลูกเรือ

5,092

3.0

5,244

3.4

6,542

3.2

6,746

3.6

- ค่าซ่อมแซมและซ่อมบํารุงอากาศยาน

9,675

5.6

10,321

6.8

10,848

5.2

11,837

6.3

20,236

11.8

21,023

13.8

20,281

9.8

18,243

9.8

- ค่าเช่าเครือ่ งบินและอะไหล่

4,331

2.5

1,532

1.0

3,651

1.8

6,758

3.6

- ค่าสินค้าและพัสดุใช้ไป

9,046

5.3

8,496

5.6

8,827

4.3

9,850

5.3

- ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับการขายและโฆษณา

6,103

3.5

6,221

4.1

6,932

3.3

7,265

3.9

675

0.4

760

0.5

751

0.4

894

0.5

7,492

4.4

7,686

5.1

8,922

4.3

9,176

4.9

171,833

100.0

152,242

100.0

206,781

100.0

186,675

100.0

- ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร
- ค่าบริการการบิน

- ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจําหน่าย

- ค่าใช้จ่ายด้านการประกันภัย
- ค่าใช้จ่ายดําเนินงานอื่น
รวม
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การจัดหานํ้ามันเครื่องบิน
ราคานํ้ ามันเครื่องบินทีบ่ ริษทั ฯ จัดซื้อ จะแปรผันไปตามราคานํ้ ามันเครื่องบินระหว่างประเทศ (International spot
price) ซึง่ จะแปรผันตามราคานํ้ามันดิบระหว่างประเทศอีกทีหนึ่ง โดยทัวไปแล้
่
ว ราคานํ้ามันเครื่องบินในตลาดระหว่างประเทศ
(International spot markets) จะมีค วามผัน ผวนสูงและไม่อาจคาดการณ์ ล่วงหน้ าได้ ในอดีตที่ผ่านมา ปั จจัยสําคัญ ที่เป็ น
ตัว กํ า หนดความผัน ผวนได้แ ก่ อุ ป สงค์แ ละอุ ป ทาน สภาพอากาศ และสถานการณ์ ก ารเมือ งในประเทศต่ า งๆ และการ
เคลื่อนย้ายของเงิน ทุน เข้าสู่ห รือออกจากสิน ค้าโภคภัณ ฑ์ บริษัทฯ จัดซื้อนํ้ ามันเครื่องบินโดยใช้ราคาอ้างอิงเป็ นเงิน สกุ ล
ดอลลาร์สหรัฐ ต้นทุนค่านํ้ ามันเครื่องบินของบริษทั ฯ ในปี 2552 คิดเป็ นร้อยละ 31.3 ของค่าใช้จ่ายรวมของบริษทั ฯ และในปี
2553 คิดเป็ นร้อยละ 34.2 ของค่าใช้จา่ ยรวมของบริษทั ฯ
บริษทั ฯ ได้ดําเนินการจัดซื้อนํ้ ามันเครื่องบินจากผูจ้ ําหน่ ายนํ้ ามันในตลาดทุกแห่งทีบ่ ริษทั ฯ ให้บริการการบิน โดย
บริษัทฯ เข้าทําสัญญาซื้อนํ้ ามันซึ่งมีอายุสญ
ั ญาตามที่ตกลงกัน (โดยทัวไปคื
่
อ 1 ปี แต่มบี างกรณีท่เี ป็ น 6 เดือนหรือ 2 ปี )
ภายหลังจากทีไ่ ด้ทําคําเสนอซื้อนํ้ามันเครื่องบินจากผูจ้ ําหน่ ายนํ้ ามันเป็ นการทัวไป
่ (Open tender) บริษทั ฯ และสายการบิน
ทีเ่ ป็ นสมาชิกกลุ่มพันธมิตรการบินสตาร์ อัลไลแอนซ์ ได้รว่ มกันซือ้ นํ้ามันในบางตลาดเป็ นครัง้ คราว ซึง่ บริษทั ฯ เชือ่ ว่าการร่วม
จัดซือ้ ดังกล่าวทําให้บริษทั ฯ ซือ้ นํ้ามันได้ในราคาทีต่ ่าํ ลง
สําหรับปี 2553 นัน้ บริษัทฯ ได้ซ้ือนํ้ ามันเครื่องบินจากผู้จําหน่ ายนํ้ ามันรายต่างๆ ในประเทศไทยเป็ นส่วนใหญ่
สําหรับการส่งมอบภายในประเทศ และส่วนที่เหลือเป็ นการซื้อจากผู้จําหน่ ายนํ้ ามันภายนอกประเทศไทยเพื่อการส่งมอบ
ภายนอกประเทศ ในการซื้อนํ้ามันเครื่องบิน บริษทั ฯ มิได้พจิ ารณาเฉพาะด้านราคาเท่านัน้ แต่ยงั พิจารณาถึงความปลอดภัย
ในการจัดส่งนํ้ามันและความจําเป็ นในการรักษาความสัมพันธ์ระยะยาวกับผูจ้ าํ หน่ายด้วย ในบางประเทศ เช่น ประเทศจีน ลาว
เวียดนาม และพม่า บริษทั ฯ จะต้องซือ้ นํ้ามันเครือ่ งบินจากผูจ้ าํ หน่ ายนํ้ามันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ จากรัฐบาลของประเทศนัน้ ๆ
ผู้จ ัด หานํ้ า มัน รายใหญ่ ข องบริษัท ฯ ในประเทศไทยได้แ ก่ บริษัท บางจากปิ โตรเลีย ม จํา กัด (มหาชน) บริษัท
ChevronTexaco บริษทั ExxonMobil Aviation บริษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) และบริษทั เชลล์ ประเทศไทย จํากัด บริษทั ฯ
ได้ซ้อื นํ้ ามันจากผู้จําหน่ ายรายย่อยในตลาดด้วย เช่น บริษัท สิงคโปร์ ปิ โตรเลียม (ประเทศไทย) จํากัด บริษทั ฯ เชื่อว่าในกรณี
ที่ผู้จดั จําหน่ ายรายใดประสบกับปั ญ หาไม่สามารถจําหน่ ายนํ้ ามันให้แก่บริษัทฯ ได้ ผู้จําหน่ ายนํ้ ามันดังกล่าวข้างต้น หรือ
ผูจ้ าํ หน่ายนํ้ามันรายอื่น จะสามารถจําหน่ายนํ้ามันตามความต้องการของบริษทั ฯ ได้
ในกรุงเทพมหานคร บริษัท ฯ ใช้บ ริก ารจัดส่งและเติม นํ้ ามัน ของบริษัท บริก ารเชื้อเพลิงการบิน กรุงเทพ จํากัด
(มหาชน) ซึ่งเป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีบริษทั ฯ และบริษทั ผูจ้ ดั จําหน่ ายนํ้ ามันอีก 8
รายเป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ บริษทั บริการเชือ้ เพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) เป็ นผูป้ ระกอบการเพียงรายเดียวทีไ่ ด้รบั
สิทธิในการเป็ นผูด้ าํ เนินธุรกิจบริการคลังเก็บรักษานํ้ ามันทีท่ ่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ และเป็ น 1 ใน 2 ผูป้ ระกอบการ ซึง่ ให้บริการ
เติมนํ้ ามันเครื่องบินแก่เครื่องบินทีท่ ่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ ในฐานะที่บริษัทฯ เป็ นผูถ้ อื หุ้นที่เป็ นสายการบินเพียงรายเดียว
ในบริษทั บริการเชือ้ เพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) บริษทั ฯ จึงเป็ นสายการบินเดียวทีไ่ ด้รบั การจัดส่งนํ้ ามันทีซ่ ้อื จาก
ผูจ้ ําหน่ ายนํ้ ามันรายอื่นๆ ที่มไิ ด้เป็ นผูถ้ ือหุ้นของบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) โดยใช้อุปกรณ์ ของ
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ทัง้ นี้ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) เป็ น
บริษทั ร่วมของบริษทั ฯ
ในปี 2553 บริษทั ฯ ได้ซ้อื นํ้ามันเครือ่ งบินเพื่อการส่งมอบทีท่ ่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ จากบริษทั บางจากปิ โตรเลียม
จํากัด (มหาชน) คิดเป็ นร้อยละ 38.5 ของปริมาณความต้องการนํ้ ามันเครื่องบินของบริษทั ฯ ซึ่งบริษทั บางจากปิ โตรเลียม
จํากัด (มหาชน) ไม่ได้เป็ นผู้ถอื หุ้นในบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) นอกจากนี้ เนื่องจากบริษัท
บางจากปิ โตรเลียม จํากัด (มหาชน) ไม่ได้รบั อนุญาตให้จดั ส่งนํ้ามันเครือ่ งบินทีท่ ่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ ยกเว้นในกรณีทเ่ี ป็ น
ส่วนที่ 1-4 หน้าที่ 47

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

การใช้อุปกรณ์ ของบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในการจัดส่งนํ้ ามันเครื่องบินแก่บริษัทฯ ดังนัน้
บริษทั บางจากปิ โตรเลียม จํากัด (มหาชน) จึงสามารถขายนํ้ ามันเครื่องบินให้แก่บริษัทฯ ได้เพียงรายเดียว และไม่ได้ขาย
ให้แก่สายการบินอื่น ถึงแม้ว่าจะสามารถขายให้แก่ผูข้ ายนํ้ามันรายอื่นๆ ได้ จากเหตุผลดังกล่าวทําให้ในบางครัง้ ราคานํ้ามัน
ทีบ่ ริษทั บางจากปิ โตรเลียม จํากัด (มหาชน) จําหน่ายให้แก่บริษทั ฯ มักเป็ นราคาทีเ่ อือ้ ประโยชน์ต่อบริษทั ฯ ซึง่ ทําให้บริษทั ฯ
สามารถควบคุมต้นทุนค่านํ้ามันเครือ่ งบินของบริษทั ฯ ได้
บริษทั ฯ กําลังปรับปรุงการบริหารจัดการนํ้ามันเชือ้ เพลิงโดยวางแผนการบินและการบรรทุกให้มปี ระสิทธิภาพมาก
ยิง่ ขึน้ การทําความสะอาดลําตัวเครื่องและเครื่องยนต์ ตลอดจนควบคุมปริมาณสํารองนํ้ ามันเชื้อเพลิงสําหรับแต่ละเทีย่ วบิน
และการทําธุรกรรมป้ องกันความเสีย่ งค่าใช้จ่ายนํ้ามันเชือ้ เพลิงในจํานวนทีม่ ากขึน้
บริษทั ฯ เคยใช้นโยบายซึ่งทําให้บริษทั ฯ สามารถดําเนินการป้ องกันความเสีย่ งได้ถงึ ร้อยละ 50 ของความต้องการ
นํ้ ามันเครื่องบินของบริษทั ฯ ต่อมาในต้นปี 2553 บริษทั ฯ ได้แก้ไขนโยบายเพื่อให้สามารถทําการป้ องกันความเสีย่ งได้ไม่ต่ํา
กว่าร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 80 ของความต้องการนํ้ ามันเครื่องบินของบริษทั ฯ โดยมีระยะเวลาครัง้ ละไม่เกิน 18 เดือน
ทัง้ นี้ สําหรับการป้ องกันความเสีย่ งในปริมาณซึง่ สูงหรือตํ่ากว่าเพดานทีก่ าํ หนดไว้น้ี จะต้องได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการของ
บริษทั ฯ แม้ว่าบริษทั ฯ จะไม่มกี ารกําหนดเกีย่ วกับการเลือกใช้เครื่องมือทางการเงินในการป้ องกันความเสีย่ ง โดยปกติบริษทั ฯ
จะทําการป้ องกันความเสีย่ งโดยใช้สญ
ั ญา Option ทัง้ นี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 สัญญา Option ดังกล่าวมีอายุสญ
ั ญา 6
เดือน
ความสามารถในการเรียกเก็บเงิน ชดเชยค่านํ้ ามันส่วนเพิ่ม ของบริษัทฯ ผ่านทางค่าธรรมเนียมชดเชยค่านํ้ ามัน
บางส่วนขึน้ กับสภาวะของตลาด การแข่งขัน ความผันผวนของราคานํ้ ามันเครื่องบิน และความพร้อมในการตอบสนองของ
ระบบสําหรับการกําหนดราคา และการประมาณการของบริษัทฯ ที่มตี ่อการเปลี่ยนแปลงของค่าใช้จ่ายด้านค่านํ้ ามัน ทัง้ นี้
บริษัทฯ สามารถชดเชยค่านํ้ ามันส่วนเพิม่ ได้เกือบทัง้ หมดผ่านทางค่าธรรมเนียมชดเชยค่านํ้ ามัน ในปี 2552 ซึ่งเป็ นช่วงที่
ราคานํ้ ามันทัวไปมี
่ แนวโน้มลดลง แต่โดยปกติแล้ว ในอดีต ค่าธรรมเนียมชดเชยค่านํ้ามันทีเ่ ก็บได้ ไม่สามารถทีจ่ ะชดเชยค่า
นํ้ามันส่วนเพิม่ ของบริษทั ฯ ได้อย่างเพียงพอ
ตารางดังต่อไปนี้แสดงอัตราส่วนครอบคลุมค่านํ้ามัน (Fuel Coverage Ratio) สําหรับรอบระยะเวลาทีร่ ะบุไว้
อัตราส่วนครอบคลุมค่านํ้ามัน
(ร้อยละ) (1)

ระยะเวลา
2550 .............................................................................

69.7

2551 .............................................................................

61.9

2552 .............................................................................

116.2

2553 .............................................................................

102.3

หมายเหตุ : (1) แสดงถึงอัตราร้อยละทีค่ ่านํ้ามันเครื่องบินในส่วนทีเ่ กินจากราคานํ้ามันเครื่องบินฐาน ณ เดือนเมษายน 2547
ถูกครอบคลุมโดยรายได้จากค่าธรรมเนียมชดเชยค่านํ้ามัน

การขนส่งนํ้ ามันเครื่องบินที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมนิ ัน้ มีหลายระบบ ซึ่งรวมถึงการขนส่งนํ้ ามันทางท่อส่งนํ้ ามันซึ่ง
บริษทั ฯ มีสว่ นได้เสียข้างน้อยอยูโ่ ดยทางอ้อมผ่านบริษทั บริการเชือ้ เพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
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แบบ 56-1

ประกันภัย
บริษทั ฯ มีการประกันภัยผูโ้ ดยสารและประกันความรับผิดอื่น และได้ทําการประกันอากาศยานสําหรับการสูญเสีย
และเสียหายซึ่งรวมถึงภัยสงคราม ภายใต้กฎหมายไทย บริษทั ฯ ต้องทํากรมธรรม์ประกันภัยผ่านบริษทั ประกันของไทยทีท่ ํา
ประกันภัยต่อสําหรับความเสีย่ งที่เกี่ยวข้องทัง้ หมดภายนอกประเทศไทย เบี้ยประกันของบริษทั ฯ และวงเงินคุม้ ครองอยู่ใน
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
บริษทั ฯ ตกลงชําระเบี้ยประกันภัย จํานวน 20.2 ล้านเหรียญสหรัฐ สําหรับปี 2553 โดยอ้างอิงจากมูลค่าฝูงบิน ณ
วันที่ 1 ธันวาคม 2552 จํานวน 7,950 ล้านเหรียญสหรัฐ
จํานวนเบีย้ ประกันภัยของบริษทั ฯ ได้รบั ผลกระทบไม่เพียงแต่จากเหตุการณ์และอุบตั เิ หตุทเ่ี กีย่ วกับบริษทั ฯ เท่านัน้
แต่ ยงั ได้รบั ผลกระทบจากเหตุก ารณ์ แ ละอุบ ัติเหตุท่ีเกิดกับสายการบิน อื่น ๆ ทัว่ โลก ซึ่งด้วยเหตุก ารณ์ ห ลายเหตุก ารณ์
เกี่ยวกับสายการบินที่เกิดขึ้นทัวโลกในปี
่
ก่อนหน้ านี้ ทําให้บริษัทฯ คาดว่าโดยรวมแล้วเบี้ยประกันภัยสําหรับสายการบิน
รวมถึงเบีย้ ประกันภัยของบริษทั ฯ มีแนวโน้มจะเพิม่ สูงขึน้

ส่วนที่ 1-4 หน้าที่ 49
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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 2553

ประเภท
เครือ่ งบิน

65,614.77

เครือ่ งบินภายใต้สญ
ั ญาเช่าทางการเงิน

115,425.15

อุปกรณ์การบินหมุนเวียน

10,822.16

เครือ่ งมือ โรงซ่อมและอุปกรณ์

6,268.98

ทีด่ นิ อาคารและค่าปรับปรุง

7,987.44

รวม

5.2

206,118.50

ลักษณะสําคัญของสิ นทรัพย์หลัก
5.2.1

เครื่องบิน

ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2553 บริษัท ฯ มีเครื่องบินจํานวน 97 ลํา แบ่ งเป็ นเครื่องบิน ที่เป็ นสิน ทรัพ ย์ข องบริษัท ฯ
จํานวน 56 ลํา เครื่องบินภายใต้สญ
ั ญาเช่าทางการเงิน (Financial Lease) จํานวน 31 ลํา และเครื่องบินภายใต้สญ
ั ญาเช่า
ดําเนินงาน (Operating Lease) จํานวน 10 ลํา
จํานวนเครื่องบินที่บริษทั ฯ มี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
จํานวน
(ลํา)

อายุ
เฉลี่ย
(ปี )

เครื่องบิน
ที่เป็ นกรรมสิ ทธิ์
ของบริ ษทั ฯ

เครื่องบิน
ภายใต้สญ
ั ญาเช่าทาง
การเงิ น (Financial Lease)

เครื่องบินภายใต้สญ
ั ญา
เช่าดําเนิ นงาน
(Operating Lease)

โบอิง้ 747-400

18

14.6

14

4

-

โบอิง้ 777-300

6

11.1

2

4

-

โบอิง้ 777-200ER

6

3.8

-

6

-

โบอิง้ 777-200

8

13.8

6

-

2

โบอิง้ 737-400

9

17.0

6*

-

3

โบอิง้ 777-300ER

3

3.4

-

-

3**

แอร์บสั A340-600

6

4.8

-

6

-

แอร์บสั A340-500

4

5.1

1

3

-

แอร์บสั A330-300

20

9.1

10

8***

2

ประเภท
เครื่องบิน

ส่วนที่ 1-5 หน้าที่ 1
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ประเภท
เครื่องบิน

จํานวน
(ลํา)

อายุ
เฉลี่ย
(ปี )

เครื่องบิน
ที่เป็ นกรรมสิ ทธิ์
ของบริ ษทั ฯ

เครื่องบิน
ภายใต้สญ
ั ญาเช่าทาง
การเงิ น (Financial Lease)

เครื่องบินภายใต้สญ
ั ญา
เช่าดําเนิ นงาน
(Operating Lease)

แอร์บสั A300-600

15

17.0

15

-

-

เอทีอาร์ 72

2

20.8

2****

-

-

รวม

97

11.9

56

31

10

หมายเหตุ :
*
บริษทั ฯ ให้บริษทั สายการบินนกแอร์ จํากัด เช่าดําเนินงานเครือ่ งบินแบบโบอิ้ง 737-400 จํานวน 4 ลํา
** บริษทั ฯ เช่าดําเนินงานระยะสัน้ (3 ปี ) เครือ่ งบินแบบโบอิ้ง B777-300ER จํานวน 3 ลํา จาก Jet Airways (India) Ltd.
*** รวมเครือ่ งบินแบบแอร์บสั 330-300 ทีร่ บั มอบแล้ว จํานวน 5 ลํา (รับมอบวันที ่ 23 ธันวาคม 2553 จํานวน 3 ลํา และรับมอบวันที ่ 29
มีนาคม 2553 จํานวน 2 ลํา) ซึง่ ยังไม่เข้าฝูงบิน เนือ่ งจากเป็ นการรับมอบโดยยังไม่มกี ารติดตัง้ เก้าอี้โดยสารในชัน้ ประหยัด สาเหตุ
จากปั ญหาเรือ่ งเก้าอี้ของบริษทั Koito Industries, Ltd.
**** บริษทั ฯ ให้บริษทั สายการบินนกแอร์ จํากัด เช่าดําเนินงานเครือ่ งบินแบบเอทีอาร์ 72 ทัง้ 2 ลํา ตัง้ แต่วนั ที ่ 1 มีนาคม 2553

เครื่องบินที่เป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ประเภทเครื่องบิน

จํานวน
( ลํา)

ลักษณะสําคัญ

โบอิง้ 747-400

14

โบอิง้ 777-200

6

เครือ่ งบินพิสยั กลาง สําหรับเส้นทางบินในภูมภิ าค

โบอิง้ 777-300

2

เครือ่ งบินพิสยั กลาง สําหรับเส้นทางบินในภูมภิ าค

โบอิง้ 737-400

6

เครือ่ งบินพิสยั ใกล้สาํ หรับเส้นทางบินภายในประเทศและภูมภิ าค

แอร์บสั A340-500

1

เครือ่ งบินพิสยั ไกลพิเศษ สําหรับเส้นทางบินข้ามทวีป

แอร์บสั A330-300

10

เครือ่ งบินพิสยั กลาง สําหรับเส้นทางบินในภูมภิ าค

แอร์บสั A300-600

15

เครือ่ งบินพิสยั กลาง สําหรับเส้นทางบินในภูมภิ าค

เอทีอาร์ 72

2
รวม

เครือ่ งบินพิสยั ไกล สําหรับเส้นทางบินข้ามทวีป

ใช้สาํ หรับเส้นทางบินภายในประเทศ

56

ส่วนที่ 1-5 หน้าที่ 2
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เครื่องบินภายใต้สญ
ั ญาเช่าทางการเงิ น (Financial Lease) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

ประเภท
เครื่องบิน

โบอิง้ 747-400

โบอิง้ 777-200ER

จํานวน
(ลํา)

4

6

ลักษณะสําคัญ

เครือ่ งบินพิสยั ไกล
สําหรับเส้นทางบิน
ข้ามทวีป

เครือ่ งบินพิสยั ไกล
สําหรับเส้นทางบิน
ข้ามทวีป

ระยะเวลา
คงเหลือตามสัญญา (ปี )

ยอดคงเหลือของภาระผูกพัน*
(ล้านบาท)

รายละเอียด
เครื่องบิน
(ลําที่)

วันสิ้ นสุด
สัญญาเช่า

โบอิง้ 747-400#15

5 มิ.ย. 2556

2.4

3.4

1,334.1

1,820.1

โบอิง้ 747-400#16

5 มิ.ย. 2556

2.4

3.4

1,342.6

1,831.8

โบอิง้ 747-400#17

19 ต.ค. 2558

4.8

5.8

2,265.8

2,636.9

โบอิง้ 747-400#18

19 ต.ค. 2558

4.8

5.8

2,265.8

2,636.9

โบอิง้ 777-200ER#1

2 พ.ย. 2561

7.8

8.8

2,621.9

3,461.6

โบอิง้ 777-200ER#2

8 พ.ย. 2561

7.9

8.9

2,626.4

3,467.4

โบอิง้ 777-200ER#3

8 พ.ย. 2561

7.9

8.9

2,626.4

3,467.4

โบอิง้ 777-200ER#4

15 พ.ย. 2561

7.9

8.9

2,646.7

3,494.3

โบอิง้ 777-200ER#5

24 ก.ย. 2562

8.7

9.7

2,425.1

3,231.5

โบอิง้ 777-200ER#6

29 ต.ค. 2562

8.8

9.8

2,453.5

3,260.0

ส่วนที่ 1-5 หน้าที่ 3

สิ้ นสุดวันที่
สิ้ นสุดวันที่
สิ้ นสุดวันที่
สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2552 31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2552

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

ประเภท
เครื่องบิน

โบอิง้ 777-300

แอร์บสั A330-300

จํานวน
(ลํา)

4

8

ลักษณะสําคัญ

เครือ่ งบินพิสยั กลาง
สําหรับเส้นทางบินใน
ภูมภิ าค

เครือ่ งบินพิสยั กลาง
สําหรับเส้นทางบินใน
ภูมภิ าค

แบบ 56-1

ระยะเวลา
คงเหลือตามสัญญา (ปี )

ยอดคงเหลือของภาระผูกพัน*
(ล้านบาท)

รายละเอียด
เครื่องบิน
(ลําที่)

วันสิ้ นสุด
สัญญาเช่า

โบอิง้ 777-300#3

20 ต.ค. 2554

0.8

1.8

374.5

804.7

โบอิง้ 777-300#4

20 ต.ค. 2554

0.8

1.8

390.4

838.9

โบอิง้ 777-300#5

10 พ.ย. 2555

1.9

2.9

973.3

1,425.3

โบอิง้ 777-300#6

10 พ.ย. 2555

1.9

2.9

980.5

1,435.9

แอร์บสั 330-300#13(J)

1 เม.ย. 2555

1.3

2.3

361.5

588.6

แอร์บสั 330-300#13(S)

1 เม.ย. 2564

10.3

11.3

2,092.1

2,211.8

แอร์บสั 330-300#14

7 พ.ค. 2564

10.4

11.4

2,150.2

2,273.1

แอร์บสั 330-300#15(L)

29 ก.ค. 2564

10.6

11.6

2,312.8

2,961.3

แอร์บสั 330-300#16

23 ธ.ค. 2564

11.0

12.0

2,207.6

2,821.8

แอร์บสั 330-300#17

23 ธ.ค.2564

11.0

12.0

2,188.7

2,797.7

แอร์บสั 330-300#18

23 ธ.ค. 2564

11.0

12.0

2,185.1

2,793.1

แอร์บสั 330-300#19

29 มี.ค. 2565

11.2

-

2,424.9

-

แอร์บสั 330-300#20

29 มี.ค. 2565

11.2

-

2,438.4

-

ส่วนที่ 1-5 หน้าที่ 4

สิ้ นสุดวันที่
สิ้ นสุดวันที่
สิ้ นสุดวันที่
สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2552 31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2552

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

ประเภท
เครื่องบิน

จํานวน
(ลํา)

แอร์บสั A340-600

6

แอร์บสั A340-500

รวม

3

ลักษณะสําคัญ

เครือ่ งบินพิสยั ไกล
สําหรับเส้นทางบิน
ข้ามทวีป

เครือ่ งบินพิสยั ไกล
พิเศษ สําหรับเส้นทาง
บินข้ามทวีป

แบบ 56-1

ระยะเวลา
คงเหลือตามสัญญา (ปี )

ยอดคงเหลือของภาระผูกพัน*
(ล้านบาท)

รายละเอียด
เครื่องบิน
(ลําที่)

วันสิ้ นสุด
สัญญาเช่า

แอร์บสั 340-600#1

29 มิ.ย. 2560

6.5

7.5

2,092.8

2,857.9

แอร์บสั 340-600#2

26 ก.ค. 2560

6.6

7.6

2,171.8

2,950.9

แอร์บสั 340-600#3

5 ต.ค. 2560

6.8

7.8

2,306.4

3,118.6

แอร์บสั 340-600#4

28 พ.ย. 2560

6.9

7.9

2,356.0

3,181.5

แอร์บสั 340-600#5

9 ธ.ค. 2560

6.9

7.9

2,372.6

3,203.9

แอร์บสั 340-600#6

29 ต.ค. 2563

9.8

10.8

3,308.0

4,239.6

แอร์บสั 340-500#1

6 เม.ย. 2560

6.3

7.3

1,905.8

2,602.1

แอร์บสั 340-500#2

29 เม.ย. 2560

6.3

7.3

1,905.0

2,601.1

แอร์บสั 340-500#3

25 ต.ค. 2560

6.8

7.8

2,220.3

3,002.0

6.86

6.97**

64,327.1

79,341.2**

31

สิ้ นสุดวันที่
สิ้ นสุดวันที่
สิ้ นสุดวันที่
สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2552 31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2552

หมายเหตุ :
* ภาระผูกพันทีบ่ ริษัทฯ ต้องจ่ายให้แก่ผู้ให้เช่า ซึง่ ตามสัญญากําหนดไว้เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ คํานวณเป็ นมูลค่าสกุลเงินบาท ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2553 โดยใช้อตั ราแลกเปลีย่ น 30.2963 บาทต่อ
เหรียญสหรัฐ 40.2464 บาทต่อยูโร และ 37.4218 บาทต่อ 100 เยนญีป่ ่ ุน และคํานวณเป็ นมูลค่าสกุลเงินบาท ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2552 โดยใช้อตั ราแลกเปลีย่ น 33.5168 บาทต่อเหรียญสหรัฐ 48.1284 บาท
ต่อยูโร และ 36.5609 บาทต่อ 100 เยนญีป่ ่ ุน (อัตราแลกเปลีย่ นตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย)
** เฉลีย่ ระยะเวลาเช่าทีเ่ หลือ หรือรวมยอดคงเหลือของภาระผูกพันของเครือ่ งบิน 3 ลํา ซึง่ ปลดระวางในเดือนธันวาคม 2553

ส่วนที่ 1-5 หน้าที่ 5

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

เครื่องบินภายใต้สญ
ั ญาเช่าดําเนิ นงาน (Operating Lease) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

ประเภท

จํานวน

เครื่องบิน

(ลํา)

โบอิง้ 777-200

โบอิง้ 737-400

โบอิง้ 777-300ER

2

3

3

รายละเอียด
ลักษณะสําคัญ

เครื่องบิน
(ลําที่)

วันสิ้ นสุด
สัญญาเช่า

ระยะเวลาเช่าที่เหลือ (ปี )

ยอดคงเหลือของภาระผูกพัน*
(ล้านบาท)

สิ้ นสุดวันที่
สิ้ นสุดวันที่
สิ้ นสุดวันที่
สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2552 31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2552

สิ ทธิ การซื้อ
เครื่องบินเมื่อ
สิ้ นสุดสัญญาเช่า
ดําเนิ นงาน

เครือ่ งบินพิสยั
กลาง สําหรับ
เส้นทางบินใน
ภูมภิ าค

โบอิง้ 777-200#5

15 ส.ค. 2559

5.6

6.6

755.6

956.0

มี(1)

โบอิง้ 777-200#6

29 ก.ย. 2559

5.8

6.8

752.2

953.5

มี(1)

เครือ่ งบินพิสยั ใกล้
สําหรับเส้นทางบิน
ภายในประเทศและ
ภูมภิ าค

โบอิง้ 737-400#8

9 ธ.ค. 2557

3.7

4.7

254.5

351.9

มี(2)

โบอิง้ 737-400#9

16 ธ.ค. 2557

4.0

5.0

254.5

351.9

มี(2)

โบอิง้ 737-400#10

6 ม.ค. 2558

4.0

5.0

259.8

357.8

มี(2)

เครือ่ งบินพิสยั ไกล โบอิง้ 777-300ER#1 26 พ.ค. 2556
สําหรับเส้นทางบิน
โบอิง้ 777-300ER#2 26 พ.ค. 2556
ข้ามทวีป
โบอิง้ 777-300ER#3 31 พ.ค. 2556

2.4

-

933.1

-

ไม่มี

2.4

-

933.1

-

ไม่มี

2.4

-

933.1

-

ไม่มี

หมายเหตุ :
* ภาระผูกพันทีบ่ ริษทั ฯ ต้องจ่ายให้แก่ผูใ้ ห้เช่า ซึง่ ตามสัญญากําหนดไว้เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ คํานวณเป็ นมูลค่าสกุลเงินบาท ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2553 โดยใช้อตั ราแลกเปลีย่ น 30.2963 บาทต่อเหรียญ
สหรัฐ 40.2464 บาทต่อยูโร และ 37.4218 บาทต่อ 100 เยนญีป่ ่ ุน และคํานวณเป็ นมูลค่าสกุลเงินบาท ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2552 โดยใช้อตั ราแลกเปลีย่ น 33.5168 บาทต่อเหรียญสหรัฐ 48.1284 บาทต่อยูโร และ
36.5609 บาทต่อ 100 เยนญีป่ ่ นุ (อัตราแลกเปลีย่ นตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย)
(1)
บริษทั ฯ มีสทิ ธิซ้อื เครือ่ งบินในปี 2555 หรือเมือ่ สิ้นสุดสัญญาเช่าดําเนินงาน
(2)
บริษทั ฯ มีสทิ ธิขอต่อสัญญาเช่าต่อไปอีก 4 ปี หรือเจรจาขอซื้อเครือ่ งบิน เมือ่ สิ้นสุดสัญญาเช่าดําเนินงาน

ส่วนที่ 1-5 หน้าที่ 6

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

ประเภท

จํานวน

เครื่องบิน

(ลํา)

แอร์บสั A330-300

2

รวม

10

รายละเอียด
ลักษณะสําคัญ

เครื่องบิน
(ลําที่)

เครือ่ งบินพิสยั
กลาง สําหรับ
เส้นทางบินใน
ภูมภิ าค

แบบ 56-1

วันสิ้ นสุด
สัญญาเช่า

ระยะเวลาเช่าที่เหลือ (ปี )

ยอดคงเหลือของภาระผูกพัน*
(ล้านบาท)

สิ้ นสุดวันที่
สิ้ นสุดวันที่
สิ้ นสุดวันที่
สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2552 31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2552

สิ ทธิ การซื้อ
เครื่องบินเมื่อ
สิ้ นสุดสัญญาเช่า
ดําเนิ นงาน

26 ส.ค. 2561

7.7

8.7

1,128.2

1,388.9

มี(3)

แอร์บสั 330-300#11 23 ก.ย. 2561

7.7

8.7

1,138.8

1,400.7

มี(3)

4.57

6.49

7,343.0

5,760.8

แอร์บสั 330-300#9

หมายเหตุ :
* ภาระผูกพันทีบ่ ริษทั ฯ ต้องจ่ายให้แก่ผูใ้ ห้เช่า ซึง่ ตามสัญญากําหนดไว้เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ คํานวณเป็ นมูลค่าสกุลเงินบาท ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2553 โดยใช้อตั ราแลกเปลีย่ น 30.2963 บาทต่อเหรียญ
สหรัฐ 40.2464 บาทต่อยูโร และ 37.4218 บาทต่อ 100 เยนญีป่ ่ ุน และคํานวณเป็ นมูลค่าสกุลเงินบาท ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2552 โดยใช้อตั ราแลกเปลีย่ น 33.5168 บาทต่อเหรียญสหรัฐ 48.1284 บาทต่อยูโร และ
36.5609 บาทต่อ 100 เยนญีป่ ่ นุ (อัตราแลกเปลีย่ นตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย)
(3)
บริษทั ฯ มีสทิ ธิขอยกเลิกสัญญาเช่าดําเนินงานก่อนสิ้นสุดสัญญาได้ในปี 2560 และมีสทิ ธิขอเจรจาเพือ่ ต่อสัญญาหรือซื้อเครือ่ งบิน เมือ่ สิ้นสุดสัญญาเช่าดําเนินงาน

ส่วนที่ 1-5 หน้าที่ 7

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

แผนฝูงบิน
บริษทั ฯ มีแผนการลงทุนหลักในระยะเวลา 5 ปี (ปี 2553 – 2557) คือการจัดหาเครื่องบินและอุปกรณ์การบิน ซึ่ง
จะครอบคลุมการจัดหาเครื่องบินใหม่ท่ไี ด้รบั การอนุ มตั จิ ากคณะรัฐมนตรีแล้วตามแผนวิสาหกิจปี 2552 – 2561 จํานวน 14 ลํา
รวมถึงการจัดหาเครือ่ งบินใหม่ทดแทนการปลดระวางเครือ่ งบินทีม่ อี ายุการใช้งานนาน จํานวน 15 ลํา เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพ
ฝูงบิน และรักษาขีดความสามารถในการแข่งขัน รายละเอียดแผนฝูงบินเป็ นดังนี้
ปี 2552

ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

รวม 5 ปี
(2553 -2557)

3
-

5
-

-

3

3

-

8
6

เครือ่ งบินทีจ่ ดั หาเพิม่ เติม
- A330-300
- B777-300ER

-

-

2
-

3
2

2
6

-

7
8

เครื่องบินที่ปลดระวาง
- B747-400 (B744)
- B777-300ER (Jet Airways)
- B737-400
- A300-600 (AB6)
- ATR-72

-

1
2
2

2
-

4
4
-

2
3
2
-

2
-

6
3
3
10
2

เครื่องบินที่จดั หา
คณะรัฐมนตรีอนุมตั แิ ล้ว
- A330-300 (High Gross Weight)
- A330-800

5.2.2

อุปกรณ์การบินหมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
อุปกรณ์การบินหมุนเวียน

จํานวน (เครือ่ ง)

ลักษณะสําคัญ

เครือ่ งยนต์ CF6-80 C2BIF

7

เครือ่ งยนต์สาํ หรับเครือ่ งบินแบบโบอิง้ 747-400

เครือ่ งยนต์ TRENT 875

5

เครือ่ งยนต์สาํ หรับเครือ่ งบินแบบโบอิง้ 777-200

เครือ่ งยนต์ TRENT 892

4

เครือ่ งยนต์สาํ หรับเครือ่ งบินแบบโบอิง้ 777-300
และแบบโบอิง้ 777-200ER

เครือ่ งยนต์ CF6-80 C2A

8

เครือ่ งยนต์สาํ หรับเครือ่ งบินแบบแอร์บสั 300-600

เครือ่ งยนต์ PW4164, 4168

4

เครือ่ งยนต์สาํ หรับเครือ่ งบินแบบแอร์บสั 330-300

เครือ่ งยนต์ CFM-56-3C1

5

เครือ่ งยนต์สาํ หรับเครือ่ งบินแบบโบอิง้ 737-400

ส่วนที่ 1-5 หน้า 8

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

อุปกรณ์การบินหมุนเวียน

แบบ 56-1

จํานวน (เครือ่ ง)

ลักษณะสําคัญ

เครือ่ งยนต์ PW124

2

เครือ่ งยนต์สาํ หรับเครือ่ งบินแบบเอทีอาร์ 72

เครือ่ งยนต์ PW4158

5

เครือ่ งยนต์สาํ หรับเครือ่ งบินแบบแอร์บสั 300-600

เครือ่ งยนต์ TRENT 553

3

เครือ่ งยนต์สาํ หรับเครือ่ งบินแบบแอร์บสั 340-500

เครือ่ งยนต์ TRENT 556

4

เครือ่ งยนต์สาํ หรับเครือ่ งบินแบบแอร์บสั 340-600

เครือ่ งยนต์ TRENT 772B

1

เครือ่ งยนต์สาํ หรับเครือ่ งบินแบบแอร์บสั 330-300

5.2.3
1)

ศูนย์ซ่อมอากาศยาน โรงเก็บอุปกรณ์ภาคพืน้ และเครื่องมือ และศูนย์ฝึกอบรม
ศูนย์ซ่อมอากาศยาน ท่าอากาศยานดอนเมือง

บริษทั ฯ ได้ก่อสร้างศูนย์ซ่อมอากาศยานนี้บนทีด่ นิ ทีเ่ ช่าจากบริษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) โดย
บริษทั ฯ ชําระค่าเช่าทีด่ นิ เป็ นรายเดือน
ลักษณะสําคัญ - เป็ น ศู น ย์ซ่ อ มบํ า รุ งขัน้ โรงงาน (Heavy Maintenance) ประกอบด้ว ยโรงซ่ อ มใหญ่
อากาศยานในระดับซ่ อมใหญ่ เครื่องบิน (D-Check) จํานวน 3 โรง และโรงซ่ อมอากาศยานในระดับตรวจสอบบํ ารุงรักษา
(C-Check) จํานวน 2 โรง (ในการตรวจสอบบํารุงรักษาเครื่องบิน บริษทั ฯ จะดําเนินการทุกๆ 15 - 24 เดือน หรือตามกําหนด
ชัวโมงบิ
่
นจริง (FH) ตามที่บริษทั ผูผ้ ลิตกําหนด) โดยโรงซ่อมทุกโรงดังกล่าวมีขดี ความสามารถในการรองรับการซ่อมใหญ่
เครือ่ งบินแบบโบอิง้ 747 แบบโบอิง้ 777 แบบแอร์บสั A330 และแบบแอร์บสั A300-600
ศูนย์ซ่อมอากาศยานนี้ยงั มีโรงซ่อมเครื่องยนต์อากาศยาน และโรงซ่อมใหญ่อุปกรณ์อากาศยาน ซึ่งมีขดี
ความสามารถในการรองรับการซ่อมใหญ่เครื่องยนต์ CF6-50 Series และ CF6-80 Series และมีขดี ความสามารถในการรองรับ
การซ่อมเครือ่ งยนต์ในระดับ Module Change สําหรับการซ่อมเครือ่ งยนต์ Rolls-Royce แบบ Trent 800 ซึง่ เป็ นเครื่องยนต์
ทีใ่ ช้กบั เครือ่ งบินแบบโบอิง้ 777
ปั จจุบนั บริษทั ฯ ร่วมกับบริษทั Rolls-Royce อยู่ระหว่างการพัฒนาโรงซ่อมเครื่องยนต์อากาศยาน และ
โรงซ่อมใหญ่อุปกรณ์อากาศยานในระดับ Module Exchange เพื่อรองรับการซ่อมเครื่องยนต์ Rolls-Royce แบบ Trent 700
ซึง่ เป็ นเครื่องยนต์ทใ่ี ช้กบั เครื่องบินแบบแอร์บสั A330-300 โดยบริษทั ฯ ได้จดั ให้มหี อ้ งทดสอบสมรรถนะเครื่องยนต์อากาศ
ยาน ทีส่ ามารถรองรับแรงขับของเครือ่ งยนต์ได้ถงึ 150,000 ปอนด์ ทานแรงสันสะเทื
่
อนทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างการใช้งานได้ และมี
เสียงเกิดขึน้ ตํ่ากว่า 75 เดซิเบล จึงไม่ทาํ ให้เกิดมลภาวะด้านเสียง
ทัง้ นี้ การมีโรงซ่อมอากาศยาน โรงซ่ อมเครื่องยนต์อากาศยาน และโรงซ่อมใหญ่ อุปกรณ์ อากาศยาน
ทําให้บริษทั ฯ สามารถซ่อมบํารุงเครือ่ งบินในฝูงบินของบริษทั ฯ เอง อันเป็ นการลดค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาให้กบั บริษทั ฯ
อีกทัง้ ยังทําให้บริษทั ฯ สามารถให้บริการซ่อมบํารุงเครือ่ งบินให้กบั สายการบินอื่น อันเป็ นการเพิม่ รายได้ให้กบั บริษทั ฯ
2)
เป็ นรายปี

ศูนย์ซ่อมอากาศยาน ท่าอากาศยานอู่ตะเภา จังหวัดระยอง
บริษัทฯ ได้ก่อสร้างศูนย์ซ่อมอากาศยานนี้บนที่ดนิ ที่เช่าจากกระทรวงการคลัง โดยบริษัทฯ ชําระค่าเช่า
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บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

ลักษณะสําคัญ - เป็ นศู น ย์ซ่ อ มบํ า รุ ง ขัน้ โรงงาน (Heavy Maintenance) ใช้งบประมาณก่ อสร้างเป็ น
เงินทัง้ สิ้น 3,004 ล้านบาท เปิ ด ดํ า เนิ น การในเดือ นพฤษภาคม 2542 ศู นย์ซ่ อมอากาศยานแห่ งนี้ มีข ีดความสามารถใน
การรองรับการซ่อมใหญ่ (Overhaul) เครื่องบินโดยสารพร้อมกัน 3 ลํา และสามารถรองรับงานซ่อมอุป กรณ์ และชิ้นส่วน
ประกอบทีใ่ ช้ในห้องโดยสาร
3)

ศูนย์ซ่อมอากาศยาน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ศูนย์ซ่อมอากาศยานนี้เกิดจากการย้ายฐานปฏิบตั กิ ารการบินจากท่าอากาศยานดอนเมืองมายังท่าอากาศ
ยานสุวรรณภูม ิ โดยบริษทั ฯ ได้ก่อสร้างศูนย์ซ่อมอากาศยานบนที่ดนิ ทีเ่ ช่าจากบริษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)
ซึง่ มีการชําระค่าเช่าเป็ นรายเดือน
ลักษณะสําคัญ - เป็ นศู น ย์ ซ่ อ มบํ า รุ ง อากาศยานขั น้ ลานจอด (Line & Light Maintenance) ใช้
งบประมาณก่อสร้างเป็ นเงินทัง้ สิน้ 2,547 ล้านบาท เปิ ดดําเนินการเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2549 (วันเปิ ดใช้ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูม)ิ ศูนย์ซ่อมแห่งนี้ถูกออกแบบให้สามารถรองรับการซ่อมบํารุงเครื่องบินในระดับตัง้ แต่ A-Check ลงมา โดยโรง
ซ่อมเครื่องบินได้ถูกออกแบบเพื่อรองรับการซ่อมบํารุงเครื่องบินที่มขี นาดใหญ่ ท่สี ุด คือ เครื่องบินแบบแอร์บสั A380 ได้
พร้อมกันถึง 3 ลํา และยังได้รบั การออกแบบให้มขี ดี ความสามารถในการซ่อมอุปกรณ์อากาศยาน
ศูน ย์ซ่อมอากาศยานทัง้ 3 แห่งข้างต้นได้รบั ใบรับรองมาตรฐานการซ่อมบํารุงอากาศยาน ซึ่งรวมถึง
ใบรับรองมาตรฐานการซ่อมเครื่องยนต์และเครื่องบริภณ
ั ฑ์ (Peripheral Equipment) จากองค์กรภาครัฐที่ทําหน้าที่กํากับ
ดูแลการบริหารจัดการมาตรฐานทีเ่ กี่ยวข้องกับการบินและความปลอดภัยของประเทศต่างๆ ตัวอย่างใบรับรองที่บริษทั ฯ
ได้รบั เช่ น ใบรับ รองจากองค์ก ารความปลอดภัย ด้า นการบิน แห่ งสหภาพยุโรป (European Aviation Safety Agency :
EASA) และใบรับ รองจากองค์ ก ารบริห ารการบิน แห่ ง สหรัฐ อเมริก า (Federal Aviation Administration : FAA) ซึ่ งเป็ น
หน่ วยงานที่ได้รบั การยอมรับจากวงการอุตสาหกรรมการบินทัวโลก
่
โดยองค์การดังกล่าวได้รบั การจัดตัง้ ขึ้นเพื่อกําหนด
มาตรฐานคุณภาพการบิน และมาตรฐานการซ่อมบํารุงเครื่องบิน นอกจากใบรับรองจากองค์กรภาครัฐดังทีก่ ล่าวแล้ว ศูนย์
ซ่อมอากาศยานของบริษัทฯ ยังได้รบั ใบรับรองมาตรฐานคุณ ภาพด้านการบริหารงาน ISO 9001 : 2008 และมาตรฐาน
คุณภาพด้านการจัดการสิง่ แวดล้อม ISO 14001 : 2004 อีกด้วย
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บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

4)

แบบ 56-1

โรงเก็บอุปกรณ์ภาคพืน้ และเครื่องมือ ท่าอากาศยานภูมิภาค

บริษทั ฯ ได้ก่อสร้างโรงเก็บอุปกรณ์ ภาคพื้นและเครื่องมือในจังหวัดขอนแก่น สุราษฎร์ธานี และอุดรธานี
บนที่ดนิ ที่เช่าจากกระทรวงการคลัง และก่อสร้างโรงเก็บอุปกรณ์ภาคพื้นและเครื่องมือในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ภูเก็ต
และอําเภอหาดใหญ่ สงขลา บนทีด่ นิ ทีเ่ ช่าจากบริษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)
5)

ศูนย์ฝึกอบรมลูกเรือหลักสี่ ดอนเมือง
บริษทั ฯ ได้ก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมลูกเรือนี้บนทีด่ นิ ของบริษทั ฯ

ลักษณะสําคัญ - เปิ ดดําเนินการในเดือนสิงหาคม 2542 สําหรับใช้ในการอบรมด้านความปลอดภัยบน
เครื่องบิน การฝึ กปฏิบ ัติในกรณี ฉุกเฉิ นและช่วยชีวติ ในสถานการณ์ ต่าง ๆ และการฝึ กทางด้านการบริการผู้โดยสารบน
เครือ่ งบินทัง้ ในด้านทฤษฎีและปฏิบตั ิ เพือ่ เพิม่ ศักยภาพในการฝึกอบรมให้มปี ระสิทธิภาพสูงสุด ทัง้ ในด้านการบริการและด้าน
ความปลอดภัยการบิน
ภายในศูนย์ประกอบด้วยห้องสํานักงาน ห้องฝึ กอบรมพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน สระว่ายนํ้ าสําหรับ
การฝึ กช่วยชีวติ ในทะเล และห้องฝึ กจําลองงานบริการบนเครื่องบิน (Cabin Service Trainer) และยังมีอุปกรณ์ การฝึ กด้าน
ความปลอดภัยการบิน อาทิ เครื่องฝึ กปฏิบ ัติการภาวะฉุ กเฉิ น (Cabin Emergency Evacuation Trainer : CEET) สําหรับ
จําลองสถานการณ์ทอ่ี าจเกิดขึน้ ในห้องโดยสารบนเครื่องบิน อุปกรณ์การฝึ กเปิ ดปิ ดประตูบนเครื่องบินแบบต่างๆ (Aircraft
Door Trainer) และอุปกรณ์การฝึกอบรมนักบินและลูกเรือในการดับเพลิง (Fire Fighting Trainer) เป็ นต้น
ทัง้ นี้ ตัง้ แต่ปี 2549 เป็ นต้นมา บริษทั ฯ ได้ใช้ศนู ย์ฝึกอบรมนี้ในการฝึกอบรมด้านภาษาและนวัตกรรมการ
สอน (Language & Training Innovations) รวมถึง การจัด ให้ ม ีห้ อ งสมุ ด และห้ อ งสมุ ด อิเล็ก ทรอนิ ก ส์ (e-Library) การ
ฝึ ก อบรมด้ า นธุ ร กิ จ การบิ น (Airline Business Training) และการฝึ ก อบรมด้ า นการบริห าร (General Management
Training) ซึง่ แต่เดิม การฝึกอบรมดังกล่าวได้จดั ดําเนินการทีอ่ าคารสํานักงานใหญ่ของบริษทั ฯ
6)

ศูนย์ฝึกอบรมการบิน
ศูนย์ฝึกอบรมการบินของบริษทั ฯ ตัง้ อยูท่ อ่ี าคารสํานักงานใหญ่

ลัก ษณะสํา คัญ - ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2553 ศู น ย์ ฝึ ก อบรมการบิน มีเครื่อ งฝึ ก บิน จํ า ลอง (Flight
Simulator) จํานวน 6 เครื่อ ง ประกอบด้วยเครื่อ งฝึ ก แบบโบอิ้ง 737-400 แบบโบอิ้ง 747-400 แบบโบอิ้ง 777-200/300
แบบแอร์บสั A300-600R แบบแอร์บสั A330-300 และแบบแอร์บสั A340-600 แบบละ 1 เครื่อง และยังมีเครื่องช่วยฝึ กบิน
(Flight Training Device : FTD) จํานวน 3 เครื่อง ได้แก่ FTD-242T แบบแอร์บสั A330-200 จํานวน 1 เครื่อง และแบบ
แอร์บสั A340-600 จํานวน 1 เครือ่ ง เพือ่ ใช้ฝึกนักบินของบริษทั ฯ และให้บริการการเช่าเพือ่ ใช้ฝึกนักบินของสายการบินอื่น
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บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

5.2.4

แบบ 56-1

ที่ดิน อาคาร

ที่ดิน ที่บ ริษั ท ฯ มีก รรมสิท ธิแ์ ละถือครองส่ วนใหญ่ อยู่ ในประเทศไทย สําหรับ ใช้ในวัต ถุ ป ระสงค์ เพื่อ
การดําเนินกิจการของบริษทั ฯ ทีด่ นิ ในประเทศของบริษทั ฯ ประกอบด้วย
ที่ตงั ้

การใช้ประโยชน์

กรุงเทพมหานคร
ถนนวิภาวดีรงั สิต
สีลม
หลานหลวง
หลักสี่
ดอนเมือง
บางเขน
ดอนเมือง
เชียงใหม่
ตําบลสุเทพ
ตําบลช้างคลาน
เชียงราย
ลําปาง
แม่ฮ่องสอน
น่ าน
พิ ษณุโลก
แพร่
ขอนแก่น
นครพนม
อุบลราชธานี
อุดรธานี

สํานักงานใหญ่
สํานักงาน
สํานักงาน
ศูนย์ฝึกอบรม
ครัวการบิน
ครัวการบินในประเทศ
สํานักงาน (บริการลานจอด)
ทีด่ นิ เปล่า (อยูร่ ะหว่างปรับปรุงทีด่ นิ )
สํานักงาน
สํานักงาน
สํานักงานและบ้านพัก*
สํานักงาน*
สํานักงานและบ้านพัก (ให้เช่า)
สํานักงาน*
สํานักงาน*
สํานักงาน
บ้านพัก*
สํานักงาน*
สํานักงาน
บ้านพัก*

หาดใหญ่ สงขลา
นิพทั ธ์อุทศิ 2
นิพทั ธ์อุทศิ 2
ปัตตานี
ภูเก็ต
ถนนมนตรี
ถนนระนอง
ถนนกระบี่
สุราษฎร์ธานี
ตรัง
หนองคาย

สํานักงาน (ให้เช่า)
สํานักงาน (อยูร่ ะหว่างปรับปรุงสํานักงาน)
สํานักงาน*
สํานักงาน (ให้เช่า)
สํานักงานและสํานักงานให้เช่า
ทีด่ นิ เปล่า*
สํานักงาน
สํานักงาน (ให้เช่า)
สํานักงาน*

หมายเหตุ : * บริษทั ฯ อยูร่ ะหว่างการพิจารณาบริหารจัดการทรัพย์สนิ ทีร่ ะบุ เพือ่ ให้การใช้งานเกิดประโยชน์สงู สุด
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บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

นอกเหนือจากทีด่ นิ ในประเทศแล้ว บริษทั ฯ ยังมีกรรมสิทธิ ์ในทีด่ นิ ในต่างประเทศหลายแห่ง สําหรับใช้ในวัตถุประสงค์
เพือ่ การดําเนินกิจการของบริษทั ฯ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษทั ฯ มีทด่ี นิ ในต่างประเทศดังต่อไปนี้
ที่ตงั ้

5.3

การใช้ประโยชน์

เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ค

บ้านพัก

เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย

สํานักงาน

เมืองจาร์กาตา ประเทศอินโดนีเชีย

บ้านพัก

เมืองมาดริด ประเทศสเปน

สํานักงาน

เมืองโรม ประเทศอิตาลี

สํานักงาน

เมืองมะนิลา ประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์

สํานักงาน

ประเทศสิงคโปร์

ห้องพัก

ประเทศฮ่องกง

สํานักงาน

เมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ

บ้านพักและสํานักงาน

เมืองปี นงั ประเทศมาเลเซีย

สํานักงาน (ให้เช่า)

ลักษณะสําคัญของสิ นทรัพย์ที่ไม่มีตวั ตนที่สาํ คัญประเภทเครื่องหมายการค้า
บริษัท ฯ ดํ า เนิ น ธุ ร กิจ ภายใต้ช่ือ ทางการค้า "การบิน ไทย“ "Thai Airways” “Thai Airways International” หรือ

“THAI”
นับตัง้ แต่บริษัทฯ เริม่ ดําเนินงาน บริษัทฯ ได้เข้ายื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากับกรมทรัพย์สนิ ทางปั ญ ญา
กระทรวงพาณิ ช ย์ ห ลายครัง้ โดยอาศัย อํ า นาจตามพระราชบัญ ญั ติเครื่อ งหมายการค้า พ.ศ. 2534 การจดทะเบีย น
เครือ่ งหมายการค้ามีอายุ 10 ปี และอาจต่ออายุได้ทุก 10 ปี ทัง้ นี้ ณ วันที่ 31ธันวาคม 2553 บริษทั ฯ มีเครือ่ งหมายการค้าที่
จดทะเบียน จํานวน 23 เครือ่ งหมาย ดังต่อไปนี้
เครื่องหมายการค้า
1. รูปแบบตราสัญลักษณ์
บริษทั ฯ

สําหรับสิ นค้า/บริ การ


กระดาษหัวจดหมาย นิตยสาร

ส่วนที่ 1-5 หน้า 13

วันที่จดทะเบียน
17 มี.ค. 2524 ต่ออายุ
ในปี 2534 และปี 2544
สิน้ สุด 16 มี.ค. 2554

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

เครื่องหมายการค้า

สําหรับสิ นค้า/บริ การ

แบบ 56-1

วันที่จดทะเบียน



บริการขนส่งทางบกและทางอากาศ จัดทัวร์ ตัวแทน
จําหน่ายบัตรโดยสารเครือ่ งบิน ให้เช่าคลังสินค้า รับฝาก
สินค้า รับจ้างขนของ รับฝากของ



บริการบํารุงรักษา ซ่อมแซมเครือ่ งบิน



ดําเนินกิจการโรงแรม จัดหาทีพ่ กั อาศัย จองโรงแรม การ
จัดอาหารและบริการ



บริการขนส่งทางบกและทางอากาศ จัดทัวร์ ตัวแทน
จําหน่ายบัตรโดยสารเครือ่ งบิน ให้เช่าคลังสินค้า รับฝาก
สินค้า รับจ้างขนของ รับฝากของ



บริการบํารุงรักษา ซ่อมแซมเครือ่ งบิน



ดําเนินกิจการโรงแรม จัดหาทีพ่ กั อาศัย จองโรงแรม การ
จัดอาหารและบริการ



บริการขนส่งทางบกและทางอากาศ จัดทัวร์ ตัวแทน
จําหน่ายบัตรโดยสารเครือ่ งบิน ให้เช่าคลังสินค้า รับฝาก
สินค้า รับจ้างขนของ รับฝากของ



บริการบํารุงรักษา ซ่อมแซมเครือ่ งบิน



ดําเนินกิจการโรงแรม จัดหาทีพ่ กั อาศัย จองโรงแรม การ
จัดอาหารและบริการ

5. ตราสัญลักษณ์รา้ น Puff
& Pie



บริการร้านอาหารและเครือ่ งดื่ม สแน็คบาร์

20 มี.ค. 2539ต่ออายุ
ในปี 2549 สิน้ สุด 19
มี.ค. 2559

6. ตราสัญลักษณ์ Puff &
Pie Supreme bakery
delight



บริการจัดการอาหารและเครือ่ งดืม่

13 ก.พ. 2550 สิน้ สุด
12 ก.พ. 2560

2. รูปแบบตราสัญลักษณ์
บริษทั ฯ

3. Slogan ภาษาไทย ใช้
ประกอบตราสัญลักษณ์

4. Slogan ภาษาอังกฤษ ใช้
ประกอบตราสัญลักษณ์

ส่วนที่ 1-5 หน้า 14

20 ต.ค. 2536 ต่ อ อายุ
ในปี 2546 (สํ า หรั บ
บ ริ ก ารบํ ารุ งรั ก ษ า
ซ่ อ มแซมเครื่ อ งบิ น )
สิน้ สุด 19 ต.ค. 2556

20 ต.ค. 2536 ต่ออายุ
ในปี 2546 สิน้ สุด 19
ต.ค. 2556

20 ต.ค. 2536 ต่ออายุ
ในปี 2546 สิน้ สุด 19
ต.ค. 2556

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

เครื่องหมายการค้า

แบบ 56-1

สําหรับสิ นค้า/บริ การ

วันที่จดทะเบียน

7. ตราสัญลักษณ์รา้ น Thai
Shop



บริการนําเข้าสินค้าหลายชนิดมารวมจําหน่ายในแหล่ง
เดียวเพือ่ ความสะดวกของผูจ้ บั จ่ายสินค้า

27 ม.ค. 2553 คํ า ขอ
ใหม่ ซึ่งอยู่ระหว่างการ
พิจ ารณา-ยัง ไม่ ไ ด้ ร ับ
การจดทะเบียน

8. ตราสัญลักษณ์รา้ น Thai
Shop



จัดการขายสินค้า

1 มี.ค. 2543 ต่ออายุ
ในปี 2553 สิน้ สุด 29
ก.พ. 2563

9. รูปลักษณ์ตวั อักษร ใช้
ประกอบตราสัญลักษณ์
ภาษาไทย



ให้บริการบํารุงรักษา ซ่อมแซมเครือ่ งบิน



บริการขนส่งทางบกและทางอากาศ จัดทัวร์ ตัวแทน
จําหน่ายบัตรโดยสารเครือ่ งบิน ให้เช่าคลังสินค้า รับฝาก
สินค้า รับจ้างขนของ รับฝากของ

1 มิ.ย. 2547 สิน้ สุด
31 พ.ค. 2557



บริการโรงแรม จัดหาทีพ่ กั ชัวคราว
่
จองโรงแรม จัดการ
อาหารและเครือ่ งดื่ม



ให้บริการบํารุงรักษา ซ่อมแซมเครือ่ งบิน



บริการขนส่งทางบกและทางอากาศ จัดทัวร์ ตัวแทน
จําหน่ายบัตรโดยสารเครือ่ งบิน ให้เช่าคลังสินค้า รับฝาก
สินค้า รับจ้างขนของ รับฝากของ



บริการโรงแรม จัดหาทีพ่ กั ชัวคราว
่
จองโรงแรม จัดการ
อาหารและเครือ่ งดื่ม



ให้บริการบํารุงรักษา ซ่อมแซมเครือ่ งบิน



บริการขนส่งทางบกและทางอากาศ จัดทัวร์ ตัวแทน
จําหน่ายบัตรโดยสารเครือ่ งบิน ให้เช่าคลังสินค้า รับฝาก
สินค้า รับจ้างขนของ รับฝากของ



บริการโรงแรม จัดหาทีพ่ กั ชัวคราว
่
จองโรงแรม จัดการ
อาหารและเครือ่ งดื่ม

10. รูปลักษณ์ตวั อักษร ใช้
ประกอบตราสัญลักษณ์
ภาษาอังกฤษ

11. รูปลักษณ์ตวั อักษร ใช้
ประกอบตราสัญลักษณ์
ภาษาไทย (ใหม่)
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1 มิ.ย. 2547 สิน้ สุด
31 พ.ค. 2557

6 มิ.ย. 2550 สิน้ สุด
5 มิ.ย. 2560

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

เครื่องหมายการค้า

สําหรับสิ นค้า/บริ การ

แบบ 56-1

วันที่จดทะเบียน



ให้บริการบํารุงรักษา ซ่อมแซมเครือ่ งบิน



บริการขนส่งทางบกและทางอากาศ จัดทัวร์ ตัวแทน
จําหน่ายบัตรโดยสารเครือ่ งบิน ให้เช่าคลังสินค้า รับฝาก
สินค้า รับจ้างขนของ รับฝากของ



บริการโรงแรม จัดหาทีพ่ กั ชัวคราว
่
จองโรงแรม จัดการ
อาหารและเครือ่ งดื่ม

13. ตราสัญลักษณ์โครงการ
ไมล์สร้างบุญ



บริการโปรแกรมพิเศษส่งเสริมการเดินทางโบนัสไมล์
สะสม

6 มิ.ย. 2550 สิน้ สุด
5 มิ.ย. 2560

14. รูปลักษณ์ตวั อักษร ใช้
ประกอบตราสัญลักษณ์
ภาษาไทย



บริการขนส่งทางบกและทางอากาศ จัดทัวร์ ตัวแทน
จําหน่ายบัตรโดยสารเครือ่ งบิน



จัดหาทีพ่ กั อาศัย จองโรงแรม

20 ต.ค. 2536 ต่ออายุ
ในปี 2546 สิน้ สุด 19
ต.ค. 2556

15. เอือ้ งหลวง พาท่องทัวไทย
่



บริการขนส่งทางบกและทางอากาศ จัดทัวร์ ตัวแทน
จําหน่ายบัตรโดยสารเครือ่ งบิน



จัดหาทีพ่ กั อาศัย จองโรงแรม

16. ตราสัญลักษณ์



อาหารและเครือ่ งดื่ม

17. ตราสัญลักษณ์



จัดหาทีพ่ กั อาศัย จองโรงแรม



จัดทัวร์ ตัวแทนจําหน่ายบัตรโดยสารเครือ่ งบิน

12. รูปลักษณ์ตวั อักษร ใช้
ประกอบตราสัญลักษณ์
ภาษาอังกฤษ (ใหม่)

ส่วนที่ 1-5 หน้า 16

6 มิ.ย. 2550 สิน้ สุด
5 มิ.ย. 2560

20 ต.ค. 2536 ต่ออายุ
ในปี 2546 สิน้ สุด 19
ต.ค. 2556

6 ม.ค. 2553 คําขอใหม่

ซึ่งอยูร่ ะหว่างการพิจารณา
- ยังไม่ได้รับการจดทะเบียน

20 ต.ค. 2536 ต่ออายุ
ในปี 2546 สิน้ สุด 19
ต.ค. 2556

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

เครื่องหมายการค้า

แบบ 56-1

สําหรับสิ นค้า/บริ การ

วันที่จดทะเบียน



บริการขนส่งทางบกและทางอากาศ จัดทัวร์ ตัวแทน
จําหน่ายบัตรโดยสารเครือ่ งบิน



จัดหาทีพ่ กั อาศัย จองโรงแรม

20 ต.ค. 2536 ต่ออายุ
ในปี 2546 สิน้ สุด 19
ต.ค. 2556

19. Slogan ภาษาไทย ใช้
ประกอบตราสัญลักษณ์



ผลิตรายการโทรทัศน์

20. Slogan ภาษาไทย ใช้
ประกอบตราสัญลักษณ์



การจัดการท่องเทีย่ วทีไ่ ม่รวมถึงการจองห้องพัก โรงแรม 23 ก.ย. 2545 สิน้ สุด
ตั ว แทนจัด การท่ อ งเที่ ย วไม่ ร วมถึ ง การจองห้ อ งพั ก 22 ก.ย. 2555
โรงแรม บริก ารจัด การท่ อ งเที่ย วแบบเหมารวม การให้
ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเทีย่ ว การขนส่งผู้โดยสาร การส่ง
พัสดุภณ
ั ฑ์ การให้เช่ายานพาหนะ บริการให้ส่วนลด หรือ
ให้ เปล่ า แก่ ลู ก ค้ า ในการจัด การเดิน ทาง การให้ ข้อ มู ล
เกีย่ วกับการเดินทาง การให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับการขนส่งทาง
อากาศ การจัดการนํ าเที่ยว บริการสํารองที่นัง่ เพื่อ การ
เดิน ทาง การให้ ก ารดู แ ลนั ก ท่ อ งเที่ ย วชมรมเพื่ อ การ
เดินทางท่องเทีย่ ว การขนส่งทางอากาศ



บริการจองห้องพัก โรงแรม บริการจัดหาห้องพัก โรงแรม



อาหารและเครือ่ งดื่ม

18. ตราสัญลักษณ์

21. ตราสัญลักษณ์

ส่วนที่ 1-5 หน้า 17

15 ส.ค. 2545 สิน้ สุด
14 ส.ค. 2555

27 ต.ค. 2549 สิน้ สุด
26 ต.ค. 2559

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

เครื่องหมายการค้า
22. รูปลักษณ์ตวั อักษรใช้
ประกอบตราสัญลักษณ์
ภาษาอังกฤษ

23. ตราสัญลักษณ์

สําหรับสิ นค้า/บริ การ


คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ทใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ จัดการ ดึง
กลับมาใช้ และเก็บรายละเอียดซึง่ ข้อมูลเกีย่ วกับการ
ขนส่งทางอากาศ



บัตรพิมพ์ทาํ ด้วยพลาสติก ใบปลิวใช้กบั การบริการสาย
การบิน โบรชัวร์ใช้กบั การบริการสายการบิน ตั ๋วใช้กบั การ
บริการสายการบิน คูปองใช้กบั การบริการสายการบิน
จดหมายข่าวทีเ่ กีย่ วกับการเดินทาง



บริการขนส่งผูโ้ ดยสารทางอากาศ บริการขนส่งทรัพย์สนิ
ทางอากาศ บริการขนส่งไปรษณียท์ างอากาศ บริการ
สํารองและจองทีน่ งเพื
ั ่ อ่ การเดินทางท่องเทีย่ ว บริการ
จัดการเพือ่ การเดินทางท่องเทีย่ ว บริการสํารองและจองที่
นังเพื
่ อ่ การเดินทางทางเรือ บริการจัดการเพือ่ การเดินทาง
ท่องเทีย่ วทางเรือ บริการจอดรถ บริการดึงมาใช้และเก็บ
รายละเอียดข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ทเ่ี กีย่ วกับการขนส่ง



บริการจองโรงแรม



คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ทใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ จัดการ ดึง
กลับมาใช้ และเก็บรายละเอียดซึง่ ข้อมูลเกีย่ วกับการ
ขนส่งทางอากาศ



บัตรพิมพ์ทาํ ด้วยพลาสติก ใบปลิวใช้การการบริการสาย
การบิน โบรชัวร์ใช้กบั การบริการสายการบิน ตั ๋วใช้กบั การ
บริการสายการบิน คูปองใช้กบั การบริการสายการบิน
จดหมายข่าวทีเ่ กีย่ วกับการเดินทาง



บริการขนส่งผูโ้ ดยสารทางอากาศ บริการขนส่งทรัพย์สนิ
ทางอากาศ บริการขนส่งไปรษณียท์ างอากาศ บริการ
สํารองและจองทีน่ งเพื
ั ่ อ่ การเดินทางท่องเทีย่ ว บริการ
จัดการเพือ่ การเดินทางท่องเทีย่ ว บริการสํารองและจองที่
นังเพื
่ อ่ การเดินทางทางเรือ บริการจัดการเพือ่ การเดินทาง
ท่องเทีย่ วทางเรือ บริการจอดรถ บริการดึงมาใช้และเก็บ
รายละเอียดข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ทเ่ี กีย่ วกับการขนส่ง



บริการจองโรงแรม

ส่วนที่ 1-5 หน้า 18

แบบ 56-1

วันที่จดทะเบียน
20 มี.ค. 2546 ต่ออายุ
ในปี 2550 สิน้ สุด 19
มี.ค. 2560

20 มี.ค. 2540 ต่ออายุ
ในปี 2550 สิน้ สุด 19
มี.ค. 2560

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

6. ข้อพิ พาททางกฎหมาย
________________________________________________________________________
6.1

ข้อพิ พ าททางกฎหมายทัว่ ไปที่ มิ ได้ เกี่ ยวเนื่ องกับกฎหมายว่าด้ วยการป้ องกันการผูกขาดและการกี ดกัน
ทางการค้า (Antitrust)

บริษ ัท ฯ และบริษ ัท ย่อ ยไม่ม ขี อ้ พิพ าททางกฎหมายที่อ าจมีผ ลกระทบด้า นลบต่อ สิน ทรัพ ย์ข องบริษ ัท ฯ หรือ
บริษ ัท ย่อยที่ม จี ํา นวนสูงกว่า ร้อยละ 5 ของส่วนของผูถ้ อื หุน้ และไม่มขี อ้ พิพาททางกฎหมายทีม่ ผี ลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ
ของบริษทั ฯ อย่างมีนยั สําคัญ อย่างไรก็ดี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษทั ฯ มีขอ้ พิพาททางกฎหมายซึง่ บริษทั ฯ เป็ นจําเลย
ในคดีต่างๆ สรุปได้ดงั นี้
ประเภทคดี

จํานวนคดี (คดี)

ทุนทรัพย์รวม (ล้านบาท)

สถานะปัจจุบนั

คดีพพิ าทแรงงาน

23(1)

1,751.71

อยูใ่ นระหว่างพิจารณาคดีของศาล

คดีเรียกร้องค่าเสียหาย

28(2)

2,308.62

อยูใ่ นระหว่างพิจารณาคดีของศาล

หมายเหตุ :
(1)
คดีพพิ าทแรงงานดังกล่าวส่วนใหญ่เป็ นคดีทมี ่ ที ุนทรัพย์น้อยกว่า 100 ล้านบาทต่อคดี โดยมีเพียง 3 คดีเท่านัน้ ทีม่ ที ุนทรัพย์เกินกว่า 100
ล้านบาทต่อคดี ทัง้ นี้ จํานวนทุนทรัพย์ทมี ่ กี ารเรียกร้องต่อคดีทสี ่ งู ทีส่ ดุ สําหรับคดีพพิ าทแรงงานคือประมาณ 550 ล้านบาท
(2)
คดีเรียกร้องค่าเสียหายดังกล่าวส่วนใหญ่เป็ นคดีทมี ่ ที ุนทรัพย์น้อยกว่า 100 ล้านบาทต่อคดี โดยมีเพียง 3 คดีเท่านัน้ ทีม่ ที ุนทรัพย์เกินกว่า
100 ล้านบาทต่อคดี ทัง้ นี้ จํานวนทุนทรัพย์ทมี ่ กี ารเรียกร้องต่อคดีทสี ่ งู ทีส่ ดุ สําหรับคดีเรียกร้องค่าเสียหายคือประมาณ 1,160 ล้านบาท

6.2

ข้อพิ พาทที่เกี่ยวเนื่ องกับกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันการผูกขาดและการกีดกันทางการค้า (Antitrust)
ความเป็ นมา

บริษทั ฯ ถูกกล่าวหาว่าได้ร่วมกับสายการบินอื่นๆ ในการกําหนดค่าธรรมเนียมชดเชยค่านํ้ ามัน (Fuel Surcharge)
ค่าธรรมเนียมพิเศษอื่นๆ ค่าระวางขนส่งผูโ้ ดยสาร และค่าระวางขนส่งสินค้าที่เรียกเก็บจากผู้ใช้บริการ อันเป็ นการขัดต่อ
กฎหมายว่าด้วยการป้ องกันการผูกขาดและการกีดกันทางการค้า ทัง้ นี้ การกล่าวหาและ/หรือการฟ้ องร้อง ประกอบด้วย
การฟ้ องร้องโดยผูใ้ ช้บริการ และ/หรือการกล่าวหา/การสอบสวนโดยหน่วยงานของรัฐในประเทศต่างๆ โดยมีลกั ษณะทีต่ อ้ งรับ
ผิดทัง้ ที่เป็ นตัวเงินและไม่ใช่ตวั เงิน ซึ่งรวมถึงการจ่ายเงินชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึน้ กับผูใ้ ช้บริการ การจ่ายค่าปรับแก่หน่ วยงาน
ของรัฐ และอื่นๆ ทัง้ นี้ การกล่าวหาและการฟ้ องร้องดังกล่าวมิได้กระทําต่อบริษทั ฯ เพียงรายเดียวเท่านัน้ แต่ยงั มีการกล่าวหา
และฟ้ องร้องสายการบินอื่นๆ หลายสายการบินที่ได้มกี ารเรียกเก็บค่าธรรมเนียมชดเชยค่านํ้ ามัน (Fuel Surcharge) และ
ค่ าธรรมเนี ย มอื่น ๆ ดังกล่ าวด้วยเช่ น กัน อาทิ สายการบิน ลุ ฟ ท์ ฮ ัน ซา สายการบิน บริติช แอร์เวย์ สายการบิน แควนตัส
สายการบินโคเรียนแอร์ไลน์ สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ สายการบินคาเธ่ยแ์ ปซิฟิค สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ส สายการบิน
แอร์ฟรานซ์ เป็ นต้น

ส่วนที่ 1-6 หน้าที่ 1

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

สรุปข้อมูลข้อพิ พาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษทั ฯ ถูกดําเนินการสอบสวน และ/หรือฟ้ องร้องในกรณีเกีย่ วกับกฎหมายว่าด้วยการ
ป้ องกันการผูกขาดและการกีดกันทางการค้า (Antitrust) ใน 4 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และ
สาธารณรัฐเกาหลี โดยลักษณะข้อกล่าวหาทีถ่ ูกฟ้ องในแต่ละประเทศนัน้ จะคล้ายคลึงกัน คือกล่าวหาว่า บริษทั ฯ ร่วมกับ สาย
การบิน อื่น ๆ กํ า หนดอัต ราค่ า ระวางขนส่ ง สิน ค้ า หรือ อัต ราค่ า ระวางขนส่ ง ผู้โ ดยสาร หรือ ทัง้ 2 อย่ า ง รวมทัง้ อัต รา
ค่าธรรมเนียมพิเศษต่างๆ โดยมีระยะเวลาที่ถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดโดยรวมในช่วงระหว่างปี 2542-2550 (1999-2007)
ทัง้ นี้ เกีย่ วกับกรณีการสอบสวนในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปนัน้ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2553 คณะกรรมาธิการประชาคม
ยุโรปได้ม ีคํา ตัด สิน ยกเลิก ข้อ กล่ า วหาบริษัท ฯแล้ว บริษัท ฯ จึงไม่ ถู ก กํ า หนดโทษปรับ แต่ อ ย่ า งใด สํา หรับ รายละเอีย ด
ข้อพิพาทในแต่ละประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 สามารถสรุปได้ดงั นี้
1. ข้อพิ พาทในนครนิ วยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา
บริษัทฯ ถู ก กลุ่ม ผู้ใช้บริก ารขนส่งสิน ค้าทางอากาศรวม 35 ราย ร่วมกันฟ้ องร้องต่อศาลแพ่งแห่งนครนิวยอร์ก
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยกล่าวหาว่าบริษทั ฯ ร่วมกับสายการบินอื่นรวมทัง้ สิน้ 38 สายการบิน กําหนดค่าธรรมเนียมชดเชย
ค่านํ้ ามัน (Fuel Surcharge) ค่าธรรมเนียมการเสีย่ งภัย (War Risk Surcharge) และค่าธรรมเนียมอื่นๆ อันเป็ นการละเมิด
ต่อกฎหมายป้ องกัน การค้าที่ไม่เป็ นธรรมของประเทศสหรัฐอเมริก า (คือ Sherman Antitrust Act of 1890 และ Clayton
Antitrust Act of 1914) และกฎหมายประชาคมยุโรป (EU Law) ทําให้กลุ่มผู้ใช้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศได้รบั ความ
เสียหาย จึงขอให้ศาลมีคาํ พิพากษาให้บริษทั ฯ และสายการบินอื่นชดใช้ค่าเสียหายทีเ่ กิดขึน้ โดยขณะยื่นฟ้ องนัน้ โจทก์แต่ละ
รายยังไม่ได้ระบุยอดค่าเสียหายทีเ่ รียกร้อง
ในคดีน้ีบริษัทฯ ได้เข้าร่วมกับอีก 25 สายการบิน ในการต่อสู้คดี (Joint Defense Group) ทัง้ นี้ ศาลได้มคี ําสังให้
่
ยกฟ้ องจําเลยในบางประเด็นแล้ว เช่น คําฟ้ องตามกฎหมายคุม้ ครองผูบ้ ริโภค กฎหมายป้ องกันการแข่งขันทีไ่ ม่เป็ นธรรม และ
กฎหมายว่ า ด้ ว ยการป้ องกัน การผู ก ขาดและการกีด กัน ทางการค้า (Antitrust) ของประชาคมยุ โ รป แต่ ย ัง คงพิจ ารณ
าคําฟ้ องภายใต้กฎหมายป้ องกันการค้าทีไ่ ม่เป็ นธรรมของประเทศสหรัฐอเมริกา กระบวนพิจารณาคดีจงึ ยังคงดําเนินต่อไป
ปั จจุบนั อยู่ระหว่างการรวบรวมและนํ าส่งข้อมูลและพยานหลักฐานต่างๆ ตามกระบวนการนํ าสืบข้อเท็จจริง (Discovery)
ทัง้ นี้ ควบคูไ่ ปกับการต่อสูค้ ดี บริษทั ฯ กําลังพิจารณาความเป็ นไปได้ในการเจรจาระงับข้อพิพาทกับโจทก์
2. ข้อพิ พาทในนครลอสแองเจลิ สและนครซานฟรานซิ สโก ประเทศสหรัฐอเมริ กา
บริษัทฯ ถูกกลุ่มผู้โดยสารร่วมกันฟ้ องร้องต่อศาลนครลอสแองเจลิสจํานวน 2 คดี และศาลนครซานฟรานซิสโก
จํานวน 17 คดี รวมเป็ น 19 คดี กล่าวหาว่า บริษทั ฯ ร่วมกับสายการบินอื่นรวม 12 สายการบิน กําหนดอัตราค่าโดยสารและ
ค่าธรรมเนียมพิเศษต่างๆ สําหรับเส้นทางข้ามมหาสมุทรแปซิฟิก (Trans-Pacific) อันเป็ นการละเมิดกฎหมายป้ องกันการค้า
ทีไ่ ม่เป็ นธรรมของประเทศสหรัฐอเมริกา ทําให้กลุ่มผูโ้ ดยสารได้รบั ความเสียหาย
ปั จ จุ บ ัน ได้ ม ีก ารรวมทั ง้ 19 คดี ให้ ศ าลที่ น ครซานฟรานซิ ส โกพิ จ ารณาเป็ นคดี เ ดี ย วโดยยัง ไม่ ม ีก ารระบุ
ยอดค่าเสียหาย ในขณะทีบ่ ริษทั ฯ เองได้เข้าร่วม Joint Defense Group กับอีก 9 สายการบินในการต่อสูค้ ดี ปั จจุบนั ศาลได้
มีคาํ สังให้
่ เริม่ กระบวนการนําสืบข้อเท็จจริง (Discovery) แล้ว
เกีย่ วกับยอดค่าเสียหายของข้อพิพาททัง้ ตาม 1. และ 2. ในขณะยื่นฟ้ อง โจทก์แต่ละรายยังไม่ได้ระบุยอดค่าเสียหาย
ทีเ่ รียกร้องมา และจะเสนอให้ศาลทราบในภายหลัง ตลอดจนไม่มกี ารระบุจาํ นวนเงินทุนทรัพย์ทฟ่ี ้ องร้องจนกว่าศาลจะชีข้ าด
ว่าบริษทั ฯ เป็ นฝ่ ายผิด ทัง้ นี้ ในกรณีทม่ี กี ารพิพากษาหรือชีข้ าดว่าบริษทั ฯ เป็ นฝ่ ายผิด ศาลจะได้กาํ หนดค่าเสียหายต่อไป ซึง่
กฎหมายกําหนดไว้เป็ นจํานวน 3 เท่าของความเสียหายทางเศรษฐกิจทีโ่ จทก์สามารถพิสจู น์ได้
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3. ข้อพิ พาทในประเทศนิ วซีแลนด์
New Zealand Commerce Commission (NZCC) ได้ย่ืน ฟ้ อ งบริษัท ฯ และสายการบิน อื่น อีก 13 สายการบิน ณ
ศาลเมืองโอ๊คแลนด์ กล่าวหาว่า บริษทั ฯ ร่วมกับสายการบินอื่นกําหนดค่าธรรมเนียมชดเชยค่านํ้ามัน (Fuel Surcharge) และ
ค่าธรรมเนียมการรักษาความปลอดภัย (Security Surcharge) อันเป็ นการละเมิดต่อกฎหมายการพาณิชย์ (Commerce Act) ของ
ประเทศนิวซีแลนด์ โดยขอให้ศาลมีคําพิพากษาให้บริษทั ฯ ชําระค่าปรับและค่าใช้จ่ายตามกฎหมาย แต่เนื่องจากขณะทีย่ ่นื
ฟ้ องทาง NZCC ยังไม่ได้ระบุยอดค่าปรับและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกร้องมา จึงเป็ นกรณีทศ่ี าลจะได้พจิ ารณาพิพากษาต่อไป
คดีน้ี บ ริษัท ฯ ได้ เข้า ร่ ว ม Airline Defense Group (ADG) กับ สายการบิน อื่น อีก 7 สายการบิน ในการต่ อ สู้ค ดี
โดยปั จจุบนั คดียงั คงอยูร่ ะหว่างการพิจารณาโดยศาล
สํา หรับ คดีน้ี หากจะมีก ารพิพ ากษาหรือ ชี้ข าดว่ าบริษัท ฯ เป็ น ฝ่ ายผิด ศาลจะได้กํ า หนดค่ าเสีย หายต่ อ ไป ซึ่ง
กฎหมายได้กําหนดค่าปรับไว้เป็ นจํานวน NZ$ 10,000,000 หรือ 3 เท่าของผลประโยชน์ทไ่ี ด้รบั จากการกระทําความผิด หรือ
ร้อยละ 10 ของ Group Turnover ทีเ่ กิดจากการค้าในประเทศนิวซีแลนด์ (แล้วแต่จาํ นวนใดจะสูงกว่า)
4. การดําเนิ นการกับบริษทั ฯ โดยกระทรวงยุติธรรมของประเทศสหรัฐอเมริ กา
กระทรวงยุติธ รรมของประเทศสหรัฐอเมริก า (Department of Justice : DOJ) ได้ดําเนิ น การตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานและข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับธุรกิจการขนส่งสินค้าทางอากาศ และธุรกิจการขนส่งผูโ้ ดยสารทางอากาศ ของบริษัทฯ
เพื่อให้คณะลูกขุน (Grand Jury) พิจารณาว่าจะฟ้ องร้องบริษทั ฯ หรือไม่ ปั จจุบนั ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนและการหาข้อมูล
เพิม่ เติม และยังมีความไม่แน่นอนว่า จะมีการแจ้งข้อกล่าวหาต่อบริษทั ฯ หรือไม่ และเมือ่ ใด
ในกรณี ท่ีม ีก ารตัด สิน หรือ ชี้ข าดว่ า บริษั ท ฯ เป็ นฝ่ ายผิด ในคดีน้ี ศาลจะได้กํ า หนดจํ า นวนเงิน ค่ า ปรับ ต่ อ ไป
ซึง่ กฎหมายได้มกี ารกําหนดโทษทีเ่ กีย่ วข้องไว้ ดังต่อไปนี้
•

ค่า ปรับ เป็ น จํา นวน 100 ล้านเหรีย ญสหรัฐ หรือ 2 เท่ าของผลประโยชน์ ท่ีไ ด้รบั จากการกระทํา ความผิด
(แล้วแต่จาํ นวนใดจะสูงกว่า)

•

ศาลอาจมีคําสังคุ
่ มประพฤติ (Probation Order) ต่างๆ ได้ อย่างน้ อย 1 ปี แต่ ไม่เกิน 5 ปี เช่ น สังให้
่ บริษัทฯ
กําหนดมาตรการป้ องกันไม่ให้เกิดการละเมิดกฎหมาย Antitrust อีก ในอนาคต เป็ นต้น

•

ศาลอาจมีคาํ สังให้
่ ชดเชยความเสียหายในกรณีทม่ี ผี เู้ สียหายจากการกระทําความผิด

•

ศาลอาจมีคําสังจํ
่ าคุกสําหรับบุคคลธรรมดา หากปรากฏว่าได้ม ีการกระทําความผิดในนามส่วนตัว (จําคุก
ไม่เกิน 10 ปี และ/หรือปรับไม่เกิน 1,000,000 เหรียญสหรัฐ)

ทัง้ นี้ สายการบินจํานวนหนึ่งได้ถูกดําเนินคดีและถูกปรับ เนื่องจากผลของการสอบสวนในลักษณะเดียวกันนี้ รวมทัง้
พนักงานของสายการบินบางแห่งก็ได้ถูกดําเนินคดี ถูกปรับ และ/หรือถูกตัดสินจําคุก ด้วยเช่นเดียวกัน
5. ข้อพิ พาทในประเทศออสเตรเลีย
Australian Competition and Consumer Commission (ACCC) ได้ ย่ื น ฟ้ องบริษั ท ฯ โดยกล่ า วหาว่ า บริษั ท ฯ
ร่วมกับสายการบินอื่นกําหนดค่าธรรมเนียมชดเชยค่านํ้ ามัน (Fuel Surcharge) และค่าธรรมเนียมการรักษาความปลอดภัย
(Security Surcharge) ในลักษณะทีข่ ดั กับกฎหมาย Trade Practices Act 1974 ทัง้ นี้ ในขณะทีย่ ่นื ฟ้ องทาง ACCC ยังไม่ได้
ระบุยอดค่าปรับและค่าใช้จา่ ยทีเ่ รียกร้อง ปั จจุบนั คดีน้อี ยูร่ ะหว่างขัน้ ตอนการนําสืบข้อเท็จจริง (Discovery)
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ในกรณีทม่ี กี ารพิพากษาหรือชีข้ าดว่า บริษทั ฯ เป็ นฝ่ ายผิด ศาลจะได้กําหนดค่าเสียหายต่อไปซึ่งกฎหมายกําหนด
ค่าปรับไว้เป็ นจํานวน AUS$ 10,000,000 หรือ 3 เท่าของผลประโยชน์ทไ่ี ด้รบั จากการกระทําความผิด (แล้วแต่จํานวนใดจะ
สูงกว่า) หรือหากศาลไม่สามารถกําหนดมูลค่าผลประโยชน์ดงั กล่าวได้ จะคิดเหมาในอัตราร้อยละ 10 ของ Annual Global
Turnover ในระยะเวลา 12 เดือน สิน้ สุด ณ เดือนทีม่ กี ารกระทําความผิด
6. ข้อพิ พาทในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
บริษัทฯ ถูกตรวจสอบโดย Korea Fair Trade Commission (KFTC) โดยเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2552 บริษัทฯ ได้รบั
รายงานการตรวจสอบโดยพนักงานสอบสวน กล่าวหาว่า บริษทั ฯ และผูจ้ ดั การกองสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ ประเทศเกาหลี
(Cargo Sales and Operational Manager for Republic of Korea) ได้กระทําผิดกฎหมายว่าด้วย การป้ องกันการผูกขาด
และการกีดกันทางการค้า (Antitrust) โดยในรายงานดังกล่าวพนักงานสอบสวนได้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ KFTC
(KFTC Commissioners) ให้พจิ ารณาลงโทษปรับและดําเนินคดีอาญาต่อบริษทั ฯ และพนักงาน ทีเ่ กีย่ วข้องฐานมีส่วนร่วมใน
การกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษสําหรับการขนส่งสิน ค้าทางอากาศในลักษณะที่เป็ น ความผิดตามกฎหมายแข่งขัน
ทางการค้าใน 2 กลุ่มเส้นทางบิน ได้แก่ (1) เส้นทางจากประเทศสาธารณรัฐเกาหลีไปยังประเทศต่างๆ และ (2) เส้นทางจาก
เขตปกครองพิเศษฮ่ อ งกงไปยัง ประเทศสาธารณรัฐ เกาหลี โดยบริษัท ฯ ได้ว่ า จ้า งทนายความผู้เชี่ย วชาญในประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลีเป็ นผูแ้ ก้ต่างในกรณีดงั กล่าว ตลอดจนได้ทาํ คําชีแ้ จงและเข้าร่วม การไต่สวนของคณะกรรมการ KFTC
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 บริษทั ฯได้รบั คําตัดสินฉบับทางการจาก KFTC โดย KFTC มีคําสังปรั
่ บบริษทั ฯ เป็ น
เงิน จํา นวน KRW 2,203,000,000 แบ่ งออกเป็ น KRW 2,198,000,000 สํา หรับ เส้น ทาง ex-Korea Route และ KRW
5,000,000 สําหรับเส้นทาง ex- Hongkong แต่ไม่ดําเนินคดีอาญาต่อบริษัทฯ และพนักงานที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ จะต้อง
ชําระเงินค่าปรับภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 ไม่ว่าบริษทั ฯจะอุทธรณ์คําตัดสินของ KFTC หรือไม่ อย่างไรก็ดี บริษทั ฯ ได้ม ี
การตัง้ สํารองจํานวนค่าปรับไว้ล่วงหน้าแล้ว ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของการตัง้ สํารองความเสียหายตามที่จะกล่าวในหัวข้อถัดไป ทัง้ นี้
บริษทั ฯ ได้ยน่ื อุทธรณ์คาํ ตัดสินของ KFTC แล้ว
การตัง้ สํารองความเสียหาย
ณ 31 ธันวาคม 2553 บริษทั ฯ ได้ประมาณค่าเสียหายและรับรูใ้ นงบการเงินแล้วเป็ นจํานวนประมาณ 3,661 ล้านบาท
ซึง่ เป็ นการตัง้ สํารองทางบัญชี โดยในการประเมินค่าเสียหายดังกล่าว บริษทั ฯ มีหลักเกณฑ์ในการประมาณการ ดังนี้
1. การประเมินจากความคืบหน้าและแนวทางของคดีต่างๆ ซึ่งมีความชัดเจนขึน้ ตลอดจนพิจารณาประกอบกับ
อัตราค่าปรับขัน้ ตํ่าทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ในกรณีทม่ี กี ารชี้ขาดหรือพิพากษาว่าบริษทั ฯ ได้กระทําความผิดตามทีถ่ ูกกล่าวหา หรือ
ตามทีถ่ ูกฟ้ องร้องจริง
2. จํานวนค่าปรับทีป่ ระมาณการข้างต้น เป็ นประมาณการค่าปรับโดยทางการแต่ละประเทศทีม่ กี ารสอบสวนและ
ฟ้ องร้อง รวมถึงประมาณการเบื้องต้นของค่าเสียหายคดีแพ่ง กรณี Civil Class Actions ของทัง้ Cargo และ Passenger ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา ถึงแม้คดีแพ่งทัง้ 2 คดีดงั กล่าว ยังไม่ปรากฏทุนทรัพย์ของคดีในคําฟ้ อง ซึง่ โจทก์มหี น้าทีจ่ ะต้องพิสจู น์
ความเสียหายก็ตาม
3. การชีข้ าดหรือการตัดสินในคดีต่าง ๆ จะเกิดขึน้ ในปี งบประมาณต่อจากนี้ ซึง่ อาจเกิดขึน้ ไม่พร้อมกัน
4. การประมาณการดังกล่าวอาจคลาดเคลื่อนจากความเป็ นจริงในสาระสําคัญ เนื่องจาก
•

ในประเทศที่ ม ี ก ารสอบสวนโดยที่ ย ั ง ไม่ ม ี ก ารกล่ า วหาว่ า บริษั ท ฯ ได้ ก ระทํ า ผิ ด กฎหมายนั ้น
ยังไม่ปรากฏข้อเท็จจริงทีแ่ น่ ชดั ว่าจะมีการกล่าวหาหรือไม่ ถ้ามีการกล่าวหาจะมีการระบุวา่ ท้องทีใ่ ดบ้าง
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ทีบ่ ริษทั ฯ กระทําผิด ดังนัน้ จึงยังไม่สามารถทราบจํานวนรายรับของบริษทั ฯ ในท้องทีด่ งั กล่าวในอันทีจ่ ะ
ถูกนําไปเป็ นฐานในการคํานวณค่าปรับหรือค่าเสียหายได้
การกําหนดค่าปรับและค่าเสียหายเป็ นดุลยพินิจของผูช้ ้ขี าดหรือผูต้ ดั สินโดยอาจจะพิจารณาข้อเท็จจริง
อื่น ๆ ในคดีประกอบด้วย
ก่อนมีการชี้ขาดหรือตัดสิน อาจมีการตกลงหรือประนีประนอมในเรื่องค่าปรับหรือค่าเสียหายได้ ทัง้ นี้
จะขึน้ อยูก่ บั นโยบายของแต่ละประเทศและรูปคดีทเ่ี กิดขึน้

ทัง้ นี้ การกําหนดค่าปรับและค่าเสียหายที่แน่ นอนจะต้องพิจารณาจากองค์ประกอบ ปั จจัย และรายละเอียดอื่น
หลายประการ และการกําหนดค่าเสียหายหรือค่าปรับให้เป็ นจํานวนเงินที่แน่ นอนเป็ นเรื่องที่คํานวณได้ยากมากส่วนหนึ่ง
เนื่องจากวิธกี ารคํานวณค่าปรับและค่าเสียหาย มีความแตกต่างกันในแต่ละประเทศ ซึ่งขึน้ อยู่กบั ข้อเท็จจริงและพฤติการณ์
ต่างๆ ในคดี นอกจากนี้ บริษทั ฯ ไม่สามารถที่จะคํานวณและแจ้งประมาณการค่าปรับและค่าเสียหายแยกเป็ นรายประเทศ
หรือรายกรณีได้ เนื่องจากจะส่งผลกระทบต่อรูปคดีได้
เมื่อ วัน ที่ 18 มิถุนายน 2553 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ม ีก ารมอบหมายให้ค ณะกรรมการดําเนิ น การกรณี ก าร
สอบสวน การกล่าวหา และการฟ้ องร้องคดีเกีย่ วกับการกระทําผิดต่อกฎหมายแข่งขันทางการค้า ซึง่ มีกรรมการประกอบด้วย
กรรมการผู้อํา นวยการใหญ่ ผู้บ ริห ารระดับ สูงที่เกี่ย วข้อ งของบริษัท ฯ ผู้แ ทนกระทรวงคมนาคม ผู้แ ทน กระทรวงการ
ต่างประเทศ ผู้แทนกระทรวงพาณิ ชย์ ผู้แทนสํานักงานอัยการสูงสุด เป็ นต้น ทําหน้ าที่พจิ ารณาหลักเกณฑ์การตัง้ สํารอง
ค่าเสียหายและค่าปรับ รวมทัง้ วิธกี ารตัง้ สํารองทางบัญชี เพื่อให้เกิดความมันใจว่
่ า การประมาณการหนี้สนิ ทีเ่ กิดขึน้ ใกล้เคียง
กับความเป็ นจริงและเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ ของบริษัทฯ มากที่สุด โดยให้เริม่ ตัง้ แต่ปี 2553 เป็ นต้นไป ทัง้ นี้
บริษัทฯ จะทําการพิจารณาปรับปรุงการตัง้ สํารองค่าปรับและค่าเสียหายกรณี Antitrust ให้สอดคล้องกับคําตัดสินในแต่ละ
กรณี เพื่อให้เกิดความมันใจต่
่ อผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ว่า บริษทั ฯ ได้ตงั ้ สํารองค่าปรับและค่าเสียหาย กรณี Antitrust ไว้อย่าง
พอเพียงตามสมควร และสถานะทางการเงินของบริษัทฯ จะไม่ถูกกระทบกระเทือนอย่างมีนัยสําคัญ ในกรณีท่มี คี ําตัดสิน
ในภูมภิ าคอื่นๆ เกิดขึน้
ค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างทนายความเพือ่ แก้ต่างคดี Antitrust/Competition Law
สําหรับในการดําเนินการเพื่อแก้ต่างคดี Antitrust/Competition Law ในแต่ละภูมภิ าคนัน้ บริษทั ฯ ได้ทําการว่าจ้าง
สํานักงานทนายความชัน้ นํ าที่มปี ระสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในภูมภิ าคนัน้ ๆ เป็ นผู้รบั ผิดชอบในการแก้ต่างคดี โดย
ค่าทนายความทีแ่ ต่ละสํานักงานเรียกเก็บจากบริษทั ฯ นัน้ จะคิดคํานวณตามชัวโมงที
่
่ทํางานจริงของทนายความแต่ละคน
ตามอัตราค่าทนายความทีต่ กลงกัน

ส่วนที่ 1-6 หน้าที่ 5

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

7. โครงสร้างเงิ นทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 โครงสร้างเงินทุ นตามงบการเงินรวมประกอบด้วยหนี้ สินจํ านวน 210,850 ล้านบาท
และส่ ว นของผู้ ถื อ หุ้ น จํ า นวน 82,910 ล้ า นบาท ซึ่ ง คิด เป็ นอัต ราส่ ว นหนี้ สิน ต่ อ ส่ ว นของผู้ ถื อ หุ้ น เท่ า กับ 2.54 เท่ า
โดยองค์ประกอบของโครงสร้างเงินทุนทีส่ าํ คัญมีดงั ต่อไปนี้
7.1

หลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ
หุ้นสามัญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษทั ฯ มีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้วดังนี้
ทุนจดทะเบียน 2,698,900,950 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท รวมมูลค่า 26,989,009,500 บาท
ทุนชําระแล้ว 2,182,771,917 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท รวมมูลค่า 21,827,719,170 บาท
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 2553 บริษัทฯ มีหุ้นกู้ท่ยี งั ไม่ครบกําหนดไถ่ถอนจํานวนทัง้ สิ้น 29,334.71 ล้านบาท
โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชนิ ดของหุ้นกู้

จํานวน

อัตราดอกเบีย้ ต่อปี

อายุ/
กําหนดการไถ่ถอน

ข้อมูล
TRIS RATING(1)

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

ชุดที่ 2 ออกวันที่ 20 ตุลาคม 2547
วงเงิน 4,500 ล้านบาท
(4.5 ล้านหน่วย หน่วยละ1,000 บาท)
ชุดที่ 3 ออกวันที่ 20 ตุลาคม 2547
วงเงิน 3,000 ล้านบาท
(3.0 ล้านหน่วย หน่วยละ1,000 บาท)

ร้อยละ 5.20
อายุ 7 ปี
จ่ายดอกเบีย้ ทุก 6 เดือน ครบกําหนดไถ่ถอนวันที่
20 ตุลาคม 2554
ร้อยละ 5.80
อายุ 10 ปี
จ่ายดอกเบีย้ ทุก 6 เดือน ครบกําหนดไถ่ถอนวันที่
20 ตุลาคม 2557

อันดับเครดิตหุน้ กู้ A+

หุน้ กูเ้ งินบาท
ไม่มหี ลักประกัน
ไม่ดอ้ ยสิทธิ

ชุดที่ 2 ออกวันที่ 12 พฤษภาคม 2548
วงเงิน 6,000 ล้านบาท
(6.0 ล้านหน่วย หน่วยละ1,000 บาท)

ร้อยละ 4.67
อายุ 6 ปี
จ่ายดอกเบีย้ ทุก 6 เดือน ครบกําหนดไถ่ถอนวันที่
12 พฤษภาคม 2554

อันดับเครดิตหุน้ กู้ A+

หุน้ กูเ้ งินบาท
ไม่มหี ลักประกัน
ไม่ดอ้ ยสิทธิ

ชุดที่ 3 ออกวันที่ 12 พฤษภาคม 2548
วงเงิน 3,000 ล้านบาท
(3.0 ล้านหน่วย หน่วยละ1,000 บาท)

ร้อยละ 5.19
อายุ 10 ปี
จ่ายดอกเบีย้ ทุก 6 เดือน ครบกําหนดไถ่ถอนวันที่
12 พฤษภาคม 2558

อันดับเครดิตหุน้ กู้ A+

ส่วนที่ 1-7 หน้าที่ 1

อันดับเครดิตหุน้ กู้ A+

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

ชนิ ดของหุ้นกู้

จํานวน

อัตราดอกเบีย้ ต่อปี

แบบ 56-1

อายุ/
กําหนดการไถ่ถอน

ข้อมูล
TRIS RATING(1)

หุน้ กูเ้ งินบาท
ไม่มหี ลักประกัน
ไม่ดอ้ ยสิทธิ

ชุดที่ 2 ออกวันที่ 22 พฤศจิกายน 2550
วงเงิน 4,500 ล้านบาท
(4.5 ล้านหน่วย หน่วยละ1,000 บาท)

ร้อยละ 5.04
อายุ 5 ปี
จ่ายดอกเบีย้ ทุก 6 เดือน ครบกําหนดไถ่ถอนวันที่
22 พฤศจิกายน 2555

อันดับเครดิตหุน้ กู้ A+

หุน้ กูเ้ งินบาท
ไม่มหี ลักประกัน
ไม่ดอ้ ยสิทธิ

ชุดที่ 2 ออกวันที่ 2 ตุลาคม 2551
ร้อยละ 5.05
อายุ 3 ปี
วงเงิน 987.92 ล้านบาท
จ่ายดอกเบีย้ ทุก 6 เดือน ครบกําหนดไถ่ถอนวันที่
(0.98792 ล้านหน่วย หน่วยละ1,000 บาท)
2 ตุลาคม 2554

อันดับเครดิตหุน้ กู้ A+

หุน้ กูเ้ งินบาท
ไม่มหี ลักประกัน
ไม่ดอ้ ยสิทธิ

ชุดที่ 1 ออกวันที่ 2 ตุลาคม 2551
ร้อยละ 5.50
อายุ 5 ปี
วงเงิน 2,556.79 ล้านบาท
จ่ายดอกเบีย้ ทุก 6 เดือน ครบกําหนดไถ่ถอนวันที่
(2.55679 ล้านหน่วย หน่วยละ1,000 บาท)
2 ตุลาคม 2556

อันดับเครดิตหุน้ กู้ A+

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

ชุดที่ 1 ออกวันที่ 20 มกราคม 2552
วงเงิน 170 ล้านบาท
(0.17 ล้านหน่วย หน่วยละ1,000 บาท)

ร้อยละ 5.30
อายุ 3 ปี
จ่ายดอกเบีย้ ทุก 3 เดือน ครบกําหนดไถ่ถอนวันที่
20 มกราคม 2555

อันดับเครดิตผูอ้ อกหุน้ กู้ A+
(เสนอขายกรณีจาํ กัด
ไม่เกิน 10 ราย สามารถใช้
อันดับเครดิตผูอ้ อกหุน้ กู)้

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

ชุดที่ 2 ออกวันที่ 20 มกราคม 2552
วงเงิน 720 ล้านบาท
(0.72 ล้านหน่วย หน่วยละ1,000 บาท)

ร้อยละ 5.45
อายุ 5 ปี
จ่ายดอกเบีย้ ทุก 3 เดือน ครบกําหนดไถ่ถอนวันที่
20 มกราคม 2557

อันดับเครดิตผูอ้ อกหุน้ กู้ A+
(เสนอขายกรณีจาํ กัด
ไม่เกิน 10 ราย สามารถใช้
อันดับเครดิตผูอ้ อกหุน้ กู)้

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 ออกวันที่ 20 มกราคม 2552
วงเงิน 300 ล้านบาท
(0.3 ล้านหน่วย หน่วยละ1,000 บาท)

ร้อยละ 5.60
อายุ 7 ปี
จ่ายดอกเบีย้ ทุก 3 เดือน ครบกําหนดไถ่ถอนวันที่
20 มกราคม 2559

ชุดที่ 4 ออกวันที่ 20 มกราคม 2552
วงเงิน 3,600 ล้านบาท
(3.6 ล้านหน่วย หน่วยละ1,000 บาท)

ร้อยละ 6.00
อายุ 10 ปี
จ่ายดอกเบีย้ ทุก 3 เดือน ครบกําหนดไถ่ถอนวันที่
20 มกราคม 2562

อันดับเครดิตผูอ้ อกหุน้ กู้ A+
(เสนอขายกรณีจาํ กัด
ไม่เกิน 10 ราย สามารถใช้
อันดับเครดิตผูอ้ อกหุน้ กู)้
อันดับเครดิตผูอ้ อกหุน้ กู้ A+
(เสนอขายกรณีจาํ กัด
ไม่เกิน 10 ราย สามารถใช้
อันดับเครดิตผูอ้ อกหุน้ กู)้

หมายเหตุ :

(1)

อ้างอิงจากข้อมูลการจัดอันดับเครดิตทีจ่ ดั ทําโดยบริษทั ทริสเรทติ้ง จํากัด เมือ่ วันที ่ 17 ธันวาคม 2553

ส่วนที่ 1-7 หน้าที่ 2

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

7.2

แบบ 56-1

ผูถ้ ือหุ้น

รายชื่อผูถ้ อื หุ้น พร้อมทัง้ จํานวนหุ้นที่ถอื และสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2553 (วันปิ ดสมุดทะเบียน
สําหรับนําข้อมูลใช้ในการจัดงานมหกรรมการลงทุนในหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ (Set in the City)) มีรายละเอียดดังนี้
จํานวนหุ้น
สัดส่วนการถือ
ลําดับที่
ชื่อผูถ้ ือหุ้น
สามัญ
(ร้อยละ)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

หมายเหตุ :

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
THE BANK OF NEW YORK MELLON
SOMERS (U.K.) LIMITED
NORBAX INC., 13
HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
ผูถ้ อื หุน้ อื่น
ยอดรวมทุนชําระแล้ว
ผูถ้ อื หุน้ สัญชาติไทย (1)
ผูถ้ อื หุน้ สัญชาติต่างด้าว (1)
(1)

1,113,931,061
178,058,120
178,058,120
92,132,520
52,724,226
29,474,558
25,443,765
24,738,566
21,970,876
17,513,162
448,726,943
2,182,771,917
1,837,560,846
345,211,071

51.03
8.16
8.16
4.22
2.42
1.35
1.17
1.13
1.00
0.80
20.56
100.00
84.18
15.82

ข้อมูล ณ วันที ่ 30 ธันวาคม 2553

ภาครัฐถือหุน้ ในบริษทั ฯ คิดเป็ น สัดส่วนร้อยละ 53.45 ของหุน้ ทัง้ หมดของบริษทั ฯ โดยการถือหุน้ ผ่าน
กระทรวงการคลังและกองทุนรวมออมสิน ทําให้บริษทั ฯ มีฐานะเป็ นรัฐวิสาหกิจ อันจะมีผลต่อบริษทั ฯ ในการทําธุรกรรมบาง
ประเภท ได้แก่
1. บริษทั ฯ ต้องได้รบั ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีในการดําเนินการลงทุนขนาดใหญ่
2. สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะต้องเป็ นผูต้ รวจสอบงบการเงินของบริษทั ฯ
นโยบายการจ่ายเงิ นปันผล
คณะกรรมการบริษัทฯ อาจเสนอให้บริษัทฯ จ่ายเงินปั นผลประจําปี โดยการจ่ายเงินปั นผลต้องได้รบั อนุ มตั ิจาก
ที่ประชุมใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้น ปั จจุบนั คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายที่จะเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปั นผลประจําปี
ในอัตราไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 25 ของกําไรสุทธิก่อนผลกําไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ จากงบการเงินรวม
ทัง้ นี้ ขึน้ อยู่กบั แผนการลงทุน ความจําเป็ นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต อนึ่งการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลหากมี
จะอยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษทั ฯ
พระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ห้ามมิให้บริษทั มหาชนจ่ายเงินปั นผล หากยังมียอดขาดทุนสะสม
อยู่ แม้ว่าบริษัทนัน้ จะมีกําไรในปี นัน้ ก็ตาม นอกจากนี้ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของ
บริษทั ฯ กําหนดไว้ว่า บริษทั ฯ ต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิ
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ประจําปี หกั ด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี้จะมีจาํ นวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ของบริษทั ฯ
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8. การจัดการ
8.1

โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษทั ฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษทั ฯ คณะกรรมการชุดย่อย และเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ตามโครงสร้างสายการบริหารงาน ดังนี้
คณะกรรมการบริษทั ฯ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ศูนย์สนับสนุนการปฏิบตั กิ าร

กรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่*

องค์ประธานศูนย์สนับสนุน
การปฏิบตั กิ าร

สํานักงานตรวจสอบภายใน
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่
กลุ่มธุรกิจสนับสนุ นการบิน

ธุรกิจการบิน

ฝ่ ายช่าง

สายการเงินและการบัญชี

หน่วยธุรกิจการบริการภาคพืน้

รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่*

รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่*

กรรมการผูจ้ ดั การ
(ระดับรองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่*)

สายปฏิบตั กิ าร

สายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ

ฝ่ ายการพาณิชย์สนิ ค้าและไปรษณียภัณฑ์

รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่*

รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่*

กรรมการผูจ้ ดั การ
(ระดับผูอ้ าํ นวยการใหญ่*)

สายทรัพยากรบุคคลและบริหารทัวไป
่

สายผลิตภัณฑ์และบริการลูกค้า

ฝ่ ายครัวการบิน

รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่*

รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่*

กรรมการผูจ้ ดั การ
(ระดับผูอ้ าํ นวยการใหญ่*)

สายการพาณิชย์
รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่*
หมายเหตุ :
* บุคคลทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหารตามคํานิยามของ “ผูบ้ ริหาร” ภายใต้ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กจ.17/2551
เรือ่ งการกําหนดบทนิยามในประกาศเกีย่ วกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์

ส่วนที่ 1-8 หน้า 1

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
คณะกรรมการบริษทั ฯ มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบสูงสุดในการบริหารจัดการกิจการของบริษทั ฯ อยู่ภายใต้เงือ่ นไขข้อบังคับ
ของบริษัทฯ ซึ่งกําหนดให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจํานวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่มากกว่า 15 คน สุดแต่ท่ี
ประชุมใหญ่ผูถ้ อื หุน้ จะเป็ นผูก้ ําหนดเป็ นครัง้ คราว และกรรมการไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจํานวนกรรมการทัง้ หมดต้องมีถนิ่ ที่
อยู่ในราชอาณาจักร ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครัง้ กรรมการจํานวน 1 ใน 3 จะต้องออกจากตําแหน่ ง และจะมีการ
เลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ กรรมการทีอ่ อกตามวาระนัน้ อาจถูกเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่กไ็ ด้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 คณะกรรมการบริษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมการ มีรายชือ่ ดังต่อไปนี้
1.

นายอําพน

กิตติอาํ พน

ประธานกรรมการ

2.

นายสุรชัย

ธารสิทธิพงษ์
์

รองประธานกรรมการคนที1่ และกรรมการอิสระ

3.

นายสถิตย์

ลิม่ พงศ์พนั ธุ์

รองประธานกรรมการคนที่ 2

4.

นายจุลสิงห์

วสันตสิงห์

กรรมการอิสระ

5.

นายบรรยง

พงษ์พานิช

กรรมการอิสระ

6.

นายวีระวงค์

จิตต์มติ รภาพ

กรรมการอิสระ

7.

นายพิชยั

ชุณหวชิร

กรรมการอิสระ

8.

พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์

สุขวิมล

กรรมการอิสระ

9.

นายชัยศักดิ ์

อังค์สวุ รรณ

กรรมการ

10.

นายอารีพงศ์

ภู่ชอุ่ม

กรรมการ

11.

นายคณิศ

แสงสุพรรณ

กรรมการ

12.

นายอภิพร

ภาษวัธน์

กรรมการ

13.

นายประวิช

รัตนเพียร

กรรมการ

14.

นายวราห์

สุจริตกุล

กรรมการ

15.

นายปิ ยสวัสดิ ์

อัมระนันทน์

กรรมการ

นายนิรุจน์ มณีพนั ธ์ (ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ฝ่ายกฎหมายและกํากับกิจกรรมองค์กร) เป็ นเลขานุการ
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงลายมือชือ่ แทนบริษทั ฯ
นายอําพน กิตติอําพน ประธานกรรมการ ลงลายมือชื่อร่วมกับนายชัยศักดิ ์ อังค์สุวรรณ หรือนายคณิศ แสงสุพรรณ
หรือนายประวิช รัตนเพียร หรือนายอภิพร ภาษวัธน์ หรือนายปิ ยสวัสดิ ์ อัมระนันทน์ อีกหนึ่งคน และประทับตราสําคัญของ
บริษทั ฯ หรือนายชัยศักดิ ์ อังค์สุวรรณ หรือนายคณิศ แสงสุพรรณ หรือนายประวิช รัตนเพียร หรือนายอภิพร ภาษวัธน์ หรือ
นายปิ ยสวัสดิ ์ อัมระนันทน์ สามคนลงลายมือชือ่ ร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริษทั ฯ
ขอบเขตอํานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั ฯ
คณะกรรมการบริษทั ฯ ต้องปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษทั ฯ ตลอดจนมติ
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั ฯ มีอํานาจแต่งตัง้ บุคคลอื่นใดให้ดําเนินกิจการของบริษทั ฯ ภายใต้การควบคุม
ของคณะกรรมการบริษทั ฯ หรืออาจมอบอํานาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว มีอํานาจตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ เห็นสมควร และ
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ภายในเวลาทีก่ รรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการบริษทั ฯ อาจยกเลิก เพิกถอน เปลีย่ นแปลง หรือแก้ไขอํานาจนัน้ ๆ ได้
คณะกรรมการบริษทั ฯ มีอาํ นาจกําหนดชือ่ กรรมการผูม้ อี าํ นาจลงนามผูกพันบริษทั ฯ ตลอดจนจัดตัง้ คณะกรรมการชุดย่อย
ในปี 2553 มีการประชุมทัง้ สิน้ 18 ครัง้
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อช่วยศึกษารายละเอียดและกลันกรองงาน
่
เฉพาะเรือ่ ง ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อให้บริษทั ฯ มีการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี (Good Corporate Governance) ตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ขี อง
กระทรวงการคลังและตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึง่ จะช่วยให้ผถู้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัวไปเกิ
่
ดความมันใจในการบริ
่
หารงานของบริษทั ฯ
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษทั ฯ ทีไ่ ม่ได้เป็ นผูบ้ ริหาร
ของบริษทั ฯ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีรายชือ่ ดังนี้
1.

นายจุลสิงห์

วสันตสิงห์

ประธานกรรมการ

2.

นายบรรยง

พงษ์พานิช

กรรมการตรวจสอบ (เป็ นผูท้ ม่ี คี วามรูแ้ ละประสบการณ์ในการสอบ
ทานความน่าเชือ่ ถือของงบการเงิน)

3.

นายวีระวงค์

จิตต์มติ รภาพ

กรรมการตรวจสอบ

นางเกษรี

ณรงค์เดช

ทีป่ รึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ

นางรวีพร

คูหริ ญ
ั

ทีป่ รึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ

นางสุวคนธ์ นะวงศ์ (ผูอ้ าํ นวยการใหญ่สาํ นักงานการตรวจสอบภายใน) เป็ นเลขานุการ
กรรมการตรวจสอบจะต้องมีคุณ สมบัติเป็ นไปตามข้อกําหนดที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนด ซึ่งรวมถึง
คุณสมบัตดิ งั ต่อไปนี้
1. เป็ นกรรมการอิสระทีม่ คี ณ
ุ สมบัตคิ รบตามทีค่ ณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนด
2. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดั สินใจในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่
บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี าํ นาจควบคุมของบริษทั ฯ
3. ไม่เป็ นกรรมการของบริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย หรือบริษทั ย่อยลําดับเดียวกัน
4. มีความรูแ้ ละประสบการณ์เพียงพอทีจ่ ะสามารถทําหน้าทีใ่ นฐานะกรรมการตรวจสอบ
อํานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษทั ฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความ
เป็ นอิสระของหน่ วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้ าหน่ วยงาน
ตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ
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4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่ งตัง้ บุ คคลซึ่งมีความเป็ นอิสระ เพื่อทํ าหน้ าที่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทัง้ เข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี ่ ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
5. พิจารณารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อกําหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทัง้ นี้ เพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั ฯ
6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้อง
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบโดยประกอบด้วยข้อมูลตามทีต่ ลาดหลักทรัพย์ฯ กําหนด
7. ปฏิบตั กิ ารอื่นใดตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
8. ในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอ้ สงสัยว่า มีรายการหรือการกระทําดังต่อไปนี้ ซึ่ง
อาจมีผลกระทบอย่ างมีนั ยสํ าคัญต่ อฐานะการเงินและผลการดํ าเนิ นงานของบริษัทฯ ให้ คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่ อ
คณะกรรมการบริษทั ฯ เพือ่ ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
(1) รายการทีเ่ กิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(2) การทุจริต หรือมีสงิ่ ผิดปกติ หรือมีความบกพร่องทีส่ าํ คัญในระบบควบคุมภายใน
(3) การฝ่ าฝื น กฎหมายว่าด้วยหลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ ข้อกํ าหนดของตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ หรือ
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ
ในปี 2553 มีการประชุมทัง้ สิน้ 12 ครัง้ และมีการรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ

คณะกรรมการธรรมาภิ บาล
เพื่อให้การดําเนินงานของบริษทั ฯ เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ที ก่ี ระทรวงการคลังและตลาดหลักทรัพย์ฯ
กําหนด และเป็ นทีย่ อมรับในระดับสากล
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการธรรมาภิบาล โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีรายชือ่ ดังต่อไปนี้
1.

นายสถิตย์

ลิม่ พงศ์พนั ธุ์

ประธานกรรมการ

2.

นายอารีพงศ์

ภู่ชอุ่ม

กรรมการ

3.

นายคณิศ

แสงสุพรรณ

กรรมการ

4.

นายวีระวงค์

จิตต์มติ รภาพ

กรรมการ

5.

พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์

สุขวิมล

กรรมการ

6.

นายปิ ยสวัสดิ ์

อัมระนันทน์

กรรมการ

7.

นายนิรุจน์

มณีพนั ธ์

กรรมการและเลขานุการ

อํานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการธรรมาภิ บาล
1. เสนอแนะต่ อคณะกรรมการบริษัท ฯ เกี่ยวกับ การกํากับ ดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้ก ารดําเนิน งานของบริษัท ฯ
เป็ นไปตามหลักการทีก่ ระทรวงการคลังและตลาดหลักทรัพย์ฯ กําหนด และเป็ นทีย่ อมรับในระดับสากล
2. พิจารณาตรวจสอบเกีย่ วกับการกํากับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั ฯ
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3. กําหนดนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) ของบริษัทฯ และ
พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานและกิจกรรมด้าน CSR ของบริษัทฯ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดําริ
4. ประสานงาน และปฏิบตั งิ านร่วมกับคณะกรรมการอื่นๆ และคณะทํางานอื่นๆ ของบริษทั ฯ ได้ตามทีเ่ ห็นสมควร
5. มีอํานาจในการเรียกพนักงานและลูกจ้างของบริษทั ฯ และบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคําหรือความเห็น
รวมทัง้ ให้มอี าํ นาจในการเรียกเอกสารหรือสิง่ อื่นใดมาเพือ่ ประกอบการพิจารณาได้ดว้ ย
6. ดําเนินการอื่นๆ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ มอบหมาย
ในปี 2553 มีการประชุมทัง้ สิน้ 7 ครัง้ และมีการรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ

กรรมการอิ สระ
เพือ่ เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ตี ามทีก่ ระทรวงการคลังและตลาดหลักทรัพย์ฯ กําหนด ซึง่ เป็ นส่วนหนึ่งของ
การประเมินผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ รวมทัง้ หลักการปฏิบตั ทิ ด่ี ที ย่ี อมรับในระดับสากล
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ กรรมการอิสระ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีรายชือ่ ดังต่อไปนี้
1.

นายสุรชัย

ธารสิทธิพงษ์
์

กรรมการ

2.

นายจุลสิงห์

วสันตสิงห์

กรรมการ

3.

นายพิชยั

ชุณหวชิร

กรรมการ

4.

นายบรรยง

พงษ์พานิช

กรรมการ

5.

พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์

สุขวิมล

กรรมการ

6.

นายวีระวงค์

จิตต์มติ รภาพ

กรรมการ

ทัง้ นี้ คุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน มีดงั นี้
1. ถือ หุ้ น ไม่ เกิ น ร้อ ยละ 1 ของจํ า นวนหุ้ น ที่ ม ีสิท ธิอ อกเสีย งทัง้ หมดของบริษั ท ฯ บริษั ท ใหญ่ บริษั ท ย่ อ ย
บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ํานาจควบคุมบริษทั ฯ ทัง้ นี้ ให้นับรวมการถือหุน้ ของผูท้ เ่ี กี่ยวข้องของกรรมการอิสระ
รายนัน้ ๆ ด้วย
2. ไม่ เป็ น หรือเคยเป็ น กรรมการที่ม ีส่วนร่วมบริห ารงาน ลูก จ้าง พนัก งาน ที่ป รึก ษาที่ได้รบั เงิน เดือนประจํา
หรือผูม้ อี ํานาจควบคุมบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุ้นรายใหญ่ หรือของผูม้ ี
อํานาจควบคุมของบริษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทัง้ นี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว
ไม่รวมถึงกรณีท่กี รรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็ นผูถ้ อื หุ้นรายใหญ่ หรือผูม้ อี ํานาจ
ควบคุมของบริษทั ฯ
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มคี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ น บิดา
มารดา คู่สมรส พีน่ ้อง และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี ํานาจควบคุม หรือบุคคลทีไ่ ด้รบั
การเสนอให้เป็ นผูบ้ ริหาร หรือผูม้ อี าํ นาจควบคุมของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
4. ไม่ม ีห รือ เคยมีค วามสัม พัน ธ์ท างธุ รกิจ กับ บริษัท ฯ บริษัท ใหญ่ บริษัท ย่ อ ย บริษัท ร่ว ม ผู้ถือ หุ้น รายใหญ่
หรือผูม้ อี าํ นาจควบคุมของบริษทั ฯ ในลักษณะทีอ่ าจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือ
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เคยเป็ นผู ถ้ ือ หุ้ น ที่ ม ีนั ย หรือ ผู้ม ีอํ า นาจควบคุ ม ของผู้ท่ี ม ีค วามสัม พัน ธ์ ท างธุ ร กิจ กับ บริษั ท ฯ บริษัท ใหญ่ บริษั ท ย่ อ ย
บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ํานาจควบคุมของบริษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า
2 ปี
5. ไม่ เป็ นหรือ เคยเป็ นผู้ส อบบัญ ชีข องบริษัท ฯ บริษัท ใหญ่ บริษัท ย่ อ ย บริษัท ร่ว ม ผู้ถือ หุ้ น รายใหญ่ หรือ
ผูม้ อี ํานาจควบคุมของบริษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ัย ผูม้ อี ํานาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผสู้ อบ
บัญชีของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ํานาจควบคุมของบริษทั ฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะ
ได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่ เป็ นหรือ เคยเป็ นผู้ ใ ห้ บ ริก ารทางวิช าชีพ ใดๆ ซึ่ ง รวมถึ ง การให้ บ ริก ารเป็ นที่ ป รึก ษากฎหมาย หรือ
ที่ป รึก ษาทางการเงิน ซึ่ง ได้ ร บั ค่ า บริก ารเกิน กว่ า 2 ล้ า นบาทต่ อ ปี จากบริษัท ฯ บริษั ท ใหญ่ บริษั ท ย่ อ ย บริษั ท ร่ ว ม
ผู้ถือ หุ้น รายใหญ่ หรือ ผู้ม ีอํ า นาจควบคุ ม ของบริษั ท ฯ และไม่ เป็ นผู ถ้ ือ หุ้น ที่ม ีนั ย ผู้ม ีอํ า นาจควบคุ ม หรือ หุ้น ส่ ว นของ
ผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็ น กรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อ เป็ น ตัว แทนของกรรมการของบริษ ทั ฯ ผู ถ้ อื หุ น้ รายใหญ่ หรือ
ผูถ้ อื หุน้ ซึ่งเป็ นผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม่ นี ัยกับกิจการของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
หรือ ไม่เป็ น หุ น้ ส่ว นทีม่ นี ัย ในห้า งหุ น้ ส่ว น หรือ เป็ น กรรมการทีม่ สี ่ว นร่ว มบริห ารงาน ลูก จ้า ง พนัก งาน ทีป่ รึก ษาทีร่ บั
เงิน เดือนประจํา หรือถือหุน้ เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั อื่น ซึ่งประกอบกิจการทีม่ ี
สภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม่ นี ัยกับกิจการของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
9. ไม่มลี กั ษณะอื่นใดทีท่ าํ ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกีย่ วกับการดําเนินงานของบริษทั ฯ
บริษทั ฯ ได้กําหนดคุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระตามข้อกําหนดของคณะกรรมการตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์ฯ
แต่ได้กาํ หนดเรือ่ งการถือหุน้ ของกรรมการอิสระตามข้อ 1 ไว้เข้มกว่า คือ กําหนดการถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 0.5
กรรมการอิสระทีม่ คี ุณสมบัตติ ามข้อ 1 ถึงข้อ 9 อาจได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ฯ ให้ตดั สินใจในการ
ดําเนินกิจการของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลําดับเดียวกัน ของบริษทั ฯ โดยมีการตัดสินใจใน
รูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้
ในกรณีท่บี ุคคลที่บริษัทฯ แต่งตัง้ ให้ดํารงตําแหน่ งกรรมการอิสระเป็ นบุคคลที่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
ตามข้อ 4. หรือมีการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าทีก่ ําหนดตามข้อ 6 คณะกรรมการบริษทั ฯ อาจพิจารณาผ่อนผันให้ได้
หากเห็นว่าการแต่งตัง้ บุคคลดังกล่าวไม่มผี ลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็ นอิสระ และบริษัทฯ ได้
เปิ ดเผยข้อมูลต่อไปนี้ในหนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ ในวาระพิจารณาแต่งตัง้ กรรมการอิสระดังกล่าวแล้ว
(ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทําให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัตไิ ม่เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ทก่ี าํ หนด
(ข)

เหตุผลและความจําเป็ นทีย่ งั คงหรือแต่งตัง้ ให้บุคคลดังกล่าวเป็ นกรรมการอิสระ

(ค)

ความเห็นของคณะกรรมการของบริษทั ฯ ในการเสนอให้มกี ารแต่งตัง้ บุคคลดังกล่าวเป็ นกรรมการอิสระ

อํานาจหน้ าทีข่ องกรรมการอิ สระ
1. แสดงความคิดเห็น และ/หรือรายงานผลการปฏิบตั ิงานตามหน้ าที่ท่ไี ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
ได้อย่างเสรี ตามภารกิจที่ได้รบั มอบหมาย ทัง้ นี้ เพื่อให้บริษทั ฯ มีการกํากับดูแลกิจการที่ดตี ามหลักการกํากับดูแลที่ดขี อง
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ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหลักเกณฑ์การประเมินการกํากับดูแลทีด่ ี ซึง่ เป็ นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการดําเนินงานประจําปี
ของบริษทั ฯ รวมทัง้ หลักการปฏิบตั ทิ ด่ี ที ย่ี อมรับในระดับสากล
2. มีอาํ นาจในการเรียกเอกสารและบุคคลต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ เป็ นข้อมูลประกอบการพิจารณาดําเนินการ
3. ดําเนินการอื่นๆ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ มอบหมาย
ในปี 2553 กรรมการอิสระของบริษัท ฯ ได้ม ีก ารปฏิบ ัติงานตามอํ านาจหน้ าที่ท่ีได้รบั มอบหมาย และได้แ สดง
ความคิดเห็นตามหน้าทีอ่ ย่างอิสระ โดยยึดถือการดูแลผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ ทุกรายให้เท่าเทียมกัน

คณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และพัฒนาบุคลากร
เพือ่ ให้เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ตี ามทีก่ ระทรวงการคลัง และตลาดหลักทรัพย์ฯ กําหนด รวมทัง้ หลักการ
ปฏิบตั ทิ ด่ี ที ย่ี อมรับในระดับสากล และเป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาล
คณะกรรมการบริษ ัท ฯ ได้แ ต่ง ตัง้ คณะกรรมการสรรหา กํา หนดค่า ตอบแทน และพัฒ นาบุ ค ลากร โดย ณ
วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2553 มีรายชือ่ ดังต่อไปนี้
1.

นายสุรชัย

ธารสิทธิพงษ์
์

ประธานกรรมการ

2.

พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์

สุขวิมล

รองประธานกรรมการ

3.

นายชัยศักดิ ์

อังค์สวุ รรณ

กรรมการ

4.

นายพิชยั

ชุณหวชิร

กรรมการ

5.

นายปิ ยสวัสดิ ์

อัมระนันทน์

กรรมการ

นายปานฑิต ชนะภัย (รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่สายทรัพยากรบุคคลและบริหารทัวไป)
่ เป็ นเลขานุการ
อํานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และพัฒนาบุคลากร
1. กําหนดหลักเกณฑ์สําหรับการสรรหาและแต่งตัง้ กรรมการบริษทั ฯ และผูบ้ ริหารระดับสูง และพัฒนาบุคลากร
ของบริษัทฯ ทัง้ นี้ เพื่อให้เกิดการกํากับดูแลกิจการที่ดีตามหลัก การที่ก ระทรวงการคลัง และตลาดหลัก ทรัพย์ฯ กําหนด
รวมทัง้ หลักการปฏิบตั ิท่ดี ี เป็ นที่ยอมรับในระดับสากล เป็ น ไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีการนํ าแนวความคิดของการ
บริห ารจัด การทรัพ ยากรบุ ค คลสมัยใหม่ ม าใช้เพื่อ ให้ได้ผู้ท่ีม ีค วามรู้ค วามสามารถ และมีคุ ณ ภาพมาดํารงตํา แหน่ งและ
ปฏิบตั งิ านในตําแหน่ งกรรมการบริษัทฯ และผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษัทฯ รวมทัง้ เป็ นการดําเนินการสรรหาที่ใช้หลักความ
เสมอภาค ความยุตธิ รรม ความโปร่งใส และการตรวจสอบได้
2. กําหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการ อนุ กรรมการต่างๆ และฝ่ ายบริหาร รวมทัง้ บุคคลภายนอกที่มาปฏิบตั งิ าน
ให้กบั บริษทั ฯ เพื่อเป็ นการจูงใจและรักษากรรมการทีม่ คี ุณภาพตามทีบ่ ริษทั ฯ ต้องการ และอยู่ในลักษณะทีเ่ ปรียบเทียบ ได้ก บั
ระดับ ที ่ป ฏิบ ตั ิอ ยู ่ใ นอุต สาหกรรม นอกจากนี ้ กรรมการที ่ไ ด้ร บั มอบหมายหน้า ที ่แ ละความรับ ผิด ชอบเพิ่ ม ขึ้น
ควรได้รบั ค่ าตอบแทนเพิ่มที่เหมาะสม ส่วนกรรมการที่เป็ นผู้บริหารและฝ่ ายบริหารควรได้รบั ค่ าตอบแทนที่เชื่อมโยงกับ
ผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ และผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการหรือผู้บ ริห ารแต่ ล ะคน ทัง้ นี้ เพื่ อ ให้เ กิด การกํา กับ
ดู แ ลกิจ การที่ด ีต ามหลัก การที่ก ระทรวงการคลัง และตลาดหลักทรัพย์ฯ กําหนด รวมทัง้ หลักการปฏิบตั ิท่ดี ที ่ยี อมรับ
ในระดับสากล
3. มีอาํ นาจเรียกเอกสารและบุคคลต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ เป็ นข้อมูลประกอบการพิจารณา
4. ดําเนินการอื่นๆ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ มอบหมาย
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5. ให้คณะกรรมการดังกล่าว มีอํานาจหน้ าที่ครอบคลุม ถึงการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของตําแหน่ ง
หน้าทีก่ ารงานต่างๆ ในความรับผิดชอบของพนักงานบริษทั ฯ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในตําแหน่งผูบ้ ริหารระดับสูง
6. ดําเนินการสรรหาคัดเลือกเพื่อให้ได้บุคคลทีเ่ หมาะสมเป็ นกรรมการบริษทั ฯ และผูบ้ ริหารระดับผูอ้ ํานวยการใหญ่ขน้ึ
ไป เพือ่ เสนอคณะกรรมการบริษทั ฯ พิจารณาแต่งตัง้ เลื่อนตําแหน่ง หรือโยกย้ายตามทีเ่ ห็นสมควร
ในปี 2553 มีการประชุมทัง้ สิน้ 7 ครัง้ และมีการรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ

คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง
เพื่อให้บริษทั ฯ มีการกํากับดูแลกิจการที่ดตี ามหลักการกํากับดูแลที่ดขี องตลาดหลักทรัพย์ฯ และหลักเกณฑ์การ
ประเมินการกํากับดูแลที่ดี ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี บญ
ั ชี รวมทัง้ หลักการ
ปฏิบตั ทิ ด่ี ที ย่ี อมรับในระดับสากล และเพือ่ ให้การดําเนินงานด้านบริหารความเสีย่ งสามารถใช้เป็ นเครือ่ งมือในการบริหารได้
คณะกรรมการบริษัท ฯ ได้แ ต่ งตัง้ คณะกรรมการบริห ารความเสี่ย ง โดย ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2553 มีร ายชื่อ
ดังต่อไปนี้
1.

นายพิชยั

ชุณหวชิร

ประธานกรรมการ

2.

นายอารีพงศ์

ภู่ชอุ่ม

กรรมการ

3.

นายบรรยง

พงษ์พานิช

กรรมการ

4.

นายอภิพร

ภาษวัธน์

กรรมการ

5.

นายปิ ยสวัสดิ ์

อัมระนันทน์

กรรมการ

นางสาวมณฑิชา เครือสุวรรณ์ (ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ฝ่ายบริหารความเสีย่ ง) เป็ นเลขานุการ
อํานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
1. ให้คาํ ปรึกษาและคําแนะนําในการดําเนินการบริหารความเสีย่ งทัง้ มวลของบริษทั ฯ
2. มีอาํ นาจเรียกเอกสารและบุคคลต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ เป็ นข้อมูลประกอบการพิจารณา
3. ดําเนินการอื่นๆ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ มอบหมาย
ในปี 2553 มีการประชุมทัง้ สิน้ 7 ครัง้ และมีการรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ

คณะกรรมการบริ หารบริ ษทั ฯ
เพื่อให้การจัดการของบริษทั ฯ เป็ นไปตามเป้ าหมายของแผนวิสาหกิจบริษทั ฯ อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์
สูงสุดกับบริษทั ฯ
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารบริษทั ฯ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีรายชือ่ ดังต่อไปนี้
1.

นายประวิช

รัตนเพียร

ประธานกรรมการ

2.

นายคณิศ

แสงสุพรรณ

กรรมการ

3.

นายชัยศักดิ ์

อังค์สวุ รรณ

กรรมการ

4.

นายอภิพร

ภาษวัธน์

กรรมการ
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5.

นายวราห์

สุจริตกุล

กรรมการ

6.

นายปิ ยสวัสดิ ์

อัมระนันทน์

กรรมการ

นายนิรุจน์ มณีพนั ธ์ (ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ฝ่ายกฎหมายและกํากับกิจกรรมองค์กร) เป็ นเลขานุการ
อํานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการบริหาร
1. ติดตามความคืบหน้าการปฏิบตั งิ านของฝ่ ายบริหารให้เป็ นไปตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ มอบหมาย
2. พิจารณากลันกรองเรื
่
่องทีจ่ ะนํ าเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการบริษทั ฯ ตามทีป่ ระธานกรรมการบริษทั ฯ
หรือคณะกรรมการบริษทั ฯ มอบหมาย
3. เสนอแนะแนวทางและมาตรการในการปรับปรุงคุณภาพ และประสิทธิภาพของการดําเนินกิจการของบริษทั ฯ
4. มีอํานาจอนุ มตั กิ ารจัดหาตามระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยการพัสดุ ภายในวงเงินที่อยู่ในอํานาจอนุ มตั ิไม่เกิน 500
ล้านบาท
5. อนุ ม ัติ การใช้ เงินนอกเหนื อวงเงินที่ หน่ วยงานได้ ร ับการจัดสรรตามงบประมาณประจํ าปี ที่ เกิ น 50 ล้ านบาท
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. ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ต้องมีกรรมการมาประชุมเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทัง้ หมด จึงจะ
เป็ นองค์ประชุม ให้ประธานกรรมการเป็ นประธานในทีป่ ระชุม ในกรณีทป่ี ระธานกรรมการไม่อยู่ในทีป่ ระชุม หรือไม่สามารถ
ปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ให้ประธานกรรมการมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งคนใดเป็ นประธานในทีป่ ระชุมแทน ในกรณีทป่ี ระธานกรรมการ
มอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งคนใดเป็ นประธานในทีป่ ระชุมแทนไม่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ น
ประธานในทีป่ ระชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ให้ถอื เสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมีเสียง
หนึ่งในการลงคะแนนในเรื่องนัน้ กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ให้ออกจากทีป่ ระชุมในวาระนัน้ และไม่มสี ทิ ธิออกเสียง
ลงคะแนนในเรือ่ งนัน้ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกหนึ่งเสียงเป็ นเสียงชีข้ าด
ในปี 2553 มีการประชุมทัง้ สิน้ 19 ครัง้ และมีการรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษั ท ฯ ยัง ได้ แ ต่ ง ตั ง้ คณะกรรมการและคณะอนุ ก รรมการชุ ด ต่ า งๆ อี ก อาทิ
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งราคานํ้ ามัน คณะอนุ กรรมการกํากับนโยบายการจัดซื้อนํ้ ามันเครื่องบิน คณะอนุ กรรมการ
ด้านกฎหมาย เป็ นต้น
เจ้าหน้ าที่บริ หาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ มีตําแหน่ งเจ้าหน้ าที่ระดับบริห ารจํานวนทัง้ สิ้น 10 ตําแหน่ ง ประกอบด้วย
กรรมการผู้อํ านวยการใหญ่ 1 ตํ าแหน่ ง รองกรรมการผู้อํ านวยการใหญ่ 5 ตํ าแหน่ ง รักษาการรองกรรมการผู้อํ านวยการใหญ่
1 ตําแหน่ง และผูอ้ าํ นวยการใหญ่สายการบัญชีหรือการเงิน 3 ตําแหน่ง ประกอบด้วย
1.

นายปิ ยสวัสดิ ์

อัมระนันทน์

กรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่

2.

นายกวีพนั ธ์

เรืองผกา

รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่สายการเงินและการบัญชี
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3.

เรืออากาศเอก มนตรี

จําเรียง

รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่ฝ่ายช่าง

4.

นายปานฑิต

ชนะภัย

รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่สายทรัพยากรบุคคล
และบริหารทัวไป
่

5.

นายโชคชัย

ปั ญญายงค์

รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่สายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ

6.

นาวาอากาศตรี อัษฎาวุธ วัฒนางกูร

รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่สายปฏิบตั กิ าร

7.

นายธีรพล

โชติชนาภิบาล

รักษาการรองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่สายการพาณิชย์

8.

นายธงชัย

สิงห์กุล

ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ฝ่ายบัญชีการเงิน

9.

นายพิเชษฐ์

เรียงวัฒนสุข

ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ฝ่ายการเงินองค์กร

10.

นางชาริตา

ลีลายุทธ

ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ฝ่ายบัญชีบริหารและงบประมาณ

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

อํานาจหน้ าทีข่ องกรรมการผู้อาํ นวยการใหญ่
กรรมการผู้อํ านวยการใหญ่ มีอํา นาจหน้ าที่ร บั ผิด ชอบภายใต้ข อบเขตที่ระบุ ไว้ในระเบียบภายในของบริษัท ฯ
ดังต่อไปนี้
1.

อํานาจหน้าทีภ่ ายใต้ “ระเบียบบริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) ว่าด้วยการบริหารกิจการทัวไป
่ พ.ศ. 2550”

กรรมการผู้อํานวยการใหญ่ มีอํานาจหน้ าที่รบั ผิดชอบในการบริหารงานของบริษัทฯ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
นโยบายของบริษทั ฯ หรือตามมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ตลอดจนบังคับบัญชาฝ่ ายบริหารและพนักงานของบริษทั ฯ
ทัง้ นี้ ภายในขอบเขตอํานาจทีก่ าํ หนดในข้อบังคับของบริษทั ฯ หรือตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ กําหนด
2.

อํานาจหน้าทีภ่ ายใต้ “ระเบียบบริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2546” (แก้ไขเพิม่ เติม)

กรรมการผูอ้ ํานวยการใหญ่ เป็ นผูร้ กั ษาการตามระเบียบบริษทั ฯ ว่าด้วยการพัสดุ และมีอํานาจในการอนุ มตั กิ าร
จัดหาและการเข้าทําธุรกรรมใดๆ เกี่ยวกับการได้มาหรือการจําหน่ ายพัสดุ ซึ่งรวมถึงการจัดซื้อพัสดุ การจ้าง การเช่าหรือให้เช่า
ฯลฯ การออกคําสังที
่ จ่ ําเป็ นต่างๆ ตามระเบียบบริษทั ฯ ว่าด้วยการพัสดุ โดยระเบียบบริษทั ฯ ดังกล่าว ได้กําหนดถึงอํานาจ
ของกรรมการผูอ้ ํานวยการใหญ่ในการอนุ มตั กิ ารจัดหาและการเข้าทําธุรกรรมแต่ละประเภทภายในวงเงินขัน้ สูงสุดที่ระบุไว้
ตามรายละเอียดและขอบเขตทีก่ าํ หนดไว้ในระเบียบบริษทั ฯ ดังต่อไปนี้
- สัญญาหรือธุรกรรมการจ้างทีป่ รึกษา ทีม่ วี งเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท
- สัญญาหรือธุรกรรมการจัดหาโดยวิธปี ระมูล หรือ ประกวดราคา ทีม่ วี งเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท
- สัญญาหรือธุรกรรมการจัดหาพัสดุโดยวิธพี เิ ศษ ทีม่ วี งเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท
- สัญญาหรือธุรกรรมการจัดหาเชือ้ เพลิงของเครือ่ งบิน ทีม่ วี งเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท
- การจัดหาเชือ้ เพลิงทีไ่ ด้รบั ประโยชน์หรือเงือ่ นไขทีด่ กี ว่า ทีม่ วี งเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท
- การจัดทําประกันภัยเครื่องบิน และ/หรือผูโ้ ดยสาร ที่มวี งเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท ธุรกรรมที่มวี งเงินเกิน
อํานาจกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่ ให้เป็ นอํานาจของคณะกรรมการบริษทั ฯ
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- สัญญาหรือธุรกรรมการจัดหาเชือ้ เพลิงเป็ นการเร่งด่วนโดยไม่จํากัดวงเงิน แต่ถา้ ธุรกรรมทีม่ วี งเงินเกิน 500
ล้านบาท ให้กรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่รายงานต่อประธานกรรมการบริษทั ฯ ทราบด้วยในทันที
- อนุมตั กิ ารใช้เงินนอกเหนือวงเงินทีห่ น่วยงานได้รบั การจัดสรรตามงบประมาณประจําปี ในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท
3.

อํานาจหน้าทีภ่ ายใต้ “ระเบียบบริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) ว่าด้วยอํานาจหน้าทีท่ างการเงิน พ.ศ. 2552”

กรรมการผู้อํานวยการใหญ่ มีอํานาจสังให้
่ เข้าทําสัญญาและดําเนินงานตามข้อผูกพันทางการเงิน และอนุ มตั ิธุรกรรม
ทางด้านการเงินทัง้ ปวง ตามที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทัง้ ในกิจการประจําทัง้ ปวงภายในขอบเขต
ข้อบังคับของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ ตามรายละเอียดและขอบเขตทีก่ าํ หนดไว้ในระเบียบบริษทั ฯ ดังกล่าว
กรรมการผูอ้ ํา นวยการใหญ่ไม่ส ามารถอนุ ม ตั กิ ารเข้า ทํา ธุร กรรมใดๆ ทีอ่ ยู่น อกขอบเขตอํา นาจของกรรมการ
ผูอ้ ํานวยการใหญ่ ตามทีร่ ะบุไว้ในระเบียบภายในของบริษทั ฯ ดังกล่าวข้างต้น นอกจากนัน้ ตามมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ
ครัง้ ที่ 14/2545 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2545 ระบุว่า การมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษทั ฯ ให้แก่กรรมการผูอ้ ํานวยการใหญ่
ในเรื่องเกี่ยวกับการดําเนินงานตามปกติธุรกิจนัน้ กรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่จะไม่สามารถอนุมตั กิ ารเข้าทําธุรกรรมใดๆ ที่
ตนหรือ “บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง” ซึ่งได้แก่ (ก) ผูบ้ ริหารของบริษัทฯ (ข) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ (ค) ผู้มอี ํานาจ
ควบคุมของบริษทั ฯ (ง) บุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรส หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับบุคคล
ตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ซึง่ ได้แก่ บิดา มารดา คูส่ มรส บุตร หรือญาติสนิทอื่น และ (จ) นิตบิ ุคคลใดๆ ทีบ่ ุคคลตาม (ก) (ข) หรือ
(ค) ถือหุ้น หรือมีอํานาจควบคุมหรือมีส่วนได้เสียอื่นใด ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมอย่างมีนัยสําคัญ หรือบุคคลตามที่ม ี
กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะ
อื่นใดกับบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ

การสรรหากรรมการและเจ้าหน้ าที่บริ หาร
การสรรหาคณะกรรมการบริษทั ฯ

ตามข้อบังคับของบริษทั ฯ คณะกรรมการบริษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมการจํานวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่มากกว่า
15 คน สุดแต่ท่ีประชุมใหญ่ จะเป็ นผู้กําหนดเป็ นครัง้ คราว และกรรมการจํานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ งของจํานวนกรรมการ
ทัง้ หมดต้องมีถนิ่ ที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษทั ฯ จะต้องเป็ นผูม้ คี ุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามที่
กฎหมายกําหนด ในการประชุมสามัญประจําปี ผถู้ อื หุน้ ในแต่ละปี จะมีการเลือกตัง้ กรรมการใหม่แทนกรรมการทีต่ อ้ งออกจาก
ตําแหน่งตามวาระจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทัง้ หมด หรือจํานวนใกล้ทส่ี ดุ กับส่วน 1 ใน 3 ในกรณีทแ่ี บ่งออกให้ตรง
เป็ นสามส่วนไม่ได้
คณะกรรมการบริษทั ฯ กําหนดหลักเกณฑ์การดําเนินการสรรหากรรมการบริษทั ฯ เพื่อเป็ นแนวทางการดําเนินการ
ของคณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และพัฒนาบุคลากร ในการสรรหากรรมการบริษทั ฯ ให้เป็ นไปตามหลักการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี ตามที่กระทรวงการคลังและตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ กําหนด ด้วยความโปร่งใส ตามหลัก ธรรมาภิบาล
หลักเกณฑ์การดําเนินการสรรหากรรมการบริษทั ฯ ดังกล่าวสรุปได้ดงั นี้
1.

ดําเนินการกําหนดคุณสมบัตขิ องกรรมการบริษทั ฯ ทีต่ อ้ งการสรรหา

1.1
ความเหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของกรรมการบริษัทฯ โดยรวม เพื่อให้
คณะกรรมการบริษทั ฯ มีองค์ประกอบทีเ่ หมาะสม สามารถกําหนดกลยุทธ์ และนโยบาย รวมทัง้ กํากับดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ าม
กลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิผล
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1.2
คุณสมบัตขิ องกรรมการบริษทั ฯ แต่ละคน เพื่อความมันใจว่
่ า ผูท้ ไ่ี ด้รบั การสรรหาจะสามารถปฏิบตั หิ น้าที่
กรรมการตามหลัก Fiduciary Duty ทีส่ าํ คัญ คือ การปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความรอบคอบระมัดระวัง และด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
มีคุณธรรมและความรับผิดชอบ ตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล ฯลฯ
1.3

ไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามทีก่ ฎหมาย กฎ ระเบียบอื่นทีเ่ กีย่ วข้องกําหนด

1.4

ความเป็ นอิสระของกรรมการอิสระแต่ละคน

1.5
ความสามารถในการอุทศิ เวลาของกรรมการบริษทั ฯ อาจพิจารณาจากจํานวนบริษทั ที่ดํารงตําแหน่ งอยู่
ฯลฯ เพื่อให้มเี วลาอย่างเพียงพอในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ อย่างสมํ่าเสมอ รวมทัง้ การดูแลและการติดตาม
การดําเนินงานของบริษทั ฯ
2.

กระบวนการในการสรรหากรรมการบริษทั ฯ

2.1

คณะกรรมการสรรหาฯ จะดําเนินการสรรหาบุคคลทีเ่ หมาะสมทีจ่ ะมาดํารงตําแหน่งกรรมการฯ

กรณี ท่ี 1 กรณี ตําแหน่ งกรรมการว่างลง เนื่องจากครบวาระในการประชุมใหญ่ สามัญ ผู้ถือหุ้น ประจําปี
ซึง่ กรรมการต้องพ้นจากตําแหน่ ง 1 ใน 3 นัน้ อาจพิจารณารายชื่อบุคคลทีเ่ หมาะสมจาก (1) บุคคลทีเ่ ป็ นกรรมการเดิมทีพ่ น้
วาระเพื่อเสนอให้ดํารงตําแหน่ งต่อไป (2) บัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ ตามประกาศของกระทรวงการคลังซึ่งได้กําหนด
แนวทางปฏิบตั สิ าํ หรับกรณีทก่ี รรมการอื่นทีม่ ใิ ช่กรรมการโดยตําแหน่ งครบวาระการดํารงตําแหน่ง หรือพ้นจากตําแหน่งก่อน
ครบวาระ จะต้องแต่งตัง้ กรรมการอื่นจากบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจแทนกรรมการรายดังกล่าว จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3
ของจํานวนกรรมการอื่น (3) การเสนอชื่อของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) (4) การเสนอชื่อของประธานกรรมการบริษัทฯ กรรมการ
บริษทั ฯ ฯลฯ (5) การเสาะหาบุคคลทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ทเ่ี หมาะสมกับบริษทั ฯ
กรณีท่ี 2 กรณีตําแหน่ งกรรมการบริษัทฯ ว่างลงนอกจากเหตุตามกรณีท่ี 1 คณะกรรมการสรรหาฯ จะ
ดําเนินการสรรหาเมื่อคณะกรรมการบริษทั ฯ มีมติให้แต่งตัง้ ทดแทน โดยอาจพิจารณารายชื่อบุคคลทีเ่ หมาะสมจาก (1) บัญชี
รายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ ตามประกาศของกระทรวงการคลังซึง่ ได้กําหนดแนวทางปฏิบตั สิ าํ หรับกรณีทก่ี รรมการอื่นทีม่ ใิ ช่
กรรมการโดยตําแหน่ งครบวาระการดํารงตําแหน่ ง หรือพ้นจากตําแหน่ งก่อนครบวาระ จะต้องแต่งตัง้ กรรมการอื่นจากบัญชี
รายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจแทนกรรมการรายดังกล่าว จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการอื่น (2) การเสนอชื่อ
ของผูถ้ อื หุน้ (ถ้ามี) (3) การเสนอชื่อของประธานกรรมการบริษทั ฯ กรรมการบริษทั ฯ ฯลฯ (4) การเสาะหาบุคคลทีม่ คี วามรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ทเ่ี หมาะสมกับบริษทั ฯ
2.2

คณะกรรมการสรรหาฯ กลันกรองให้
่
ได้บุคคลทีม่ คี ุณสมบัตสิ อดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัตทิ ก่ี าํ หนดไว้

2.3
เลขานุ ก ารบริษัทฯ ดําเนิ น การตรวจสอบคุ ณ สมบัติข องบุ คคลที่จะได้รบั การเสนอชื่อให้เป็ น กรรมการ
บริษทั ฯ ตามวิธกี ารทีไ่ ด้กาํ หนดไว้ในหลักเกณฑ์การดําเนินการสรรหากรรมการบริษทั ฯ
2.4

คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาและนําชือ่ เสนอคณะกรรมการบริษทั ฯ

ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นผูแ้ ต่งตัง้ กรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารดังนี้
1.

ผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสียง

2.
ผูถ้ อื หุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มอี ยู่ทงั ้ หมดเลือกตัง้ บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็ นกรรมการ
ก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
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3.
บุ ค คลซึ่งได้ร บั คะแนนเสีย งสูงสุด ตามลํา ดับ ลงมา เป็ น ผู้ไ ด้ร บั การเลือ กตัง้ เป็ น กรรมการเท่ า จํา นวน
กรรมการทีจ่ ะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีทบ่ี ุคคลซึ่งได้รบั การเลือกตัง้ ในลําดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากัน
เกินจํานวนกรรมการทีจ่ ะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้เลือกด้วยวิธจี บั สลากเพือ่ ให้ได้ตามจํานวนกรรมการทีจ่ ะพึงมี
ในกรณีทต่ี ําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่นื นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลหนึ่งซึง่
มีคุณสมบัติและไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป ด้วย
คะแนนเสียงไม่น้ อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการที่ยงั เหลืออยู่ เว้น แต่วาระของกรรมการจะเหลือน้ อยกว่า 2 เดือน
บุคคลซึง่ เข้าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยูใ่ นตําแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระทีย่ งั เหลืออยูข่ องกรรมการทีต่ นแทน
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่ งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนผูถ้ อื หุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง และมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจํานวน
หุน้ ทีถ่ อื โดยผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงในการประชุมนัน้
ในการประชุ ม สามัญ ประจําปี ทุ ก ครัง้ ให้ก รรมการออกจากตํ าแหน่ ง 1 ใน 3 ถ้าจํานวนกรรมการที่จ ะแบ่ งออก
ให้ตรงเป็ น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ทส่ี ุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการทีจ่ ะต้องออกจากตําแหน่งในปี แรกและปี ท่ี 2
ภายหลังจดทะเบียนบริษทั นัน้ ให้ใช้วธิ จี บั สลากกันว่าผูใ้ ดจะออก ส่วนปี หลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตําแหน่ งนาน
ทีส่ ดุ นัน้ เป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ง กรรมการทีอ่ อกตามวาระนัน้ อาจถูกเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่กไ็ ด้

การแต่งตัง้ คณะกรรมการอื่นๆ
คณะกรรมการบริษทั ฯ เป็ นผูพ้ จิ ารณาแต่งตัง้ คณะกรรมการอื่นๆ ของบริษทั ฯ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ คณะกรรมการธรรมาภิบาล คณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และพัฒนาบุคลากร คณะกรรมการ
บริหารความเสีย่ ง และคณะกรรมการบริหาร

เจ้าหน้ าที่ระดับบริ หาร
การแต่งตัง้ กรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่ ซึง่ เป็ นตําแหน่งเจ้าหน้าทีบ่ ริหารสูงสุดของบริษทั ฯ นัน้ คณะกรรมการบริษทั ฯ
จะแต่งตัง้ คณะกรรมการเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการสรรหาผูด้ ํารงตําแหน่ งกรรมการผูอ้ ํานวยการใหญ่ ซึง่ ประกอบด้วยคณะกรรมการ
บริษทั ฯ 5 คน และรองกรรมการผูอ้ ํานวยการใหญ่อาวุธโส สํานักเลขานุการบริษทั ฯ 1 คน เพื่อแต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหา
ผูด้ ํารงตําแหน่ งกรรมการผูอ้ ํานวยการใหญ่ โดยมีอํานาจหน้าทีใ่ นการกําหนดหลักเกณฑ์ วิธกี ารสรรหา และดําเนินการ
สรรหาผูท้ มี่ คี วามรูค้ วามสามารถ ประสบการณ์ทเี่ หมาะสม และคุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ
คุณ สมบัต มิ าตรฐานสํา หรับ กรรมการและพนัก งานรัฐ วิส าหกิจ พ.ศ. 2518 (และทีแ่ ก้ไ ขเพิม่ เติม ) และกฎหมายอื่น ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อดํารงตําแหน่ งกรรมการผูอ้ ํานวยการใหญ่ และเสนอชื่อผูท้ ผี่ ่านการคัดเลือกทีส่ มควรได้รบั การแต่งตัง้ ต่อ
คณะกรรมการบริษทั ฯ เพื่อพิจารณาต่อไป
สําหรับเจ้าหน้าทีบ่ ริหารอื่น คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และ
พัฒ นาบุ ค ลากร คัด เลือ กผู้ท่ีเหมาะสมมาดํา รงตํ า แหน่ งระดับ รองกรรมการผู้อํ า นวยการ และ/หรือ เทีย บเท่ า นํ า เสนอ
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ สําหรับตําแหน่ งระดับผูอ้ ํานวยการใหญ่ และ/หรือเทียบเท่าให้เป็ นอํานาจของ
กรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่ ทัง้ นี้ ให้นําเสนอคณะกรรมการบริษทั ฯ เพือ่ ทราบก่อนลงนามในคําสังแต่
่ งตัง้

ค่าตอบแทนกรรมการและเจ้าหน้ าที่บริ หาร
ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิ น
ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ฯ
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ที่ประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุ้นประจําปี 2553 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553 ได้มมี ติกําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ
สําหรับปี 2553 ในส่วนของค่าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงิน ดังนี้
1. ให้กรรมการบริษทั ฯ ได้รบั ค่าตอบแทนคนละ 50,000 บาทต่อเดือน เป็ นประจําทุกเดือน และได้รบั เบี้ยประชุม
คนละ 30,000 บาทต่ อครัง้ หากในเดือนใดมีก ารประชุ ม เกิน กว่า 1 ครัง้ คงให้กรรมการบริษัท ฯ ได้รบั เบี้ยประชุม คนละ
30,000 บาทเท่านัน้ โดยให้ประธานกรรมการได้รบั เบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการร้อยละ 25 และรองประธานกรรมการได้รบั
เบีย้ ประชุมสูงกว่ากรรมการร้อยละ 12.5 และให้กรรมการเสียภาษีเงินได้เอง
2. ในกรณี ก รรมการบริษัท ฯ ได้รบั แต่ งตัง้ จากคณะกรรมการบริษัท ฯ หรือประธานกรรมการบริษัท ฯ ให้เป็ น
กรรมการ อนุ ก รรมการ หรือคณะทํางานชุ ดต่างๆ ของบริษัท ฯ ให้ก รรมการบริษัท ฯ ที่ได้รบั การแต่งตัง้ ดังกล่าว ได้รบั
ค่าตอบแทนเพิม่ เป็ นเบี้ยประชุมคนละ 10,000 บาทต่อครัง้ หากในเดือนใด กรรมการ อนุ กรรมการ และคณะทํางานชุดใด
มีการประชุมเกินกว่า 1 ครัง้ คงให้ได้รบั เบีย้ ประชุมคนละ 10,000 บาทเท่านัน้
3. คณะกรรมการตรวจสอบให้ได้รบั ค่าตอบแทนเป็ นรายเดือนเท่ากับเบี้ยประชุมกรรมการบริษทั ฯ โดยทีใ่ นเดือนใด
ไม่มกี ารประชุมคงให้ได้รบั ค่าตอบแทนด้วย
4. ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รบั เงินรางวัลประจําปี (Bonus) โดยคํานวณจากอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปั นผลจ่าย
และหลักเกณฑ์การจัดสรรเป็ นไปตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ กําหนด
ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั ฯ สมัครใจให้ปรับลดค่าตอบแทนและเบีย้ ประชุมกรรมการบริษทั ฯ ลงร้อยละ 25 เป็ นการ
ชัวคราว
่
นับตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2553 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2554
ตารางแสดงค่าตอบแทนสําหรับกรรมการของบริ ษทั ฯ ในปี 2553 สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553
หน่ วย : ล้านบาท

จํานวน (ราย)

ค่าตอบแทนรวมเบีย้ ประชุมและเงิ น
รางวัลประจําปี (1)

คณะกรรมการบริษทั ฯ

28

13.67

คณะกรรมการตรวจสอบ (2)

4

0.87

คณะกรรมการอื่นๆ (3)

19

1.32

คณะกรรมการ

หมายเหตุ :
(1)

(2)
(3)

ค่าตอบแทนรวมเบี้ยประชุม สําหรับคณะกรรมการบริษทั ฯ ค่าเบี้ยประชุมสําหรับคณะอนุกรรมการ (ไม่รวมคณะกรรมการ
ตรวจสอบ) เงินรางวัลประจําปี 2552 สําหรับช่วงดํารงตําแหน่ง เป็ นยอดเงินทีจ่ ่ายจริง
เป็นกรรมการของบริษทั ฯ ทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็ นคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการรวมถึงทีป่ รึกษาคณะกรรมการชุดต่างๆ ทีม่ ไิ ด้เป็ นกรรมการของบริษทั ฯ

ตารางแสดงค่าตอบแทนสําหรับเจ้าหน้ าที่บริ หารของบริ ษทั ฯ ปี 2553 สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553
หน่ วย : ล้านบาท

เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

จํานวน
(ราย)

ค่าตอบแทนรวม
เงิ นเดือน เงิ นรางวัลประจําปี และสวัสดิ การ

11*

54.07

หมายเหตุ : * เจ้าหน้าทีบ่ ริหารจํานวน 11 รายรวมเจ้าหน้าทีบ่ ริหารทีเ่ กษียณอายุและลาออกก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2553

ส่วนที่ 1-8 หน้า 14

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

ค่าตอบแทนอื่นๆ
สิ ทธิ ประโยชน์ ด้านบัตรโดยสาร
คณะกรรมการบริษทั ฯ
สืบเนื่องจากในปี 2552 บริษัทฯ ประสบกับสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ซี่งส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริษทั ฯ
ดังนัน้ จึงได้มกี ารปรับลดสิทธิประโยชน์ดา้ นบัตรโดยสารสําหรับกรรมการบริษทั ฯ ลง โดยให้กรรมการบริษทั ฯ (รวมทัง้ บุคคล
ในครอบครัว หมายถึง บิดา มารดา สามี ภริยา และบุตรทีช่ อบด้วยกฎหมาย) ได้รบั สิทธิประโยชน์ดา้ นบัตรโดยสารให้เปล่า
เพือ่ การเดินทางไป–กลับ ในเส้นทางต่างประเทศ 10 ใบต่อปี ในประเทศ 10 ใบต่อปี ในชัน้ สูงสุด สิทธิน้ใี ห้ขณะดํารงตําแหน่ง
กรรมการบริษทั ฯ เท่านัน้ โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2553 เป็ นต้นไป
เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
เจ้าหน้ าที่บริหารของบริษัทฯ รวมทัง้ คู่สมรสและบุตร จะได้รบั บัตรโดยสารแบบสํารองที่นัง่ ได้ตามระเบียบบริษัทฯ
ทีก่ าํ หนด
นอกจากค่าตอบแทนทีไ่ ด้รบั ข้างต้น เจ้าหน้าทีบ่ ริหารของบริษทั ฯ ได้รบั ประโยชน์จากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ หรือ
กองทุนบําเหน็จพนักงาน เช่นเดียวกับพนักงานของบริษทั ฯ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดงั นี้
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
บริษทั ฯ ได้จดทะเบียนจัดตัง้ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพประเภทจ่ายสมทบพนักงาน เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2535 โดย
บริษทั ฯ จ่ายสมทบเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 9 ของเงินเดือนค่าจ้างสําหรับพนักงานทีม่ อี ายุงานไม่เกิน 20 ปี และในอัตรา
ร้อ ยละ 10 ของเงิน เดือ นค่า จ้า งสํา หรับ พนัก งานทีม่ อี ายุงาน 20 ปี ข นึ้ ไป โดยพนัก งานจ่า ยเงินสะสมในอัตราไม่ต่ํากว่า
ร้อยละ 2 ของเงินเดือนค่าจ้าง แต่ไม่เกินอัตราทีบ่ ริษทั ฯ จ่ายสมทบ
กองทุนบําเหน็ จพนักงาน
บริษทั ฯ ได้จดั ตัง้ กองทุนบําเหน็จพนักงาน บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) โดยจ่ายสมทบกองทุนในอัตราร้อยละ
10 ของเงินเดือนพนักงาน กองทุนนํ าเงินดังกล่าวไปหาดอกผลในรูปแบบดอกเบี้ย ในกรณี ท่ีเงินในกองทุนตํ่ากว่าภาระผูกพัน
บริษทั ฯ จะจ่ายสมทบให้มยี อดเท่ากับภาระผูกพัน ณ วันสิน้ งวดบัญชี
พนักงานที่อยู่ในกองทุนบําเหน็ จ จะต้องมีอายุงานไม่ต่ํากว่า 3 ปี จึงจะมีสทิ ธิได้รบั เงินบําเหน็ จตามอายุงาน เมื่อ
ลาออก เกษียณ หรือตาย อนึ่ง ตัง้ แต่เดือนมิถุนายน 2535 บริษทั ฯ ได้ดําเนินการจัดตัง้ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่งพนักงาน
ที่เข้าทํางานหลังจากนี้ จะสามารถเข้า เป็ น สมาชิก กองทุน สํา รองเลี้ย งชีพ ได้อ ย่า งเดีย ว และไม่สามารถเข้า เป็ น สมาชิก
กองทุนบําเหน็จพนักงาน กองทุนบําเหน็จพนักงานจึงไม่มสี มาชิกเพิม่ ตัง้ แต่วนั เริม่ จัดตัง้ กองทุนสํารองเลีย้ งชีพ
เงิ นสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพและเงิ นบําเหน็จที่ให้แก่เจ้าหน้ าที่บริหารในปี 2553 สิ้ นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2553
หน่ วย : ล้านบาท
เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

จํานวน (ราย)

จํานวนเงิ น

11*

2.08

หมายเหตุ : * เจ้าหน้าทีบ่ ริหารจํานวน 11 รายรวมเจ้าหน้าทีบ่ ริหารทีเ่ กษียณอายุและลาออกก่อนวันที ่ 31 ธันวาคม 2553

8.2

การปฏิ บตั ิ ตามหลักการกํากับดูแลกิ จการที่ดี
ส่วนที่ 1-8 หน้า 15

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

บริษทั ฯ เป็ นบริษทั จดทะเบียนทีต่ ระหนักถึงความสําคัญของการดําเนินธุรกิจและการบริหารจัดการตามแนวทางการ
กํากับดูแลกิจการทีด่ อี ย่างเป็ นรูปธรรมและต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการบริษทั ฯ ได้จดั ตัง้ คณะกรรมการธรรมาภิบาลของบริษทั ฯ
และคณะอนุ กรรมการธรรมาภิบาล ตลอดจนสํานักเลขานุ การบริษัทฯ ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ ฝ่ ายบริหารความเสี่ยง และ
กําหนดให้ม ีน โยบายการกํากับ ดูแ ลกิจ การ เพื่อ สร้างวัฒ นธรรมการกํ ากับ ดูแ ลกิจ การที่ดีให้เกิดขึ้น ภายในบริษัท ฯ และ
เสริมสร้างองค์กรให้มรี ะบบการบริหารทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ประสิทธิผล สร้างความสามารถในการแข่งขัน เป็ นพืน้ ฐานนําไปสูก่ าร
เติบโตทางธุรกิจอย่างยังยื
่ น และเพิม่ มูลค่าให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ในระยะยาว ซึง่ ผลการดําเนินการตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการ
ที่ดดี งั กล่าว ทําให้บริษัทฯ ได้รบั การจัดอันดับการกํากับดูแลกิจการตามหลักเกณฑ์การประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (ตลท.) และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในระดับ “ดี ”ในปี 2547
และในระดับดีมาก ในปี 2548 2551 2549 และ 2552 โดยมี บริษัท ไทยเรทติ้งแอนด์อนิ ฟอร์เมชันเซอร์
่
วสิ จํากัด (Thai
Rating and Information Services Company Limited : TRIS) ปั จจุบนั เปลีย่ นชื่อเป็ น บริษทั ทริส คอร์ปอเรชัน่ จํากัด เป็ น
ผูป้ ระเมินในปี 2547 และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institue of Directors Association : IOD) เป็ น
ผูป้ ระเมินในปี 2548 2549 2551 2552 และ 2553
จากผลของการประเมินการกํากับดูแลกิจการของบริษทั ฯ ทัง้ 6 ปี ดังกล่าวข้างต้น สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมันทุ
่ ่มเท
ของคณะกรรมการบริษทั ฯ ฝ่ ายบริหารและพนักงานทุกคน ทีใ่ ห้ความสําคัญในเรือ่ งการดําเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และ
ให้ความเป็ นธรรมต่อผูม้ สี ่วนได้เสียทุกฝ่ าย ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างให้บริษัทฯ เติบโตอย่างยังยื
่ นและเกิดผลดีต่อประเทศชาติ
โดยรวมต่อไป บริษ ทั ฯ ได้ม กี ารปฏิบ ตั ติ ามข้อ กํา หนดของกฎหมาย ข้อ กํา หนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทัง้ หลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี ดังนี้

1.

นโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิ จการที่ดี

บริษทั ฯ ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ มี
การเจริญเติบโตอย่างยังยื
่ 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 และเมื่อ
วันที่ 28 กันยายน 2553 คณะกรรมการบริษทั ฯ มีมติอนุ มตั ปิ ระมวลบรรษัทภิบาลและจริยธรรมของบริษทั ฯ เพื่อให้มคี วาม
ชัดเจนมากขึน้ โดยประกอบด้วย

หลักบรรษัทภิ บาลของการบินไทย
• การสร้างมูลค่าเพิ่ มให้ แก่องค์กรในระยะยาว (Creation of Long Term Value) ว่าด้วยการส่งเสริมและ
ปลูกฝั งให้ผูป้ ฏิบตั งิ านมีวสิ ยั ทัศน์และตระหนักถึงความสําคัญในการเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันในทุกด้าน ตลอดจน
จัดให้มคี ณะกรรมการต่างๆ ตามหลักธรรมาภิบาล และผูบ้ ริหารต้องปฏิบตั ติ ามนโยบายว่าด้วยการสรรหาแต่งตัง้ โยกย้าย และ
พิจารณาความดีความชอบด้านความโปร่งใสและเป็ นธรรม
• ความโปร่งใส (Transparency) มุ่งเน้นการดูแลให้มกี ารเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญทัง้ ข้อมูลด้านการเงินและด้านอื่นๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ภายในระยะเวลาทีเ่ หมาะสม และผ่านช่องทางทีผ่ เู้ กีย่ วข้องสามารถเข้าถึงข้อมูล
ได้สะดวก และจัดให้มหี น่ วยงานประชาสัมพันธ์และหน่ วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ทําหน้าที่เผยแพร่ขอ้ มูลและข่าวสารทัวไป
่
เกี่ยวกับบริษทั ฯ ให้สาธารณชนได้รบั ทราบ อีกทัง้ ผูป้ ฏิบตั งิ านจะต้องไม่มผี ลประโยชน์ส่วนตน ในการปฏิบตั หิ น้าทีห่ รือละ
เว้นการดําเนินการใดๆ ในลักษณะทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั ฯ ไม่ใช้ขอ้ มูลแสวงหาผลประโยชน์
เพื่อตนเองหรือผูอ้ ่นื ตลอดจนผูป้ ฏิบตั งิ านต้องไม่รบั ตําแหน่ งกรรมการหรือทีป่ รึกษาให้กบั บริษทั ฯ หรือบุคคลใดๆ ซึ่งจะก่อ
หรืออาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั ฯ
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• ความรับ ผิ ด ชอบในหน้ าที่ (Responsibility) ผู้ป ฏิบตั ิงานต้องอุทิศตนในการปฏิบตั ิห น้ าที่ด้วยความรู้และ
ประสบการณ์ อย่างเต็ม ความสามารถและใช้ดุลยพินิ จ ในการปฏิบ ตั ิห น้ าที่อย่างเป็ น อิสระด้วยความสุจริตและเป็ น ธรรม
ตลอดจนหลีกเลีย่ งการกระทําใดๆ อันเป็ นการขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษทั ฯ หรือเป็ นการใช้โอกาสหรือข้อมูลทีไ่ ด้จาก
การเป็ นผูป้ ฏิบตั ิงานของบริษัทฯ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ สําหรับตนเองหรือผูอ้ ่นื ซึ่งผูบ้ ริหารจะต้องส่งเสริมและปลูกฝั ง
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาให้มจี ติ สํานึกของความรับผิดชอบอย่างสูงในการปฏิบตั หิ น้าที่ โดยให้ความสําคัญต่อการตอบสนองความ
ต้องการของผูถ้ อื หุน้ ลูกค้า คูค่ า้ และผูม้ สี ว่ นได้เสียอื่นๆ ของบริษทั ฯ
• ความรับ ผิ ด ชอบต่ อ ผลปฏิ บัติ หน้ าที่ (Accountability) ผู้ป ฏิบ ัติง านต้อ งตัง้ ใจปฏิบ ัติห น้ า ที่อ ย่ า งเต็ม
ความสามารถ และใช้ความระมัดระวังเยีย่ งผูม้ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์ พร้อมทีจ่ ะรับผิดชอบต่อผลการกระทําของตน รวมถึง
ชีแ้ จงและอธิบายการตัดสินใจและการกระทําของตนต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ ผูบ้ งั คับบัญชา ผูถ้ อื หุ้น ลูกค้า คู่คา้ และผูม้ ี
ส่วนได้เสียอื่นๆ ของบริษทั ฯ
• ความเป็ นธรรม (Equitable Treatment) ผูป้ ฏิบตั งิ านต้องดําเนินกิจการและปฏิบตั หิ น้าทีข่ องตนด้วยความเป็ น
ธรรม โดยการปฏิบตั ิต่อผู้มสี ่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบตั ิเนื่องจากความแตกต่างในด้านเชื้อชาติ สัญ ชาติ
ศาสนา เพศ หรือเหตุอ่นื อันไม่เป็ นธรรม รวมถึงประพฤติต่อผูแ้ ข่งขันทางการค้าให้สอดคล้องกับหลักสากลภายใต้กรอบแห่ง
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง ไม่ละเมิดความลับ หรือล่วงรูค้ วามลับทางการค้าของคูแ่ ข่งทางการค้าด้วยวิธฉี ้อฉล และจัดให้มชี ่องทาง
ให้พนักงานสามารถแจ้งเรื่องทีผ่ ดิ กฎหมายหรือผิดระเบียบของบริษทั ฯ และดูแลให้ขอ้ ร้องเรียนได้รบั การตอบสนองภายใน
ระยะเวลาทีเ่ หมาะสม

• หลักจริ ยธรรม (Ethics)
ในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องตน ผูป้ ฏิบตั งิ านจะต้องยึดมันในหลั
่
กการต่างๆ ต่อไปนี้
1. ยึดมันในระบอบประชาธิ
่
ปไตย ให้การสนับสนุ นและยึดมันในระบอบประชาธิ
่
ปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็ นประมุข
2. ยึดมันในประโยชน์
่
ของบริษัทฯ ปฏิบตั ิหน้าที่เพื่อประโยชน์ สูงสุดของบริษัทฯ โดยไม่แสวงหาประโยชน์ เพื่อ
ตนเองหรือผูอ้ ่นื และไม่มผี ลประโยชน์ทบั ซ้อน
3. ยึดมันในความซื
่
่อสัตย์สจุ ริต ไม่ยนิ ยอมให้เกิดการทุจริตขึน้ ในงานทีต่ นมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบ
4. ยึดมันในความถู
่
กต้อง ไม่ยนิ ยอมให้เกิดการกระทําทีผ่ ดิ กฎหมายขึน้ ในงานทีต่ นมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบ
5. ยึด มันในความโปร่
่
งใส ไม่ บิด เบือ นข้อ เท็จ จริงไม่ ว่า ในลัก ษณะใดๆ ในการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ ผู้ร่วมงาน
ประชาชน ผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสียอื่นๆ ของบริษทั ฯ
สําหรับหลักการกํากับดูแลกิจการของบริษทั ฯ ยังได้ยดึ ถือปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ และแนวทางการกํากับดูแลที่ดขี อง
รัฐวิสาหกิจทีก่ ําหนดโดยกระทรวงการคลัง หลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ สี าํ หรับบริษทั จดทะเบียนปี 2549 ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย รวมทัง้ ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานสากล (International Best Practices) ด้วย
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการธรรมาภิบาลของบริษทั ฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษทั ฯ ฝ่ ายบริหาร
และผูท้ รงคุณวุฒจิ ากภายนอก ซึง่ มีอํานาจหน้าทีต่ รวจสอบและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ เพื่อให้เกิดการกํากับดูแล
กิจการทีด่ ตี ามหลักการทีก่ ระทรวงการคลังและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด รวมทัง้ หลักการปฏิบตั ทิ ด่ี ซี ่งึ เป็ นที่
ยอมรับในระดับสากล ติดต่อประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง และคณะกรรมการ
อื่น ๆ ของบริษทั ฯ ได้ตามทีเ่ ห็นสมควร คณะกรรมการธรรมาภิบาลของบริษทั ฯ ได้มกี ารติดตามและทบทวนให้มกี ารปฏิบตั ิ
ตามหลักการกํากับดูแลกิจการอย่างเป็ นรูปธรรมมากขึ้น รวมทัง้ มีการปรับปรุงนโยบายดังกล่าวให้มคี วามเหมาะสมอย่าง
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สมํ่ า เสมอ ตลอดจนสนั บ สนุ น ให้ก รรมการทุ ก ท่ า นเข้า ร่ว มการอบรมจากสมาคมส่ ง เสริม สถาบัน กรรมการบริษัท ไทย
(Thai Institue of Directors Association : IOD) และสถาบันอื่นๆ ในหลักสูตรทีเ่ กีย่ วข้องกับการกํากับดูแลกิจการทีด่ อี ย่างต่อเนื่อง
คณะกรรมการธรรมาภิบาลของบริษัทฯ ได้ทบทวนและแต่งตัง้ คณะอนุ กรรมการส่งเสริมธรรมาภิบาลและความ
รับผิดชอบต่อสังคม ทัง้ นี้ เพื่อให้การดําเนินการในการกํากับดูแลการจัดทําแผนการเสริมสร้างธรรมาภิบาลของหน่ วยงาน
ต่างๆ ภายในองค์กรมีความชัดเจน เป็ นระบบ และนําไปสูก่ ารปฏิบตั จิ ริงอย่างเป็ นรูปธรรม รวมถึงการส่งเสริม เผยแพร่ และ
ปลูกฝั งจริยธรรมให้เป็ นทีร่ บั ทราบเข้าใจ และถือปฏิบตั ใิ นบรรดาบุคลากรทุกระดับของบริษทั ฯ

2.

ผูถ้ ือหุ้น : สิ ทธิ และความเท่าเทียมกันของผูถ้ อื หุ้น
สิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ้น

บริษัท ฯ ให้ค วามสําคัญ กับผู้ถือหุ้น และสิทธิข องผู้ถือหุ้น การทําให้ผู้ถือหุ้น ไว้วางใจและมันใจในการลงทุ
่
น กับ
บริษัทฯ คือ การที่บริษัทฯ มีนโยบาย หรือการดําเนินการที่ปกป้ องและรักษาสิทธิขนั ้ พื้นฐานของผูถ้ อื หุ้นทีพ่ งึ ได้รบั ได้แก่
สิทธิในการซื้อขาย การโอนหลักทรัพย์ทต่ี นถืออยู่ สิทธิในการมีส่วนแบ่งผลกําไรของบริษทั ฯ สิทธิการได้รบั ข้อมูลของบริษทั ฯ
อย่างเพียงพอและทันเวลา สิทธิต่ างๆ ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิการมอบฉันทะให้บุ คคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทน สิทธิการแสดงความคิดเห็นและซักถามในการประชุมผู้ถอื หุ้น สิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการ
ประชุมและเสนอชื่อบุคคลทีม่ คี ุณสมบัตเิ หมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั ฯ สิทธิในการร่วมตัดสินใจ
ในเรื่องสําคัญของบริษัทฯ เช่น การเลือกตัง้ กรรมการ การอนุ มตั ธิ ุรกรรมที่สําคัญและมีผลต่อทิศทางการดําเนินธุรกิจของ
บริษทั ฯ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ บังคับของบริษทั ฯ เป็ นต้น
การปฏิ บตั ิ ต่อผูถ้ ือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
นโยบายของบริษทั ฯ คือการอํานวยความสะดวกให้ผูถ้ อื หุ้น และปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เป็ น
ธรรม และเป็ นไปตามข้อกําหนดกฎหมาย เช่น การปกป้ องสิทธิขนั ้ พื้นฐานของผู้ถอื หุ้น การกําหนดให้สทิ ธิออกเสียงในที่
ประชุมเป็ นไปตามจํานวนหุน้ ทีผ่ ถู้ อื หุน้ ถืออยู่โดยหนึ่งหุน้ มีสทิ ธิเท่ากับหนึ่งเสียง การกําหนดให้กรรมการอิสระเป็ นผูม้ หี น้าที่
ดูแลผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อย เป็ นต้น
ในส่ ว นของนโยบายและวิธีก ารดู แ ลผู้บ ริห ารในการนํ า ข้อ มู ล ภายในไปใช้ บริษัท ฯ ได้อ อกประกาศบริษัท ฯ
เรื่องการป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตน ตัง้ แต่ปี 2547 เพื่อห้ามกรรมการ รวมถึงกรรมการทีพ่ น้ ตําแหน่ ง
ในช่วง 6 เดือน และผูบ้ ริหาร ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ก่อนการประกาศงบการเงิน 1 เดือน และหลังประกาศ 3 วัน
รวมทัง้ ได้จดั ทําวาระเรื่อง ช่วงระยะเวลาห้ามทําการซื้อขายหุน้ การบินไทยตามประกาศบริษทั ฯ เป็ นรายไตรมาส เพื่อแจ้งให้
คณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ ายบริหารทราบ ตลอดจนมีจดหมายแจ้งเป็ นรายบุคคลด้วย นอกจากนัน้ ยังจัดทําวาระแจ้ง
คณะกรรมการบริษทั ฯ และฝ่ ายบริหารทุกเดือน เรื่อง รายงานการถือครองหุน้ ในบริษทั ฯ ของกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง
รวมทัง้ ของคู่สมรส และบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ เพื่อแจ้งให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุน้ ของคณะกรรมการ
บริษทั ฯ และฝ่ ายบริหาร รวมทัง้ กําหนดไว้ในจรรยาบรรณของบริษทั ฯ ให้การเปิ ดเผยหรือใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วน
ตนถือว่าเป็ นการผิดวินยั พนักงาน

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 ี เพื่อสร้างมูลค่าสูงสุดสําหรับผู้
ถือ หุ้น สร้างสิ่งแวดล้อ มในการทํางานและให้ผ ลตอบแทนที่เหมาะสม เพื่อจูงใจให้พ นั ก งานเรีย นรู้แ ละทํางานอย่า งเต็ม
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ศักยภาพ และภูม ิใจที่เป็ นส่วนร่วมในความสําเร็จของบริษัทฯ ซึ่งมีความรับผิดชอบต่อประเทศชาติในฐานะที่เป็ นสายการบิน
แห่งชาติ เพื่อให้บรรลุภารกิจหลักของบริษทั ฯ ดังกล่าว บริษทั ฯ จึงให้ความสําคัญต่อสิทธิของผูม้ สี ่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็ น
ผูม้ สี ่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผูถ้ อื หุน้ คณะกรรมการ พนักงานของบริษทั ฯ และผูม้ สี ่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คูค่ า้ เจ้าหนี้
คูแ่ ข่ง ภาครัฐและหน่ วยงานอื่นๆ ทีบ่ ริษทั ฯ ได้ดาํ เนินกิจกรรมภายในและภายนอกบริษทั ฯ ตามหลักความรับผิดชอบต่อสังคม
เชิงบรรษัท (Corporate Social Responsibility : CSR) ตัง้ แต่ปี 2545 บริษ ทั ฯ ได้กํา หนดแนวทางการปฏิบ ตั ไิ ว้เป็ น ลาย
ลักษณ์อกั ษรในจรรยาบรรณการบินไทย เพื่อให้คณะกรรมการ ฝ่ ายบริหาร และพนักงานทุกระดับ ถือปฏิบตั อิ ย่าง เคร่งครัด
และในปี 2549 ได้มอบหมายให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลของบริษัทฯ พิจารณาปรับปรุงจรรยาบรรณการบินไทย ให้ม ี
เนื้อหาสาระที่ครอบคลุม ชัดเจน และสอดคล้องกับการดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ รวมทัง้ เปิ ดโอกาสให้พนักงานทุกคนมีส่วน
ร่วมในการจัดทําจรรยาบรรณการบินไทย การดําเนินงานทีผ่ า่ นมา บริษทั ฯ ได้คาํ นึงถึงสิทธิของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่ าย ดังนี้
ผูถ้ ือหุ้น
บริษทั ฯ มีนโยบายทีจ่ ะดําเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็ นธรรม เพื่อให้ผูถ้ อื หุน้ มันใจว่
่ าในการ
ตัดสินใจและกระทําการใดๆ บริษทั ฯ ได้พจิ ารณาอย่างละเอียด รอบคอบ คํานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของผูถ้ อื หุน้ และกลุ่มผูท้ ่ี
เกีย่ วข้อง โดยใช้ความพยายามอย่างทีส่ ุด เพื่อสร้างผลตอบแทนทีด่ ใี ห้แก่ผถู้ อื หุน้ อย่างต่อเนื่อง ยังยื
่ น และปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้
ด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกัน และกําหนดแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี้
- ปฏิบตั ิห น้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและเป็ นธรรม โดยคํานึงถึงผู้ถือหุ้น ทัง้ รายใหญ่ และรายย่อย 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 ด เผยข้อมูลและสารสนเทศทัง้ ทางการเงิน และไม่ใช่ท างการเงินที่เกี่ยวกับธุรกิจ และผลประกอบการของ
บริษัทฯ ที่เป็ นจริงอย่างครบถ้วนเพียงพอ สมํ่าเสมอ ทันเวลา และแสดงให้เห็นถึงสถานภาพของการประกอบการ
และสถานภาพทางการเงินทีแ่ ท้จริงของบริษทั ฯ
ลูกค้า
เพื่อให้พนักงานทุกคนร่วมกันสร้างสรรค์ความพึงพอใจสูงสุดให้กบั ลูกค้าในทุกจุดบริการ บริษทั ฯ จึงมีเจตจํานงทีจ่ ะ
แสวงหาวิธกี ารทีส่ ามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิง่ ขึน้ โดยกําหนดแนวทาง
ปฏิบตั ิ ดังนี้
- มีทศั นคติทด่ี ี และให้ความสําคัญต่อลูกค้าและงานบริการ ปฏิบตั ติ ่อลูกค้าด้วยความเต็มใจ กระตือรือร้น ยิม้ แย้ม
แจ่มใส มีน้ํ าใจ สุภาพอ่อนโยน และรักษาความลับของลูกค้า ไม่นําข้อมูลความลับของลูกค้าไปใช้เพื่อประโยชน์
ของตนเองหรือผูอ้ ่นื โดยมิชอบ รวมทัง้ ให้เกียรติและปฏิบตั ติ ่อลูกค้าทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบตั ติ ่อ
บุคคลหนึ่ งบุ คคลใดโดยเฉพาะ ทัง้ นี้ เพื่อมอบบริการให้เป็ นที่ประทับใจทุกครัง้ อย่างมีคุณ ภาพตรงตามหรือ
เหนือกว่าความคาดหมายของลูกค้า
- ศึกษาและทําความเข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างละเอียดและถูกต้อง เพื่อกําหนดเป็ นมาตรฐานในทุกจุด
บริการ เพื่อตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าได้อย่างตรงจุด รวมทัง้ ใฝ่ หาข้อมูลความรูท้ ่ที นั สมัยอยู่
เสมอ และสังสมประสบการณ์
่
การทํางานให้มปี ระสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อสร้างสรรค์บริการใหม่ๆ ให้ลูกค้าเกิด
ความประทับใจสูงสุด และกลับมาใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษทั ฯ อีก
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- สร้างสัมพันธภาพที่ดกี บั ลูกค้าอย่างต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ โดยให้โอกาสลูกค้ามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์งาน
บริการ รวมทัง้ จัดให้มรี ะบบและกระบวนการรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า และดําเนินการอย่างถึงที่สุด เพื่อให้ขอ้
ร้องเรียนได้รบั การตอบสนองอย่างรวดเร็ว เป็ นทีพ่ อใจของลูกค้า คูค่ า้ และ/หรือเจ้าหนี้หรือลูกหนี้
บริษทั ฯ มีนโยบายทีจ่ ะให้การปฏิบตั ติ ่อคู่คา้ และ/หรือเจ้าหนี้หรือลูกหนี้อย่างเสมอภาคและเป็ นธรรม โดยคํานึงถึง
ประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ และตัง้ อยู่บนพืน้ ฐานของการได้รบั ผลตอบแทนทีเ่ ป็ นธรรมทัง้ สองฝ่ าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ท่ี
ทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทัง้ ปฏิบตั ิตามพันธะสัญญา ให้ขอ้ มูลที่เป็ นจริง รายงานที่ถูกต้อง การเจรจา
แก้ปัญหา และหาทางออกตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และกําหนดแนวทางปฏิบตั ดิ งั นี้
- ไม่รบั เงิน สิง่ ของ หรือผลประโยชน์ใดๆ จากคูค่ า้ และ/หรือเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ ทีม่ มี ลู ค่าเกินกว่า 3,000 บาท
- ไม่เรียก รับ จ่าย หรือเสนอจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ ม่สจุ ริตในการค้ากับคูค่ า้ และไม่เรียก รับ จ่าย หรือเสนอจ่าย
ผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ ม่สจุ ริตในการค้าจากเจ้าหนี้และ/หรือลูกหนี้
- ถ้ามีขอ้ มูลว่ามีการเรียก รับ จ่าย หรือเสนอจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ ม่สจุ ริตเกิดขึน้ ให้รบี ดําเนินการแก้ไขปั ญหา
ตามขัน้ ตอนต่างๆ อย่างเป็ นธรรม
- รัก ษา และปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของสัญ ญาที่ม ีต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ ห รือลูกหนี้ อย่างครบถ้วน และหากไม่
สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบล่วงหน้าเพื่อหาแนวทางแก้ไข
ปั 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
- ให้การสนับสนุนกิจกรรมทีม่ สี ว่ 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 ทริส คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (TRIS Corp) สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) และตรวจสอบให้การประชุมผู้ถือหุ้นมีข้อปฏิบตั ิค รบถ้วนตามข้อกําหนดที่ระบุไว้ใน Annual
General Meeting Checklist (AGM Checklist) ตามโครงการประเมิน คุณ ภาพการจัด ประชุ ม ผู้ถือหุ้น สามัญ ประจําปี ข อง
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บริษทั จดทะเบียน โดยสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย สมาคมบริษทั จดทะเบียน และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพือ่ ยกระดับคุณภาพการจัดการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี ของบริษทั ฯ ดังนี้
การกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประชุม
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 4/2553 เมื่อ วัน ที่ 26 กุม ภาพัน ธ์ 2553 ได้มมี ติกําหนดให้จดั การประชุม
ใหญ่ สามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2553 ในวันที่ 28 เมษายน 2553 ซึ่งอยู่ภายในกําหนดระยะเวลา 4 เดือน นับแต่วนั ปิ ดบัญ ชี
ประจําปี ของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้เปิ ดเผยมติดงั กล่าวในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่คําบอกกล่าวเรียก
ประชุมผูถ้ อื หุน้ ในเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ตัง้ แต่วนั ที่ 26 มีนาคม 2553 โดยการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2553 ได้
จัดขึน้ ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ ชัน้ 3 สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรงั สิต กรุงเทพมหานคร มีผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะแทน
จํานวน 2,681 ราย ถือหุน้ รวมกันทัง้ สิน้ 1,417,064,764 หุน้ เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุน้ ทีจ่ ําหน่ ายทัง้ หมดของบริษทั ฯ
เข้าร่วมประชุม ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษทั ฯ

ก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุ้น
ในการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2553 เพื่อเป็ นการส่งเสริมการกํากับดูแลกิจการทีด่ เี กีย่ วกับการดูแลสิทธิ
ของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็ น วาระการประชุ มและเสนอชื่อบุ คคลที่ม ี
คุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษัทฯ เป็ นการล่วงหน้ าก่อนที่บริษัทฯ จะส่งหนังสือเชิญ
ประชุม คือ ตัง้ แต่เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2552 โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธกี ารตามทีไ่ ด้เปิ ดเผยบนเว็บไซต์ของ
บริษทั ฯ พร้อมทัง้ ได้มหี นังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรือ่ งดังกล่าว

การส่งเอกสารการประชุมและการมอบฉันทะ
บริษ ทั ฯ ได้จ ดั ส่งหนังสือเชิญ ประชุม ซึ่งบรรจุวาระทีส่ ําคัญ อย่า งครบถ้วนตามกฎหมาย ข้อกํา หนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อบังคับของบริษัทฯ อาทิ รายละเอียดวาระการประชุมที่เพียงพอที่จะประกอบการตัดสินใจ
ทัง้ นี้ บริษัทฯ ได้ระบุ อย่ างชัดเจนในแต่ ละวาระที่นํ าเสนอว่ า เป็ นเรื่องที่นํ าเสนอเพื่อทราบ เพื่อ อนุ ม ัติ หรือ เพื่อ พิจ ารณา
รวมทัง้ นํ าเสนอความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ในแต่ละวาระอย่างชัดเจน รายงานการประชุมครัง้ ที่ผ่านมา รายงาน
ประจําปี พร้อมทัง้ เอกสารประกอบการประชุม เอกสารทีต่ ้องใช้ในการมอบฉันทะและระบุวธิ กี ารไว้ชดั เจน ให้แก่ผูถ้ อื หุน้ ได้
พิจารณาล่วงหน้าก่อนการประชุมมากกว่า 14 วัน และได้ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย เรื่องคําบอกกล่าวเรียก
ประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุ้นติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน รวมถึงได้เผยแพร่หนังสือเชิญ
ประชุมพร้อมทัง้ เอกสารประกอบการประชุมในเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมมากกว่า 30 วัน เพื่อบอกกล่าว
ผูถ้ อื หุน้ ล่วงหน้าในเวลาทีเ่ พียงพอสําหรับเตรียมตัวศึกษาข้อมูลในการพิจารณาเกี่ยวกับวาระการประชุมก่อนมาเข้าร่วม
ประชุม หนังสือ เชิญ ประชุมได้จดั ส่งให้กบั ผู้ถือหุ้นทุกรายที่มรี ายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมทัง้
ได้แต่งตัง้ กรรมการอิสระ เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะแทนผูถ้ อื หุน้ ในกรณีทผี่ ูถ้ อื หุน้ ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผูอ้ ่นื มาประชุมแทน
สามารถเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกรรมการอิสระของบริษทั ฯ เข้าประชุมแทนได้

วันประชุมผูถ้ อื หุ้น
การเข้าร่วมประชุมและการลงทะเบียน
บริษทั ฯ ได้แจ้งในเอกสารประกอบการประชุมทีจ่ ดั ส่งพร้อมหนังสือนัดประชุม เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ ทราบถึงกระบวนการ
และขัน้ ตอนในการเข้าร่วมประชุม การตรวจสอบเอกสารหรือหลัก ฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม บริษทั ฯ ได้
อํานวยความสะดวกให้กบั ผูถ้ อื หุ้นโดยได้กําหนดวันเวลาการประชุม สถานที่ประชุมที่มนใจในด้
ั่
านการรักษาความปลอดภัย
ให้กบั ผูถ้ อื หุน้ จัดเจ้าหน้าทีล่ งทะเบียน และกําหนดจุดบริการรับลงทะเบียนให้แก่ผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะทีเ่ ข้าร่วมประชุม
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อย่างเหมาะสมและเพียงพอ โดยผูถ้ อื หุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุม 2 ชัวโมง
่ และต่อเนื่อง
จนกว่าการประชุมผูถ้ อื หุน้ จะแล้วเสร็จ รวมถึงการจัดของทีร่ ะลึก และการเลีย้ งรับรองทีเ่ หมาะสมแก่ผถู้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมด้วย

การเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุ้นของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
ในปี 2553 นายอําพน กิตติอําพน ประธานกรรมการบริษัทฯ ทําหน้ าที่ประธานของที่ประชุม โดยมีกรรมการและ
คณะกรรมการชุ ด ต่ า งๆ รวมทั ง้ ฝ่ ายบริห ารของบริษั ท ฯ เข้ า ร่ ว มประชุ ม เพื่ อ รับ ฟั งความคิ ด เห็ น และตอบข้ อ ซั ก ถาม
ของผูถ้ อื หุน้ ดังนี้

กรรมการและคณะกรรมการชุดต่างๆ
1. นายอําพน
2. นายสถิตย์

กิตติอาํ พน
ลิม่ พงศ์พนั ธุ์

3. นายชัยเกษม

นิตสิ ริ ิ

4. นายวีระวงค์

จิตต์มติ รภาพ

5. นายบรรยง

พงษ์พานิช

6. นายอมรศักดิ ์

นพรัมภา

7. นายพิชยั

ชุณหวชิร

8. นายชัยศักดิ ์

อังค์สวุ รรณ

9. นายอารีพงศ์

ภู่ชอุ่ม

10.
11.
12.
13.

แสงสุพรรณ
ภาษวัธน์
รัตนเพียร
อัมระนันทน์

นายคณิศ
นายอภิพร
นายประวิช
นายปิ ยสวัสดิ ์

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการคนที่ 2
ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
รองประธานกรรมการคนที่ 3 กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการธรรมาภิบาล
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา
กําหนดค่าตอบแทน และพัฒนาบุคลากร
กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน
และพัฒนาบุคลากร และประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการ และกรรมการสรรหา
กําหนดค่าตอบแทนและพัฒนาบุคลากร
กรรมการ กรรมการธรรมาภิบาล
และกรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการ และกรรมการธรรมาภิบาล
กรรมการ และกรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการ
กรรมการ กรรมการธรรมาภิบาล กรรมการสรรหา
กําหนดค่าตอบแทน และพัฒนาบุคลากร
และกรรมการบริหารความเสีย่ ง

ฝ่ ายบริ หารบริ ษทั ฯ
1.
2.
3.
4.

นายปิ ยสวัสดิ ์
เรืออากาศโท นรหัช
นายกวีพนั ธ์
นายปานฑิต

อัมระนันทน์
พลอยใหญ่
เรืองผกา
ชนะภัย

กรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่สายปฏิบตั กิ าร
รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่สายการเงินและการบัญชี
รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่สายทรัพยากรบุคคลและ
บริหารทัวไป
่
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5. เรืออากาศเอก มนตรี จําเรียง
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

นายพฤทธิ ์
นายโชคชัย
นายอภิชาติ
นางสุวคนธ์
นางสุนทั ี
นายประกอบเกียรติ
นายสาธก

บุปผาคํา
ปั ญญายงค์
ดนัยวรรณ
นะวงศ์
อิศวพรชัย
นินนาท
วรศะริน

13. นายปรีดี
14. นางชุดา
15. นางนารีลกั ษณ์

บุญซื่อ
ธนะภูม ิ
วิมกุ ตานนท์

16. นายรัช
17. นายพิเชษฐ์
18. นายธีรทัต

ตันตนันตา
เรียงวัฒนสุข
พรพิบลู ย์

19. นายธงชัย
20. นายธีรพล
21. เรืออากาศเอก โสภิต

สิงห์กุล
โชติชนาภิบาล
โภคะสุวรรณ

22.
23.
24.
25.

บุนนาค
เครือสุวรรณ์
บุรุษรัตนพันธุ์
โกมลารชุน

นายดนุช
นางสาวมณฑิชา
เรืออากาศเอก จรัสพงษ์
เรืออากาศโท ณรุจ

26. นางพิณคํา
27. นายพิชยั

โรหิตเสถียร
จึงอนุวตั ร

28.
29.
30.
31.
32.
33.

ทิพยจันทร์
วัฒนางกูร
พิรุณสาร
กลิน่ วิบูลย์
ลีลายุทธ
นาคศรีชมุ่

นายชัยฤกษ์
นาวาอากาศตรี อัษฎาวุธ
นายสมิทธิ
นายเล็ก
นางชาริตา
ร้อยตรี อนุสสรณ์

34. เรืออากาศโท วุฒชิ ยั
35. เรืออากาศโท เฉลิมพล

สงวนหมู่
อินทรวงศ์

แบบ 56-1

กรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายช่าง
(ระดับรองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่)
รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่สายการพาณิชย์
รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่สายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ฝ่ายบริหารความเสีย่ งและประกันภัย
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่สาํ นักงานการตรวจสอบภายใน
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ฝ่ายสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ฝ่ายธุรกิจปิ โตรเลียมและประกันภัย
ทีป่ รึกษาฝ่ ายกิจกรรมพิเศษ สังกัดสํานักงาน
กรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ฝ่ายพันธมิตรและธุรกิจตอบแทนลูกค้า
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ฝ่ายบริหารบุคลากร
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ฝ่ายวางแผน และประสานงานการเดินทาง
ลูกค้าพิเศษ
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่นกั ลงทุนสัมพันธ์
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ฝ่ายการเงินองค์กร
ทีป่ รึกษาพิเศษ สํานักงานรองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
สายปฏิบตั กิ าร
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ฝ่ายบัญชีการเงิน
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุนการพาณิชย์
ทีป่ รึกษาพิเศษ สํานักงานรองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
สายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ฝ่ายวางแผนการตลาดและบริหารรายได้
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ฝ่ายบริหารทัวไป
่
ทีป่ รึกษาพิเศษ สํานักงานรองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
สายปฏิบตั กิ าร
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ฝ่ายบริการบนเครือ่ งบิน
กรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายการพาณิชย์สนิ ค้าและ
ไปรษณียภัณฑ์
ทีป่ รึกษาพิเศษ สํานักงานกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรการบิน
กรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายครัวการบิน
กรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายบริการลูกค้าภาคพืน้
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ฝ่ายบัญชีบริหารและงบประมาณ
กรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายบริการลานจอดและ
อุปกรณ์ภาคพืน้
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ฝ่ายซ่อมใหญ่
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ฝ่ายซ่อมบํารุงอากาศยาน
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36.
37.
38.
39.

เรืออากาศเอก ยุทธสิทธิ ์
นาวาอากาศตรี วิโรจน์
เรืออากาศเอก อาทิตย์
นาวาอากาศตรี ชัยฤทธิ ์

สุวรรณลอย
จูตะกะสุต
นาคีรกั ษ์
ศรีนวล

40.
41.
42.
43.
44.

นางวสุกานต์
นายเรืองยศ
นางจิระวรรณ
นายวรเนติ
นายนิรุจน์

วิศาลสวัสดิ ์
ภมรมนตรี
เจียสกุล
หล้าพระบาง
มณีพนั ธ์

แบบ 56-1

ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ฝ่ายสนับสนุนงานซ่อมบํารุงอากาศยาน
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ฝ่ายปฏิบตั กิ ารบิน
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ฝ่ายสนับสนุนปฏิบตั กิ าร
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ฝ่ายความปลอดภัย ความมันคง
่
และมาตรฐานการบิน
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและโครงการสําคัญ
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ฝ่ายขาย
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ฝ่ายงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ฝ่ายกลยุทธ์และแผน
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ฝ่ายกฎหมายและกํากับกิจกรรมองค์กร
ทําหน้าทีเ่ ลขานุการการประชุม

การเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุ้นซักถามและแสดงความคิ ดเห็น การลงมติ และการบันทึกรายงานการประชุม
ในการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2553 ก่อนดําเนินการประชุมประธานในทีป่ ระชุมได้มกี ารแจ้งรายละเอียด
ขององค์ประชุม อธิบายวิธกี ารลงคะแนน การนับคะแนน การใช้บตั รลงคะแนน การเก็บบัตรลงคะแนน การนับคะแนนเสียง
และเปิ ดเผยผลการนับคะแนนในแต่ละวาระอย่างชัดเจน โปร่งใส และเก็บบัตรลงคะแนนไว้เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ใน
ภายหลัง รวมทัง้ เปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสมและเพียงพอ และให้ฝ่ายบริห ารที่
เกีย่ วข้องชี้แจงและให้ขอ้ มูลต่างๆ แก่ผูถ้ อื หุ้นอย่างครบถ้วนและชัดเจน สําหรับการลงคะแนนและนับคะแนนเสียง บริษทั ฯ
ปฏิบตั ติ ามข้อบังคับของบริษทั ฯ ทีก่ ําหนดให้ 1 หุน้ เป็ น 1 เสียง และนับเสียงข้างมากเป็ นมติ โดยใช้บตั รลงคะแนนเฉพาะ
กรณีทผ่ี ูถ้ อื หุน้ คัดค้าน หรืองดออกเสียง และเก็บบัตรลงคะแนนไว้เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง รวมทัง้ บริษทั ฯ มี
การจดบัน ทึกรายงานการประชุม อย่างครบถ้วนและมีการบัน ทึกภาพประชุม ในลักษณะสื่อวิดีทศั น์ และพร้อมให้บริการ
เผยแพร่แก่ผถู้ อื หุน้ ทีส่ นใจ

ภายหลังวันประชุมผูถ้ ือหุ้น
การแจ้งมติ ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น
บริษัทฯ ได้แจ้งมติท่ปี ระชุม ผู้ถือหุ้น ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในวัน ทําการถัดไป
โดยมติดงั กล่าวได้ระบุผลของมติ (เห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ) และผลของการลงคะแนนเสียง (เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย/งดออกเสียง)
ในแต่ ละวาระ และจัดส่งรายงานการประชุ ม ผู้ถือหุ้น ซึ่งจดบัน ทึก รายชื่อกรรมการ/ผู้บ ริห ารที่เข้าร่วมประชุ ม ผลของมติ
(เห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ) และผลของการลงคะแนนเสียง (เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย/งดออกเสียง) ในวาระที่ขอรับรอง/อนุ มตั ิจาก
ผู้ถือหุ้น รวมทัง้ ประเด็นอภิปรายที่สําคัญ ข้อซักถามของผู้ถือุห้นในแต่ละวาระและการชี้แจงของบริษัทฯ อย่างละเอียดให้
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานราชการ ภายในระยะเวลา 14 วัน นับแต่วนั ประชุมผูถ้ อื หุน้ พร้อมทัง้ เผยแพร่
รายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ บนเว็บไซต์ของบริษทั ฯ

5.

ภาวะผูน้ ําและวิ สยั ทัศน์

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยบุคคลที่มคี วามรู้ ความสามารถ มีทกั ษะและประสบการณ์ การทํางานจาก
หลากหลายสาขา อาทิ ด้านการบิน การเงิน การบัญชี กฎหมาย การบริหารธุรกิจ หรือการบริหารราชการแผ่นดิน เป็ นทีย่ อมรับ
ในระดับ ประเทศ มีค วามเข้า ใจในบทบาท และหน้ า ที่ท่ีต้อ งรับ ผิด ชอบเป็ น อย่ า 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
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แบบ 56-1

กํากับดูแลให้การบริหารงานของฝ่ ายบริหารดําเนินการตามแผนกลยุทธ์และงบประมาณทีก่ าํ หนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ถู ก ต้ องตามกฎ ระเบี ยบข้อบังคับต่ างๆ ของหน่ วยงานที่ กํ ากับ ดู แ ล หน่ วยงานทางราชการที่เกี่ ยวข้องและตามมติ ของ
ที่ประชุมผูถ้ อื หุ้น รวมทัง้ ได้จดั ให้มกี ระบวนการตรวจสอบภายในและกระบวนการบริหารความเสีย่ งที่เหมาะสมโดยคํานึงถึง
ประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ และของผูท้ ม่ี สี ว่ นได้เสีย และเป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี เพือ่ เพิม่ มูลค่าทางเศรษฐกิจ
ให้กบั บริษทั ฯ และเพิม่ ความมันคงสู
่ งสุดแก่ผถู้ อื หุน้

6.

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ยึดมันและให้
่
ความสําคัญ ในหลักการการกํากับดูแลกิจการที่ดี ที่จะขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ซึง่ คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้พจิ ารณารายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน หรือรายการ
ระหว่างกันอย่างเหมาะสมภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี และมีการดูแลให้คณะกรรมการ ฝ่ ายบริหาร และพนักงานทุกคนถือ
ปฏิบ ัติโดยเคร่งครัด ตามข้อ กํา หนดของตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ เพื่อ ให้เป็ น ที่เชื่อถือและไว้วางใจของผู้ม ีส่วนได้เสียทุ ก ฝ่ าย
ซึง่ มีหลักเกณฑ์สาํ คัญ ดังนี้
บริษัท ฯ ได้อ อกประกาศบริษัท ฯ เรื่อ งการเปิ ด เผยข้อ มูลรายการที่เกี่ยวโยงกัน ของบริษัท การบิน ไทย จํากัด
(มหาชน) ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารของตลาดหลักทรัพย์ ตัง้ แต่กนั ยายน 2547 เพื่อให้คณะกรรมการบริษทั ฯ และฝ่ ายบริหารทุก
ท่ าน ซึ่ งเข้าข่ ายบุ ค คลที่เกี่ ยวโยงกัน ตามคํ านิ ยามของสํ านั ก งานคณะกรรมการกํ ากับ หลัก ทรัพ ย์ และตลาดหลัก ทรัพ ย์
เปิ ดเผยข้อมูลบุคคลและบริษทั ที่เกี่ยวโยงกัน ทุกครัง้ ทีม่ กี ารแต่งตัง้ ผูบ้ ริหารใหม่ ฝ่ ายกฎหมายและกํากับกิจกรรมองค์กร จะจัดส่ง
แบบฟอร์ม “รายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการ
เปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546” ซึ่งได้ปรับปรุงรายละเอียดตาม
ข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนทีเ่ ปลีย่ นแปลงโดยตลอด โดยให้ผูบ้ ริหารทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ ใหม่ ให้ขอ้ มูลพร้อมลง
นามรับรองความถูกต้องของข้อมูล และหากภายหลังมีการเปลีย่ นแปลงข้อมูล ผูบ้ ริหารจะต้องจัดส่งแบบฟอร์มดังกล่าวพร้อม
ลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูลทุกครัง้ โดยฝ่ ายกฎหมายและกํากับกิจกรรมองค์กรจะจัดส่งแบบฟอร์มดังกล่าวให้ประธาน
กรรมการบริษทั ฯ และประธานกรรมการตรวจสอบ รับทราบด้วย พร้อมทัง้ จัดทําสรุปรายชื่อบุคคลและบริษทั ทีเ่ กี่ยวโยงกัน
เพื่อง่ายในการตรวจสอบ และนําส่งฝ่ ายบริหารทุกฝ่ าย ตลอดจนบุคคลทีเ่ ป็ นผูป้ ระสานงานเกีย่ วกับรายการ ทีเ่ กี่ยวโยงกัน
ของแต่ละหน่ วยงาน เพื่อใช้ตรวจสอบธุรกรรมที่ห น่ วยงานตนจะเสนอฝ่ ายบริหารหรือคณะกรรมการบริษัทฯ และหากมี
รายการที่เกี่ยวโยงกันเกิดขึน้ บริษัทฯ จะได้จดั ทําสรุปสารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน แจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ
ทราบ รวมทัง้ ได้นําไปเปิ ดเผยในรายงานประจําปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
เพื่อให้การดําเนินการเกีย่ วกับเรื่องรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันมีแนวทางปฏิบตั ทิ ช่ี ดั เจนยิง่ ขึน้ บริษทั ฯ ได้ออกประกาศ
บริษ ทั ฯ เรื่อง การกําหนดนโยบายราคาสําหรับรายการทีเ่ กี่ยวโยงกันของบริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) ในเดือน
มกราคม 2548 โดยในการเข้าทํารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันของบริษทั ฯ กับบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน ใช้นโยบายการกําหนดราคาซื้อ
สินค้าและบริการระหว่างบริษัทฯ กับกิจการที่เกี่ยวข้อง โดยกําหนดจากราคาปกติของธุรกิจเช่นเดียวกับบริษัทฯ กําหนด
ให้กบั บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องเป็ นลําดับแรก และใช้นโยบายราคาทีม่ เี งือ่ นไขทางธุรกิจทีไ่ ม่เป็ นปกติ หรือไม่เป็ นไป
ตามราคาตลาดหากจําเป็ น ทัง้ นี้ เพื่อบริษทั ฯ จะได้ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์และวิธกี ารของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทัง้ มาตรฐาน
การบัญชี ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน
นอกจากนัน้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ และฝ่ ายบริหารทุกเดือน ฝ่ ายกฎหมายและกํากับกิจกรรมองค์กร
จะจัดทํา วาระเสนอ เรื่อง รายการทีเ่ กี่ยวโยงกันของบริษ ทั การบิน ไทย จํากัด (มหาชน) เพื่อเปิ ดเผยให้ค ณะกรรมการ
บริษทั ฯ และฝ่ ายบริหารทราบว่าในแต่ละเดือนบริษทั ฯ มีการเข้าทํารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือไม่ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้ปรับปรุง
ขัน้ ตอนการปฏิบตั ิงานในด้านนี้ให้สอดคล้องกับข้อกําหนดของหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่เปลี่ยนแปลงไปโดยตลอด เพื่อให้
การดูแลด้านการขจัดความขัดแย้งและผลประโยชน์เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ แี ละถูกต้องตามข้อกําหนด
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แบบ 56-1

จริ ยธรรมธุรกิ จ

บริษทั ฯ ยึดมันในความรั
่
บผิดชอบต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่ าย รวมทัง้ ยึดมันในความรั
่
บผิดชอบต่อสภาพแวดล้อม สังคม
และประเทศชาติ โดยมุ่งมันที
่ ่จะดําเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต และเป็ นธรรม ภายใต้กรอบกฎหมายและตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดอี ย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้ให้ความสําคัญต่อจรรยาบรรณการบินไทยเป็ นอย่างยิง่ โดยถือเป็ น
ปั จจัยสําคัญต่อความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจ และได้ทําการปรับปรุงจรรยาบรรณการบินไทย ซึ่งจัดทําขึน้ ตัง้ แต่ปี 2545 ที่
ประกาศใช้อยู่เดิม เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 ซึ่งบัญญัติให้ม ี
ประมวลจริยธรรม เพื่อกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผูด้ ํารงตําแหน่ งทางการเมือง ข้าราชการหรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐแต่ละ
ประเภท ประกอบกับค่านิยมหลัก ซึ่งผูต้ รวจการแผ่นดินได้ให้คําแนะนํ าให้หน่ วยงานทัง้ หลายถือปฏิบตั ิ โดยให้มกี ลไกและ
ระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ กําหนดขัน้ ตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทําและให้เรียกว่า
“ประมวลบรรษัทภิบาลและจริยธรรมของบริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)” เพื่อใช้บงั คับกับผูป้ ฏิบตั งิ านของบริษทั ฯ ในทุก
ระดับ ควบคู่ไปกับประกาศ ข้อบังคับ คําสัง่ ระเบียบ และวิธปี ฏิบตั อิ ่นื ๆ ทัง้ นี้ เพื่อให้ผูป้ ฏิบตั งิ านของบริษัทฯ ปฏิบตั หิ น้าที่
อย่างเทีย่ งธรรม ผดุงเกียรติ และศักดิศรี
่ อลูกค้าและประชาชน ตลอดจน
์ ควรค่าแก่ความไว้วางใจ และเสริมสร้างความเชื่อมันต่
ปฏิบตั งิ านร่วมกันอย่างมีจติ สํานึกรับผิดชอบในหน้าที่ มีความซื่อสัตย์สุจริต ครองตนอยู่ในความดีงาม ถูกต้อง และมีความเอื้อ
อาทรต่อกัน อันเป็ นผลทําให้ภาพลักษณ์ของบริษทั ฯ เป็ นทีศ่ รัทธาแก่บุคคลโดยทัวไป
่
การมีจติ สํานึกเรื่องธรรมาภิบาลเป็ นอีกประการหนึ่งทีบ่ ริษทั ฯ มุ่งเน้นปลูกฝั งแก่พนักงานด้วยการให้พนักงานได้ม ี
ส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการปรับปรุงจรรยาบรรณการบินไทย การประกวดคําขวัญธรรมาภิบาลและ
การเข้ารับการอบรมหลักสูตรธรรมาภิบาลของสถาบันต่างๆ เช่น หลักสูตรธรรมาภิบาลของผูบ้ ริหารระดับกลางของสถาบัน
พระปกเกล้า นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้พฒ
ั นาและปรับปรุงระบบงานให้เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี ทัง้ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการให้บริการโดยตรง และระบบงานสนับสนุ น รวมทัง้ ได้มกี ารนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ นั สมัยมาเป็ นเครือ่ งมือใน
การบริห ารจัดการให้เกิดความรวดเร็วในการปฏิบตั ิงาน ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ อนั ยังยื
่ น ร่วมกัน ของผู้มสี ่วนได้เสียทุ ก ฝ่ าย
รวมถึงสังคมและประเทศชาติ

8.

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร

การแต่ง ตัง้ กรรมการของบริษ ทั ฯ เป็ น ไปตามมติที ป่ ระชุม ใหญ่ส ามัญ ผู ถ้ อื หุ น้ โดยผ่า นการพิจ ารณาของ
คณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และพัฒนาบุคลากร และคณะกรรมการบริษัทฯ ตามลําดับ ตามข้อบังคับของ
บริษัท ฯ คณะกรรมการบริษั ทฯ ประกอบด้วยกรรมการอย่ างน้ อย 5 ท่ าน แต่ ไม่ เกิน 15 ท่ าน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
คณะกรรมการบริษทั ฯ มีจาํ นวน 15 ท่าน ประกอบด้วย
-

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

จากโครงสร้างข้างต้น คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่ได้เป็ นผู้บริหารถึงร้อยละ 53.33 ของ
จํานวนกรรมการทัง้ หมด และมีกรรมการอิสระถึงร้อยละ 40.00 ของจํานวนกรรมการทัง้ หมด ซึง่ เป็ นจํานวนทีม่ ากพอทีจ่ ะสามารถสร้าง
กลไกถ่วงดุลอํานาจภายในคณะกรรมการบริษทั ฯ ดังนัน้ ผูม้ สี ่วนได้เสียจึงสามารถมันใจได้
่
ว่าคณะกรรมการบริษทั ฯ สามารถ
ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นฐานะตัวแทนผูถ้ อื หุน้ ได้อย่างเป็ นอิสระ และมีการถ่วงดุลทีเ่ หมาะสม
ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั ฯ มีห น้าทีร่ บั ผิดชอบในการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และ
ข้อ บัง คับ ของบริษัท ฯ ตลอดจนมติข องที่ป ระชุ ม ผู้ถือ หุ้ น ด้ว ยความซื่อ สัต ย์สุ จ ริต และความระมัด ระวัง ในการรัก ษา
ผลประโยชน์ของบริษทั ฯ กรรมการบริษทั ฯ มีวาระการดํารงตําแหน่งทีแ่ น่ นอน ตามข้อบังคับบริษทั ฯ ทีก่ ําหนดไว้ว่า ในการ
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แบบ 56-1

ประชุม สามัญ ประจําปี ทุกครัง้ ให้กรรมการจํานวน 1 ใน 3 ออกจากตําแหน่ ง โดยให้กรรมการที่ดํารงตําแหน่ งนานที่สุด
เป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ง

9.

การประเมิ นตนเองของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ

บริษัท ฯ กําหนดการประเมิน ผลการปฏิบ ัติงานของคณะกรรมการไว้ในหลัก การกํากับ ดูแ ลกิจการที่ดีเพื่อเป็ น
เครื่องมือในการตรวจสอบการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั ฯ และได้ทําการปรับปรุงแบบประเมินให้มคี วามชัดเจน
ยิง่ ขึ้น โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการธรรมาภิบาล เพื่อนํ ามาใช้ประเมินในปี 2553 ประกอบด้วยแบบการประเมิน
ตนเองของกรรมการ (Self-Assessment) แบบประเมินไขว้ของกรรมการ (Cross Evaluation) และแบบประเมินคณะกรรมการ
บริษทั ฯ (Board Evaluation)
สรุปผลการประเมินของกรรมการในภาพรวมจัดอยู่ในระดับ “ดีเยีย่ ม” โดยค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.65 ส่วนการ
ประเมินตนเองของคณะกรรมการมีค่าคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 4.73 และการประเมินไขว้ของกรรมการมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.81 ซึง่
จัดอยูใ่ นระดับ “ดีเยีย่ ม”

10.

การรวมหรือแยกตําแหน่ ง

ประธานกรรมการบริษทั ฯ เป็ นกรรมการทีไ่ ม่ได้เป็ นผูบ้ ริหาร ไม่เป็ นบุคคลเดียวกับกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่ และไม่ม ี
ความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ ายบริหาร โดยบริษทั ฯ ได้มกี ารจัดให้แบ่งแยกบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในการปฏิบตั งิ าน
ของคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ ายบริหารออกจากกันอย่างชัดเจนและเป็ นลายลักษณ์อกั ษร

11.

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และพัฒ นาบุคลากร เพื่อทําหน้ าที่
พิจารณากําหนดค่าตอบแทนของกรรมการ อนุกรรมการต่างๆ และฝ่ ายบริหารของบริษทั ฯ รวมทัง้ บุคคลภายนอกทีม่ าปฏิบตั งิ านให้กบั
บริษทั ฯ เพื่อเป็ นการจูงใจ และรักษากรรมการทีม่ คี ุณภาพตามทีบ่ ริษทั ฯ ต้องการและอยู่ในลักษณะทีเ่ ปรียบเทียบได้กบั ระดับ
ทีป่ ฏิบตั อิ ยู่ในอุตสาหกรรม นอกจากนี้ กรรมการทีไ่ ด้รบั มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบเพิม่ ขึน้ ควรได้รบั ค่าตอบแทนเพิม่
ทีเ่ หมาะสม ส่วนกรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหารและฝ่ ายบริหาร ควรได้รบั ค่าตอบแทนทีเ่ ชื่อมโยงกับผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ และ
ผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการ หรือผูบ้ ริหารแต่ละคน ทัง้ นี้ เพื่อให้เกิดการกํากับดูแลทีด่ ตี ามหลักการที่กระทรวงการคลัง และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด รวมทัง้ หลักการปฏิบตั ทิ ด่ี ซี ่งึ เป็ นทีย่ อมรับในระดับสากล โดยค่าตอบแทนกรรมการ
เป็ นไปตามมติทไ่ี ด้รบั การอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ทัง้ นี้ รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร สําหรับ
ปี 2553 ได้เปิ ดเผยไว้ในหัวข้อผลตอบแทนกรรมการและเจ้าหน้าทีบ่ ริหารแล้ว

12.

การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ

บริษทั ฯ ได้กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ไว้อย่างเป็ นทางการล่วงหน้าตลอดทัง้ ปี โดยกําหนดการประชุม
เดือนละ 1 ครัง้ ในทุกวันศุกร์ท่ี 2 ของเดือน และมีการประชุมวาระพิเศษเฉพาะคราวเพิม่ ตามความจําเป็ น โดยมีการกําหนด
วาระชัดเจน และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดําเนินงานเป็ นประจํา สํานักเลขานุ การบริษทั ฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุม
พร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุมให้กรรมการแต่ละท่ านล่วงหน้ าก่อนการประชุม เป็ น เวลา 7 วัน
เพื่อให้คณะกรรมการได้มเี วลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม โดยในปี 2553 คณะกรรมการบริษทั ฯ มีการ
ประชุ ม รวมทัง้ สิ้น 18 ครัง้ ซึ่ งรายละเอียดการเข้าร่ วมประชุ ม ของกรรมการบริษั ท ฯ แต่ ละท่ านได้ ส รุ ป อยู่ ในหัวข้อ การ
ถือครองหุน้ และการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษทั ฯ และคณะกรรมการตรวจสอบประจําปี เลขานุการบริษทั ฯ ได้มกี าร
จดบันทึกและจัดทํารายงานการประชุมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรทุกครัง้ และได้นําเสนอคณะกรรมการบริษทั ฯ พิจารณาร่างรายงาน
การประชุมดังกล่าวก่อนทําการรับรองในการประชุมครัง้ ต่อไป รวมทัง้ ได้มกี ารจัดเก็บรายงานการประชุมของคณะกรรมการ
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แบบ 56-1

บริษทั ฯ ทีผ่ า่ นการรับรองจากคณะกรรมการบริษทั ฯ ให้พร้อมสําหรับการตรวจสอบจากคณะกรรมการบริษทั ฯ และหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้อง

13.

คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตัง้ กรรมการที่ม ีความรู้ค วามชํานาญที่เหมาะสมเป็ น คณะอนุ กรรมการ เพื่อช่วย
ปฏิบ ัติงานในการศึก ษาและกลัน่ กรองเรื่อ งสําคัญ ที่ต้ องการการดู แ ลอย่ างใกล้ชิด ในแต่ ละด้าน และเสนอความเห็ น ต่ อ
คณะกรรมการบริษัทฯ คณะอนุ กรรมการในความหมายที่กําหนดไว้ในหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้จดั ตัง้ เป็ น
คณะกรรมการชุดต่างๆ สําหรับรายละเอียด บทบาท หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ และองค์ประกอบของแต่ละคณะได้อธิบายไว้
ภายใต้หวั ข้อเรือ่ งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดย่อย

14.

การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

15.

รายงานของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ

ดูรายละเอียดในส่วนที่ 1 หน้าที่ 9-1 เรือ่ ง การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษทั ฯ มีหน้าทีจ่ ดั ทํารายงาน อธิบายถึงผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ และเหตุการณ์สาํ คัญในรอบปี ให้
ผูถ้ อื หุ น้ ได้ร บั ทราบ และรับ ผิด ชอบต่อ การมีร ะบบบริห ารความเสีย่ ง และระบบการควบคุม ภายในที่เหมาะสม และมี
ประสิทธิผล โดยคณะกรรมการบริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทําหน้าทีด่ ูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของ
รายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน รวมถึงกระบวนการต่างๆ ให้มกี ารจัดทําอย่างถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีท่ี
รับรองทัวไป
่ และมีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จดั ทํารายงานดังกล่าว และคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้มกี ารรายงาน ตามรายละเอียดทีป่ รากฏในรายงานประจําปี แล้ว

16.

ความสัมพันธ์กบั นักลงทุน

บริษทั ฯ มีการเปิ ดเผยข้อมูลทางด้านการเงินและการดําเนินงานให้แก่ผูม้ สี ่วนได้เสียอย่างถูกต้อง โปร่งใส และทัน
ต่อเหตุการณ์ เพือ่ สร้างความเชือ่ มันในผลการดํ
่
าเนินงานของบริษทั ฯ
บริษทั ฯ ได้เผยแพร่ขอ้ มูลและตอบข้อซักถามต่างๆ เกีย่ วกับบริษทั ฯ อย่างสมํ่าเสมอแก่กลุ่มเป้ าหมายหลัก ได้แก่ ผู้
ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ผูบ้ ริหารกองทุน พนักงาน และผู้มสี ่วนได้เสียอื่นๆ อีกทัง้ บริษัทฯ ได้ให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ แก่ผู้มสี ่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อให้ได้รบั ทราบข้อมูลพื้นฐานต่างๆ ของบริษัทฯ โดยผ่านรายงานทาง
การเงินและรายงานอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทางเว็บไซต์ www.thaiair.com สําหรับในปี 2553 ตัง้ แต่วนั ที่ 1
มกราคม 2553 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีกจิ กรรมสําคัญๆ ดังนี้
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กิ จกรรม

แบบ 56-1

จํานวน

โรดโชว์ในประเทศ

1 ครัง้ /ปี

โรดโชว์ต่างประเทศ

9 ครัง้ /ปี

การเข้าประชุม/การประชุมทางโทรศัพท์กบั ผูบ้ ริหารบริษทั ฯ

96 ครัง้ /ปี

การตอบข้อซักถามและให้ขอ้ มูลทางโทรศัพท์ และทางอีเมล์

3-5 ราย/วัน

การชีแ้ จงข้อมูลรายไตรมาส

8 ครัง้ /ปี

การเยีย่ มชมกิจการบริษทั ฯ

1 ครัง้ /ปี

การจัดกิจกรรมพิเศษอื่นๆ

2 ครัง้ /ปี

ในปี 2553 บริษทั ฯ โดยฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ได้จดั กิจกรรมพิเศษอื่นๆ ได้แก่ การออกบูธเพื่อประชาสัมพันธ์บริษทั ฯ
และเข้าร่วมสัมมนาร่วมกับ Euromoney ในงาน The 4th Euromoney Thailand Investment Forum ระหว่างวันที่ 6 – 7 กรกฎาคม
2553 และงาน SET in the City 2010 ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 18 – 21 พฤศจิกายน 2553 ซึ่ง
กิจกรรมต่างๆ ของบริษทั ฯ ได้รบั ความสนใจจาก ผูถ้ อื หุน้ และนักลงทุนเป็ นอย่างดี
นอกจากกิจกรรมและความรับผิดชอบหลักของฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์แล้ว ตลอดปี ทผ่ี ่านมาฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ได้
ดําเนินงานตามแนวทางปฏิบตั ขิ องบริษทั จดทะเบียนที่ดี และให้ความสําคัญต่อการมีส่วนร่วมของทัง้ องค์กรในการดําเนิน
กิจกรรม โดยจัดให้มกี ารพบปะระหว่างผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั ฯ กับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน ผูถ้ อื หุน้ ตลอดจน
ผูส้ ่วนได้เสีย เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผูบ้ ริหารได้ช้แี จงนโยบายตลอดจนวิสยั ทัศน์ เป็ นการสร้างความเชื่อมันให้
่ กบั ผูถ้ อื หุ้น รวมทัง้
ได้ม ีก ารปรับ ปรุงเว็บ ไซต์ข องฝ่ ายนั ก ลงทุ น สัม พัน ธ์ www.thaiair.com/about-thai/investor-relations/en/investor.html ให้
ทันสมัย และง่ายต่อการสืบค้นข้อมูล

17.

เลขานุการบริษทั ฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสําคัญ ของบทบาทและหน้ าที่ของเลขานุ การบริษัทฯ และได้ปฏิบตั ิตาม
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/15 ซึง่ กําหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้ม ี
เลขานุ การบริษัทฯ รับผิดชอบดําเนินการในนามบริษัทฯ หรือคณะกรรมการ โดยบริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ ให้ นายนิรุจน์ มณีพนั ธ์
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ฝ่ายกฎหมายและกํากับกิจกรรมองค์กร ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ลขานุ การบริษทั ฯ รายงานตรงต่อกรรมการผูอ้ ํานวยการใหญ่
และทําหน้าทีเ่ ป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริษทั ฯ ด้วย

เลขานุการบริ ษทั ฯ มีหน้ าที่และความรับผิดชอบหลักดังนี้

- ประสานงาน และดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่
เกีย่ 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
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-

ดูแลเรือ่ งการกํากับดูแลกิจการ (Corporate Governance)
ดูแลการปฏิบตั ติ ามกฎหมายและกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ และบริษทั จดทะเบียน
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
- ดูแล กํากับ รับผิดชอบการจัดทํา และจัดเก็บรักษารายงานประจําปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายงานข้อมูล
ประจําปี (แบบ 56-1)

18.

นโยบายและวิ ธีการดูแลผูบ้ ริ หารในการนําข้อมูลภายในไปใช้

บริษทั ฯ มีนโยบายปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด โดยบริษทั ฯ ให้ความสําคัญในเรือ่ งหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี เพื่อให้บรรลุผล
ในทางปฏิ บ ั ติ โดยออกประกาศบริษั ท ฯ เรื่อ งการป้ องกั น การใช้ ข้ อ มู ล ภายในเพื่ อ ประโยชน์ ส่ ว นตน ตั ง้ แต่ ปี 2547
เพื่อห้ามกรรมการ รวมถึงกรรมการที่พ้นตําแหน่ งในช่วง 6 เดือน และผู้บริห าร ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ก่ อนการ
ประกาศงบการเงิน 1 เดือน และหลังประกาศ 3 วัน โดยทุกๆ 3 เดือน ฝ่ ายกฎหมายและกํากับกิจกรรมองค์กร จะจัดทําวาระ
แจ้งคณะกรรมการและฝ่ ายบริหาร รวมถึงจัดทําหนังสือแจ้งกรรมการและผูบ้ ริหารเป็ นรายบุคคลถึงช่วงระยะเวลาห้ามทําการ
ซือ้ ขายหุน้ การบินไทย ตามประกาศบริษทั ฯ ฉบับดังกล่าว นอกจากนัน้ ยังจัดทําวาระแจ้งคณะกรรมการบริษทั ฯ และฝ่ ายบริหาร
ทุ ก เดือ น เรื่อ งรายงานการถือ ครองหุ้ น การบิน ไทยของกรรมการบริษั ท ฯ และผู้บ ริห ารระดับ สู ง รวมทัง้ ของคู่ ส มรส
และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ เพื่อแจ้งให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษทั ฯ และฝ่ ายบริหาร
รวมทัง้ แจ้งบทลงโทษ กรณีไม่ได้จดั ทํารายงานการเปลีย่ นแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กําหนด รวมทัง้ กําหนดไว้ในจรรยาบรรณการบินไทย ให้การเปิ ดเผยหรือใช้ขอ้ มูล
ภายในเพือ่ ประโยชน์สว่ นตน ถือว่าเป็ นการผิดวินยั พนักงาน

19.

การพัฒนาความรู้และทักษะของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และฝ่ ายบริ หาร

บทบาทของกรรมการบริษัทจดทะเบียนในการกํ ากับดู แลกิจการที่ดี เป็ นสิ่งที่ได้ร บั ความสนใจจากผู้ม ีส่ วนได้เสีย
หน่ วยงานกํากับดูแล นักลงทุน สถาบัน ผูถ้ อื หุ้น ตลอดจนตัวบริษัทเอง ความคาดหวังจากผูม้ สี ่วนได้เสีย (Stakeholders)
จากการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการบริษทั ฯ ในปั จจุบนั นัน้ มีเพิม่ ขึน้ ผูม้ สี ่วนได้เสียมิได้คาดหวังให้กรรมการเป็ นเพียงแต่ตรา
ยาง แต่มคี วามคาดหวังให้กรรมการมีหน้าทีช่ น้ี ําองค์กรไปสูค่ วามเจริญอย่างยังยื
่ น (Sustainability) ต้องคอยดูแล และปกป้ อง
ผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ ไม่ว่าจะเป็ นรายใหญ่หรือรายเล็กให้ได้รบั ผลตอบแทนสูงทีส่ ุด จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น บริษทั ฯ
จึงเล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาความรูแ้ ละทักษะของคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ ายบริหาร โดยมีนโยบายส่งเสริมและ
ดําเนินการให้คณะกรรมการบริษทั ฯ และฝ่ ายบริหารเข้ารับการอบรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเป็ นการเพิม่ พูนความรูด้ ้านต่างๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับบทบาทหน้าทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมาย ทัง้ ในฐานะกรรมการบริษทั ฯ และกรรมการชุดย่อยต่างๆ อย่างสมํ่าเสมอ ทัง้ ทีจ่ ดั
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ สมาคมบริษัทจดทะเบียน ซึ่งกรรมการส่วนใหญ่ มากกว่าร้อยละ 90 ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรจาก
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) ได้แก่
1. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
2. หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
3. หลักสูตร DCP Refresher Course (Re – DCP)
ส่วนที่ 1-8 หน้า 30

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

4. หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)
5. หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP)
6. หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC)
7. หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FN)
8. หลักสูตร Understanding the Fundamental of Financial Statements (UFS)
9. หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD)

การเข้ารับการอบรมของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และฝ่ ายบริ หาร
คณะกรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ ให้ความสําคัญต่อการเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้
ความสามารถในการปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างสมํ่าเสมอ โดยคณะกรรมการและผูบ้ ริหารบริษทั ฯ ได้ผ่านการอบรม/สัมมนาหลักสูตร
ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (Thai Institute of Directors Association : IOD) และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
มีรายละเอียดการเข้าอบรมของกรรมการและผูบ้ ริหาร ดังนี้
รายชื่อ

ตําแหน่ ง

หลักสูตร

นายอําพน กิตติอําพน

ประธานกรรมการ

- Director Certification Program
(DCP 80 / 2006)

นายสุรชัย ธารสิทธิ ์พงษ์

รองประธานกรรมการคนที่ 1
และกรรมการอิสระ

- Director Accreditation Program
(DAP 73 / 2008)

นายสถิตย์ ลิม่ พงศ์พนั ธุ์

รองประธานกรรมการคนที่ 2

- Director Certification Program
(DCP 28 / 2003)
- The Role of Chairman Program
(RCP 18 / 2008)
- Audit Committee Program
(ACP 22 / 2008)

นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์

กรรมการอิสระ

- Audit Committee Program
(ACP 17 /2007)
- Understanding the Fundamental of
Financial Statements
(UFS 1 / 2006)
- Director Certification Program
(DCP 35 / 2003)
- Finance for Non-Finance
Director (FN 7 / 2003)

ส่วนที่ 1-8 หน้า 31

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

รายชื่อ
นายบรรยง พงษ์พานิช

แบบ 56-1

ตําแหน่ ง
กรรมการอิสระ

หลักสูตร
- Director Accreditation Program
(DAP 36 / 2005)
- The Role of Chairman Program

นายวีระวงค์ จิตต์มติ รภาพ

กรรมการอิสระ

- Director Certification Program
(DCP 0 / 2000)

นายพิชยั ชุณหวชิร

กรรมการอิสระ

- Director Accreditation Program
(DAP 49 / 2005)

พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล

กรรมการอิสระ

นายชัยศักดิ ์ อังค์สวุ รรณ

กรรมการ

- Director Accreditation Program
(DAP 51 / 2006)
- The Role of Chairman Program
(RCP 13 / 2006)

นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม

กรรมการ

- Director Certification Program
(DCP 3 / 2000)
- DCP Refresher Course
(Re-DCP 2 / 2009)

นายคณิศ แสงสุพรรณ

กรรมการ

- Director Accreditation Program
(DAP 21 / 2004)

นายอภิพร ภาษวัธน์

กรรมการ

- Director Accreditation Program (DAP
39 / 2005)

นายประวิช รัตนเพียร

กรรมการ

- Director Accreditation Program
(DAP 08 / 2004)

นายวราห์ สุจริตกุล

กรรมการ

- Director Certification Program
(DCP / 2002)

นายปิ ยสวัสดิ ์ อัมระนันทน์

กรรมการ
และกรรมการผูอ้ ํานวยการใหญ่

- Director Accreditation Program
(DAP 35 / 2005)

นายกวีพนั ธ์ เรืองผกา

รองกรรมการผูอ้ ํานวยการใหญ่
สายการเงินและการบัญชี

- Director Accreditation Program
(DAP 25 / 2004)

เรืออากาศเอก มนตรี จําเรียง

รองกรรมการผูอ้ ํานวยการใหญ่

ส่วนที่ 1-8 หน้า 32

-

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

รายชื่อ

แบบ 56-1

ตําแหน่ ง

หลักสูตร

ฝ่ ายช่าง
นายปานฑิต ชนะภัย

รองกรรมการผูอ้ ํานวยการใหญ่
สายทรัพยากรบุคคลและบริหารทั ่วไป

- Director Certification Program
(DCP 111 / 2008)

นายโชคชัย ปั ญญายงค์

รองกรรมการผูอ้ ํานวยการใหญ่
สายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ

-

นาวาอากาศตรี อัษฎาวุธ วัฒนางกูร

รองกรรมการผูอ้ ํานวยการใหญ่
สายปฏิบตั กิ าร

-

นายธีรพล โชติชนาภิบาล

รักษาการรองกรรมการผูอ้ ํานวยการใหญ่
สายการพาณิชย์

-

นายธงชัย สิงห์กุล

ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ฝ่ายบัญชีการเงิน

-

นายพิเชษฐ์ เรียงวัฒนสุข

ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ฝ่ายการเงินองค์กร

-

นางชาริตา ลีลายุทธ

ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ฝ่ายบัญชีบริหาร
และงบประมาณ

-

การปฐมนิ เทศกรรมการใหม่ (Directors Orientation)
เพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) เกี่ยวกับความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ (Board Responsibilities) ตามข้อเสนอแนะของรายงานการกํากับ ดูแลกิจการเฉพาะบริษัท (Company
Corporate Governance Assessment Report & Recommendations) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
บริษัทฯ ได้จดั ให้มกี ารปฐมนิเทศกรรมการที่ได้รบั การแต่งตัง้ ใหม่ โดยบริษัทฯ ได้จดั เอกสารและข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อ
การปฏิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการ รวมถึงจัดให้มกี ารแนะนํ าลักษณะธุรกิจและแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ สําหรับ
เอกสารและข้อมูลทีเ่ ป็ นประโยชน์ สําหรับกรรมการ ซึง่ ประกอบด้วย
1. หลักการและแนวทางการกํากับดูแลทีด่ ใี นรัฐวิสาหกิจปี 2552
2. คูม่ อื กรรมการบริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)
3. แนวทางปฏิบตั สิ าํ หรับเลขานุการคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ
4. หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษทั ฯ
5. คูม่ อื กรรมการบริษทั จดทะเบียน เล่ม 1 เล่ม 2 เล่ม 3
6. พระราชบัญญัตคิ ุณสมบัตมิ าตรฐานสําหรับกรรมการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ
7. หลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ สี าํ หรับบริษทั จดทะเบียนปี 2549
8. ข้อแนะนําการให้สารสนเทศสําหรับผูบ้ ริหารบริษทั จดทะเบียน
9. สาระสําคัญของพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2551)
ส่วนที่ 1-8 หน้า 33

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

10. ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์เกีย่ วกับการเปิ ดเผยสารสนเทศของบริษทั จดทะเบียน
11. รายงานประจําปี 2552

ส่วนที่ 1-8 หน้า 34

แบบ 56-1

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายการตรวจสอบบัญชี

บริษทั ฯ ยังคงสถานะเป็ นรัฐวิสาหกิจ การตรวจสอบงบการเงินของบริษทั ฯ จะต้องกระทําโดยสํานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน ตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนู ญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 มาตรา 4 (4) และมาตรา 39 (2)
โดยมีการโอนย้ายสับเปลี่ยนเจ้าหน้ าที่รบั รองงบการเงินตามการโยกย้ายของเจ้าหน้ าที่สํานักกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
สําหรับปี 2553 มีคา่ ธรรมเนียมตรวจสอบ 2.90 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับการตรวจสอบบัญชี 1.32 ล้านบาท
ปัจจัยอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสิ นใจลงทุน
ในปั จจุบนั ธุรกิจการบินเป็ นธุรกิจทีม่ กี ารแข่งขันสูง มีปัจจัยเสีย่ งต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจ ซึง่ ส่งผลกระทบโดยตรง
ต่อผลการดําเนินงานและผลตอบแทนการลงทุน เช่น สถานการณ์ เศรษฐกิจโลก และเศรษฐกิจภายในประเทศ ราคานํ้ ามัน
สถานการณ์ของตลาดเงินและตลาดทุน การแข่งขันของสายการบินคู่แข่งต่างๆ ปั ญหาและเหตุการณ์ทางการเมืองทัง้ ในและ
ต่างประเทศ เป็ นต้น
การตัดสิน ใจลงทุน อย่า งรอบคอบ ถูก ต้อ งและฉับ ไว ตลอดจนความรูค้ วามสามารถ ทัก ษะ ประสบการณ์ข อง
ผูบ้ ริหารทุกระดับจะมีความสําคัญอย่างมากต่อผลประกอบการ และผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ ดังนัน้ จึงมีความจําเป็ น ที่
นัก ลงทุน และผูม้ สี ่วนได้เสียทุก ท่า นควรศึก ษา และทําความเข้าใจในรายละเอียดเกี่ยวกับ ข้อมูลของบริษ ทั ฯ และปั จ จัย
อื่นๆ ทีส่ ่งผลกระทบ
การถือครองหุ้น และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษทั ฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ ประจําปี 2553

รายชื่อและตําแหน่ งคณะกรรมการบริษทั ฯ

จํานวน
หุ้นที่
ถือครอง

การเข้าร่วมประชุม /
จํานวนครัง้ ที่มีการ
ประชุม (ครัง้ )

ช่วงระยะเวลาการดํารง
ตําแหน่ ง

1. นายอําพน

กิตติอาํ พน

ประธานกรรมการ

-

18/18

22 เม.ย. 52 - เม.ย. 54

2. นายสุรชัย

ธารสิทธิพงษ์
์

รองประธานกรรมการ
และกรรมการอิสระ

-

14/18

22 เม.ย. 52 - เม.ย. 55

3. นายสถิตย์

ลิม่ พงศ์พนั ธุ์

รองประธานกรรมการ

-

12/18

18 มิ.ย. 52 - เม.ย. 55

4. นายจุลสิงห์

วสันตสิงห์

กรรมการอิสระ

-

10/12

28 เม.ย. 53 - เม.ย. 56

กรรมการตรวจสอบ

-

7/7

กรรมการอิสระ

-

15/18

กรรมการตรวจสอบ

-

11/12

กรรมการอิสระ

-

15/18

กรรมการตรวจสอบ

-

11/12

กรรมการอิสระ

-

14/18

22 เม.ย. 52 - เม.ย. 54

8. พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล

กรรมการอิสระ

-

9/18

22 เม.ย. 52 - เม.ย. 55

9. นายชัยศักดิ ์

กรรมการ

-

17/18

22 เม.ย. 52 - เม.ย. 55

5. นายบรรยง

6. นายวีระวงค์

7. นายพิชยั

พงษ์พานิช

จิตต์มติ รภาพ

ชุณหวชิร
อังค์สวุ รรณ
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22 เม.ย. 52 - เม.ย. 54

28 เม.ย. 53 - เม.ย. 56

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

รายชื่อและตําแหน่ งคณะกรรมการบริษทั ฯ

แบบ 56-1

จํานวน
หุ้นที่
ถือครอง

การเข้าร่วมประชุม /
จํานวนครัง้ ที่มีการ
ประชุม (ครัง้ )

ช่วงระยะเวลาการดํารง
ตําแหน่ ง

10. นายอารีพงศ์

ภู่ชอุ่ม

กรรมการ

-

15/18

22 เม.ย. 52 - เม.ย. 55

11. นายคณิศ

แสงสุพรรณ

กรรมการ

-

17/18

28 เม.ย. 53 - เม.ย. 56

12. นายอภิพร

ภาษวัธน์

กรรมการ

-

18/18

28 เม.ย. 53 - เม.ย. 56

13. นายประวิช

รัตนเพียร

กรรมการ

-

15/15

28 เม.ย. 53 - เม.ย. 56

14. นายวราห์

สุจริตกุล

กรรมการ

-

4/4

8 ต.ค. 53 - เม.ย. 54

15. นายปิ ยสวัสดิ ์

อัมระนันทน์

กรรมการ

-

18/18

26 ต.ค. 52 - เม.ย. 54

16. นายชัยเกษม

นิตสิ ริ ิ

อดีตรองประธาน
กรรมการ

-

6/6

27 ธ.ค. 50 - 28 เม.ย. 53

อดีตกรรมการ
ตรวจสอบ

-

4/4

17. นายวัลลภ

พุกกะณะสุต

อดีตกรรมการ

-

-

22 เม.ย. 52 - 5 ม.ค. 53

18. นายอมรศักดิ ์

นพรัมภา

อดีตกรรมการ

-

9/9

22 เม.ย. 52 - 21 ก.ค. 53

19. นายศุภรัตน์

ควัฒน์กุล

อดีตกรรมการ

-

-

27 ธ.ค. 50 - 26 พ.ค. 52

20. นายกอบชัย

ศรีวลิ าศ

อดีตกรรมการ

-

-

22 เม.ย. 52 - 25 ก.ย. 52

21. นายวิสทุ ธิ ์

ศรีสพุ รรณ

อดีตกรรมการ

-

-

27 ธ.ค. 49 - 22 เม.ย. 52

22. นายวิชติ

สุรพงษ์ชยั

อดีตกรรมการ

-

-

9 เม.ย. 51 - 12 ม.ค. 53

23. พลอากาศเอก สุกําพล สุวรรณทัต

อดีตกรรมการ

-

-

9 เม.ย. 51 - 21 เม.ย. 52

24. นายวิกรม

คุม้ ไพโรจน์

อดีตกรรมการ

-

-

9 เม.ย. 51 - 21 เม.ย. 52

25. นายวิศษิ ฎ์

ลิม้ ประนะ

อดีตกรรมการ

-

-

9 เม.ย. 51 - 21 เม.ย. 52

26. นายรังสรรค์

แสงสุข

อดีตกรรมการ

-

-

9 เม.ย. 51 - 1 เม.ย. 52

27. พลเรือเอก เดชา

อยูพ่ รต

อดีตกรรมการ

-

-

9 เม.ย. 51 - 22 เม.ย. 52

อดีตกรรมการ

-

-

9 เม.ย. 51 - 27 มี.ค. 52

28. พลตํารวจเอก วุฑฒิชยั ศรีรตั นวุฑฒิ

หมายเหตุ : อดีตประธานกรรมการ อดีตรองประธานกรรมการ และอดีตกรรมการ หมายถึง กรรมการบริษทั ฯ ทีพ่ น้ วาระก่อนวันที ่ 31 ธันวาคม 2553

ส่วนที่ 1-8 หน้า 36

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

ตารางแสดงผลตอบแทนคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ประจําปี 2553
ค่าตอบแทนรวม
เบีย้ ประชุม
คณะกรรมการ
(บาท)

รายชื่อคณะกรรมการและตําแหน่ง

1. นายอําพน

กิตติอําพน

ประธานกรรมการ

787,500.00

2. นายสุรชัย

ธารสิทธิพงษ์
์

รองประธานกรรมการ
และกรรมการอิสระ

728,437.50

3. นายสถิตย์

ลิม่ พงศ์พนั ธุ์

รองประธานกรรมการ

4. นายจุลสิงห์

วสันตสิงห์

กรรมการอิสระ

พงษ์พานิช

กรรมการอิสระ

จิตต์มติ รภาพ

กรรมการอิสระ

45,000.00

156,624.70

930,062.20

703,125.00

52,500.00

81,500.70

837,125.70

483,750.00

30,000.00

40,959.80

736,959.80

94,579.91

1,107,079.91

94,579.91

1,137,079.91

182,250.00
675,000.00

ชุณหวชิร

45,000.00
292,500.00

675,000.00

กรรมการตรวจสอบ
7. นายพิชยั

รวมผลตอบ
แทน (บาท)

904,980.16

กรรมการตรวจสอบ
6. นายวีระวงค์

ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
(บาท)
-

เงินรางวัล
ประจําปี
(โบนัส) จาก
ผลประกอบ
การปี 2552
(บาท)
117,480.16

กรรมการตรวจสอบ
5. นายบรรยง

เบีย้ ประชุม
อนุกรรมการ
(บาท)

75,000.00
292,500.00

กรรมการอิสระ

675,000.00

75,000.00

8. พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล

กรรมการอิสระ

607,500.00

37,500.00

94,579.91

739,579.91

9. นายชัยศักดิ ์

อังค์สุวรรณ

กรรมการ

720,000.00

165,000.00

94,579.91

979,579.91

10. นายอารีพงศ์

ภู่ชอุ่ม

กรรมการ

697,500.00

105,000.00

94,579.91

897,079.91

11. นายคณิศ

แสงสุพรรณ

กรรมการ

720,000.00

150,000.00

94,579.91

964,579.91

12. นายอภิพร

ภาษวัธน์

กรรมการ

720,000.00

127,500.00

12,660.30

860,160.30

13. นายประวิช

รัตนเพียร

กรรมการ

650,625.00

120,000.00

-

770,625.00

14. นายวราห์

สุจริตกุล

กรรมการอิสระ

149,032.26

15,000.00

-

164,032.26

15. นายปิ ยสวัสดิ ์

อัมระนันทน์

กรรมการ

720,000.00

172,500.00

24,948.24

917,448.24

16. นายชัยเกษม

นิตสิ ริ ิ

อดีตรองประธาน
กรรมการ

251,250.00

13,312.50

152,482.18

528,044.68

94,579.91

99,418.62

อดีตกรรมการ
ตรวจสอบ
17. นายวัลลภ

พุกกะณะสุต

อดีตกรรมการ

135,539.71

885,539.71

111,000.00
4,838.71
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บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

รายชื่อคณะกรรมการและตําแหน่ง

แบบ 56-1

ค่าตอบแทนรวม
เบีย้ ประชุม
คณะกรรมการ
(บาท)

18. นายอมรศักดิ ์

นพรัมภา

อดีตกรรมการ

19. นายศุภรัตน์

ควัฒน์กุล

อดีตกรรมการ

-

20. นายกอบชัย

ศรีวลิ าศ

อดีตกรรมการ

21. นายวิสทุ ธิ ์

ศรีสพุ รรณ

22. นายวิชติ

ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
(บาท)
120,000.00

เงินรางวัล
ประจําปี
(โบนัส) จาก
ผลประกอบ
การปี 2552
(บาท)

รวมผลตอบ
แทน (บาท)

135,539.71

662,233.26

-

57,669.54

57,669.54

-

-

58,088.45

58,088.45

อดีตกรรมการ

-

-

40,959.80

40,959.80

สุรพงษ์ชยั

อดีตกรรมการ

-

-

40,959.80

40,959.80

23. พลอากาศเอก สุกําพล สุวรรณทัต

อดีตกรรมการ

-

-

40,959.80

40,959.80

24. นายวิกรม

คุม้ ไพโรจน์

อดีตกรรมการ

-

-

40,959.80

40,959.80

25. นายวิศษิ ฎ์

ลิม้ ประนะ

อดีตกรรมการ

-

-

40,959.80

40,959.80

26. นายรังสรรค์

แสงสุข

อดีตกรรมการ

-

-

33,512.57

33,512.57

27. พลเรือเอก เดชา

อยูพ่ รต

อดีตกรรมการ

-

-

40,959.80

40,959.80

อดีตกรรมการ

-

-

31,650.76

31,650.76

28. พลตํารวจเอก วุฑฒิชยั ศรีรตั นวุฑฒิ

406,693.55

เบีย้ ประชุม
อนุกรรมการ
(บาท)

หมายเหตุ : อดีตประธานกรรมการ อดีตรองประธานกรรมการ และอดีตกรรมการ หมายถึง กรรมการบริษทั ฯ ทีพ่ น้ วาระก่อนวันที ่ 31 ธันวาคม 2553

บุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษทั ฯ มีพนักงานจํานวน 25,884 คน โดยทัวไป
่ พนักงานของบริษทั ฯ จะสิน้ สุดสภาพ
การเป็ นพนักงานเมื่อสิน้ สุดรอบปี งบประมาณของทางการ (วันที่ 30 กันยายน) ทีพ่ นักงานนัน้ มีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ บริษทั ฯ
มีขอ้ จํากัดตามแนวปฏิบตั ภิ ายในบางประการเกีย่ วกับมาตรการทีจ่ ะนํามาใช้ในการดําเนินการลดจํานวนพนักงานเพื่อการเพิม่
ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน หรือลดต้นทุน ทัง้ นี้ แนวปฏิบตั ิภายในของบริษัทฯ ได้กําหนดให้สอดคล้องกับกฎหมาย
แรงงานของประเทศไทย ซึ่งมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจ้างแรงงานและการเลิกจ้างพนักงาน ตลอดจนการเกษียณอายุการ
ทํางาน
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บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

ตารางแสดงจํานวนพนักงานแยกตามสถานที่ปฏิ บตั ิ งานและหน้ าที่ ณ วันที่ที่แสดงไว้
จํานวนพนักงาน (คน)
ปี 2553
จํานวนพนักงานทัง้ หมด*

ปี 2553

ปี 2553

25,884

27,002

27,193

22,563

23,481

23,569

 สถานทีอ่ ่นื ในประเทศไทย

1,648

1,773

1,791

 ต่างประเทศ

1,673

1,748

1,833

- นักบิน

1,450

1,455

1,475

- พนักงานต้อนรับบนเครือ่ งบิน

5,984

6,163

6,128

 ฝ่ ายช่าง

4,467

4,620

4,446

 สายการพาณิชย์

1,951

2,052

2,290

 ฝ่ ายบริการลูกค้าภาคพืน้

3,328

3,491

3,542

 ฝ่ ายบริการลานจอดและอุปกรณ์
ภาคพืน้

2,328

2,462

2,532

 ฝ่ ายครัวการบิน

1,996

2,134

2,185

 ฝ่ ายการพาณิชย์สนิ ค้าและ
ไปรษณียภัณฑ์

1,695

1,757

1,780

 ฝ่ ายอื่นๆ

2,685

2,868

2,815

แบ่งตามสถานที่ปฏิ บตั ิ งาน
 กรุงเทพฯ

แบ่งตามหน้ าที่
 ลูกเรือบนเทีย่ วบิน

หมายเหตุ : * ไม่รวมบุคลากรทีเ่ ป็ นบุคคลภายนอก ตลอดจนบุคคลทีก่ องทัพอากาศไทยส่งมาปฏิบตั งิ าน

ตัวชี้วดั ผลการปฏิ บตั ิ หน้ าที่หลัก (Key Performance Indicators : KPIs)
บริษทั ฯ กําหนดให้มตี วั ชีว้ ดั ผลการปฏิบตั หิ น้าทีห่ ลัก (Key Performance Indicators: KPIs) สําหรับพนักงาน ทัง้ นี้
มีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นการตอบแทนแก่พนักงานที่มผี ลการปฏิบตั หิ น้ าที่ท่ดี ี อีกทัง้ ยังเป็ นการเสริมสร้างความรับผิดชอบ
ให้กบั พนักงานในทุกระดับชัน้ ขององค์กร ตัวชีว้ ดั ผลการปฏิบตั หิ น้าทีห่ ลักนี้เชื่อมโยงโดยตรงกับความสามารถในการทํากําไร
และเมตริกซ์ชว้ี ดั ผลการปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างอื่น เพื่อให้วตั ถุประสงค์ของฝ่ ายบริหารสอดคล้องตรงกันกับวัตถุประสงค์ของผูถ้ อื หุน้
ปั จจุบนั บริษทั ฯ ได้กําหนดให้มตี วั ชีว้ ดั ผลการปฏิบตั หิ น้าทีห่ ลักสําหรับผูบ้ ริหารระดับสูง ซึ่งรวมถึงกรรมการผูอ้ ํานวยการใหญ่
รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่สายการพาณิชย์ สายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ สายทรัพยากรบุคคลและบริหารทัวไป
่ สายการเงิน
และการบัญชี สายปฏิบตั กิ าร ฝ่ ายช่าง และกรรมการผูจ้ ดั การกลุ่มธุรกิจสนับสนุนการบินทัง้ 3 กลุ่มของบริษทั ฯ
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บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

ตัวชี้วดั ผลการปฏิบตั ิหน้ าที่หลักสําหรับผู้บริหารระดับสูงจะแตกต่างกันไปตามเป้ าหมายและจุดมุ่งหมายในการ
ปฎิบตั งิ านทีม่ ภี ารกิจต่างกัน อย่างไรก็ดี โดยทัวไปแล้
่
ว ตัวชีว้ ดั ผลการปฏิบตั หิ น้าทีห่ ลักจะเป็ นการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
และเป้ าหมายโดยรวมของแต่ละฝ่ ายทีเ่ กี่ยวข้องทีผ่ ูบ้ ริหารระดับสูงกํากับดูแล และของบริษทั ฯ เป็ นการทัวไป
่ ทัง้ นี้ สําหรับ
ตัวชีว้ ดั ผลการปฏิบตั หิ น้าทีห่ ลักของกรรมการผูอ้ ํานวยการใหญ่นนั ้ แบ่งออกเป็ น 3 เกณฑ์หลัก ได้แก่ (1) เกณฑ์ผลงานด้าน
การเงิน เช่น กําไรก่ อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย (EBITDA) กําไรสุทธิไม่รวมรายการพิเศษ
(Adjusted Net Profit) ผลกําไรเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit) อัตราส่วนความสามารถในการชําระหนี้ (DSCR) (2)
เกณฑ์ผลงานด้านกลยุทธ์และการปฏิบตั กิ าร เช่น การจัดทําแผนวิสาหกิจ ผลการจัดอันดับสายการบิน ผลการสํารวจความ
พึงพอใจของลูกค้า การปรับโครงสร้างธุรกิจ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการและระบบบริหารรายได้ การบริหารผลงานของฝ่ าย
บริหาร (3) เกณฑ์คุณลักษณะในการทํางานในฐานะผูบ้ ริหารสูงสุดขององค์กร เช่น ผลการสร้างความพร้อมผูบ้ ริหารในการ
ปรับเปลีย่ นองค์กร ผลการประเมินคุณลักษณะของผูบ้ ริหารระดับสูงทีจ่ าํ เป็ นในการทํางานเพือ่ ให้ได้ผลทีเ่ ป็ นเลิศ
บริษทั ฯ ได้นําตัวชีว้ ดั ผลการปฏิบตั หิ น้าทีห่ ลักมาใช้กบั รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่ กรรมการผูจ้ ดั การกลุ่มธุรกิจ
ผูอ้ ํานวยการใหญ่ และผูอ้ ํานวยการฝ่ ายของกลุ่มธุรกิจในปี 2553 นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้เริม่ ทําร่างตัวชีว้ ดั ของผูอ้ ํานวยการใหญ่
สําหรับปี 2554 และคาดว่าจะนําตัวชีว้ ดั ผลการปฏิบตั หิ น้าทีห่ ลักมาใช้กบั ผูอ้ าํ นวยการทุกคนไดัในปี 2554
การสรรหาบุคลากรการบิน
โดยทัว่ ไป บริษัท ฯ จะว่าจ้างนั ก บิน และพนั ก งานต้อนรับ ที่ม ีสญ
ั ชาติไทย และว่าจ้างพนัก งานต้อนรับ ที่ม ิได้ม ี
สัญชาติไทยเฉพาะในบางเส้นทางบินทีพ่ นักงานต้อนรับจําเป็ นต้องมีทกั ษะทางภาษาทีเ่ กีย่ วข้องให้ปฏิบตั งิ านบนเส้นทางบิน
นัน้ แหล่งทีส่ าํ คัญในการสรรหานักบินคือ (ก) นักบินฝึ กหัดทุนการบินไทย ได้แก่ บุคคลทีไ่ ม่เคยมีประสบการณ์ดา้ นการบิน
มาก่อน มีวุฒกิ ารศึกษาระดับปริญญาตรี สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทีไ่ ด้รบั การรับรองจากหน่ วยงานของรัฐ และ (ข)
นักบินผูถ้ อื ใบอนุ ญาตนักบินพาณิชย์ตรี ได้แก่นักบินทีม่ ใี บอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรีทม่ี ปี ระสบการณ์ในการบินแล้ว และผูท้ ่ี
ยังขาดประสบการณ์ ในการบินพาณิชย์ รวมทัง้ นักบินที่มคี ุณสมบัตจิ ากสายการบินอื่น และนักบินจากกองทัพอากาศไทย
กองทัพบกไทย กองทัพเรือไทย เจ้าหน้าทีต่ าํ รวจ และเจ้าหน้าทีจ่ ากหน่วยราชการอื่น
ผูท้ ส่ี มัครนักบินจะต้องผ่านขัน้ ตอนการคัดเลือกโดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกหลายประการ รวมถึงผล
การเรียน ความพร้อมของร่างกาย และสุข ภาพจิต และที่สําคัญ ที่สุด คือการทดสอบความถนัด และจิตวิทยาการบิน ซึ่ง
ดําเนินการโดยสถาบันด้านจิตวิทยาการบินทีเ่ ป็ นทีย่ อมรับในระดับนานาชาติ ในช่วงเวลาหลายปี ทผ่ี ่านมานี้ มีผูท้ ่ผี ่านการ
ทดสอบเข้ามาเป็ นนักบินฝึกหัดทุนการบินไทยประมาณร้อยละ 2 ถึงร้อยละ 3 ของจํานวนผูส้ มัคร และมีนักบินผูม้ ใี บอนุ ญาต
นักบินพาณิชย์ตรีประมาณร้อยละ 9 ถึงร้อยละ 19 ทีผ่ ่านขัน้ ตอนการสรรหา นักบินใหม่ทผ่ี ่านการสรรหานี้ จะได้เป็ นนักบิน
ผูช้ ่วยก็ต่อเมื่อผ่านการฝึ กอบรมหลักสูตรนักบินพาณิชย์เบื้องต้น (Airline Transition Training) หลักสูตรการฝึ กบินเฉพาะ
แบบ (Aircraft Type Course) และหลักสูตรฝึ กบินเปลีย่ นแบบเครื่องบิน (Aircraft Conversion Course) เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
(การฝึ กอบรมดังกล่าวจะใช้เวลาประมาณ 2 ปี สําหรับนักเรียนฝึ กหัดทุนการบินไทย และประมาณ 1 ปี สําหรับนักบินผูถ้ อื
ใบอนุ ญาตนักบินพาณิชย์ตรี) และจะต้องทํางานกับบริษทั ฯ หลังจากทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ เป็ นนักบินผูช้ ่วยเป็ นระยะเวลาไม่ต่ํากว่า
8 ปี
บริษัทฯ สรรหาพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเมื่อบริษัทฯ ต้องการ พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจะต้องมีทกั ษะ
ภาษาอังกฤษดี การว่าจ้างพนักงานต้อนรับบนเครือ่ งบินทีบ่ ริษทั ฯ สรรหาใหม่จะมีระยะเวลาการว่าจ้างตามสัญญา 5 ปี
โดยหลักแล้ว บริษทั ฯ สามารถรักษาบุคลากรการบินไว้ได้ โดยอาศัยข้อตกลงตามสัญญาจ้าง การให้สวัสดิการ และ
ผลประโยชน์ ตอบแทนที่แข่งขันได้ เช่น การให้ส่วนลดบัตรโดยสาร ตลอดจนเสริมสร้างวัฒ นธรรมองค์กรและส่งเสริมให้
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พนักงานมีความรักและความผูกพันต่อบริษทั ฯ อีกทัง้ บริษทั ฯ ยังได้จดั ให้มกี ารฝึ กอบรมและโครงการพัฒนาขีดความสามารถ
ให้แก่บุคลากรอย่างสมํ่าเสมอ ทําให้บริษทั ฯ สามารถรักษาบุคลากรการบินไว้ได้
ผลตอบแทนของพนักงาน
บริษทั ฯ มีนโยบายการให้ผลตอบแทนแก่พนักงาน โดยการเชือ่ มโยงกับผลการปฏิบตั งิ าน และการให้ผลตอบแทนที่
มุง่ เน้นผลงาน (Performance Management & Performance Based Reward) โดยผลตอบแทนในส่วนของเงินเดือนและเงิน
รางวัลประจําปี จะพิจารณาตามหลักเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการบริษทั ฯ กําหนด นอกจากนี้ พนักงานยังได้รบั สวัสดิการ และสิทธิ
ประโยชน์ไม่น้อยกว่าทีก่ ฎหมายกําหนด
บริษัทฯ มีกองทุนบําเหน็ จสําหรับพนักงานประจําที่บริษัทฯ ว่าจ้างก่อนวันที่ 26 มิถุนายน 2535 เงินบําเหน็ จนี้
จะจ่ายงวดเดียวให้แก่พนักงานโดยมีจํานวนเทียบเท่ากับอัตราเงินเดือนล่าสุดของพนักงานผูน้ ัน้ คูณด้วยจํานวนปี ของการ
ทํางาน ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ส่งเงินเข้ากองทุนดังกล่าวคิดเป็ นร้อยละ 10 ของเงินเดือนสําหรับพนักงานทีอ่ ยู่ในกองทุน นอกจากนี้
บริษัทฯ ยังมีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงานประจําที่ว่าจ้างตัง้ แต่วนั ที่ 26 มิถุนายน 2535 และสําหรับพนักงานที่
ว่าจ้างก่อนวันดังกล่าว ซึ่งเลือกที่จะออกจากการเป็ นสมาชิกกองทุ น บําเหน็ จเพื่อเข้าเป็ น สมาชิก กองทุ น สํารองเลี้ยงชีพ
สําหรับ สมาชิก กองทุ น สํารองเลี้ยงชีพ ที่ม ีอายุก ารทํางานน้ อยกว่า 20 ปี บริษัท ฯ จะส่งเงิน สมทบกองทุ น ร้อยละ 9 ของ
เงินเดือน ส่วนพนักงานส่งเงินสมทบเข้ากองทุนร้อยละ 2 ถึงร้อยละ 9 ของเงินเดือน สําหรับพนักงานทีม่ อี ายุงานอย่างน้อย
20 ปี บริษทั ฯ จะส่งเงินสมทบกองทุนร้อยละ 10 ของเงินเดือน ส่วนพนักงานส่งเงินสมทบกองทุนร้อยละ 2 ถึงร้อยละ 10 ของ
เงินเดือน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 พนักงานจํานวน 3,073 คน เป็ นสมาชิกกองทุนบําเหน็จ และพนักงานจํานวน 21,452 คน
เป็ นสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ทัง้ กองทุนบําเหน็จและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเป็ นกองทุนเฉพาะสําหรับพนักงานของ
บริษทั ฯ ทีไ่ ด้รบั การว่าจ้างเป็ นพนักงานประจําในประเทศไทยหรือพนักงานทีถ่ ูกโอนไปทํางานชัวคราวในต่
่
างประเทศ
ตารางแสดงผลตอบแทนที่เป็ นตัวเงิ นที่จ่ายให้แก่พนักงานตามปี หรือรอบระยะเวลาที่แสดงไว้
หน่ วย : ล้านบาท
ผลตอบแทนที่เป็ นตัวเงิ นแก่พนักงาน

ปี 2553

ปี 2552

ปี 2551

พนักงานทัวไป
่

24,054

18,252

21,399

นักบิน

5,296

4,338

4,952

พนักงานต้อนรับบนเครือ่ งบิน

8,778

7,346

8,615

รวม

38,128

29,936

34,966

หมายเหตุ : จํานวนรวมผลตอบแทนอาจไม่ตรงกับผลรวมผลตอบแทนของพนักงานแต่ละประเภท เนือ่ งจากมีการปั ด
เศษทศนิยม

โครงการร่วมใจจากองค์กรและโครงการ Golden Handshake
บริษัท ฯ ได้นํ า โครงการร่ว มใจจากองค์ก รสํา หรับ พนั ก งานทัว่ ไปมาใช้ในปี 2553 เพื่อ ตอบสนองยุ ท ธศาสตร์
การบริหารกําลังคนของบริษทั ฯ ให้มคี วามสามารถในการแข่งขัน และเพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์กร รวมทัง้
เป็ นการปรับปรุงโครงสร้างต้นทุนบุคลากรโดยรวมในระยะยาว โดยเปิ ดโอกาสให้พนักงานทีม่ อี ายุตงั ้ แต่ 45 ปี และอายุงาน
ตัง้ แต่15 ปี ขน้ึ ไป เข้าร่วมโครงการโดยสมัครใจ พนักงานทีไ่ ด้รบั อนุ มตั ใิ ห้ออกตามโครงการจะได้รบั ผลประโยชน์ตอบแทน
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ตามโครงการและผลประโยชน์ อ่ืน ๆ ทัง้ นี้ มีพนักงานสมัครเข้าร่วมโครงการจํานวน 632 คน และมีผู้ได้รบั อนุ มตั ิให้ออก
จํานวน 628 คน
ในปี 2553 บริษทั ฯ มีโครงการ Golden Handshake สําหรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินทีป่ ฏิบตั งิ านกับบริษทั ฯ
มานาน และสําหรับพนักงานสังกัดสถานีพษิ ณุโลก อุบลราชธานี และแม่ฮ่องสอน ซึ่งบริษทั ฯ หยุดทําการบิน เพื่อเปิ ดโอกาส
ให้พนักงานดังกล่าวเกษียณอายุก่อนกําหนดได้เป็ นกรณีพเิ ศษ โดยมีผูส้ มัครเข้าร่วมโครงการและได้รบั อนุ มตั ใิ ห้ออกจาก
บริษทั ฯ จํานวน 58 และ 23 คน ตามลําดับ
พนักงานทีไ่ ด้รบั อนุ มตั ใิ ห้ออกตามโครงการดังกล่าวข้างต้นจะพ้นสภาพพนักงาน โดยได้รบั ผลประโยชน์ตอบแทน
ตามโครงการโดยสรุปดังต่อไปนี้
• ผลประโยชน์ ตอบแทนตามโครงการตามที่ระบุไว้ในโครงการนัน้ ๆ แล้วแต่กรณี เช่น ผลประโยชน์ ตอบแทน
จํานวนเท่ากับจํานวนปี ทท่ี าํ งาน คูณด้วยเงินเดือนค่าจ้างสุดท้าย สูงสุดไม่เกิน 30 เดือน แต่ตอ้ งไม่เกินอายุงานทีเ่ หลือนับเป็ น
เดือนตัง้ แต่วนั ทีท่ ร่ี ะบุตามโครงการจนถึงวันที่ 30 กันยายนของปี ทเ่ี กษียณอายุ หรือผลประโยชน์ตอบแทนจํานวน 30 เท่า
ของเงินเดือนค่าจ้างสุดท้าย เป็ นต้น
• ผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ตามแต่กรณี อาทิ เงินตอบแทนพิเศษ เท่ากับเงินเดือนค่าจ้างสุดท้ายจํานวน 10 เดือน
เงินบําเหน็จ หรือเงินกองทุนสํารองเลีย้ งชีพ เงินรางวัลประจําปี สิทธิประโยชน์เรือ่ งบัตรโดยสารพนักงาน การรักษาพยาบาล
นโยบายการพัฒนาและฝึ กอบรมพนักงาน
ฝ่ ายพัฒนาและฝึ กอบรมบุคลากร ให้ความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพบุคลากรของบริษทั ฯ ให้ได้มาตรฐานและ
มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง รวมทัง้ เสริมสร้างศักยภาพของพนักงาน การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ส่งเสริมให้พนักงานมี
ความรักและความผูกพันในองค์กร ปลูกฝั งคุณ ธรรม และจิตสํานึกที่ดใี ห้กบั พนักงาน ให้ความสําคัญ ในด้านการวิจยั และ
พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม พัฒนานวัตกรรมในการฝึกอบรม เพือ่ ให้มรี ะบบการฝึกอบรมบุคลากรทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
กระบวนการสรรหาและคัดเลือกพนักงานของบริษทั ฯ เป็ นไปตามนโยบายและขัน้ ตอนภายในของบริษทั ฯ
บริษทั ฯ กําหนดมาตรฐานเกี่ยวกับการว่าจ้างพนักงานโดยพิจารณาถึงอัตราว่างของแต่ละแผนก โดยบริษทั ฯ จะ
คัด เลือ กพนั ก งานที่บ ริษัท ฯ เชื่อ ว่า สามารถปฏิบ ัติงานเพื่อ บรรลุ ว ตั ถุ ป ระสงค์ข องบริษัท ฯ และสามารถปรับ ตัว เข้า กับ
วัฒนธรรมองค์กรได้ บริษทั ฯ มีระบบการประเมินผลการปฏิบตั งิ านทีม่ คี ุณภาพ กําหนดตัวชีว้ ดั ทีเ่ หมาะสมกับเป้ าหมายของ
แผนงานและหน่ วยงาน เป็ นระบบที่เชื่อมโยงการให้ผลตอบแทนตามผลงาน และสนับสนุ นให้พนักงานพัฒนาผลงานของ
ตนเอง พัฒ นาองค์ความรู้ข องพนักงานทุก ระดับอย่างต่อเนื่อง ให้ตรงกับความต้องการในการดําเนิน ภารกิจขององค์ก ร
ตลอดจนส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมและมีจติ สํานึกรักองค์กรเสมือนเป็ นเจ้าของ
บริษทั ฯ จัดหลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพและการจัดการให้กบั พนักงาน โครงการฝึกอบรมต่างๆ จะเน้นทีห่ ลักสูตร
เพื่อการบรรลุเป้ าหมายส่วนบุคคลและเป้ าหมายทางธุรกิจ โดยมีวตั ถุประสงค์ให้พนักงานสามารถตอบสนองการเปลีย่ นแปลง
ภายในองค์กรได้อย่างสร้างสรรค์ บริษทั ฯ มีศูนย์ฝึกอบรมทัง้ หมด 10 แห่ง และดําเนินการฝึ กอบรมด้านต่างๆ เช่น การฝึกอบรม
ทักษะในการเป็ นนักบินประจําเที่ยวบิน (Flight Deck Crew Skills) ทักษะในการเป็ นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน (Cabin
Crew Skills) ทรัพยากรพนักงานประจําเทีย่ วบิน (Flight Crew Resources) ทักษะด้านภาษาสําหรับพนักงานประจําเทีย่ วบิน
(Flight Crew Language Skills) ทักษะการพัฒ นาทรัพยากรบุคคล (Corporate Human Resource Development) ทักษะ
การบริก ารภาคพืน้ (Ground Services) ทัก ษะการบริก ารด้า นขนส่ง (Cargo) ทัก ษะการบริก ารด้า นอาหาร (Catering)
ทัก ษะทางช่า ง (Technical Skills) ทัก ษะเชิงพาณิช ย์ (Commercial) การฝึ ก อบรมด้านธุร กิจ การบิน (Airline Training)
การฝึ ก อบรมด้ า นการบริห าร (General Management Training) การฝึ ก อบรมด้ านเทคโนโลยีส ารสนเทศ (Information
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Technology Skills) และการฝึ กอบรมด้านภาษาและนวัตกรรมการสอน (Language and Training Innovations) นอกจากนี้ ยังมี
การจัดทําโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึก ษาภายนอกอื่น ๆ ในการให้ก ารศึก ษาในระดับ ที่สูงขึ้น แก่
พนักงาน
พนักงานทัวไป
่
บริษทั ฯ ให้ความสําคัญในการฝึ กอบรมพนักงานทุกฝ่ ายทุกระดับ โดยฝ่ ายฝึ กอบรมและพัฒนาของบริษทั ฯ มีหน้าที่
ในการวางแผนการจัดทําหลักสูตรและดําเนินการฝึ กอบรม โดยมีหลักสูตรทัง้ ด้านการบริหารจัดการสําหรับผูบ้ ริหาร และการ
พัฒนาทักษะด้านเทคนิคเฉพาะด้าน ด้านทัศนคติและความรู้ ตลอดจนด้านการทบทวนการปฏิบตั งิ าน ซึง่ พนักงานทุกคนต้องเข้า
รับการอบรมอย่างสมํ่าเสมอ
บุคลากรการบิน
บริษทั ฯ ให้ความสําคัญในการฝึ กอบรมนักบินและพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินอย่างมาก เพื่อให้บุคลากรมีทกั ษะ
และความสามารถที่เพีย งพอต่ อ การให้บ ริก ารผู้โดยสาร บริษัท ฯ ได้จ ัด หลัก สูต รการฝึ ก อบรมนั ก บิน เบื้อ งต้น (Airline
Transition Training) เพื่อผลิตบุคลากรทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการปฏิบตั กิ ารบิน ซึง่ ความรับผิดชอบในส่วนนี้เป็ นของฝ่ ายพัฒนา
ทรัพยากรการบินของบริษัทฯ ทัง้ นี้ บริษัทฯ มีเป้ าหมายจะผลิตนักบินประมาณปี ละ 70 คน ในส่วนของพนักงานต้อนรับบน
เครื่องบิน พนักงานทุกคนจะต้องผ่านการฝึ กฝนทัง้ ภาคทฤษฎีและปฏิบตั เิ ป็ นเวลา 8-9 สัปดาห์ โดยทําการฝึ กภาคปฏิบตั ใิ น
ห้องฝึ กจําลองงานบริการบนเครื่องบิน (Cabin Service Trainer) และทดลองงานบริการบนเครื่องบินอีก 6 เดือน บริษทั ฯ ยัง
จัด ให้ม ีก ารฝึ ก อบรมการพัฒ นาทัศ นคติต่ อ งานและลูก ค้า จัด สัม มนาพนัก งานต้อ นรับ บนเครื่อ งบิน ในทุ ก ระดับ ชัน้ เพื่อ
ปลุกจิตสํานึกการให้บริการทีด่ ี
บุคลากรการบินประกอบด้วย :
นักบิน
บริษทั ฯ ให้ความสําคัญกับการฝึ กอบรมนักบินเป็ นอย่างยิง่ เพื่อให้ได้นักบินทีไ่ ด้มาตรฐานตามกฎเกณฑ์ขององค์การ
การบิน พลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization) บริษัท ฯ จะส่งผู้ท่ีผ่านการสอบคัด เลือกไป
ฝึ กอบรมเพื่อเป็ นนักบินทีส่ ถาบันการฝึ กบิน เป็ นเวลา 12 เดือน เพื่อให้ได้รบั ใบอนุ ญาตนักบินพาณิชย์ตรีจากกรมการบินพล
เรือ น เมื่อ ได้ ร ับ ใบอนุ ญ าตนั ก บิน แล้ ว นั ก บิน จะเข้า รับ การฝึ ก อบรมในหลัก สู ต รนั ก บิน เบื้อ งต้ น (Airline Transition
Training) หลัก สูต รการฝึ ก บิน เฉพาะแบบ (Aircraft Type Course) และหลัก สูต รการฝึ ก เปลี ่ย นแบบเครื่อ งบิน
(Aircraft Conversion Course) เป็ น เวลาอย่า งน้อ ย 12 เดือน นักบินดังกล่าวจึงจะได้รบั ใบอนุ ญ าตจากกรมการบินพล
เรือนให้ทําการบินกับเครื่องบินของบริษทั ฯ นักบินผูช้ ่วยของบริษทั ฯ จะต้องมีประสบการณ์ดา้ นการบินอย่างน้อย 8 ปี นักบิน
ผูช้ ่วยทีผ่ ่านการประเมินจะได้รบั การคัดเลือกเข้ารับการทดสอบและพิจารณาเลื่อนตําแหน่ งเป็ นกัปตันหรือนักบินทีห่ นึ่ง (Pilot in
Command) ปั จจุบนั บริษทั ฯ มีเครือ่ งฝึกบินจําลองสําหรับแบบของเครือ่ งบินแบบโบอิง้ และแบบแอร์บสั ทีบ่ ริษทั ฯ ทําการบินอยู่
จํานวน 6 แบบ ติดตัง้ อยู่ทส่ี าํ นักงานใหญ่ของบริษทั ฯ เพื่อใช้ในการฝึ กอบรมและเพิม่ พูนทักษะของนักบิน โดยนักบินจะสามารถ
ทําการฝึ กการนํ าเครื่องบินขึน้ และลงจอด ณ ท่าอากาศยานต่าง ๆ ได้ทวโลก
ั่
ในสภาพภูมอิ ากาศทุกประเภททัง้ ภาวะปกติและ
ฉุ กเฉิน นอกจากนี้ นักบินทุกคนจะต้องผ่านการตรวจสุขภาพตามระยะเวลาที่กําหนด และต้องเข้ารับการฝึ กอบรมด้านความ
ปลอดภัยในด้านการปฏิบตั กิ ารบิน โดยทัวไป
่ นักบินของบริษทั ฯ จะเกษียณอายุเมือ่ มีอายุครบ 60 ปี
พนักงานต้อนรับบนเครือ่ งบิน
ผูท้ บ่ี ริษทั ฯ รับเข้าเป็ นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจะได้รบั การฝึ กอบรมทีศ่ ูนย์ฝึกอบรมหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
เป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือน และมีการฝึ กอบรมเพิม่ เติมตลอดระยะเวลาการทํางาน พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินมีสทิ ธิ
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ได้รบั การพิจารณาเลื่อนตําแหน่งเป็ นหัวหน้าพนักงานต้อนรับบนเครือ่ งบินหลังจากปฏิบตั งิ านในตําแหน่งพนักงานต้อนรับบน
เครื่องบินเป็ นเวลา 10 ปี และมีสทิ ธิได้รบั การพิจารณาเลื่อนตําแหน่ งเป็ นผูจ้ ดั การเที่ยวบินหลังจากปฏิบตั งิ านในตําแหน่ ง
หัวหน้าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเป็ นเวลา 2 ปี โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตั งิ าน ผลสอบข้อเขียน การสัมภาษณ์ และ
คะแนนการวัดผลภาษาอังกฤษ TOEIC 650 คะแนนขึน้ ไป
บริษัท ฯ ให้ค วามสําคัญ ในการพัฒ นาศัก ยภาพของพนัก งานต้อนรับ บนเครื่องบิน อย่างต่ อเนื่ อง โดยมีก ารวาง
แผนการฝึกอบรมสําหรับพนักงานตัง้ แต่แรกเข้า การฝึ กอบรมสําหรับเปลีย่ นแบบเครือ่ งบิน และการฝึกอบรมสําหรับพนักงาน
ต้ อ นรับ บนเครื่อ งบิ น ที่ ไ ด้ ร ับ การเลื่อ นตํ า แหน่ ง สู ง ขึ้น จนถึ ง ระดับ ผู้ จ ัด การเที่ ย วบิ น พนั ก งานต้ อ นรับ บนเครื่อ งบิ น
ทุกคน จะได้รบั การฝึ กอบรมเพื่อทบทวนเรื่องระบบความปลอดภัย และการบริการอย่างน้ อย 1 ครัง้ ภายใน 1 ปี โดยให้
ความสําคัญ กับการฝึ กอบรมทัง้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ ให้พนักงานมีความรูค้ วามชํานาญ มีทศั นคติและใจรักต่องาน
บริการ (Service-Minded) ควบคูไ่ ปกับความตระหนักด้านความปลอดภัย
นอกจากพนัก งานต้อนรับบนเครื่องบิน จะได้รบั การฝึ กอบรมตามหลักสูตรดังกล่าวข้างต้น แล้ว ยังมีห ลักสูตรที่
เสริมสร้างศักยภาพเฉพาะทางในสายงานวิชาชีพด้านการบิน อันได้แก่ หลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพ หลักสูตรการเรียนรู้
และทําความเข้าใจกับอารมณ์และความรูส้ กึ ของตนเอง เพื่อเป็ นการพัฒนาศักยภาพส่วนตัวของพนักงาน และเป็ นการเพิม่
ประสิทธิภาพการบริการให้ดยี งิ่ ขึน้ นอกจากนี้ บริษทั ฯ ให้ความสําคัญกับการตรวจติดตาม การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
ของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินทุกระดับ โดยได้กําหนดมาตรฐานการประเมินผลให้พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินทุกคน
ได้รบั การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน 4 ครัง้ ต่อปี เป็ นอย่างน้อย
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพนักงาน
หน่ วย : ล้านบาท
ปี 2553

ปี 2552

ปี 2551

รายจ่ายในการพัฒนาพนักงานทัวไป
่

133

85

128

รายจ่ายในการพัฒนานักบิน

337

356

415

รายจ่ายในการพัฒนาพนักงานต้อนรับบนเครือ่ งบิน

11

9

10

481

450

553

รายจ่ายในการพัฒนาพนักงาน

รวม

การบริหารงานแรงงานสัมพันธ์ สหภาพแรงงานรัฐวิ สาหกิ จการบินไทย และการคุ้มครองแรงงาน
บริษั ท ฯ มีค วามมุ่ ง มัน่ ให้ พ นั ก งานของบริษั ท ฯ ได้ร ับ การคุ้ ม ครองด้า นสภาพการจ้า ง โดยดํ า เนิ น การตาม
พระราชบัญ ญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจ สัม พัน ธ์ พ.ศ. 2543 ซึ่งมีค วามสัม พัน ธ์ก ับ สหภาพแรงงานฯ แม้ว่าจะมีก ารเสนอข้อ
เรียกร้องจากพนักงานบ้าง แต่ก็ดําเนินการไปตามกระบวนการและขัน้ ตอนตามที่กฎหมายกําหนด และสามารถทําความ
เข้าใจและตกลงกันได้ดว้ ยดี โดยการชีแ้ จงจากฝ่ ายบริหารให้พนักงานทราบโดยตรง หรือผ่านการเจรจากับสหภาพแรงงานฯ
คณะกรรมการกิจ การสัม พัน ธ์ ข องบริษั ท ฯ มีก ารประชุ ม หารือ เกี่ย วกับ สภาพการจ้า ง สวัส ดิก าร และสิท ธิป ระโยชน์
ต่างๆ ของพนักงานอยูเ่ ป็ นประจําทุกเดือน
การคุม้ ครองแรงงาน จะมีการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
เป็ น ประจํา ทุ ก เดือ น และมีก ารแต่ งตัง้ เจ้า หน้ า ที่ค วามปลอดภัย ในการทํ า งานทัง้ ในระดับ บริห ารและระดับ ปฏิบ ัติก าร
เพือ่ ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ เครือ่ งมือทีพ่ นักงานใช้ และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
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กรณี ท่ีม ีข้อ มู ล ข่ า วสารที่ฝ่ ายบริห ารต้อ งการสื่อ สารถึง พนั ก งาน บริษัท ฯ ดํ า เนิ น การโดยการประชุ ม หัว หน้ า
หน่ วยงาน เพื่อนําไปเผยแพร่ให้พนักงานในสังกัดทราบ รวมทัง้ พนักงานสามารถรับทราบได้จากสือ่ ต่างๆ ภายในบริษทั ฯ ทัง้
ในรูปของคําสังบริ
่ ษทั ฯ ประกาศบริษทั ฯ Bulletin การออกเสียงตามสายและทางเว็บไซต์ของบริษทั ฯ อนึ่ง พนักงานสามารถ
แสดงความคิดเห็นไปยังฝ่ ายบริหารผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ได้ โดยบริษทั ฯ ได้จดั ให้มผี ูร้ บั ผิดชอบในการตอบคําถาม
พนักงานเพือ่ ความเข้าใจทีด่ แี ละการรับทราบข้อมูลข่าวสารกันได้อย่างทัวถึ
่ ง
ตัวแทนพนักงานและแรงงานสัมพันธ์
บริษทั ฯ เชือ่ ว่าพนักงานของบริษทั ฯ ประมาณร้อยละ 55.6 (หากรวมพนักงานต้อนรับบนเครือ่ งบิน จะเป็ นประมาณ
ร้อยละ 65.5) เป็ นสมาชิกสหภาพแรงงานซึง่ จัดตัง้ ขึน้ ตามพระราชบัญญัตแิ รงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 ฝ่ ายบริหาร
ของบริษทั ฯ จะต้องประชุมกับตัวแทนสหภาพแรงงานฯ อย่างน้อยทุกเดือน พระราชบัญญัตแิ รงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.
2543 ห้ามมิให้ลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจนัดหยุดงาน อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา พนักงานของบริษทั ฯ ก็ได้เข้าร่วมการคัดค้าน
แบบไม่เป็ นทางการโดยมีขอ้ เรียกร้องในประเด็นต่างๆ
ข้อพิพาททางแรงงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษทั ฯ มีขอ้ พิพาททางกฎหมายในคดีแรงงาน ซึง่ บริษทั ฯ เป็ นจําเลย สรุปได้ดงั นี้
ประเภทคดี
คดีพพิ าทแรงงาน

ทุนทรัพย์รวม (ล้านบาท)
1,751.71

สถานะปัจจุบนั
อยูใ่ นระหว่างพิจารณาคดีของศาล

โปรดพิจารณารายละเอีย ดเพิ่มเติมในหัวข้อ “6. ข้อพิพ าททางกฎหมาย – 6.1 ข้อ พิพ าททางกฎหมายทัว่ ไปทีม่ ิได้เกีย่ วเนือ่ งกับ
กฎหมายว่าด้วยการป้ องกันการผูกขาดและการกีดกันทางการค้า”

8.3

คู่มือกรรมการบริษทั ฯ

ในฐานะที่คณะกรรมการบริษทั ฯ เป็ นผูร้ บั มอบอํานาจจากผูถ้ อื หุน้ ให้ดําเนินภารกิจต่างๆ ของบริษทั ฯ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สงู สุดแก่ผูถ้ อื หุน้ มีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของบริษทั ฯ และ
ควบคุมการดําเนินงานของฝ่ ายบริหารให้เป็ นไปตามนโยบายและทิศทางทีก่ ําหนด รวมทัง้ มีหน้าทีใ่ นการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้เป็ นไป
ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนปฏิบตั ิหน้ าที่ให้เป็ นไปตามมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความ
ซื่อ สัตย์สุจริต และระมัด ระวังรัก ษาผลประโยชน์ ข องบริษัท ฯ ด้วยความรับ ผิด ชอบต่ อผู้ม ีส่วนได้เสีย ซึ่งได้แ ก่ ผู้ถือหุ้น
นักลงทุน พนักงาน ลูกค้า คูค่ า้ เจ้าหนี้ หน่วยงานของรัฐ ชุมชน และสิง่ แวดล้อม
ดังนี้ เพื่อให้ภารกิจหลักของคณะกรรมการบริษทั ฯ ดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริษทั ฯ จึงได้
จัดทําคู่มอื กรรมการบริษทั ฯ ขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจ ในบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษทั ฯ ต่อผูถ้ อื หุน้ รวมทัง้ ได้เข้าใจถึงหลักเกณฑ์ทส่ี ําคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ และคณะอนุ กรรมการชุด
ต่างๆ รวมทัง้ นโยบาย ข้อมูลทีส่ าํ คัญเกีย่ วกับบริษทั ฯ ข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้องในการบริหารจัดการ หลักเกณฑ์ กฎระเบียบ
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9. การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
บริษัทฯ จัดให้มรี ะบบการควบคุมภายในที่เพียงพอกับการดําเนินธุรกิจและมีการติดตามประเมินผลอย่างสมํ่าเสมอ
เพื่อให้ความมันใจว่
่ าระบบที่วางไว้สามารถดําเนินไปได้อย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่มกี ารเปลี่ยนแปลงและสอดคล้อง
กับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยมีโครงสร้างการควบคุ มภายในครบทัง้ 5 องค์ป ระกอบ ตามมาตรฐาน (Committee of
Sponsoring Organization of the Treadway Commission : COSO) ทัง้ นี้ ผลการประเมินการควบคุมภายใน สรุปได้ดงั นี้
1.
องค์กรและสภาพแวดล้อม
บริษัทฯ มีสภาพแวดล้อมการควบคุมในภาพรวมที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะช่วยให้การควบคุมที่ม ีอยู่ม ี
ประสิทธิผล ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ให้การสนับสนุนการปฏิบตั งิ านของพนักงานเป็ นอย่างดี มีการกําหนดตัวชีว้ ดั เพื่อเป็ นเป้ าหมาย
ในการปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหารตัง้ แต่ระดับผู้อํานวยการใหญ่ขน้ึ ไป มีการมอบอํานาจและหน้ าที่ความรับผิดชอบให้แก่พนักงาน
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร และสื่อสารให้พนักงานรับทราบไว้ในเอกสารคําบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของแต่ละตําแหน่ ง
การเลื่อนตําแหน่ ง อัตราเงินเดือน และการโยกย้าย ขึน้ อยู่กบั การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน ซึ่งมีการประเมินทุก 6 เดือนเป็ นหลัก
พนักงานรับทราบ และถือปฏิบตั ติ ามนโยบาย ระเบียบปฏิบตั ิ ข้อกําหนดด้านจริยธรรมและความซื่อสัตย์ทร่ี ะบุไว้ในคู่มอื พนักงาน
และประมวลบรรษัทภิบาลและจริยธรรมของบริษัทฯ (Good Corporate Governance and Ethics Code) มีการกําหนดนโยบาย
Whistle Blower Policy เพื่อให้มชี ่องทางร้องเรียนจากพนักงาน และมีการกําหนดขัน้ ตอนในการดําเนินงานให้เกิดความชัดเจน
ตามระเบียบบริษทั ฯ ว่าด้วยการร้องเรียนเกีย่ วกับการทุจริตหรือการไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คําสังบริ
่ ษทั ฯ
ธรรมาภิบาล หรือจริยธรรม ตามประมวลบรรษัทภิบาลและจริยธรรม พ.ศ. 2553
2.

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ มีการประเมินความเสีย่ งอย่างเพียงพอ มีการกําหนดวัตถุประสงค์ วิสยั ทัศน์ และพันธกิจไว้ใน
แผนยุทธศาสตร์ (แผนวิสาหกิจ) และแผนดําเนินงานเชิงกลยุทธ์ของบริษทั ฯ โดยมีการกําหนดตัวชีว้ ดั และค่าเป้ าหมาย มีการ
ระบุประเมินและวิเคราะห์ความเสีย่ งทัง้ จากปั จจัยภายในและภายนอก มีการจัดทําค่าดัชนีช้วี ดั ความเสีย่ งหลัก (Key Risk
Indicator : KRI) เพื่อใช้เป็ นเครื่องมือในการเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) สําหรับความเสีย่ งระดับองค์กรทุกรายการ
ตลอดจนมีการบูรณาการการบริห ารความเสี่ยงกับแผนกลยุทธ์ หน่ วยงานทุ กฝ่ ายในบริษัทฯ ยังมีการจัดการความเสี่ยง
ภายในฝ่ าย และจัดทํารายงานการบริหารความเสีย่ งทุกไตรมาส ตามทีร่ ะบุไว้ในคู่มอื การบริหารความเสีย่ ง ซึ่งใช้เป็ นกรอบ
และเป็ น แนวทางในการบริห ารความเสี่ยงของบริษัท ฯ ครอบคลุม ความเสี่ย งด้านกลยุท ธ์ท างธุรกิจ การบริห ารการเงิน
การปฏิบตั กิ าร และการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ บริษทั ฯ มีฝ่ายบริหารความเสีย่ งทําหน้าทีต่ ดิ ตามความคืบหน้าของแผนปฏิบตั ิ
การในการควบคุมความเสีย่ งทัง้ ระดับองค์กร และระดับฝ่ ายอย่างต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ โดยจัดทํารายงานความคืบหน้าการ
บริห ารความเสี่ย งระดับ องค์ก รเสนอต่ อ คณะกรรมการฝ่ ายบริห ารงานนโยบาย คณะกรรมการบริห ารความเสี่ย ง และ
คณะกรรมการบริษทั ฯ เป็ นประจํา และมีคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งทีร่ บั ผิดชอบในการอนุ มตั นิ โยบาย กํากับดูแล และ
ติดตามประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการบริหารความเสีย่ งอย่างต่อเนื่อง
ในปี 2553 บริษทั ฯ มีการบริหารจัดการเพื่อลดความเสีย่ งทีส่ ามารถควบคุมได้ให้อยู่ในระดับทีย่ อมรับได้
โดยมีความเสีย่ งที่สําคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านการเงินที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ยและสภาพคล่องทาง
การเงิน ความเสีย่ งด้านการเงินที่เกี่ยวข้องกับราคานํ้ ามัน เป็ นต้น ทัง้ นี้ รายละเอียดด้านการบริหารความเสี่ยง ระบุไว้ใน
หัวข้อ ”การบริหารความเสีย่ งและปั จจัยเสีย่ ง”
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การควบคุมการปฏิ บตั ิ งานของฝ่ ายบริหาร

บริษัท ฯ มีกิจ กรรมการควบคุ ม ที่เพีย งพอ ตลอดจนสอดคล้อ งกับ วัต ถุ ป ระสงค์ แ ละผลการประเมิน
ความเสี่ยงของบริษัทฯ มีนโยบาย คู่ม ือการปฏิบตั ิงานและระเบียบปฏิบตั ิสําหรับกิจกรรมที่สําคัญ เป็ น ลายลักษณ์ อกั ษร
ซึ่งพนักงานถือปฏิบตั ภิ ายใต้การกํากับดูแลของหัวหน้างาน และผูบ้ งั คับบัญชาตามสายงาน เช่น ระเบียบฯ ว่าด้วยอํานาจ
หน้าทีท่ างการเงิน ระเบียบฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล และระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เป็ นต้น มีการแบ่งแยกหน้าทีก่ าร
ปฏิบตั งิ านทีส่ าํ คัญ มีการเก็บรักษาทรัพย์สนิ ทีม่ คี ่าไว้อย่างปลอดภัย และมีการตรวจนับทรัพย์สนิ กับทะเบียนทรัพย์สนิ ทุกปี
มีการสอบทานผลการดําเนินงาน โดยฝ่ ายบริหารอย่างสมํ่าเสมอ มีการปฏิบตั ติ ามระเบียบกฎเกณฑ์ท่เี ป็ นมาตรฐานสากล
ขององค์กรต่างๆ เช่น IATA, ICAO, ISO ต่างๆ และกรมการบินพลเรือน เป็ นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการติดตามและ
ตรวจสอบการดําเนินงานทัง้ จากสํานักงานการตรวจสอบภายในของบริษทั ฯ และจากหน่วยงานภายนอกทีเ่ กีย่ วข้อง
4.

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษทั ฯ มีระบบสารสนเทศ และการสื่อสารทีเ่ พียงพอต่อการปฏิบตั งิ าน มีการใช้ระบบสารสนเทศสําหรับ
การบริห ารและตัด สิน ใจของฝ่ ายบริห าร มี Website ของบริษัท ฯ และมีร ะบบ Intranet คือ THAISphere เพื่อ ใช้ส่ือ สาร
ข่าวสารและข้อมูลต่างๆ ภายในองค์กร หลายฝ่ ายยังได้จดั ทํา Webpage เพื่อสื่อสารข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั งิ านของ
ฝ่ าย ตลอดจนมีการรับข้อมูลข่าวสารจากภายนอกองค์กร เช่น ผลสํารวจของ IATA GAP, UNFCCC หรือ Skytrax เป็ นต้น
บริษัท ฯ ได้ส นั บ สนุ น การพัฒ นาระบบสารสนเทศต่ า งๆ เช่ น ระบบ SAP ซึ่งใช้สํา หรับ ปรับ ปรุงการดํา เนิ น งานเพื่อ ให้
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ นอกจากนี้ยงั ได้จดั ให้มรี ะบบการสื่อสารทัง้ ภายในและภายนอกอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และ
ทันกาล เช่น มีการประชุมภายในฝ่ าย มีการออกคําสัง่ ประกาศ จัดทํา Bulletin Webboard ในระบบ Intranet และ Internet
ซึง่ ทําให้การปฏิบตั งิ านดําเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทันต่อสถานการณ์ รวมทัง้ มีการรับฟั งและพิจารณาข้อร้องเรียน
จากภายในตามนโยบาย Whistle Blower Policy และข้อร้องเรียนจากภายนอก อาทิ ลูกค้า คู่ค้า หรือผู้ถือหุ้น เพื่อนํ ามา
ปรับปรุงการบริหารจัดการภายในองค์กรให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้
5.

ระบบติ ดตามประเมิ นผล

บริษัท ฯ มีก ารติด ตามประเมิน ผลการควบคุ ม ภายในอย่า งเพีย งพอและเหมาะสม ผู้บ ริห ารทุ ก ระดับ
รับทราบ และตระหนักถึงความรับผิดชอบทีม่ ตี ่อการติดตามผลการปฏิบตั งิ านให้เป็ นไปตามแผนงาน โดยผูบ้ ริหารจัดให้ม ี
การประชุมภายในฝ่ าย เพื่อติดตามผลการปฏิบตั ิงานให้บรรลุเป้ าหมายตามดัชนีช้วี ดั (KPI) มีการจัดทํารายงานผลการ
ปฏิบตั งิ าน เปรียบเทียบกับเป้ าหมายตามแผนงาน หรืองบประมาณ เสนอต่อผูบ้ ริหารเพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขให้เป็ นไปตาม
เป้ าหมายอย่ า งสมํ่ า เสมอ มีการจัดทํ าการประเมินการควบคุ มด้วยตนเอง (Control Self Assessment : CSA) ตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 ในทุกสายงานและทุกฝ่ าย
งาน โดยได้รายงานผลการประเมินการควบคุมภายในของบริษทั ฯ ต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน คณะกรรมการบริษทั ฯ
และคณะกรรมการตรวจสอบ ทุ ก ปี นอกจากนี้ ยังมีก ารตรวจสอบ และประเมิน ผลการควบคุ ม ภายในเป็ น รายครัง้ โดย
ผู้ตรวจสอบจากสํานักงานการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ตลอดจนมีผู้ตรวจสอบจากหน่ วยงานภายนอก เช่น Bureau
Veritas, IATA Operational Safety Audit (IOSA), กรมการบินพลเรือน และองค์การมาตรฐานสากล (ISO) ต่างๆ เป็ นต้น
ซึง่ ผูบ้ ริหารได้ให้ความสําคัญและมีการพิจารณา เพือ่ ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผูต้ รวจสอบ
บริษทั ฯ ให้ความสําคัญกับการมีระบบการตรวจสอบภายในทีด่ ี โดยมีสาํ นักงานการตรวจสอบภายใน ซึ่ง
มีสายการบังคับบัญชาขึน้ ตรงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ
เป็ นผู้กํ า กับ ดู แ ลเพื่อ ให้ สํ า นั ก งานการตรวจสอบภายในสามารถปฏิ บ ัติห น้ า ที่ไ ด้ อ ย่ า งเป็ นอิส ระและเที่ ย งธรรม โดย

ส่วนที่ 1-9 หน้า 2

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการปฏิบตั งิ านอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ มีการบริหารความเสีย่ ง
การควบคุ ม ภายใน และการกํ า กับ ดู แ ลกิจ การที่เพีย งพอและมีป ระสิท ธิภ าพ ตลอดจนมีก ารปรับ ปรุ ง การปฏิบ ัติง าน
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความมันใจว่
่ า การดําเนินงานของบริษทั มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีการใช้จ่ายและลงทุนอย่าง
คุม้ ค่าสมประโยชน์ รายงานทางการเงินของบริษทั มีความถูกต้องสมบูรณ์และเชื่อถือได้ การปฏิบตั งิ านของหน่ วยงานต่างๆ
สอดคล้องกับนโยบาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง มีการดูแลรักษาทรัพย์สนิ และผลประโยชน์ของบริษทั ฯ
มิให้เกิดการสูญ เสีย หรือความเสียหาย ซึ่งรวมถึงความเสียหายจากการทุจริตและการประพฤติมชิ อบ มีการติดตามและ
ประเมินผลการลงทุนในบริษทั ย่อยและการร่วมลงทุนอื่นๆ ทัง้ นี้ ภาระหน้าที่ของสํานักงานการตรวจสอบภายใน ยังรวมถึง
การให้คาํ ปรึกษาแนะนําฝ่ ายบริหารในการปรับปรุงการควบคุมภายใน ซึง่ รวมถึงระเบียบปฏิบตั ิ โดยสํานักงานการตรวจสอบ
ภายในปฏิบตั ิงานตรวจสอบกระบวนการทํางานของบริษัทฯ รวมทัง้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามแผนการตรวจสอบ
ที่ได้รบั อนุ มตั จิ ากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจัดทําขึ้นตามแนวความเสีย่ ง โดยพิจารณาจากผลกระทบและโอกาสที่อาจ
เกิดขึน้ ทีม่ ผี ลต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ของบริษทั ฯ ตลอดจนการตรวจสอบเฉพาะกิจตามทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ
โดยรายงานผลการตรวจสอบต่อผูบ้ ริหารทีร่ บั ผิดชอบ กรรมการผูอ้ ํานวยการใหญ่ และคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นประจํา
ทุกไตรมาส ในกรณีท่พี บหรือมีขอ้ สงสัยว่ามีรายการหรือการกระทําที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายที่มนี ัยสําคัญ ต่อผลการ
ดําเนินงานของบริษทั ฯ หัวหน้าสํานักงานการตรวจสอบภายในจะรายงานต่อกรรมการผูอ้ ํานวยการใหญ่และคณะกรรมการ
ตรวจสอบทันที
ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอ
กับการดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ

ส่วนที่ 1-9 หน้า 3

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

10. รายการระหว่างกัน
10.1

รายการระหว่างกัน
บริษทั ฯ มีรายการระหว่างกันทีส่ าํ คัญกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ และนิตบิ ุคคล/บริษทั ทีอ่ าจมีความขัดแย้ง สําหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ดังนี้
นิ ติบคุ คล/บริษทั
ที่อาจมี
ความขัดแย้ง

กระทรวงการคลัง

ความสัมพันธ์

 กระทรวงการคลังเป็ น
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของ
บริษทั ฯ โดยถือหุน้
ประมาณร้อยละ 51.03

ลักษณะของรายการระหว่าง
กัน

กระทรวงการคลังกูเ้ งินจาก
สถาบันการเงินต่างประเทศให้
บริษทั ฯ กูต้ ่อ ประกอบด้วย
• เงินกูย้ มื ระยะยาว ซึง่ ยังคงมี
ยอดคงค้างและดอกเบีย้ จ่าย
ดังนี้
- เงินกูย้ มื ระยะยาวคงค้าง
- ดอกเบีย้ จ่าย

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สําหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2553

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สําหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2552
การกําหนดราคา/เงือ่ นไขเป็ นไปตามปกติของธุรกิจ
ซึง่ เป็ นไปในแนวทางเดียวกันกับการกําหนดเงือ่ นไขกับ
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน โดยมีรายละเอียด
เงือ่ นไขสําคัญดังนี้

1,211.85
205.45

ส่วนที่ 1-10 หน้าที่ 1

1,340.67
97.54

อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 7.07 ต่อปี
อายุเงินกู้ 20 ปี
ครบกําหนดสัญญา 30 กันยายน 2556

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

นิ ติบคุ คล/บริษทั
ที่อาจมี
ความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

แบบ 56-1

ลักษณะของรายการระหว่าง
กัน

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สําหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2553

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สําหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2552

• เงินกูย้ มื ระยะสัน้ ซึง่ ยังคงมี
ยอดคงค้างและดอกเบีย้ จ่าย
ดังนี้
- เงินกูร้ ะยะสัน้ คงค้าง
- ดอกเบีย้ จ่าย

0.00
0.49

1,116.11
24.91

อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 2.20 ต่อปี
อายุเงินกู้ 1 ปี
ครบกําหนดสัญญา 8 มกราคม 2553

• เงินกูย้ มื ระยะสัน้ ซึง่ ยังคงมี
ยอดคงค้างและดอกเบีย้ จ่าย
ดังนี้
- เงินกูร้ ะยะสัน้ คงค้าง
- ดอกเบีย้ จ่าย

0.00
0.00

0.00
42.57

อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 1.28 ต่อปี
อายุเงินกู้ 1 ปี
ครบกําหนดสัญญา18 ธันวาคม 2552

ส่วนที่ 1-10 หน้าที่ 2

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

นิ ติบคุ คล/บริษทั
ที่อาจมี
ความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

แบบ 56-1

ลักษณะของรายการระหว่าง
กัน

• บริษทั ฯ มีรายการเช่าทีด่ นิ
จากทีร่ าชพัสดุ
กระทรวงการคลัง ดังนี้
- เช่าทีด่ นิ ราชพัสดุ จังหวัด
ระยอง
- เช่าทีด่ นิ ราชพัสดุ จังหวัด
ขอนแก่น
- เช่าทีด่ นิ ราชพัสดุ จังหวัด
แม่ฮ่องสอน
- เช่าทีด่ นิ ราชพัสดุ จังหวัด
อุดรธานี
- เช่าทีด่ นิ ราชพัสดุ จังหวัด
สุราษฎร์ธานี

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สําหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2553
4.02

ส่วนที่ 1-10 หน้าที่ 3

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สําหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2552
4.63

กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ ําหนด
ให้กบั บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

นิ ติบคุ คล/บริษทั
ที่อาจมี
ความขัดแย้ง
ธนาคารออมสิน

ความสัมพันธ์

 กระทรวงการคลัง ซึง่ เป็ น
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของ
บริษทั ฯ มีอาํ นาจควบคุม
ธนาคารออมสิน

แบบ 56-1

ลักษณะของรายการระหว่าง
กัน

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สําหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2553

สําหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2552

1. บริษทั ฯ ได้กเู้ งินจากธนาคาร
ออมสิน ประกอบด้วย
 ตั ๋วสัญญาใช้เงิน
- ยอดเงินคงค้าง
- ดอกเบีย้ จ่าย

0.00
8.33

500.00
38.63

 เงินกูย้ มื ระยะยาว
- ยอดเงินคงค้าง
- ดอกเบีย้ จ่าย

6,606.00
485.74

8,178.00
168.45

ส่วนที่ 1-10 หน้าที่ 4

เงื่อนไข/นโยบายราคา

การกําหนดราคา/เงือ่ นไขเป็ นไปตามปกติของธุรกิจ ซึง่
เป็ นไปในแนวทางเดียวกันกับการกําหนดเงือ่ นไขกับ
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน โดยมีรายละเอียด
เงือ่ นไขสําคัญ ดังนี้
ตั ๋วสัญญาใช้เงิน 2 ฉบับ คือ
1) อัตราดอกเบีย้ เท่ากับอัตราดอกเบีย้ เงินฝากประจํา
6 เดือน บวกร้อยละ 3 ต่อปี มีอายุต ั ๋วสัญญาใช้เงิน
10 ปี ครบกําหนดสัญญา 15 มิถุนายน 2553
2) อัตราดอกเบีย้ เท่ากับอัตราดอกเบีย้ เงินฝากประจํา
6 เดือน บวกร้อยละ 3 ต่อปี มีอายุต ั ๋วสัญญาใช้เงิน
10 ปี ครบกําหนดสัญญา 15 สิงหาคม 2553
เงินกูร้ ะยะยาว
มีสญ
ั ญาเงินกูท้ ย่ี งั มียอดคงค้าง 3 ฉบับ คือ
1) อัตราดอกเบีย้ MLR ลบร้อยละ 1.9 ต่อปี มีอายุเงินกู้
5 ปี ครบกําหนดสัญญา 9 กรกฎาคม 2557
2) อัตราดอกเบีย้ THBFIX บวกร้อยละ 0.65 ต่อปี มี
อายุเงินกู้ 7 ปี ครบกําหนดสัญญา 8 ตุลาคม 2558
3) อัตราดอกเบีย้ THBFIX บวกร้อยละ 0.55 ต่อปี มี
อายุเงินกู้ 7 ปี ครบกําหนดสัญญา 13 ตุลาคม 2558

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

นิ ติบคุ คล/บริษทั
ที่อาจมี
ความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

แบบ 56-1

ลักษณะของรายการระหว่าง
กัน

2. บริษทั ฯ ขายบัตรโดยสาร
เครือ่ งบิน ให้บริการเช่าพืน้ ที่
และบริการอื่น ๆ แก่ธนาคาร
ออมสิน
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี้คงค้าง
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศ
ไทย

 กระทรวงการคลัง ซึง่ เป็ น
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของ
บริษทั ฯ มีอาํ นาจควบคุม
ธนาคารอิสลามแห่ง
ประเทศไทย

1. บริษทั ฯ ได้กเู้ งินระยะยาว
จากธนาคารอิสลามแห่ง
ประเทศไทย ซึง่ ยังคงมียอด
คงค้างและผลกําไรทีต่ อ้ ง
ชําระดังนี้
- เงินกูย้ มื ระยะยาวคงค้าง
- การชําระผลกําไร
2. บริษทั ฯ ให้บริการฝึกอบรม
เกีย่ วกับบุคลิกภาพแก่
พนักงานของธนาคาร
อิสลามแห่งประเทศไทย
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี้คงค้าง

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สําหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2553

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สําหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2552
กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ ําหนด
ให้กบั บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

4.99
0.96

4.09
0.14
การกําหนดราคา/เงือ่ นไขเป็ นไปตามปกติของธุรกิจ ซึง่
เป็ นไปในแนวทางเดียวกันกับการกําหนดเงือ่ นไขกับ
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน โดยมีรายละเอียด
เงือ่ นไขสําคัญ ดังนี้

1,500.00
239.87

2,000.00
128.94

อัตรากําไร SPRL ลบร้อยละ 1.00 ต่อปี อายุเงินกู้ 5 ปี
ครบกําหนดสัญญา 31 ธันวาคม 2556
กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ ําหนด
ให้กบั บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

0.08
0.00

ส่วนที่ 1-10 หน้าที่ 5

0.00
0.00

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

นิ ติบคุ คล/บริษทั
ที่อาจมี
ความขัดแย้ง
ธนาคารเพือ่ การเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร

บริษทั ไปรษณียไ์ ทย จํากัด

ความสัมพันธ์

 กระทรวงการคลัง ซึง่ เป็ น
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของ
บริษทั ฯ มีอาํ นาจควบคุม
ธนาคารเพือ่ การเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร

แบบ 56-1

ลักษณะของรายการระหว่าง
กัน

บริษทั ฯ ขายบัตรโดยสาร
เครือ่ งบิน แก่ธนาคารเพือ่
การเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี้คงค้าง
1. บริษทั ฯ ซือ้ บริการฝากส่ง
 กระทรวงการคลังเป็ น
ไปรษณียใ์ นประเทศและ
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั
ต่างประเทศ และจ้างขนส่ง
ไปรษณียไ์ ทย จํากัด
เทป Back up จากบริษทั
ไปรษณียไ์ ทย จํากัด
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง
2. บริษทั ฯ ขายบัตรโดยสาร
เครือ่ งบิน แก่บริษทั
ไปรษณียไ์ ทย จํากัด
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี้คงค้าง

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สําหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2553

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สําหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2552
กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ ําหนด
ให้กบั บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

13.92
0.04

0.75
0.00
กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ ําหนด
ให้กบั บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน และเป็ นไป
ตามราคาตลาด

31.10
0.02

26.12
0.00
กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ ําหนด
ให้กบั บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

1.24
0.38

ส่วนที่ 1-10 หน้าที่ 6

2.97
0.07

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

นิ ติบคุ คล/บริษทั
ที่อาจมี
ความขัดแย้ง
สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

บริษทั ปตท. จํากัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์

แบบ 56-1

ลักษณะของรายการระหว่าง
กัน

 กระทรวงการคลังเป็ น
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของ
สํานักงานสลากกินแบ่ง
รัฐบาล

บริษทั ฯ ขายบัตรโดยสาร
เครือ่ งบิน แก่สาํ นักงานสลาก
กินแบ่งรัฐบาล
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี้คงค้าง

 กระทรวงการคลังเป็ น
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของ
บริษทั ปตท. จํากัด
(มหาชน) และของบริษทั ฯ
 กรรมการของบริษทั ฯ
ได้แก่ นายอําพน กิตติ
อําพน และ นายพิชยั ชุณ
หวชิร เป็ นกรรมการของ
บริษทั ปตท. จํากัด
(มหาชน)

1. บริษทั ฯ ซือ้ นํ้ามันเครือ่ งบิน
และนํ้ามันรถยนต์จากบริษทั
ปตท. จํากัด (มหาชน)
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง
2. บริษทั ฯ ขายบัตรโดยสาร
เครือ่ งบิน แก่บริษทั ปตท.
จํากัด (มหาชน)
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี้คงค้าง

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สําหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2553

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สําหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2552
กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ ําหนด
ให้กบั บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

13.86
0.94

0.89
0.89
กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ ําหนด
ให้กบั บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน และเป็ นไป
ตามราคาตลาด

.7,00504
294.40

5,824.57
623.25
กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ ําหนด
ให้กบั บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

60.31
15.78

ส่วนที่ 1-10 หน้าที่ 7

15.13
3.86

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

นิ ติบคุ คล/บริษทั
ที่อาจมี
ความขัดแย้ง
บริษทั บางจาก ปิ โตรเลียม
จํากัด (มหาชน)

บริษทั เบอร์ลย่ี ุคเกอร์ จํากัด
(มหาชน)

ความสัมพันธ์

 กระทรวงการคลังซึง่ เป็ นผู้
ถือหุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ
เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่โดย
ทางอ้อมของบริษทั
บางจาก ปิ โตรเลียม จํากัด
(มหาชน) และของบริษทั ฯ
 กรรมการของบริษทั ฯ
ได้แก่ นายพิชยั ชุณหวชิร
เป็ นกรรมการของบริษทั
บางจาก ปิ โตรเลียม จํากัด
(มหาชน)
 กรรมการของบริษทั ฯ
ได้แก่ นายวีระวงค์ จิตต์
มิตรภาพ เป็ นกรรมการ
บริษทั เบอร์ลย่ี คุ เกอร์
จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

ลักษณะของรายการระหว่าง
กัน

บริษทั ฯ ซือ้ นํ้ามันเครือ่ งบินจาก
บริษทั บางจาก ปิ โตรเลียม
จํากัด (มหาชน)
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง

บริษทั ฯ ซือ้ สินค้าอุปโภค
บริโภคจากบริษทั เบอร์ลย่ี ุค
เกอร์ จํากัด (มหาชน)
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สําหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2553

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สําหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2552
กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ ําหนด
ให้กบั บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน และเป็ นไป
ตามราคาตลาด

13,820.46
1,864.12

10,576.78
2,116.49

กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ ําหนด
ให้กบั บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน และเป็ นไป
ตามราคาตลาด
8.42
0.07

ส่วนที่ 1-10 หน้าที่ 8

10.21
0.73

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

นิ ติบคุ คล/บริษทั
ที่อาจมี
ความขัดแย้ง
บริษทั ท่าอากาศยานไทย
จํากัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์

 กระทรวงการคลังเป็ นผูถ้ อื
หุน้ รายใหญ่ของบริษทั
ท่าอากาศยานไทย จํากัด
(มหาชน) และของบริษทั ฯ

แบบ 56-1

ลักษณะของรายการระหว่าง
กัน

1.บริษทั ฯ ประกอบกิจการและ
เช่าพืน้ ทีใ่ นเขตท่าอากาศยาน
ต่าง ๆ เพือ่ ใช้สาํ หรับจอด
อากาศยาน จอดพาหนะ
ขนถ่ายสินค้า เก็บอุปกรณ์
ภาคพืน้ ดิน เก็บตูค้ อนเทน
เนอร์ ตัง้ สํานักงานสายการ
บิน และบริการอื่นๆ จาก
บริษทั ท่าอากาศยานไทย
จํากัด (มหาชน)
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง
2. บริษทั ฯ มีรายได้จากการขาย
บัตรโดยสารเครื่องบิน และ
ได้รบั ส่วนแบ่งรายได้ 2%
จากการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน
(Passenger Service
Charges) ให้กบั บริษทั ท่า
อากาศยานไทย จํากัด
(มหาชน)
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี้คงค้าง

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สําหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2553

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สําหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2552
กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ ําหนด
ให้กบั บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน และเป็ นไป
ตามราคาตลาด

.2,70798
1,053.86

3,378.77
225.77
กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ ําหนด
ให้กบั บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

54.87
9.04

ส่วนที่ 1-10 หน้าที่ 9

37.66
6.02

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

นิ ติบคุ คล/บริษทั
ที่อาจมี
ความขัดแย้ง

บริษทั ไทย-อะมาดิอุส เซาท์
อีสต์เอเชีย จํากัด
(บริษทั ย่อย)

ความสัมพันธ์

 บริษทั ฯ เป็ นผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ของบริษทั ไทยอะมาดิอุส เซาท์อสี ต์เอเชีย
จํากัด โดยถือหุน้ ประมาณ
ร้อยละ 55
 กรรมการของบริษทั ฯ
ได้แก่ นายคณิศ แสง
สุพรรณ เป็ นประธาน
กรรมการของบริษทั ไทยอะมาดิอุส เซาท์อสี ต์เอเชีย
จํากัด

แบบ 56-1

ลักษณะของรายการระหว่าง
กัน

บริษทั ฯ ขายบัตรโดยสาร
เครือ่ งบิน และให้บริการเช่า
พืน้ ทีส่ าํ นักงานและอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ แก่บริษทั ไทยอะมาดิอุส เซาท์อสี ต์เอเชีย
จํากัด
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี้คงค้าง

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สําหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2553

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สําหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2552
กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ ําหนด
ให้กบั บุคคลหรือกิจการอื่น ทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

.299
0.27

ส่วนที่ 1-10 หน้าที่ 10

.372
0.29

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

นิ ติบคุ คล/บริษทั
ที่อาจมี
ความขัดแย้ง
บริษทั วิงสแปน เซอร์วสิ เซส
จํากัด
(บริษทั ย่อย)

ความสัมพันธ์

 บริษทั ฯ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ราย
ใหญ่ของบริษทั วิงสแปน
เซอร์วสิ เซส จํากัด โดยถือ
หุน้ ประมาณร้อยละ 49
 ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ได้แก่
นายกวีพนั ธ์ เรืองผกา
นายปานฑิต ชนะภัย และ
นายโชคชัย ปั ญญายงค์
เป็ นกรรมการของบริษทั
วิงสแปน เซอร์วสิ เซส
จํากัด

แบบ 56-1

ลักษณะของรายการระหว่าง
กัน

ไม่มกี ารทําธุรกรรมระหว่างกัน

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สําหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2553
0.00

ส่วนที่ 1-10 หน้าที่ 11

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สําหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2552
0.00

-

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

นิ ติบคุ คล/บริษทั
ที่อาจมี
ความขัดแย้ง
บริษทั ดอนเมือง อินเตอร์
เนชันแนล
่
แอร์พอร์ต โฮเต็ล
จํากัด
(บริษทั ร่วม)

ความสัมพันธ์

 บริษทั ฯ ถือหุน้ ในบริษทั
ดอนเมือง อินเตอร์เนชัน่
แนล แอร์พอร์ต โฮเต็ล
จํากัด ประมาณร้อยละ 40
 ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ได้แก่
นายกวีพนั ธ์ เรืองผกา
นายปานฑิต ชนะภัย และ
เรืออากาศเอกมนตรี
จําเรียง เป็ นกรรมการของ
บริษทั ดอนเมือง อินเตอร์
เนชันแนล
่
แอร์พอร์ต
โฮเต็ล จํากัด
หมายเหตุ นายปานฑิต
ชนะภัย เป็ นกรรมการแทน
นายกวีพนั ธ์ เรืองผกา ของ
บริษทั ดอนเมือง อินเตอร์
เนชันแนล
่
แอร์พอร์ต โฮเต็ล
จํากัด เมือ่ วันที่ 21 เมษายน
2553

แบบ 56-1

ลักษณะของรายการระหว่าง
กัน

บริษทั ฯ ซือ้ บริการห้องพักของ
บริษทั ดอนเมือง อินเตอร์
เนชันแนล
่
แอร์พอร์ต โฮเต็ล
จํากัด สําหรับผูโ้ ดยสารของ
บริษทั ฯ
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สําหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2553

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สําหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2552
กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ ําหนด
ให้กบั บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

0.90
0.00

ส่วนที่ 1-10 หน้าที่ 12

4.90
0.03

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

นิ ติบคุ คล/บริษทั
ที่อาจมี
ความขัดแย้ง
บริษทั บริการเชือ้ เพลิงการบิน
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
(บริษทั ร่วม)

ความสัมพันธ์

แบบ 56-1

ลักษณะของรายการระหว่าง
กัน

1. บริษทั ฯ ซือ้ บริการเติมนํ้ามัน
 บริษทั ฯ ถือหุน้ ในบริษทั
เครือ่ งบินจากบริษทั บริการ
บริการเชือ้ เพลิงการบิน
เชือ้ เพลิงการบินกรุงเทพ
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
จํากัด (มหาชน)
ประมาณร้อยละ 22.59
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
 ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ คือ
- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง
เรืออากาศโทนรหัช
2. บริษทั ฯ มีการให้บริการ
พลอยใหญ่ นายโชคชัย
ขนส่งและการบริการด้าน
ปั ญญายงศ์ เรืออากาศเอก
อาหารให้แก่บริษทั บริการ
มนตรี จําเรียง และนาวา
เชือ้ เพลิงการบินกรุงเทพ
อากาศตรี อัษฎาวุธ
จํากัด (มหาชน)
วัฒนางกูร เป็ นกรรมการ
- ยอดรายได้รวม
ของบริษทั บริการเชือ้ เพลิง
- ยอดลูกหนี้คงค้าง
การบินกรุงเทพ จํากัด
(มหาชน)
หมายเหตุ นาวาอากาศตรี
อัษฎาวุธ วัฒนางกูร เป็ น
กรรมการแทนเรืออากาศโท
นรหัช พลอยใหญ่ ของบริษทั
บริการเชือ้ เพลิงการบิน
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) เมือ่
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2553

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สําหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2553

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สําหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2552
กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ ําหนด
ให้กบั บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน และเป็ นไป
ตามราคาตลาด

368.70
37.15

361.58
37.14
กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ ําหนด
ให้กบั บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

0.02
0.00

ส่วนที่ 1-10 หน้าที่ 13

0.03
0.01

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

นิ ติบคุ คล/บริษทั
ที่อาจมี
ความขัดแย้ง
บริษทั โรงแรม รอยัล ออคิด
(ประเทศไทย) จํากัด
(มหาชน)
(บริษทั ร่วม)

ความสัมพันธ์

 บริษทั ฯ ถือหุน้ ในบริษทั
โรงแรม รอยัลออคิด
(ประเทศไทย) จํากัด
(มหาชน) ประมาณ
ร้อยละ 24
 ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ คือ
นายปานฑิต ชนะภัย
นายธีรพล โชติชนาภิบาล
และนายพฤทธิ ์ บุปผาคํา
เป็ นกรรมการของบริษทั
โรงแรม รอยัล ออคิด
(ประเทศไทย) จํากัด
(มหาชน)
หมายเหตุ นายธีรพล
โชติชนาภิบาล เป็ นกรรมการ
แทนนายพฤทธิ ์ บุปผาคํา
ของบริษทั โรงแรม รอยัล
ออคิด (ประเทศไทย) จํากัด
(มหาชน) เมือ่ วันที่ 12
พฤศจิกายน 2553

แบบ 56-1

ลักษณะของรายการระหว่าง
กัน

1. บริษทั ฯ ซือ้ บริการห้องพัก
ของบริษทั โรงแรม รอยัล ออ
คิด (ประเทศไทย) จํากัด
(มหาชน) สําหรับผูโ้ ดยสาร
ของบริษทั ฯ
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง
2. บริษทั ฯ ขายค่าโฆษณา
ใน ROH BROCHURE
ให้แก่บริษทั โรงแรม รอยัล
ออคิด (ประเทศไทย) จํากัด
(มหาชน)
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี้คงค้าง

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สําหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2553

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สําหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2552
กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ ําหนด
ให้กบั บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

.358
0.01

7.07
0.00
เป็ นรายการทีเ่ กิดขึน้ เพียงครัง้ เดียว และกําหนดจาก
ราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ ําหนดให้กบั บุคคล
หรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

0.22
0.00

ส่วนที่ 1-10 หน้าที่ 14

0.20
0.00

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

นิ ติบคุ คล/บริษทั
ที่อาจมี
ความขัดแย้ง
บริษทั ครัวการบินภูเก็ต จํากัด
(บริษทั ร่วม)

ความสัมพันธ์

แบบ 56-1

ลักษณะของรายการระหว่าง
กัน

1. บริษทั ฯ ซือ้ อาหารและ
 บริษทั ฯ ถือหุน้ ในบริษทั
บริการจากบริษทั ครัวการ
ครัวการบินภูเก็ต จํากัด
บินภูเก็ต จํากัด
ประมาณร้อยละ 30
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
 ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ได้แก่
- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง
นายกวีพนั ธ์ เรืองผกา เป็ น
ประธานกรรมการของ
2. บริษทั ฯ มีรายได้จากการขาย
บริษทั ครัวการบินภูเก็ต
วัตถุดบิ และการให้บริการแก่
จํากัด
บริษทั ครัวการบินภูเก็ต
จํากัด
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี้คงค้าง

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สําหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2553

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สําหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2552
กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ ําหนด
ให้กบั บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

12.11
2.93

3.57
0.77
กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กําหนด
ให้กบั บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

2.99
0.26

ส่วนที่ 1-10 หน้าที่ 15

3.07
0.22

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

นิ ติบคุ คล/บริษทั
ที่อาจมี
ความขัดแย้ง
บริษทั โรงแรมท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ จํากัด
(บริษทั ร่วม)

บริษทั สายการบินนกแอร์
จํากัด
(บริษทั ร่วม)

ความสัมพันธ์

 บริษทั ฯ ถือหุน้ ในบริษทั
โรงแรมท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ จํากัด ประมาณ
ร้อยละ 30
 ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ คือ
นายโชคชัย ปั ญญายงศ์
และนายพิเชษฐ์ เรียงวัฒน
สุข เป็ นกรรมการของ
บริษทั โรงแรม ท่าอากาศ
ยาน สุวรรณภูมิ จํากัด
หมายเหตุ นายพิเชษฐ์
เรียงวัฒนสุข เป็ นกรรมการ
แทนนายโชคชัย ปั ญญายงศ์
ของบริษทั โรงแรมท่าอากาศ
ยานสุวรรณภูมิ จํากัด เมือ่
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2553
 บริ ษั ท ฯ ถื อ หุ้ น ในบริ ษั ท
สายการบิ น นกแอร์ จํ ากั ด
ร้อยละ 39
 กรรมการของบริษทั ฯ
ได้แก่ นายวีระวงศ์ จิตต์
มิตรภาพ และนายวัลลภ
พุกกะณะสุต และผูบ้ ริหาร

แบบ 56-1

ลักษณะของรายการระหว่าง
กัน

บริษทั ฯ ซือ้ บริการห้องพักจาก
บริษทั โรงแรมท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ จํากัด สําหรับ
ผูโ้ ดยสารของบริษทั ฯ
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สําหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2553

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สําหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2552
กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ ําหนด
ให้กบั บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

30.95
3.35

บริษทั ฯ ให้บริการเช่าเครือ่ งบิน
และให้บริการด้านธุรกิจการบิน
แก่บริษทั สายการบินนกแอร์
จํากัด ทัง้ นี้ รายได้จากการ
ให้บริการด้านธุรกิจการบินโดย
หลักประกอบด้วย ค่าซ่อมบํารุง
อากาศยาน ค่าซ่อมบํารุง

ส่วนที่ 1-10 หน้าที่ 16

41.20
0.00

กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ ําหนด
ให้กบั บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

นิ ติบคุ คล/บริษทั
ที่อาจมี
ความขัดแย้ง

บริษทั วิทยุการบินแห่ง
ประเทศไทย จํากัด
(บริษทั ร่วมลงทุน)

ความสัมพันธ์

แบบ 56-1

ลักษณะของรายการระหว่าง
กัน

ของบริษทั ฯ ได้แก่ นายกวี อุปกรณ์ ค่านํ้ามันเครือ่ งบิน
พันธ์ เรืองผกา นายโชคชัย เป็ นต้น
ปั ญญายงศ์ นายธีรพล
- ยอดรายได้รวม
โชติชนาภิบาล นายพฤทธิ ์
- ยอดลูกหนี้คงค้าง
บุปผาคํา และ นายพิเชษฐ์
เรียงวัฒนสุข เป็ นกรรมการ
ของบริษทั สายการบินนก
แอร์ จํากัด
หมายเหตุ นายกวีพนั ธ์ เรือง
ผกา เป็ นกรรมการแทน นาย
วัลลภ พุกกะณะสุต นายโชค
ชัย ปั ญญายงศ์ เป็ นกรรมการ
แทนนายพิเชษฐ์ เรียงวัฒนสุข
เมือ่ วันที่ 3 มีนาคม 2553 และ
นายธีรพล โชติชนาภิบาล เป็ น
กรรมการแทนนายพฤทธิ ์ บุปผา
คํา ของบริษทั สายการบินนก
แอร์ จํากัด เมือ่ วันที่ 11 สิงหาคม
2553
1. บริษทั ฯ ซือ้ บริการนําร่อง
 กระทรวงการคลังเป็ นผูถ้ อื
(Navigation) และเช่า
หุน้ รายใหญ่ของบริษทั วิทยุ
อุปกรณ์ จากบริษทั วิทยุ
การบินแห่งประเทศไทย
การบินแห่งประเทศไทย
จํากัด

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สําหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2553

1,609.78
69.30

ส่วนที่ 1-10 หน้าที่ 17

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สําหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2552

921.67
122.28

กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ ําหนด
ให้กบั บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน และเป็ นไป
ตามราคาตลาด

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

นิ ติบคุ คล/บริษทั
ที่อาจมี
ความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

แบบ 56-1

ลักษณะของรายการระหว่าง
กัน

จํากัด
 บริษทั ฯ ถือหุน้ ประมาณ
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
ร้อยละ .251 ในบริษทั
- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง
วิทยุการบินแห่งประเทศ
ไทย จํากัด และของบริษทั
ฯ
2. บริษทั ฯ ขายบัตรโดยสาร
 กรรมการของบริษทั ฯ
เครือ่ งบิน และให้บริการ
ได้แก่ นายชัยศักดิ ์ อังค์
ขนส่งแก่บริษทั วิทยุการบิน
สุวรรณ เป็ นประธาน
แห่งประเทศไทย จํากัด
กรรมการ และผูบ้ ริหารของ
- ยอดรายได้รวม
บริษทั ฯ คือ นาวาอากาศ
- ยอดลูกหนี้คงค้าง
ตรีอษั ฎาวุธ วัฒนางกูร
และเรืออากาศโท นรหัช
พลอยใหญ่ เป็ นกรรมการ
ของบริษทั วิทยุ การบิน
แห่งประเทศไทย จํากัด
หมายเหตุ นาวาอากาศตรี
อัษฎาวุธ วัฒนางกูร เป็ น
กรรมการแทนเรืออากาศโท
นรหัช พลอยใหญ่ ของบริษทั
วิทยุการบินแห่งประเทศไทย
จํากัด เมือ่ วันที่ 12 พฤศจิกายน
2553

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สําหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2553
.1,18960
100.61

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สําหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2552
1,147.54
95.12

กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ ําหนด
ให้กบั บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

0.25
0.01

ส่วนที่ 1-10 หน้าที่ 18

1.69
0.04

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

นิ ติบคุ คล/บริษทั
ที่อาจมี
ความขัดแย้ง
ธนาคารแห่งประเทศไทย

บริษทั หลักทรัพย์ ภัทร จํากัด
(มหาชน)

ความสัมพันธ์

แบบ 56-1

ลักษณะของรายการระหว่าง
กัน

 กรรมการของบริษทั ฯ ได้แก่ บริษทั ฯ ขายบัตรโดยสาร
นายคณิศ แสงสุพรรณ เป็ น เครือ่ งบิน แก่ธนาคาร
กรรมการของธนาคารแห่ง แห่งประเทศไทย
- ยอดรายได้รวม
ประเทศไทย
- ยอดลูกหนี้คงค้าง
 กรรมการของบริษทั ฯ ได้แก่
นายบรรยง พงษ์พานิช เป็ น
ประธานกรรมการของ
บริษทั หลักทรัพย์ ภัทร
จํากัด (มหาชน)

บริษทั ฯ ได้วา่ จ้างบริษทั
หลักทรัพย์ ภัทร จํากัด
(มหาชน) เป็ นทีป่ รึกษาทางการ
เงิน เพือ่ ช่วยในการศึกษาแนว
ทางการดําเนินการปรับ
โครงสร้างทางการเงิน และการ
จัดหาแหล่งเงินให้แก่บริษทั ฯ
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สําหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2553

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สําหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2552
กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ ําหนด
ให้กบั บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

20.28
1.13

4.08
2.55
เป็ นการจัดจ้างทีป่ รึกษา โดยการออกข้อกําหนด
ขอบเขตเงือ่ นไขในการเสนอบริการเพือ่ คัดเลือกที่
ปรึกษาทางการเงิน ซึง่ เป็ นการดําเนินการตามแนวทาง
และระเบียบในการจัดจ้างตามปกติของบริษทั ฯ
เช่นเดียวกับทีใ่ ช้ในการจัดจ้างบุคคลหรือกิจการอื่น
ทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

16.67
0.00

0.00
0.00

ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ยังมีรายการระหว่างกันทีเ่ ป็ นค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับบริการสาธารณูปโภคต่างๆ (ซึง่ ประกอบด้วย ค่าไฟฟ้ า ประปา และโทรศัพท์) ทีบ่ ริษทั ฯ มีการทํารายการกับ
หน่ วยงานของรัฐ และ/หรือรัฐวิสาหกิจทีท่ าํ หน้าทีเ่ ป็ นผูใ้ ห้บริการสาธารณูปโภคต่างๆ ดังกล่าว เป็ นจํานวนเงิน 367.13 ล้านบาท สําหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และมียอด
คงค้าง 22.46 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

ส่วนที่ 1-10 หน้าที่ 19

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

10.2

แบบ 56-1

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณารายการระหว่างกันสําหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และมีความเห็น
ว่ารายการระหว่างกันดังกล่าว เป็ นรายการทีเ่ ป็ นไปตามธุรกิจปกติของบริษทั ฯ มีความสมเหตุสมผลมีการกําหนดราคา
และเงื่อนไขอื่น ๆ ตามราคาตลาดเช่นเดียวกับการกําหนดราคาให้กบั บุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และไม่ม ี
การถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษทั ฯ และบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
10.3

ขัน้ ตอนการอนุมตั ิ การทํารายการระหว่างกัน

การเข้าทํารายการระหว่างกันข้างต้น เป็ นไปตามธุรกิจปกติของบริษทั ฯ และได้ดําเนินการอนุ มตั ติ ามขัน้ ตอน
ของบริษทั ฯ ซึง่ มีมาตรการทีร่ ดั กุมของระเบียบราชการและรัฐวิสาหกิจ ทัง้ นี้ กรรมการและผูบ้ ริหารทีม่ สี ่วนได้เสียในเรือ่ ง
นัน้ ๆ จะไม่มสี ว่ นในการอนุมตั กิ ารทํารายการ
10.4

นโยบายการทํารายการระหว่างกันในอนาคต

คณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทฯ จะร่วมกันดูแลรายการระหว่างกันดังกล่าวที่อาจเกิดขึน้ ในอนาคตว่าจะ
เป็ น ไปด้วยความสมเหตุสมผลและมีอตั ราตอบแทนที่ยุติธรรม พร้อมทัง้ ผ่านการอนุ ม ตั ิตามขัน้ ตอนและกฎระเบียบ
ทีเ่ กีย่ วข้องอย่างถูกต้อง และจะเปิ ดเผยชนิดและมูลค่าของรายการระหว่างกันของบริษทั ฯ กับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
ภายใต้ประกาศและข้อบังคับของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) คณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุน สํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

ส่วนที่ 1 หน้าที่ 10-20

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

11. ฐานะการเงิ นและผลการดําเนิ นงาน
11.1 ข้อมูลทางการเงิ นโดยสรุป
งบการเงิ นรวม
ปี 2553
งบกําไรขาดทุน
รายได้รวม
ค่าใช้จ่ายรวม
กําไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

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

ปี 2552

184,270
161,581
22,689
15,350

ปี 2551

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

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

* 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)

293,760
210,850
82,910

271,694
218,450
53,244

259,534
213,652
45,882

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

(ล้านหุน้ )
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2,182.77
10.00
8.39
1.25

1,698.90
10.00
4.32
0.25

1,698.90
10.00
(12.58)
-

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

(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(เท่า)

8.3
5.4
22.5
2.5

4.5
2.8
14.8
4.1

(10.6)
(7.9)
(37.5)
4.7

ส่วนที่ 1-11 หน้า 1
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11.2

แบบ 56-1

งบการเงิ น

11.2.1 สรุปรายงานการตรวจสอบงบการเงิ นของสํานักงานการตรวจเงิ นแผ่นดิ นในระยะ 3 ปี ทีผ่ า่ นมา
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีทร่ี บั รองทัวไปสํ
่ าหรับ งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะบริษทั ฯ ปี 2553 ปี 2552 และ 2551 โดยได้แสดงความเห็นและรายงานการตรวจสอบดังนี้
• งบการเงิ นปี 2553
งบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน แสดงความเห็นแบบไม่มเี งือ่ นไข ขอให้
สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6.31 เรื่อง การรับมอบเครื่องบินแอร์บสั A330-300 ซึ่งเป็ นเครื่องบิน
ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงินที่บริษัทฯ รับมอบไว้จํานวน 5 ลํา โดยไม่มเี ก้าอี้โดยสารชัน้ ประหยัดและบริษัทฯ
อาจต้องชําระคืนเงินกูค้ า้ งทัง้ หมดหากไม่สามารถติดตัง้ เก้าอีไ้ ด้ภายในกําหนด
• งบการเงิ นปี 2552
งบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน แสดงความเห็นแบบไม่มเี งือ่ นไข ขอให้
สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 8.31 เรื่อง หนี้สนิ ที่อาจเกิดขึน้ และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 8.33
เรือ่ ง การรับมอบเครือ่ งบินแอร์บสั A330-300
• งบการเงิ นปี 2551
งบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินแสดงความเห็นแบบไม่มเี งือ่ นไขขอให้สงั เกต
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 8.33 เรื่อง แนวทางการแก้ไขปั ญหาสภาพคล่อง หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อ 8.31 เรื่อง หนี้สนิ ทีอ่ าจเกิดขึน้ ในภายหน้า และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 8.35 เรือ่ ง เหตุการณ์ภายหลัง
วันทีใ่ นงบการเงิน
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แบบ 56-1

11.2.2 ตารางสรุปงบการเงิ นรวมสําหรับระยะ 3 ปี ทีผ่ า่ นมา
หน่ วย : ล้านบาท

รายการ

ปี 2553

ปี 2552

ปี 2551

144,862

134,479

164,319

27,391

18,525

25,841

งบกําไรขาดทุน :
ค่าโดยสารและนํ้าหนักส่วนเกิน
ค่าระวางขนส่ง
ค่าไปรษณียภัณฑ์
กิจการอื่นๆ

839

823

913

7,497

7,776

9,046

ดอกเบีย้ รับและรายได้อ่นื

3,681

2,272

2,487

184,270

163,875

202,606

ค่านํ้ามันเครือ่ งบิน

56,519

47,015

89,460

ค่าใช้จา่ ยบุคลากร

33,526

26,191

30,534

74

61

94

ค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับการบิน

33,831

33,257

37,328

ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจําหน่าย

20,236

21,023

20,281

ค่าเช่าเครือ่ งบินและอะไหล่

4,331

1,532

3,651

ค่าสินค้าและพัสดุใช้ไป

9,046

8,496

8,827

ค่าใช้จา่ ยด้านการตลาด

6,103

6,221

6,932

675

760

751

รวมรายได้

ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร

ค่าใช้จ่ายด้านการประกันภัย
ค่าความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึน้ กรณี
กฎหมายการป้ องกันการค้าทีไ่ ม่เป็ นธรรม
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเครือ่ งบิน

-

4,290

489

529

4,750

6,115

8,104

9,285

ดอกเบีย้ จ่ายและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

(4,198)

2,579

10,022

รวมค่าใช้จ่าย

166,747

155,768

226,205

กําไร (ขาดทุน) ก่อนหักภาษีเงินได้

17,523

8,107

(23,599)

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้สทุ ธิ

2,125

691

(2,285)

48

72

65

15,350

7,344

(21,379)

2,183

1,699

1,699

8.39

4.32

(12.58)

ค่าใช้จ่ายดําเนินงานอื่น

กําไรสุทธิสว่ นทีเ่ ป็ นของผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อย
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
จํานวนหุน้ ทีอ่ อกและเรียกชําระแล้ว (ล้านหุน้ )
กําไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุน้ (บาท)

ส่วนที่ 1-11 หน้า 3
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แบบ 56-1

หน่ วย : ล้านบาท

รายการ

ปี 2553

ปี 2552

ปี 2551

34,732

32,781

10,752

28,268

28,523

11,371

(9,684)

(16,526)

(21,539)

375

256

702

(8,872)

(14,472)

(20,309)

(10,955)

(2,710)

(4,500)

เงินสดรับจากการออกหุน้ สามัญ

4,839

-

-

เงินสดรับจากส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ

9,911

-

(1)

(1,116)

(20,323)

16,580

เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินกูย้ มื ระยะยาว

8,110

22,484

(10,821)

เงินสดรับ (จ่าย) จากตั ๋วสัญญาใช้เงิน

(750)

(1,050)

(1,050)

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน

3,979

(7,085)

(9,283)

33,322

31,917

17,270

21.65

21.42

3.42

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

เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินกูร้ ะยะสัน้

EBITDAR (1)
EBITDAR ต่อหุน้ (บาท)
หมายเหตุ :

(1)

EBITDAR เท่ากับ EBITDA + ค่าเช่าเครือ่ งบินและอะไหล่
หน่ วย : ล้านบาท

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

ปี 2553

ปี 2552

ปี 2551

37,680
78,301
206,118
293,760
80,736
123,125
210,850
21,828
82,910

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

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

ส่วนที่ 1-11 หน้า 4

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

11.2.3 อัตราส่วนทางการเงิ นสําหรับระยะ 3 ปี ที่ผา่ นมา
รายการ
อัตราส่วนสภาพคล่อง :
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) (1)
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 (%) (2)
อัตราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้ (%)
อัตราส่วนแสดงประสิ ทธิ ภาพในการดําเนิ นงาน :
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)
อัตราส่วนวิ เคราะห์นโยบายทางการเงิ น :
อัตราส่วนหนี้สนิ รวมต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบีย้ (เท่า) (3)
อัตราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพัน (เท่า) (4)
อัตราการจ่ายปั นผล (%)

ปี 2553

ปี 2552

ปี 2551

2.46
0.70
0.35
10.14
35.50
20.95
17.18
21.18
17.00
35.69

1.58
0.39
0.32
9.44
38.14
18.07
19.92
17.82
20.20
37.86

0.86
0.25
0.12
10.70
33.64
26.48
13.60
20.50
17.56
29.68

23.62
4.85
1.90
268.23
8.50
22.55

27.45
5.79
1.28
304.70
4.54
14.82

14.77
- 3.33
0.98
- 106.66
- 10.68
- 37.54

5.43
16.96
0.65

2.76
13.49
0.62

- 7.92
- 0.53
0.75

2.54
5.61
0.89
-

4.10
5.30
1.13
5.78

4.66
2.48
0.47
-

หมายเหตุ :
(1)

(2)
(3)
(4)

อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่ากับ สินทรัพย์หมุนเวียน / หนี้สนิ หมุนเวียน (ไม่รวมหนี้สนิ ระยะยาวทีถ่ งึ กําหนดชําระภายใน
หนึง่ ปี และรายรับด้านการขนส่งทีย่ งั ไม่ถอื เป็นรายได้)
อัตรากําไรสุทธิ เท่ากับ กําไรสุทธิ / รายได้จากการขายและให้บริการ
อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบี้ย เท่ากับ EBITDA / ดอกเบี้ยจ่าย
อัตราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพัน เท่ากับ EBITDAR / (การชําระคืนหนี้สนิ ระยะยาว+ดอกเบี้ยจ่าย+ค่าเช่า
เครือ่ งบินและอะไหล่)
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ผลการดําเนิ นงานของบริษทั ฯ
ตารางต่อไปนี้แสดงการเปรียบเทียบรายได้และค่าใช้จ่ายของบริษทั ฯ โดยเทียบเป็ นอัตราร้อยละของยอดรายได้ รวมใน
รอบระยะเวลาบัญชี 3 ปี ทผ่ี า่ นมา
หน่ วย : ล้านบาท

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 2553

ปี 2552

ปี 2551

29.10
29.18
6.86
0.30
0.32
15.68
4.15
14.41

28.16
30.90
7.39
0.30
0.34
12.04
4.81
16.06

25.93
31.81
5.88
0.41
0.29
13.43
4.52
17.73

100.00

100.00

100.00

31.30
18.56
0.04
18.73
11.21
2.40
5.01
3.38
0.37
3.39
94.39
5.61
8.53

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)
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คําอธิ บายผลการดําเนิ นงานและการวิ เคราะห์ฐานะทางการเงิ นสําหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ของ
บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
1.

สรุปผลการดําเนิ นงานของบริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย

ในปี 2553 อุตสาหกรรมการบินมีการปรับตัวทีด่ ขี น้ึ อย่างชัดเจนต่อเนื่องจากไตรมาส 4 ของปี 2552 หลังจากทีส่ ภาวะ
เศรษฐกิจโลกเริม่ ฟื้ นตัว ถึงแม้จะได้รบั ผลกระทบจากเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดในประเทศไอซ์แลนด์ ทําให้น่านฟ้ ายุโรปต้องปิ ดลง
ระยะหนึ่งในเดือนเมษายน 2553 และเหตุการณ์ ชุมนุ มทางการเมืองภายในประเทศ ในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2553
แต่อย่างไรก็ตาม ในไตรมาส 3 เหตุการณ์เริม่ คลีค่ ลาย ประกอบกับบริษทั ฯ ได้ดําเนินกลยุทธ์ธุรกิจอย่างเข้มข้น และมีการปรับ
แผนการทํางานให้เหมาะสมทันกับสถานการณ์ ท่เี ปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การดําเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2553
มีกาํ ไรเพิม่ ขึน้ จากปี 2552
นอกจากนี้ จากความสําเร็จในการดําเนินกลยุทธ์การสร้างความแข็งแกร่งด้านการเงิน เพื่อให้บริษทั ฯ มีโครงสร้าง
เงินทุนทีแ่ ข็งแกร่ง มีสภาพคล่องทางการเงินทีเ่ หมาะสม รวมถึงมีเงินทุนทีเ่ พียงพอต่อการรองรับการดําเนินธุรกิจต่างๆ ของบริษทั ฯ
การชําระคืนหนี้ทถ่ี งึ กําหนดชําระในอนาคตอันใกล้ และการขยายธุรกิจต่อไปในอนาคตเพื่อการเติบโตอย่างยังยื
่ นในระยะยาว
ตลอดจนเพือ่ สามารถรองรับเหตุการณ์อนั มิอาจคาดการณ์ได้ ทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้ โดยบริษทั ฯ ได้ออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจํานวน 15,000
ล้านบาท ควบคู่ไปกับการจัดหาเงินกูย้ มื ตามแผน ตลอดจนการจัดหาวงเงินทีพ่ ร้อมเบิกถอนได้ตลอดเวลา (Committed Revolving
Credit Line) ทําให้ ณ สิน้ ปี 2553 บริษทั ฯ มีเงินสดสํารองอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานของสายการบิน
สรุปผลการดําเนินงานประจําปี 2553 ได้ดงั นี้
หน่ วย : ล้านบาท
รายได้รวม
ค่าใช้จ่ายรวม *
กําไร (ขาดทุน) ก่อนอัตราแลกเปลีย่ นฯและภาษีเงินได้
กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
กําไร ( ขาดทุน) สุทธิ
กําไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุน้ (บาท)
EBITDA
EBITDAR

2553

2552

184,270
175,853
8,417
9,106
17,523
15,350
8.39
28,991

163,875
158,935
4,940
3,167
8,107
7,344
4.32
30,385

33,322

31,917

เปลี่ยนแปลง
ล้านบาท
+
+
+
+
+
+
+
-

%

20,395
16,918
3,477
5,939
9,416
8,006
4.07
1,394

+
+
+
+
+
+
+
-

12.4
10.6
70.4
187.5
116.1
109.0
94.2
4.6

+ 1,405

+

4.4

หมายเหตุ : * ไม่รวมกําไร (ขาดทุน )จากอัตราแลกเปลีย่ น แต่รวมส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธสี ว่ นได้เสียและต้นทุนทางการเงิน

ในปี 2553 บริษทั ฯ มีรายได้รวมทัง้ สิน้ 184,270 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี 2552 จํานวน 20,395 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.4
โดยมีรายได้จากการขายหรือการให้บริการเพิม่ ขึน้ 18,985 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.7 ค่าใช้จ่ายไม่รวมกําไร (ขาดทุน) จาก
อัตราแลกเปลี่ยนแต่รวมส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธสี ่วนได้เสียและต้นทุนทางการเงินมีจํานวนทัง้ สิ้น 175,853
ล้านบาท สูงกว่าปี ก่อน 16,918 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.6 เป็ นผลมาจากราคานํ้ามันเครือ่ งบินโดยเฉลีย่ สูงขึน้ ร้อยละ 26.4 การเพิม่
ปริมาณการผลิตและการขนส่ง ประกอบกับค่าใช้จ่ายบุคลากรสูงขึน้ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็ นผลมาจากบริษทั ฯ ได้ดําเนินยุทธศาสตร์
การบริหารกําลังคน โดยการจัดให้มโี ครงการ Golden Handshake และโครงการร่วมใจจากองค์กร (Mutual Separate Plan)
ซึง่ ในระยะยาวจะส่งผลให้ตน้ ทุนบุคลากรโดยรวมลดลง นอกจากนัน้ ในปี 2553 บริษทั ฯ มีกําไรจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตรา
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ต่างประเทศ 9,106 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 5,939 ล้านบาท หรือร้อยละ 187.5 บริษทั ฯ มีกําไรก่อนภาษีเงินได้ 17,523 ล้านบาท
เพิม่ ขึน้ 9,416 ล้านบาท หรือร้อยละ 116.1 อย่างไรก็ตามหากไม่รวมกําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
บริษัทฯ มีกําไรก่อนอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและภาษีเงินได้ 8,417 ล้านบาท เพิม่ ขึ้น 3,477 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 70.4
บริษทั ฯ มีกําไรสุทธิ 15,350 ล้านบาท คิดเป็ นกําไรต่อหุน้ 8.39 บาท สูงกว่าปี 2552 ซึ่งมีกําไรสุทธิ 7,344 ล้านบาท
หรือกําไรต่อหุ้น 4.32 บาท และมีกําไรก่อนจากการดําเนินงานหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจําหน่ าย และค่าเช่า
เครือ่ งบินและอะไหล่ (EBITDAR) เท่ากับ 33,322 ล้านบาท สูงกว่าปี ก่อน 1,405 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.4
ทัง้ นี้ ตัง้ แต่ วนั ที่ 1 มกราคม 2553 บริษัท ฯ ได้เปลี่ย นแปลงนโยบายบัญ ชีในการกําหนดมูลค่าสิน ทรัพ ย์ถ าวร
ต่อหน่ วยเพื่อใช้ในการบันทึกบัญชีจาก 3,000 บาท เป็ น 20,000 บาทขึน้ ไป ซึง่ การเปลีย่ นแปลงดังกล่าว มีผลทําให้คา่ ใช้จ่าย
ในปี น้ีเพิม่ ขึน้ ประมาณ 21.5 ล้านบาท เมือ่ เปรียบเทียบกับการบันทึกบัญชีตามนโยบายเดิม
นอกจากนัน้ ในงวดบัญชีปี 2553 บริษัทฯ ได้รวมรายการบัญชีของ บริษัท วิงสแปน เซอร์วสิ เซส จํากัด ซึ่งเป็ น
บริษทั ย่อย เข้าในงบการเงินรวมด้วย โดยบริษทั วิงสแปน เซอร์วสิ เซส จํากัด ได้จดทะเบียนจัดตัง้ ตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2553 ด้วยทุนจดทะเบียนทีอ่ อกและชําระแล้ว 2 ล้านบาท โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้บริการงานทีต่ อ้ งใช้บุคลากร
เฉพาะด้านตามที่บริษัทฯ ต้องการ ซึ่งส่วนใหญ่ จะเป็ นงานที่ต้องการบุคลากรที่มคี วามชํานาญการเป็ นพิเศษหรือมีความชํานาญ
เฉพาะทางหรือบุคลากรที่ทําหน้ าที่ให้บริการแก่ลูกค้ารวมถึงงานที่หากดําเนินการโดยบริษัทจ้างงานภายนอกอื่นแล้วไม่ได้ผลดี
และ/หรือบุคลากรทีบ่ ริษทั ฯ เห็นว่าเป็ นงานทีต่ อ้ งการจํากัดอายุบุคลากร และช่วยลดต้นทุนในระยะยาว โดยบริษทั ฯ ถือหุน้ สามัญ
ร้อยละ 49 และบริษทั ครัวการบินภูเก็ต จํากัด ถือหุ้นบุรมิ สิทธิ ชนิดสะสม (Cumulative Preferred Stock) ร้อยละ 51 ซึ่งผูถ้ อื หุ้น
บุรมิ สิทธิจะได้รบั เงินปั นผลในอัตราร้อยละ 6 ต่อปี ของเงินลงทุน แต่ไม่มอี ํานาจในการบริหารจัดการ ดังนัน้ อํานาจการควบคุมและ
บริหารจัดการจึงเป็ นไปเพือ่ ประโยชน์ของบริษทั ฯ
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คําอธิ บายและวิ เคราะห์ผลการดําเนิ นงานปี 2553
2.1 ปริมาณการผลิ ตและการขนส่ง

2553
ปริมาณการผลิตรวม
ปริมาณการขนส่งรวม
อัตราส่วนการบรรทุก
ปริมาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสาร
ปริมาณการขนส่งผูโ้ ดยสาร
อัตราส่วนการขนส่งผูโ้ ดยสาร
ปริมาณการผลิตพัสดุภณ
ั ฑ์
ปริมาณการขนส่งพัสดุภณ
ั ฑ์
อัตราส่วนการขนส่งพัสดุภณ
ั ฑ์
จํานวนผูโ้ ดยสาร
ชั ่วโมงปฏิบตั กิ ารบิน
อัตราการใช้ประโยชน์เครือ่ งบินเฉลีย่

(ล้านตัน-กิโลเมตร)
(ล้านตัน-กิโลเมตร)
(ร้อยละ)
(ล้านทีน่ ง-กิ
ั ่ โลเมตร)
(ล้านคน-กิโลเมตร)
(ร้อยละ)
(ล้านตัน-กิโลเมตร)
(ล้านตัน-กิโลเมตร)
(ร้อยละ)
(ล้านคน)
(ชัวโมง)
่
(ชัวโมง/ลํ
่
า/วัน)

อัตรา
เปลี่ยนแปลง

2552

11,516
7,997
69.4
75,600
55,676
73.6
4,708
2,895
61.5
18.17
341,165
11.4

10,499
6,908
65.8
72,031
52,593
73.0
4,016
2,092
52.1
18.48
326,008
11.2

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

9.7%
15.8%
3.6
5.0%
5.9%
0.6
17.2%
38.4%
9.4
1.7%
4.6%
1.8%

ตามทีบ่ ริษทั ฯ ได้รบั มอบเครื่องบิน A330-300 จํานวน 3 ลํา ในปลายปี 2552 และอีก 2 ลํา ในเดือนมีนาคม 2553 และอยู่
ระหว่างการรอติดตัง้ เก้าอี้ช นั ้ ประหยัดนั น้ เป็ นผลให้การดําเนิ นงานบริษัทฯ ไม่เป็ นไปตามแผนที่วางไว้ บริษัทฯ จึงได้เช่า
เครื่องบินโบอิ้ง B777-300ER จํานวน 3 ลํา เพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตตามแผน รวมทัง้ ได้เช่าเครื่องบินขนส่งสินค้า B777200LRF จํานวน 2 ลําเพือ่ ให้บริการขนส่งสินค้า เป็ นผลให้ปริมาณการผลิตรวม (Available Ton-Kilometer : ATK) เพิม่ ขึน้ จากปี
ก่อนร้อยละ 9.7 ในขณะที่ปริมาณการขนส่งรวม (Revenue Ton-Kilometer : RTK) เพิม่ ขึ้นร้อยละ 15.8 ส่งผลให้อตั ราส่วน
การบรรทุกรวม (Load Factor) เฉลีย่ ร้อยละ 69.4 เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน ซึ่งเฉลีย่ ร้อยละ 65.8 โดยมีปริมาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสาร
(Available Seat-Kilometer : ASK) เพิ่ม ขึ้น จากปี ก่ อ นร้อยละ 5.0 ส่ วนปริม าณการขนส่ งผู้โดยสาร (Revenue PassengerKilometer : RPK) เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 5.9 อัตราส่วนการบรรทุกผูโ้ ดยสาร (Cabin Factor) เพิม่ ขึน้ เล็กน้อยจากเฉลี่ยร้อยละ 73.0
ปี ก่อน เป็ นร้อยละ 73.6
2.2 รายได้
ในปี 2553 บริษทั ฯ มีรายได้รวมทัง้ สิน้ 184,270 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี 2552 เป็ นจํานวน 20,395 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 12.4 โดยสรุปดังนี้

หน่ วย : ล้านบาท

2553

2552

เปลี่ยนแปลง
ล้านบาท
%

รายได้ค่าโดยสารและค่านํ้าหนักส่วนเกิ น
ภูมภิ าค

52,953

45,916

+ 7,037

+

15.3

ข้ามทวีป

52,954

50,146

+ 2,808

+

5.6

ภายในประเทศ

12,399

11,968

+

431

+

3.6

539

488

+

51

+

10.5

เทีย่ วบินแบบไม่ประจํา
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แบบ 56-1

2553

ค่าประกันภัยเรียกเก็บจากผูโ้ ดยสาร
ค่าธรรมเนียมชดเชยนํ้ามันเรียกเก็บจากผูโ้ ดยสาร
รวมรายได้ค่าโดยสารและค่านํ้าหนักส่วนเกิ น
ค่าระวางขนส่งและไปรษณียภัณฑ์
รวมรายได้จากกิ จการขนส่ง
รายได้จากกิจการอื่น

2552

เปลี่ยนแปลง
ล้านบาท
%

1,925

2,403

-

478

-

19.9

24,092

23,558

+

534

+

2.3

144,862

134,479

+ 10,383

+

7.7

28,230

19,348

+ 8,882

+

45.9

173,092

153,827

+ 19,265

+

12.5

-

280

-

3.6

+ 18,985

+

11.7

+

7

+

3.9

7,496

7,776

รวมรายได้จากการขายหรือการให้บริการ

180,588

ดอกเบีย้ รับ

185

178

รายได้อ่นื

3,497

2,094

+ 1,403

+

67.0

163,875

+ 20,395

+

12.4

รวมรายได้

184,270

161,603

รายได้จากการขายหรือการให้บริ การ บริษทั ฯ มีรายได้จากการขายหรือการให้บริการรวมทัง้ สิน้ 180,588 ล้าน
บาท เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน 18,985 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 11.7
รายได้จากกิ จการขนส่ง จํานวน 173,092 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 19,265 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.5 ประกอบด้วย
รายได้จากค่าโดยสารและค่านํ้าหนักส่วนเกิน
บริษัทฯ มีรายได้จากค่าโดยสารและนํ้ าหนั กส่วนเกินรวมทัง้ สิ้น 144,862 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10,383 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 7.7 โดยมีสาเหตุหลักมาจากความต้องการเดินทางทีเ่ พิม่ สูงขึน้ ซึง่ เป็ นผลมาจากเศรษฐกิจโลกทีเ่ ริม่ ฟื้ นตัวตัง้ แต่ในไตรมาส
ที่ 4 ของปี 2552 และต่อเนื่องมาในปี 2553 ถึงแม้จะถูกกระทบจากเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดในไอซ์แลนด์ในเดือนเมษายน 2553
ที่ส่งผลกระทบต่อการเดินทางข้ามทวีปจากยุโรปมายังประเทศไทย และเหตุการณ์ ชุมนุ มทางการเมืองที่รุนแรงโดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ในเดือนเมษายน และเดือนพฤษภาคม 2553 ทีส่ ่งผลรุนแรงยิง่ กว่าทีเ่ คยเกิดขึน้ ในปี 2552 จนกระทังรั
่ ฐบาลในหลาย
ประเทศได้ประกาศเตือนหรือห้ามไม่ให้ประชาชนเดินทางเข้าประเทศไทย อย่างไรก็ตามบริษทั ฯ ได้ใช้มาตรการส่งเสริมการ
ขายเพื่อลดผลกระทบจากเหตุการณ์ชุมนุมดังกล่าว รวมทัง้ ในช่วงนอกฤดูกาลท่องเทีย่ วเป็ นผลให้ปริมาณการขนส่งผูโ้ ดยสาร
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 5.9 โดยมีรายได้จากผูโ้ ดยสารต่อหน่ วยโดยเฉลี่ย (รวมค่าธรรมเนียมชดเชยค่านํ้ ามันและค่าเบี้ยประกันภัย)
เพิม่ ขึน้ จาก 2.50 บาท ในปี 2552 เป็ น 2.57 บาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 2.8 เป็ นผลมาจากความต้องการของตลาดทีส่ งู ขึน้ และอัตรา
ค่าธรรมเนียมชดเชยค่านํ้ามันเฉลีย่ ทีเ่ พิม่ ขึน้ ตามราคานํ้ามันทีส่ งู ขึน้ ถึงแม้จะได้รบั ผลกระทบบางส่วนจากการแข็งค่าเงินบาท
ก็ตาม
ทัง้ นี้ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษายน 2553 ราคาบัตรโดยสารเส้นทางภายในประเทศทีจ่ ําหน่ ายในประเทศไทย และบาง
เส้นทางในต่างประเทศ ได้รวมค่าธรรมเนียมชดเชยค่านํ้ามันและค่าเบี้ยประกันภัยในราคาค่าโดยสาร และบริษทั ฯ ได้บนั ทึก
รายได้ดงั กล่าวเป็ นรายได้ค่าโดยสารทัง้ หมด ไม่ได้แยกเป็ นรายได้เงินค่าประกันภัยและรายได้ค่าธรรมเนียมชดเชยนํ้ ามัน
เรียกเก็บจากผูโ้ ดยสารดังเช่นในปี ทผ่ี า่ นๆ มา
- รายได้คา่ โดยสารและค่านํ้าหนักส่วนเกินจําแนกตามภูมภิ าค
รายได้ จากการขนส่ งผู้โดยสารและค่ านํ้ าหนั ก ส่ วนเกิ น สําหรับ เส้ น ทางบิ น ในภูมิ ภ าค มีจํานวน 52,953
ล้านบาท เพิ่ม ขึ้น 7,037 ล้านบาท หรือร้อยละ 15.3 เนื่ อ งจากความต้องการเดิน ทางที่เพิ่ม สูงขึ้น อัน เป็ น ผลมาจากการ
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ทีเ่ ศรษฐกิจโลกฟื้ นตัว และการทีบ่ ริษทั ฯ ได้ส่งเสริมการขายโดยกระตุ้นความต้องการในช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว ถึงแม้จะได้รบั
ผลกระทบบางส่วนจากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง และเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิด ในประเทศไอซ์แลนด์กต็ าม โดยบริษทั ฯ
ได้เพิม่ ปริมาณการผลิต ทัง้ การเพิม่ ความถี่ และขนาดของเครื่องบิน เพื่อตอบสนองต่อการเพิม่ ขึน้ ของความต้องการเดินทาง
ดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในเส้นทางกรุงเทพฯ ไปยังประเทศจีน ฮ่องกง ญี่ป่ ุน สิงคโปร์ และมาเลเซีย ทําให้ปริมาณการผลิต
ด้านผู้โดยสารเพิม่ ขึน้ 992 ล้านที่นัง่ -กิโลเมตร หรือร้อยละ 3.5 และปริมาณการขนส่งผูโ้ ดยสารเพิม่ ขึน้ 1,864 ล้านคน-กิโลเมตร
หรือร้อยละ 9.5 โดยอัตราการขนส่งผูโ้ ดยสารเพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 69.5 ในปี 2552 เป็ นร้อยละ 73.5 ในปี 2553
รายได้ จากการขนส่ งผู้โดยสารและค่ านํ้ าหนั กส่ วนเกิ นสําหรับเส้ นทางบิ นข้ ามทวี ป 52,954 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
2,808 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.6 ซึง่ ส่วนหนึ่งเป็ นผลจากการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจโลก บริษทั ฯ ได้ปรับเพิม่ เทีย่ วบินจากทีเ่ คยลดลง
ในช่วงเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในปี 2552 รวมถึงการเพิม่ ความถีเ่ ทีย่ วบินในเส้นทางทีม่ คี วามต้องการสูง และการเปิ ดบินเส้นทางใหม่
กรุงเทพฯ – โจฮันเนสเบิรก์ สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ จํานวน 4 เทีย่ วบินต่อสัปดาห์ ตัง้ แต่วนั ที่ 2 มิถุนายน 2553 ทําให้ปริมาณการ
ผลิตด้านผูโ้ ดยสารเพิม่ ขึน้ 3,003 ล้านทีน่ งั ่ -กิโลเมตร หรือร้อยละ 7.8 ในขณะทีป่ ริมาณการขนส่งผูโ้ ดยสารเพิม่ ขึน้ 1,970 ล้านคนกิโลเมตร หรือร้อยละ 6.8 เป็ นผลให้อตั ราการขนส่งผูโ้ ดยสารลดลงจากร้อยละ 74.9 ในปี 2552 เป็ นร้อยละ 74.3 ในปี 2553
รายได้จากการขนส่งผู้โดยสารและค่านํ้าหนักส่วนเกิ นสําหรับเส้นทางบิ นในประเทศ 12,399 ล้านบาท เพิม่ ขึน้
431 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.6 สาเหตุสาํ คัญเนื่องจากในปี น้ีบริษทั ฯ ได้รวมค่าธรรมเนียมชดเชยค่านํ้ามันและค่าเบีย้ ประกันภัย
ในราคาค่าโดยสาร ในขณะทีป่ ี ก่อนไม่ได้รวม อย่างไรก็ตาม ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2553 บริษทั ฯ ได้ปรับเปลีย่ นตารางบินเส้นทาง
ในประเทศตามนโยบายสร้างความร่วมมือกับสายการบินนกแอร์ ตามแผนกลยุทธ์ Two-Brand Strategy เพื่อสร้างความ
แข็งแกร่งในการแข่งขันและการให้บริการ โดยให้สายการบินนกแอร์ทาํ การบินในเส้นทางไปกลับ กรุงเทพฯ-พิษณุโลก เชียงใหม่แม่ฮ่องสอน และกรุงเทพฯ-อุบลราชธานี โดยบริษทั ฯ ยังคงทําการบินเส้นทางกรุงเทพฯ-อุบลราชธานี จํานวน 7 เที่ยวบินต่อสัปดาห์
เป็ นผลให้ปริมาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสารลดลง 451 ล้านทีน่ ัง่ -กิโลเมตร หรือร้อยละ 9.5 และปริมาณการขนส่งผูโ้ ดยสารลดลง
758 ล้านคน-กิโลเมตร หรือร้อยละ 20.0 โดยอัตราการขนส่งผูโ้ ดยสารลดลงจากร้อยละ 79.7 ในปี 2552 เป็ นร้อยละ 70.5 ใน
ปี 2553
- รายได้จากการขนส่งผูโ้ ดยสารและนํ้าหนักส่วนเกินสําหรับเทีย่ วบินแบบไม่ประจํา
รายได้จากการขนส่งผูโ้ ดยสารและนํ้าหนักส่วนเกินสําหรับเทีย่ วบินแบบไม่ประจํา 539 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 51 ล้านบาท
หรือร้อยละ 10.5 เนื่องจากจํานวนเทีย่ วบินแบบไม่ประจําไปยังเส้นทางต่างประเทศเพิม่ ขึน้
- รายได้เงินค่าประกันภัยเรียกเก็บจากผูโ้ ดยสาร
รายได้เงินค่าประกันภัยเรียกเก็บจากผูโ้ ดยสาร 1,925 ล้านบาท ลดลง 478 ล้านบาท หรือร้อยละ 19.9 โดยมีสาเหตุ
หลักจากการทีเ่ งินบาทแข็งค่าเมื่อเทียบกับเงินตราต่างประเทศทีเ่ ป็ นสกุลหลัก ประกอบกับบริษทั ฯ ไม่ได้แยกบันทึกรายได้
เงินค่าประกันภัยเรียกเก็บจากผูโ้ ดยสารเส้นทางบินในประเทศดังทีก่ ล่าวมาข้างต้น
- รายได้คา่ ธรรมเนียมชดเชยนํ้ามันเรียกเก็บจากผูโ้ ดยสาร
รายได้ค่าธรรมเนียมชดเชยนํ้ ามันเรียกเก็บจากผู้โดยสาร 24,092 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 534 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.3
โดยมีส าเหตุ ห ลัก จากราคานํ้ า มัน ตลาดโลกโดยเฉลี่ย ปรับ ตัว สูงขึ้น เมื่อ เทีย บกับ ปี 2552 จึง ทํ า ให้บ ริษัท ฯ ปรับ อัต รา
ค่าธรรมเนียมชดเชยค่านํ้ ามันสูงขึน้ ประกอบกับจํานวนผูโ้ ดยสารเส้นทางบินระหว่างประเทศซึ่งมีอตั ราค่าธรรมเนียมชดเชย
ค่านํ้ามันสูงกว่าเส้นทางบินในประเทศเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 8.6
รายได้คา่ ระวางขนส่งและค่าไปรษณียภัณฑ์
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รายได้จากค่าระวางขนส่งและค่าไปรษณียภัณฑ์ 28,230 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 8,882 ล้านบาท หรือร้อยละ 45.9 สาเหตุสาํ คัญ
เนื่องจากความต้องการนํ าเข้าและส่งออกสินค้าเพิม่ สูงขึ้นตามการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจโลก รวมทัง้ การที่บริษัทฯ เช่าพื้นที่
ระวางขนส่ง (Block Space) บนเครื่องบินขนส่งสินค้าแบบโบอิง้ 777-200 LRF 2 ลํา ตัง้ แต่เดือนมีนาคม 2553 ทําให้ปริมาณการ
ผลิตด้านพัสดุภณ
ั ฑ์ (Available Dead Load Ton-Kilometers : ADTK) เพิม่ ขึ้น 692 ล้านตัน-กิโลเมตร หรือร้อยละ 17.2 และ
เป็ นผลให้ปริมาณการขนส่งพัสดุภณ
ั ฑ์ (Revenue Freight Ton-Kilometers : RFTK) เพิม่ ขึน้ 803 ล้านตัน-กิโลเมตร หรือร้อยละ
38.4 ซึ่งส่งผลให้อตั ราส่วนการขนส่งพัสดุภณ
ั ฑ์ (Freight Load Factor) เพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 52.1 ในปี 2552 เป็ นร้อยละ 61.5
ในปี 2553 ประกอบกับรายได้จากพัสดุภณ
ั ฑ์รวมค่าธรรมเนียมนํ้ ามัน และค่าประกันภัยต่อหน่ วยเพิ่มขึ้นจาก 8.90 บาท
ในปี 2552 เป็ น 9.50 บาท ในปี 2553 หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 6.7
รายได้จากกิจการอืน่
รายได้จากกิจการอื่น 7,496 ล้านบาท ลดลง 280 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.6 โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายได้จากการ
ให้บริการซ่อมบํารุงอากาศยานตํ่ากว่าปี ก่อน ประกอบกับจํานวนเที่ยวบินและจํานวนผูโ้ ดยสารของสายการบินลูกค้าลดลง
จากปี ก่อน ทําให้รายได้จากการให้บริการลานจอดและอุปกรณ์ภาคพืน้ และการให้บริการอาหารบนเครื่องบินของสายการบิน
ลูกค้าตํ่ากว่าปี ก่อน ในขณะทีร่ ายได้จากการให้บริการด้านคลังสินค้าเพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนเนื่องจากปริมาณความต้องการขนส่ง
สินค้าเพิม่ ขึน้
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยรับ 185 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 7 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.9 เนื่องจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเฉลีย่
สูงกว่าปี ก่อน ประกอบกับบริษทั ฯ นําเงินสดดังกล่าวไปลงทุนระยะสัน้ ทีใ่ ห้ผลตอบแทนทีส่ งู ขึน้
รายได้อนื ่
รายได้อ่ืน 3,497 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,403 ล้านบาท หรือร้อยละ 67.0 โดยมีสาเหตุ หลักมาจากการที่บริษัทฯ รับ รู้
ค่ า ชดเชยจากการส่ ง มอบเครื่อ งบิ น ล่ า ช้ า สู ง กว่ า ปี ก่ อ น 723 ล้ า นบาท และการเพิ่ ม ขึ้ น ของรายได้ จ ากการรับ รู้
ค่าธรรมเนียมสนามบินทีเ่ รียกเก็บจากผูโ้ ดยสาร แต่สายการบินอื่นหรือประเทศทีบ่ ริษทั ฯ ขนส่งผูโ้ ดยสารไปไม่ได้เรียกเก็บมา
เกินกว่า 3 ปี ซึง่ สูงกว่าปี กอ่ น 816 ล้านบาท
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2.3 ค่าใช้จ่าย
ในปี 2553 บริษัท ฯ มีค่าใช้จ่ายรวมทัง้ สิ้น 166,747 ล้านบาท เพิ่ม ขึ้น 10,979 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.0 โดย
มีรายละเอียด ดังนี้
2553

2552

เปลี่ยนแปลง
ล้านบาท
%

ค่านํ้ามันเครือ่ งบิน

56,519

47,015

+

9,504

+ 20.2

ค่าใช้จา่ ยบุคลากร

33,526

26,191

+

7,335

+ 28.0

74

61

+

13

+ 21.3

19,064

17,692

+

1,372

+

7.8

ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับนักบินและลูกเรือ

5,093

5,243

-

150

-

2.9

ค่าซ่อมแซมและซ่อมบํารุงอากาศยาน

9,675

10,321

-

646

-

6.3

20,236

21,023

-

787

-

3.7

ค่าเช่าเครือ่ งบินและอะไหล่

4,331

1,532

+

2,799

ค่าสินค้าและพัสดุใช้ไป

9,045

8,496

+

549

+

6.5

ค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับการขายและโฆษณา

6,103

6,221

-

118

-

1.9

675

760

-

85

-

11.2

(1,783)

-

-

1,783

489

529

-

40

-

7.6

ค่าใช้จ่ายอื่น

7,898

8,104

-

206

-

2.5

ต้นทุนทางการเงิน

5,166

5,738

-

572

-

10.0

ส่วนแบ่งขาดทุน(กําไร)จากเงินลงทุนตามวิธสี ว่ นได้เสีย

(258)

9

-

267

ผลขาดทุน(กําไร)จากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ

(9,106)

(3,167)

-

5,939

รวมค่าใช้จ่าย

166,747

155,768

+

10,979

หน่ วย : ล้านบาท

ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร
ค่าบริการการบิน

ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจําหน่าย

ค่าใช้จ่ายด้านการประกันภัย
ค่าความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึน้ กรณีกฎหมาย
การป้ องกันการค้าทีไ่ ม่เป็ นธรรม
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์

+ 182.7

-

- 187.5
+

7.0

สรุปค่าใช้จ่ายทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงอย่างมีนยั สําคัญในปี 2553 ได้แก่
ค่านํ้ามันเครื่องบิน 56,519 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 9,504 ล้านบาท หรือร้อยละ 20.2 โดยมีสาเหตุหลักจากราคานํ้ามัน
เครื่องบินที่เพิม่ ขึน้ ถึงร้อยละ 26.4 และปริมาณการใช้น้ํ ามันเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 6.2 อันเป็ นผลมาจากการเพิม่ ปริมาณการผลิต
ในขณะทีเ่ งินเหรียญสหรัฐอ่อนค่าลงทําให้ค่านํ้ ามันคิดเป็ นเงินบาทลดลงบางส่วน รวมทัง้ ในปี น้ีบริษทั ฯ มีรายรับชดเชยจาก
การบริหารความเสีย่ งราคานํ้ามัน 598 ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายบุคลากร 33,526 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 7,335 ล้านบาท หรือร้อยละ 28.0 โดยมีสาเหตุหลักเนื่องจากบริษทั ฯ
จ่ายเงินชดเชยให้พนักงานที่เข้าร่วมโครงการ Golden Handshake และโครงการร่วมใจจากองค์กร (Mutual Separate Plan)
เป็ นจํานวนเงินประมาณ 2,263 ล้านบาท ซึ่งทัง้ 2 โครงการ เป็ นโครงการที่บริษทั ฯ ได้ดําเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหาร
กําลังคนของบริษัทฯ เพื่อปรับโครงสร้างบุคลากรให้มสี ดั ส่วนอัตรากําลังที่เหมาะสม เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน
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เพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์กร สร้างสมดุลของกําลังคนทีม่ ศี กั ยภาพและสมรรถนะสูงทีส่ อดรับกับภารกิจของ
องค์กรในอนาคต และเพื่อปรับปรุงโครงสร้างต้นทุนบุคลากร โดยรวมในระยะยาว โดยให้พนักงานลาออกโดยสมัครใจและ
ไม่ส่งผลเสียต่อกิจการของบริษทั ฯ มีพนักงานเข้าร่วมโครงการร่วมใจจากองค์กร มีผลในปี น้ีรวม 600 คน และอีก 28 คน มีผลใน
ปี 2554 นอกจากนัน้ ค่าใช้จ่ายบุคลากรในปี น้เี พิม่ สูงขึน้ ตามการเพิม่ ขึน้ ของค่าตอบแทนทีจ่ ่ายให้แก่พนักงาน
ค่าบริ การการบิ น 19,064 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 1,372 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.8 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิม่ ขึน้
ของค่าใช้จ่ายเนื่องจากการเพิม่ ปริมาณการผลิต และการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขนส่งสินค้า (Cargo Handling) ที่
เกีย่ วเนื่องกับการเช่าพืน้ ทีร่ ะวางขนส่งสินค้า
ค่าซ่อมแซมและซ่อมบํารุงอากาศยาน 9,675 ล้านบาท ลดลง 646 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.3 โดยมีสาเหตุหลักมา
จากการลดลงของค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษา เนื่องจากในปี น้กี จิ กรรมการซ่อมบํารุงลดลงเมือ่ เทียบกับปี ก่อน
ค่าเช่ าเครื่องบิ นและอะไหล่ 4,331 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 2,799 ล้านบาท หรือร้อยละ 182.7 สาเหตุหลักเกิดจาก
ค่าใช้จ่ายจากการเช่าพื้นที่ระวางขนส่งสินค้าจํานวน 2 ลํา ตัง้ แต่เดือนมีนาคม 2553 และการเช่าเครื่องบินแบบโบอิ้ง 777300ER จาก Jet Airway จํานวน 3 ลํา ตัง้ แต่เดือนพฤษภาคม 2553
ค่าความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึน้ กรณีกฎหมายการป้ องกันการค้าทีไ่ ม่เป็ นธรรม (Antitrust) ตามทีใ่ นปี 2551 บริษทั ฯ ได้ตงั ้
สํารองค่าความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึน้ กรณีกฎหมายป้ องกันการค้าทีไ่ ม่เป็ นธรรมจํานวนรวม 4,290 ล้านบาท ต่อมาในเดือน
พฤศจิกายน 2553 European Commission ได้ยกเลิกข้อกล่าวหาบริษทั ฯ เนื่องจากมีหลักฐานไม่เพียงพอ บริษทั ฯ จึงได้ปรับ
ลดประมาณการสํารองลง 1,783 ล้านบาท คงเหลือสํารองไว้ 2,507 ล้านบาท
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ ยนเงิ นตราต่ างประเทศ 9,106 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5,939 ล้านบาท หรือร้อยละ 187.5 ซึ่ง
ส่วนใหญ่เกิดจากการปรับยอดเงินกูค้ งเหลือสกุลยูโรเป็ นเงินบาท ณ วันสิน้ งวด
ส่ วนแบ่งขาดทุ น (กําไร) จากเงิ นลงทุนตามวิ ธีส่ วนได้ เสี ย ในปี 2553 มีกําไร 258 ล้านบาท ในขณะที่ ปี 2552
ขาดทุน 9 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการรับรูส้ ่วนได้เสียจากเงินลงทุนในบริษทั สายการบินนกแอร์ จํากัด จํานวน 235 บาท
2.4 ค่าใช้จ่ายภาษีเงิ นได้สุทธิ
บริษทั ฯ มีคา่ ใช้จ่ายภาษีเงินได้สทุ ธิจาํ นวน 2,125 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 1,434 ล้านบาท หรือร้อยละ 207.5 มีสาเหตุ
หลักมาจากการเพิม่ ขึน้ ของกําไรทีบ่ ริษทั ฯ ต้องเสียภาษีตามอัตราทีก่ าํ หนด
2.5 กําไรสุทธิ ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ้นบริ ษทั ฯ
กํ าไรสุ ท ธิส่ วนที่ เป็ นของผู้ ถื อหุ้ น ของบริษั ท ฯ เพิ่ ม ขึ้น จาก 7,344 ล้ านบาทในปี 2552 เป็ น 15,350 ล้ านบาท
ในปี 2553 หรือเพิ่ม ขึ้น ร้อยละ 109.0 โดยมีอ ัต ราส่ วนกํ าไรสุ ท ธิเพิ่ม ขึ้น จากร้อยละ 4.54 ในปี 2552 เป็ นร้อยละ 8.50
ในปี 2553
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3.

แบบ 56-1

คําอธิ บายและวิ เคราะห์ฐานะการเงิ น
3.1 สิ นทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ สินทรัพย์รวมเท่ากับ 293,760 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากวันที่ 31 ธันวาคม 2552
จํานวน 22,066 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.1 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
31 ธันวาคม 2553
% ของ
ล้านบาท
สิ นทรัพย์รวม
สินทรัพย์หมุนเวียน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
เครือ่ งบิน
เครือ่ งบินภายใต้สญ
ั ญาเช่าทางการเงิน
อุปกรณ์การบินหมุนเวียน
ทีด่ นิ อาคาร และค่าปรับปรุง
เครือ่ งมือ โรงซ่อม และอุปกรณ์
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นๆ

รวมสิ นทรัพย์

31 ธันวาคม 2552
% ของ
ล้านบาท
สิ นทรัพย์รวม

78,301

26.7

47,288

17.4

65,615
115,425
10,822
7,988
6,269
206,119
9,340

22.3
39.3
3.7
2.7
2.1
70.1
3.2

62,252
124,330
10,445
8,588
7,890
213,505
10,901

22.9
45.8
3.8
3.2
2.9
78.6
4.0

293,760

100.0

271,694

100.0

สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์หมุนเวียนของบริษทั ฯ มีจาํ นวน 78,301 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 26.7 ของสินทรัพย์รวม เพิม่ ขึน้ จาก ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2552 จํานวน 31,013 ล้านบาท หรือร้อยละ 65.6 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีจํานวน 37,680 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จาก ณ วันที่
31 ธันวาคม 2552 จํานวน 23,380 ล้านบาท โดยบริษทั ฯ ได้สาํ รองเงินสดเพิม่ ขึน้ ให้อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานของสายการบินตาม
กลยุทธ์การสร้างความแข็งแกร่งด้านการเงิน
•

ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าและเงินมัดจําเพิม่ ขึน้ 4,627 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการจ่ายชําระค่า Security Deposit
ของเครื่องบินเช่าเพื่อดําเนิ นงาน B777-300 ER จํานวน 8 ลํา ที่จะรับมอบในปี 2555-2556 ตามสัญญารวมประมาณ 4,418
ล้านบาท
•

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ มีมลู ค่ารวม 206,119 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 70.1 ของสินทรัพย์รวม ลดลง
จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 จํานวน 7,386 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.5 โดยมีสาเหตุ หลัก มาจากการคิดค่าเสื่อมราคา
อย่างไรก็ตามในปี 2553 เครื่องบินมีจํานวนสูงขึน้ เนื่องจากบริษทั ฯ รับมอบเครื่องบินแบบแอร์บสั A330-300 จํานวน 2 ลํา
และการจ่ายเงินล่วงหน้าค่าเครือ่ งบินแบบแอร์บสั A330-300 จํานวน 7 ลํา
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นๆ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นๆ มีจาํ นวน 9,340 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 3.2 ของสินทรัพย์รวม ลดลงจาก ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2552 จํานวน 1,561 ล้านบาท หรือร้อยละ 14.3 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
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จํานวน 959 ล้านบาท จากการปรับลดสํารองประมาณการหนี้สนิ กรณีตงั ้ สํารองความเสียหายและค่าปรับจากกรณีคดีละเมิด
กฎหมายการป้ องกันการค้าที่ไม่เป็ นธรรม และการลดลงของสินทรัพย์รอการขายจํานวน 608 ล้านบาท จากการขายเครื่องบิน
แบบแอบัส A300-600 จํานวน 2 ลํา
3.2 หนี้ สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 หนี้สนิ รวมของบริษัทฯ เท่ากับ 210,850 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
จํานวน 7,600 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.5 โดยมีองค์ประกอบหลักของหนี้สนิ ดังนี้
31 ธันวาคม 2553
% ของ
ล้านบาท
หนี้ สินรวม

31 ธันวาคม 2552
% ของ
ล้านบาท
หนี้ สินรวม

หนี้สนิ หมุนเวียน
(ไม่รวมส่วนทีถ่ งึ กําหนดชําระภายในหนึ่งปี )

57,581

27.3

54,961

25.2

หนี้ สินระยะยาว
หุน้ กู้
หนี้สนิ ภายใต้เงือ่ นไขสัญญาเช่าเครือ่ งบิน
เงินกูย้ มื ระยะยาว
รวมหนี้ สินระยะยาว
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียนอื่นๆ
รวมหนี้ สิน

29,335
64,327
52,618
146,280
6,989
210,850

13.9
30.5
25.0
69.4
3.3
100.0

40,290
79,341
35,269
154,900
8,589
218,450

18.4
36.3
16.2
70.9
3.9
100.0

หนี้ สินหมุนเวียน (ไม่รวมส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่ งปี )
หนี้สนิ หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีจํานวน 57,581 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 27.3 ของหนี้สนิ รวม
เพิม่ ขึน้ จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 จํานวน 2,620 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.8 สาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิม่ ขึน้
เนื่องจากค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเกีย่ วกับพนักงานเพิม่ ขึน้ ได้แก่ เงินรางวัลประจําปี และค่าใช้จ่ายโครงการเกษียณอายุก่อนกําหนด
หนี้ สินระยะยาว
หนี้สนิ ระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีจาํ นวน 146,280 ล้านบาท (รวมหนี้ส่วนทีถ่ งึ กําหนดชําระภายในหนึ่งปี
จํานวน 23,155 ล้านบาท) หรือคิดเป็ นร้อยละ 69.4 ของหนี้สนิ รวม ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 จํานวน 8,620 ล้านบาท
สาเหตุหลักมาจากการชําระคืนหนี้สนิ ภายใต้เงือ่ นไขสัญญาเช่าเครื่องบินและหุน้ กู้
รายละเอียดของหนี้สนิ ระยะยาว อยูใ่ นหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 6.11 6.12 6.13 และ 6.30
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีจํานวน 6,989 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 3.3 ของหนี้สนิ รวม
ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 จํานวน 1,600 ล้านบาท หรือร้อยละ 18.6 โดยมีสาเหตุหลักมาจากประมาณการหนี้สนิ ระยะ
ยาวลดลง 1,323 ล้านบาท จากการปรับลดสํารองความเสียหายและค่าปรับจากกรณีคดีละเมิดกฎหมายการป้ องกันการค้า
ที่ไม่ เป็ นธรรม และเงินกองทุ นบํ าเหน็ จพนั กงานลดลง 338 ล้านบาท จากการจ่ ายเงิน บํ าเหน็ จพนัก งานให้ก ับ พนัก งาน
ทีเ่ ข้าร่วมโครงการเกษียณอายุก่อนกําหนด
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แบบ 56-1

3.3 ส่วนของผูถ้ ือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ เท่ากับ 82,910 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากวันที่ 31 ธันวาคม
2552 จํานวน 29,666 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจาก
• การออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจํานวน 483.9 ล้านหุน้ ทําให้ทุนทีอ่ อกและชําระแล้วเพิม่ ขึน้ 4,839 ล้านบาท จาก 16,989
ล้านบาท เป็ น 21,828 ล้านบาท โดยมีส่วนเกินมูลค่าหุน้ 21 บาทต่อหุน้ คิดเป็ นส่วนเกินมูลค่าหุน้ จํานวน 10,160 ล้านบาท
หักค่าใช้จ่ายในการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจํานวน 251 ล้านบาท คงเหลือเป็ นส่วนเกินมูลค่าหุน้ เพิม่ ขึน้ 9,910 ล้านบาท
• กําไรสะสมทีย่ งั ไม่ได้จดั สรรเพิม่ ขึน้ 14,155 ล้านบาท เป็ นผลมาจากบริษทั ฯ มีผลกําไรสุทธิในปี 2553
4.

สภาพคล่องทางการเงิ น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษทั ฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากับ 37,680 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จาก ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2552 จํานวน 23,380 ล้านบาท หรือร้อยละ 163.5 ตามกลยุทธ์การสร้างความแข็งแกร่งด้านการเงินตามที่
กล่าวมาข้างต้น โดยบริษัทฯ ได้นําเงินสดบางส่วนไปลงทุนระยะสัน้ เพื่อลดภาระดอกเบี้ย สรุปเงินสดสุทธิได้มาและใช้ไปใน
กิจกรรมต่างๆ ดังนี้
หน่ วย : ล้านบาท
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน

2553
28,268
(8,872)
3,979

เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสดเพิ่ มขึน้ (ลดลง)

23,375

2552
28,523
(14,472)
(7,085)
6,966

4.1 เงิ นสดสุทธิ ได้มาจากกิ จกรรมดําเนิ นงาน
เงินสดสุ ทธิได้มาจากกิจกรรมดํ าเนิ นงานของบริษัทฯ สํ าหรับปี ส้ินสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีจํานวน 28,268
ล้านบาท ลดลง 255 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.9 ในขณะที่บริษัทฯ มีกําไรจากการดําเนิ นงานก่ อนการเปลี่ยนแปลงในสิน ทรัพ ย์
และหนี้สนิ ดําเนินงานเพิม่ ขึน้ 1,951 ล้านบาท เนื่องจากบริษทั ฯ มีสนิ ทรัพย์ดาํ เนินงานเพิม่ ขึน้ 7,324 ล้านบาท จากค่าใช้จ่าย
ล่วงหน้าและเงินมัดจําและลูกหนี้การค้าเพิม่ ขึน้ ในขณะที่หนี้สนิ ดําเนินงานเพิม่ ขึน้ 5,118 ล้านบาท สาเหตุสําคัญจากการ
เพิม่ ขึน้ ของค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สนิ หมุนเวียนอื่น และรายรับด้านขนส่งทีย่ งั ไม่ถอื เป็ นรายได้
4.2 เงิ นสดสุทธิ ใช้ไปในกิ จกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนในปี 2553 มีจาํ นวน 8,872 ล้านบาท ลดลง 5,600 ล้านบาท หรือร้อยละ 38.7 โดยใน
ปี น้ีส่วนใหญ่เป็ นการจ่ายค่าเครื่องบินแบบแอร์บสั A330-300 ทีร่ บั มอบในเดือนมีนาคม 2553 จํานวน 2 ลํา และเงินจ่ายล่วงหน้า
ค่าเครือ่ งบินแบบแอร์บสั A330-300 อีก 7 ลํา ทีค่ าดว่าจะได้รบั มอบระหว่างปี 2554 - 2556
4.3 เงิ นสดสุทธิ ได้มา (ใช้ไป) ในกิ จกรรมจัดหาเงิ น
เงินสดสุทธิได้มาในกิจกรรมจัดหาเงินในปี 2553 มีจํานวน 3,979 ล้านบาท ในขณะทีป่ ี 2552 เป็ นเงินสดสุทธิใช้ไป
7,085 ล้านบาท โดยเงินสดสุทธิได้มาในปี น้บี ริษทั ฯ ประกอบด้วย
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•
•
•
•
•

5.

แบบ 56-1

เงินสดรับจากการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุน 14,748 ล้านบาท
การกูย้ มื เงินระยาวสุทธิ 8,110 ล้านบาท
การชําระคืนหุน้ กู้ 10,955 ล้านบาท
การชําระคืนเงินกูย้ มื ระยะสัน้ 1,116 ล้านบาท
การชําระคืนตั ๋วสัญญาใช้เงิน ดอกเบีย้ เงินกูย้ มื และจ่ายเงินปั นผลรวม 6,810 ล้านบาท

รายจ่ายลงทุน

บริษัทฯ มีรายจ่ ายเพื่อการลงทุ นก่ อนหักเงินสดรับจากสัญญาเช่ าทางการเงินเป็ นเงิน 13,608 ล้านบาท ในปี 2553
ลดลงจากปี 2552 จํานวน 15,720 ล้านบาท หรือร้อยละ 53.6 โดยรายจ่ายในปี 2553 ประกอบด้วยการชําระเงินเพื่อจัดหา
เครื่องบินใหม่ ซึง่ รับมอบในปี น้ี 2 ลํา และจะรับมอบระหว่างปี 2554-2556 อีก 7 ลํา และการจัดหาอุปกรณ์การบินหมุนเวียน
รวม 13,235 ล้านบาท
หน่ วย : ล้านบาท
เครือ่ งบินและอุปกรณ์การบิน
อื่นๆ (ทีไ่ ม่ใช่เครือ่ งบิน)
รวม

6.

2553

2552

13,235

28,634

373

694

13,608

29,328

2553

2552

อัตราส่วนทางการเงิ น

อัตราส่วนทางการเงิ น (Liquidity Ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (1)

เท่า

2.46

1.58

อัตรากําไรจากการดําเนินงาน

ร้อยละ

4.85

5.79

อัตรากําไรสุทธิ

ร้อยละ

8.50

4.54

อัตราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้

ร้อยละ

22.55

14.82

ร้อยละ

5.43

2.76

อัตราส่วนหนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้
(Interest Bearing Debt to Equity)
อัตราส่วนความสามารถในการชําระดอกเบีย้ (2)

เท่า

1.76

2.93

เท่า

5.61

5.30

อัตราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพัน (3)

เท่า

0.89

1.13

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratio)

อัตราส่วนแสดงประสิ ทธิ ภาพในการดําเนิ นงาน (Efficiency Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนวิ เคราะห์นโยบายทางการเงิ น (Financial Policy Ratio)

หมายเหตุ :
(1)

อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่ากับ สินทรัพย์หมุนเวียน / หนี้สนิ หมุนเวียน (ไม่รวมหนี้สนิ ระยะยาวทีถ่ งึ กําหนดชําระภายในหนึง่ ปี และ
รายรับด้านการขนส่งทีย่ งั ไม่ถอื เป็ นรายได้)
(2)
อัตราส่วนความสามารถในการชําระดอกเบี้ย เท่ากับ EBITDA / ดอกเบี้ยจ่าย
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(3 )

แบบ 56-1

อัตราส่วนความสามารถในการชําระภาระผูกพัน เท่ากับ EBITDAR / (การชําระคืนหนี้สนิ ระยะยาว + ดอกเบี้ยจ่าย +
ค่าเช่าเครือ่ งบินและอะไหล่)

รายละเอียดเรื่องนโยบายบัญชีท่สี ําคัญ สิทธิและประโยชน์ภายใต้การส่งเสริมการลงทุน ความเสีย่ งทางการตลาด
สัญญาและภาระผูกพัน อยูใ่ นหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 3 ข้อ 6.24 ข้อ 6.30 และข้อ 6.32 ตามลําดับ

11.4

ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายการตรวจสอบบัญชี

บริษัทฯ ยังคงสถานะการเป็ นรัฐวิสาหกิจ การตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ จะต้องกระทําโดยสํานักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 มาตรา 4 (4) และมาตรา 39
(2) โดยมีการโอนย้ายสับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่รบั รองงบการเงินตามการโยกย้ายของเจ้าหน้าทีส่ ํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สําหรับปี 2552 มีคา่ ธรรมเนียมตรวจสอบ 2.90 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับการตรวจสอบบัญชี 1.46 ล้านบาท

11.5

ผลการดําเนิ นงานในรอบ 5 ปี
ปี 2553
ปี 2552
ปี 2551 ปี 2550
ปี 2549
(ม.ค.-ธ.ค.) (ม.ค.-ธ.ค.) (ม.ค.-ธ.ค.) (ม.ค.-ธ.ค.) (ต.ค.48-ก.ย.49)

จํานวนเครือ่ งบิน
จํานวนชั ่วโมงปฏิบตั กิ ารบิน
ปริมาณการผลิตรวม
ปริมาณการขนส่งรวม
อัตราส่วนการบรรทุก
จํานวนผูโ้ ดยสาร
ปริมาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสาร
ปริมาณการขนส่งผูโ้ ดยสาร
อัตราส่วนการขนส่งผูโ้ ดยสาร
ปริมาณการผลิตพัสดุภณ
ั ฑ์
ปริมาณการขนส่งพัสดุภณ
ั ฑ์
อัตราส่วนการขนส่งพัสดุภณ
ั ฑ์
จํานวนพนักงาน
กําไรก่อนหักภาษีเงินได้

(ชัวโมง)
่
(ล้านตัน-กิโลเมตร)
(ล้านตัน-กิโลเมตร)
(ร้อยละ)
(พันคน)
(ล้านทีน่ ง-กิ
ั ่ โลเมตร)
(ล้านคน-กิโลเมตร)
(ร้อยละ)
(ล้านตัน-กิโลเมตร)
(ล้านตัน-กิโลเมตร)
(ร้อยละ)
(คน)
(ล้านบาท)

90
341,165
11,516
7,997
69.4
18,165
75,600
55,676
73.6
4,708
2,895
61.5
25,884
17,523

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

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)

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

87
324,366
10,269
7,001
68.2
18,574
71,594
53,989
75.4
3,780
2,048
54.2
26,488
12,822

นิ ยามศัพท์ทางด้านการบิน
• ปริมาณการผลิตรวมคิดเป็ น ตัน-กิโลเมตร คือ ระวางบรรทุกของเครือ่ งบิน คูณ ระยะทางบิน
• ปริมาณการขนส่งรวมคิดเป็ น ตัน-กิโลเมตร คือ นํ้ าหนักผูโ้ ดยสาร สัมภาระเกินพิกดั พัสดุ และไปรษณี ยภัณ ฑ์ คูณ
ระยะทางทีข่ นส่ง
• อัตราส่วนการบรรทุก คือ ปริมาณการขนส่ง เทียบเป็ นร้อยละของปริมาณการผลิต
• ปริมาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสารคิดเป็ 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
ส่วนที่ 1-11 หน้า 19

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

• อัตราส่วนการขนส่งพัสดุภณ
ั ฑ์ คือ ปริมาณการขนส่งพัสดุภณ
ั ฑ์ เทียบเป็ นร้อยละของปริมาณการผลิตพัสดุภณ
ั ฑ์
• ระวางบรรทุกของเครื่องบิน คือ ปริมาณนํ้ าหนักสูงสุดซึ่งเครื่องบินสามารถบรรทุกได้ นํ้ าหนักในที่น้ี หมายถึงนํ้ าหนัก
ผูโ้ ดยสาร สัมภาระเกินพิกดั พัสดุและไปรษณียภัณฑ์

ส่วนที่ 1-11 หน้า 20

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

12. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง
12.1 ความหมายของคําย่อที่ใช้
นอกจากจะกําหนดไว้เป็ นอย่างอื่นในเอกสารฉบับนี้ คําย่อทีใ่ ช้ในเอกสารนี้ดงั ต่อไปนี้ ให้มคี วามหมาย ดังนี้
แอร์บสั
BAFS

หมายถึง
หมายถึง

DCA
EASA

หมายถึง
หมายถึง

ECA
FAA
IATA

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ICAO

หมายถึง

MSCI
CCTV
GOCC
CAB
CMOC
CSR
SMS
QMS
SMS
EMS
KPIs

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

แอร์บสั อินดัสทรี (Airbus Industrie)
บริษทั บริการเชือ้ เพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (Bangkok
Aviation Fuel Services Public Company Limited)
กรมการบินพลเรือน (Department of Civil Aviation)
องค์การความปลอดภัยด้านการบินแห่งสหภาพยุโรป (European Aviation
Safety Agency)
หน่วยงานสินเชื่อเพือ่ การส่งออก (Export Credit Agency)
องค์กรบริหารการบินแห่งสหรัฐอเมริกา (Federal Aviation Administration)
สมาคมการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (International Air Transport
Association)
องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation
Organization)
บริษทั จัดทําดัชนีหลักทรัพย์ระดับโลก (Morgan Stanley Capital International)
ระบบกล้องทีววี งจรปิ ด (Close Circuit Television)
ศูนย์ควบคุมการปฏิบตั กิ ารภาคพืน้ (Ground Operation Control Center)
คณะกรรมการการบินพลเรือน (Civil Aviation Board)
ศูนย์ปฏิบตั กิ าร (Crisis Management Operation Center)
ความรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจต่อสังคม (Corporate Social Responsibility)
ระบบการบริหารด้านความปลอดภัย (Safety Management System)
แผนพัฒนามาตรฐานด้านคุณภาพ (Quality Management System)
ด้านความมันคง
่ (Security Management System)
ด้านสิง่ แวดล้อม (Environmental Management System)
ตัวชีว้ ดั ผลการปฏิบตั หิ น้าทีห่ ลัก (Key Performance Indicators)

ส่วนที่ 1-12 หน้า 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 ี เพื่อให้แน่ ใจว่าบริษทั 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 2554 ต่อผูส้ อบบัญชีและคณะกรรมการตรวจสอบของ
บริษัทฯ แล้ว ซึ่งครอบคลุ มถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ ของระบบการควบคุ มภายใน รวมทัง้ การกระทํา
ทีม่ ชิ อบทีอ่ 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 ต้อ 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. นายปิ ยสวัสดิ ์ อัมระนันทน์

กรรมการ

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

ชื่อ

ตําแหน่ ง

นายนิรุจน์ มณีพนั ธ์

รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่ ........................................................
สํานักเลขานุการบริษทั ฯ

ผูร้ บั มอบอํานาจ

ส่วนที่ 2-A หน้าที่ 1

ลายมือชื่อ

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ
1. รายละเอียดของกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ชื่ อ-สกุล/ตําแหน่ ง
1. นายอําพน กิตติอาํ พน
ประธานกรรมการ และ
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม

อายุ
(ปี )
55

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริ ญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ปริ ญญาโท (Economics)
Northeastern University, Boston, USA
• ปริ ญญาเอก (Applied Economics)
Clemson University, South Carolina, USA
• สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
(IOD)
- หลักสู ตร DCP 80/2006

สั ดส่ วน
การถือ
หุ้น
(%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์ ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

ชื่ อหน่ วยงาน/บริษทั /ประเภทธุรกิจ

ต.ค. 2553 – ปัจจุบนั
2553 – ปัจจุบนั

เลขาธิการ
ประธานกรรมการบริ หาร

เม.ย. 2552 - ปัจจุบนั
2551 - ปัจจุบนั

ประธานกรรมการ
ประธาน อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการเตรี ยมการ
กําลังคนภาครัฐ
กรรมการ
คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 7
ประธานกรรมการสรรหา และประธานกรรมการกําหนด บริ ษทั ปตท. จํากัด (มหาชน)
ค่าตอบแทน
ประธานกรรมการสรรหา และกําหนดค่าตอบแทน
บริ ษทั ปตท. อะโรเมติกส์ และการกลัน่ จํากัด (มหาชน)
กรรมการ
คณะกรรมการนโยบายการเงิน
สมาชิก
สภานิติบญั ญัติแห่งชาติ
เลขาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
กรรมการ
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน
กรรมการ
ธนาคารแห่งประเทศไทย

2549 - ปัจจุบนั
2548 - ปัจจุบนั
2548 - ปัจจุบนั
2547 - ปัจจุบนั
2549 - 2551
2547 – ก.ย.2553
2547 - ก.ย. 53
2547 - ก.ย. 53

ส่วนที่ 2-A1 หน้าที่ 1

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
มูลนิธิสถาบันวิจยั และพัฒนาประเทศตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

ชื่ อ-สกุล/ตําแหน่ ง
2. นายสุ รชัย ธารสิ ทธิ์พงษ์
รองประธานกรรมการคนที่ 1
และกรรมการอิสระ

อายุ
(ปี )
62

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (โยธา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ
(การจัดการงานก่อสร้าง)
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
• ปริ ญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
• สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
(IOD)
- หลักสู ตร DAP 73/2008

แบบ 56-1

สั ดส่ วน
การถือ
หุ้น
(%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์ ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่ วงเวลา
เม.ย. 2552 - ปัจจุบนั
2551 - 2552
2551
2551
2549
2549
2549

ส่วนที่ 2-A1 หน้าที่ 2

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
และพัฒนาบุคลากร
ปลัดกระทรวง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
รองปลัดกระทรวง

ชื่ อหน่ วยงาน/บริษทั /ประเภทธุรกิจ
บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)
กระทรวงคมนาคม
บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการการขนส่งทางบกกลาง
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
กระทรวงคมนาคม

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

ชื่ อ-สกุล/ตําแหน่ ง
3. นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พนั ธุ์
รองประธานกรรมการ คนที่ 2

อายุ
(ปี )
61

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริ ญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• เนติบณ
ั ฑิตไทย
สํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณ
ั ฑิตยสภา
• ปริ ญญาโท (Laws) Tulane University, USA
• ปริ ญญาโทเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
• ปริ ญญาเอก (Development Administration)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
• สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
(IOD)
- หลักสู ตร RCP 28/2003
- หลักสู ตร ACP 18/2008
- หลักสู ตร DCP 22/2008

แบบ 56-1

สั ดส่ วน
การถือ
หุ้น
(%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์ ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่ วงเวลา
มิ.ย. 2552 – ปัจจุบนั
2552 - ปัจจุบนั
2552 - ปัจจุบนั
2553
2552 - 2553
2551 - 2553
2551 - 2552
2551 -2552
2550 - 2552
2550 - 2551
2549 - 2550
2547 - 2550
2546 - 2549

ส่วนที่ 2-A1 หน้าที่ 3

ตําแหน่ ง

ชื่ อหน่ วยงาน/บริษทั /ประเภทธุรกิจ

ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
ประธานกรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
ปลัดกระทรวง
กรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
รองปลัดกระทรวง
กรรมการ
กรรมการ
อธิบดี
ประธานกรรมการ

บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน)
บรรษัทบริ หารสิ นทรัพย์ไทย
บริ ษทั โรงแรมเอราวัณ จํากัด (มหาชน)
กระทรวงการคลัง
บริ ษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั กสท. โทรคมนาคม (จํากัด)
กระทรวงการคลัง
บริ ษทั บางจากปิ โตรเลียม จํากัด (มหาชน)
ธนาคาร นครหลวงไทย จํากัด (มหาชน)
กรมศุลกากร
บริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน)

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

ชื่ อ-สกุล/ตําแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

แบบ 56-1

สั ดส่ วน
การถือ
หุ้น
(%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

ประสบการณ์ ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

ชื่ อหน่ วยงาน/บริษทั /ประเภทธุรกิจ

4. นายประวิช รัตนเพียร
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม

54

• ปริ ญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริ ญญาโท (Public Administration)
The Pennsylvania State University, USA
• ปริ ญญาเอก (Education)
The Pennsylvania State University, USA
• สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
(IOD)
- หลักสู ตร DAP 08/2004

ไม่มี

ไม่มี

ก.พ. 2553 – ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
2551
2548 – 2549

ประธานกรรมการบริ หาร
นายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการ
กรรมการ
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวง

บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (วาระที่ 2)
คณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

5. นายจุลสิ งห์ วสันตสิ งห์
กรรมการอิสระ

61

• ปริ ญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• เนติบณ
ั ฑิตไทย
สํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณ
ั ฑิตยสภา
• ปริ ญญาโท (Comparative Law)
Illinois University, USA
• หลักสู ตรสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั
ไทย (IOD)
- หลักสู ตร DCP 35/2003
- หลักสู ตร FND7/2003
- หลักสู ตร UFS 1/2006
- หลักสู ตร ACP 17/2007
- หลักสู ตร DCP Refresher 1/2008
• หลักสู ตรตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- วตท 5/2007

ไม่มี

ไม่มี

เม.ย. 2553 - ปัจจุบนั
2553 - ปัจจุบนั
2552 - ปัจจุบนั
2548 - ปัจจุบนั
2547 - ปัจจุบนั
2541 - ปัจจุบนั

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
อัยการสู งสุ ด
กรรมการ
กรรมการบริ หารทรัพย์สิน
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา และกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
รองอัยการสู งสุ ด
กรรมการ
กรรมการ

บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน)
สํานักงานอัยการสู งสุ ด
เนติบณ
ั ฑิตยสภา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บริ ษทั ปตท. สํารวจ และผลิตปิ โตรเลียม จํากัด (มหาชน)

2548 - 2552
2547 - 2553
2547 - 2553

ส่วนที่ 2-A1 หน้าที่ 4

สํานักงานอัยการสู งสุ ด
การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
บริ ษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

ชื่ อ-สกุล/ตําแหน่ ง
6. นายบรรยง พงษ์พานิช
กรรมการอิสระ

อายุ
(ปี )
56

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริ ญญาโทบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตบริ หารธุรกิจศศินทร์
• สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
(IOD)
- หลักสู ตร RCP 5/2001
- หลักสู ตร DAP 36/2005

แบบ 56-1

สั ดส่ วน
การถือ
หุ้น
(%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์ ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

เม.ย. 2552 – ปัจจุบนั
2553 - ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
2551 - ปัจจุบนั
2550 - ปัจจุบนั
2547 - ปัจจุบนั
2546 - ปัจจุบนั
2543 - ปัจจุบนั
2539 - ปัจจุบนั

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ

ส่วนที่ 2-A1 หน้าที่ 5

ชื่ อหน่ วยงาน/บริษทั /ประเภทธุรกิจ
บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ทุนภัทร จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เซลเลนเนียม (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั บวรพาณิ ชย์ จํากัด
บริ ษทั สคเวอเร็ ล (ประเทศไทย) จํากัด
คณะกรรมการพัฒนาตลาดทุนไทย กระทรวงการคลัง
บริ ษทั ทางยกระดับดอนเมือง จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ดิเอราวัณ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ ภัทร จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

ชื่ อ-สกุล/ตําแหน่ ง
7. นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ
กรรมการอิสระ

อายุ
(ปี )
52

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริ ญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริ ญญาโทนิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M)
University of Pennsylvania, USA
• เนติบณ
ั ฑิตไทย
สํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณ
ั ฑิตยสภา
• สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
(IOD)
- หลักสู ตร DCP 2000

แบบ 56-1

สั ดส่ วน
การถือ
หุ้น
(%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์ ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่ วงเวลา
เม.ย. 2552 – ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
2552 - ปัจจุบนั
2551 – ปัจจุบนั
2550 - ปัจจุบนั
2549 - ปัจจุบนั
2544 - ปัจจุบนั
2539 - 2551
2548 - 2549

ส่วนที่ 2-A1 หน้าที่ 6

ตําแหน่ ง
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการธรรมาภิบาล
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
Executive Partner
กรรมการ

ชื่ อหน่ วยงาน/บริษทั /ประเภทธุรกิจ
บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ปุณณเขตต์ จํากัด
บริ ษทั ดับบลิวซีแอนด์พี โฮลดิ้ง จํากัด
บริ ษทั พิชญารัตน์ จํากัด
บริ ษทั ยักษา จํากัด
บริ ษทั บีเจซี อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด
บริ ษทั สายการบินนกแอร์ จํากัด
บริ ษทั วีระวงค์ ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จํากัด
บริ ษทั เนชัน่ แนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั อาหารสยาม จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไวท์ แอนด์ เคส (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั นูทริ กซ์ จํากัด (มหาชน)

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

ชื่ อ-สกุล/ตําแหน่ ง
8. พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์
สุ ขวิมล
กรรมการอิสระ

อายุ
(ปี )
61

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริ ญญาตรี ศิลปศาสตร์บณ
ั ฑิต
(การสื่ อสารมวลชน)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• ศิษย์การบินรุ่ น น.54 -16 -3
โรงเรี ยนการบินกําแพงแสน
• โรงเรี ยนนายทหารชั้นผูบ้ งั คับฝูง รุ่ นที่ 43
• โรงเรี ยนเสนาธิการทหารอากาศ รุ่ นที่ 29
• วิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่ นที่ 27

แบบ 56-1

สั ดส่ วน
การถือ
หุ้น
(%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์ ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่ วงเวลา
ธ.ค. 2552 – ปัจจุบนั
2548 – ปัจจุบนั

ส่วนที่ 2-A1 หน้าที่ 7

ตําแหน่ ง
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา
กําหนดค่าตอบแทน และพัฒนาบุคลากร
ประจําสํานักพระราชวังพิเศษ
(รองเลขาธิการพระราชวัง)

ชื่ อหน่ วยงาน/บริษทั /ประเภทธุรกิจ
บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)
ราชการบริ หารส่ วนกลาง สํานักงานราชเลขานุการ
ในพระองค์ฯ กองกิจการในพระองค์
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

ชื่ อ-สกุล/ตําแหน่ ง
9. นายพิชยั ชุณหวชิร
กรรมการอิสระ

อายุ
(ปี )
61

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริ ญญาตรี บญั ชีบณ
ั ฑิต (การบัญชี)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริ ญญาโท (Business Administration),
Indiana University of Pennsylvania, USA
• ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2918
• สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
(IOD)
- หลักสู ตร DAP 49/2006
- หลักสู ตร DCP 110/2008

แบบ 56-1

สั ดส่ วน
การถือ
หุ้น
(%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์ ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

เม.ย.2553 - ปัจจุบนั
2553 - ปัจจุบนั
มิ.ย.2552 - ปัจจุบนั
มิ.ย.2552 - ปัจจุบนั
เม.ย. 2552 – ปัจจุบนั

ประธานกรรมการ
กรรมการคณะอนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง และกรรมการ
สรรหา กําหนดค่าตอบแทน และพัฒนาบุคลากร
ประธานกรรมการ
อุปนายกและประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี
ด้านบัญชีบริ หาร
กรรมการ
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการ
กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารการเงิน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
รองผูว้ า่ การการเงินและบัญชีองค์กร

ต.ค.2551 - ปัจจุบนั
2548 - ปัจจุบนั
2547 - ปัจจุบนั
2544 - ปัจจุบนั
2543 - ปัจจุบนั
2541 - ปัจจุบนั
2551 - 2552
2550 - 2552
2549 - 2552
2548 - 2552
2543 - 2552
2544 - 2550

ส่วนที่ 2-A1 หน้าที่ 8

ชื่ อหน่ วยงาน/บริษทั /ประเภทธุรกิจ
บริ ษทั ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน)
สภากาชาดไทย
บริ ษทั ปตท. จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไทยออยล์ เอทานอล จํากัด
สภาวิชาชีพบัญชี
บริ ษทั ไทยลูบ้ เบส จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ปตท. สํารวจและผลิตปิ โตรเลียม จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไทยออยล์ เพาเวอร์ (จํากัด)
บริ ษทั บางจากปิ โตรเลียม จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ปตท. จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ปตท. อะโรเมติกส์และการกลัน่ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ปตท. เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ท่อส่ งปิ โตรเลียมไทย จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ปตท. จํากัด (มหาชน)

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

ชื่ อ-สกุล/ตําแหน่ ง
10. นายคณิ ศ แสงสุ พรรณ
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม

11. นายชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม

อายุ
(ปี )
53

60

แบบ 56-1

สั ดส่ วน
การถือ
หุ้น
(%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

• ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริ ญญาโทเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
(ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริ ญญาเอกเศรษฐศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
University Toronto, Canada
• สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
(IOD)
- หลักสู ตร DAP 21/2004

ไม่มี

ไม่มี

• ปริ ญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริ ญญาโทรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
(การจัดการภาครัฐและเอกชน)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
• สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
(IOD)
- หลักสู ตร RCP 13/2006
- หลักสู ตร DAP 51/2006
- หลักสู ตร DCP 129/2010

ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

ประสบการณ์ ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

เม.ย. 2552 – ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
2551

กรรมการธรรมาภิบาล และกรรมการบริ หารบริ ษทั ฯ
กรรมการ
กรรมการ
ผูอ้ าํ นวยการ
ที่ปรึ กษาผูท้ รงคุณวุฒิของรองนายกรัฐมนตรี
(ดร.โอฬาร ไชยประวัติ)
ที่ปรึ กษาผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นเศรษฐกิจ ของ
นายกรัฐมนตรี (นายสมัคร สุ นทรเวช)
กรรมการอิสระ

บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์เอเชีย จํากัด
ธนาคารแห่งประเทศไทย
สถาบันวิจยั นโยบายเศรษฐกิจการคลัง
สํานักนายกรัฐมนตรี

กรรมการบริ หารบริ ษทั ฯ และกรรมการสรรหา
กําหนดค่าตอบแทน และพัฒนาบุคลากร
รองประธานกรรมการ
รองปลัดกระทรวง
กรรมการ
กรรมการ
อธิบดีกรมขนส่ งทางอากาศ
กรรมการ
ประธานกรรมการ

บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

2551
2549 – 2551

ไม่มี

เม.ย. 2552 – ปัจจุบนั
2552 – 2553
2551 – 2553
2550 – 2553
2548 – 2551
2547 – 2551
2547 – 2550
2545 – 2553

ส่วนที่ 2-A1 หน้าที่ 9

ชื่ อหน่ วยงาน/บริษทั /ประเภทธุรกิจ

สํานักนายกรัฐมนตรี
ธนาคาร ทิสโก้ จํากัด (มหาชน)

บริ ษทั ขนส่ ง จํากัด
กระทรวงคมนาคม
บริ ษทั อุตสาหกรรมการบิน (จํากัด)
บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)
กรมขนส่ งทางอากาศ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
บริ ษทั วิทยุการบินแห่งประเทศไทย (จํากัด)

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

ชื่ อ-สกุล/ตําแหน่ ง
12. นายอารี พงศ์ ภู่ชอุ่ม
กรรมการ

อายุ
(ปี )
53

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริ ญญาตรี (International Management)
Boston University, USA
• ปริ ญญาโท (Finance)
Marshall University, USA
• ปริ ญญาเอก (Finance)
University of Mississippi , USA
• สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
(IOD)
- หลักสู ตร DCP 3/2000
- หลักสู ตร DCP Refresher 2/2009

แบบ 56-1

สั ดส่ วน
การถือ
หุ้น
(%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์ ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

เม.ย. 2552 - ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
2552 - 2553
2552 - 2553
2552 - 2553
2551
2550 - 2552
2550 - 2552
2543 - 2551
2545 - 2550

กรรมการธรรมาภิบาล และกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
ปลัดกระทรวง
ประธานกรรมการ
อธิบดี
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผูอ้ าํ นวยการ
กรรมการ
กรรมการ

ส่วนที่ 2-A1 หน้าที่ 10

ชื่ อหน่ วยงาน/บริษทั /ประเภทธุรกิจ
บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)
กระทรวงการคลัง
บริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน)
กรมสรรพสามิต
บริ ษทั ปตท. เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั กรุ งเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
บริ ษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

ชื่ อ-สกุล/ตําแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

แบบ 56-1

สั ดส่ วน
การถือ
หุ้น
(%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

ประสบการณ์ ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง และกรรมการบริ หารบริ ษทั ฯ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการบริ หาร และกรรมการ
ประธานกรรมการบริ หาร และกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการบริ หาร และกรรมการ
ประธานคณะกรรมการบริ หารและกรรมการ
กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการ
ประธานคณะกรรมการ
กรรมการอํานวยการ
ที่ปรึ กษา
กรรมการ

บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)
มูลนิธิซิเมนต์ไทย
บริ ษทั กรุ งเทพซินธิ ติกส์ (จํากัด)
บริ ษทั สยามไบโอไซเอนซ์ (จํากัด)
บริ ษทั สยามไบโอไซเอนซ์ มาร์เก็ตติ้ง (จํากัด)
บริ ษทั องค์การเภสัชกรรม-เมอร์ริเออร์ชีววัตถุ (จํากัด)
บริ ษทั บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส (จํากัด)
บริ ษทั ไทยพลาสติกและเคมีภณ
ั ฑ์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไทยอินดัสเตรี ยลแก๊ส จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั พีเออี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ธารใจใส (จํากัด)
บริ ษทั เคียวเอะอิ (จํากัด)
วิทยาลัยปิ โตรเลียม และปิ โตรเคมี
บริ ษทั ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

กรรมการบริ หารบริ ษทั ฯ
กรรมการ
กรรมการบริ หาร
กรรมการผูจ้ ดั การ

บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ฟินันเซียโซรัส จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ฟินันซ่า จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ฟินันซ่า จํากัด

13. นายอภิพร ภาษวัธน์
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม

62

• ปริ ญญาตรี เคมีวิศวกรรม (เกียรตินิยมอันดับ 2)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริ ญญาโท (Chemical Engineering)
University of Wisconsin, USA
• ปริ ญญาโท (Production)
University of Wisconsin, USA
• สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
(IOD)
- หลักสู ตร DAP 39/2005

ไม่มี

ไม่มี

พ.ย. 2552 – ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
2548 - ปัจจุบนั
2538 - 2550

14. นายวราห์ สุ จริ ตกุล
กรรมการ

46

• ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เครื่ องกล)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริ ญญาโทบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
University of New Hamshire, USA
• สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
(IOD)
- หลักสู ตร DCP 21/2002

ไม่มี

ไม่มี

2553 - ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
2549 - ปัจจุบนั
2544 - 2549

ส่วนที่ 2-A1 หน้าที่ 11

ชื่ อหน่ วยงาน/บริษทั /ประเภทธุรกิจ

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

ชื่ อ-สกุล/ตําแหน่ ง
15. นายปิ ยสวัสดิ์ อัมระนันทน์
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
และกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่

อายุ
(ปี )
57

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริ ญญาตรี คณิ ตศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1)
มหาวิทยาลัย Oxford ประเทศอังกฤษ
• ปริ ญญาโทเศรษฐศาสตร์ (Distinction)
London School of Economics, UK
• ปริ ญญาเอก (Economics)
London School of Economics, UK
• สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
(IOD)
- หลักสู ตร DAP 35/2005

แบบ 56-1

สั ดส่ วน
การถือ
หุ้น
(%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์ ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่ วงเวลา
ต.ค. 2552 – ปัจจุบนั

ตําแหน่ ง

ปัจจุบนั

กรรมการธรรมาภิบาล กรรมการบริ หารบริ ษทั ฯ
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง และกรรมการสรรหา
กําหนดค่าตอบแทน และพัฒนาบุคลากร
กรรมการ

ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
2551 – 2552
2549

กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานคณะที่ปรึ กษา และประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวง

ส่วนที่ 2-A1 หน้าที่ 12

ชื่ อหน่ วยงาน/บริษทั /ประเภทธุรกิจ
บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

มูลนิธิอุทยานสิ่ งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
สถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย
สถาบันสิ่ งแวดล้อมไทย
มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่ งแวดล้อม
ธนาคารกสิ กรไทย จํากัด (มหาชน)
กระทรวงพลังงาน

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

2. รายละเอียดของเจ้ าหน้ าที่บริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ชื่ อ-สกุล/ตําแหน่ ง
1. นายปิ ยสวัสดิ์ อัมระนันทน์
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
และกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่

2. นายกวีพนั ธ์ เรื องผกา
รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
สายการเงินและการบัญชี

อายุ
(ปี )
57

60

สั ดส่ วน
การถือ
หุ้น
(%)

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ างผู้บริหาร

• ปริ ญญาตรี คณิ ตศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1)
มหาวิทยาลัย Oxford ประเทศอังกฤษ
• ปริ ญญาโทเศรษฐศาสตร์ (Distinction)
London School of Economics, UK
• ปริ ญญาเอก (Economics)
London School of Economics, UK
• สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
(IOD)
- หลักสู ตร DAP 35/2005

ไม่มี

ไม่มี

• ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจบัณฑิต
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
• ปริ ญญาโท (Business Administration)
Central Missouri State University, USA
• สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
(IOD)
- หลักสู ตร DAP 25/2004

0.0000096

คุณวุฒิทางการศึกษา

ประสบการณ์ ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ต.ค. 2552 – ปัจจุบนั กรรมการธรรมาภิบาล กรรมการบริ หารบริ ษทั ฯ
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง และกรรมการสรรหา
กําหนดค่าตอบแทน และพัฒนาบุคลากร
ปัจจุบนั
กรรมการ

ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
2551 – 2552
2549
ไม่มี

ตําแหน่ ง

ต.ค. 2552 - ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
2550 – 2552
2548 – 2550

ส่วนที่ 2-A1 หน้าที่ 13

กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานคณะที่ปรึ กษา และประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวง
รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
สายการเงินและการบัญชี
กรรมการ
กรรมการ
รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่ประจําสํานักงาน
กรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
ฝ่ ายพัฒนาและบริ หารทรัพยากรบุคคล

ชื่ อหน่ ายงาน/บริษทั /ประเภทธุรกิจ
บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

มูลนิธิอุทยานสิ่ งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
สถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย
สถาบันสิ่ งแวดล้อมไทย
มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่ งแวดล้อม
ธนาคารกสิ กรไทย จํากัด (มหาชน)
กระทรวงพลังงาน
บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั วิทยาศรม (จํากัด)
บริ ษทั สายการบินนกแอร์ (จํากัด)
บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

ชื่ อ-สกุล/ตําแหน่ ง

อายุ
(ปี )

3. เรื ออากาศเอก มนตรี จําเรี ยง

53

รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
ฝ่ ายช่าง

4. นายปานฑิต ชนะภัย
รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
สายทรัพยากรบุคคล
และบริ หารทัว่ ไป

5. นายโชคชัย ปัญญายงค์
รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
สายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริ ญญาตรี วิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต
(วิศวกรรมเครื่ องกล) โรงเรี ยนนายเรื ออากาศ

แบบ 56-1

สั ดส่ วน
การถือ
หุ้น
(%)

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ างผู้บริหาร

0.0000092

ไม่มี

ประสบการณ์ ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
ก.ค. 2552 – ปัจจุบนั
2551 – 2552
2549 – 2551
2547 – 2549

55

56

• ปริ ญญาโท (International Relations)
Connecticut University, USA
• สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
(IOD)
- หลักสู ตร DAP 111/2008

0.0002014

• ปริ ญญาโท (Civil Engineering)
University of Detroit, USA

0.0000060

ไม่มี

ส.ค. 2552 - ปัจจุบนั
2550 – 2552
2549 – 2550
2548 – 2549

ไม่มี

ต.ค. 2552 - ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
2552
2545 – 2552

ส่วนที่ 2-A1 หน้าที่ 14

ตําแหน่ ง

ชื่ อหน่ ายงาน/บริษทั /ประเภทธุรกิจ

กรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายช่าง
รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
สายทรัพยากรบุคคลและบริ หารทัว่ ไป
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ ฝ่ ายบริ หารบุคลากร
ผูอ้ าํ นวยการ ฝ่ ายบริ หารนักบิน

บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
สายทรัพยากรบุคคลและบริ หารทัว่ ไป
รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่สายการพาณิ ชย์
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ฝ่ายพัฒนา และสนับสนุนการพาณิ ชย์
ผูอ้ าํ นวยการ ฝ่ ายภาคพื้นอเมริ กา เอเชียตะวันออก
สาธารณรัฐเกาหลี และสาธารณรัฐฟิ ลิปปิ นส์

บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่สายกลยุทธ์ และพัฒนา
ธุรกิจ
กรรมการ
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และโครงการสําคัญ
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่โครงการสุ วรรณภูมิ

บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

บริ ษทั สายการบินนกแอร์ จํากัด
บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

บริ ษทั สายการบินนกแอร์ จํากัด
บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

ชื่ อ-สกุล/ตําแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

แบบ 56-1

สั ดส่ วน
การถือ
หุ้น
(%)

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ างผู้บริหาร

ประสบการณ์ ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

51

• ปริ ญญาโท (วิศวกรรมโยธา)
Hochschule der Bundeswehr Muenchen,
Federal Republic of Germany

0.000055

ไม่มี

ต.ค. 2552 - ปัจจุบนั
2551 - 2552

7. นายธีรพล โชติชนาภิบาล
รักษาการรองกรรมการ
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่
สายการพาณิ ชย์

53

• ปริ ญญาโท (Operations Research)
University of Southamton, UK

0.001226

ไม่มี

8. นายธงชัย สิ งห์กุล
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่
ฝ่ ายบัญชี การเงิน

56

• ปริ ญญาโทบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาบริ หารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

0.000046

9. นายพิเชษฐ์ เรี ยงวัฒนสุ ข
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่
ฝ่ ายการเงินองค์กร

51

• ปริ ญญาโทพาณิ ชยศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

10.นางชาริ ตา ลีลายุทธ
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่
ฝ่ ายบัญชี บริ หาร
และงบประมาณ

49

• ปริ ญญาโทบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาบริ หารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

6. นาวาอากาศตรี อัษฎาวุธ
วัฒนางกูร
รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
สายปฎิบตั ิการ

ตําแหน่ ง

ชื่ อหน่ ายงาน/บริษทั /ประเภทธุรกิจ

รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่ สายปฎิบตั ิการ
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรการบิน

บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

2553 - ปัจจุบนั

รักษาการ รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่สายการพาณิ ชย์
ผูอ้ ํานวยการใหญ่ ฝ่ ายพัฒนา และสนับสนุนการ
พาณิชย์

บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

ไม่มี

ส.ค. 2549 - ปัจจุบนั
2547 – 2549

ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ ฝ่ ายบัญชีการเงิน
ผูอ้ าํ นวยการ ฝ่ ายการบัญชีสาขา และการภาษีต่างประเทศ

บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

0.000037

ไม่มี

2549 - ปัจจุบนั
2542 - 2549

ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ ฝ่ ายการเงินองค์กร
ผูอ้ าํ นวยการ ฝ่ ายแผนงานเศรษฐกิจ

บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

0.000037

ไม่มี

2551 - ปัจจุบนั
2550 - 2551
2548 - 2550

ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ ฝ่ ายบัญชีบริ หาร และงบประมาณ
ผูอ้ าํ นวยการ ฝ่ ายบัญชีบริ หาร
ผูอ้ าํ นวยการ ฝ่ ายตรวจสอบธุรกิจการบิน

บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

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

ส่วนที่ 2-A1 หน้าที่ 15

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

ส่วนที่ 2-A1 หน้าที่ 16

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 2

เอกสารแนบ 2
รายละเอียดการดํารงตําแหน่ งของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ ในบริ ษทั ย่อย บริษทั ร่วม
และบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง
รายชื่อกรรมการและเจ้าหน้ าที่บริหาร
1.
2.
3.
4.
5.
6
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

นายคณิ ศ
นายวีระวงค์
นายกวีพนั ธ์
นายปานฑิ ต
เรืออากาศเอก มนตรี
นายโชคชัย
นาวาอากาศตรี อัษฎาวุธ
นายเล็ก
นายประกอบเกียรติ
นายสาธก
นายพิ เชษฐ์
นายธีรพล
นายพิ ชยั
นายนิ รจุ น์
นายสมิทธิ
ร้อยตรี อนุสสรณ์
นางพิ ณคํา
นางจิ ระวรรณ
ร้อยโท อธิ ศกั ดิ์

แสงสุพรรณ
จิ ตต์มิตรภาพ
เรืองผกา
ชนะภัย
จําเรียง
ปัญญายงค์
วัฒนางกูร
กลิ่ นวิ บลู ย์
นิ นนาท
วรศะริน
เรียงวัฒนสุข
โชติ ชนาภิ บาล
จึงอนุวตั ร
มณี พนั ธ์
พิ รณ
ุ สาร
นาคศรีชุ่ม
โรหิ ตเสถียร
เจียสกุล
พัดชื่นใจ

บริ ษทั ย่อย
1
2
X
/
/

3

บริ ษทั ร่วม
4
5
6

7

/
/

X
///

X
/

X

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง
8*
9
10
11

/
/
/

/
/
X/
/
/
/

/

/
/

//

/
/
/
/

///
/

X = ประธานกรรมการ X/ = รองประธานกรรมการ / = กรรมการ // = ประธานกรรมการบริหาร /// = กรรมการบริหาร
1. บริษทั ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อสี ต์เอเชีย จํากัด (Amadeus)
7. บริษทั โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จํากัด
2. บริษทั วิงสแปน เซอร์วสิ เซส จํากัด
8. บริษทั สายการบินนกแอร์ จํากัด
3. บริษทั โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
9. บริษทั ขนส่งนํ้ามันทางท่อ จํากัด
4. บริษทั ดอนเมืองอินเตอร์เนชันแนล
่
แอร์พอร์ต โฮเต็ล จํากัด
10. บริษทั วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด
5. บริษทั บริการเชือ้ เพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (BAFS)
11. สถาบันการบินพลเรือน (รัฐวิสาหกิจ)
6. บริษทั ครัวการบินภูเก็ต จํากัด
บริษทั ฯ ไม่ได้สง่ ตัวแทนไปดํารงตําแหน่งกรรมการใน Star Alliance Services Gmbh บริษทั เทรดสยาม จํากัด และบริษทั สหโรงแรมไทยและการท่องเทีย่ ว
จํากัด
หมายเหตุ : * บริษทั ฯ ได้สง่ ตัวแทนไปดํารงตําแหน่งกรรมการและกรรมการบริหารของบริษทั ดังกล่าว
ทัง้ นี้ กรรมการ หรือเจ้าหน้าทีบ่ ริหารทีด่ าํ รงตําแหน่งในบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 แต่ไม่มชี ่อื ปรากฏอยูใ่ นตารางข้างต้น ไม่ได้ดาํ รง
ตําแหน่งกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือผูม้ อี ํานาจควบคุมในบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม และบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง

ส่วนที่ 2-A2 หน้าที่ 1

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

56-1

เอกสารแนบ 3
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท การบิน ไทย จํากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่ าน ซึ่งเป็ น
ผู้ทรงคุณ วุฒ ิแ ละมีป ระสบการณ์ ด้านการเงิน กฎหมาย และการบริห ารองค์ก ร มีน ายจุลสิงห์ วสัน ตสิงห์ เป็ น ประธาน
กรรมการ นายบรรยง พงษ์พานิช และนายวีระวงค์ จิตต์มติ รภาพ เป็ นกรรมการ โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษรี
ณรงค์เดช และนางรวีพร คูหริ ญ
ั เป็ นทีป่ รึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งทัง้ สองท่านเป็ นผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นการบัญชีและ
การควบคุมภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละความรับผิดชอบตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ฯ
และตามที่ได้กําหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับ แนวปฏิบ ัติท่ีดีสําหรับ คณะกรรมการ
ตรวจสอบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในปี 2553 คณะกรรมการตรวจสอบได้มกี ารประชุม ร่วมกับ ผู้สอบบัญ ชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้บริห าร
ระดับ สูงที่เกี่ย วข้อง รวม 12 ครัง้ โดยได้รายงานสรุป ประเด็น ที่สํา คัญ และความเห็น ของคณะกรรมการตรวจสอบต่ อ
คณะกรรมการบริษทั ฯ เพื่อรับทราบหรือพิจารณาให้มกี ารดําเนินการตามที่เห็นสมควร การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ
แต่ละท่านได้รายงานไว้ในหัวข้อการกํากับดูแลกิจการ โดยสรุปผลการปฏิบตั งิ านในสาระสําคัญได้ดงั นี้
1. คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงิน รายไตรมาส และงบการเงิน ประจําปี 2553 ร่วมกับ
ผูบ้ ริหารสายการเงินและการบัญชี และผูส้ อบบัญชี รวมทัง้ ได้พจิ ารณาคําอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและ
ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามผู้สอบบัญ ชีเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วนของงบ
การเงิน ความเพียงพอในการเปิ ดเผยข้อมูล และรายการปรับปรุงบัญชีทม่ี ผี ลกระทบต่องบการเงินทีม่ สี าระสําคัญ รวมทัง้
พิจารณาข้อสังเกต และคําชี้แจงจากผูส้ อบบัญชีและฝ่ ายบริหาร เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าการจัดทํางบการเงินเป็ นไปตามมาตรฐาน
บัญชีตามหลักการบัญชีทร่ี บั รองโดยทัวไป
่ รวมทัง้ มีการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอ
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ป ระชุมร่วมกับผู้สอบบัญ ชีเป็ นการเฉพาะโดยไม่มฝี ่ ายบริห ารของ
บริษทั ฯ 1 ครัง้
2. คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน โดยได้
พิจารณาข้อสังเกตจากการสอบทานหรือตรวจสอบของผู้สอบบัญ ชี และรายงานผลการตรวจสอบจากสํานัก งานการ
ตรวจสอบภายใน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานประเด็นทีเ่ ห็นว่ามีความสําคัญ แก่คณะกรรมการบริษทั ฯ เพื่อ
พิจ ารณาสังการตามความเหมาะสม
่
เพื่อ ให้เกิด การกํ า กับ ดูแ ลที่ดี และมีก ารควบคุ ม ภายในที่เพีย งพอ นอกจากนี้
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาผลการจัดทําแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง ตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงิน แผ่ น ดิน ว่า ด้วยการกํ าหนดมาตรฐานการควบคุ ม ภายใน พ.ศ. 2544 และรายงานจากฝ่ ายบริห ารเกี่ย วกับ
ความเสีย่ งทีส่ าํ คัญของบริษทั ฯ และแนวทางในการดําเนินการบริหารจัดการความเสีย่ งดังกล่าว
3. คณะกรรมการตรวจสอบได้กํากับดูแลงานตรวจสอบภายใน โดยได้พจิ ารณาอนุ มตั แิ ผนการตรวจสอบ
ระยะยาวสําหรับปี 2554 - 2556 แผนการตรวจสอบประจําปี และได้อนุ มตั ิการปรับแผนการตรวจสอบให้สอดคล้องกับ
สภาพความเสี่ย งที่เปลี่ย นแปลงไป และเหมาะสมกับ ทรัพ ยากรของสํานั ก งานการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ให้ขอ้ แนะนํ า และกํากับติดตามผลการดําเนินงานของสํานักงานการตรวจสอบภายในทุกไตรมาส รวมทัง้ ได้
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พิจ ารณาอนุ ม ตั ิป รับ ปรุงกฎบัต ร คู่ม ือ ปฏิบ ัติงาน และแผนการฝึ ก อบรมประจํา ปี ข องสํานั ก งานการตรวจสอบภายใน
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของหัวหน้าสํานักงานการตรวจสอบภายใน และให้ความ
เห็นชอบการแต่งตัง้ ผูบ้ ริหารตัง้ แต่ระดับผูอ้ าํ นวยการขึน้ ไปของสํานักงานการตรวจสอบภายใน
4. คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ โดยมีการประชุมร่วมกับผูบ้ ริหารทีเ่ กีย่ วข้อง
และรับทราบรายงานจากเลขานุการบริษทั ฯ ซึ่งทําหน้าที่ กํากับ ติดตามการปฏิบตั งิ านของหน่ วยงานต่างๆ เพื่อให้เป็ นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อกําหนดทีเ่ กีย่ วข้อง
5. คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและให้ความเห็นต่อการทํารายการระหว่างกัน เพื่อให้มนใจว่
ั ่ า เป็ น
รายการทีผ่ ่านกระบวนการอนุ มตั ทิ โ่ี ปร่งใส โดยผูม้ สี ่วนได้เสียไม่ได้มสี ่วนร่วมในการตัดสินใจ และเป็ นรายการทีก่ ระทําโดย
คํานึงถึงผลประโยชน์ของบริษทั ฯ เสมือนการทํารายการกับบุคคลภายนอก รวมทัง้ การเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ครบถ้วน
ตามประกาศ ข้อกําหนด และแนวทางปฏิบตั ขิ องตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6. คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและประเมินผลการปฏิบตั งิ านด้วยตนเอง ตามทีก่ ําหนดไว้ในกฎบัตร
ของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามแนวทางปฏิบ ตั ิที่ด ขี องตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ง ประเทศไทย และแนวทางปฏิบ ตั ิสํา หรับ
คณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ ที่กําหนดโดยกระทรวงการคลัง โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการ
ปฏิบตั งิ านของตนเองทัง้ คณะ และเป็ นรายบุคคล ซึ่งผลการประเมินสรุปได้ว่า คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบตั งิ านตาม
หน้ าที่ความรับผิดชอบอย่างรอบคอบและเป็ น อิสระ สอดคล้องตามแนวทางปฏิบตั ิท่ีดี และกฎบัตรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
7. การเสนอแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญ ชี คณะกรรมการตรวจสอบได้นําเสนอคณะกรรมการบริษทั ฯ เพื่อพิจารณา
และขออนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ แต่งตัง้ สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ ประจําปี 2554
จากการดํ า เนิน การของคณะกรรมการตรวจสอบ ในการพิจ ารณารายงานต่า งๆ ที เ่ กี ย่ วข้อ งกับ การ
ดํา เนิน งานของบริษ ทั ฯ และการประชุม ร่วมกับ ผูบ้ ริห ารระดับ สูง ผูส้ อบบัญ ชี และผูต้ รวจสอบภายใน คณะกรรมการ
ตรวจสอบ มีความเห็นสรุปว่า งบการเงินของบริษทั ฯ มีความถูกต้องตามควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีทร่ี บั รองทัวไป
่
มีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วนและเชือ่ ถือได้ บริษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน
ทีเ่ พียงพอและเหมาะสม มีการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย และข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องโดยไม่พบข้อบกพร่องที่เป็ นสาระสําคัญ และ
ธุรกรรมรายการระหว่างกันเป็ นไปอย่างสมเหตุผลและมีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน

( นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ )
ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554
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รายงานของคณะกรรมการธรรมาภิ บาล
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ในฐานะสายการบินแห่งชาติ ได้ดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงการเป็ นองค์กร
ที่ ม ี ป ระสิท ธิภ าพ มี ค วามโปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยยึดหลัก ความปลอดภั ยเป็ นหัวใจสํ าคัญ ในการดํ าเนิ น งาน
เน้นคุณภาพในด้านผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจและความประทับใจให้กบั ลูกค้า มุ่งเน้นการสร้างประโยชน์
ให้กบั ผูถ้ อื หุน้ และเป็ นไปตามมาตรฐานสากลของธุรกิจการบิน เพือ่ เป็ นสายการบินทีล่ กู ค้าเลือกเป็ นอันดับแรก และให้บริการ
ดีเลิศด้วยเสน่หไ์ ทย
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คณะกรรมการธรรมาภิบาล ให้ความสําคัญในการส่งเสริมให้ทวทั
ั ่ ง้ องค์กรยึดมันและ
่
ให้คุณค่าอย่างสูงสุดต่อหลักบรรษัทภิบาลและจริยธรรม โดยกําหนดเป็ นนโยบายและแนวทาง เพื่อให้ผู้ปฏิบตั ิงานยึดถือ
ปฏิบตั ิ ด้วยองค์ประกอบในเรื่องของการสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั องค์กรในระยะยาว ความโปร่งใส ความรับผิดชอบในหน้าที่
ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบตั หิ น้าที่ ความเป็ นธรรม ยึดมันในความซื
่
่อสัตย์สจุ ริต ความถูกต้อง และประโยชน์ขององค์กร
คณะกรรมการธรรมาภิบาล ได้จดั ทําประมวลบรรษัทภิบาลและจริยธรรมเป็ นลายลักษณ์อกั ษณ์ รวมทัง้ ได้ส่งเสริม
ปลูกฝั ง และติดตามให้มกี ารปฏิบตั ติ ามอย่างมีจติ สํานึก เหนือสิง่ อื่นใดคือ การปฏิบตั ติ นเป็ นแบบอย่างทีด่ ี ส่งผลให้ปี 2553
บริษทั ฯ ได้รบั การจัดอันดับด้านการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (Thai Institute of
Directors : IOD) ในภาพรวมระดับ “ดีมาก” ติดต่อกันเป็ นปี ท่ี 5 และได้ระดับ “ดีเลิศ” ในหมวดสิทธิของผูถ้ อื หุน้ หมวดการ
ปฏิบตั ติ ่อผูถ้ ือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และหมวดการเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส ด้วยความมุ่งมันในการส่
่
งเสริมธรรมา
ภิบาลอย่างต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ ส่งผลให้บริษทั ฯ ได้คะแนนเฉลีย่ ในภาพรวมและรายหมวดสูงขึน้ กว่าปี 2552
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสํานึกในความรับผิดชอบที่มตี ่อสังคม (Corporate Social Responsibility) ตลอดจนการ
มีส่วนร่วมในการพัฒนาและเสริมสร้างความแข็งแกร่งของชุมชน โดยให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการเชื้อเพลิงอากาศ
ยานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ปรับเปลี่ยนแนวทางการดําเนินธุรกิจให้เป็ นสายการบินสีเขียว โดยให้บริการเทีย่ วบินทีเ่ ป็ น
มิตรกับสิง่ แวดล้อมมากยิง่ ขึน้ เพื่อช่วยให้อุตสาหกรรมการบินลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ รวมทัง้ การบริหาร
จัดการนํ้ ามันอย่างมีประสิทธิภาพ เพิม่ ทางเลือกให้ลูกค้ามีส่วนร่วมในการช่วยลดภาวะโลกร้อน ทําให้สามารถลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกลงได้จาํ นวนมาก
บริษทั ฯ จะยึดมันในหลั
่
กบรรษัทภิบาลและความสํานึกในความรับผิดชอบทีม่ ตี ่อสังคม โดยถือเป็ นส่วนหนึ่งของ
นโยบายบริษทั ฯ ทีค่ ณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานจะปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยคุณธรรม ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
เพื่อ เป็ นที่เชื่อ ถือ แก่ ผู้ม ีส่ ว นได้เสีย ทุ ก ภาคส่ ว น และเพื่อ ให้บ ริษัท ฯ เจริญ เติบ โตอย่ า งยัง่ ยืน อยู่ เคีย งคู่ ก ับ สัง คมและ
ประเทศชาติตลอดไป

(นายสถิตย์ ลิม่ พงศ์พนั ธุ)์
ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล
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