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

หน้ าที่

1-1
1-2
1-3
1-4
1-5
1-6
1-7
1-8
1-9
1-10
1-11
1-12
2-A
2-A1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2-A2

1

2-A3
2-A3

1
3

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

ส่วนที่ 1 บริษทั 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 2554 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

ชื่อบริษทั

ประเภทธุรกิ จ

บริษทั ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อสี ต์เอเชีย จํากัด
บริการด้านคอมพิวเตอร์ สําหรับ
อาคารดิออฟฟิ ศเแอทเซ็นทรัลเวิลด์ 999/9 ยูนติ ที่
การสํารองทีน่ งโดยสารและบริ
ั่
การ
3406-3412 ชัน้ ที่ 34 ถ. พระราม 1 แขวงปทุมวัน
เดินทางอื่นๆให้กบั ตัวแทน
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10300
จําหน่าย
โทรศัพท์ 0-2207-9090 โทรสาร 0-2207-9191
บริษทั สายการบินนกแอร์ จํากัด
บริการขนส่งทางอากาศ
183 อาคารรัจนาการ ชัน้ 17 ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2627-2000 โทรสาร 0-2286-9830
บริษทั วิงสแปน เซอร์วสิ เซส จํากัด
บริหารจัดการเรือ่ งบุคลากร
89 ถนนวิภาวดีรงั สิต
ให้กบั บริษทั ฯ
แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร
กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2545-1267 โทรสาร 0-2545-1535
บริษทั ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จํากัด
บริการฝึกอบรมด้านการบิน
89 ถนนวิภาวดีรงั สิต
แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร
กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2545-3330 โทรสาร 0-2545-3992
บริษทั ทัวร์เอือ้ งหลวง จํากัด
บริการท่องเทีย่ วและกิจกรรม
89 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร
ท่องเทีย่ ว
กทม. 10900
โทรศัพท์ 0-2356-2888 โทรสาร 0-2288-7158
บริษัท ดอนเมือ ง อิน เตอร์เนชัน่ แนล แอร์พ อร์ต โรงแรมและร้านอาหาร
โฮเต็ล จํากัด
333 หมู่ 10 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกนั
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ 0-2566-1020-1 โทรสาร 0-2566-1941
บริษทั ครัวการบินภูเก็ต จํากัด
ครัวการบิน
10/3 หมู่ 6 ถนนสนามบิน ตําบลไม้ขาว
อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ (076) 327-497, (076) 327-500-6
โทรสาร (076) 327-123-4

ส่วนที่ 1-1 หน้าที่ 2

ชนิ ดของหุ้น

ทุนจด
ทะเบียน
ชําระแล้ว
(ล้านบาท)

สัดส่วน
การถือหุ้น
(%)

สามัญ

15.00

55.00

สามัญ

500.00

49.00
( มีอาํ นาจ
ควบคุม )

สามัญ

2.00

49.00
( มีอาํ นาจ
ควบคุม )

สามัญ

2.00

49.00
( มีอาํ นาจ
ควบคุม )

สามัญ

1.00

49.00
( มีอาํ นาจ
ควบคุม )

สามัญ

120.00

40.00

สามัญ

100.00

30.00

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

ชื่อบริษทั

ชนิ ดของหุ้น

ทุนจด
ทะเบียน
ชําระแล้ว
(ล้านบาท)

สัดส่วน
การถือหุ้น
(%)

โรงแรมและร้านอาหาร

สามัญ

937.50

24.00

คลังเชือ้ เพลิงและบริการ
เติมเชือ้ เพลิงให้แก่เครือ่ งบิน

สามัญ

510.00

22.59

โรงแรมและร้านอาหาร

สามัญ

1,017.78

30.00

ประเภทธุรกิ จ

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

แบบ 56-1

หมายเหตุ : ข้อมูลสิ้นสุดวันที ่ 31 ธันวาคม 2554

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

ส่วนที่ 1-1 หน้าที่ 3

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

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

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

ผูแ้ ทนผูถ้ อื หุน้ กูค้ รัง้ ที่ 1/2554
และหุน้ กูค้ รัง้ ที่ 2/2554

:

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

นายทะเบียนหุน้ กูค้ รัง้ ที1่ /2554
และหุน้ กูค้ รัง้ ที่ 2/2554

:

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

ผูส้ อบบัญชี

:

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

ส่วนที่ 1-1 หน้าที่ 4

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

2. การบริ หารความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยง
ท่ามกลางความเสีย่ งจากหลายปั จจัยทัง้ ภายในและภายนอกตลอดระยะเวลาหลายปี ท่ผี ่านมา บริษทั ฯ เล็งเห็นความจําเป็ น
อย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องมีกลไกการบริหารงานเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพ ควบคู่กบั การดําเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวังอย่างสูง เพื่อเสริมสร้าง
ความแข็งแกร่งให้ธุรกิจการบินสามารถเดินหน้าต่อไปได้อย่างมันคง
่ บริษัทฯ จึงมุ่งให้ความสําคัญกับการบริหารความเสีย่ งทัวทั
่ ง้
องค์กรอย่างต่อเนื่องมาตัง้ แต่ปี 2546 เพื่อสร้างผลตอบแทนที่น่าพึงพอใจและความเชื่อมันให้
่ แก่ ผูถ้ อื หุ้นและผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย
โดยมีการระบุปัจจัยเสีย่ งและแนวทางการดําเนินการระยะสัน้ และระยะยาวในแผนวิสาหกิจ รวมถึงการจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
(Workshop) เรื่องการบริหารความเสีย่ งให้แก่ผบู้ ริหารทุกระดับอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุ นการปลูกฝั งการบริหารความเสีย่ งให้เป็ น
ส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร
คณะกรรมการบริษัท ฯ ได้ม อบหมายให้ค ณะกรรมการบริห ารความเสี่ย ง (Risk Management Committee)
อัน
ประกอบด้วยกรรมการทัง้ จากภาครัฐและกรรมการอิสระจากภาคเอกชน กําหนดและทบทวนนโยบายและกรอบการบริหารความเสีย่ ง
ในด้านต่างๆ อย่างสมํ่าเสมอ พร้อมทัง้ กํากับดูแล ติดตามประสิทธิผลของการบริหารความเสีย่ งดังกล่าว เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าผูบ้ ริหารและ
พนักงานมีการระบุความเสีย่ ง ประเมินและจัดลําดับความสําคัญ สําหรับวางมาตรการป้ องกัน แก้ไข ควบคุม และจัดการปั จจัยความ
เสี่ยงทัง้ ในระดับองค์ก รและระดับฝ่ ายที่อยู่ในความดูแ ลรับผิดชอบให้อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้ และเป็ นระบบสอดคล้องกับ
มาตรฐาน (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission : COSO) ประกอบกับมีการรายงานต่อคณะ
กรรมการบริหารความเสีย่ งและคณะกรรมการบริษัทฯ ในทุกไตรมาส ทัง้ นี้ มาตรการดังกล่าวเป็ นไปเพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารและ
พนักงานทุกฝ่ ายขององค์กรใช้การบริหารความเสีย่ งเป็ นเครือ่ งมือในการบริหารงาน
เพื่อป้ องกันผลกระทบหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึน้ จากความไม่แน่ นอน พร้อมกับสนับสนุ นให้การดําเนินแผน กลยุทธ์
เป็ นไปตามเป้ าหมายทีว่ างไว้ ในปี 2554 บริษทั ฯ จึงมีการบูรณาการการบริหารความเสีย่ งระดับองค์กรเข้ากับแผนกลยุทธ์ของบริษทั
ฯ รวมทัง้ วิเคราะห์ถงึ สาเหตุของความเสีย่ งและความสัมพันธ์ของความเสีย่ งต่างๆ นอกจากนี้
ยังดําเนินการจัดทําดัชนีชว้ี ดั
ความเสีย่ งหลัก (Key Risk Indicator) เพื่อใช้เป็ นเครื่องเตือนภัยล่วงหน้า และปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบการบริหารความเสีย่ ง
(Enterprise-wide Risk Management System) ให้ทนั สมัยและ
มีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ อันเอื้อต่อการเชื่อมโยงการจัดทํา
รายงานการควบคุมภายใน และระบบการบริหารจัดการอื่นๆ ของบริษทั ฯ
ปัจจัยเสี่ยงที่มีนัยสําคัญ
ปั จจัยเสีย่ งทีบ่ ริษทั ฯ เผชิญอยู่ ประกอบไปด้วยปั จจัยเสีย่ งทีส่ ่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการบิน และปั จจัยเสีย่ ง ที่ส่งผล
กระทบต่อธุรกิจของบริษทั ฯ โดยตรง ดังนี้
ปัจจัยเสี่ยงของอุตสาหกรรมการบิน
1.

ความเสีย่ งจากความผันผวนของราคานํ้ามันอากาศยาน

ในรอบปี 2554 บริษทั ฯ มีตน้ ทุนค่านํ้ามันอากาศยานคิดเป็ นร้อยละ 39.4 ของค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน โดยเป็ นผลจากราคา
นํ้ ามันอากาศยานซึ่งเป็ นค่าใช้จ่ายหลักในการดําเนินธุรกิจการบินยังคงอยู่ในระดับสูง และมีความผันผวนอย่างต่อเนื่อง บริษทั ฯ จึง
ดําเนินการปรับปรุงนโยบายประกันความเสีย่ งราคานํ้ามันอากาศยาน (Jet Fuel Price Hedging) เพื่อลดความผันผวนของต้นทุน
ด้านดังกล่าว โดยให้มกี ารจัดทําประกันความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลงของราคานํ้ามัน ในปริมาณไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 20 และไม่เกิน
ร้อยละ 80 ของปริมาณการใช้ต่อหนึ่งปี ซึ่งในแต่ละครัง้ บริษทั ฯ จัดทําประกันความเสีย่ งราคานํ้ ามันอากาศยานอยู่ทป่ี ระมาณร้อยละ
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3-5 ของปริมาณการใช้ต่อเดือน ภายในสัญ ญาช่วงระยะเวลา 3-6 เดือน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มกี ารเพิม่ ประสิทธิภาพในการ
บริห ารจัด การการใช้น้ํ ามัน เชื้อ เพลิง (Fuel Management) และกํา หนดอัต ราค่า ธรรมเนี ย มนํ้ ามัน (Fuel Surcharge) ในระดับ ที่
เหมาะสม ให้สอดคล้องกับสภาวะการแข่งขันกับ สายการบินในแต่ละเส้นทางการบิน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายนํ้ ามันอากาศยานที่
เพิม่ สูงขึน้ โดยสามารถชดเชยราคานํ้ามันเชือ้ เพลิงทีเ่ ปลีย่ นแปลงได้ประมาณร้อยละ 91.77 ของราคานํ้ามันเชือ้ เพลิงทีเ่ พิม่ ขึน้
2.

ความเสีย่ งจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นเงิ นตราต่างประเทศ

เนื่องจากบริษทั ฯ มีรายได้เป็ นเงินตราต่างประเทศกว่า 40 สกุล คิดเป็ นร้อยละ 75 ของรายได้รวมทัง้ หมด ในขณะทีม่ หี นี้และ
ค่าใช้จ่ายอยู่ใน 4 สกุลเงินหลัก ได้แก่ ดอลลาร์สหรัฐ (USD) เยน (JPY) ยูโร (EUR) และบาท (THB) บริษทั ฯ จึงได้ดําเนินมาตรการ
บริหารความเสีย่ งดังกล่าวโดยอาศัยหลักการ Natural Hedging ซึง่ เป็ นการจัดให้รายจ่ายอยู่ในรูป เงินสกุลเดียวกับรายได้ให้มาก
ทีส่ ุด รวมทัง้ ปรับโครงสร้างเงินกูใ้ นสกุลเงินต่างๆ ให้สอดคล้องกับสกุลเงินของเงินสดสุทธิจากการดําเนินการ (Net Operating Cash
Flow) พร้อมกับลดความเสีย่ งจากการมีหนี้เป็ นเงินสกุลต่างประเทศมากเกินไป โดยการมีหนี้เงินสกุลบาทด้วยส่วนหนึ่ง เพื่อลดความ
ผันผวนของรายการผลกําไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นในงบการเงิน ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้เริม่ นํ าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทใ่ี ช้วดั มูลค่า
ความเสีย่ งทางด้านอัตราแลกเปลีย่ น (VaR) มาใช้ในการ
วางแผนการจัดหาเงินทุนและกําหนดวิธกี ารบริหารความเสีย่ ง โดยใช้
เครื่องมือทางการเงินในการทําธุรกรรมทีเ่ หมาะสม เช่น Cross Currency Swap (CCS) ในช่วงทีต่ ลาดเงินเอือ้ อํานวย โดยในระหว่าง
ปี 2554 บริษทั ฯ ได้ดําเนินการเข้าทําธุรกรรม CCS ด้วยการแปลงหนี้เงินสกุลบาท อัตราดอกเบี้ยลอยตัว ไปเป็ นเงินสกุลเยน อัตรา
ดอกเบี้ยคงที่ วงเงินรวม 4,427 ล้านบาท ทัง้ นี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษทั ฯ มีสดั ส่วนเงินกู้ในเงินสกุลหลักภายหลังจากการ
ทํา CCS ดังนี้ USD : EUR : JPY : THB = 1 : 33 : 11 : 55 (ไม่รวมภาระผูกพันค่าเช่าเครือ่ งบินเพือ่ การดําเนินงาน)
3.

ความเสีย่ งจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย

บริษัทฯ มีการกู้ยมื เงินเพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งในการดําเนินงาน จึงส่งผลให้มภี าระที่จะต้องชําระดอกเบี้ยจากการกู้ยมื
ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เงินกูบ้ างส่วนของบริษทั ฯ มีอตั ราดอกเบีย้ เป็ นแบบลอยตัว ดังนัน้ หากอัตราดอกเบีย้ ปรับตัวสูงขึน้ จะผลักดัน
ให้ตน้ ทุนทางการเงินของบริษทั ฯ สูงขึน้ เช่นเดียวกัน บริษทั ฯ จึงทําการบริหารความเสีย่ งทางการเงิน โดยพิจารณาปรับโครงสร้างหนี้
ด้วยการนําเครือ่ งมือทางการเงิน ได้แก่ Interest Rate Swap (IRS) มาใช้ในการแปลงอัตราดอกเบีย้ จากอัตราดอกเบีย้ ลอยตัวมาเป็ น
อัตราดอกเบีย้ คงที่ ซึง่ ในปี 2554 บริษทั ฯ ดําเนินการทําธุรกรรม Interest Rate Swap (IRS) โดยการแปลงดอกเบีย้ เงินสกุลยูโรแบบ
ลอยตัว เป็ น แบบคงที่ จํานวน 1 รายการ วงเงิน รวม 42.49 ล้านยูโร ทัง้ นี้ การบริห ารความเสี่ยงดังกล่าวส่งผลให้ ณ สิ้น เดือน
ธัน วาคม 2554 บริษัทฯ มีหนี้ สนิ ที่ม ีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ค ิดเป็ น ร้อยละ 47 ของภาระหนี้สนิ ทัง้ หมด (ไม่รวมภาระผูกพัน ค่าเช่า
เครือ่ งบินเพือ่ การดําเนินงาน) และมีอตั ราดอกเบีย้ เฉลีย่ อยูท่ ร่ี อ้ ยละ 3.92
4.

ความเสีย่ งจากมลภาวะของธุรกิ จการบินต่อสิ ง่ แวดล้อม

จากการทีส่ หภาพยุโรป (European Union : EU) ได้ออกระเบียบว่าด้วยการซือ้ ขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) สําหรับการบิน (Emission Trading Scheme : ETS) และนํ ามาใช้บงั คับ สายการบินที่บนิ เข้ายุโรป
ตัง้ แต่ปี 2555 โดยมีขอ้ กําหนดว่า สายการบินทีท่ าํ การบินเข้ายุโรปตัง้ แต่ปีดงั กล่าวจะต้องจํากัดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้
เท่ากับปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทป่ี ล่อยในปี ฐาน คือ ปี 2547-2549
หากสายการบินใดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
เกินกว่าปริมาณทีก่ ําหนด สายการบินดังกล่าวต้องทดแทนด้วยคาร์บอนเครดิตในรูป Certified Emission Reductions (CERs) ทัง้ นี้
บริษัท ฯ กําลังอยู่ระหว่า งการร่วมงานกับ Verifier ที่ว่าจ้า งไว้
เพื่อ เตรีย มจัด ทํ า และส่งมอบ Annual Emission Monitoring,
Reporting, Verification Report (AE MRV Report) ปี 2554 ให้ แ ก่ Deutsche Emissionshandelsstelle (DEHSt) ซึ่ ง เป็ นผู้ ดู แ ล
บริษทั ฯ ภายในเดือนมีนาคม 2555 โดยในเดือนมกราคม 2555 บริษทั ฯ จะทําการเปิ ด Registry Account ของบริษทั ฯ กับ DEHSt
โดย DEHSt จะส่ง Allowance Free ทีบ่ ริษทั ฯ จะได้รบั ให้ไว้ใน Registry Account ทีเ่ ปิ ดไว้ โดยในปี 2555 บริษทั ฯ จะทําการเทรด
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คาร์บอนใน Registry Account แล้ว เมื่อได้ปริมาณทีต่ อ้ งการจึงจะส่งมอบ Certified Emission Reductions (CERs) และ European
Union Allowances (EUAs) ให้แก่ DEHSt ในเดือนมีนาคม 2556
ปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวกับธุรกิ จของบริษทั ฯ
1.

ความเสีย่ งจากวิ กฤตการณ์ภายนอกโดยเฉพาะการเมือง และภัยธรรมชาติ

ธุรกิจ สายการบิน ซึ่งเป็ น ธุรกิจ หลัก ของบริษัท ฯ ประกอบด้วยการบริก ารขนส่งผู้โดยสารและสิน ค้าทางอากาศ
ทัง้
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ ซึ่งล้วนมีความสัมพันธ์โดยตรงกับอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว ดังนัน้ จึงทําให้บริษทั ฯ อาจได้รบั
ผลกระทบจากการชะลอตัวของอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว อันเป็ นผลจากปั จจัยเสีย่ งจากสภาวะแวดล้อมต่างๆ ทัง้ ภายในประเทศ
และต่างประเทศ อาทิ ภาวะวิกฤตการณ์ทางการเงินและการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ความผันผวนของราคานํ้ ามัน ภัยธรรมชาติ
รวมถึงปั จจัยทางการเมืองภายในประเทศ ซึง่ จะส่งผลให้จาํ นวนผูโ้ ดยสารลดลง
บริษทั ฯ ได้ตระหนักถึงความจําเป็ นในการรับมือต่อเหตุการณ์ดงั กล่าวให้ทนั ท่วงที จึงจัดตัง้ ศูนย์ปฏิบตั กิ ารภาวะวิกฤต (Crisis
Management Operation Center : CMOC) เฝ้ าระวังและติดตามสถานการณ์ต่างๆ อย่างใกล้ชดิ รวมทัง้ ได้กําหนดมาตรการแก้ไข
และดําเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดระดับความรุนแรงของความเสีย่ งลง อีกทัง้ ยังเพือ่ ให้เกิดภาพลักษณ์ทด่ี แี ก่บริษทั ฯ และเพิม่ ความ
มันใจในการเดิ
่
นทางของผู้โดยสาร นอกจากนี้ เพื่อการปรับตัวที่รวดเร็ว (Dynamic) บริษัทฯ ยังมีการจัดทําประมาณการผลการ
ดําเนินงานเป็ นประจําทุกเดือน และมีการประเมินผลกระทบจากปั จจัยต่างๆ ทัง้ ภายในประเทศและต่างประเทศ ที่มผี ลต่อการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ ทัง้ เชิงบวกและเชิงลบอย่างมีนัยสําคัญ เพื่อเป็ นข้อมูลให้ฝ่ายบริหารพิจารณาปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ ในการ
รองรับสถานการณ์ ท่เี ปลี่ยนแปลงไป อาทิ การปรับลดปริมาณ การผลิต (Production) เมื่อจํานวนผู้โดยสารลดลง หรือปรับลด
เทีย่ วบิน เมือ่ ความสามารถในการทํากําไร (Contribution) ของเทีย่ วบินติดลบ
นอกเหนือจากการกําหนดกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจองค์กร ผ่านการพัฒนากลุ่มธุรกิจสายการบิน (Airline Portfolio) ซึง่ มีตาํ แหน่งทาง
การตลาดทีแ่ ตกต่างกันให้สามารถนําเสนอผลิตภัณฑ์ทห่ี ลากหลาย ตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายในแต่ละตลาดได้
อย่างครอบคลุมแล้ว บริษัทฯ ยังเตรียมเสริมสร้างศักยภาพด้านการขนส่งสินค้า โดยขยายฝูงบินสําหรับขนส่งสินค้า (Freighter)
พร้อมกับกําหนดกลยุทธ์ทช่ี ดั เจนในการบริหารหน่วยธุรกิจ ด้วยการแสวงหาโอกาสในการขยายไปสูธ่ ุรกิจอื่นทีเ่ กีย่ วเนื่องกับธุรกิจการ
ขนส่งทางอากาศ เพื่อช่วยกระตุ้นความต้องการเดินทางและการขนส่งสินค้า เพิม่ แหล่งที่มาของรายได้ ลดความผันผวนและความ
เสีย่ งจากการพึง่ พารายได้จากการขนส่งผูโ้ ดยสารเป็ นหลักเพียง อย่างเดียว นอกจากนัน้ ยังเป็ นการลดต้นทุนการปฏิบตั กิ ารและ
เพิม่ อัตราการทํากําไรโดยรวมให้ดขี น้ึ ทัง้ นี้ ล้วนเป็ นไปเพื่อการบริหารสินทรัพย์ทก่ี ่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนเสริมสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันและศักยภาพให้กบั กลุ่มธุรกิจของบริษทั ฯ โดยรวม
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2.

แบบ 56-1

ความเสีย่ งจากจํานวนแบบและประสิ ทธิ ภาพของเครือ่ งบินไม่เหมาะสมกับเส้นทางบิน

บริษัท ฯ ได้ม ีก ารบริห ารความเสี่ย งที่เกี่ยวเนื่ องกับ การบริห ารจัด การเครือข่ายเส้น ทางบิน และฝูงบิน อย่าง
มี
ประสิท ธิภ าพ อัน เป็ น ปั จจัยหลัก ของความสําเร็จ ในธุรกิจสายการบิน ด้วยการบริห ารจัดการจํานวน และแบบของเครื่องบิน ให้
เหมาะสมกับเส้นทางบิน โดยครอบคลุมถึงแผนระยะสัน้ คือ การปรับเปลีย่ นตารางการบินให้มคี วามเหมาะสม สอดคล้องกับปริมาณ
ผูโ้ ดยสารในแต่ละช่วงเวลา และแผนระยะยาว ได้แก่ การพิจารณาถึงแนวโน้มการเติบโตและปริมาณผูโ้ ดยสาร ในภาพรวมของตลาด
พร้อมกับจัดหาเครื่องบินตามโครงการจัดหาเครื่องบิน ปี 2554-2565 เพื่อทดแทนเครื่องบินเก่า
ทีเ่ ตรียมปลดระวาง และขยาย
กําลังการผลิต เพื่อรองรับการเติบโตและความต้องการที่เพิม่ ขึน้ ของลูกค้าในอนาคต
โดยมุ่งเน้นประสิทธิภาพของฝูงบินและ
เป้ าหมายในการลดจํานวนแบบ และเครือ่ งยนต์ของเครือ่ งบินเพือ่ ลดค่าใช้จ่าย ไปพร้อมกับเพิม่ ความคล่องตัวของฝูงบิน
3.

ความเสีย่ งจากข้อพิ พาททางกฎหมาย

ความเสีย่ งทีบ่ ริษทั ฯ อาจถูกดําเนินการตามกฎหมายหรือกฎระเบียบ ซึง่ รวมถึงข้อพิพาทเกีย่ วกับกฎหมายว่าด้วยการป้ องกัน
การผูกขาดและกีดกันทางการค้า (Antitrust) ของสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และสาธารณรัฐเกาหลี ทัง้ นี้ ล่าสุดกรณี U.S.
Cargo Civil Class Action บริษัทฯ ได้ทําสัญญาประนีประนอมยอมความกับโจทก์เป็ นจํานวนเงิน 3,500,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ
ประมาณ 109.03 ล้านบาท (อัต ราแลกเปลี่ย น 31.15 บาทต่ อ ดอลลาร์ส หรัฐ ) และศาลมี คาํ พิพากษาตามสัญญาประนีประนอม
ยอมความแล้ว ส่วนกรณีทบ่ี ริษทั ฯ ถูกตรวจสอบโดยทางการของสาธารณรัฐเกาหลี (Korea Fair Trade Commission : KFTC) เมื่อ
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 บริษัทฯ ได้รบั คําตัดสิน ฉบับทางการแล้ว โดย KFTC มีคําสังปรั
่ บบริษัทฯ เป็ นจํานวนเงินทัง้ สิ้น
2,877 ล้านวอน หรือประมาณ 77.45 ล้านบาท (อัตราแลกเปลี่ยน 0.026921 บาทต่อวอน) แต่ไม่ดําเนินคดีอาญาต่อบริษัทฯ และ
พนักงานทีเ่ กีย่ วข้อง ซึ่งบริษทั ฯ ได้ย่นื อุทธรณ์คําตัดสินของ KFTC Commissioners ต่อศาลแล้ว ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการพิจารณา
อุทธรณ์ของศาล
เพื่อ ลดความเสี่ยงจากข้อพิพ าททางกฎหมาย บริษัท ฯ ได้จ ดั ทําคู่ม ือการปฏิบ ัติด้านกฎหมายสําหรับ ผู้ป ฏิบ ัติห น้ าที่ ใน
สํานักงานต่างประเทศพร้อมทัง้ จัดส่งคู่มอื ดังกล่าวให้แก่หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องและให้คําแนะนํ าถึงข้อพึงปฏิบตั ิ กฎระเบียบ และ
กฎหมายของต่างประเทศแก่พนักงานทีส่ ง่ ไปประจํายังสถานีต่างประเทศ อีกด้วย
ปั จจุบนั บริษทั ฯ ได้เปลีย่ นสกุลเงินทีใ่ ช้ในการตัง้ สํารองความเสียหาย และค่าปรับจากสกุลเงินบาทเป็ นสกุลเงินต่างประเทศ
ตามภาระทีบ่ ริษทั ฯ อาจจะต้องชําระในอนาคต คิดเป็ นสกุลเงินบาท 1,465 ล้านบาท
4.

ความเสีย่ งจากคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพของบุคลากรไม่ทดั เทียมคู่แข่ง

ในด้านคุณภาพและประสิทธิภาพของบุคลากร บริษทั ฯ ได้ทําการปรับปรุงระเบียบการพัฒนาผูบ้ ริหารให้มคี วามกระชับรัดกุม
และบังคับใช้เป็ นข้อพิจารณาก่อนขึน้ ดํารงตําแหน่ งโดยได้กําหนดไว้ในระเบียบของบริษทั ฯ ว่าด้วยการบริหารบุคคล นอกจากนี้ยงั มี
การทดสอบความรูค้ วามสามารถในการบริหาร (Core Competency) และความสามารถเฉพาะตําแหน่ ง (Functional Competency)
ซึ่งรวมถึงการทดสอบความรูค้ วามสามารถทางด้านการบริหารธุรกิจ และการบริหารทรัพยากรบุคคลอีกทัง้ มีการดําเนินโครงการนํ า
กลยุทธ์และการบริหารกําลังคนแนวใหม่ (Modern Staffing) เพื่อควบคุมจํานวนบุคลากรที่ต้องการใน 5 ปี ขา้ งหน้าให้เป็ นไปตาม
เป้ าหมายทีต่ งั ้ ไว้
ส่ ว นการบริห ารต้ น ทุ น บุ ค ลากร บริษั ท ฯ แต่ ง ตัง้ คณะกรรมการพิจ ารณาปรับ ปรุ ง โครงสร้า งบัญ ชี อัต ราเงิน เดือ นและ
ค่าตอบแทนซึ่งได้มกี ารประชุมหารือถึงแนวทางการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องและกําลังอยู่ในขัน้ ตอนการกําหนดแนวทางมาตรการที่
เหมาะสม อาทิ การพิจารณาปรับอัตราการขึน้ เงินเดือนระหว่างปี ให้สอดคล้องกับอัตราการขึน้ เงินเดือนประจําปี การปรับวิธกี ารขึน้
เงิน เดือ นและการจ่า ยเงิน รางวัลประจํา ปี รวมทัง้ การปรับ อัต ราการจ่ายเงิน ค่าล่ วงเวลา การกํา หนดมาตรการเกณฑ์ในการจัด
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ตารางเวลาทํางานของพนักงาน และปรับโครงสร้างค่าตอบแทน/บัญชีโครงสร้างเงินเดือนเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการต้นทุนบุคลากร
ที่มปี ระสิทธิภาพสามารถนํ ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ สูงสุดแก่องค์กรและพนักงาน อันนํ าไปสู่การบรรลุวตั ถุประสงค์ของการให้
ผลตอบแทนทีม่ งุ่ เน้นผลงานในทีส่ ดุ
5.

ความเสีย่ งจากคุณภาพของผลิ ตภัณฑ์และบริการไม่คงทีส่ มําเสมอ
่
(Product and Service Inconsistency)

เนื่องจากเครื่องบินของบริษทั ฯ ส่วนหนึ่งมีอายุการใช้งานยาวนาน ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ มีสภาพเก่าล้าสมัย ประกอบกับ
คุณภาพผลิตภัณฑ์ท่ใี ห้บริการบนเครื่องบินยังอยู่ในระดับตํ่าเมื่อเทียบกับคู่แข่ง แม้ว่าบริษัทฯ มีการนํ าเข้าฝูงบินใหม่ ที่ได้รบั การ
ออกแบบห้องโดยสาร รวมทัง้ ติดตัง้ ทีน่ ัง่ และอุปกรณ์เพื่อความบันเทิงทีท่ นั สมัย แต่การทีผ่ ลิตภัณฑ์บนเครื่องบินของบริษทั ฯ มีความ
แตกต่างกัน มากระหว่างเครื่องบินรุ่นเก่า และเครื่องบิน รุ่น ใหม่ จึงอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่ อความต่อเนื่ องของการให้บริก าร
(Consistency) และภาพลัก ษณ์ ก ารให้บ ริก ารของบริษัท ฯ อย่า งไรก็ต าม ด้วยการยึด มันในการบริ
่
ก ารที่เป็ น เลิศ บริษัท ฯ จึงได้
ดําเนินการปรับปรุงคุณภาพบริการด้านการขายทัง้ ระบบ Call Center และการให้บริการพิเศษสําหรับกลุ่มลูกค้าองค์กร รวมทัง้ ปรับปรุง
มาตรฐานการบริการภาคพืน้ และบนเครือ่ งบินอย่างต่อเนื่อง
6.

ความเสีย่ งจากระบบสารสนเทศพัฒนาไม่ทนั คู่แข่ง

ระบบสารสนเทศของบริษทั ฯ มีความสลับซับซ้อน และพัฒนาภายใต้เทคโนโลยีทม่ี กี ารใช้งานมาเป็ นเวลานาน ส่งผลให้เกิด
ความยุ่งยากในการบํารุงรัก ษา อีก ทัง้ ยังมีข้อ จํา กัดด้านเทคนิ ค ในด้านการพัฒ นาและปรับ เปลี่ยนให้ท ัน กับ ความก้า วหน้ าด้า น
เทคโนโลยี และความต้องการของลูกค้า ประกอบกับฝ่ าย IT ของบริษัทฯ ประสบปั ญ หาขาดแคลนบุคลากรทัง้ ในด้านทักษะและ
จํานวน ปั จจัยทัง้ หมดดังกล่าวส่งผลให้การพัฒนาระบบสารสนเทศของบริษทั ฯ เกิดความล่าช้า และไม่ทนั คูแ่ ข่ง
บริษทั ฯ ตระหนักถึงปั ญหาจากความเสีย่ งข้างต้น จึงได้กําหนดมาตรการ โดยเร่งพัฒนาโครงการ IT ในหลายๆ ด้านไปพร้อม
กัน อาทิ การพัฒนาโครงการ IT Sourcing เพื่อบริหารจัดการกําลังคน และเพิม่ พูนทักษะความเชีย่ วชาญด้าน IT สําหรับพนักงานใน
ฝ่ าย IT ให้ เ พี ย งพอต่ อ ความต้ อ งการใช้ ง านของบริษั ท ฯ การพั ฒ นาโครงการ IT Professional Re-skill เพื่ อ เสริม สร้ า งขีด
ความสามารถด้าน IT ให้แก่พนักงานในฝ่ าย IT การพัฒนาโครงการ IT Architecture เพื่อปรับโครงการสถาปั ตยกรรม IT ให้สอด
ประสานไปในทิศทางเดียวกับกรอบแนวทางในการพัฒนาธุรกิจของบริษทั ฯ และการพัฒนาระบบ IT ของบริษทั ฯ โดยการสร้างเสริม
ขีดความสามารถด้าน IT เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนา IT ให้รองรับแนวทางเชิงกลยุทธ์ขององค์กร และพัฒนาศักยภาพด้าน IT ให้ม ี
ความยืดหยุน่ ปรับเปลีย่ นได้งา่ ยและรวดเร็ว สามารถตอบสนองความต้องการทางธุรกิจได้อย่างคล่องตัวและทันการ

ส่วนที่ 1-2 หน้าที่ 5

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

3. ลักษณะการประกอบธุรกิ จ
3.1

ความเป็ นมา

บริษทั ฯ ก่อตัง้ ขึน้ จากการร่วมทุนระหว่างบริษทั เดินอากาศไทย จํากัด กับสายการบินสแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์ ซิสเต็ม
มีว ัตถุ ประสงค์ เริ่มแรกเพื่อดํ าเนิ นธุ รกิจการบินระหว่ างประเทศ โดยบริษัทฯ ได้ร บั การสนั บสนุ นทางด้านการบริหาร และ
ด้านเทคนิคจากสายการบินสแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์ ซิสเต็ม เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2503 ทัง้ นี้ บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเป็ นบริษัท
จํากัดด้วยทุนจดทะเบียนแรกเริม่ 2 ล้านบาท โดยมีบริษทั เดินอากาศไทย จํากัด ถือหุ้นร้อยละ 70 และสายการบินสแกนดิเนเวียน
แอร์ไลน์ ซิสเต็ม ถือหุน้ ร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียน
เมื่อวันที่ 30 มีน าคม 2520 สายการบิ น สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์ ซิ สเต็ ม ได้โอนหุ้ นที่ ม ี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 ติณ สูลานนท์ ได้ดํ าเนิ 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 ทั ง้ นี้ ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2554 บริษั ท ฯ มี ทุ น จดทะเบี ย น
26,989,009,500 บาท และมีทุ น ชํ า ระแล้ ว 21,827,719,170 บาท โดยมีก ระทรวงการคลัง ถื อ หุ้ น คิด เป็ นร้อ ยละ 51.03
ส่วนทีเ่ หลือร้อยละ 48.97 ถือหุน้ โดยประชาชนทัวไปทั
่ ง้ ในประเทศและต่างประเทศ ซึง่ รวมถึงพนักงานของบริษทั ฯ

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาํ คัญของบริ ษทั ฯ ในช่วงระยะเวลา 5 ปี ที่ผา่ นมา
ปี

พัฒนาการที่สาํ คัญ

2550

 บริษทั ฯ เริม่ ให้บริการทีท่ ่าอากาศยานสุวรรณภูมอิ ย่างเต็มรูปแบบ รวมทัง้ ยังได้ตอบสนอง
นโยบายรัฐบาล ในการเปิ ดให้บริการเทีย่ วบินภายในประเทศ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ซึ่ง ต่ อ มาบริษัท ฯ ได้เปิ ด ให้บ ริก าร Thai City Air Terminal เพื่อ เพิ่ม จุ ด บริก ารเช็ค อิน
ให้แก่ผโู้ ดยสารในเทีย่ วบินภายในประเทศ ณ สถานีรถไฟฟ้ าใต้ดนิ ลาดพร้าว โดยให้บริการ
รับ-ส่งผูโ้ ดยสารระหว่างท่าอากาศยานดอนเมือง และสถานีรถไฟฟ้ าดังกล่าว
 บริษทั ฯ ได้เปิ ดเส้นทางบินใหม่ไปยัง ไฮเดอราบัด พุทธคยา และพาราณสี ประเทศอินเดีย
เพือ่ รองรับนักท่องเทีย่ วทีต่ อ้ งการไปแสวงบุญ
 บริษั ท ฯ ได้ ร ับ การลงคะแนน จากผลการสํ า รวจของ Skytrax World Airline Award
ให้ห้องพัก รับ รองพิเศษชัน้ หนึ่ งที่ท่ าอากาศยานสุวรรณภู ม ิเป็ น ห้อ งพัก รับ รองที่ดีท่ีสุด
ในโลก

ส่วนที่ 1-3 หน้าที่ 1

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)
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พัฒนาการที่สาํ คัญ
 บริษทั ฯ ได้เปิ ดเทีย่ วบินใหม่บนิ ตรงไปยังเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 บริษทั ฯ ได้รบั รางวัลจากสถาบันชัน้ นําระดับโลก ดังนี้
• รางวัลสายการบินข้ามทวีปยอดเยี่ยม (Best Intercontinental Airline) ติดต่อกันเป็ น
ปี ท่ี 4 จากการมอบรางวัล Norwegian Grand Travel Award 2008 ของอุตสาหกรรม
การท่องเทีย่ วประเทศนอร์เวย์
• รางวัลสายการบินที่ดีท่สี ุดอันดับ 2 ด้านการให้บริการภาคพื้นแก่ผู้โดยสารชัน้ หนึ่ง
ชัน้ ธุรกิจ และชัน้ ประหยัดจากสกายแทรกซ์ เวิลด์ แอร์ไลน์ อวอร์ดส 2008 (Skytrax
World Airline Awards 2008)
 ครัว การบิน ของบริษัท ฯ ได้รบั การรับ รองมาตรฐาน OHSAS 18001 เป็ น แห่ งแรกของ
ประเทศไทยจาก Bureau Veritas Quality International (BVQI) ซึ่งครอบคลุ ม การผลิต
อาหารเพื่ อบริการบนเครื่องบิ น ทัง้ อาหารคาวและหวาน เครื่องดื่ ม เบเกอรี่ รวมทั ง้ ร้า นเบเกอรี่
Puff & Pie
 บริษัทฯ ได้เริม่ ทําการปรับปรุงเว็บไซต์ เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารในการ
สํารองทีน่ งั ่ การตรวจสอบสถานะเทีย่ วบิน และการเข้าถึงข้อมูลของบริษทั ฯ

2552

 บริษทั ฯ เปิ ดจุดบินใหม่ บินตรงไปออสโล ประเทศนอร์เวย์ ซึ่งถือเป็ นจุดบินต่างประเทศ
จุ ดที่ 59 ใน 34 ประเทศที่บริษัทฯ ทํ าการบิน เพื่อตอบสนองความต้ องการของผู้โดยสาร
ในการเดินทางไปยังจุดหมายต่างๆ ได้ครอบคลุมทุกพืน้ ทีท่ วโลก
ั่
 บริษทั ฯ ได้รบั รางวัลจากสถาบันชัน้ นําต่างๆ ทัวโลก
่
อาทิ
• รางวัล อัน ดับ 2 ประเภทสายการบิน ยอดเยี่ย มของเอเชีย (Best Asian Carrier)
จากการประกาศรางวัลโกเอเชีย อวอร์ดส (Go Asia Awards)
• รางวัลอัน ดับ 2 ประเภทสายการบิน ระหว่างทวีป ยอดเยี่ยม (Best Intercontinental
Airlines) จากงาน Grand Travel Award 2009 ณ กรุงสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน
• รางวัล แพลทตินั ม แบรนด์ ประเภทสายการบิน ที่น่ าเชื่อ ถือ มากที่สุด จากผู้บ ริโภค
ป ร ะ จํ า ปี 2552 (Reader’s Digest, Trusted Brands Platinum Award 2009)
จากนิตยสาร Reader’s Digest ซึง่ นับเป็ นปี ท่ี 10 ติดต่อกัน ทีบ่ ริษทั ฯ ได้รบั รางวัลนี้
• รางวัลอัน ดับ 1 ห้องรับ รองพิเศษสําหรับ ผู้โดยสารชัน้ หนึ่ งที่ดีท่ีสุด (World Airline
Best Worldwide First Class Lounge 2009) จากสกายแทรกซ์ (Skytrax)
• 3 รางวัลสายการบินดีเด่นของโลก (World Best Airline) ประจําปี 2009 จากเว็บไซต์
สมาร์ ท แทรเวล เอเชี ย (Smart Travel Asia) ได้ แ ก่ รางวัล ยอดเยี่ ย มอัน ดั บ 2
ประเภทการบริการบนเครื่องบินดีเด่น รางวัลยอดเยีย่ มอันดับ 3 ประเภทสายการบิน

ส่วนที่ 1-3 หน้าที่ 2

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)
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ดีเด่นของโลก และรางวัลยอดเยีย่ มอันดับ 3 ประเภทชัน้ ธุรกิจดีเด่น
• ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษทั ฯ โดยพนักงานการบินไทย ได้ออกแบบและ
พั ฒ นาซอฟท์ แ วร์ Cabin Attendant Pre-Flight Study and Briefing System และ
ได้รบั รางวัลชนะเลิศ ผลิตภัณฑ์ซอฟท์แวร์ดเี ด่นแห่งชาติ ประจําปี 2552 (Thailand
ICT Awards 2009) สาขาการท่ อ งเที่ ย วและการโรงแรม ซึ่ ง จั ด โดยกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
 บริษัท ฯ มีผ ลกํา ไรสูงสุด ในรอบ 50 ปี ประสบความสําเร็จ ในการสร้า งความเชื่อ มันใน
่
ตลาดทุน โดยหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ได้รบั การคัดเลือกเป็ นหลักทรัพย์ทใ่ี ช้คํานวณดัชนี
MSCI Global Equity Indices (MSCI เป็ นบริษทั จัดทําดัชนีหลักทรัพย์ระดับโลก) และการ
จําหน่ ายหุ้น สามัญ เพิ่ม ทุ นของบริษัท ฯ ยังได้รบั การจัดอันดับ ให้เป็ น Best Deal of the
year 2010 ของประเทศไทย จากนิตยสาร The Asset (นิตยสารธุรกิจการเงินของเอเชีย)
 จากการจัดอันดับสายการบินชัน้ นําของโลกโดยสกายแทรกซ์ (Skytrax) บริษทั ฯ ได้รบั การ
จัดอันดับทีด่ ขี น้ึ จากอันดับที่ 10 ในปี 2552 เป็ นอันดับที่ 9 ในปี 2553
 บริษทั ฯ ได้รบั รางวัลต่างๆ ดังนี้
• รางวัลสายการบินข้ามทวีปยอดเยี่ยม (Best Intercontinental Airline) จากการมอบ
รางวัล Norwegian Grand Travel Award 2010 ของอุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย ว
ประเทศนอร์เวย์
• 2 รางวัลสายการบินยอดเยีย่ มจากสกายแทรกซ์ (Skytrax) ได้แก่ รางวัลสายการบิน
ยอดเยีย่ มอันดับ 1 ด้านห้องรับรองพิเศษสําหรับผูโ้ ดยสารชัน้ หนึ่ง และรางวัลสายการ
บินยอดเยีย่ มอันดับ 1 ด้านการบริการ
• 2 รางวัล สายการบิน ดีเด่ น ของโลก ประจํ า ปี 2553 ในการจัด อัน ดับ แบบสํ า รวจ
ความคิดเห็นด้านธุรกิจท่องเที่ยวดีเด่น (Best in Travel Poll) ได้แก่ รางวัลสายการ
บินดีเด่นอันดับ 2 ด้านการบริการบนเครื่องบินทีด่ ที ส่ี ุดในโลก และรางวัลชัน้ โดยสาร
ธุรกิจดีเด่นอันดับ 4
• 2 รางวัลสายการบินยอดเยีย่ มจาก TTG Travel Award ได้แก่ รางวัลสายการบินยอดเยีย่ ม
อันดับ 1 ด้านการให้บริการสําหรับชัน้ ธุรกิจ และรางวัลสายการบินยอดเยีย่ มอันดับ 1
แห่งเซาท์อสี ท์เอเชีย
• ได้รบั การจัดอันดับเป็ น 1 ใน 10 สายการบินสากลที่ดที ส่ี ุดในโลก จากผลการสํารวจของ
นิตยสารทราเวล แอนด์ เลเชอร์ ของประเทศสหรัฐอเมริกา
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• รางวัล รัฐ วิส าหกิ จ ดี เด่ น ประจํ า ปี 2553 ในประเภทรางวัล นวัต กรรมดีเด่ น จาก
กระทรวงการคลัง
• รางวัล สุ ร ิย ศศิธ รประจํ า ปี 2553 จากสมาคมนั ก ประชาสัม พัน ธ์ แ ห่ ง ประเทศไทย
จํานวน 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศดีเด่นชนิดสมุดบันทึก และรางวัลชนะเลิศดีเด่น
ประเภทสร้างสรรค์ ผลงานการออกแบบปฏิทินภายใต้แนวความคิด “A Journey of
Silk Calendar 2010

2554

• เปิ ด ตัว บริก าร “บิน สบายง่า ยแค่ ค ลิก ” เมื่อ วัน ที่ 2 มีน าคม 2554 เพื่อ เพิ่ม ความ
สะดวกสบายและความรวดเร็วให้แก่ลูกค้าในการเข้าถึงข้อมูลบริการต่างๆ ได้ง่ายขึน้
โดยผูใ้ ช้บริการทําการจองบัตรโดยสาร ตรวจสอบข้อมูลตารางการบิน เช็คอิน ขนส่ง
สินค้า สะสมไมล์ ผ่านทางโทรศัพท์มอื ถือและอินเตอร์เน็ต
• จัดงาน ”รักคุณเท่าฟ้ า 2554” ระหว่างวันที่ 28 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2554 เนื่อง
ในโอกาสที่บริษัทฯ ดําเนินกิจการมาครบ 51 ปี โดยภายในงานมีการจําหน่ ายบัตร
โดยสารราคาพิเศษทัง้ ภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทัง้ โปรแกรมพิเศษจากทัวร์
เอือ้ งหลวง เพือ่ เป็ นการขอบคุณและตอบแทนลูกค้า
• ร่วมกับบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด จัดเที่ยวบินสาธิต THAI ASPIRE
Flight ครัง้ แรกในเมืองไทย เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2554 โดยเป็ นการสาธิตการบิน
เส้นทางระหว่างประเทศในแบบ “Perfect Flight” ซึง่ เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม และช่วย
ลดภาวะโลกร้อน
• จัด โครงการ Media Fam Trip to Japan ซึ่ง เป็ นกิจ กรรมนํ า สื่อ มวลชนชัน้ นํ า ของ
ประเทศไทยไปทัศนศึกษาแหล่งท่องเที่ยวและวัฒนธรรมตามเมืองต่าง ๆ ของญี่ป่ ุน
ระหว่างวันที่ 19-25 พฤษภาคม 2554 เพื่อกระตุน้ ให้เกิดการเดินทางไปยังญี่ป่ ุนมาก
ขึน้ หลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิ
• จัดสัมมนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในหัวข้อ “THAI IT Transformation 2011” เมื่อ
วันที่ 1 มิถุนายน 2554 เพื่อเผยแพร่ศกั ยภาพและบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของบริษทั ฯ ครบวงจร โดยได้รบั การสนับสนุนจากพันธมิตรทางธุรกิจ 12 บริษทั
• คณะกรรมการบริษทั ฯ มีมติอนุ มตั จิ ดั ตัง้ หน่ วยธุรกิจการบินไทยสมายด์ เมื่อวันที่ 19
สิงหาคม 2554 ซึ่งเป็ น Sub-brand ของบริษัท ฯ ภายใต้แ นวคิด Trendy-FriendlyWorthy เพื่อเป็ นทางเลือกใหม่ให้แก่ลูกค้า โดยจะเริม่ ทําการบินในเดือนกรกฎาคม
2555
• เปิ ด เส้น ทางการบิน ใหม่ ไป-กลับ กรุ งเทพฯ-บรัส เซลส์ ราชอาณาจัก รเบลเยีย ม
เริม่ ให้บริการตัง้ แต่วนั ที่ 17 พฤศจิกายน 2554

ส่วนที่ 1-3 หน้าที่ 4
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พัฒนาการที่สาํ คัญ
• ร่วมลงนามกับสายการบินเตอร์กชิ แอร์ไลน์ในข้อตกลงความร่วมมือการทําการบินร่วม
เมื่อเดือนธัน วาคม 2554 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการขยายตลาดสู่ภูมภิ าคเอเชียและ
ยุโรป โดยมีอสิ ตันบูล ประเทศตุรกี เป็ นประตูสาํ คัญทีเ่ ชือ่ มระหว่างทัง้ สองภูมภิ าค
• เป็ นสายการบินแรกในภูมภิ าคเอเชียทีท่ ําการบินด้วยเชื้อเพลิงอากาศยานชีวภาพใน
เทีย่ วบินพาณิชย์ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2554 เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการใช้
พลังงานทดแทนอย่างยังยื
่ น
ในปี 2554 บริษทั ฯ ได้รบั รางวัลต่างๆ ดังนี้
• รางวัลสายการบินยอดเยี่ยมจากสกายแทรกซ์ จํานวน 3 รางวัล ได้แก่ สายการบิน
ยอดเยี่ย มอัน ดับ ที่ 5 ของโลก สายการบิน ยอดเยี่ย ม ด้า นการให้ บ ริก ารอาหาร
บนเครือ่ งบินชัน้ ประหยัด และสายการบินยอดเยีย่ ม ด้านเก้าอีโ้ ดยสารชัน้ ประหยัด
• รางวัล สายการบิน ยอดเยี่ย มจาก Business Traveller Asia-Pacific Awards 2011
จํานวน 5 รางวัล ได้แก่ สายการบินยอดเยี่ยมอันดับ 2 ของโลกและภูม ิภาคเอเชีย
แปซิฟิก สายการบินยอดเยีย่ มอันดับ 2 ด้านรายการสะสมไมล์ สายการบินยอดเยีย่ ม
อันดับ 3 ด้านการให้บริการสําหรับชัน้ ธุรกิจ สายการบินยอดเยีย่ มอันดับ 3 ด้านการ
ให้บริการสําหรับชัน้ ประหยัด และสายการบินยอดเยีย่ มอันดับ 3 ของภูมภิ าคเอเชีย
แปซิฟิกด้านห้องรับรองพิเศษ
• รางวัล สายการบิน ระหว่า งทวีป ที่ดีท่ีสุ ด (Best Intercontinental Airline) เป็ น ปี ท่ี 7
ติ ด ต่ อ กั น จ าก ก ารม อ บ รางวั ล Norwegian Grand Travel Award 2011 ข อ ง
อุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว ประเทศนอร์เวย์
• รางวัลสมาร์ท ทราเวิล เอเชีย 2011 ในการจัดอัน ดับแบบสํารวจความคิดเห็นด้าน
ธุรกิจท่องเที่ยวดีเด่น (Best in Travel Poll) จํานวน 3 รางวัล ได้แก่ สายการบินยอดเยี่ยม
อันดับ 4 ของโลก สายการบินยอดเยีย่ มอันดับ 2 ด้านการให้บริการบนเครื่องบิน และ
สายการบินยอดเยีย่ มอันดับ 6 ด้านการให้บริการสําหรับชัน้ ธุรกิจ
• รางวัล สายการบิ น ยอดเยี่ย มจาก TTG Travel Awards จํ า นวน 2 รางวัล ได้ แ ก่
สายการบินยอดเยีย่ มอันดับ 1 ด้านการให้บริการสําหรับชัน้ ธุรกิจ และสายการบินยอดเยีย่ ม
อันดับ 1 แห่งภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
• รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจําปี 2554 ประเภทการพัฒนาองค์กรดีเด่น จากกระทรวงการคลัง
• รางวัล Asiamoney Award โดยนิตยสารเอเชียมันนี่ มอบรางวัลผู้บริห ารยอดเยี่ยม
แห่งประเทศไทย ให้แก่ นายปิ ยสวัสดิ ์ อัมระนันทน์ กรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
• รางวัล สายการบิน ยอดเยี่ย มแห่ง ภูม ิภ าคเอเชีย ตะวัน ออกเฉี ย งใต้ ประจําปี 2011
จากนิตยสารโกลบอล แทรเวลเลอร์ ของสหรัฐอเมริกา
ส่วนที่ 1-3 หน้าที่ 5
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พัฒนาการที่สาํ คัญ
• รางวัลสายการบินดีเด่นของภูมภิ าคตะวันออกแห่งปี ติดต่อกันเป็ นปี ท่สี องจากการ
ประกาศผลรางวัล ทราเวิล เอเยนต์ ช้อยส์ อวอร์ด 2011 (2011 Travel Agent Choice
Award) ในงาน เวิลด์ ทราเวล มาร์เก็ต
• รางวัล สุ ร ิย ศศิธ รประจํา ปี 2554 จากสมาคมนั ก ประชาสัม พัน ธ์แ ห่ ง ประเทศไทย
จํานวน 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลดีเด่นชนิดปฎิทนิ แขวนภายใต้แนวความคิดมหัศจรรย์
แห่งฟากฟ้ า และรางวัลชนะเลิศดีเด่นชนิดสมุดบันทึกชุด “The World Beyond YourEyes Calendar 2011”

3.2

ลักษณะการประกอบธุรกิ จของบริ ษทั ฯ

บริษัท การบิน ไทย จํากัด (มหาชน) เป็ น รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม และเป็ น สายการบิน แห่งชาติ
ทีร่ บั ผิดชอบกิจการการบินพาณิชย์ทงั ้ เส้นทางบินระหว่างประเทศและเส้นทางบินภายในประเทศ โดยแยกการบริหารออกเป็ น
ธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจสายการบิน และหน่วยธุรกิจ ซึง่ เป็ นกิจการทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรงกับการขนส่ง ดังนี้
3.2.1

ธุรกิ จของบริษทั ฯ

ธุรกิ จสายการบิน
ธุรกิจสายการบินเป็ นกิจการหลักของบริษทั ฯ ประกอบด้วยการบริการขนส่งผูโ้ ดยสาร และการบริการขนส่งสินค้า
พัสดุภณ
ั ฑ์และไปรษณียภัณฑ์ โดยบริษทั ฯ ได้ให้บริการขนส่งในเส้นทางบินไปยังจุดบินต่างๆ ทัง้ แบบเที่ยวบินประจําและ
เทีย่ วบินเช่าเหมาลํา ในเส้นทางบินระหว่างประเทศและภายในประเทศ
ธุรกิ จที่เกี่ยวเนื่ องโดยตรงกับการขนส่ง
กลไกซึ่งมีส่วนสําคัญอย่างยิง่ ต่อการควบคุมดูแลให้เครื่องบินสามารถออกเดินทางจากสถานีต้นทางถึงสถานีปลาย
ทางตรงตามกํ า หนดเวลาที่ร ะบุ ในตารางบิน ด้วยความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย คือ การดํา เนิ น การที่ส อดคล้อ ง
ต่อเนื่องกันอย่างเป็ นระบบระหว่างหน่ วยธุรกิจทีเ่ ป็ นกิจการเกีย่ วเนื่องโดยตรงกับการบินและการขนส่ง ซึง่ เป็ นหนึ่งในปั จจัย
หลักที่จะเพิม่ พูนความน่ าเชื่อถือให้แก่บริษทั ฯ ควบคู่กบั การเสริมสร้างความมันใจของผู
่
โ้ ดยสารไปพร้อมกัน ทัง้ นี้ ธุรกิจที่
เกีย่ วเนื่องโดยตรงกับการขนส่ง มีรายละเอียดการให้บริการต่างๆ ดังนี้
การพาณิ ชย์สินค้าและไปรษณี ยภัณฑ์ (Cargo and Mail Commercial)
• บริการสํารองระวางสินค้าและไปรษณียภัณฑ์
• บริการควบคุม และวางแผนระวางบรรทุ ก สิน ค้า ไปรษณี ยภัณ ฑ์ และสัม ภาระผู้โดยสาร (Space Control and
Load Planning)
• บริการจัดการเก็บรักษาสินค้า (Warehouse Storage)
• บริการตรวจสอบสภาพหีบห่อ ชังนํ
่ ้าหนัก ตรวจนับคัดแยก และจัดบรรทุกสินค้าและไปรษณียภัณฑ์

ส่วนที่ 1-3 หน้าที่ 6
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•
•
•
•
•
•
•

บริการจัดการเอกสาร สินค้า และไปรษณียภัณฑ์ (Cargo and Mail Documentation)
บริการจัดทําบัญชีเรือขาออก (Cargo and Mail Manifesting)
บริการรวบรวมใบขนส่งสินค้าและรายงานอากาศยานเข้า-ออกต่อกรมศุลกากร
บริการรับแจ้งสินค้าทีช่ าํ รุดเสียหาย (Cargo Tracing)
บริการรับส่งข้อมูลสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่สายการบินลูกค้าและสายการบินต่างประเทศ
บริการข้อมูลและสถิตกิ ารนําเข้าและส่งออกสินค้า
บริก ารควบคุ ม บริก ารที่จ ัด เก็บ และจัด หาอุ ป กรณ์ บ รรทุ ก สิน ค้า และสัม ภาระผู้โดยสาร (Unit Load Devices
Control)
• บริการติดตามข้อมูลและตรวจสอบสถานภาพการขนส่ง (Track and Trace) ผ่านทางเว็บไซต์
• ศูนย์บริการสินค้าสดและผลไม้ (Perishable Services Center) เพือ่ รักษาคุณภาพและความสดของสินค้า
• ศูนย์บริการสินค้าเร่งด่วน (Express Service Center)
การบริการลูกค้าภาคพื้น (Ground Customer Services)
• บริการตรวจรับผูโ้ ดยสาร (Check-in Service) ให้บริการตรวจสอบบัตรโดยสาร เอกสารการเดินทาง หมายเลข
ทีน่ ัง่ อาหารพิเศษ และ/หรือ บริการพิเศษตามชัน้ การเดินทาง หรือตามที่ได้ทําการสํารองไว้ล่วงหน้า ตลอดจน
ตรวจสอบ และบันทึกนํ้าหนักสัมภาระของผูโ้ ดยสาร
• บริการห้องรับรองพิเศษ (Lounge Service) ให้แก่ผูโ้ ดยสารชัน้ หนึ่ง ชัน้ ธุรกิจ ผูโ้ ดยสารสมาชิกบัตรแพลททินัม่
และสมาชิกบัตรทอง และบริการสปา สําหรับผูโ้ ดยสารชัน้ หนึ่งและชัน้ ธุรกิจ
• บริก ารด้ า นสัม ภาระ (Baggage Service) ให้ บ ริก ารตรวจสอบและติด ตามสัม ภาระสู ญ หาย ตรวจสอบและ
ซ่อมแซม หรือชดใช้กรณีกระเป๋ าชํารุดเสียหาย รวมถึงให้บริการนําสัมภาระล่าช้าส่งผูโ้ ดยสารถึงทีพ่ กั
• บริก ารควบคุม ระวางบรรทุ ก (Load Control and Weight Balance) ให้บริก ารวางแผนระวางบรรทุก คํานวณ
นํ้าหนักบรรทุก ตลอดจนควบคุมการบรรทุกสัมภาระสินค้า และไปรษณียภัณฑ์ทงั ้ ขาขึน้ และขาลง (Loading และ
Unloading)
• บริการสนับสนุ นการให้บริการช่วยเหลือผูโ้ ดยสารที่ประสบปั ญหาจากเที่ยวบินทัง้ ขาเข้า ขาออก ล่าช้า รวมถึง
ผูโ้ ดยสารต่อเครื่องให้สามารถเดินทางต่อไปยังจุดหมายปลายทางได้อย่างราบรื่น และได้รบั ความสะดวกสบาย
ปลอดภัยมากทีส่ ดุ
• บริการพิเศษต่างๆ (Special Services) เช่น การบริการเฉพาะบุคคลสําคัญ ผู้โดยสารที่เดินทางในชัน้ หนึ่ง ชัน้
ธุรกิจ ผู้โดยสารสมาชิกแพลททินัม่ หรือ สมาชิกบัตรทอง รวมทัง้ การบริการผู้โดยสารสูงอายุ ผูพ้ กิ าร ผู้ป่วยที่
แพทย์รบั รองการเดินทาง และผูโ้ ดยสารอายุต่าํ กว่า 12 ปี ทีเ่ ดินทางลําพัง เป็ นต้น
• บริการพิเศษเฉพาะลูกค้าของหน่วยงานเอกชน (Non-Customer Airlines Services) อาทิ ธนาคาร และโรงแรมที่
ต้องการให้บริษทั ฯ อํานวยความสะดวกให้ลูกค้าของตนเป็ นพิเศษ โดยให้บริการด้านผูโ้ ดยสาร ห้องรับรองพิเศษ
และการบริการพิเศษต่างๆ ตามทีร่ ะบุในสัญญาการให้บริการ
• บริการสายการบินลูกค้า (Customer Airlines Services) ให้บริการผูโ้ ดยสาร สัมภาระ การควบคุมระวางบรรทุก
ห้องรับรองพิเศษ และการบริการพิเศษต่างๆ ตามทีร่ ะบุในสัญญาการให้บริการ
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การบริการลานจอดและอุปกรณ์ภาคพื้น (Ground Equipment Services)
• บริการเกีย่ วกับผูโ้ ดยสาร ลูกเรือ และสัมภาระ
- บริก ารรับ -ส่ งผู้โดยสารและลู ก เรือ พร้อ มทัง้ บริก ารลํ า เลีย ง ขนถ่ า ย และนํ า ส่ ง สัม ภาระของบริษัท ฯ และ
สายการบิน ลูก ค้าระหว่า งอาคารผู้โดยสารกับ อากาศยาน โดยรถรับ -ส่ งผู้โดยสาร (Ramp Bus) ตลอดจน
ระหว่างอาคารศูนย์ปฏิบตั กิ ารกับอากาศยานโดยรถรับ-ส่งลูกเรือของบริษทั ฯ
•

บริการอากาศยานบริเวณลานจอด
- บริการลากจูงอากาศยานเข้า-ออกจากสะพานเทียบเครือ่ งบิน หรือจุดจอดอากาศยานภายในลานจอด
- บริการผูโ้ ดยสารขึน้ -ลงจากอากาศยานด้วยรถบันได
- บริการเติมนํ้าดื่มนํ้าใช้
- บริการทําความสะอาดภายในอากาศยาน
- บริการเครือ่ งทําความเย็น (Air Condition Unit) และเครื่องบริการจ่ายกระแสไฟฟ้ าภายในอากาศยานขณะจอด
(Ground Power Unit)
- บริการเครือ่ งจ่ายลมร้อนสําหรับติดเครือ่ งยนต์อากาศยาน (Air Starter Service Mobile Truck)
- บริการลําเลียง ขนถ่าย ตูส้ นิ ค้าเข้า-ออกจากอากาศยาน และนําส่งสินค้าเข้า-ออกระหว่างอาคารคลังสินค้ากับ
อากาศยาน

• บริการซ่อมบํารุง
- บริการตรวจสอบและซ่อมบํารุงอุปกรณ์ภาคพืน้ และยานพาหนะประเภทต่างๆ ตามระยะเวลา
- บริการซ่อมตูส้ นิ ค้าทุกประเภท ตามระบบมาตรฐานสากล
ครัวการบิน (Catering Services)
• บริการจัดหา และผลิตอาหาร/เครื่องดื่ม เพื่อบริการผูโ้ ดยสารบนเครื่องบิน ทัง้ สายการบินของบริษทั ฯ และสาย
การบินลูกค้า
• บริการอาหารและเครือ่ งดื่มให้แก่ Lounges ของสายการบินไทย และสายการบินลูกค้า
• ดําเนินกิจการภัตตาคารและ Snack Bar ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ภูเก็ต เชียงราย และกระบี่
• ดําเนินกิจการภัตตาคาร “Yellow Orchid” ณ อาคารปฏิบตั กิ าร ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ
• บริการจัดเลีย้ งอาหารและเครือ่ งดื่ม ทัง้ ในและนอกสถานที่
• ดําเนินธุรกิจร้านเบเกอรี่ Puff & Pie จํานวน 26 แห่ง (ในกรุงเทพฯ 20 แห่ง และต่างจังหวัด 6 แห่ง) ณ สถานที่
ราชการ และหน่วยงานของภาครัฐ รวมทัง้ ร้าน Puff & Pie สาขาเฉพาะกิจทีเ่ ปิ ดจําหน่ ายเป็ นประจําอีก 2 แห่ง ใน
สถานทีเ่ อกชน
• บริการอาหารและเครือ่ งดื่มให้แก่การประชุมของหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษทั ฯ
• บริการ Snack Box และอาหารกล่องในงานต่างๆ นอกสถานที่ เช่น งานสวดพระอภิธรรม งานประชุม งานกีฬา
งานนิทรรศการ เป็ นต้น
• บริการอาหารให้แก่พนักงาน เพื่อเป็ นสวัสดิการ ณ สํานักงานใหญ่ ฝ่ ายช่าง ศูนย์ฝึกอบรมลูกเรือ และอาคารศูนย์
ปฏิบตั กิ าร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ
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•

บริการอาหารและเครื่องดื่มในงานมหกรรมต่างๆ (Special Event Catering) เช่น งาน World EXPO ที่เซี่ยงไฮ้
สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็ นต้น
• งานผลิตขนมปั งและเบเกอรีแ่ ช่แข็งสําหรับส่งออก ได้แก่ ครัวการบินต่างๆ และท็อปซุปเปอมาร์เก็ต
• งานผลิตขนมปั งและเบเกอรีจ่ าํ หน่ายให้แก่รา้ น Puff & Pie Supreme Bakery Delight จํานวน 21 สาขา
ซึง่ ดําเนินงานโดยผูแ้ ทนจําหน่ายทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกและแต่งตัง้ จากฝ่ ายครัวการบิน
• งานผลิตและจําหน่ ายผลิตภัณฑ์ “เอื้องหลวง” เช่น นํ้ าแกงสําเร็จรูป (Retort Pouch) เครื่องดื่มต่างๆ อาทิ นํ้าส้ม
นํ้าผลไม้รวม นํ้าชามะขาม นํ้าดื่ม เป็ นต้น
การซ่อมบํารุงอากาศยาน (Technical Services)
• บริการตรวจทางเทคนิค และซ่อมบํารุงอากาศยานขัน้ ลานจอด (Line Maintenance) การซ่อมบํารุงย่อย (Light
Maintenance) ทุกครัง้ ที่เครื่องบินจอดแวะ (Transit) และจอดค้างคืน (Night Stop) ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ
ท่าอากาศยานดอนเมืองและท่าอากาศยานอื่นๆ ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ที่ท่าอากาศ
ยานสุวรรณภูมไิ ด้เปิ ดให้บริการ 24 ชัวโมง
่
• บริการซ่อมบํารุงขัน้ โรงงาน (Heavy Maintenance) สําหรับเครือ่ งบินทีผ่ ลิตจากบริษทั โบอิง้ (แบบโบอิง้ 747 แบบ
โบอิ้ง 777 และแบบโบอิง้ 737) และผลิตจากบริษทั แอร์บสั (แอร์บสั A300-600 แอร์บสั A310 แอร์บสั A330 และ
แอร์บสั A340) นอกจากนี้ ยังมีเครื่องบิน แบบอื่นอีก อาทิ ATR-72 ที่ผลิตจากบริษัท แอโร่สปาเชียล ประเทศ
ฝรังเศส
่ เป็ นต้น โดยศูนย์ซ่อมอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ และศูนย์ซ่อมอากาศยานอู่ตะเภา จังหวัดระยอง
• บริการปรับปรุงห้องโดยสาร (Cabin Reconfiguration) สําหรับเครื่องบินแบบโบอิง้ 747-400 แบบโบอิ้ง 777-200
และแบบโบอิ้ง 777-300 โดยศูนย์ซ่อมอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ และศูนย์ซ่อมอากาศยานอู่ตะเภา จังหวัด
ระยอง
• บริการซ่อมบํารุงเครื่องยนต์ทผ่ี ลิตโดยบริษทั General Electric แบบ CF6-80 และแบบ CF6-50 ผลิตโดยบริษทั
Rolls-Royce แบบ Trent-800 รวมทัง้ อุปกรณ์เครือ่ งบินต่างๆ
• บริการซ่อมบํารุงเครื่องบินให้แก่เครื่องบินในฝูงบินของสายการบินต่างๆ และหน่ วยงานภาครัฐภายในประเทศ
ได้แก่ กองทัพอากาศ กองบินตํารวจ และหน่วยราชการสําคัญต่างๆ
• บริการสอบเทียบมาตรฐาน (Aircraft Standard Calibration and Measurement)
ธุรกิ จสนับสนุนการขนส่ง
กิจการสนับสนุ นการขนส่งประกอบด้วย บริการอํานวยการบิน การจําหน่ ายสินค้าปลอดภาษีบนเครื่องบิน และการ
จําหน่ายสินค้าทีร่ ะลึก
• การให้บริการอํานวยการบิน (Dispatch Services) เป็ นการให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของเส้นทางบิน
ลักษณะอากาศ แก่เทีย่ วบินของบริษทั ฯ และเทีย่ วบินของสายการบินลูกค้า เพื่อให้เครือ่ งบินสามารถไปถึงทีห่ มาย
ได้อย่างปลอดภัย
• การจําหน่ ายสินค้าปลอดภาษีบนเครื่องบิน (Sales on Board) โดยบริษทั ฯ ได้ทําสัญญาอนุ ญาตให้ King Power
Marketing and Management Co., Ltd. ตัง้ แต่ปี 2551 ให้เป็ นผูจ้ าํ หน่ายสินค้าปลอดภาษีบนเครือ่ งบิน
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• การจําหน่ ายสินค้าที่ระลึก (THAI Shop) บริษทั ฯ ได้ดําเนินการเปิ ดร้านจําหน่ ายสินค้าทีร่ ะลึกรวมทัง้ สิน้ 5 แห่ง
ประกอบด้ว ย สํา นั ก งานใหญ่ ข องบริษัท ฯ สํา นั ก งานหลานหลวง สํา นั ก งานสีล ม สํา นั ก งานเชีย งใหม่ ศู น ย์
ปฏิบตั กิ าร (Operation Center : OPC) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ
3.2.2

ธุรกิ จของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมและการลงทุนของบริ ษทั ฯ

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
ผลการดํา เนิ น งานของ บริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีส ต์เอเชีย จํา กัด ประจําปี ส้นิ สุด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2554
มีผลกําไรสุทธิ 77.31 ล้านบาท
(2)

บริษทั สายการบินนกแอร์ จํากัด

บริษัท สายการบิน นกแอร์ จํากัด บริษัท ย่อ ยของบริษัท ฯ ดําเนิ น ธุ ร กิจ สายการบิน ราคาประหยัด โดยมุ่ งเน้ น
ให้บริการเทีย่ วบินในเส้นทางบินภายในประเทศ และมีฐานการบินหลักอยู่ทท่ี ่าอากาศยานดอนเมือง ปั จจุบนั มีทุนทีอ่ อกและ
เรียกชําระแล้ว จํานวน 500 ล้านบาท โดยบริษทั ฯ ถือหุน้ ร้อยละ 49 เป็ นเงินลงทุน 360 ล้านบาท ซึ่งคิดมูลค่าปั จจุบนั ตาม
ส่วนได้เสีย เป็ นจํานวนเงิน 465.61 ล้านบาท (เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2554 บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นสายการบินนกแอร์เพิม่
จํานวน 5 ล้านหุน้ หรือร้อยละ 10 เป็ นเงินลงทุน 165 ล้านบาท บริษทั ฯ ได้สทิ ธิในการส่งผูแ้ ทนเข้าเป็ นกรรมการตามสัดส่วน
การถือหุน้ ตามเงือ่ นไขข้อตกลงผูถ้ อื หุน้ ซึง่ ทําให้บริษทั ฯ มีเสียงข้างมากในการประชุมคณะกรรมการ)
ผลการดําเนิน งานของบริษัท สายการบิน นกแอร์ จํากัด ประจําปี ส้นิ สุดวัน ที่ 31 ธัน วาคม 2554 มีผลกําไรสุทธิ
190.08 ล้านบาท
(3)

บริษทั วิ งสแปน เซอร์วิสเซส จํากัด

บริษัท วิงสแปน เซอร์วสิ เซส จํากัด บริษัทย่อยของบริษัท ฯ จดทะเบียนจัดตัง้ เมื่อวัน ที่ 2 ธัน วาคม 2553 เพื่อ
ให้บริการงานบุคลากรเฉพาะด้านให้กบั บริษัทฯ โดยเป็ นการสนับสนุ นการบริหารและดําเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลให้
เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความคล่องตัว ลดความเสี่ยง และลดต้นทุนบุ คลากรในระยะยาว อันเป็ นการเสริมสร้าง
ศัก ยภาพในการแข่งขัน ทางธุรกิจของบริษัทฯ ปั จจุบนั มีทุน ที่ออกและเรียกชําระแล้ว จํานวน 2.0 ล้านบาท โดยบริษัทฯ
ถือหุ้ นสามัญ ร้อยละ 49.0 เป็ นเงินลงทุ น 0.98 ล้ านบาท และบริษั ท ครัวการบินภู เก็ต จํ ากัด ถือ หุ้ น บุ ร ิม สิท ธิช์ นิ ด สะสม
ร้อยละ 51 เป็ นเงินลงทุน 1.02 ล้านบาท
ผลการดําเนิ นงานของบริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จํากัด ประจําปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีผลกํ าไรสุทธิ
4.89 ล้านบาท

ส่วนที่ 1-3 หน้าที่ 10

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

(4)

แบบ 56-1

บริษทั ไทยไฟลท์เทรนนิ่ ง จํากัด

บริษทั ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จํากัด บริษทั ย่อยของบริษทั ฯ จดทะเบียนจัดตัง้ เมื่อ 29 กรกฎาคม 2554 เพื่อให้บริการ
ฝึ กอบรมบุคลากรด้านการบิน เพื่อเป็ นการเพิ่มรายได้ให้กบั บริษัทฯ และเป็ นการเพิม่ ประสิทธิภาพในการบริห ารจัดการ
ทรัพยากรบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์ สูงสุด ปั จจุบนั มีทุนที่ออกและเรียกชําระแล้ว จํานวน 2 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ถือหุ้น
สามัญร้อยละ 49.0 เป็ นเงินลงทุน 0.98 ล้านบาท และบริษทั วิงสแปน เซอร์วสิ เซส จํากัด ถือหุน้ บุรมิ สิทธิ ์ชนิดสะสมร้อยละ
51 เป็ นเงินลงทุน 1.02 ล้านบาท
ผลการดําเนินงานของบริษทั ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จํากัด ประจําปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีผลกําไรสุทธิ 1.11
ล้านบาท
( 5)

บริษทั ทัวร์เอื้องหลวง จํากัด

บริษัท ทัวร์เอื้องหลวง จํากัด บริษทั ย่อยของบริษทั ฯ จดทะเบียนจัดตัง้ เมื่อ 5 กันยายน 2554 เพื่อประกอบธุรกิจ
ท่องเทีย่ วและกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับการท่องเทีย่ ว ปั จจุบนั มีทุนทีอ่ อกและเรียกชําระแล้ว จํานวน 1 ล้านบาท โดยบริษทั วิงสแปน
เซอร์วสิ เซส จํากัด ถือหุน้ ประมาณร้อยละ 49 เป็ นเงินลงทุน 0.49 ล้านบาท และผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็ นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยถือหุน้
บุรมิ สิทธิชนิ
์ ดสะสมร้อยละ 51
ผลการดําเนิน งานของบริษัท ทัวร์เอื้องหลวง จํากัด ประจําปี ส้นิ สุดวัน ที่ 31 ธันวาคม 2554 มีผ ลขาดทุ น สุท ธิ
97,325.89 บาท
(6)

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 มีทุน ที่ออกและเรียกชําระแล้ว จํานวน 120 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 40 เป็ นเงิน ลงทุน 48 ล้านบาท
ซึง่ คิดมูลค่าปั จจุบนั ตามวิธสี ว่ นได้เสีย เป็ นจํานวนเงิน 92.90 ล้านบาท
ผลการดํา เนิ น งานของบริษัท ดอนเมือ ง อิน เตอร์เนชัน่ แนล แอร์พ อร์ต โฮเต็ล จํากัด ประจํา ปี ส้ิน สุด วัน ที่ 31
ธันวาคม 2554 มีผลขาดทุนสุทธิ 43.11 ล้านบาท
(7)

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 นเงินลงทุ น 30 ล้านบาท
ซึง่ คิดมูลค่าปั จจุบนั ตามวิธสี ว่ นได้เสีย เป็ นจํานวนเงิน 144.52 ล้านบาท
ผลการดํ าเนิ น งานของบริษั ท ครัวการบิ น ภู เก็ ต จํ ากั ด ประจํ าปี สิ้ น สุ ด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2554 มี ผ ลกํ าไรสุ ท ธิ
139.27 ล้านบาท

ส่วนที่ 1-3 หน้าที่ 11

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

(8)

แบบ 56-1

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 113.71 ล้านบาท
ผลการดําเนินงานของบริษทั โรงแรม รอยัลออคิด (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ประจําปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2554 มีผลขาดทุนสุทธิ 232.58 ล้านบาท
(9)

บริษทั บริการเชื้อเพลิ งการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

บริษทั บริการเชือ้ เพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (BAFS) บริษทั ร่วมของบริษทั ฯ เพื่อให้บริการจัดเก็บและ
เติมนํ้ามันเครื่องบิน ทัง้ ทีท่ ่าอากาศยานสุวรรณภูมแิ ละท่าอากาศยานดอนเมือง โดย BAFS ได้รบั สิทธิแต่เพียงผูเ้ ดียวในการ
ให้ บ ริก ารคลังเก็บ นํ้ า มัน เชื้อ เพลิง และเป็ น ผู้ให้บ ริก ารเติม นํ้ ามันเครื่องบิน 1 ใน 2 ราย ที่ให้ บริการเติมนํ้ ามันเครื่องบิน
แก่บริษทั ฯ 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 698.41 ล้านบาท
ผลการดําเนินงานของบริษทั บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ประจําปี ส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2554 มีผลกําไรสุทธิ 417.84 ล้านบาท
(10)

บริษทั โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จํากัด

บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ 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
1,017.78 ล้านบาท โดยบริษทั ฯ ถือหุน้ ร้อยละ 30 เป็ นเงินลงทุน 305.33 ล้านบาท ซึ่งคิดมูลค่าปั จจุบนั ตามวิธสี ่วนได้เสีย
เป็ นจํานวนเงิน 114.80 ล้านบาท
ผลการดําเนินงานของบริษทั โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ จํากัด สําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2554 มีผล
ขาดทุนสุทธิ 109.71 ล้านบาท และสําหรับงวดสามเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีผลกําไรสุทธิ 19.44 ล้านบาท
บริษทั อื่นๆ ซึ่งบริษทั ฯ ถือหุ้นไม่ถึงร้อยละ 10
• บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด มีสถานะเป็ นองค์กรที่ไม่แสวงหากําไร ให้บริการการควบคุมจราจร
ทางอากาศ (Air Traffic Control) ทีท่ ่าอากาศยานหลายแห่งในประเทศไทย (บริษทั ฯ ถือหุน้ ประมาณร้อยละ 2.3)
• บริษทั ขนส่งนํ้ ามันทางท่อ จํากัด ให้บริการจัดเก็บและขนส่งนํ้ ามันเชื้อเพลิงการบินผ่านระบบท่อส่งนํ้ ามันใต้ดนิ
(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)
ส่วนที่ 1-3 หน้าที่ 12

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

• 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)
นโยบายการลงทุนในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม
บริษทั ฯ ได้พจิ ารณาลงทุน ในกิจการทีม่ สี ่วนเกี่ยวพันกับบริษทั ฯ โดยมีจํานวนเงินลงทุนขึน้ อยู่กบั ความสัมพันธ์
ทางธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษทั ฯ โดยหากเป็ นกิจการทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั บริษทั ฯ มาก บริษทั ฯ จะลงทุนเกินกว่า
ร้อยละ 50 หรือลงทุนในลักษณะทีท่ ําให้บริษทั ฯ มีอํานาจควบคุมในบริษทั นัน้ ซึ่งบริษทั เหล่านัน้ จะถือเป็ นบริษทั ย่อยของ
บริษ ทั ฯ ได้แ ก่ บริษ ทั ไทย-อะมาดิอ ุส เซาท์อ สี ต์ เอเชีย จํ า กัด บริษ ทั วิง สแปน เซอร์ว สิ เซส จํ า กัด บริษ ทั
ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จํา กัด และบริษ ทั สายการบิน นกแอร์ จํา กัด เป็ น ต้น นอกจากนี้ ยังมีก ารลงทุน ในกิจ การอื่นๆ ซึ่งมี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ โดยถือเป็ นบริษทั ร่วมของบริษทั ฯ อย่างไรก็ตามบริษทั ฯ อาจพิจารณาทบทวนการลงทุนใน
บริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจและแผนยุทธศาสตร์ของบริษทั ฯ ในอนาคต
ในการกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนัน้ บริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นจะแต่งตัง้ ตัวแทนจาก
บริษัทฯ เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น โดยผู้แทนบริษัทฯ มีหน้าที่ในการออกเสียงในที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นในเรื่องสําคัญๆ
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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โครงสร้างการถือหุ้นของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

กระทรวงการคลัง

ผู้ถือหุ้นรายย่อย

51.03%

48.97%

บมจ.การบินไทย
ทุนชําระแล้ว 21,828 ล้านบาท
บริษทั ร่วม

บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง

บริษทั ย่อย

55.0%

49.0%

บจก.ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อสี ตเอเชีย
เงินลงทุน 8.25 ล้านบาท

(มีอาํ นาจควบคุม)

บจก.สายการบินนกแอร์
เงินลงทุน 360 ล้านบาท

49.0%

(มีอาํ นาจควบคุม)

บจก.วิงสแปน เซอร์วสิ เซส
เงินลงทุน 0.98 ล้านบาท

49.0%

บจก. ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง
เงินลงทุน 0.98 ล้านบาท

(มีอาํ นาจควบคุม)

49.0%

บจก. ทัวร์เอือ้ งหลวง
เงินลงทุน 0.49 ล้านบาท
40.0%

30.0%

บจก.ดอนเมือง อินเตอร์เนชันแนล
่
แอร์พอร์ต โฮเต็ล
เงินลงทุน 48 ล้านบาท
บจก.โรงแรมท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ
เงินลงทุน 305.33 ล้านบาท

บจก.ขนส่งนํ้ามันทางท่อ

8.4%

เงินลงทุน 133 ล้านบาท

Star Alliance Services GmbH
เงินลงทุน 25,000 ยูโร

5.7%

บจก.ครัวการบินภูเก็ต

30.0%

24.0%

22.6%

บจก.เทรดสยาม

เงินลงทุน 30 ล้านบาท

เงินลงทุน 1.75 ล้านบาท

3.5%

บมจ.โรงแรมรอยัลออคิด
(ประเทศไทย)
เงินลงทุน 225 ล้านบาท

บจก.วิทยุการบิน
แห่งประเทศไทย
เงินลงทุน 15.36 ล้านบาท

2.3%

บมจ.บริการเชือ้ เพลิงการบินกรุงเทพ
เงินลงทุน 115.19 ล้านบาท

บจก.สหโรงแรมไทยและการท่องเทีย่ ว
เงินลงทุน 1.75 ล้านบาท

1.3%
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โครงสร้างรายได้ของบริษทั ฯ
ตารางดังต่อไปนี้แสดงรายละเอียดองค์ประกอบของรายได้ทส่ี าํ คัญของบริษทั ฯ และอัตราร้อยละของรายได้รวมของ
บริษทั ฯ สําหรับรายได้จากการขายหรือการให้บริการแต่ละประเภท สําหรับช่วงระยะเวลาทีร่ ะบุ
ปี 2554
ล้านบาท ร้อยละ
รายได้ค่าโดยสารและค่านํ้าหนัก
ส่วนเกิ น
ภูมภิ าค
ข้ามทวีป
ภายในประเทศ
เทีย่ วบินแบบไม่ประจํา
ค่าประกันภัยเรียกเก็บจากผูโ้ ดยสาร
ค่ า ธรรมเนี ย มชดเชยนํ้ า มัน เรีย กเก็บ จาก
ผูโ้ ดยสาร
รวมรายได้ค่าโดยสารและค่านํ้าหนัก
ส่วนเกิ น
ค่าระวางขนส่ง
ค่าไปรษณียภัณฑ์
กิจกรรมอื่น
รายได้จากการดําเนินงานของบริษทั ย่อย
รวมรายได้จากการขายหรือการ
ให้บริ การ
รายได้อื่น
ดอกเบีย้ รับ
รายได้อ่นื ๆ
รวมรายได้อื่น
รวมรายได้

ปี 2553
ล้านบาท ร้อยละ

ปี 2552
ล้านบาท ร้อยละ

58,298
56,013
13,808
699
1,670
24,158

30.0
28.8
7.1
0.4
0.9
12.4

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

154,646

79.6

144,862

78.5

134,479

82.1

27,245
847
7,954
305
190,997

14.0
0.4
4.1
0.2
98.3

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

711
2,634
3,345
194,342

0.4
1.3
1.7
100.0

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
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3.3 แนวทางการดําเนิ นธุรกิ จและกลยุทธ์ของบริ ษทั ฯ
บริษทั ฯ กําหนดวิสยั ทัศน์ในการเป็ นสายการบินอันดับแรกทีล่ ูกค้าเลือกใช้ โดยตัง้ เป้ าหมายทีก่ ารให้บริการในระดับดี
เหนือความคาดหมาย พร้อมคงเอกลักษณ์ แห่งความเป็ นไทย (First Choice Carrier with Touches of Thai) ไว้ในทุกจุดสัมผัส
ของการให้บริการ อันเป็ นหัวใจหลักของประสบการณ์การเดินทางทีร่ าบรื่นและน่ าประทับใจ ซึ่งการบินไทยได้มอบให้แก่
ลูกค้าทุกคนมาตลอด 5 ทศวรรษ ด้วยมุง่ หวังทีจ่ ะถักทอสายสัมพันธ์ทย่ี งยื
ั ่ นระหว่างบริษทั ฯ กับลูกค้าตลอดไปในอนาคต
เพื่อให้การบิน ไทยเป็ นองค์กรที่มขี ดี ความสามารถในการแข่งขัน และมีความคล่องตัวในการดําเนิน งาน สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้เป็ นอย่างดี อันนํ าไปสู่ความพึงพอใจของลูกค้า และความเชื่อมันของนั
่
กลงทุนและ
ผูเ้ กี่ยวข้องทีเ่ พิม่ มากขึน้ ในปี 2554 บริษทั ฯ ได้ดําเนินกลยุทธ์ธุรกิจต่อเนื่อง จากกลยุทธ์ทก่ี ําหนดไว้ในปี 2553 โดยพัฒนา
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ เพื่อคงไว้ซ่งึ คุณภาพทีด่ ไี ด้มาตรฐานระดับสากล รวมทัง้ ยังปรับปรุงกระบวนการทํางาน
ให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งเป็ นปั จจัยสําคัญผลักดันให้บริษทั ฯ เติบโตอย่างแข็งแกร่ง
และยังยื
่ น ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางธุรกิจทีม่ กี ารแข่งขันรุนแรงและเปลีย่ นแปลงตลอดเวลา
บริษทั ฯ ได้ดําเนินกลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์ ปี 2554-2560 ซึ่งประสบความสําเร็จจนสามารถเปลีย่ นแปลงองค์กร
อย่างชัดเจนในหลายด้านทีส่ าํ คัญ ดังนี้
1. พัฒนากลุ่มธุรกิจองค์กร รวมถึงในส่วนของธุรกิจสายการบิน (Airline Business) โดยเพิม่ สัดส่วนการถือหุ้นใน
สายการบินนกแอร์ จํากัด เพื่อเสริมความร่วมมือในการต่อสูก้ บั สายการบินต้นทุนตํ่าในตลาดภายในประเทศให้ม ี
ประสิทธิภาพมากขึน้ นอกจากนี้ ยังดําเนินการจัดตัง้ หน่ วยธุรกิจการบินไทยสมายล์ (Thai Smile) ที่ให้บริการ
แบบ Light Premium ด้ว ยราคาที่สามารถแข่ งขัน ได้ โดยเน้ น เส้น ทางบิน ระยะใกล้เพื่อ เสริม เส้น ทางบิน ของ
การบินไทย รวมทัง้ พิจารณาจัดตัง้ สายการบินต้นทุนตํ่า เพื่อเน้ นแข่งขันในตลาดภูมภิ าคและตลาดข้ามทวีป
สําหรับธุรกิจการบิน (Aviation Business) บริษัทฯ ได้จดั ตัง้ บริษัท วิงสแปน เซอร์วสิ เซส จํากัด เพื่อบริหารจัดการ
แรงงานภายนอกทีม่ คี วามสามารถเฉพาะทีบ่ ริษทั ฯ ต้องการ อีกทัง้ บริษทั ฯ ได้จดั ตัง้ บริษทั ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จํากัด
(THAI Flight Training Academy) เพื่อให้บริการฝึ กอบรมบุคลากรด้านการบิน ทัง้ นี้ บริษทั ฯ มุ่งแสวงหาโอกาส
ในการดําเนินธุรกิจอื่นที่มศี กั ยภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความต้องการของตลาดให้แก่ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ลด
ต้นทุนการปฏิบตั งิ าน และเพิม่ อัตราการทํากําไรของบริษทั ฯ โดยรวมให้ดขี น้ึ
2. พัฒนาเครือข่ายเส้นทางบิน โดยพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมใิ ห้เป็ นศูนย์กลางการบินสู่ประเทศต่างๆ ในแถบ
เอเชียใต้ อินโดจีน ลุ่มแม่น้ํ าโขง และจีนตอนใต้ พร้อมให้บริการเทีย่ วบินตรงระหว่างกรุงเทพฯ และจุดบินต่างๆ
ดังกล่ าว รวมถึงพัฒ นากรุ งเทพฯ ให้ เป็ นจุ ด เชื่อ มต่ อของเที่ยวบิน ระหว่างจุ ด บิน ในยุ โรปกับ จุ ด บิน ในเอเชีย
ตะวันออกและออสเตรเลีย และเชื่อมอเมริกาเหนือกับเอเชียตะวันตก โดยมีการเปิ ดเส้นทางบินใหม่ทม่ี ศี กั ยภาพ
ได้แก่ กรุงเทพฯ-บรัสเซลส์ อีกทัง้ ยังพัฒนาภูเก็ตเป็ นจุดหมายปลายทางใหม่ มีเทีย่ วบินตรง โคเปนเฮเกน-ภูเก็ต
โซล-ภูเก็ต ฮ่องกง-ภูเก็ต และเพิม่ ความถี่ของเทีย่ วบิน เพิรธ์ -ภูเก็ต เป็ นต้น รวมทัง้ มีการยกเลิกเที่ยวบินทีม่ ผี ล
ประกอบการขาดทุน ได้แก่ กรุงเทพฯ-เอเธนส์ นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังได้พฒ
ั นาฝูงบิน เพื่อให้มจี ํานวนเครื่องบิน
และแบบของเครื่องบินทีเ่ หมาะสม และเพียงพอต่อความต้องการการเดิน ทางของลูกค้าในแต่ละตลาด โดยมี
การรับ มอบเครื่อ งบิน แอร์บสั A330-300 เพิม่ อีก 2 ลํา ในปี 2554 และจะมีเครื่องบิน แอร์บสั A380-800 จํานวน
6 ลํา ในปี 2555-2556 เพื่อ ขยายศัก ยภาพในเส้น ทางยุโ รป และเอเชีย เหนือ รวมทัง้ มีเ ครื่อ งบิน แอร์บ สั
A320-200 ซึ่งเป็ นเครื่อ งบิน ลํา ตัว แคบ อีก 11 ลํา เพือ่ เสริมความแข็งแกร่งในตลาดเอเชีย
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3. ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการตามจุดทีใ่ ห้บริการในด้านต่างๆ และติดตามผลอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นความคงที่
(Consistency) และความสอดคล้องกัน (Synchronization) ในการให้บริการ อาทิ การปรับปรุงศูนย์ตอบรับทาง
โทรศัพท์ (Call Center) และบริการทางโทรศัพท์ การปรับปรุงห้องรับรองพิเศษ เพื่อเพิม่ ความสะดวกสบายให้แก่
ผูโ้ ดยสาร การปรับปรุงคุณภาพอาหารและวิธกี ารนํ าเสนออาหารบนเครื่องบิน โดยเปลีย่ นรายการอาหารให้บ่อย
ขึน้ และนําเสนอบริการอาหารพิเศษทีอ่ อกแบบโดยพ่อครัวทีม่ ชี ่อื เสียง การปรับลดเวลาทีใ่ ช้ในการลําเลียงกระเป๋ า
ผูโ้ ดยสาร และการจัดหารถรับ-ส่งผูโ้ ดยสาร (Ramp Bus) สําหรับผูโ้ ดยสารในชัน้ Premium เป็ นต้น นอกจากนี้
บริษทั ฯ ได้ปรับปรุงทีน่ ัง่ และระบบสาระบันเทิงบนเครื่องบินอย่างต่อเนื่อง โดยทําการปรับปรุงเครื่องบินที่อยู่ใน
ฝูงบินปั จจุบนั ได้แก่ การติดตัง้ จอดูภาพยนตร์สาํ หรับทีน่ งั ่ ในชัน้ ประหยัด การปรับปรุงผลิตภัณฑ์โดยติดตัง้ เก้าอี้
และระบบสาระบันเทิงใหม่ในทุกชัน้ โดยสารบนฝูงบิน โบอิง้ 747-400 และการติดตัง้ จอดูภาพยนตร์สาํ หรับทีน่ งใน
ั่
ชัน้ ประหยัดบนฝูงบิน โบอิ้ง 777-200 ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการดําเนินการ เพื่อให้คุณภาพผลิตภัณฑ์ทดั เทียม
คูแ่ ข่ง และสร้างประสบการณ์เดินทางทีร่ าบรืน่ พร้อมกับความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลกู ค้า
4. สร้างความแข็งแกร่งทางการเงินเพื่อให้บริษทั ฯ มีศกั ยภาพทีจ่ ะลงทุนขยายกิจการในระยะยาว มีเงินสดเพือ่ คืนหนี้
ที่ถงึ กําหนดชําระในอนาคตอันใกล้ ปรับโครงสร้างเงินทุนให้แข็งแกร่ง และเสริมสภาพคล่องสําหรับการดําเนิน
ธุรกิจอย่างมันคงในภาวะที
่
ธ่ ุรกิจมีความผันผวนสูง โดยในปี 2554 บริษทั ฯ ได้ออกจําหน่ ายหุน้ กูจ้ ํานวน 10,000
ล้านบาท และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษทั ฯ มี Revolving Credit Line จํานวน 15,500 ล้านบาท ซึ่งจาก
การดําเนินการตามแผนดังกล่าว ทําให้โครงสร้างทางการเงินของบริษัทฯ มีความแข็งแกร่ง และมีสภาพคล่อง
เพียงพอทีจ่ ะรองรับการดําเนินธุรกิจในอนาคต
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4. การประกอบธุรกิ จของแต่ละสายผลิ ตภัณฑ์

4.1
ลักษณะผลิ ตภัณฑ์ หรือบริ การ
ฝูงบินของบริ ษทั ฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ฝูงบินของบริษัทฯ ที่ใช้ปฏิบตั ิการบิน มีเครื่องบิน 89 ลํา ป ระก อบ ด้ ว ย
เครื่อ งบิน พิส ยั ไกล ที่ใ ช้ทํา การบิน เส้น ทางข้า มทวีป 37 ลํา ได้แ ก่ เครื่อ งบิน แบบโบอิ้ง 747-400 โบอิ้ง
777-200ER/300ER แอร์บสั A340-500/600 เครื่ อ งบิ น พิ ส ั ย กลาง ที่ ใ ช้ ทํา การบิ น เส้ น ทางภู ม ิ ภ าค 47 ลํา
ได้แก่ เครื่องบินแบบโบอิ้ง 777-200/300 แอร์บสั A330-300 แอร์บสั A300-600 และเครื่องบินลําตัวแคบ ทีใ่ ช้ทํา
การบินเส้นทางระยะใกล้ 5 ลํา ได้แก่ เครื่องบินแบบโบอิ้ง 737-400 ทัง้ นี้ อายุเฉลี่ยของฝูงบินของบริษัทฯ อยู่ท่ี
11.0 ปี

แบบเครื่องบิน
โบอิง้ 747-4001)
โบอิง้ 777-200ER
แอร์บสั A340-600
แอร์บสั A340-500
โบอิง้ 777-300ER2)
โบอิง้ 777-300
โบอิง้ 777-200
แอร์บสั A330-300
แอร์บสั A300-600
โบอิง้ 737-4003)
รวม

จํานวน (ลํา)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
16
6
6
4
5
6
8
22
11
5
89

18
6
6
4
3
6
8
15
13
5
84

หมายเหตุ
1) ไม่รวมเครือ่ งบินบรรทุกสินค้า (Freighter) เครือ่ งบินแบบโบอิ้ง 747-400 จํานวน 1 ลํา
2) รวมเครือ่ งบินแบบ โบอิ้ง 777-300ER จํานวน 5 ลํา ซึง่ ดําเนินการเช่าระยะสัน้ จากสายการบินเจ็ทแอร์เวย์ส
3) ไม่ รวมเครือ่ งบิน ทีบ่ ริษัท ฯ ให้บ ริษัท สายการบิน นกแอร์ จํากัด เช่ า ประกอบด้ว ยเครือ่ งบิน แบบโบอิ้ง 737-400
จํานวน 4 ลํา และเครือ่ งบินแบบเอทีอาร์ 72 จํานวน 2 ลํา

ในปี 2554 บริษัทฯ ได้เช่าดําเนินการระยะสัน้ เครื่องบินแบบโบอิ้ง 777-300ER จากสายการบินเจ็ทแอร์เวย์ส
เพิม่ เติมอีกจํานวน 2 ลํา จากที่เช่าในปี 2553 จํานวน 3 ลํา รวมทัง้ สิ้นเป็ นจํานวน 5 ลํา เพื่อนํ ามาทําการบินใน
เส้นทางยุโรป นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้รบั มอบเครื่องบินใหม่ แบบแอร์บสั A330-300 จํานวน 7 ลํา เพื่อนํามาใช้ใน
เส้น ทางบิน ภูม ิภ าค เพื่อ รองรับ การเจริญ เติบ โต และเพิ่ม ขีด ความสามารถในการแข่ง ขัน อีก ทัง้ ได้ทํา การ
ปลดร ะ ว า ง เ ค รื่ อ ง บิ น แ บ บ แ อ ร์ บ ั ส A300-600 จํา นวน 2 ลํ า ที่ม ีอ ายุ เกิน กว่ า 20 ปี และทํ า การดัด แปลง
เครื่องบินโดยสารแบบโบอิ้ง 747-400 ให้เป็ นเครื่องบินบรรทุกสินค้า จํานวน 2 ลํา เพื่อทดแทนเครื่องบินบรรทุก
________________________________________________________________________
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สินค้าทีเ่ ช่าจากสายการบินเซาท์เทิรน์ แอร์ ซึ่งได้ยกเลิกสัญญาเช่าไปแล้ว 1 ลํา และจะหมดสัญญาเช่าดําเนินการ
ในเดือนมีนาคม 2555 อีก 1 ลํา
จากการที่บริษัทฯ ปลดระวางเครื่องบินเก่า และทดแทนด้วยเครื่องบินใหม่ อ ายุ เ ฉ ลี่ ย ขอ งฝู ง บิ น จึ ง
ลดลงเหลื อ 11.0 ปี ทัง้ นี้ เครือ่ งบินใหม่ทม่ี าประจําฝูงบิน จะช่วยเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษทั ฯ
รวมทัง้ เพิม่ ประสิทธิภาพการใช้เชือ้ เพลิง ขณะทีล่ ดรายจ่ายด้านนํ้ามัน และค่าซ่อมบํารุงลง

การพัฒนาเส้นทางบินและจุดบิน
ในปี 2554 บริษทั ฯ มีเป้ าหมายในการพัฒนาตลาดและเครือข่ายเส้นทางบินอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถ
แข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยดําเนินการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมใิ ห้เป็ นศูนย์กลางการบิน (Hub)
และเป็ นประตูผ่าน (Gateway) ไปสู่ประเทศต่างๆ ในแถบเอเชียใต้ อินโดจีน ลุ่มแม่น้ํ าโขง และจีนตอนใต้ โดยจะให้
บริการเที่ยวบินตรงระหว่างกรุงเทพฯ และจุดบินต่างๆ ดังกล่าว รวมถึงการพัฒนากรุงเทพฯ ให้เป็ นจุดเชื่อมต่อ
ของเทีย่ วบินระหว่างจุดบินในยุโรปกับจุดบินในเอเชียตะวันออกและออสเตรเลีย และเชื่อมอเมริกาเหนือกับเอเชีย
ตะวันตก ขณะเดียวกับทีพ่ ฒ
ั นาภูเก็ตให้เป็ นจุดหมายปลายทางหลักเพิม่ เติมจากกรุงเทพฯ ควบคู่กนั ไป บริษทั ฯ
ได้เพิม่ ความถีแ่ ละจํานวนทีน่ งของเที
ั่
ย่ วบินในเส้นทางทีม่ คี วามต้องการการเดินทางสูง อาทิ มิลาน บริสเบน ปั กกิง่
เซี้ยะเหมิน เฉิงตู มุมไบ ลาฮอร์ สิงคโปร์ พัฒนาเที่ยวบินจากโคเปนเฮเกนและโซล บินตรงเข้าสู่ภูเก็ต และเพิม่
เที่ยวบินจากภูเก็ตบินตรงเข้าสู่ฮ่องกง อีกทัง้ ยังเปิ ดจุดบินใหม่ในยุโรป โดยทําการบินตรงจากกรุงเทพฯ ไปยัง
บรัสเซลส์ จํานวน 3 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ นอกจากนัน้ บริษทั ฯ ได้ยกเลิกเส้นทางบินที่ขาดทุน ปรับเพิม่ หรือลด
เทีย่ วบินในช่วงเทศกาลให้สอดคล้องกับปริมาณความต้องการของผูโ้ ดยสาร รวมถึงสร้างความร่วมมือกับสายการ
บินนกแอร์ในเส้นทางบินภายในประเทศ ทัง้ เส้นทางสายหลักและสายรองบางเส้นทางทีม่ คี วามเหมาะสม และสร้าง
ความร่วมมือกับสายการบินบางกอกแอร์เวย์สในเส้นทางย่อยในภูมภิ าคเอเชีย ตลอดจนทํา ความร่ ว มมื อ กั บ
สายการบินพันธมิตรในการขยายเครือข่ายเส้นทางบินเพื่อเพิม่ ทางเลือกให้แก่ลกู ค้ามากขึน้ ทัง้ นี้ เนื่องจากสภาวะ
เศรษฐกิจถดถอยในหลายประเทศภูมภิ าคยุโรป อาทิ กรีซ สเปน อิตาลี และโปรตุเกส ซึ่งส่งผลกระทบต่อเนื่อง
ไปยังประเทศอื่นๆ ในสหภาพยุโรป (European Union:EU) รวมถึงสถานการณ์ น้ํ าท่วมกรุงเทพฯ ในช่วงเดือน
ตุลาคม-เดือนพฤศจิกายน 2554 ส่งผลให้ความต้องการในการเดินทางลดลง บริษทั ฯ จึงได้ปรับลดเส้นทางทีม่ ี
ผลการดําเนินงานตํ่า โดยหยุดทําการบินในเส้นทางกรุงเทพฯ-เอเธนส์ และปรับแบบเครื่องบินระหว่างเส้นทาง
กรุงเทพฯ-ลอนดอน และกรุงเทพฯ-ซิดนีย์ เพือ่ ให้เหมาะสมกับสภาวะตลาด
นอกจากนี้ ในปี 2554 บริษทั ฯ ได้ดาํ เนินการซือ้ หุน้ สายการบินนกแอร์ จากผูถ้ อื หุน้ รายอื่นร้อยละ 10 ทําให้
บริษทั ฯ ถือหุน้ ในบริษทั สายการบินนกแอร์ จํากัด (สายการบินนกแอร์) ในสัดส่วนร้อยละ 49 และได้ดําเนินการ
พัฒ นาความร่วมมือกับสายการบินนกแอร์ในเส้นทางบินรองและเส้นทางบินย่อยภายในประเทศ โดยกําหนด
กลยุทธ์ให้สายการบินนกแอร์ทําการบินเส้นทางภายในประเทศ โดยมีฐานปฏิบตั กิ ารบินอยู่ทท่ี ่าอากาศยานดอน
เมือง ให้บริการแบบจุดต่อจุดทีไ่ ม่มกี ารต่อเชื่อมเทีย่ วบิน และวางตําแหน่ งการเป็ นสายการบินในลักษณะ Value
for Money ซึ่งอยู่ระหว่างสายการบินต้น ทุนตํ่าและสายการบินแบบ Premium ทัง้ นี้ ตามตารางการบินฤดูร้อน
(TPI Summer 2011) ตัง้ แต่วนั ที่ 27 มีนาคม 2554 - 29 ตุลาคม 2554 บริษทั ฯ มีเทีย่ วบินรหัสร่วม (Code Share
Flight) กั บ ส า ย ก า ร บิ น น ก แ อ ร์ ใ น เส้ น ท า ง ไ ป -กลับ ดังนี้ เชีย งใหม่ -แม่ฮ่ องสอน ดอนเมือง-พิษ ณุ โลก
ดอนเมือง-นครพนม และดอนเมือง-บุรรี มั ย์ ส่งผลให้บริษัท ฯ สามารถจัดส่งผู้โดยสารจากต่างประเทศเข้ามา
ท่องเทีย่ วในประเทศไทยได้อย่างต่อเนื่องและครอบคลุมเมืองในภูมภิ าคอย่างทัวถึ
่ ง
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บริษทั ฯ ได้จดั ทําตารางบินเป็ นสองช่วงฤดู ประกอบด้วย ตารางบินฤดูรอ้ น (Summer Schedule) เริม่ จาก
วันอาทิตย์สดุ ท้ายของเดือนมีนาคมถึงวันเสาร์สดุ ท้ายของเดือนตุลาคมของแต่ละปี และตารางบินฤดูหนาว (Winter
Schedule) เริม่ จากวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนตุลาคมถึงวันเสาร์สุดท้ายของเดือนมีนาคมของแต่ละปี เป็ นไปตาม
ข้อกําหนดของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (International Air Transport Association : IATA) ทัง้ นี้
ในแต่ละฤดูจะมีการกําหนดความถีข่ องเทีย่ วบิน ชนิดเครือ่ งบิน และตารางการบินไปยังจุดบินต่างๆ ทีอ่ าจแตกต่าง
กันตามการเปลีย่ นแปลงของความต้องการในแต่ละช่วงเวลา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษทั ฯ มีเครือข่ายเส้นทางบินให้บริการครอบคลุม 72 จุดบิน ใน 35 ประเทศ
ทัวโลก
่
โดยเป็ น 10 จุดบินภายในประเทศ (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร)
เส้นทางบินภายในประเทศ
บริษัท ฯ ได้พ ฒ
ั นาเที่ย วบิน ภายในประเทศ โดยให้ค วามสํา คัญ กับ จุ ด บิน หลัก ขณะที่จุ ด บิน รองและ
จุดบินย่อยบางจุด บริษทั ฯ ได้รว่ มมือกับสายการบินพันธมิตร เพือ่ รักษาส่วนแบ่งการตลาด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษทั ฯ ทําการบินจากกรุงเทพฯ ไปยัง 10 จุดบิน ด้วยความถี่ 283 เทีย่ วบิน
ต่อสัปดาห์ ดังนี้ ภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ และเชียงราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ อุดรธานี อุบลราชธานี
และขอนแก่น ภาคใต้ ได้แก่ ภูเก็ต กระบี่ หาดใหญ่ สุราษฎร์ธานี และเกาะสมุย รวมเส้นทางเชียงใหม่-ภูเก็ต
ข้อมูลเส้นทางภายในประเทศ
ปี 2554
รายได้จากการขนส่งผูโ้ ดยสาร (ล้านบาท) (1)

ปี 2553

ปี 2552

13,808.4

12,399.2

11,967.7

10.8

10.5

11.1

ปริมาณการขนส่งผูโ้ ดยสาร (RPKs) (ล้านคน-กม.) (2)

3,154.8

3,036.4

3,794.5

(2)
ปริมาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสาร (ASKs) (ล้านทีน่ ง-กม.)
ั่

4,371.3

4,309.1

4,760.1

72.2

70.5

79.7

10/10

10/10

12/12

294/28

297/27

ร้อยละของรายได้การขนส่งผูโ้ ดยสารรวม (%)

อัตราส่วนการขนส่งผูโ้ ดยสาร (%)
จํานวนจุดหมายปลายทางทีใ่ ห้บริการตามตารางการบิน
(ตารางการบินในภาคฤดูหนาว / ฤดูรอ้ น) (3)
จํานวนของเทีย่ วบินแบบประจํา (เทีย่ วบินต่อสัปดาห์) (ตาราง
การบินในภาคฤดูหนาว / ฤดูรอ้ น) (3)

0

7

332/3
22

หมายเหตุ :
(1)

รวมรายได้จากเทีย่ วบินแบบประจํา รายได้ค่านํ้าหนักส่วนเกิน รายได้สุทธิจากการแลกเปลีย่ นการรับขนส่งผูโ้ ดยสาร
สุทธิจากเทีย่ วบินทีด่ ําเนินการโดยสายการบินอืน่ และขาย โดยบริษทั ฯ ตามความตกลงเทีย่ วบินร่วม และรายได้จาก
การขายทีน่ ัง่ โดยสารบนเทีย่ วบินของสายการบินอืน่ ซึง่ ไม่ได้เป็ นเทีย่ วบินร่วมแต่ไม่รวมรายได้จากเทีย่ วบินซึง่ ไม่ได้
อยูใ่ นตารางการบิน และไม่รวมรายได้คา่ ธรรมเนียมชดเชยค่านํ้ามันและเงินค่าประกันภัยเรียกเก็บจากผูโ้ ดยสาร

(2)

ไม่รวมเทีย่ วบินซึง่ ไม่ได้อยู่ในตารางการบิน และเทีย่ วบินทีด่ ําเนินการโดยสายการบินอืน่ และขายโดยบริษทั ฯ แต่รวม
เทีย่ วบินทีด่ าํ เนินการโดยบริษทั ฯ และขายโดยสายการบินอืน่

(3)

ไม่รวมกรุงเทพมหานคร ตารางการบินในภาคฤดูหนาวเริม่ ตัง้ แต่วนั อาทิตย์สุดท้ายของเดือนตุลาคมไปจนถึงวันเสาร์
สุดท้ายของเดือนมีนาคมและตารางการบินในภาคฤดูรอ้ นเริม่ ตัง้ แต่วนั อาทิตย์สุดท้ายของเดือ นมีนาคมไปจนถึง
วันเสาร์สดุ ท้ายของเดือนตุลาคมของทุกปี

________________________________________________________________________

ส่วนที่ 1-4 หน้าที่ 3

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

เส้นทางบินระหว่างประเทศ
บริษัทฯ ทําการบินเส้นทางระหว่างประเทศทัง้ สิ้น 596 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ โดยแบ่งเป็ น 2 เส้นทางหลัก
ได้แก่ เส้นทางภูมภิ าคเอเชีย 442 เทีย่ วบินต่อสัปดาห์ ไปยัง 42 จุดบิน ใน 19 ประเทศ และเส้นทางข้ามทวีป 154
เทีย่ วบินต่อสัปดาห์ ไปยัง 21 จุดบิน ใน 16 ประเทศ ซึง่ มีรายละเอียด ดังนี้
เส้นทางภูมิภาคเอเชีย
บริษ ัท ฯ ได้ป รับ แผนเครือ ข่า ยการบิน ให้ส อดคล้อ งกับ ยุท ธศาสตร์ก ารพัฒ นาเครือ ข่า ยการบิน ให้
ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางการบินในภูมภิ าคเอเชีย ครอบคลุม 42 จุดบิน ใน 19 ประเทศ โดยบริษทั ฯ แบ่งเส้นทางบิน
ในภูม ิภ าคเอเชีย เป็ น 5 เส้น ทาง ได้แ ก่ เส้น ทางสายเหนือ เส้น ทางสายใต้ เส้น ทางสายตะวัน ตก เส้น ทาง
สายตะวันออกกลาง และเส้นทางสายอินโดจีน
ข้อมูลเส้นทางภูมิภาคเอเชีย
ปี 2554
รายได้จากการขนส่งผูโ้ ดยสาร (ล้านบาท) (1)

ปี 2553

ปี 2552

58,295.2

52,952.4

45,916.5

45.5

44.8

42.5

ปริมาณการขนส่งผูโ้ ดยสาร (RPKs) (ล้านคน-กม.) (2)

21,698.3

21,565.7

19,701.7

(2)
ปริมาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสาร (ASKs)(ล้านทีน่ ง-กม.)
ั่

30,924.8

29,352.6

28,360.6

70.2

73.5

69.5

41/41

42/39

42/42

412/

401/3

366/3

ร้อยละของรายได้การขนส่งผูโ้ ดยสารรวม (%)

อัตราส่วนการขนส่งผูโ้ ดยสาร (%)
จํานวนจุดหมายปลายทางทีใ่ ห้บริการตามตารางการบิน (ตาราง
การบินในภาคฤดูหนาว / ฤดูรอ้ น) (3)
จํานวนของเที่ยวบินแบบประจํา (เที่ยวบินต่อสัปดาห์) (ตาราง
การบินในภาคฤดูหนาว / ฤดูรอ้ น) (3)
425

92

75

หมายเหตุ :
(1)

รวมรายได้จากเทีย่ วบินแบบประจํา รายได้ค่านํ้ าหนักส่วนเกิน รายได้สุทธิจากการแลกเปลีย่ นการรับขนส่งผูโ้ ดยสาร
สุทธิจากเทีย่ วบินทีด่ ําเนินการ โดยสายการบินอืน่ และขายโดยบริษทั ฯ ตามความตกลงเทีย่ วบินร่วม และรายได้จาก
การขายทีน่ งั ่ โดยสารบนเทีย่ วบินของสายการบินอืน่ ซึง่ ไม่ได้เป็ นเทีย่ วบินร่วมแต่ไม่รวมรายได้จากเทีย่ วบินซึง่ ไม่ได้อยู่
ในตารางการบิน และไม่รวมรายได้คา่ ธรรมเนียมชดเชยค่านํ้ามันและเงินค่าประกันภัยเรียกเก็บจากผูโ้ ดยสาร

(2)

ไม่รวมเทีย่ วบินซึง่ ไม่ได้อยู่ในตารางการบิน และเทีย่ วบินทีด่ ําเนินการโดยสายการบินอืน่ และขายโดยบริษทั ฯ แต่รวม
เทีย่ วบินทีด่ าํ เนินการโดยบริษทั ฯ และขายโดยสายการบินอืน่

(3)

ไม่รวมกรุงเทพมหานครตารางการบินในภาคฤดูหนาวเริม่ ตัง้ แต่วนั อาทิตย์สุดท้ายของเดือนตุลาคมไปจนถึงวันเสาร์
สุดท้ายของเดือนมีนาคม และตารางการบินในภาคฤดูรอ้ นเริม่ ตัง้ แต่วนั อาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาคมไปจนถึง
วันเสาร์สดุ ท้ายของเดือนตุลาคมของทุกปี

เส้นทางสายเหนื อ
เป็ นเส้นทางทีม่ ปี ริมาณผูโ้ ดยสารหนาแน่ นและทํากําไรสูงให้บริษทั ฯ อย่างต่อเนื่อง โดยบริษทั ฯ มีจุดบิน
ไปยัง 16 จุดบิน ใน 5 ประเทศ ได้แก่ ฮ่องกง โตเกียว (นาริตะและฮาเนดะ) โอซากา นาโกยา ฟูกูโอกะ ไทเป โซล
มะนิลา ปั กกิง่ ปูซาน เซี่ยงไฮ้ กวางโจว คุนหมิง เซี้ยะเหมิน และเฉิงตู ด้วยความถี่ 198 เทีย่ วบินต่อสัปดาห์ ทัง้ นี้
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2554 บริษทั ฯ ได้เปิ ดทําการบินตรงจากโซลเข้าภูเก็ต จํานวน 3 เทีย่ วบินต่อสัปดาห์
________________________________________________________________________

ส่วนที่ 1-4 หน้าที่ 4

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

เส้นทางสายใต้
เป็ น เส้น ทางที่ม ีส ายการบิน ต้น ทุ น ตํ่า เข้า มาแข่ง ขัน มาก ได้แ ก่ ไทยแอร์เ อเชีย เจ็ท สตาร์เ อเชีย และ
ไทเกอร์แอร์ บริษทั ฯ มีจุดบินให้บริการ 5 จุดบิน 3 ประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์ กัวลาลัมเปอร์ ปี นัง เดนปาซาร์ และ
จาการ์ต า ด้วยความถี่ 75 เที่ยวบิน ต่อสัป ดาห์ และตัง้ แต่ วนั ที่ 30 ตุลาคม 2554 บริษัท ฯ ไ ด้ เ พิ ่ ม เที่ ย ว บิ น
กรุ ง เทพฯ-สิงคโปร์ จาก 28 เทีย่ วบิน เป็ น 35 เทีย่ วบินต่อสัปดาห์
เส้นทางสายตะวันตก
เป็ น เส้น ทางที่ม ีป ริม าณผู้โดยสารหนาแน่ น สูง และมีก ารเจริญ เติบ โตที่ดี โดยเฉพาะตลาดหลัก ได้แ ก่
อินเดีย แต่ขณะเดียวกันการแข่งขันก็ทวีความรุนแรงมากขึน้ เนื่องจากสายการบินจากอินเดียมีการพัฒนาอย่าง
รวดเร็ว และมุ่งเข้าสู่ประเทศไทยเช่นเดียวกัน บริษทั ฯ มีจุดบินให้บริการ 15 จุดบิน 6 ประเทศ ได้แก่ เดลี มุมไบ
กัลกัตตา ไฮเดอราบาด บังคาลอร์ ธากา โคลัมโบ กาฐมาณฑุ ย่างกุง้ เจนไน การาจี อิสลามาบัด ลาฮอร์ พาราณสี
และพุทธคยา ด้วยความถี่ 100 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ และตัง้ แต่วนั ที่ 30 ตุลาคม 2554 บริษัทฯ ได้เพิม่ เที่ยวบิน
กรุงเทพฯ-มุมไบ จาก 10 เที่ยวบิน เป็ น 13 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ และกรุงเทพฯ-ลาฮอร์ จาก 4 เที่ยวบิน เป็ น 5
เทีย่ วบินต่อสัปดาห์
เส้นทางสายตะวันออกกลาง
เป็ นเส้นทางทีม่ กี ารแข่งขันสูง เนื่องจากสายการบินตะวันออกกลาง มีความเข้มแข็งด้านเงินทุน ซึ่งเอื้อ
ต่อการขยายฝูงบินและเส้นทางบินได้อย่างรวดเร็ว บริษทั ฯ มีจุดบินให้บริการไปยัง 2 จุดบิน ใน 2 ประเทศ ได้แก่
ดูไบ และมัสกัต ด้วยความถี่ 10 เทีย่ วบินต่อสัปดาห์
เส้นทางสายอิ นโดจีน
เป็ นเส้นทางทีเ่ ป็ นจุดแข็งของเครือข่ายเส้นทางบินภูมภิ าค เนื่องจากมีการเจริญเติบโตทีด่ ี และมีศกั ยภาพ
ในการทํากําไรสูง แต่ขณะเดียวกันก็มกี ารแข่งขันจากสายการบินต้นทุนตํ่าเพิม่ ขึน้ บริษทั ฯ มีจุดบินให้บริการ
4 จุดบิน 3 ประเทศ ได้แก่ เวียงจันทน์ พนมเปญ ฮานอย และ โฮจิมนิ ห์ซติ ้ี ด้วยความถี่ 56 เทีย่ วบินต่อสัปดาห์
เส้นทางข้ามทวีป
เส้นทางอเมริกาเหนื อ
เป็ น ตลาดที่ม ีขนาดใหญ่ และมีก ารแข่งขัน สูงมาก การให้บริก ารเส้น ทางบิน ขึ้น อยู่ก ับการเชื่อมโยงกับ
เครือ ข่ายภายในสหรัฐอเมริก าและแคนาดา ทัง้ นี้ ในปี 2554 บริษัทฯ ให้การบริการเที่ยวบินตรงไปยังลอสแองเจลิส
จํานวน 7 เทีย่ วบินต่อสัปดาห์
บริษทั ฯ ได้ร่วมมือกับพันธมิตรการบินสตาร์อลั ไลแอนซ์ (Star Alliance) ทําเทีย่ วบินรหัสร่วมไปยังจุดบิน
อื่นๆ อาทิ เส้นทางข้ามแปซิฟิก บริษัทฯ ได้ทําเที่ยวบินรหัสร่วมกับยูไนเต็ดแอร์ไลน์ โดยมีลอสแองเจลิสเป็ น
ศูนย์กลางไปยังชิคาโก ซานฟรานซิสโก นิวยอร์ก เดนเวอร์ และวอชิงตัน ดี.ซี. และทําเที่ยวบินรหัสร่วมกับออล
นิปปอนแอร์เวย์สในเส้น ทางจากญี่ป่ ุนเข้า อเมริก าเหนือ คือ เส้น ทางโตเกีย ว ไปยังโฮโนลูลู ลอสแองเจลิส ชิ
คาโก นิว ยอร์ก ซานฟรานซิสโก และวอชิงตัน ดี.ซี. สําหรับเส้นทางข้ามแอตแลนติก บริษทั ฯ ได้ทําการบินรหัส
ร่วมกับสายการบินลุฟท์ฮนั ซา โดยมีแฟรงค์เฟิ รต์ เป็ นศูนย์กลางไป ยังนิวยอร์ก แอตแลนตา ไมอามี ชิคาโก ดัลลัส
และวอชิงตัน ดี.ซี. และ 3 จุ ด บิ น ในประเทศแคนาดา โดยร่ ว มมื อ กั บ สายการบินแอร์แคนาดา ไปยังโตรอน
โต มอนทรีออล และแวนคูเวอร์ รวมทัง้ หมด 11 จุดบินใน 2 ประเทศ
________________________________________________________________________

ส่วนที่ 1-4 หน้าที่ 5

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

ข้อมูลเส้นทางอเมริ กาเหนื อ
ปี 2554
รายได้จากการขนส่งผูโ้ ดยสาร (ล้านบาท) (1)

ปี 2553

ปี 2552

3,087.0

3,033.5

1,970.3

2.4

2.6

1.8

ปริมาณการขนส่งผูโ้ ดยสาร (RPKs) (ล้านคน-กม.) (2)

1,512.6

1,604.1

1,063.1

(2)
ปริมาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสาร (ASKs) (ล้านทีน่ ง-กม.)
ั่

2,080.7

2,086.3

1,406.2

72.7

76.9

75.6

จํานวนจุดหมายปลายทางทีใ่ ห้บริการตามตารางการบิน
(ตารางการบินในภาคฤดูหนาว / ฤดูรอ้ น) (3)

1/1

1/1

1/1

จํานวนของเทีย่ วบินแบบประจํา (เทีย่ วบินต่อสัปดาห์) (ตาราง
การบินในภาคฤดูหนาว / ฤดูรอ้ น) (3)

7/7

7/7

4/5

ร้อยละของรายได้การขนส่งผูโ้ ดยสารรวม (%)

อัตราส่วนการขนส่งผูโ้ ดยสาร (%)

หมายเหตุ:
(1)

รวมรายได้ จ ากเทีย่ วบิน แบบประจํ า รายได้ ค่ า นํ้ าหนั ก ส่ ว นเกิ น รายได้ สุ ท ธิจ ากการแลกเปลีย่ นการรับ ขนส่ ง
ผูโ้ ดยสารสุทธิจากเทีย่ วบินทีด่ ําเนินการโดยสายการบินอืน่ และขายโดยบริษทั ฯตามความตกลงเทีย่ วบินร่วม และ
รายได้จากการขายทีน่ ั ง่ โดยสารบนเทีย่ วบิน ของสายการบิน อืน่ ซึง่ ไม่ ได้เป็ น เทีย่ วบิน ร่ว มแต่ ไม่ รวมรายได้จาก
เทีย่ วบินซึง่ ไม่ได้อยู่ในตารางการบินและไม่รวมรายได้ค่าธรรมเนียมชดเชยค่านํ้ ามันและเงินค่าประกันภัยเรียกเก็บ
จากผูโ้ ดยสาร

(2)

ไม่รวมเทีย่ วบิน ซึง่ ไม่ได้อ ยู่ในตารางการบิน และเทีย่ วบิน ทีด่ ํ าเนิ น การโดยสายการบิน อืน่ และขายโดยบริษัท ฯ
แต่รวมเทีย่ วบินทีด่ าํ เนินการโดยบริษทั ฯ และขายโดยสายการบินอืน่

(3)

ไม่ รวมกรุง เทพมหานครตารางการบิน ในภาคฤดู ห นาวเริม่ ตัง้ แต่ ว นั อาทิต ย์สุ ด ท้ า ยของเดือ นตุ ล าคมไปจนถึง
วันเสาร์สุดท้ายของเดือนมีนาคมและตารางการบินในภาคฤดูรอ้ นเริม่ ตัง้ แต่วนั อาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาคมไป
จนถึงวันเสาร์สดุ ท้ายของเดือนตุลาคมของทุกปี

เส้นทางยุโรป
บริษทั ฯ มีบริการเทีย่ วบินไปยัง 13 จุดบินใน 11 ประเทศของภูมภิ าคยุโรป ได้แก่ ลอนดอน แฟรงค์เฟิ ร์ต
ปารีส โรม โคเปนเฮเกน สตอกโฮล์ม ซูรกิ มิวนิก เอเธนส์ มิลาน มาดริด มอสโก และออสโล ด้วยความถีร่ วม 97
เทีย่ วบินต่อสัปดาห์ ทัง้ นี้ ในเดือนพฤศจิกายน 2554 บริษทั ฯ ได้เพิม่ เทีย่ วบินไปยังบรัสเซลล์ จํานวน 3 เทีย่ วบิน
ต่อสัปดาห์ และโคเปนเฮเกนบินตรงเข้าภูเก็ต จํานวน 3 เทีย่ วบินต่อสัปดาห์
อนึ่ง เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจถดถอยในประเทศกลุ่มสหภาพยุโรป อาทิ กรีซ อิตาลี สเปน และโปรตุเกส
บริษทั ฯ ได้หยุดทําการบินเส้นทางกรุงเทพฯ-เอเธนส์ ตัง้ แต่วนั ที่ 11 พฤศจิกายน 2554
สําหรับตลาดทีบ่ ริษทั ฯ ไม่ได้เปิ ดทําการบินโดยตรง ทัง้ ในยุโรปและสหราชอาณาจักร บริษทั ฯ ได้ทําความ
ร่วมมือกับสายการบินพันธมิตรในการให้บริการเส้นทางบินโดยใช้เทีย่ วบินรหัสร่วม (Code Sharing) ซึง่ ครอบคลุม
45 จุดบิน ใน 19 ประเทศ

________________________________________________________________________

ส่วนที่ 1-4 หน้าที่ 6

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

ข้อมูลเส้นทางยุโรป
ปี 2554
รายได้จากการขนส่งผูโ้ ดยสาร (ล้านบาท) (1)

ปี 2553

ปี 2552

36,911.2

36,700.1

35.994.4

28.8

31.0

33.3

ปริมาณการขนส่งผูโ้ ดยสาร (RPKs) (ล้านคน-กม.) (2)

20,710.8

21,655.2

20,184.8

(2)
ปริมาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสาร (ASKs) (ล้านทีน่ ง-กม.)
ั่

28,863.2

27,847.4

26,337.5

71.8

77.8

76.6

จํานวนจุดหมายปลายทางทีใ่ ห้บริการตามตารางการบิน (ตาราง
การบินในภาคฤดูหนาว / ฤดูรอ้ น) (3)

13/13

13/13

12/13

จํานวนของเทีย่ วบินแบบประจํา (เทีย่ วบินต่อสัปดาห์) (ตาราง
การบินในภาคฤดูหนาว / ฤดูรอ้ น) (3)

90/8
8

87/85

77/84

ร้อยละของรายได้การขนส่งผูโ้ ดยสารรวม (%)

อัตราส่วนการขนส่งผูโ้ ดยสาร (%)

หมายเหตุ:
(1)

รวมรายได้จ ากเทีย่ วบิน แบบประจํ า รายได้ ค่ า นํ้ าหนั ก ส่ ว นเกิน รายได้ สุ ท ธิจ ากการแลกเปลีย่ นการรับ ขนส่ ง
ผูโ้ ดยสารสุทธิจากเทีย่ วบินทีด่ ําเนินการโดยสายการบินอืน่ และขายโดยบริษทั ฯ ตามความตกลงเทีย่ วบินร่วม และ
รายได้จากการขายทีน่ ั ง่ โดยสารบนเทีย่ วบิน ของสายการบิน อืน่ ซึง่ ไม่ ได้เป็ น เทีย่ วบิน ร่ว มแต่ ไม่ รวมรายได้จาก
เทีย่ วบินซึง่ ไม่ได้อยู่ในตารางการบินและไม่รวมรายได้ค่าธรรมเนียมชดเชยค่านํ้ ามันและเงินค่าประกันภัยเรียกเก็บ
จากผูโ้ ดยสาร

(2)

ไม่รวมเทีย่ วบินซึง่ ไม่ได้อยู่ในตารางการบินและเทีย่ วบินทีด่ ําเนินการโดยสายการบินอืน่ และขายโดยบริษทั ฯแต่รวม
เทีย่ วบินทีด่ าํ เนินการโดยบริษทั ฯ และขายโดยสายการบินอืน่

(3)

ไม่ รวมกรุง เทพมหานคร ตารางการบิน ในภาคฤดู ห นาวเริม่ ตัง้ แต่ ว นั อาทิต ย์สุด ท้ายของเดือ นตุ ล าคมไปจนถึง
วันเสาร์สุดท้ายของเดือนมีนาคม และตารางการบินในภาคฤดูรอ้ นเริม่ ตัง้ แต่วนั อาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาคมไป
จนถึงวันเสาร์สดุ ท้ายของเดือนตุลาคมของทุกปี

เส้นทางออสเตรเลียและนิ วซีแลนด์
บริษัทฯ ให้บริการ 5 จุดบินใน 2 ประเทศ ได้แก่ ซิดนีย์ เมลเบิร์น บริสเบน เพิร์ธ ในออสเตรเลีย และ
โอ๊ คแลนด์ ในนิวซีแลนด์ ด้วยความถี่รวม 47 เที่ยวบินต่อสัป ดาห์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จดั เที่ยวบินรหัสร่วม
(Code Sharing) กับสายการบินแอร์นิวซีแลนด์ ซึ่งเป็ นสายการบินพันธมิตร โดยการเชื่อมโยงเครือข่ายการบินของ
บริษทั ฯ เข้ากับเทีย่ วบินระหว่างเมืองท่องเทีย่ วต่างๆ รวม 6 จุดบิน ใน 2 ประเทศ รวมเส้นทาง ฮ่องกง-โอ๊คแลนด์

________________________________________________________________________

ส่วนที่ 1-4 หน้าที่ 7

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

ข้อมูลเส้นทางออสเตรเลียและนิ วซีแลนด์
ปี 2554
รายได้จากการขนส่งผูโ้ ดยสาร (ล้านบาท) (1)
ร้อยละของรายได้การขนส่งผูโ้ ดยสารรวม (%)
ปริมาณการขนส่งผูโ้ ดยสาร (RPKs) (ล้านคน-กม.) (2)
(2)
ปริมาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสาร (ASKs) (ล้านทีน่ ง-กม.)
ั่

อัตราส่วนการขนส่งผูโ้ ดยสาร (%)

ปี 2553

ปี 2552

15,099.2

12,644.9

12,141.1

11.8

10.7

11.2

7,422.5

7,253.6

7,682.9

11,044.2

11,072.0

10,864.0

67.2

65.5

70.7

5/5

5/5

49/49

44/44

จํานวนจุดหมายปลายทางทีใ่ ห้บริการตามตารางการบิน (ตาราง
การบินในภาคฤดูหนาว / ฤดูรอ้ น) (3)

5/5

จํานวนของเที่ยวบินแบบประจํา (เที่ยวบินต่อสัปดาห์) (ตาราง
การบินในภาคฤดูหนาว / ฤดูรอ้ น) (3)

49/47

หมายเหตุ:
(1)

รวมรายได้ จ ากเทีย่ วบิน แบบประจํ า รายได้ค่ า นํ้ าหนั ก ส่ ว นเกิน รายได้ สุ ท ธิจ ากการแลกเปลีย่ นการรับ ขนส่ ง
ผูโ้ ดยสารสุทธิจากเทีย่ วบินทีด่ ําเนินการโดยสายการบินอืน่ และขายโดยบริษทั ฯ ตามความตกลงเทีย่ วบินร่วม และ
รายได้จากการขายทีน่ ัง่ โดยสารบนเทีย่ วบิน ของสายการบิน อืน่ ซึง่ ไม่ ได้เป็ น เทีย่ วบิน ร่ว มแต่ ไม่รวมรายได้จาก
เทีย่ วบินซึง่ ไม่ได้อยู่ในตารางการบินและไม่รวมรายได้ค่าธรรมเนียมชดเชยค่านํ้ ามันและเงินค่าประกันภัยเรียกเก็บ
จากผูโ้ ดยสาร

(2)

ไม่รวมเทีย่ วบินซึง่ ไม่ได้อยู่ในตารางการบินและเทีย่ วบินทีด่ ําเนินการโดยสายการบินอืน่ และขายโดยบริษทั ฯแต่รวม
เทีย่ วบินทีด่ าํ เนินการโดยบริษทั ฯ และขายโดยสายการบินอืน่

(3)

ไม่ รวมกรุง เทพมหานคร ตารางการบิน ในภาคฤดู ห นาวเริม่ ตัง้ แต่ ว นั อาทิต ย์สุด ท้ายของเดือ นตุ ล าคมไปจนถึง
วันเสาร์สุดท้ายของเดือนมีนาคม และตารางการบินในภาคฤดูรอ้ นเริม่ ตัง้ แต่วนั อาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาคม
ไปจนถึงวันเสาร์สดุ ท้ายของเดือนตุลาคมของทุกปี

เส้นทางแอฟริกา
บริษทั ฯ ทําการบินจากกรุงเทพฯ ไปโจฮันเนสเบิรก์ สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ จํานวน 3 เทีย่ วบินต่อสัปดาห์
ข้อมูลเส้นทางแอฟริกา
ปี 2554
รายได้จากการขนส่งผูโ้ ดยสาร (ล้านบาท) (1)

ปี 2553

ปี 2552 (4)

912.2

555.1

40.0

0.7

0.5

0.0

ปริมาณการขนส่งผูโ้ ดยสาร (RPKs) (ล้านคน-กม.) (2)

585.9

410.3

22.6

(2)
ปริมาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสาร (ASKs) (ล้านทีน่ ง-กม.)
ั่

881.5

637.5

32.7

66.5

64.4

69.2

จํานวนจุดหมายปลายทางทีใ่ ห้บริการตามตารางการบิน
(ตารางการบินในภาคฤดูหนาว / ฤดูรอ้ น) (3)

1/1

-/1

1/-

จํานวนของเทีย่ วบินแบบประจํา (เทีย่ วบินต่อสัปดาห์) (ตาราง
การบินในภาคฤดูหนาว / ฤดูรอ้ น) (3)

4/3

-/4(4)

3/-(4)

ร้อยละของรายได้การขนส่งผูโ้ ดยสารรวม (%)

อัตราส่วนการขนส่งผูโ้ ดยสาร (%)

________________________________________________________________________

ส่วนที่ 1-4 หน้าที่ 8

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

หมายเหตุ:
(1)

รวมรายได้จ ากเทีย่ วบิน แบบประจํ า รายได้ ค่ า นํ้ าหนั ก ส่ ว นเกิน รายได้ สุ ท ธิจ ากการแลกเปลีย่ นการรับ ขนส่ ง
ผูโ้ ดยสารสุทธิจากเทีย่ วบินทีด่ ําเนินการโดยสายการบินอืน่ และขายโดยบริษทั ฯ ตามความตกลงเทีย่ วบินร่วม และ
รายได้จากการขายทีน่ ั ง่ โดยสารบนเทีย่ วบิน ของสายการบิน อืน่ ซึง่ ไม่ ได้เป็ น เทีย่ วบิน ร่ว มแต่ ไม่ รวมรายได้จาก
เทีย่ วบินซึง่ ไม่ได้อยู่ในตารางการบินและไม่รวมรายได้ค่าธรรมเนียมชดเชยค่านํ้ ามันและเงินค่าประกันภัยเรียกเก็บ
จากผูโ้ ดยสาร

(2)

ไม่รวมเทีย่ วบินซึง่ ไม่ได้อยู่ในตารางการบินและเทีย่ วบินทีด่ ําเนินการโดยสายการบินอืน่ และขายโดยบริษทั ฯแต่รวม
เทีย่ วบินทีด่ าํ เนินการโดยบริษทั ฯ และขายโดยสายการบินอืน่

(3)

ไม่ รวมกรุง เทพมหานคร ตารางการบิน ในภาคฤดู ห นาวเริม่ ตัง้ แต่ ว นั อาทิต ย์สุด ท้ายของเดือ นตุ ล าคมไปจนถึง
วันเสาร์สุดท้ายของเดือนมีนาคม และตารางการบินในภาคฤดูร้อนเริม่ ตัง้ แต่วนั อาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาคม
ไปจนถึงวันเสาร์สดุ ท้ายของเดือนตุลาคมของทุกปี

(4)

หยุดทําการบินตัง้ แต่วนั ที ่ 16 มกราคม 2552 ถึงวันที ่ 30 พฤษภาคม 2553

การตลาด
เพื่อให้บริษทั ฯ สามารถดําเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิผลสูงสุด ท่ามกลางปั จจัยเสีย่ งรอบด้านทีไ่ ม่อาจ
ควบคุมได้ อาทิ สภาวะการแข่งขันในธุรกิจการบินพาณิชย์ทท่ี วีความรุนแรงจากการเข้ามามีบทบาทเพิม่ ขึน้ ของ
สายการบินตะวันออกกลางและสายการบินต้นทุนตํ่า เศรษฐกิจภูมภิ าคยุโรปทีย่ งั อยู่ในภาวะเปราะบาง และราคา
นํ้ ามันในตลาดโลกทีท่ ะยานสูงขึน้ อย่างต่อเนื่อง อันเป็ นผลสืบเนื่องจากเหตุความไม่สงบในหลายประเทศภูมภิ าค
ตะวัน ออกกลาง ยิ่ง ไปกว่ า นั น้ ภัย พิบ ัติท างธรรมชาติไ ม่ ว่ า จะเป็ นเหตุ แ ผ่ น ดิน ไหวในประเทศนิ ว ซีแ ลนด์
เหตุการณ์สนึ ามิและการรัวไหลของสารกั
่
มมันตภาพรังสีในประเทศญีป่ ่ ุนหรือ มหาอุทกภัยในประเทศไทย เป็ นต้น
ล้วนเป็ นปั จจัยทีส่ ง่ ผลกระทบเชิงลบโดยตรงต่อการท่องเทีย่ วในปี 2554 บริษทั ฯ จึงได้ปรับเปลีย่ นแผนยุทธศาสตร์
การพาณิ ช ย์ เพื่อรับมือกับความท้าทายดังกล่าว ควบคู่ก ับการเพิ่ม ประสิทธิภาพการบริห ารรายได้ โด ย ให้
ค ว า ม สํา คั ญ กั บ ก ล ยุ ท ธ์ ก า ร ข า ย เมื อ ง ร อ ง (Secondary Route Strategy) อาทิ การเป็ น สายการบิน แรก
ในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทใ่ี ห้บริการบินตรงเส้นทางกรุงเทพฯ-บรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยียม เพื่อใช้
บรัสเซลส์เป็ นศูนย์กลางคมนาคมทีม่ รี ะบบรถไฟฟ้ าทีท่ นั สมัยเพื่อเชื่อมต่อไปยังเมืองสําคัญต่างๆ ทําให้ผโู้ ดยสาร
มีทางเลือกในการเดิน ทางที่สะดวกสบายมากยิง่ ขึ้น และเสริม สร้า งความแข็งแกร่งของเครือข่า ยการบิน ไทย
ไปพร้อมกัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้นํ าระบบบริห ารรายได้ (Origin & Destination Revenue Management
System) ผนวกกับเทคโนโลยีทท่ี นั สมัยและมีประสิทธิภาพ มาใช้ในการบริหารจัดสรรทีน่ งในระดั
ั่
บเครือข่ายให้เกิด
มูลค่าสูงสุดซึ่งครอบคลุมและสนับสนุ นทุกรูปแบบของการขายและการตลาด อันเป็ นปั จจัยสําคัญในการเพิม่ พูน
รายได้ผูโ้ ดยสารของทุกระดับความต้องการในแต่ละช่วงเวลาและทุกภาคส่วนของการตลาดเพื่อเพิม่ ส่วนแบ่ง
การตลาดและสร้างรายได้ทม่ี คี ุณภาพอย่างยังยื
่ น
ควบคู่ไปพร้อมกับการพัฒนาฝูงบินให้ทนั สมัย และการจัดสรรความถีข่ องเทีย่ วบินให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาด บริษทั ฯ ได้ดําเนินกลยุทธ์การขายแบบเครือข่าย (Network Sales) ทีเ่ น้นความสมดุลของการ
เพิม่ รายได้ให้ครอบคลุมการตลาดและการขายทุกรูปแบบ โดยอาศัยความเป็ นสายการบินทีม่ เี ครือข่ายครอบคลุม
อย่ า งกว้า งขวาง (Full Service Premium Network Airline) และการได้ร บั สิท ธิป ระโยชน์ สูงสุ ด จากการขนส่ ง
ผู้โดยสารระหว่า งสายการบิน ในกลุ่ ม พัน ธมิต รการบิน สตาร์อลั ไลแอนซ์ (Star Alliance Airlines) ซึ่งมีส มาชิก
ในกลุ่มถึง 28 สายการบิน อันเอือ้ ต่อการขยายและเชื่อมโยงเส้นทางบินรอบโลกได้กว้างขวางยิง่ ขึน้ อีกทัง้ บริษทั ฯ
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ยัง ประสานความร่ว มมือ กับ สายการบิน คู่ค ้า อื่น ๆ (Partner Airlines) รวมถึง ระบบตัว แทนจํา หน่ า ยทั ่วโลก
เพือ่ พัฒนาศักยภาพของการให้บริการและยกระดับรายได้
บริษทั ฯ ยังดําเนินการขยายฐานลูกค้าอย่างต่อเนื่องภายใต้โครงการ Corporate Sales ผ่านทางการให้
การสนับสนุ นโครงการ Star Alliance Corporate Plus ซึ่งจัดการด้านการเดินทางและอํานวยความสะดวกสบาย
ให้แก่สมาชิกพันธมิตรการบินสตาร์อลั ไลแอนซ์ทอี่ ยู่ในรูปองค์กรและบริษทั อีกทัง้ ยังมีการปรับแผนการตลาด
ตามช่วงฤดูกาลโดยมุ่งเน้นตลาดเอเชียเป็ นสําคัญ (Intra-Asia Strategy) ซึ่งสร้างรายได้ให้บริษทั ฯ อย่างต่อเนื่อง
อันเกื้อหนุ นให้บริษัทฯ เพิม่ สัดส่วนการขายและสร้างคุณภาพรายได้สามารถแข่งขันกับสายการบินชัน้ นํ าอื่นๆ
ของโลก ขณะเดียวกัน นโยบายรักษาฐานลูกค้าเดิมยังคงเป็ นสิง่ ทีบ่ ริษทั ฯ ให้ความสําคัญเสมอมา โดยเน้นยํ้าถึง
การเพิ่มคุณค่าในตราผลิตภัณฑ์ (Brand Value) แบบบูรณาการครบวงจร (Integrated Marketing Communication :
IMC) ใน 3 ประการ คือ การบริการ (Service) ผลิตภัณฑ์ (Product) และเครือข่ายการบิน (Network) เพื่อสร้าง
ความภักดีในตราสินค้าอย่างยังยื
่ น นอกจากนี้ ยังอาศัยการสานต่อโครงการรอยัลออร์คดิ พลัส (Royal Orchid
Plus) ในฐานะเป็ นยุทธศาสตร์ทเ่ี พิม่ พูนคุณค่าและเชือ่ มความสัมพันธ์อนั ดีกบั สมาชิก นําไปสู่รายได้ทเ่ี พิม่ ขึน้ อย่าง
ต่ อ เนื่ อ งมาโดยตลอด และเพื่อ เพิ่ม ความแข็ง แกร่ง ให้แ ก่ โ ครงการดัง กล่ า ว บริษ ัท ฯ กํา ลัง อยู่ ใ นระหว่ า ง
การดํา เนิ น การพัฒ นาระบบสารสนเทศ (New Loyalty System) แบบใหม่ ท่ีม ีค วามทัน สมัย ในการให้บ ริก าร
สามารถรองรับการแข่งขันในปั จจุบนั และสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าให้สามารถเข้าถึงการบริการได้
อย่างรวดเร็วและสะดวกมากยิง่ ขึน้
บริษัท ฯ มีค วามมุ่ งมัน่ ในการพัฒ นาระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศให้ท ัน สมัย เพื่อ ให้ก ารดํ า เนิ น งาน
มีป ระสิท ธิภ าพและประสิท ธิผ ลมากยิ่งขึ้น รวมทัง้ ยังเพื่อ เพิ่ม ช่ อ งทางการขายโดยตรง อาทิ การบริก ารเว็บ
บนโทรศัพท์ม ือถือ (Web on Mobile) ผ่านโปรแกรมบราวเซอร์ของโทรศัพ ท์มอื ถือรุ่นต่างๆ ซึ่งลูกค้าสามารถ
ใช้ตรวจสอบข้อมูลการบริการด้านต่างๆ ของการบิ น ไทย การบริการ THAI M Service ซึ่งเป็ นแอพพลิเคชัน่
บนโทรศัพท์มอื ถือ (Application on Smart Phone) ใช้สําหรับตรวจสอบข้อมูลการบริการเช่นเดียวกัน และการบริ การ
Internet Check-in บนเว็บ ไซต์ข องบริ ษ ัท ฯ อี ก ทั้ง บริ ษ ัท ฯ ยัง เพิ่ ม ช่ อ งทางการชํา ระบัต รโดยสารผ่า นตู ้ ATM
เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่ลกู ค้าอีกด้วย ปั จจุบนั บริษทั ฯ กําลังดําเนินแผนพัฒนาการให้บริการลูกค้าแบบครบวงจร
(New Passenger Service System) แผนพัฒนาระบบการท่องเทีย่ วทัวร์เอื้องหลวง (Global Tour Management
System) และการจัด หาระบบ Data Warehouse เพื่อ เป็ น ฐานข้อ มูล สํา คัญ ของบริษัท ฯ โดยหน่ ว ยงานต่ า งๆ
สามารถนําข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการดําเนินงานให้เกิดประโยชน์สงู สุด นอกจากนี้ บริษทั ฯ
อยู่ในระหว่างการเริม่ ต้นโครงการสื่อสังคมออนไลน์ ( social media) เช่น Facebook, Twitter เป็ นต้น เพื่อเป็ น
ช่องทางในการเข้าถึงพฤติกรรมและไลฟ์ สไตล์กลุ่มลูกค้าคนรุ่นใหม่ได้อย่างตรงเป้ าหมายและสร้างความเชื่อมั ่น
ในการบริการทีท่ นั สมัยทัดเทียมคู่แข่งขันทางธุรกิจ ทัง้ นี้ การพัฒนาเทคโนโลยีดา้ นต่างๆ ดังกล่าวล้วนเป็ นไป
เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษทั ฯ ให้เติบโตต่อไปอย่างมันคง
่

การบริ การลูกค้า
บริษทั ฯ มุ่งมันพั
่ ฒนาและปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์และการบริการในทุกจุดสัมผัสอย่างต่อเนื่อง เพื่ อ ให้
ลู ก ค้ า ในแต่ ละกลุ่มเป้ าหมายได้สมั ผัสประสบการณ์การบินทีโ่ ดดเด่นงดงามผสานเอกลักษณ์แห่งความเป็ นไทย
เริม่ ตัง้ แต่การบริการก่อนเที่ยวบิน (Pre-Flight Services) การบริการบนเที่ยวบิน (In-flight Services) ไปจนถึ ง
การให้ บ ริ ก ารหลั ง เที่ ย วบิ น (Post-Flight Services) โดยมีแผนการดําเนินงาน แนวคิดและภาพลักษณ์ทช่ี ดั เจน
ภายใต้ น โยบายการบริก ารจากใจ (Service from the Heart) ซึ่ง พนั ก งานการบิน ไทยทุ ก คนยึด มัน่ มาตลอด
________________________________________________________________________
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5 ทศวรรษของการให้บริการ ด้วยตระหนัก ดีว่าคุณ ภาพของการบริการลูกค้าเป็ นปั จจัยหลักสู่ค วามสําเร็จของ
ภารกิจการให้บริการการขนส่ง และขับเคลื่อนให้บริษทั ฯ สามารถแข่งขันกับสายการบินคูแ่ ข่งได้อย่างยังยื
่ น
เพื่อเน้ นยํ้าถึงการบริการที่เป็ นเลิศ สมํ่าเสมอ และเป็ นไปตามมาตรฐานที่ตกลงไว้ บริษัทฯ มีการกําหนด
ขัน้ ตอนการให้ บ ริก าร (Service Operation Procedure) ในทุ ก จุ ด บริก ารหลัก และทํ า ข้อ ตกลงการให้ บ ริก าร
(Service Level Agreement) ทีค่ รบวงจร รวมทัง้ ตรวจติดตามอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แน่ ใจได้ว่าลูกค้าของการบินไทย
จะได้รบั ความพึงพอใจสูงสุดจากการใช้การบริการและผลิตภัณฑ์ทม่ี คี ุณภาพตลอดการเดินทาง
ด้านการบริการก่อนเที่ยวบิน บริษัทฯ ได้พฒ
ั นาระบบการให้บริการผ่านอินเทอร์เน็ต และโทรศัพท์มอื ถือ
หรือ Electronic and Mobile Service เพื่อเพิม่ ความสะดวกสบายและความรวดเร็วให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูล
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการเดินทางได้ง่ายขึน้ อาทิ ข้อมูลการจองบัตรโดยสาร การตรวจสอบรายละเอียดเกีย่ วกับเทีย่ วบิน
ตารางบิน รวมทัง้ การเช็คอินผ่าน SMS การเช็คอินโดยใช้ 2D Barcode และการสังพิ
่ มพ์บตั รโดยสารขึน้ เครื่องบิน
ตัง้ แต่ทบ่ี า้ น (Home Print Boarding Pass)
ด้านการบริการบนเครื่องบิน บริษทั ฯ ได้มุ่งเน้นพัฒนาการบริการของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน รวมถึง
อาหารและเครื่องดื่มทีจ่ ดั ให้บริการในหลากหลายรูปแบบ อาทิ อาหารยอดนิยม อาหารไทย และเมนู พเิ ศษในช่วง
เทศกาล สําหรับการพัฒ นาผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิ ที่นัง่ และอุปกรณ์ ระบบสาระบันเทิง บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท
ออกแบบตกแต่ ง ภายในห้ อ งโดยสาร เพื่ อ กํ า หนดแนวคิด และภาพลัก ษณ์ ข องห้ อ งโดยสารและผลิต ภัณ ฑ์
บนเครื่องบินให้มคี วามต่อเนื่องในการให้บริการ อาทิ การจัดวางรูปแบบทีน่ งั ่ เครือ่ งมือ อุปกรณ์ทเ่ี หมาะสมกับสรีระ
ในทุกอิรยิ าบถ และมีข นาดเหมาะสมกับกลุ่ม ลูกค้า ในแต่ละชัน้ โดยสาร เพื่อให้ลูก ค้าได้รบั ความสะดวกสบาย
และสัม ผัส ถึง ความเป็ น ส่ว นตัว มากที่สุด ขณะเดีย วกัน ผลิต ภัณ ฑ์ต้อ งสามารถเชื่อ มต่ อ เทคโนโลยีที่ท นั สมัย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกับสื่อสารความเป็ นไทยออกสู่สายตานานาประเทศทัวโลก
่
ด้วยภาพลักษณ์ทส่ี วยงาม
ตรงตามรสนิยมของกลุ่มลูกค้า
นอกจากนี้ แผนการดําเนินการปรับปรุงตกแต่งเครื่องบินของบริษัทฯ จํานวน 20 ลํา ให้แล้วเสร็จภายใน
ปี 2555 ได้แก่เครื่องบินโบอิ้ง747-400 จํานวนทัง้ สิ้น 12 ลํา การปรับปรุงห้องโดยสารเครื่องบิน โบอิ้ง 777-200
จํานวน 8 ลํา รวมทัง้ มีแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ในห้องโดยสารของเครือ่ งบินใหม่ รวม 66 ลํา ได้แก่ แอร์บสั A330-300
จํานวน 15 ลํา แอร์บสั A380-800 จํานวน 6 ลํา โบอิ้ง 777-300ER จํานวน 14 ลํา แอร์บสั A320-200 จํานวน 11 ลํา
โบอิ้ง 787-8 จํา นวน 6 ลํา และ โบอิ้ง 787-9 จํา นวน 2 ลํา และ แอร์บ สั A350-900 จํา นวน 12 ลํา รวมทัง้
แผนการให้บริการ In-flight Connectivity ซึ่งผู้โดยสารบนเครื่อ งบิน สามารถติด ต่ อ สื่อสารกับ ภาคพื้น ผ่ านทาง
โทรศัพท์เคลื่อนทีข่ องผูโ้ ดยสารเองโดยมีรายละเอียดดังนี้
อุปกรณ์และบริ การ
บริษทั ฯ ได้ปรับกลยุทธ์และแผนงานด้านการให้บริการ ให้ตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า และเพิม่
ขีดความสามารถให้พร้อมต่อการแข่งขัน โดยจะทําการปรับปรุงทีน่ ัง่ ทัง้ หมดสําหรับผูโ้ ดยสารชัน้ หนึ่ง ชัน้ ธุรกิจ และ
ชัน้ ประหยัด ปรับ ปรุง ระยะห่า งระหว่า งที่นั ง่ โดยสารในแต่ ล ะชัน้ ผู้โ ดยสาร ลดจํา นวนที่นั ง่ แต่ ล ะแถวลง ลด
ความแออัดในห้องโดยสาร และเพิม่ ความสะดวกสบายโดยรวมให้แก่ผโู้ ดยสารมากขึน้ ทีน่ ัง่ รุ่นใหม่จะกว้างขึน้ และมี
ความสะดวกสบายสูง มีจอภาพส่วนตัวในชัน้ หนึ่ง ชัน้ ธุรกิจ และชัน้ ประหยัดทุกทีน่ ัง่ ตกแต่งห้องนํ้าในชัน้ หนึ่งและชัน้
ธุรกิจให้มคี วามทันสมัยสวยงามและกว้างขวางขึ้น พร้อมด้วยอุปกรณ์อาํ นวยความสะดวกที่ทนั สมัย ระบบเพลง
และภาพยนตร์แ บบเลือ กชมได้ (On-demand) และมีร ายการบัน เทิงให้ผูโ้ ดยสารเลือ กอย่า งหลากหลาย ดังมี
รายละเอียด ดังนี้
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1.

แบบ 56-1

การปรับปรุงรูปแบบและคุณภาพของที่นัง่ โดยสารและระบบสาระบันเทิ ง

วัต ถุป ระสงค์ห ลัก ของการปรับ ปรุง อุป กรณ์ ใ นเครื่อ งบิน ของบริษ ัท ฯ คือ การปรับ ปรุง อุป กรณ์ ใน
เครื่องบินทุกลําทีเ่ ป็ นแบบเดียวกัน ให้มที น่ี ัง่ โดยสารและระบบสาระบันเทิงลักษณะเดียวกันในแต่ละชัน้ โดยสารโดย
จะทําการปรับปรุงที่นัง่ ทัง้ หมดสําหรับผู้โดยสารชัน้ หนึ่ง ชัน้ ธุรกิจ และชัน้ ประหยัด บริษัทฯ มีแผนที่จะปรับปรุงระยะห่าง
ระหว่างที่นัง่ โดยสารในแต่ละชัน้ ผู้โดยสาร ลดจํานวนที่นัง่ แต่ละแถวลง ลดความแออัดในห้องโดยสาร และเพิม่
ความสะดวกสบายโดยรวมให้แก่ผโู้ ดยสารมากขึน้
การปรับปรุงที่นัง่
ในปี 2554 บริษัท ฯ ได้ทํา การปรับ ปรุง ที่นั ง่ โดยสารในเครื่อ งบิน แบบโบอิ้ง 747-400 จํา นวน 4 จาก
12 ลํา โดยติด ตัง้ จอภาพส่ว นตัว พร้อ มระบบสาระบัน เทิง แบบ On-demand ในทุก ชัน้ โดยสาร คาดว่า จะ
ดําเนินการเสร็จสิน้ ทัง้ 12 ลําภายในปี 2555
นอกจากนี้ยงั มีแผนปรับปรุงทีน่ ัง่ โดยสารในชัน้ ประหยัด ของเครื่องบินแบบโบอิ้ง 777-200 จํานวน 8 ลํา โดยจะมี
จอภาพส่วนตัวพร้อมระบบสาระบันเทิงแบบ On-demand ซึ่งจะเริม่ ดําเนินการปรับปรุงลําแรกต้นปี 2555 และคาด
ว่าแล้วเสร็จทัง้ 8 ลําภายในปี 2555
บริษ ัท ฯ มีแ ผนพัฒ นาผลิต ภัณ ฑ์ใ นห้อ งโดยสาร โดยได้ว่า จ้า งบริษ ัท ผู ้อ อกแบบตกแต่ง ภายในห้อง
โดยสารจากต่างประเทศ รวมถึง Service Items ทัง้ หลาย อาทิ หมอน ผ้าห่ม เป็ นต้น สําหรับเครือ่ งบินใหม่แบบแอร์
บัส A380-800 จํานวน 6 ลํา และเครือ่ งบินเช่าโบอิง้ 777-300ER (ลําที่ 3-8) อีกจํานวน 6 ลํา ซึง่ จะเริม่ บินในปี 2555
เพือ่ สร้างความเป็ นเอกลักษณ์ ตามรูปแบบ Thai Contemporary
ตารางแสดงข้อมูลบางประการเกี่ยวกับการปรับปรุงอากาศยานและอุปกรณ์ ทงั ้ ที่อยู่ระหว่างการ
ดําเนิ นการและที่เสนอให้มีการดําเนิ นการ
กําหนดเวลา
ที่คาดว่าจะ
แล้วเสร็จ

แบบ
หรือรุ่น

จํานวน

โบอิง้ 777-200

8

ชัน้ ประหยัด
• ปรับปรุงทีน
่ งโดยติ
ั่
ดตัง้ จอภาพส่วนตัวและระบบ
สาระบันเทิงแบบเลือกชมได้
(On-demand)

อยูใ่ นระหว่าง
ดําเนินการ
ปรับปรุง

ปลายปี 2555

โบอิง้ 747-400

6

ชัน้ ประหยัด
• ติดตัง้ ทีน่ งใหม่
ั ่ ในชัน้ ประหยัดพร้อมจอภาพ
ส่วนตัวระบบสาระบันเทิงแบบเลือกชมได้
(On-demand)

อยูใ่ นระหว่าง
ดําเนินการ
ปรับปรุง

ต้นปี 2555

6

ปรับปรุงที่นัง่ ทุกชัน้ โดยสาร
อยูใ่ นระหว่าง
• เป็ นการปรับปรุงทีน่ งทั
ั ่ ง้ ลําให้มมี าตรฐาน
ดําเนินการ
เดียวกันกับโบอิง้ 747-400 ลําอืน่ ทีม่ กี ารปรับปรุง ปรับปรุง
ไปเรียบร้อยแล้ว เพือ่ ให้มมี าตรฐานเดียวกัน
โดยติดตัง้ จอภาพส่วนตัวทุกทีน่ งั ่ และระบบ
สาระบันเทิงแบบเลือกชมได้ (On-demand)

(ลํา)

(ลําที่ 7-12)

โบอิง้ 747-400
(ลําที่ 13-18)

รายละเอียดของการปรับปรุง

สถานะ

ปลายปี 2555
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แบบ 56-1

การพัฒนาทางด้านระบบสาระบันเทิ ง
บริษัทฯ ได้ปรับปรุงระบบสาระบันเทิงทัง้ ด้านภาพและเสียงบนเครื่องบินในเส้นทางระหว่างประเทศทุก ลํา
เพื่อให้ม คี ุณภาพสูง ทัน สมัย และเป็ นมาตรฐานเดียวกันทัง้ หมด โดยจะมีจ อภาพส่วนตัวในชัน้ หนึ่ง ชัน้ ธุรกิจ
และชัน้ ประหยัดทุกที่นัง่ ระบบเพลงและภาพยนตร์แบบเลือกชมได้ (On-demand) และมีรายการบันเทิงให้ผู้โดยสาร
เลือกอย่างหลากหลาย รวมทัง้ เกมส์ ข่าว (Live text news) และภาพเส้นทางบิน
ปรับเปลีย่ นรูปแบบของ IFE Interface ทัง้ Screen design และ Interactive Menu ให้งา่ ยต่อการใช้
งาน และสอดคล้องกับรายการสาระบันเทิงทีป่ รับรูปแบบใหม่ (AVOD Menu Screen Development)
•

พัฒนา ปรับปรุงรายการสาระบันเทิงบนเครื่องบิน โดยเพิม่ จํานวนภาพยนตร์ สารคดี และเพลง ให้
มีค วามหลากหลาย และปรับ Software รองรับ จํานวน Content ที่เพิ่ม ขึ้น โดยเริม่ ทยอยเพิ่ม จํานวนรายการ
สาระบันเทิง ตัง้ แต่ตน้ ปี 2554
•

จัดหา Portable AVOD Player รุ่น ใหม่ เพื่อให้บ ริการแก่ ผู้โดยสารชัน้ หนึ่งและชัน้ ธุรกิจ สําหรับ
เที่ย วบิน ที่ม ีช ัว่ โมงบิน มากกว่า 4 ชัว่ โมง บนเครื่อ งบิน A330-300 รุ่น เก่ า ที่ไม่ ม ีจ อภาพส่ ว นตัว กํ า หนดเริ่ม
ให้บริการได้ภายในไตรมาสที่ 2 ปี 2555
•

2.

อุปกรณ์อาํ นวยความสะดวกสําหรับธุรกิ จและการสื่อสาร

บริษั ท ฯ ได้ ติ ด ตัง้ โทรศัพ ท์ ส่ ว นตัว และอุ ป กรณ์ เชื่อ มต่ อ ไฟฟ้ าสํ า หรับ คอมพิ ว เตอร์ พ กพาสํ า หรับ
ทีน่ งในชั
ั ่ น้ หนึ่งและชัน้ ธุรกิจในฝูงบินเส้นทางข้ามทวีป เพือ่ ให้ผโู้ ดยสารสามารถติดต่อทําธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและ
สะดวกสบาย รวมทัง้ ได้ตดิ ตัง้ โทรศัพท์ในชัน้ ประหยัดบนเครื่องบินในเส้นทางระยะไกล (Long Haul) ในฝูงบิน
แบบแอร์บสั A340-500 แบบแอร์บสั A340-600 และเครื่องบินแบบโบอิง้ 777-200ER และมีแผนในการติดตัง้ ในฝูงบิน
อื่นต่อไปให้เป็ นมาตรฐานของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ สําหรับฝูงบินใหม่แบบแอร์บสั A330-300 จํานวน 8 ลํานัน้ มีการติดตัง้
โทรศัพท์ทุกทีน่ งั ่ เพือ่ อํานวยความสะดวกสบายแก่ผโู้ ดยสารในการติดต่อสือ่ สาร
นอกจากนี้ ในเครื่องบินใหม่แบบแอร์บสั A330-300 จํานวน 7 ลํา และเครื่องบินใหม่แบบแอร์บสั A380800 จํ า นวน 6 ลํ า จะมีก ารติด ตัง้ ระบบ Inflight Connectivity เพื่อ ให้ ผู้โ ดยสารสามารถติด ต่ อ สื่อ สารโดยใช้
โทรศัพท์เคลื่อนทีส่ ่วนตัวของตนเองในการใช้โทรศัพท์ ส่งข้อความสัน้ (SMS / MMS) รวมถึงการใช้ Wifi Internet ได้
สํา หรับ เครื่อ งบิน เแบบโบอิ้ง 747-400 (ลํ าที่ 13-18) จํา นวน 6 ลํา และ เครื่อ งบิน เช่าแบบโบอิ้ง 777-300ER
จํานวน 8 ลํา ผู้โดยสารจะสามารถติดต่อสื่อสารโดยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ส่วนตัวของตนเองในการใช้โทรศัพ ท์
ส่งข้อความสัน้ (SMS / MMS) และ GPRS

การเงิ นและการบัญชี
จากแผนการปรับโครงสร้างทางการเงินเพื่อเสริมความมันคงอย่
่
างยังยื
่ นในระยะยาวซึ่งบริษัทฯ ได้เริม่
ดําเนินการมาตัง้ แต่ปี 2553 มีเป้ าหมายในการระดมทุนในปี 2553 และ 2554 รวมทัง้ สิน้ 50,000 ล้านบาท โดยในปี
2553 บริษัทฯ ได้ดําเนินการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุน จํานวน 15,000 ล้านบาท จัดหาเงินกู้ระยะยาว
อายุ 5-7 ปี จากสถาบันการเงินในประเทศ วงเงินทัง้ สิ้น 27,000 ล้านบาท โดยเบิกรับเงิน กู้ในปี 2553 จํานวน
20,500 ล้านบาท และเบิกรับเพิม่ เติมในปี 2554 อีก 6,500 ล้านบาท ในขณะเดียวกันได้ดําเนินการจัดหาสินเชื่อ
หมุนเวียน (Revolving Credit Line) เพือ่ ใช้เป็ นสํารองในวงเงิน 5,500 ล้านบาท
________________________________________________________________________
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แบบ 56-1

บริษทั ฯ ได้ดําเนินการอย่างต่อเนื่องในการจัดหาเงินทุนเพิม่ เติมตามแผนปรับโครงสร้างทางการเงินในปี
2554 โดยออกและเสนอขายหุ้นกู้แก่นักลงทุนทัวไป
่ ในเดือนพฤษภาคม 2554 วงเงินรวม 8,000 ล้านบาท พร้อมทัง้
จัด หาวงเงิน สิน เชื่อ หมุน เวีย น (Revolving Credit Line) เพิม่ เติม อีก 8,000 ล้า นบาท นอกจากนี้ ในเดือ น
สิงหาคม 2554 บริษทั ฯ ได้จดั หาเงินกู้ระยะยาว อายุ 7 ปี จากสถาบันการเงินในประเทศ จํานวน 1,500 ล้านบาท
รวมกับเงินสดในมือบางส่วนนํ ามาชําระคืนหนี้เดิมเพื่อยืดอายุหนี้และลดภาระดอกเบี้ย และเจรจาเปลี่ยนวงเงินกู้เดิม
2,000 ล้านบาท ดังกล่าวให้เป็ นวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน ทําให้บริษทั ฯ มีวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนอายุ 3 – 7 ปี เป็ น
จํานวนทัง้ สิน้ 15,500 ล้านบาท
จากปั ญ หาเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริก า ปั ญ หาวิก ฤติห นี้สาธารณะของประเทศสมาชิก ในสหภาพยุโรป
อุบตั ิภยั สึน ามิที่ป ระเทศญี่ป่ ุ น ราคานํ้ า มัน ที่ป รับ ตัว สูงขึ้น รวมทัง้ วิก ฤตมหาอุทกภัยในประเทศระหว่า งเดือ น
ตุลาคมถึงธันวาคม 2554 ทําให้ผลประกอบการครึง่ ปี หลังของบริษทั ฯ ได้รบั ผลกระทบเป็ นอย่างมาก ประกอบกับ
ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจและภัยธรรมชาติทอ่ี าจเกิดขึน้ ได้อกี ดังนัน้ เพื่อสํารองเป็ นค่าใช้จ่ายสําหรับการ
ช่วยเหลือพนักงานและค่าซ่อมแซมอาคารสถานที่และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ต่างๆ ที่เกิดจากมหาอุทกภัย และเพื่อ
รักษาระดับเงินทุนสํารองให้ปี 2555 มีเงินทุนเพียงพอสําหรับการลงทุนทีผ่ กู พันแล้ว เช่น การชําระค่างวดล่วงหน้า
ค่ า เครื่อ งบิน การปรับ ปรุ งผลิต ภัณ ฑ์ บ นเครื่อ งบิน หรือ การพัฒ นาระบบคอมพิว เตอร์ เป็ น ต้น เมื่อ วัน ที่ 28
ธันวาคม 2554 บริษทั ฯ จึงได้ออกหุน้ กูค้ รัง้ ที่ 2/2554 เพื่อเสนอขายแก่นักลงทุนในวงจํากัด จํานวนทัง้ สิน้ 2,000
ล้านบาท
สําหรับการจัดหาเงินทุนค่าซื้อเครื่องบินในปี 2554 นี้ บริษัทฯ ได้จดั หาเงินทุนระยะยาวสกุลยูโร เพื่อ
ชําระค่าซื้อเครื่องบินแอร์บสั A330-300 จํานวน 3 ลํา ด้วยวิธกี ารเช่าซื้อ โดยใช้เครื่องบินเป็ นหลักทรัพย์ค้าํ ประกัน
ซึ่งได้เบิกรับเงินกู้วงเงินรวม 128 ล้านยูโร พร้อมรับมอบเครื่องบินแอร์บสั A330-300 ลําที่ 1 และ 2 เรียบร้อยแล้ว
เมือ่ วันที่ 16 พฤศจิกายน และ 6 ธันวาคม 2554 ตามลําดับ สําหรับเครือ่ งบินแอร์บสั A330-300 ลําที่ 3 ได้ดาํ เนินการ
จัดหาผูใ้ ห้กเู้ รียบร้อยแล้ว โดยมีกาํ หนดรับมอบเครือ่ งบินในเดือนกุมภาพันธ์ 2555
ส่วนเครื่องบินแอร์บสั A330-300 จํานวน 5 ลํา ที่มปี ั ญหาจากผูผ้ ลิตเก้าอี้ส่งมอบเก้าอี้ชนั ้ ประหยัดล่าช้า
บริษทั ฯ ได้จดั หาผูผ้ ลิตรายใหม่และดําเนินการติดตัง้ เก้าอีเ้ สร็จแล้ว พร้อมทัง้ ได้นําเครือ่ งบินเข้าประจําฝูงบินในเดือน
มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน และกรกฎาคม ปี 2554 เรียบร้อยแล้วทัง้ 5 ลํา
นอกจากการจัดหาเงินกู้เพิม่ เติมแล้ว ในระหว่างปี 2554 บริษัทฯ มีการชําระคืนเงินต้นสําหรับหนี้เงินกู้
ระยะยาวรวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 29,413.47 ล้านบาท ในจํานวนนี้ เป็ นการชําระคืนเงินกูบ้ างส่วนก่อนกําหนดทีเ่ กิดจาก
การขอแก้ไขข้อกําหนดของสัญญาเงินกู้ จํานวน 4,308.23 ล้านบาท ทําให้บริษทั ฯ มียอดหนี้เงินกูแ้ ละหนี้สนิ ภายใต้
สัญ ญาเช่าซื้อเครื่องบิน (รวมหนี้ท่ถี ึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี ) ลดลงจาก 146,279.68 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2553
เป็ น 142,349.74 ล้านบาท ณ สิน้ ปี 2554
ในด้านการบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนนัน้ บริษัทฯ ได้จดั ให้มกี ารกู้เงิน
ในสกุลทีม่ กี ระแสเงิ น สดสุ ท ธิ ส่ ว นเกิ น เพื่ อ รองรั บ ภาระการชํา ระคื น หนี้ ตามหลักการ Natural Hedging
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังได้เข้าทําธุรกรรม Cross Currency Swap (CCS) หนี้สกุลเงินบาทบางส่วน เพือ่ ปรับให้ภาระ
การชําระคืนหนี้ เป็ นไปตามสกุลทีม่ กี ระแสเงินสดสุทธิส่วนเกินมากขึน้ อีกทัง้ เพื่อให้สามารถป้ องกันความเสีย่ งจาก
ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยได้อกี ด้วย โดยดําเนินการแปลงการชําระคืนหนี้สกุลบาท อัตราดอกเบี้ยลอยตัว
อ้างอิงตามอัตราดอกเบี้ย THBFIX ไปเป็ นชําระคืนหนี้สกุลเงินเยน ในอัตราดอกเบี้ยคงที่ จํานวนทัง้ สิน้ 4 รายการ
วงเงินรวม 4,427.00 ล้านบาท ซึ่งทําให้สดั ส่วนหนี้ในสกุลเงินต่าง ๆ หลังการทํา Swap ของบริ ษ ั ท ฯ ณ วั น ที่
31 ธั น วาคม 2554 ใน 4 สกุ ล หลั ก ได้แก่ USD : EUR : JPY : THB มีสดั ส่วน 1 : 33 : 11 : 55 ส่วนการ
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บริหารความเสีย่ งจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยนัน้ ในปี น้ี บริษัทฯ ได้ดําเนินการเข้าทําธุรกรรม Interest
Rate Swap (IRS) กับ หนี้ สกุ ลยูโร โด ย ทํา ก า ร แ ป ล ง อั ต ร า ด อ ก เบี้ ย ยู โ ร แบบอัตราลอยตัวเป็ น อัต ราคงที่
จํานวน 1 รายการ วงเงินรวม 42.49 ล้านยูโร และจากการดําเนินการดังกล่าวทัง้ หมด ทําให้สดั ส่วนหนี้ของบริษทั ฯ
ทีม่ อี ตั ราดอกเบีย้ คงทีต่ ่อหนี้ทม่ี อี ตั ราดอกเบีย้ ลอยตัว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีสดั ส่วน 47 : 53
ปั จจุบนั บริษัทฯ อยู่ร ะหว่างการพัฒ นาระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) ซึ่งเป็ น ระบบ
ทีส่ ามารถนํามาใช้ในการบริหารจัดการทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประกอบการตัดสินใจของฝ่ ายบริหาร
บนพื้นฐานที่เป็ นปั จจุบนั ทัง้ นี้ ซอฟต์แวร์ทางด้าน ERP ที่บริษัทฯ พิจารณานํ ามาใช้คอื Systems, Applications and
Products in Data Processing (SAP) โดยคณะกรรมการบริษทั ฯ มีมติให้ดาํ เนินการติดตัง้ ระบบ SAP ของบริษทั ฯ
(Corporate SAP) ที่สามารถเชื่อมโยงระบบ SAP ทัง้ หมดของบริษัทฯ ให้เป็ นระบบเดียวกัน (Integrated System)
และจัดทําระบบข้อมูลบริหารกลาง (Corporate MIS System) ได้อย่างสมบูรณ์ โดยให้เร่งรัดดําเนินการติดตัง้ ระบบ
SAP ทางด้าน Financial and Accounting เป็ นลําดับแรก ดังนัน้ เพื่อให้เป็ นไปตามมติคณะกรรมการบริษทั ฯ จึงได้
มีก ารจัด ทํ า Corporate SAP Master Plan ที่ม ีแ ผนการติด ตัง้ ระบบ SAP 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 Stabilize the
Foundation ระยะที่ 2 Extend the Solution และระยะที่ 3 Optimize the Business ขณะนี้ บริษทั ฯ อยู่ระหว่างการ
ดําเนินการในระยะที่ 1 ซึง่ เป็ นการดําเนินโครงการติดตัง้ ระบบ SAP ทางด้านการเงินและการบัญชี (Financial and
Accounting : SAP-DE) รวมถึ ง การจั ด ซื้ อ และการบริ ห ารวั ส ดุ ค งคลั ง โดยเริ่ ม ดํ า เนิ น การติ ด ตั ้ง ระบบ
(Implementation) ในเดือนมกราคม 2554 และจัดทําการออกแบบกระบวนการทางธุรกิจและระบบงาน (Business
Blueprint) เสร็จ สิ้น ในเดือ นธัน วาคม 2554 และอยู่ระหว่า งดํ า เนิ น การในระยะของการพัฒ นาและติด ตัง้ ระบบ
(Realization) ซึ่งรวมถึงการกําหนดหน้าทีง่ านในระบบ SAP และการฝึ กอบรม โดยคาดว่าจะเริม่ ใช้ระบบใหม่ได้
ในเดือนมิถุนายน 2555

การปฏิ บตั ิ การบิน

ตลอด 5 ทศวรรษที่ผ่านมา ความปลอดภัยในการปฏิบตั กิ ารบินเป็ นสิง่ ที่บริษทั ฯ ถือว่าเป็ นหัวใจสําคัญ
ของการดําเนินงานธุรกิจการบิน ซึ่งสอดรับเป็ นอย่างดีกบั ภารกิจหลักของบริษัทฯ คือ การปฏิบตั กิ ารบินเพื่อนํ า
ผู้ โ ดยสารและพัส ดุ ภั ณ ฑ์ สู่ จุ ด หมายด้ ว ยความสะดวกสบาย ตรงต่ อ เวลา ด้ ว ยความปลอดภั ย สู ง สุ ด ตาม
มาตรฐานสากลเป็ น สําคัญ โดยมุ่งเน้ น มาตรฐานความปลอดภัยของกรมการบิน พลเรือน (Department of Civil
Aviation : DCA) องค์ก ารการบิน พลเรือ นระหว่า งประเทศ (International Civil Aviation Organization : ICAO)
หน่ วยงานควบคุ ม ความปลอดภัย ด้านการบิน ของยุโรป (European Aviation Safety Agency : EASA) องค์ก ร
บริหารการบินแห่งสหรัฐอเมริกา (Federal Aviation Administration : FAA) และการตรวจประเมินความปลอดภัย
ด้านการปฏิบตั กิ ารบินของสมาคมการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (International Air Transport Association
: IATA)

บริษ ัทฯ มุ่งเน้นการคัดสรรบุค ลากรการบิน คุณภาพระดับสากลมาประจํา ฝูงบิน โดยบุคลากรการบิน
ทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกต้องผ่านการตรวจสอบความพร้อมทัง้ ร่างกาย จิตใจ ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และ
พฤติกรรม (Behavior) นอกจากนี้ ยังต้องผ่านบททดสอบด้านต่างๆ อาทิ การประเมินความถนัด (Aptitude Test)
จิตวิทยาการบิน (Aviation Psychology) การทดสอบความสามารถและทัก ษะการบิน รวมทัง้ หลักสูตรอบรม
อีกหลายขัน้ ตอน โดยเฉพาะอย่างยิง่ การฝึ กแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เช่น ปั ญหาจากเครื่องยนต์ ระบบเทคนิคต่างๆ
ของเครื่องบิน ไฟไหม้ สภาพอากาศที่แปรปรวน รวมถึงการร่อนลงจอดในสถานการณ์ คบั ขันต่างๆ เป็ นต้น ซึ่ง
นักบินทุกคนจะได้รบั การฝึ กฝนโดยใช้เครื่องฝึ กบินจําลอง (Flight Simulator) ซึ่งเป็ นอุปกรณ์ฝึกบินทีม่ คี ุณภาพสูงสุด
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ในการจําลองสถานการณ์ให้เสมือนจริง เพื่อฝึ กฝนให้บุคลากรเกิดความชํานาญ และสามารถประยุกต์ใช้สงิ่ ทีไ่ ด้เรียนรู้
ในการปฏิบ ัติก ารบิน จริงอย่างมีป ระสิท ธิภ าพ นอกจากนี้ บริษัท ฯ ยังนํ าระบบ e-Learning มาใช้ เพื่อเป็ น การ
ทบทวนและเพิ่ม พูน ความรู้ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีการบินที่ทนั สมัย ร่วมกับแนวคิดด้านการจัดการความรู้
(Knowledge Management) เพื่อส่งเสริมการแลกเปลีย่ นความรูใ้ นกลุ่มผูป้ ฏิบตั งิ าน มาตรการทัง้ หมดดังกล่าว
ล้วนเป็ นไปเพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่าผูโ้ ดยสารจะได้รบั ความปลอดภัยสูงสุดตลอดเส้นทางตามนโยบาย “บินปลอดภัยใจ
อบอุ่น” (Safe and Warm) ของบริษทั ฯ ในช่วงปี ท่ผี ่านมา ซึ่งมุ่งเน้นถึงความปลอดภัย เคียงคู่กบั การบริการอันน่ าประทับใจ
เพือ่ คงความเป็ นสายการบินอันดับแรกทีผ่ โู้ ดยสารเลือกใช้ตลอดไปในอนาคต
นอกเหนือจากการปฏิบตั กิ ารบินที่มคี วามปลอดภัย การบริการลูกค้าด้วยความเป็ นเลิศเป็ นอีกสิง่ หนึ่งที่
บริษทั ฯ ให้ความสําคัญไม่ยงิ่ หย่อนไปกว่ากัน โดยมุง่ เน้นการจัดฝึกอบรมในเรือ่ งระบบรักษาความปลอดภัยและการ
บริการทัง้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ใิ ห้แก่พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินอย่างสมํ่าเสมอ นับตัง้ แต่เริม่ เข้าปฏิบตั กิ าร
เพื่อ ให้พ นัก งานมีค วามรู้แ ละความชํา นาญระดับ มือ อาชีพ พร้อ มทัง้ มีท ศั นคติที่ด ีต่อ งานบริก ารควบคู่ไ ปกับ
การตระหนักถึงความปลอดภัยของผูโ้ ดยสาร ทัง้ นี้ ฝ่ ายบริการบนเครื่องบินจะทําการตรวจติดตาม ประเมินผล
การปฏิบตั ิงานหรือ ข้อบกพร่อ งในการปฏิบ ตั ิห น้ า ที่ข องพนัก งานต้อนรับ บนเครื่อ งบิน ทุก ระดับ ชัน้ แล้วจึงนํ า
ผลการประเมินดังกล่าวมาวิเคราะห์ พร้อมกับจัดวางรูปแบบการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของพนักงานต้อนรับ
บนเครื่องบินอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับแนวทางการปฏิบตั ิหน้ าที่ของพนักงานให้ตรงกับแนวทางที่องค์กรต้องการ
อย่างแท้จริง
แม้ว่าหลักสําคัญของการปฏิบตั กิ ารบิน คือ ความปลอดภัย และการบริการที่ดเี ยีย่ ม แต่บริษทั ฯ ไม่เคย
ละเลยการให้ความเอาใส่ใจต่อสิง่ แวดล้อมและการบริหารจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติท่มี อี ยู่ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด ดังเห็นได้จากในช่วงปี ท่ผี ่านมา บริษทั ฯ ได้จดั เทีย่ วบินสาธิต “THAI ASPIRE Flight เที่ยวบินลดโลกร้อน”
ในเส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-โอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ เพื่อสาธิตการบินเส้นทางระหว่างประเทศในแบบ
“Perfect Flight” ซึง่ เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม และช่วยลดภาวะโลกร้อน โดยวิทยุการบินฯ ของประเทศต่างๆ ทีอ่ ยู่ใน
เส้นทางการบิน จะดําเนินการประสานการเดินอากาศระหว่างประเทศให้เกิดเส้นทางของเที่ยวบินสาธิตที่บนิ ตรง
มากทีส่ ุด อีกทัง้ เทีย่ วบินดังกล่าวยังมีการใช้มาตรการประหยัดพลังงานหลายรูปแบบ อาทิ การลดนํ้าหนักอุปกรณ์
บริการ การลดสัมภาระในเทีย่ วบินให้น้อยที่สุด การล้างขัดผิวเครื่องบิน เพื่อลดแรงเสียดทานอากาศ และการล้าง
เครื่องยนต์ เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการขับเคลื่อน ซึ่งสามารถช่วยลดการใช้น้ํ ามันเชื้อเพลิง และลดการปลดปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้เป็ นอย่างดี
ในฐานะสายการบินรักษ์สงิ่ แวดล้อม หรือ Travel Green ทีม่ ุ่งหวังให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักรูถ้ งึ การรักษา
สภาพแวดล้อมและลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชนั ้ บรรยากาศ บริษทั ฯ จึงพยายามกระตุ้นให้
สายการบินในภูมภิ าคได้พจิ ารณาใช้เชือ้ เพลิงอากาศยานชีวภาพ (Biofuels) เพื่อลดการพึง่ พานํ้ามันอากาศยานทีผ่ ลิตจาก
ฟอสซิล ให้ไ ด้ใ นอนาคต พร้อ มกับ เร่ ง ผลัก ดัน ให้ม ีก ารพัฒ นาการผลิต เชื้อ เพลิง อากาศยานชีว ภาพสํา หรับ
ใช้ในอุตสาหกรรมการบินอย่างยังยื
่ น โดยในเดือนธันวาคม 2554 บริษทั ฯ ได้จดั “Thai First Flight With Biofuels”
ซึ่งเป็ นการบินด้วยเชื้อเพลิงอากาศยานชีวภาพเป็ นเที่ยวแรกของประเทศไทย นอกจากนี้ ยังได้จดั “Thai First
Passenger Biofuels Flight In Asia” หรือเที่ยวบินพาณิชย์ที่ทาํ การบินด้วยเชื้อเพลิงอากาศยานชีวภาพเป็ น
สายการบินแรกในภูมภิ าคเอเชีย ในเส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ เพื่อให้ผโู้ ดยสารมีส่วนร่วมแสดงความรับผิดชอบ
ต่อสังคม และสอดคล้องกับแผนพัฒนาการใช้พลังงานทดแทนอย่างยังยื
่ น
โดยภาพรวมของการปฏิบตั กิ ารบิน บริษทั ฯ ได้มุ่งเน้นเรื่องของมาตรฐานด้านความปลอดภัยในระดับสูงสุด
พัฒ นาปรับปรุ งคุ ณ ภาพการให้บ ริก ารบนเครื่อ งบิน ให้เป็ น เลิศ อย่า งต่ อ เนื่ อ ง ผสานกับเทคโนโลยีส ารสนเทศ
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ทีท่ นั สมัย และความใส่ใจต่อสิง่ แวดล้อม เพื่อคงไว้ซ่งึ ความพึงพอใจ และเพิม่ พูนความประทับใจของผูโ้ ดยสารทุก
ครัง้ ทีเ่ ดินทางไปกับการบินไทย

ความปลอดภัย ความมันคง
่ และมาตรฐานการบิน
ในฐานะสายการบินแห่งชาติ หนึ่งในภารกิจและคุณค่าหลักทีบ่ ริษทั ฯ ยึดมันอยู
่ ่เสมอคือการเสริมสร้างและ
รัก ษามาตรฐาน คุ ณ ภาพ ความปลอดภัย ความมัน่ คง และมาตรฐานการบิน (Aviation Safety, Security and
Standards) ให้เป็ นไปตามมาตรฐาน กฎเกณฑ์ ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็ นที่ยอมรับในระดับ
สากล โดยบริษัท ฯ มีก ารดําเนิ น นโยบายเชิงรุก ด้า นการพัฒ นาคุ ณ ภาพของมาตรฐานของกระบวนการต่ างๆ
ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพือ่ ก่อให้เกิดความมันใจต่
่ อผูเ้ กีย่ วข้องทุกฝ่ ายในทุกขัน้ ตอนการดําเนินงานของบริษทั ฯ
เพื่อให้การดําเนินงานของบริษทั ฯ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ดงั กล่าวข้างต้น บริษทั ฯ ได้ดาํ เนินการจัดให้ม ี
ระบบบริห ารความปลอดภั ย (Safety Management System : SMS) ซึ่ ง เป็ นระบบบริห ารจัด การด้ า นความ
ปลอดภัย ที่เ กี่ย วเนื่ อ งกับ การปฏิบ ตั ิก ารบิน การปฏิบ ตั ิก ารด้า นภาคพื้น การซ่ อ มบํา รุง และหน่ วยงานต่ า งๆ
ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้มาตรฐานและข้อพึงปฏิบตั ิ (Standard and Recommended Practices : SARP) ขององค์การ
การบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization : ICAO) เพื่อยกระดับมาตรฐานความ
ปลอดภัยของการปฏิบตั กิ ารของบริษทั ฯ ให้ตงั ้ มันอยู
่ ่ในระดับสากล อันนํ าไปสู่องค์ประกอบทีส่ มบูรณ์แบบ โดยมี
การพัฒนาและจัดฝึ กอบรมบุคลากรให้มคี วามรูท้ างด้าน SMS มากยิง่ ขึน้ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย
ในงาน (Safety Culture) ให้แข็งแกร่ง รวมทัง้ ยังได้ร่วมพัฒนา Safety Performance Index (SPI) กับพันธมิตรการ
บินสตาร์อลั ไลแอนซ์ และจัดทํา Safety Change Management สําหรับเครื่องบินแบบ A380 ทีเ่ ตรียมเข้ามาประจํา
ฝูงบิน ในปี 2555 ควบคู่ก ับ การปรับ ปรุงคู่ม ือความปลอดภัยและคุณ ภาพ (THAI Safety and Quality Manual :
TSQM) ซึ่งเป็ นคู่มอื ความปลอดภัยและคุณภาพทีใ่ ช้ในการดําเนินงานครอบคลุมทัง้ ฝ่ ายปฏิบตั กิ ารบิน และหน่ วย
ธุรกิจทัง้ หมด
ในด้านความมันคงการบิ
่
น (Aviation Security) นอกเหนือจากการปฏิบตั ิอย่างเคร่งครัดตามมาตรฐาน
และข้อกําหนดขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization : ICAO)
แล้ว บริษทั ฯ ยังปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ข้อกําหนดของทุกประเทศทีบ่ ริษทั ฯ ทําการบิน เพื่อยกระดับความ
ปลอดภัย ในชีวิต ของผู้โ ดยสาร พนั ก งาน สาธารณชน และทรัพ ย์ สิน ของบริษั ท ฯ ให้ อ ยู่ ในระดับ สู ง สุ ด โดย
ดํา เนิ น การตามนโยบายด้า นความมัน่ คงการบิน (Aviation Security Policy) ที่ไ ด้ป ระกาศไว้อ ย่ า งชัด เจนและ
ครอบคลุมในทุกกิจกรรม พร้อมกับการวางแผนการปฏิบตั งิ านด้านความมันคงการบิ
่
น เพื่อกําหนดทิศทางในการ
พัฒนางานด้านดังกล่าว ซึ่งทําให้ระบบการบริหารความมันคงการบิ
่
น (Security Management System : SeMS)
ของบริษั ท ฯ เป็ นไปอย่ า งมีป ระสิท ธิภ าพ สอดคล้ อ งกัน อย่ า งทัว่ ถึง ทัง้ องค์ก ร นอกจากนี้ บริษัท ฯ ยัง มีก าร
ดําเนิน การพัฒ นาและปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบตั ิงานด้านความมันคงการบิ
่
น (THAI Security Program :
TSP) พร้อ มทัง้ การพัฒ นาระบบการประเมิน ความเสี่ย งด้า นความมัง่ คงการบิน อัน นํ า ไปสู่ร ะบบการกํ า หนด
มาตรการความมันคงการบิ
่
น และการป้ องกันในเชิงรุก ยิง่ ไปกว่านัน้ ยังได้เข้าร่วมเป็ นสมาชิกเครือข่ายด้านความ
มันคงการบิ
่
น (Aviation Security Network) ทัง้ ในระดับประเทศและระดับภูมภิ าค ความมันคงการบิ
่
นของบริษทั ฯ
จึงเป็ นไปตามมาตรฐานและเป็ นทีย่ อมรับในระดับสากล
มาตรฐานการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน (Emergency Response) เป็ นอีกหนึ่งภารกิจทีบ่ ริษทั ฯ ได้ปฏิบตั ติ าม
อย่างเข้มงวด โดยได้เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับกรณีการดําเนินธุรกิจประสบกับภาวะฉุ กเฉินหรือภาวะวิกฤตได้
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อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านทางศูนย์ปฏิบตั กิ ารภาวะวิกฤต (Crisis Management Operation Center : CMOC) ซึ่ง
จะอํานวยการและสังการต่
่
อฝ่ ายบริหาร รวมทัง้ ยังจัดทําแผนรองรับสถานการณ์ต่างๆ ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ และฝึ กซ้อม
การจัดการตามแผนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการประสานความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่าง
ใกล้ชดิ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึน้ กับพันธมิตรการบินของบริษัทฯ เพื่อเป็ นหลักประกันถึงการดํารงศักยภาพในการ
ดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity) ในทุกสถานการณ์ ทัง้ นี้ ในปี 2554 บริษทั ฯ มีการบริหารจัดการ
ภาวะวิกฤตสําคัญ ร่วมกับหน่ วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหลายครัง้ อาทิ วิกฤตการณ์ ความไม่สงบทางการเมืองใน
ภูมภิ าคตะวันออกกลาง เหตุแผ่นดินไหวและสารกัมมันตภาพรังสีรวไหลในประเทศญี
ั่
่ป่ ุน ภัยพิบตั ิจากภูเขาไฟ
ระเบิดในเกาะไอซ์แลนด์และประเทศชิลี รวมทัง้ วิกฤตการณ์มหาอุทกภัยในภาคกลางของประเทศไทย เป็ นต้น
เพื่อเป็ นการยืนยันถึงความมุ่งมัน่ และการให้ความสําคัญ สูงสุดด้านความปลอดภัย ความมันคง
่ และ
มาตรฐานการบิน บริษทั ฯ ได้จดั ตัง้ คณะกรรมการบริหารความปลอดภัยและคุณภาพ (Management Safety and
Quality Board : MSQB) ซึ่ง ประกอบด้ว ยผู้บ ริห ารระดับ สูง ของบริษ ัท ฯ และมีก รรมการผู้อํา นวยการใหญ่
ดํ า รงตํ า แหน่ ง ประธาน โดยดํ า เนิ น การประชุ ม เพื่อ กํ า หนดนโยบายอย่ า งน้ อ ยปี ล ะ 2 ครัง้ รวมทัง้ ได้จ ัด ให้ ม ี
คณะกรรมการบริหารความปลอดภัย (Company Safety Committee : CSC) คณะกรรมการด้านความมันคงการ
่
บิน (Aviation Security Committee : ASC) และคณะกรรมการควบคุมคุณภาพ (Quality Assurance Committee :
QAC) และคณะกรรมการอาชีว อนามัย และความปลอดภัย ในการทํ า งาน (Occupational Health and Safety
Committee : OHSC) ซึง่ ประกอบด้วยตัวแทนจากหน่ วยงานต่างๆ จัดการประชุมเป็ นประจําทุกเดือน เพื่อพิจารณาทบทวน
สอบทาน พร้อมทัง้ พัฒนาแนวทางการดําเนินงานให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้
บริษั ท ฯ ตระหนั ก ว่ า พนั ก งานเป็ นทรัพ ยากรที่ สํา คัญ ในการขับ เคลื่อ นธุ ร กิจ ของบริษั ท ฯ ให้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์ และเป้ าหมายตามแผนกลยุทธ์ท่วี างไว้ จึงให้ความสําคัญ อย่างยิง่ ต่อการบริหารจัดการด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานของพนักงานเช่นเดียวกัน โดยมีการกําหนดนโยบายและ
แนวทางการดําเนินงานด้านความปลอดภัยในภาพรวม รวมทัง้ ติดตามการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานต่างๆ ตลอดจน
ให้การสนับสนุ นส่งเสริมการดําเนินงานให้เป็ นไปตามเจตนารมณ์ ของกฎหมาย และสอดคล้องกับข้อกําหนดของ
กฎหมาย นอกจากนี้ เพื่อให้มกี ารพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง บริษทั ฯ จึงมีนโยบายให้หน่ วยงาน
ต่ า งๆ ได้ร บั การรับ รองระบบบริห ารงานด้า นความปลอดภัย อาชีว อนามัย และสภาพแวดล้อ มในการทํ า งาน
(Occupational Health and Safety Management System : OHSMS) เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรฐานสากลสอดรับ
กับเป้ าหมาย และนโยบายของบริษทั ฯ อีกทัง้ ยังมีการดําเนินนโยบายส่งเสริมการพัฒนาความรูแ้ ละความสามารถ
ของบุคลากรอย่างต่อเนื่องในหลากหลายรูปแบบ อาทิ การฝึ กอบรมภาคทฤษฎี การสัมมนาทัง้ เชิงวิชาการและ
เชิงปฏิบตั กิ าร รวมถึงการเผยแพร่ขอ้ มูล ข่าวสาร และความรูด้ า้ นความปลอดภัย ความมันคง
่ และมาตรฐานการบิน
ในสือ่ รูปแบบต่างๆ แก่พนักงาน ครอบคลุมทัง้ พนักงานภาคพืน้ ดินและพนักงานทีป่ ฏิบตั งิ านบนอากาศยาน
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้จดั ให้มรี ะบบประกัน และควบคุมคุณภาพด้านความปลอดภัย ความมันคง
่ และมาตรฐาน
การบิน (Safety, Security, Quality Assurance and Control System) ในรู ป แบบต่ า งๆ ได้ แ ก่ การตรวจสอบ
(Audit) การตรวจประเมิน (Inspection) การตรวจสํารวจ (Survey) การทดสอบ (Testing) การฝึ กซ้อม (Exercise)
เพื่อให้ม นใจว่
ั ่ าการดําเนิ น งานด้านความปลอดภัย ความมันคงมาตรฐานการบิ
่
น มีป ระสิท ธิภ าพ เป็ น ไปตาม
มาตรฐานสากล
ในปี 2554 บริษัทฯ ได้รบั การตรวจสอบ และตรวจประเมิน ด้านความปลอดภัย ความมั ่นคงการบิน
จากหน่ วยงานภาครัฐทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่ บริษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) Transportation
Security Administration (TSA) ประเทศสหรัฐอเมริกา Office of Transport Security (OTS) ประเทศออสเตรเลีย
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เป็ นต้น โดยบริษัทฯ ผ่านการตรวจสอบด้านความปลอดภัย และด้านความมันคงการบิ
่
นในทุกพื้นที่ท่ไี ด้รบั การ
ตรวจประเมิน รวมทัง้ ยังได้รบั การรับรองมาตรฐานการตรวจประเมินความปลอดภัย ความมันคงด้
่ านการปฏิบตั กิ าร
ด้านการขนส่งทางอากาศของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA Operational Safety Audit) ตัง้ แต่ปี
2548 จนถึงปั จจุบนั โดยการรับรองดังกล่าวเป็ นการรับรองการปฏิบตั งิ านตามมาตรฐานทีก่ ําหนดโดยสมาคมขนส่ง
ทางอากาศระหว่า งประเทศ (International Air Transport Association : IATA) ซึ่งจะทํา การตรวจประเมิน
เป็ นประจําทุก 2 ปี เพื่อสร้างความมันใจระดั
่
บสูงสุดในเรื่องมาตรฐาน คุณภาพ ด้านความปลอดภัย ความมันคง
่
และมาตรฐานการบินของการบินไทย ให้แก่ลกู ค้า พันธมิตรทางการบิน และผูเ้ กีย่ วข้องทุกฝ่ าย
รายละเอียดของมาตรฐานสากลที่ฝ่ายต่าง ๆ และหน่ วยธุรกิ จของบริ ษทั ฯ ได้รบั มีดงั นี้
ใบรับรองมาตรฐานสากล
ISO 9001: 2008
(ระบบบริหารงานคุณภาพ)

ฝ่ ายหรือหน่ วยธุรกิ จย่อย
ฝ่ ายพาณิชย์สนิ ค้าและไปรษณียภัณฑ์
ฝ่ ายบริการลานจอดและอุปกรณ์ภาคพืน้
ฝ่ ายช่าง
ฝ่ ายบริหารทัวไป
่
ฝ่ ายพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร
ฝ่ ายครัวการบิน

วันหมดอายุ
มิถุนายน 2557
ธันวาคม 2558
พฤษภาคม 2556
ตุลาคม 2555
พฤษภาคม 2556
มีนาคม 2557

ISO 14001: 2004
(ระบบจัดการสิง่ แวดล้อม)

สํานักงานใหญ่ สํานักงานหลักสี่ สํานักงาน
หลานหลวง ศูนย์ปฏิบตั กิ ารทีส่ นามบินสุวรรณภูม ิ
กิจการบริการลูกค้าภาคพืน้ ทีส่ นามบินสุวรรณภูม ิ
ฝ่ ายช่าง
ฝ่ ายครัวการบิน

เมษายน 2556

ฝ่ ายครัวการบิน

สิงหาคม 2557

ได้รบั การรับรองภาพรวมทัง้ บริษทั ฯ

พฤษภาคม 2555

ฝ่ ายช่าง (สนามบินสุวรรณภูม ิ และสนามบิน
ดอนเมือง)

ตุลาคม 2555

ฝ่ ายช่าง (สนามบินอู่ตะเภา)

ตุลาคม 2555

ฝ่ ายช่าง

ไม่ระบุวนั หมดอายุ
ตรวจประเมินทุก 6 เดือน
(ตรวจประเมินครัง้ ต่อไป
เดือน มีนาคม 2555)

OHSAS 18001: 2007
(มาตรฐานระบบการจัดการ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
IOSA
(มาตรฐานการตรวจประเมิน
ความปลอดภัยด้านการปฏิบตั กิ าร
จากสมาคมขนส่งทางอากาศ
ระหว่างประเทศ)
FAR Part 145
(Repair Station)

EASA Part 145
(Approved Maintenance
Organization)

มิถุนายน 2556
กันยายน 2555

________________________________________________________________________

ส่วนที่ 1-4 หน้าที่ 19

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

ใบรับรองมาตรฐานสากล
HACCP

ฝ่ ายหรือหน่ วยธุรกิ จย่อย
ฝ่ ายครัวการบิน

วันหมดอายุ
มีนาคม 2557

GMP

ฝ่ ายครัวการบิน

มีนาคม 2557

HALAL

ฝ่ ายครัวการบิน

อยูร่ ะหว่างตรวจประเมิน

ฝ่ ายช่าง
หนึ่งในภารกิจทีบ่ ริษทั ฯ ยึดถือเป็ นหลักปฏิบตั อิ ยู่เสมอ คือ การรักษามาตรฐานด้านความปลอดภัยในระดับ
สูงสุดให้กบั ผู้โดยสารและสินค้าที่ใช้บริก ารด้วยอากาศยานของบริษัทฯ ซึ่งเป็ นส่วนสําคัญ ในการเพิม่ คุณภาพ
การให้บริการและเป็ นการสร้างความเชื่อมันให้
่ กบั ลูกค้าทีม่ ตี ่อการบินไทยอย่างยังยื
่ น บริษทั ฯ จึงดําเนินการซ่อม
บํารุงอากาศยานให้มคี วามปลอดภัยในระดับสูงสุด ตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านการขนส่งทางอากาศระดับ
สากล อันเป็ นผลให้ฝ่ายช่างของบริษัทฯ ได้รบั ใบรับรองศูนย์ซ่อมอากาศยานจากหลายหน่ วยงานของโลก อาทิ
องค์การบริหารการบินจากสหรัฐอเมริกา (Federal Aviation Administration : FAA) องค์การความปลอดภัยด้าน
การบิน แห่ ง สหภาพยุ โ รป (European Aviation Safety Agency : EASA) และสํา นั ก งานการบิน พลเรือ นแห่ ง
ประเทศญีป่ ่ ุน (Japan Civil Aviation Bureau : JCAB) พร้อมทัง้ ได้การรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 และ ISO
14001:2004 นอกจากนี้ ฝ่ ายช่างของบริษทั ฯ ยังได้รบั การรับรองตามมาตรฐาน ISO 17021 ในการให้บริการสอบ
เทียบมาตรฐานสําหรับอุปกรณ์ และเครื่องมือวัด โดยฝ่ ายช่างของบริษัทฯ ให้บริการครอบคลุมถึงการซ่อมบํารุง
อากาศยานขัน้ ลานจอด (Line Maintenance) การซ่ อ มบํ า รุงย่ อ ย (Light Maintenance) การซ่ อ มบํ า รุงใหญ่ ข นั ้
โรงงาน (Heavy Maintenance) การซ่อมบํารุงอุ ป กรณ์ และผลิต ภัณ ฑ์ (Component & Accessory Repair) การ
ซ่อมบํารุงเครื่องยนต์ (Engine Repair) บริการสอบเทียบมาตรฐาน (Calibration) และการฝึ กอบรม (Training) ทัง้
สําหรับฝูงบินของบริษทั ฯ และสายการบินอื่นๆ
ในปี 2554 ฝ่ ายช่างของบริษัทฯ ได้ ทํา ก ารซ่ อ ม บํา รุ ง อ าก าศ ย าน ใน ระ ดั บ ต่ า งๆ ดังนี้ ก ารซ่ อ ม
บํ า รุ ง ขั น้ ลานจอด (Line Maintenance) จํานวน 50,519 ครัง้ การปรับ ปรุงผลิต ภัณ ฑ์ภ ายในห้อ งโดยสารของ
เครื่องบินแบบ B747-400 จํานวน 3 ลํา และเครื่องบินแบบ B777-300 ประจําฝูงบินของบริษ ทั ฯ จํานวน 6 ลํา
การซ่อมบํารุงย่อย (Light Maintenance) จํานวน 650 ครัง้ ให้กบั ฝูงบินของบริษทั ฯ การบริการซ่อมบํารุงอากาศ
ยานขัน้ ลานจอด (Line Maintenance) จํานวน 55,752 ครัง้ การซ่ อมบํ ารุ งย่ อย (Light Maintenance) จํานวน 9 ครัง้
ให้กบั เครื่องบินของสายการบินลูกค้า การซ่อมบํารุงใหญ่ขนั ้ โรงงานจํานวน 65 ครัง้ สําหรับฝูงบินของบริษทั ฯ และ
จํานวน 8 ครัง้ ให้กบั เครื่องบินของสายการบินลูกค้า การซ่อมบํารุงเครือ่ งยนต์แบบ GE CF6-80C2B1F จํานวน 19
ครัง้ และแบบ RR Trent-800 จํา นวน 6 ครัง้ สํา หรับ ฝูง บิน ของบริษัท ฯ นอกจากนี้ ย ัง มีก ารบริก ารซ่ อ มใหญ่
(Overhaul) เครื่อ งยนต์แ บบ GE CF6-50C2 จํา นวน 1 ครัง้ และการถอดประกอบเครื่อ งยนต์ GE CF6-50C2
ให้กบั สายการบินลูกค้า MNG Airlines อีกทัง้ ยังให้การบริการสอบเทียบมาตรฐานสําหรับอุปกรณ์และเครื่องมือวัด
ของบริษทั ฯ และสายการบินอื่น ซึง่ ดําเนินการ ณ ท่าอากาศยานดอนเมืองและท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ
ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ บริษัทฯ ให้บริการซ่อมบํารุงอากาศยานขัน้ ลานจอด และการซ่อมบํารุงย่อย
โดยศูนย์ซ่อมอากาศยานดังกล่าวมีพ้นื ที่มากกว่า 190,000 ตารางเมตร รวมถึงโรงซ่อมเครื่องบิน 3-Bay Hangar
บนพื้นที่ประมาณ 24,300 ตารางเมตร ซึ่งเป็ นโรงซ่อมเครื่องบินทีม่ ขี นาดใหญ่ทส่ี ุดในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
________________________________________________________________________
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สามารถรองรับเครื่องบินทีม่ ลี ําตัวเครื่องกว้างเป็ นพิเศษได้ถงึ 3 ลําภายในเวลาเดียวกัน เช่น เครื่องบินแบบแอร์บสั
A380
ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง บริษทั ฯ ให้บริการซ่อมบํารุงใหญ่ขนั ้ โรงงาน โดยอาคารสิง่ อํานวยความสะดวก
ของการซ่อมบํารุงอากาศยานของบริษทั ฯ ณ ท่าอากาศยานดอนเมืองมีพ้นื ทีป่ ระมาณ 170,000 ตารางเมตร มีโรงซ่อม
เครื่ อ งบิ น 5 โรง ซึ่งเป็ นอาคารจอดเครื่องบินได้ทงั ้ หมด 6 ลํา เป็ นเครื่องบินทีม่ ขี นาดลําตัวกว้างแบบโบอิ้ง 747
จํานวน 3 ลํา แบบโบอิง้ 777 หรือแบบแอร์บสั A330 หรือแบบแอร์บสั A300-600 จํานวน 2 ลํา และช่องจอด 1 ช่อง
ทีส่ ามารถรองรับเครือ่ งบินขนาดเล็กแบบโบอิง้ 737 พร้อมด้วยระบบสนับสนุนครบวงจร
นอกจากนี้ ณ ท่า อากาศยานอู่ต ะเภา บริษ ัท ฯ ให้บ ริก ารซ่อ มบํา รุง ใหญ่ข นั ้ โรงงาน อาคารสิง่ อํา นวย
ความสะดวกมีพ้นื ที่ประมาณ 179,080 ตารางเมตรโดยมีอาคารจอดอากาศยานแบบ 2 ช่อง สําหรับเครื่องบิน
ทีม่ ขี นาดลําตัวกว้างแบบโบอิง้ 747 แบบโบอิง้ 777 แบบแอร์บสั A330 หรือแบบแอร์บสั A340 และช่องจอด 1 ช่อง
สําหรับเครือ่ งบินขนาดลําตัวเครือ่ งเล็กแบบโบอิง้ 737 และแบบแอร์บสั A320 พร้อมด้วยระบบสนับสนุนครบวงจร
ความพร้อมในด้านอาคารสิง่ อํานวยความสะดวก เป็ นปั จจัยเกื้อหนุ น ให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบและ
ดําเนินการซ่อมแซมในลักษณะที่มคี วามสลับซับซ้อนให้กบั เครื่องบินต่างๆ ได้หลายรูปแบบ รวมถึงการดัดแปลง
ขนาดใหญ่ เช่น การดัดแปลงโครงสร้างลําตัวและส่วนหัวของเครื่องบินแบบโบอิ้ง 747 การดัดแปลงส่วนยึดต่อ
เครื่อ งยนต์ ก ับ ปี ก เครื่อ งบิน (Pylon) สํา หรับ เครื่อ งบิน แบบโบอิ้ง 747 และการปรับ ปรุงห้อ งผู้โดยสาร (Cabin
Reconfiguration) สําหรับเครื่องบินแบบโบอิ้ง 747 และแบบโบอิ้ง 777 นอกจากนี้ ยังสามารถให้บริการซ่อมใหญ่
ด้านโครงสร้าง ด้านไฮโดรเมคคานิคอล (Hydromechanical) ด้านเครื่องยนต์ ด้านอุปกรณ์ ด้านวิทยุ ด้านเครื่องไฟฟ้ า
และอิเล็กทรอนิกส์การบิน (Avionics) รวมทัง้ บริการสอบเทียบมาตรฐาน (Calibration Services) สํา หรั บ เครื่องบิน
แบบแอร์บสั A300-600 แอร์บสั A310 แอร์บสั A330 แอร์บสั A340 โบอิง้ 737 โบอิง้ 747 และโบอิง้ 777
อาคารสิง่ อํานวยความสะดวกช่วยให้ฝ่ายช่างสามารถให้บริการซ่อมบํารุงอากาศยานขัน้ ลานจอด การซ่อม
บํารุงย่อย การซ่ อมบํารุงใหญ่ ขนั ้ โรงงานกับเครื่องบิน ทุก ลําในฝูงบินของบริษัทฯ และบริก ารซ่อมใหญ่ สําหรับ
ส่วนประกอบ ชิน้ ส่วน และอุปกรณ์อ่นื ๆ ส่วนใหญ่ของเครื่องบิน รวมถึงเครื่องยนต์บางประเภทในฝูงบินของบริษทั ฯ ได้
ทัง้ นี้ ส่วนประกอบชิน้ ส่วนและอุปกรณ์อ่นื ๆ และเครื่องยนต์ทบ่ี ริษทั ฯ ไม่ได้ทําการซ่อมใหญ่เอง บริษทั ฯ จะว่าจ้าง
ให้ผใู้ ห้บริการทีเ่ ป็ นบริษทั ภายนอกทีไ่ ด้รบั การรับรองจากผูผ้ ลิตเป็ นผูด้ าํ เนินการแทน
ฝ่ ายช่างของบริษทั ฯ ใช้สญ
ั ญามาตรฐานของสมาคมการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ และปฏิบตั ติ าม
หลัก เกณฑ์ ข องหน่ ว ยงานกํ า กับ ดู แ ลด้ า นการบิน ในต่ า งประเทศที่สํ า คัญ อาทิ องค์ ก ารบริห ารการบิน แห่ ง
สหรัฐอเมริกา (FAA) องค์การความปลอดภัยด้านการบินแห่งสหภาพยุโรป (EASA) และสํานักงานการบินพลเรือน
แห่งประเทศญี่ป่ ุน (JCAB) พร้อมกันนี้ฝ่ายช่างได้ให้บริการซ่อมบํารุงแก่สายการบินอื่นและลูกค้าอื่นๆ ไปด้วย
ลูกค้าที่สําคัญของฝ่ ายช่างของบริษัทฯ ประกอบด้วย สายการบินต่างๆ รวมถึงหน่ วยงานภาครัฐภายในประเทศ
ได้แก่ กองทัพอากาศ และกองบินตํารวจ ทัง้ นี้ บริการต่างๆ ของฝ่ ายช่าง โดยปกติแล้วจะกําหนดราคาเป็ นสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ
ในส่ ว นของการบริก ารซ่ อ มบํ า รุ ง อากาศยานขัน้ ลานจอดและซ่ อ มบํ า รุ ง ย่ อ ย คู่ แ ข่ ง หลัก ของบริษั ท ฯ
ประกอบด้วยสายการบิน หรือบริษัทซ่อมบํารุงอากาศยานที่มาให้บริการในท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ สําหรับคู่แข่ง
ที่สําคัญในส่วนการบริการซ่อมบํารุงใหญ่ขนั ้ โรงงานและการซ่อมใหญ่ ประกอบด้วยสายการบิน หรือบริษัทซ่อม
บํารุงอากาศยานทีใ่ ห้บริการถึงระดับซ่อมบํารุงใหญ่ขนั ้ โรงงาน ซึง่ ส่วนใหญ่ตงั ้ อยูภ่ ายนอกประเทศไทย
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ฝ่ ายช่างของบริษทั ฯ คํานึงถึงการให้บริการซ่อมบํารุง ควบคู่กบั คุณภาพของการให้บริการที่ดเี ลิศ จึงได้ม ี
การจัดโครงการต่างๆ เพื่อเพิม่ คุณภาพและประสิทธิภาพของการให้บริการ สําหรับโครงการสําคัญทีด่ าํ เนินการในปี
2554 มีดงั นี้
1. โครงการปรับปรุงห้องโดยสารในทุ กชัน้ ที่นัง่ โดยติดตัง้ เก้าอี้โดยสาร และระบบสื่อสาระบันเทิงใหม่
พร้อมหน้าจอที่นัง่ ส่วนตัว (In-seat VDO) ของเครื่องบินแบบ B747-400 จํานวน 4 ลํา และเครื่องบิน
แบบ B777-300 จํานวน 6 ลํา เพือ่ สร้างคุณค่า และเพิม่ ความสะดวกสบายให้แก่ลกู ค้า

2. โครงการปรับปรุงกระบวนการการล้างลําตัวเครือ่ งบิน และการล้างภายในเครื่องยนต์ (Improve Aircraft
Washing and Aircraft Engine Compressor Wash Process) เพื่อลดแรงเสียดทานของอากาศ ขณะ
ทําการบิน ทําให้ประหยัดนํ้ามัน และช่วยลดการปลดปล่อยมลภาวะสูช่ นั ้ บรรยากาศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ
บริษทั ฯ ตระหนักถึงความสําคัญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในฐานะเป็ นเครื่องมือเชิงกลยุทธ์ (Strategic
Tool) ทีใ่ ช้สนับสนุน พร้อมทัง้ ขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของบริษทั ฯ ไปสูผ่ ลสําเร็จในระยะยาว
ทัง้ ด้านการเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยังยื
่ น การบรรลุมาตรฐานการบริการลูกค้าในระดับที่สูงขึน้
และทันการณ์ รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงาน บริษทั ฯ จึงได้มกี ารวางแผน
ปฏิรูปการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทัง้ แนวทางการพัฒ นาระบบสารสนเทศและโครงสร้าง
พืน้ ฐานให้มคี วามทันสมัย คล่องตัว ยืดหยุน่ เพิม่ ขึน้ และมีความมันคงปลอดภั
่
ยในทุกกระบวนการ โดยกําหนดเป็ น
ยุทธศาสตร์หลักของบริษทั ฯ ทีจ่ ะเร่งผลักดันให้สาํ เร็จตามเป้ าหมายร่วมกัน
กระบวนการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษทั ฯ ให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ สะท้อนให้เห็น
อย่างชัดเจนผ่านทางความสะดวกสบายรูปแบบต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้มอบให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยปั จจุบนั
ลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลเทีย่ วบิน ตารางบิน การสํารองทีน่ ัง่ การออกบัตรโดยสาร การตรวจรับบัตรโดยสาร
ข้อมูลสมาชิกรอยัลออร์คดิ พลัส (Royal Orchid Plus) ข้อมูลแพ็คเกจทัวร์เอื้องหลวง (Royal Orchid Holidays)
และข้อ มู ล การขนส่ ง สิน ค้า ผ่ า นสื่อ อิเล็ก ทรอนิ ก ส์แ ละอุ ป กรณ์ เคลื่อ นที่แ บบพกพา (Electronic and Mobile
Service) ต่างๆ ทีเ่ ชือ่ มต่อกับเครือข่ายของการบินไทย
เพือ่ รองรับกับจํานวนผูใ้ ช้บริการทีเ่ พิม่ ขึน้ ให้ได้รบั ความสะดวกรวดเร็ว และมีความพึงพอใจต่อการเข้าถึง
บริการต่างๆ บริษทั ฯ จึงขยายการให้บริการในรูปแบบทีห่ ลากหลายมากขึน้ โดยมาพร้อมกับบริการใหม่ทต่ี ดิ ตัง้
ผ่า นเว็บ ไซต์ www.thaiairways.com อัน ได้แ ก่ ระบบสั ่งอาหารเมนู พ เิ ศษล่ว งหน้า สํา หรับ ผู้โ ดยสารชัน้ หนึ่ง
และชัน้ ธุรกิจทีเ่ ดินทางจากกรุงเทพฯ ไปยังภูมภิ าคยุโรป และการจัดเก็บข้อมูลไลฟ์ สไตล์ของสมาชิกรอยัลออร์คดิ พลัส
(Royal Orchid Plus) ซึ่งสมาชิกสามารถบันทึกและแก้ไขข้อมูลของตนเองได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้ได้รบั บริการ
ทีต่ รงกับความต้องการมากทีส่ ดุ เป็ นต้น อีกทัง้ บริษทั ฯ ยังมีการให้บริการผ่านอุปกรณ์เคลื่อนทีแ่ บบพกพา (Mobile
Service) ที่ลูกค้าสามารถใช้งานได้ทงั ้ บนโทรศัพท์ม ือถือ สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต ผ่านทางหลายช่องทางด้วยกัน
อาทิ เว็บ ไซต์ m.thaiairways.com การสัง่ การด้ว ยเสีย ง (Speech Recognition) เป็ นภาษาไทย ที่ห มายเลข
โทรศัพท์ 0-2400-4000 การสอบถามข้อมูลผ่าน SMS (SMS Broadcasting & Query) มาที่หมายเลข 4514455
และ Mobile Application ซึ่งครอบคลุม การบริก ารแบบเดียวกับ ในเว็บ ไซต์ m.thaiairways.com อํานวยความ
สะดวกสบายในการชําระค่า บัต รโดยสารผ่ านบัต รเครดิต และสามารถออกบัต รโดยสารได้ท ัน ที พร้อมทัง้ ยัง
เสริมสร้างประสบการณ์ผใู้ ช้ให้ดยี งิ่ ขึน้ ด้วย THAI m Service ซึ่งสามารถใช้ได้กบั สมาร์ทโฟนบางประเภท รวมถึง
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THAI Touch บนแท็บเล็ตบางประเภท โดยลูกค้าสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้ดว้ ยตนเองผ่านทาง App Store
ยิง่ ไปกว่านัน้ บริษทั ฯ ยังมีแผนพัฒนาระบบ Mobile Application บนระบบปฏิบตั กิ ารอื่นๆ พร้อมทัง้ จะเพิม่ การ
ั นาระบบให้ลูก ค้าสามารถรับ บัตรขึ้น เครื่องบน
บริก ารให้เทียบเท่าเว็บ ไซต์ www.thaiairways.com และได้พ ฒ
โทรศัพ ท์ม ือ ถือ (Mobile Boarding Pass) โดยจะเริ่ม ใช้ก ับ เที่ย วบิน ภายในประเทศที่อ อกจากท่ า อากาศยาน
สุวรรณภูมเิ ป็ นสถานีแรก
สําหรับรายการสะสมไมล์รอยัลออร์ค ิดพลัส (Royal Orchid Plus) บริษัทฯ ทําการติดตัง้ ระบบรองรับ
สมาชิกภาพแพลททินัม ซึ่งเป็ นระดับสูงสุดของรอยัลออร์คดิ พลัสสําหรับสมาชิกทีม่ เี อกลักษณ์ในการเดินทางที่
โดดเด่นในชัน้ หนึ่งและชัน้ ธุรกิจกับบริษทั ฯ และดํารงสถานภาพบัตรทองมานาน โดยบริษทั ฯ จะทําการเรียนเชิญ
เป็ น สมาชิก ระดับ แพลททินั ม พร้อ มมอบสิท ธิป ระโยชน์ ท่ีคุ้ม ค่ า ในการเดิน ทางกับ บริษัท ฯ ในคราวต่ อ ๆ ไป
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังได้ตดิ ตัง้ ระบบฐานข้อมูลลูกค้าระดับแพลททินัม ทีเ่ ดินทางในชัน้ หนึ่งและชัน้ ธุรกิจของบริษทั ฯ
(Top Customer Profile) โดยมีการเชื่อมต่อข้อมูลลูกค้าที่ถูกบันทึกจากทุกจุดบริการ (Service Touch Point) ได้แก่
การสํารองทีน่ ัง่ และออกบัตรโดยสาร การตรวจรับบัตรโดยสาร การใช้หอ้ งรับรองรอยัลเฟิ รส์ ทและรอยัลซิลค์เลานจ์
การให้บริการบนเครือ่ ง ซึง่ เอือ้ ต่อการให้บริการทีถ่ ูกต้องและรวดเร็ว
เพื่อสนับสนุ น การปฏิบ ัติงานของฝ่ ายงานต่างๆ ให้เป็ น ไปด้วยความราบรื่น มีค วามรวดเร็วและเกิด
ประโยชน์ สูงสุด บริษัทฯ จึงเลือกระบบสารสนเทศที่มปี ระสิทธิภาพมาใช้ในการดําเนินงาน อาทิ ระบบบริหาร
รายได้ (Origin & Destination Revenue Management System) ซึ่ ง เป็ นการวิเคราะห์ แ ละคาดการณ์ ค วาม
ต้องการในการเดินทางของผู้โดยสารถึงระดับเส้นทางการเดินทางและจุดขายทัง้ เครือข่ายการบิน เพื่อให้การ
วางแผนและคัดเลือกการขายที่นัง่ เป็ นไปอย่างเหมาะสมกับระดับราคาและความต้องการเดินทางของผูโ้ ดยสาร
ระบบข้อมูลตารางบิน อัตโนมัติ (Automatic Flight Information) ซึ่งใช้ในฝ่ ายครัวการบิน เพื่อจัดเตรียมอาหาร
สํ า หรับ ผู้ โ ดยสารในแต่ ล ะเที่ ย วบิ น ให้ เ พี ย งพอกั บ ความต้ อ งการ และระบบ Restaurant and Puff & Pie
Management System ซึง่ ใช้บริหารจัดการในทุกขัน้ ตอนของการดําเนินงานครัว นับตัง้ แต่การสังซื
่ ้อรายการสินค้า
วัตถุดบิ และเบเกอรี่ จากผูแ้ ทนจําหน่ าย จนกระทังถึ
่ งการวิเคราะห์ การวางแผนการผลิต การสังซื
่ ้อ กระบวนการ
จัดเก็บรายได้ และการจัดทําเอกสารทางด้านการเงิน โดยระบบดังกล่าวสามารถเชื่อมโยงข้อมูลการขาย การบัญชี
ไปยังระบบบัญชีกลางโดยอัตโนมัติ
นอกเหนือจากระบบอํานวยความสะดวกทัง้ ต่อลูกค้าและบุคลากรแล้ว บริษทั ฯ ยังมีระบบอื่นๆ เชื่อมต่อ
กับองค์กรภายนอก เพื่อเป็ นไปตามมาตรฐาน กฎหมาย ข้อกําหนดทางธุรกิจ และความปลอดภั ย อาทิ ระบบ
e-Customs สํา หรับ เขตปลอดอากร (Customs Free Zone) ซึ่งเป็ น ระบบที่จ ัด เตรีย มเพื่อ รองรับ กระบวนการ
นํ าเข้าและส่งออกในเขตปลอดอากรตามประกาศของกรมศุลกากร ที่กําหนดให้ทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
นําเข้าวัตถุดบิ จากต่างประเทศเพือ่ มาประกอบอาหารสําหรับบริการบนเครือ่ งบิน ต้องผ่านพิธกี ารใบขนสินค้า หรือ
รายงานการนํ า เข้าและออกในรูป แบบอิเล็ก ทรอนิ ก ส์แ ท น เอ ก ส า ร แ ล ะ ร ะ บ บ E-Formalities ซึ่ ง พ ร้ อ ม
ให้ บ ริ ก ารกั บ บริษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง และกรมศุลกากร ซึง่ เป็ น
ระบบสนับสนุนการส่งข้อมูลรายชื่อผูโ้ ดยสาร รายชื่อลูกเรือ และรายละเอียดสินค้าตลอดจนไปรษณียภัณฑ์ของแต่
ละเทีย่ วบินทัง้ ขาเข้าและขาออก ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ บริษทั ท่าอากาศยาน
ไทย จํากัด (มหาชน) สํานักงานตรวจคน เข้าเมือง และกรมศุลกากร
บริษั ท ฯ เล็ง เห็ น ถึ ง ความสํ า คัญ ของความรับ ผิด ชอบขององค์ ก รธุ ร กิ จ ต่ อ สัง คมและสิ่ง แวดล้ อ ม
(Corporate Social Responsibility : CSR) จึงมีนโยบายลดปริมาณการใช้กระดาษ โดยหันมาใช้ระบบสารสนเทศ
สนับสนุ น กระบวนการทํางานภายในองค์กรมากขึน้ อาทิ กระบวนการรับสมัครนักบิน การชําระเงิน ค่าสมัค ร
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ผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ อี ก ทั ง้ ยัง มี อี ก หลายระบบที่ อ ยู่ ใ นช่ ว งดํ า เนิ น การ เช่ น ร ะ บ บ บ ริ ห า ร ก า ร ป ร ะ ชุ ม
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-Meeting System) ซึ่งช่วยให้ผูบ้ ริหารสามารถสืบค้นเอกสารการประชุม รายงานการประชุม
และเอกสารอ้างอิง ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ ตบุ๊ค และแท็บเล็ตได้อย่างรวดเร็ว ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
(e-Inter Office Communication) ซึ่งใช้ในการสื่อสารระหว่างหน่ วยงานในองค์กร และระบบจั ด เก็ บ เอกสาร
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-Document) เช่น เอกสารงานวิจยั การบิน และประวัตนิ ักบิน ฯลฯ เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่าย
เพิม่ ประสิทธิภาพการทํางาน ควบคูไ่ ปกับการลดภาวะโลกร้อน
ในด้า นการบริห ารความเสี่ย ง บริษ ัท ฯ มีม าตรการป้ อ งกัน ศู น ย์ค อมพิว เตอร์ใ ห้ม ีค วามปลอดภัย
ในระดับสูง และสามารถดําเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงวิกฤตมหาอุทกภัยที่ผ่านมา บริษทั ฯ สามารถ
ดําเนินมาตรการขัน้ ตอนต่างๆ อาทิ การย้ายการปฏิบตั กิ ารไปประจําทีศ่ ูนย์คอมพิวเตอร์ทป่ี ลอดภัย รวมทัง้ เตรียมความพร้อม
ของศูนย์สาํ รองทีอ่ ยู่นอกพืน้ ทีใ่ ห้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ โดยการปฏิบตั กิ ารในช่วงเวลาดังกล่าวสําเร็จลุล่วงไปด้วย
ความร่วมมือของทุกฝ่ ายงาน จึงไม่สง่ ผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจแต่อย่างใด
ตัง้ แต่ปี 2555 เป็ นต้นไป จะเป็ นช่วงเวลาแห่งการบูรณาการระบบสารสนเทศหลักของบริษทั ฯ โดยการ
เปลีย่ นจากระบบคอมพิวเตอร์เมนเฟรม ไปสู่ระบบเครือข่ายทีม่ คี วามทันสมัยและประสิทธิภาพมากขึน้ อันจะช่วย
สนับสนุนการดําเนินธุรกิจในหลายๆ ด้านได้มากขึน้ เช่น
- ระบบการขายและการบริก ารลูก ค้า (Passenger Services System) การปรับระบบการสํา รองที่
นั ง่ การควบคุมระบบการสํารองทีน่ ัง่ การออกบัตรโดยสาร และการให้บริการ Check-in ผูโ้ ดยสารของ
การบินไทยไปสู่ Platform ใหม่ ทีม่ คี วามทันสมัย สามารถตอบสนองการบริการลูกค้า ปรับเปลีย่ นความ
ต้องการด้านธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว และเพิม่ ประสิทธิภาพการทํางานได้ดยี งิ่ ขึน้
- New Loyalty System เป็ น ระบบใหม่ข องรายการสะสมไมล์ร อยัล ออร์ค ดิ พลัส (Royal Orchid
Plus) เพื่อการสร้างและรักษาฐานลูกค้า ส่งเสริมและสนับสนุ นการตลาดของบริษัทฯ อันนํ าไปสู่การ
ดําเนินการรณรงค์และส่งเสริมการขาย (Campaign Management) ทีม่ ปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
- Global Tour Management System เพื่อสร้างและขยายเครือข่ายการซื้อขายโปรแกรมการท่องเทีย่ ว
ทัว ร์เอื้อ งหลวง (Royal Orchid Holidays) ให้ เป็ นระบบการขายตรงผ่ า นอิน เทอร์เน็ ต ไปยัง ลู ก ค้ า
กลุ่มเป้ าหมายมากขึน้ และสนับสนุ นกระบวนการสร้างแพคเก็จทัวร์ได้หลากหลาย เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้มากขึน้
- Commercial Data Warehouse เป็ นระบบคลัง ข้อ มู ล ซึ่ง จัด เก็บ ข้อ มู ล การเดิน ทางของผู้โ ดยสาร
เทีย่ วบิน ฯลฯ ใช้ในการเก็บข้อมูลของลูกค้าแบบครบวงจร พร้อมทัง้ นําข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อการบริหาร
จัดการด้านการขาย การตลาด และการวางแผนออกแบบการบริการให้มคี วามจําเพาะเจาะจงมากขึน้
- New Cargo IT System เป็ น ระบบใหม่ท่ีท นั สมัย มาทดแทนระบบ ORCHIDS ในการสนับ สนุ น
การปฏิบตั ิก ารคลังสิน ค้า การสํารองและจัดระวางบรรทุก การขาย การบริห ารรายได้ ตลอดจนการ
จัดการบัญชีรายได้ เพื่อเพิม่ รายได้จากการขนส่งสินค้า ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน และศักยภาพ
การแข่งขัน ตลอดจนสร้างความพึงพอใจให้แก่ลกู ค้า
- Corporate SAP (Finance & Accounting) เป็ นโครงการเพิม่ ประสิทธิภาพกระบวนการจัดเก็บรายได้
การเงินและการบัญชี ให้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพมากขึน้ รวมทัง้ การบริหารงานบุคคล โดยเชือ่ มโยงระบบ
SAP และฐานข้อมูลทุก ระบบในปั จจุบนั และอนาคตให้เป็ นระบบเดียวกัน (Integrated ERP System)
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และสามารถจัด ทํ า ระบบข้อ มู ล บริห ารกลาง (Corporate MIS System) ที่ส มบู ร ณ์ เพื่อ ประกอบการ
ตัดสินใจของผูบ้ ริหาร
- โครงสร้างพืน้ ฐานเทคโนโลยีสารสนเทศอีกหลายระบบกําลังอยูใ่ นช่วงการปรั บ เปลี่ ย นเช่ น เดี ย วกั น
ทัง้ การปรับปรุงการบริหารจัดการ การนําเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ นั สมัยมาประยุกต์ใช้ เพื่อรองรับการ
เปลีย่ นแปลงของระบบหรือโครงสร้างด้านธุรกิจ เช่น
- Application Integration Platform (ESB & ODS) เพื่ อ ให้ ก ารเชื่ อ มต่ อ ระบบสารสนเทศต่ า งๆ
มีโครงสร้างทางเทคนิคในรูปแบบมาตรฐานสากล และสามารถใช้ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
ระบบทีส่ าํ คัญทีจ่ ะเริม่ ใช้การเชือ่ มต่อดังกล่าวเป็ นระบบแรก คือ Passenger Services System
- Cloud Computing เป็ นการนํ าเทคโนโลยีท่ที นั สมัย ตลอดจนแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศใน
รูปแบบใหม่มาต่อยอดในส่วนของ Server Virtualization ทีบ่ ริษทั ฯ ได้ดาํ เนินการไว้แล้ว เพื่อให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการทางธุรกิจได้อย่างทันการณ์มากขึน้
- โครงการในกลุ่ม e-Collaboration เพื่อปรับปรุงการเผยแพร่ขา่ วสารข้อมูลและบริการของบริษทั ฯ และ
ผ่ายงานต่างๆ ให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ ผ่านการสนับสนุ นการสื่อสาร การทํางานร่วมกันของพนักงาน
การบริหารจัดการและแบ่งปั นความรูภ้ ายในองค์กร ให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ ตลอดจนลดค่าใช้จ่าย และ
สนับสนุ น Green IT โดยได้มกี ารพัฒนาระบบต่างๆ ภายใต้โครงการดังกล่าว เช่น ระบบจัดการเอกสาร
อิเล็ก ทรอนิก ส์ (e-Document) จัด เตรีย มโครงสร้า งพื้น ฐานและโปรแกรมสนับ สนุ น การสื่อ สารและ
การทํ า งานร่ว มกัน ของพนั ก งานในองค์ก ร (Corporate Unified Communication and Collaboration)
ระบบการบริหารจัดการและแบ่งปั นความรู้ (Knowledge Management) ให้เป็ นคลังความรูข้ ององค์กร
ทีบ่ คุ ลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงได้งา่ ย และสามารถนําไปใช้ในการปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิผล
นอกจากนี้ ยัง มีก ารพัฒ นาระบบอื่น ๆ อาทิ ระบบโครงสร้า งพื้น ฐานกุ ญ แจสาธารณะ (Public Key
Infrastructure) เพื่ อ รองรับ การลงลายมื อ ชื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Digital Signature) ในการทํ า ธุ ร กรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ และ Web Service Security เพื่อรองรับการเข้าถึงระบบสารสนเทศผ่านเครือข่ายการสื่อสารและ
ระบบรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมของผูใ้ ช้งาน ทัง้ พนักงาน ลูกค้า และคู่ค้า ที่ได้รบั สิทธิให้สามารถเข้าถึง
ระบบข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องได้ต ลอดเวลา ทุ ก สถานที่ท่ีม ีเครือข่ายสื่อสาร ทัง้ นี้ เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรฐาน
กฎหมาย ข้อกําหนดทางธุรกิจ และความปลอดภัย ซึ่งจะเกื้อหนุ นให้ระบบมีความน่ าเชื่อถือและสร้างความมันใจ
่
ให้แก่ผใู้ ช้ทงั ้ ภายในและภายนอก
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ด้วยตระหนั ก ถึงความสํา คัญ ด้า นการบริห ารทรัพ ยากรบุ ค คลซึ่งมีค่ ายิ่งต่ อความสํา เร็จ ในการเพิ่ม ขีด
ความสามารถในการแข่งขัน และเป็ นปั จจัยหลักขับเคลื่อนบริษทั ฯ ให้สามารถบรรลุเป้ าหมายได้อย่างมันคงและ
่
ยังยื
่ น สร้างความประทับใจให้แก่ลกู ค้าด้วยบริการทีด่ เี ลิศเปี่ ยมด้วยเสน่หแ์ ห่งความเป็ นไทย บริษทั ฯ จึงได้กาํ หนด
แผนยุทธศาสตร์ทงั ้ ในระยะสัน้ และระยะยาว ทีม่ ุ่งเน้นการเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและ
โครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจในอนาคต ด้วยโครงสร้างต้นทุนด้านบุคลากรทีย่ ดื หยุ่นและสามารถ
แข่งขันได้ โดยการเสริมสร้างศักยภาพของพนักงานให้มคี วามรู้ ความเชีย่ วชาญ มีทกั ษะทีจ่ ําเป็ นและสอดคล้อง
กับภารกิจทุกแขนงของบริษทั ฯ ตลอดจนมีการเสริมสร้างความรัก ความผูกพัน คุณธรรม จิตสํานึกทีด่ ี และความ
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ภาคภูมใิ จทีไ่ ด้เป็ นส่วนหนึ่งของการบินไทย อันเป็ นรากฐานสําคัญส่งเสริมให้การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
แนวใหม่ ข องบริษัท ฯ มีป ระสิท ธิภ าพ เพีย บพร้อ มด้ว ยผู้บ ริห ารบริษั ท ฯ และบุ ค ลากรที่ม ีศ ัก ยภาพ ทัก ษะ
ความสามารถ และความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับสูง
เพื่อสนองกลยุทธ์ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น ในปี 2554 บริษัทฯ จึงเริม่ ดําเนินการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
ระบบชัน้ งาน (New Job Classification System) และนําการบริหารกําลังคนแนวใหม่ (Modern Staffing) มาใช้ใน
การจัดหากําลังคน เพื่อจัดสรรอัตรากําลังให้เหมาะสมกับประเภทการจ้างตามลักษณะงาน และสัดส่วนโครงสร้าง
กําลังคนของแต่ละสาย/ฝ่ าย รวมทัง้ ยังพิจารณาบุคลากรใหม่ตามลักษณะของกลุ่มงานที่มที กั ษะงานแตกต่างกัน
เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจ พร้อมกับลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรในระยะยาว โดยหน่ วยธุรกิจ
สนับสนุนทีเ่ กีย่ วเนื่องโดยตรงกับการขนส่งได้เริม่ ดําเนินการตามมาตรการดังกล่าวแล้ว
ในด้า นขยายขอบเขตการสร้า งวัฒ นธรรมที่เ น้น ผลการปฏิบ ตั ิง าน (Performance-based Culture)
เพื่อสรรสร้างวัฒนธรรมการทํางานทีเ่ น้นผลการปฏิบตั งิ านและความรับผิดชอบ บริษทั ฯ มีการถ่ายทอดตัวชี้วดั
ผลการดําเนินงานจากผูบ้ ริหารระดับสูงไปยังพนักงานทุกระดับทั ่วทัง้ องค์กร รวมทัง้ กําหนดแนวทางทีช่ ดั เจน
ในการประเมินผล และเชื่อมโยงผลการปฏิบตั งิ านเข้ากับอัตราผลตอบแทน ส่งผลให้พนักงานมีผลการปฏิบตั งิ าน
เป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับเป้ าหมายของบริษทั ฯ อย่างดีเยีย่ ม โดยในปี 2554 บริษทั ฯ ได้ดําเนินการจัดทํา
Key Result Area (KRA) และตัวชีว้ ดั (Key Performance Indicator : KPI) ในระดับผูจ้ ดั การแผนกขึน้ ไป
ด้านการสร้างกระบวนการจัดการความรูส้ าํ คัญขององค์กร (Knowledge Management) บริษทั ฯ ได้จดั การ
บรรยายให้ค วามรู้ และอบรมเชิงปฏิบ ัติก ารคัดเลือกหน่ วยงานต้น แบบในการจัด การความรู้ ออกแบบระบบ
สารสนเทศ KM Website และจัดกิจกรรมให้พนักงานมีส่วนร่วม ผ่านทางการประกวดออกแบบ KM Mascot และ
Theme & Tone ของ KM Website เพื่อ ก่ อ ให้เกิด วัฒ นธรรมการแลกเปลี่ย นการเรีย นรู้อ ย่ า งทัว่ ถึงทัง้ องค์ก ร
ควบคูก่ บั การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการองค์ความรูอ้ ย่างเป็ นระบบ อันนําไปสูก่ ารเป็ นองค์กรแห่งการเรียนรู้
(Learning Organization) ตามเจตนารมณ์ทบ่ี ริษทั ฯ มุง่ หมายไว้
ในด้านความผูกพันของพนักงานทีม่ ตี ่อองค์กร (Employee Engagement) บริษทั ฯ ดําเนินการสํารวจความ
ผูกพันของบุคลากรที่มตี ่อองค์กร รวมถึงได้วางแผนการเสริมสร้างความผูกพันในบางสายงานแล้ว เพื่อเพิม่ พูน
ความภัก ดีข องบุ ค ลากร อัน เป็ น แรงผลัก ดัน สํา คัญ ให้บุ ค ลากรดัง กล่ า วพร้อ มที่จ ะทุ่ ม เทแรงกายและแรงใจ
ในการสรรค์สร้างผลงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ มอบให้แก่องค์กรอย่างเต็มความสามารถ ด้วยความภาคภูมใิ จทีไ่ ด้เป็ น
ส่วนหนึ่งของการบินไทย
ด้านการวางแผนสืบทอดตําแหน่ ง (Succession Plan) เพื่อช่วยลดปั ญ หาการขาดพนัก งานในตําแหน่ ง
สําคัญ บริษัทฯ จะทําการประเมิน สถานการณ์ และคาดการณ์ ล่วงหน้ าไว้เป็ น ระยะ พร้อมทัง้ มีก ารสรรหาและ
ตระเตรียมบุคคลากรทีม่ คี ุณสมบัตติ รงกับตําแหน่ งดังกล่าวไว้เพื่อทดแทนอยู่เสมอ โดยออกแบบระบบการพัฒนา
พนักงานทีม่ ศี กั ยภาพสูง (Talent) ทีจ่ ําเป็ นต่อการดําเนินงานของบริษทั ฯ กรณีทต่ี ําแหน่ งสําคัญว่างลงไม่ว่าด้วย
เหตุผลใด
บริษัท ฯ ได้ดํ า เนิ น การพัฒ นาและปรับ ปรุ งกระบวนการทํ า งานข้า มสายงาน (Cross-functional) ให้ ม ี
ประสิทธิภาพเพิม่ มากขึน้ อย่างต่อเนื่อง โดยมีวตั ถุปะสงค์เพื่อปรับปรุงรูปแบบการทํางานของแต่ละหน่ วยงาน
ให้มลี กั ษณะประสานงานร่วมกัน และมีการแบ่งปั นข้อมูลร่วมกันอย่างเหมาะสม โดยได้กําหนดกรอบแนวทาง
การเพิม่ ประสิทธิภาพการทํางานระหว่างหน่วยงานให้ทุกหน่วยงานสามารถนําไปปฏิบตั ใิ ช้ได้อย่างเป็ นรูปธรรม
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นอกจากนี้ บริษ ทั ฯ ยังได้เริม่ ทบทวนปรับ โครงสร้า งองค์ก รสู่ก ารเป็ น โครงสร้า งองค์ก รแบบแนวราบ
(Flat Organization) โดยปรับ ปรุง โครงสร้า งองค์ก รให้ก ระชับ (Lean and Mean) และมีข อบเขตการควบคุ ม
(Span of Control) ทีเ่ หมาะสมสอดคล้องกับวิสยั ทัศน์และภารกิจ อันจะเอื้อผลประโยชน์โดยรวมให้แก่ บริษทั ฯ
สืบไปในภายภาคหน้า

ธุรกิ จที่เกี่ยวเนื่ องโดยตรงกับการขนส่ง

การบริการขนส่งสิ นค้า พัสดุภณ
ั ฑ์และไปรษณี ยภัณฑ์
นอกเหนื อจากการยึดมันในปรั
่
ช ญา “มุ่งมันส่
่ งมอบบริก ารที่ดีท่ีสุดให้แ ก่ ลูก ค้า” ในด้านบริก ารเที่ยวบิน
พาณิชย์แล้ว การให้บริการขนส่งสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ทางอากาศเป็ นอีกสิง่ หนึ่งทีบ่ ริษทั ฯ มุ่งหมายเพื่อคงไว้ซง่ึ
มาตรฐานในระดับสากล โดยการปรับปรุงสร้างเสริมศักยภาพและความแข็งแกร่งให้แก่คุณภาพสินค้าและบริการใน
ทุกขัน้ ตอนอย่างละเอียดถีถ่ ว้ น ควบคู่ไปกับประสิทธิภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยทีด่ ี และการบริการรวดเร็ว
ผสานกลิน่ อายเสน่ หแ์ บบไทย เพื่อให้ลูกค้าของการบินไทยได้รบั ความพึงพอใจในระดับสูงสุดจากทุกการให้บริการ
อันนําไปสูส่ ายสัมพันธ์ทย่ี งยื
ั ่ นระหว่างบริษทั ฯ และลูกค้าตลอดไป
การบริการขนส่งสิ นค้าทางอากาศ
การบริการขนส่งสินค้าครอบคลุมถึงการขนส่งสินค้าทางอากาศทัวไป
่ การขนส่งสินค้าทางอากาศทีต่ อ้ งการ
ความระมัดระวังในการขนส่งเป็ นพิเศษ (เช่น สินค้าสด สัตว์ท่ยี งั มีชวี ติ อยู่ วัตถุมคี ่า ศิลปวัตถุ และวัตถุอนั ตราย)
และการขนส่งไปรษณียภัณฑ์ บริษทั ฯ ให้ความสําคัญกับการทําการตลาดในส่วนของการให้บริการขนส่งสินค้าชนิด
พิเศษต่ า งๆ โดยเฉพาะอย่า งยิ่งกลุ่ม สิน ค้า ที่ต้องการควบคุม อุณหภูม ิเป็ นพิเ ศษ วัตถุม ีค่า และสิน ค้า เร่งด่ว น
ทีต่ ้องการความรวดเร็ว เป็ นต้น เนื่องจากบริษทั ฯ สามารถสร้างรายได้ต่อหน่ วยจากการขนส่งประเภทดังกล่าว
ได้สูงกว่าการบริการการขนส่งประเภทอื่นๆ นอกจากนี้ เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้บริการได้อย่าง
ตรงเป้ า บริษทั ฯ ยังเพิม่ การให้บริการการขนส่งสินค้าในรูปแบบทีห่ ลากหลายมากขึน้ อาทิ การบริการขนส่งสินค้า
เร่งด่วนระหว่างประเทศทีร่ บั ประกันสินค้าถึงสนามบินปลายทางตามระยะเวลาทีก่ ําหนด (TGForce) บริการขนส่ง
สินค้าทีซ่ ้อื จากประเทศไทยส่งกลับไปยังต่างประเทศในราคาประหยัดและรวดเร็ว (THAIPAC) บริการขนส่งสินค้า
เร่งด่วนภายในประเทศ (Thai Express Cargo : TEC) บริก ารขนส่งรถยนต์ภ ายในประเทศ (Transportation of
Automobiles) และบริการขนส่งสินค้าของสด หรือทีเ่ น่าเสียง่าย (Perishable Cargo : PER)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษทั ฯ ให้บริการขนส่งพัสดุภณ
ั ฑ์และไปรษณียภัณฑ์ไปยังจุดหมายปลายทาง
ประจํา (ไม่รวมกรุงเทพฯ) จํานวน 76 เมืองใน 33 ประเทศ โดยทุกแห่งล้วนเป็ นส่วนหนึ่งของเครือข่ายเส้นทางบิน
ของเทีย่ วบินขนส่งผูโ้ ดยสารแบบประจําของบริษทั ฯ อีกทัง้ บริษทั ฯ ยังให้บริการขนส่งสินค้าด้วยเครื่องบินบรรทุก
สินค้าโดยเฉพาะ (Freighter) ไปยังจุดหมายปลายทางสําคัญเป็ นประจํา จํานวน 4 เมือง (Dubai, Delhi, Frankfurt,
Amsterdam) ทัง้ นี้ รายได้จ ากการขนส่งพัส ดุภ ณ
ั ฑ์แ ละไปรษณีย ภัณ ฑ์ใ นปี 2554 รวมกัน คิด เป็ น ร้อ ยละ 15
ของรายได้จากการดําเนินการรวมของบริษทั ฯ
บริษัท ฯ มีก ารดําเนิ น กิจกรรมส่งเสริม การตลาดที่เหมาะสมกับ ลูก ค้ากลุ่ม เป้ าหมายให้เชื่อมต่ อกับแผน
ส่งเสริมการตลาดของธุรกิจอื่นของบริษทั ฯ เช่น การขนส่งผูโ้ ดยสาร พร้อมทัง้ ขยายขอบเขตการให้บริการในการรับ
การขนส่งทางอากาศไปยังเมืองทีบ่ ริษทั ฯ ไม่ได้ทําการบิน (Off-line) และการจัด Customer Airline Seminar เพื่อ
กระชับความสัมพันธ์กบั สายการบินลูกค้า ให้แน่นแฟ้ นมากขึน้ ทัง้ นี้ กิจกรรมดังกล่าวล้วนเป็ นไปเพือ่ เพิม่ มูลค่าของ
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ผลิตภัณฑ์โดยรวมของบริษทั ฯ และเป็ นการให้บริการแบบไร้รอยต่อ (Seamless Services) เพื่อเพิม่ ความร่วมมือ
ประสานงานกับสายการบินอื่นๆ อีกทัง้ ยังสร้างความมันใจให้
่ แก่ลูกค้าในการเลือกใช้บริการกับทางบริษทั ฯ ในระยะยาว
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีขอ้ ตกลงร่วมกับสายการบินอื่นๆ ซึ่งรวมถึงข้อตกลงการแลกเปลี่ยนการรับขนส่ง
ผู้โ ดยสารระหว่ า งกัน ตามข้อ ตกลงมาตรฐานของสมาคมขนส่ ง ทางอากาศระหว่ า งประเทศ (IATA Interline
Arrangements) ซึ่งบริษัทฯ สามารถซื้อพื้นที่สําหรับขนส่งสินค้าบนเที่ยวบินของสายการบินซึ่งเป็ นสมาชิกของ
สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (หรือขายพืน้ ทีร่ ะวางในเทีย่ วบินของบริษทั ฯ) ได้อกี ด้วย
บริษทั ฯ คิดอัตราค่าบริการขนส่งพัสดุภณ
ั ฑ์และไปรษณียภัณฑ์ตามสกุลเงินท้องถิน่ ณ จุดต้นทางของสินค้า
ทีจ่ ะขนส่ง โดยกลยุทธ์การกําหนดราคาของบริษทั ฯ จะคํานึงถึงปั จจัยทางด้านระดับการให้บริการ ความอ่อนไหว
ต่ อ เวลา (Time Sensitivity) สภาพการแข่ ง ขัน ในแต่ ล ะตลาดและแต่ ล ะช่ ว งเวลา ตลอดจนความต้ อ งการที่
เปลีย่ นแปลงไปตามฤดูกาล ระยะทางในการบิน ราคานํ้ามันเชือ้ เพลิง รวมถึงปั จจัยอื่นๆ ทีส่ าํ คัญและเกีย่ วข้อง
ทัง้ นี้ ในการดําเนิน กิจการการขนส่งพัสดุภณ
ั ฑ์และไปรษณียภัณ ฑ์ทางอากาศ บริษัทฯ ต้องแข่งขัน กับ
สายการบินต่างๆ ทีท่ ําการบินในเส้นทางทีบ่ ริษทั ฯ ให้บริการอยู่ โดยมาพร้อมรูปแบบการให้บริการที่เหมือนหรือ
คล้ายคลึงกับบริษทั ฯ รวมทัง้ ยังต้องแข่งขันกับผูใ้ ห้บริการขนส่งพัสดุภณ
ั ฑ์และไปรษณียภัณฑ์แบบเบ็ดเสร็จที่ม ี
สถานีขนส่งภาคพืน้ ดินเป็ นของตนเอง และให้บริการขนส่งทางอากาศในลักษณะทีม่ กี ารรับของจากสถานทีข่ องผูส้ ่ง
และจัดส่งให้ถงึ สถานทีข่ องผูร้ บั (door-to-door) แม้ว่าปั จจุบนั การแข่งขันในธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศมีแนวโน้ม
สูงขึน้ จากการเปิ ดเสรีทางอุตสาหกรรมการบินในประเทศไทยมากขึน้ แต่ดว้ ยข้อจํากัดในสิทธิการบินของประเทศ
ไทย ผูใ้ ห้บริการเหล่านัน้ จึงยังไม่อาจแข่งขันกับบริษัทฯ ได้ในระดับที่มนี ัยสําคัญ โดยบริษัทฯ ได้เผชิญกับภาวะ
แข่งขัน ในตลาดการขนส่ง สิน ค้า ทางอากาศภายในประเทศอยู่บ า้ ง แต่ถ อื ว่า เป็ น รายได้ส ่ว นน้อ ยจากรายได้
โดยรวมทีบ่ ริษทั ฯ ได้รบั จากการขนส่งทางอากาศ
การบริการคลังสิ นค้า
บริษทั ฯ เป็ นผูใ้ ห้บริการจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศทีใ่ หญ่ทส่ี ุด ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ โดยมีลูกค้า
ที่เป็ นสายการบินต่างชาติ 58 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554) การดําเนินงานจัดการสินค้าของบริษัทฯ
ประกอบไปด้วยการจัดการสินค้าทัวไป
่ สินค้าทีต่ อ้ งได้รบั การดูแลพิเศษ (เช่น สินค้าสด สัตว์ทย่ี งั มีชวี ติ อยู่ วัตถุมคี ่า
ศิลปวัตถุ และวัตถุอนั ตราย) ทัง้ นี้ ในต้นปี 2553 บริษัทฯ ได้จดั ตัง้ ศูนย์ขนส่งสินค้าสดซึ่งมีห้องเย็น เพื่ออํานวย
ความสะดวกในการขนส่งสินค้าประเภทดังกล่าว และการให้บริการขนส่งสินค้าทีต่ อ้ งการควบคุมอุณหภูมเิ ป็ นพิเศษ
ด้วยตู้คอนเทนเนอร์ทสี่ ามารถเก็บรักษาความเย็นได้ตงั ้ แต่ต้นทางจนถึงสถานีปลายทาง โดยมีอุณหภูมเิ พิม่ ขึน้
ไม่เกิน 2 องศาเซลเซียส นอกจากนี้ บริษัท ฯ ยังเพิ่ม การให้บ ริก ารรูป แบบใหม่ อาทิ การจัดการบรรทุ ก สิน ค้า
สําหรับลูกค้าทีข่ นส่งด้วยเครื่องบินของการบินไทย การให้บริการจัดส่งถึงบ้าน (to-door) และการให้บริการรับของ
จากสถานทีข่ องผูส้ ่งและจัดส่งให้ถงึ สถานทีข่ องผูร้ บั (door-to-door) พร้อมขัน้ ตอนผ่านพิธศี ุลกากรสําหรับสินค้าที่
ขนส่งเข้ามายังประเทศไทย บริษทั ฯ จัดตัง้ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Cargo Contact Center : CCC) เพื่อให้บริการด้าน
ข้อมูลข่าวสารแก่ลูกค้าทีส่ ามารถได้รบั คําตอบ ณ จุดเดียว (One stop information service center for customer)
ปรับปรุงการให้บริการระบบ Track and Trace ซึ่งลูกค้าสามารถติดตามสถานการณ์ขนส่งสินค้าผ่านทางเว็บไซต์
www.thaicargo.com โดยลูกค้าสามารถรับทราบสถานะของสินค้าได้ละเอียดขึน้ นอกจากนี้ ยังได้ทําการปรับปรุง
ขัน้ ตอนการดําเนินงานจนสามารถลดระยะเวลาในการส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ามันใจในการให้
่
บริการ
ของบริษทั ฯ และสามารถลดรายจ่ายรวมถึงข้อผิดพลาดในการดําเนินงานได้ ยิง่ ไปกว่านัน้ เพื่อตอกยํ้าถึงความได้
มาตรฐานระดับ สากล การจัด การไปรษณียภัณ ฑ์ หน่ ว ยธุร กิจ พาณิช ย์ส นิ ค้า และไปรษณีย ภัณ ฑ์ข องบริษ ัท ฯ
ยังได้รบั การรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 อีกด้วย ขณะนี้บริษทั ฯ กําลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาระบบจัดการ
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ขนส่งสินค้าระบบใหม่ทท่ี นั สมัย (New Cargo IT System) เพือ่ สนับสนุนการดําเนินธุรกิจ และเพิม่ ขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของฝ่ ายการพาณิชย์สนิ ค้าและไปรษณียภัณฑ์ ตลอดจนการบริหารรายได้ให้แก่ฝ่ายบัญชีรายได้
ซึง่ จะสามารถเริม่ ใช้ระบบใหม่ดงั กล่าวได้ภายในปี 2555
ในปี 2554 กิจการพาณิชย์สนิ ค้าและไปรษณียภัณฑ์ของบริษทั ฯ จัดการสินค้าจํานวน 567,570 ตัน ให้แก่
สินค้าทีข่ นส่งโดยเครื่องบินของบริษทั ฯ และจํานวน 407,020 ตัน ให้แก่สายการบินลูกค้า โดยส่วนใหญ่สญ
ั ญา
การจัดการสินค้ามีระยะเวลา 2-3 ปี และกําหนดมูลค่าของสัญญาเป็ นสกุลเงินบาทหรือเงินดอลลาร์สหรัฐ
ข้อมูลการบริ การพาณิ ชย์สินค้า พัสดุภณ
ั ฑ์ และไปรษณี ยภัณฑ์
การบริการพาณิ ชย์สินค้า พัสดุภณ
ั ฑ์
และไปรษณี ยภัณฑ์

ปี 2554

ปี 2553

ปี 2552

รายได้คา่ ระวางขนส่ง (ล้านบาท)(1)………………………..............

28,092.0

28,230.0

19,348.1

ปริมาณการขนส่งพัสดุภณ
ั ฑ์ (RFTK) (ล้านตัน-กม.) (2)…………..

2,765.9

2,894.7

2,092.1

ปริมาณการผลิตด้านพัสดุภณ
ั ฑ์ (ADTK) (ล้านตัน-กม.) (2)………..

4,918.8

4,708.2

4,016.3

อัตราส่วนการขนส่งพัสดุภณ
ั ฑ์ (%) (2)…………………………….

56.2

61.5

52.1

รายได้คา่ ระวางขนส่งเฉลีย่ ต่อหน่วย (บาท/ตัน-กม.) (3)…………..

9.89

9.50

8.9

หมายเหตุ:

(1)

รวมรายได้คา่ ระวางขนส่งพัสดุภณ
ั ฑ์และไปรษณียภัณฑ์จากเทีย่ วบินแบบประจํา เทีย่ วบิน
แบบไม่ประจํา และการเช่าพืน้ ระวางบนเครือ่ งบินขนส่งสินค้า

(2)

รวมความจุจากเที่ยวบินแบบประจํา เที่ยวบินแบบไม่ประจํา และการเช่าพื้นที่ระวางบน
เครือ่ งบินขนส่งสินค้า

(3)

รายได้คา่ ระวางขนส่งพัสดุภณ
ั ฑ์รวมค่าธรรมเนียมชดเชยค่านํ้ามันและค่าธรรมเนียมความ
เสีย่ งภัยจากสงคราม หารด้วยปริมาณการขนส่งพัสดุภณ
ั ฑ์

การบริ การภาคพืน้
ด้วยความมุ่งมันที
่ จ่ ะเป็ นผูใ้ ห้บริการภาคพืน้ ซึ่งครอบคลุมทัง้ การให้บริการต้อนรับและอํานวยความสะดวก
แก่ผโู้ ดยสาร การให้บริการอากาศยาน ตลอดจนการให้บริการลานจอดและอุปกรณ์ภาคพืน้ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพเพิม่ ขึน้
อย่างต่ อเนื่ อง โดยอิงกับ นโยบายสร้างความประทับใจสูงสุดให้ก ับลูก ค้า ด้วยบริก ารที่รวดเร็ว มีป ระสิท ธิภาพ
ถูกต้องแม่นยํา ด้วยต้นทุนทีส่ ามารถแข่งขันได้ เพื่อให้หน่ วยงานธุรกิจการบริการภาคพืน้ ทัง้ สถานีภายในประเทศ
และสถานีต่างประเทศมีความแข็งแกร่งและยังยื
่ น ตอบสนองความต้องการของลูกค้าของการบินไทยและสายการบิน
ลูกค้าให้ได้มากที่สุด บริษัทฯ จึงดําเนินการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารองค์กร โดยควบรวมฝ่ ายบริการลูกค้า
ภาคพืน้ และฝ่ ายบริการอุปกรณ์ภาคพืน้ เข้าด้วยกันเป็ นหน่ วยธุรกิจการบริการภาคพืน้ เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยง
ในเชิงกลยุทธ์ นโยบาย และมาตรฐานการให้บริการที่สอดประสานกัน จากสายการบังคับบัญ ชาที่อยู่ในทิศทาง
เดียวกัน อันจะเอื้อประโยชน์ต่อแนวทางการดําเนินธุรกิจมากขึน้ และเป็ นปั จจัยหนึ่งทีส่ ่งเสริมให้บริษทั ฯ ประสบ
ความสําเร็จตามเป้ าหมายในการอํานวยความสะดวกและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าในทุกขัน้ ตอนของ
การเดินทาง
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มาตรฐานคุ ณ ภาพการบริก ารและความปลอดภัย ด้านการบริก ารลูก ค้า ภาคพื้น และการบริก ารอุ ป กรณ์
ภาคพื้นเป็ นสิง่ ที่สามารถรับประกันได้เป็ นอย่างดีว่าลูกค้าการบินไทยจะได้รบั ทัง้ ความสุขและความปลอดภัยจาก
การใช้บริการ โดยองค์กรระดับสากลต่างๆ ได้ให้การรับรองมาตรฐานคุณภาพด้านดังกล่าวของบริษทั ฯ ไว้ ดังนี้
- มาตรฐานการบริก าร (International Organization for Standardization : ISO9001) จาก TUV NORD
(Certification Body) ด้วยระบบการจัดการตาม ISO9001 : 2008 โดยมีการตรวจติดตามและรับรองใหม่
อย่างต่อเนื่องเป็ นประจําทุก 3 ปี ตัง้ แต่ปี 2542 เป็ นต้นมา
- มาตรฐานคุ ณ ภาพบริก ารและความปลอดภัย (IATA Operational Safety Audit : IOSA) ซึ่งได้รบั การ
รับ รองจากสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (International Air Transportation Association :
IATA) ตัง้ แต่ปี 2543 โดยมีการตรวจติดตามอย่างต่อเนื่องทุก 2 ปี
- ม า ต รฐ า น ค ว า ม มั น่ ค งก า รบิ น (Aviation Security) จ า ก ห น่ ว ย งา น Transportation Security
Administration (TSA) ในสังกัด Department of Homeland Security (DHS) ของสหรัฐอเมริกา สําหรับ
เทีย่ วบินทีบ่ นิ ตรงเข้า/ออก สหรัฐอเมริกา ตัง้ แต่ปี 2544 โดยมีการตรวจติดตามใหม่ทุกปี
- มาตรฐานความมัน่ คงการบิน (Aviation Security) จากหน่ ว ยงาน Australian Government Office of
Transport Security (OTS) สํ า หรับ เที่ ย วบิ น ที่ บิ น เข้า /ออกประเทศออสเตรเลีย ตัง้ แต่ ปี 2549 และ
ดําเนินการตรวจติดตามต่อเนื่องทุกปี
การบริการลูกค้าภาคพื้น
บริษทั ฯ ได้นําเสนอการบริการทีม่ คี ุณภาพคงไว้ซ่งึ ความงดงามของเสน่ ห์แห่งความเป็ นไทย ทัง้ ผลิตภัณฑ์
และสิง่ อํานวยความสะดวกทีไ่ ด้มาตรฐานระดับสากลในทุก จุดสัม ผัส ซึ่งสอดรับเป็ นอย่างดีก บั นโยบายมุ่งเน้น
การพัฒนาคุณภาพการบริการให้เป็ นเลิศ เพื่อการเป็ นสายการบินอันดับหนึ่งในด้านบริการลูกค้าภาคพื้น ผลจาก
ความมุ่งมันทุ
่ ่มเทในการพัฒนาการบริการอย่างไม่หยุดยัง้ ส่งผลให้ในปี 2554 บริษทั ฯ ได้รบั รางวัล Skytrax
Best Airline Ground Services 2011 ในลําดับที่ 2
ในส่วนของการให้บริการของบริษัทฯ นัน้ เริม่ ตัง้ แต่บริการต้อนรับและอํานวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร
ชัน้ หนึ่งและชัน้ ธุรกิจ บริเวณชานชาลาท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ บริการตรวจรับบัตรโดยสารในห้องรับรองพิเศษ
สําหรับผูโ้ ดยสารชัน้ หนึ่ง (Royal First Check-in Lounge) บริการเคาน์เตอร์ตรวจรับบัตรโดยสารสําหรับผูโ้ ดยสาร
ชัน้ ธุรกิจ พร้อมบริเวณทีพ่ กั รับรอง (Royal Orchid Premium Area) บริการช่องทางพิเศษสําหรับพิธกี ารตรวจ
คนเข้าเมืองสําหรับผูโ้ ดยสารชัน้ หนึ่งและชัน้ ธุรกิจ บริการนํ าส่งไปยังเครื่องบิน ตลอดจนการอํานวยความสะดวก
เมื่อผูโ้ ดยสารเดินทางมาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ (Post Flight Services) นอกจากนี้ ยังมีศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ
ณ จุดเดียว (One Stop Services) ให้บริการสํารองทีน่ ัง่ ให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับการเดินทาง และการบริการพิเศษสําหรับ
ผูโ้ ดยสารทีต่ ้องการความช่วยเหลือ อาทิ ภิกษุ สามเณร เด็ก ผูส้ ูงอายุ และผูโ้ ดยสารทีเ่ ดินทางครัง้ แรก เป็ นต้น
อีกทัง้ ยังมีการบริการสําหรับผูโ้ ดยสารทีต่ อ้ งการความสะดวกตัง้ แต่บริเวณชานชาลาถึงปลายทาง โดยคิดค่าบริการ
เพิม่ เติม (Meet and Assist Services) และให้บริการแก่สายการบินลูกค้า ทัง้ ด้านการบริการผู้โดยสาร สัมภาระ
และระวางบรรทุก ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ
ห้อ งรับ รองพิเศษ (Royal Orchid Lounge) พร้อ มให้บ ริก ารและอํ า นวยความสะดวกสบายแก่ ผู้โดยสาร
ชัน้ หนึ่ ง ชัน้ ธุ ร กิจ สมาชิก แพลททินั ม่ (Royal Orchid Plus Platinum Member) และสมาชิก บัต รทอง (Royal
Orchid Plus Gold Member) โดยมีบ ริก ารอาหารและเครื่อ งดื่ม ในลัก ษณะ A-La-Carte Restaurant Concept
________________________________________________________________________

ส่วนที่ 1-4 หน้าที่ 30

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

บริก ารห้อ งพัก ส่ว นตัว (Slumber Room) ห้อ งพัก ผ่อ นสํา หรับ ครอบครัว (Family Room) ห้อ งสํา หรับ เด็ก
(Kid Room) Wi-fi Internet และคอมพิวเตอร์ ตลอดจนการบริก ารห้องอบไอนํ้า ห้องซาวน่ า และบริก ารสปา
(Royal Orchid Spa) การให้บริการต่างๆ ดังกล่าวมีส่วนส่งเสริมให้บริษทั ฯ ได้รบั รางวัล Skytrax Best Airline
First Class Lounge ในลําดับที่ 2
เพื่อเป็ นทางเลือกแก่ผู้โดยสารมากขึ้น บริษัทฯ ยังได้นําเสนอนวัตกรรมหลากหลายรูปแบบ อาทิ บัตรที่นัง่
อินเทอร์เน็ตซึ่งอํานวยความสะดวกแก่ผโู้ ดยสารทีซ่ ้อื บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยมิได้ชําระเงินผ่านบัตรเครดิต
ให้สามารถเช็คอินผ่านทางอินเตอร์เน็ต ตลอดจนสามารถยกเลิกการตรวจสอบบัตรโดยสารผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้
ด้วยตนเองภายในระยะเวลาที่กํา หนด และสามารถพิม พ์บ ตั รที่นัง่ ได้ด้วยตนเอง หรือ ตรวจสอบบัต รโดยสาร
ผ่านทางโทรศัพ ท์ม ือถือ จากรุ่น ที่สามารถใช้งานผ่านโปรแกรมบราวเซอร์ ซึ่งสามารถตรวจสอบบัตรโดยสาร
ล่วงหน้าก่อนเวลาเครื่องออก เลือกปรับเปลีย่ นทีน่ ัง่ ได้จากแผนผังทีน่ ัง่ ของเครื่องบิน และใส่หมายเลขสมาชิกสะสม
ไมล์ได้ โดยเมื่อระบบทําการตรวจสอบบัตรโดยสารแล้ว จะปรากฏข้อมูลรายละเอียดของการตรวจสอบบัตรโดยสาร
อาทิ ชื่อ ผู้โดยสาร เที่ย วบิน เส้น ทาง และหมายเลขที่นั ง่ บนหน้ า จอโทรศัพ ท์ม ือ ถือ และการให้บ ริก าร SMS
ตรวจสอบบัต รโดยสาร ซึ่งผู้โดยสารสามารถส่ ง SMS ขอทํ า การตรวจสอบบัต รโดยสารผ่ า นโทรศัพ ท์ ม ือ ถือ
นอกจากนี้ เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน บริษทั ฯ ได้เริม่ ให้บริการตรวจรับบัตรโดยสารทีส่ ถานีรถไฟฟ้ า
มักกะสัน (Bangkok City Air Terminal : BCAT) แก่ผู้โดยสารที่ใช้บริการรถไฟฟ้ าสายด่วนมักกะสัน-สุวรรณภูม ิ
แล้วตัง้ แต่เดือนมกราคม 2554
เพื่อความตรงต่อเวลาของเทีย่ วบิน การหมุนเวียนของเครื่องบินทีเ่ ป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ความถูกต้อง
และรวดเร็วในการเชื่อมต่อเทีย่ วบินของผูโ้ ดยสารและกระเป๋ าสัมภาระ บริษทั ฯ ได้จดั ตัง้ ศูนย์ควบคุมการปฏิบตั กิ าร
ภาคพื้ น (Ground Operation Control Center : GOCC) เพื่ อ เป็ นศู น ย์ ก ลางในการสื่อ สาร ควบคุ ม ดู แ ล และ
ตรวจสอบกิจกรรมการบริการภาคพืน้ โดยรวม รวมถึงการแก้ไขปั ญหากรณีเหตุการณ์ไม่ปกติ และการลดค่าใช้จ่าย
ในการปฏิบตั ิการให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ กรณี เกิดเหตุสุดวิสยั จากเที่ยวบินล่าช้า หน่ วยงาน
สนั บ สนุ น การบริก าร (Service Delivery Support) จะเร่งทํ า การช่ ว ยเหลือ ผู้โดยสารทัง้ ในส่ว นของผู้โดยสารที่
เดินทางออก และผูโ้ ดยสารต่อเครื่อง ทีป่ ระสบปั ญหาจากเหตุการณ์ดงั กล่าวให้สามารถเดินทางต่อไปยังจุดหมาย
ปลายทางได้อย่างราบรืน่ พร้อมทัง้ ได้รบั ความสะดวกสบาย และความปลอดภัยมากทีส่ ดุ
ในส่วนของการบริการลูกค้าภาคพืน้ ของบริษทั ฯ ณ สถานีต่างประเทศประมาณ 60 สถานีนัน้ จะดําเนินการ
โดยผู้ให้บ ริก ารท้ อ งถิ่น ยกเว้น ท่ า อากาศยานกาฐมัณ ฑุ ประเทศเนปาล และท่ า อากาศยานการาจี ประเทศ
ปากีสถาน ซึง่ บริษทั ฯ เป็ นผูใ้ ห้บริการ เช่นเดียวกับในประเทศไทย
บริษทั ฯ เชื่อมันว่
่ าด้วยนโยบายรักษาระดับการให้บริการทีด่ เี หนือความคาดหวัง ซึง่ มาพร้อมกับความมุ่งมัน่
ในการพัฒนาระบบงานและนวัตกรรมการบริการลูกค้าภาคพื้น ผ่านทางศักยภาพที่ยอดเยีย่ มของพนักงานฝ่ าย
บริการลูกค้าภาคพื้น จะนํ าพาบริษัทฯ สู่การบรรลุเป้ าหมายความเป็ นเลิศในการบริการ เพื่อความแข็งแกร่งและ
เติบโตอย่างยังยื
่ นของการบินไทยต่อไปในอนาคต

การบริการอุปกรณ์ภาคพื้น
การบริก ารอุป กรณ์ ภาคพื้น เป็ น หนึ่ งในกิจกรรมสนับ สนุ น ให้บ ริษัท ฯ เป็ น สายการบิน ที่ม ีจุดเด่น ในด้าน
บริการที่ครบวงจรแบบ One-Stop Service อันนํ าไปสู่ความได้เปรียบในการแข่งขัน โดยผ่านทางการให้บริการ
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ควบคู่ไปพร้อมกับบริการภาคพืน้ ต่างๆ ทัง้ การบริการลูกค้าภาคพืน้ การบริการพาณิชย์สนิ ค้าและไปรษณียภัณฑ์
การบริการซ่อมบํารุงอากาศยาน และครัวการบิน ครอบคลุมทัง้ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ท่าอากาศยานอู่ตะเภา รวมทัง้ ท่าอากาศยานภูมภิ าคทีม่ เี ทีย่ วบินของบริษทั ฯ ปั จจุบนั บริษทั ฯ เป็ นผูน้ ํ าของธุรกิจ
การบิน ด้วยจํานวนสายการบินลูกค้ามากกว่า 80 สายการบิน ให้บริการเทีย่ วบินต่อปี มากกว่า 180,000 เทีย่ วบิน
บริษ ทั ฯ จึงเล็งเห็น ความสํา คัญ ของการพัฒ นาปรับ ปรุงกระบวนการให้บ ริก ารอุป กรณ์ภ าคพืน้ อย่า งต่อ เนื่ อ ง
เพื่อรองรับการขยายตัวของปริมาณเทีย่ วบิน ด้วยหมายมั ่นทีจ่ ะเป็ นผูใ้ ห้บริการอุปกรณ์ภาคพืน้ ทีล่ ูกค้าเลือกใช้
เป็ นอันดับแรก
บริษัทฯ มีการดําเนินงานตามระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 : 2000 และมุ่งปรับปรุงระบบมาตรฐาน
ความปลอดภัยให้ครอบคลุมในทุกพืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ าน เพื่อรักษาไว้ซ่งึ มาตรฐานการตรวจประเมินความปลอดภัยด้าน
การปฏิบตั กิ ารของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA Operational Safety Audit : IOSA) ที่บริษทั ฯ
ได้การรับรองจาก IATA อย่างต่อเนื่อง อันเป็ นรากฐานสําคัญ ของการคงไว้ซึ่งศักยภาพในการบริหารงานด้าน
ความปลอดภัย ให้พร้อมรองรับการให้บริการทัวทุ
่ กพื้นที่ของท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ เพื่อสร้างความไว้วางใจ
ให้แก่ลกู ค้าในการใช้บริการ และเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันได้อย่างยังยื
่ น
ในด้านการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน บริษัทฯ ได้ติดตัง้
ระบบรักษาความปลอดภัย ซึ่งครอบคลุมถึงระบบกล้องทีววี งจรปิ ด (Close Circuit Television : CCTV) และระบบ
ควบคุมการตรวจสอบการเข้าออกของบุคคล โดยนํ าระบบตรวจสอบข้อมูลชีวภาพมาควบคุมงานด้านการรักษา
ความปลอดภัยในพื้นที่การปฏิบตั ิงาน เพื่อป้ องกันความเสี่ยงต่อภัยคุกคามจากการก่อการร้าย และเป็ นไปตาม
กฎหมาย กฎระเบีย บ และข้อกํ าหนดของกรมการขนส่ งทางอากาศและของบริษัท ท่ า อากาศยานไทย จํา กัด
(มหาชน) นอกจากนี้ ความสะอาดถูกหลักอนามัยยังเป็ นสิง่ ทีส่ ร้างความเชือ่ มันและความพึ
่
งพอใจให้แก่ลกู ค้าในการ
ใช้บริการอุปกรณ์ ภาคพื้นของบริษัทฯ มาโดยตลอด เนื่องจากบริษัทฯ ได้ดําเนินมาตรการในด้านดังกล่าวอย่าง
เคร่งครัด โดยมีการให้บริการทําความสะอาดภายในอากาศยานด้วยมาตรฐาน Secure Clean จากประเทศอังกฤษ
และมาตรการทําความสะอาดภายในอากาศยาน 36 จุด ที่ผู้โดยสารจะต้องมีการสัมผัส โดยเน้ นการเช็ดฆ่าเชื้อ
รวมถึงการทําความสะอาดช่องระบายอากาศบนเครือ่ งบิน
ขณะเดียวกับการดําเนินการปรับปรุงและเพิม่ ประสิทธิภาพของการให้บริการอุปกรณ์ภาคพื้นให้มคี ุณภาพ
ครบถ้วนตามความต้องการของลูกค้า บริษทั ฯ ยังคํานึงถึงการบริหารจัดการต้นทุนในการดําเนินงานไปพร้อมกัน
โดยมีโครงการประหยัดการใช้น้ํามันเชือ้ เพลิงของอุปกรณ์ภาคพืน้ การลดต้นทุนในการเก็บรักษาอะไหล่ซ่อมบํารุง
และการปรับปรุงระบบการซ่อมบํารุงอุปกรณ์ เพื่อเพิม่ ผลกําไรของบริษทั ฯ จากการบริหารจัดการอุปกรณ์ภาคพืน้
และการใช้ทรัพย์สนิ ประเภทต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สงู สุด

ครัวการบิน
ครัวการบินเป็ นหน่ วยธุรกิจหนึ่งภายใต้การบินไทย ประกอบด้วยธุรกิจหลัก 2 ประเภท ได้แก่ ธุรกิจผลิต
อาหารเพื่อ ให้บ ริก ารแก่ ผู้โดยสารสายการบิน และธุ ร กิจ ผลิต และจํา หน่ า ยอาหารเพื่อ ให้บ ริก ารภาคพื้น เช่ น
ภัตตาคาร ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ สแนคบาร์ ร้านเบเกอรี่ Puff & Pie ร้านอาหารสวัสดิการ การให้บริการ
จัดเลีย้ งทัง้ ในและนอกสถานที่ เป็ นต้น
ครัวการบินมีฐานการปฏิบตั ิการ 2 แห่ง คือ ครัวการบิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ ซึ่งมีพ้นื ที่ประมาณ
70,000 ตารางเมตร ตัง้ อยู่ในเขตปลอดอากร ดําเนินการผลิตอาหารเพื่อให้บริการแก่ผู้โดยสารสําหรับเที่ยวบิน
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ระหว่างประเทศของบริษทั ฯ รวมถึงผูโ้ ดยสารของสายการบินอื่นๆ อีกกว่า 50 สายการบิน และครัวการบิน ณ
ท่าอากาศยานดอนเมือง ซึ่งมีพน้ื ทีป่ ระมาณ 40,000 ตารางเมตร ดําเนินการผลิตอาหารเพื่อให้บริการแก่ผโู้ ดยสาร
สําหรับเทีย่ วบินภายในประเทศของบริษทั ฯ และสําหรับธุรกิจภาคพืน้ นอกจากนี้ ครัวการบินยังขยายการให้บริการ
ไปสูห่ ลายจังหวัดของประเทศไทย อาทิ การให้บริการภัตตาคารทีท่ ่าอากาศยานเชียงราย เชียงใหม่ กระบีแ่ ละภูเก็ต
พร้อมกับผลิตอาหารเพื่อให้บริการแก่ผู้โดยสารของบริษัทฯ และของสายการบินอื่นๆ ที่ทําการบินไปยังจังหวัด
ดังกล่าวอีกด้วย
เพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่าลูกค้าของการบินไทยจะได้รบั ทัง้ ความพึงพอใจในรสชาติอาหารทีค่ รัวการบินจัดเตรียมไว้
ให้บริการ และความปลอดภัยถูกหลักอนามัย ครัวการบินจึงทําการผลิตอาหารโดยใช้ระบบวิธกี ารทีด่ ตี ามหลักการ
ผลิต อาหารของกระทรวงอุ ต สาหกรรมแห่ง ประเทศไทย ควบคู่ก ับ ระบบการวิเ คราะห์อ นั ตรายและจุ ด วิก ฤติ
ที่ต้อ งควบคุ ม ทัง้ ด้า นความสะอาดและสุข อนามัย ในปี 2554 ครัวการบิน มีส่วนแบ่ งการตลาดประมาณ 71%
ประกอบด้วยสายการบินลูกค้ารวมทัง้ สิน้ 57 สายการบิน โดยให้บริการทัง้ หมด 70,243 เทีย่ วบิน มีภารกิจในการ
ผลิตและจัดสรรอาหารประมาณ 65,890 ชุดต่อวัน อันประกอบด้วย อาหารสําหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศของ
บริษัทฯ จํานวน 31,435 ชุด อาหารสําหรับเที่ยวบินภายในประเทศของบริษัทฯ จํานวน 13,684 ชุด และอาหาร
สํา หรับ เที่ย วบิน ของสายการบิน อื่น อีก จํา นวน 20,771 ชุด จากภารกิจ ดัง กล่า ว สะท้อ นให้เ ห็น อย่า งชัด เจน
ถึงการยืนหยัดอย่างมันคงในฐานะผู
่
น้ ําด้านธุรกิจผลิตอาหารและบริการแก่สายการบินของครัวการบิน
ความมุ่งมันพั
่ ฒนาเพื่อคงคุณภาพระดับสูงสุดในทุกรายละเอียดของการดําเนินการจัดเตรียมอาหาร เป็ น
รากฐานสําคัญ ให้ค รัวการบิน ได้รบั การรับ รองมาตรฐานระดับ สากลที่สําคัญ ต่ างๆ อาทิ ระบบบริห ารคุณ ภาพ
สุขลักษณะและความปลอดภัยของอาหารเชิงบูรณาการ (Quality Hygiene and Safety : QHS) ซึ่งเป็ นมาตรฐาน
ระดับสากลภายใต้การยอมรับจากสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศและองค์กรอนามัยโลก โดยเป็ นระบบที่
ควบรวมระบบคุ ณ ภาพ ISO 9001:2008 ระบบ Good Manufacturing Practice (GMP) และ Hazard Analysis
and Critical Control Point (HACCP) เข้าไว้ดว้ ยกัน นอกจากนี้ ครัวการบินยังได้รบั การรับรองตามระบบมาตรฐาน
ISO 14001:2004 ระบบการจัด การอาชีว อนามัย และความปลอดภัย OHSAS 18001:2007 และระบบ HAL-Q
(Halal-GMP/HACCP)
ด้วยความเชี่ยวชาญ ความชํานาญ และประสบการณ์อนั ยาวนานกว่า 4 ทศวรรษ ในการดํา เนิน ธุรกิจ
ด้านอาหารตามมาตรฐานที่เป็ นที่ยอมรับระดับสากล ทําให้ครัวการบินได้รบั รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานระดับประเทศประจําปี 2554 ทัง้ ยังมีส่วนสําคัญผลักดันให้
การบินไทยได้รบั รางวัลสายการบินยอดเยีย่ มอันดับที่ 1 ประเภทการให้บริการอาหารบนเครื่องบินชัน้ ประหยัด
ยอดเยีย่ ม (World’s Best Economy Class Catering) จากสกายแทรกซ์ ในปี เดียวกัน
แม้ว่าในปี 2554 ครัวการบินจะได้รบั ผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว รวมทัง้ วิกฤตการณ์ต่างๆ
ไม่ว่าจะเป็ นสถานการณ์ทางการเมือง ราคานํ้ามันในตลาดโลกทีป่ รับตัวสูงขึน้ ประกอบกับภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ
ในต่างประเทศและมหาอุทกภัยในประเทศไทย แต่ดว้ ยความมุ่งมันของฝ่
่
ายบริหารและพนักงานทีร่ ว่ มแรงร่วมใจกัน
ต่อสูแ้ ละพลิกฟื้ นสถานการณ์ โดยอาศัยการปรับกลยุทธ์ในด้านต่างๆ ให้เหมาะสม สอดคล้องกับความท้าทาย
ที่รุ ม ล้อ มรอบด้า น อาทิ การชะลอการลงทุ น ที่ไ ม่ม ีค วามจํา เป็ น เร่ง ด่ ว น การปรับ ลดค่า ใช้จ่า ยเพื่อ ลดต้น ทุ น
ในการดําเนิน งาน การประหยัดพลังงาน และการนําเอาระบบบริหารเพื่อประสิทธิภาพ (Lean Management)
มาประยุ ก ต์ ใ ช้ใ นกระบวนการปฏิบ ัติง านต่ า งๆ ช่ ว ยให้ภ าระต้น ทุ น ที่บ ริษัท ฯ ต้อ งแบกรับ อยู่ ม ีร ะดับ ลดลง
อันเอือ้ ต่อการปรับโครงสร้างต้นทุนให้เหมาะสมต่อการแข่งขันในธุรกิจการบิน
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หน่ วยธุรกิ จการบินไทยสมายล์
ท่ามกลางสภาวะการแข่งขันของธุรกิจการบินที่ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิง่ จากการ
ขยายตัวอย่า งรวดเร็วของสายการบิน ต้นทุนตํ่า บริษัทฯ จึงดําเนิน การจัดตัง้ หน่ วยธุรกิจการบิน “THAI Smileไทยสมายล์” ซึง่ เป็ น Sub-Brand และยังคงเป็ นส่วนหนึ่งของบริษทั ฯ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ภาพลักษณ์
และตําแหน่งทางการตลาดของการบินไทย โดยหน่ วยธุรกิจดังกล่าวจะให้บริการรับและส่งต่อผูโ้ ดยสารให้กบั การบิน
ไทยด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่มมี าตรฐานอยู่ในระดับใกล้เคียงกัน เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ด้านต้นทุนในตลาดเส้นทางบินระยะใกล้ในภูม ิภาคเอเชียของบริษัทฯ รวมทัง้ เป็ นเครื่องมือหนึ่งที่สําคัญ สําหรับ
ตอบสนองความต้องการเชิงกลยุทธ์ให้แก่การบินไทย
หน่ วยธุรกิจการบินไทยสมายล์มตี ําแหน่ งทางการตลาดอยู่ระหว่างการบินไทย และสายการบินต้นทุนตํ่า
โดยภาพลักษณ์ตราสินค้าของหน่ วยธุรกิจการบินไทยสมายล์ จะเน้นทีค่ วามสดใส ทันสมัย (Trendy) ให้บริการด้วย
ความเป็ นมิตร พร้อมใส่ใจในรายละเอียด (Friendly) และมีความคุม้ ค่า (Worthy) ลูกค้ากลุ่มเป้ าหมายหลักของหน่วย
ธุรกิจการบินไทยสมายล์ ร้อยละ 30 จะเป็ นผูโ้ ดยสารทีเ่ ดินทางเชื่อมต่อกับเทีย่ วบินของการบินไทย ในขณะทีร่ อ้ ยละ
70 จะเป็ นผูโ้ ดยสารทีเ่ ดินทางในเส้นทางบินของการบินไทยสมายล์เพียงอย่างเดียว
ในส่วนของฝูงบินหน่ วยธุรกิจการบินไทยสมายล์ ใช้เครื่องบินลําตัวแคบแบบแอร์บสั A320 -200 พิสยั การบิน
ประมาณ 3,500 กิโ ลเมตร หรือ เทีย บเท่ า กับ ประมาณ 2-3 ชัว่ โมงบิน ซึ่ง สอดคล้อ งเป็ น อย่ า งดีก ับ รู ป แบบ
การดําเนินธุรกิจทีม่ ุ่งเน้นทําการบินในเส้นทางบินระยะใกล้ ครอบคลุมจุดหมายสําคัญต่างๆ จํานวนมากในภูมภิ าคเอเชีย
อาทิ จีน อินเดีย และอาเซียน เป็ นหลัก ควบคู่กบั การให้ความสําคัญต่อความถีข่ องจํานวนเทีย่ วบิน ทัง้ นี้ หน่วยธุรกิจ
การบินไทยสมายล์มคี วามต้องการเครื่องบินจํานวน 4 ลําในปี 2555 และจะขยายเป็ น 11 ลําในปี 2558 โดยจะเริม่
ทําการบินตัง้ แต่เดือนกรกฎาคม 2555 เป็ นต้นไป
การดําเนิ นงานด้านสิ่ งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
ด้วยวิสยั ทัศน์ แ ห่งการเป็ นสายการบินที่ร บั ผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม บริษัท ฯ ได้เร่งผลัก ดันให้ม ี
การพัฒ นาระบบการจัด การสิ่งแวดล้อ มที่ดีในการดํา เนิ น งานทุ ก ภาคส่ ว น โดยกํ า หนดยุ ท ธศาสตร์ด้า นความ
รับผิดชอบต่อสังคมอย่างเป็ นรูปธรรม ครอบคลุมถึงการบริหารจัดการเชื้อเพลิงอากาศยานให้มปี ระสิทธิภาพสูงสุด
ทัง้ ในด้านการปรับปรุงกระบวนการปฏิบตั งิ าน กรรมวิธี และวิธกี ารในการดูแลรักษาเครื่องยนต์อากาศยานให้มคี วามสมบูรณ์
อยู่เสมอ รวมทัง้ สนับสนุ นให้มกี ารศึกษาการใช้พลังงานทดแทนประเภทเชื้อเพลิงชีวภาพ (Biofuels) กับเครื่องบิน
ของบริษทั ฯ เพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ออกสู่ชนั ้ บรรยากาศ ควบคู่ไปกับการกระตุน้ ให้
สายการบินในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟิกได้พจิ ารณาการใช้เชื้อเพลิงอากาศยานชีวภาพมากขึ้น เพื่อลดการใช้น้ํ ามัน
อากาศยานทีผ่ ลิตมาจากฟอสซิลให้ได้ในอนาคต ซึ่งการบินไทยต้องการให้เกิดการผลักดันอย่างจริงจังในการผลิต
เชื้อเพลิงอากาศยานชีวภาพสําหรับใช้ในอุตสาหกรรมการบินทัง้ ภายในประเทศและภูมภิ าคนี้ ภายใต้ “โครงการ
พัฒนาเชือ้ เพลิงอากาศยานชีวภาพในการบินอย่างยังยื
่ น” โดยกําหนดเป็ นแผนความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ อาทิ
บริษัทผู้ผ ลิตนํ้ ามัน สถาบัน วิจยั สถาบัน การศึกษา และหน่ วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย
รวมทัง้ บริษทั ผูผ้ ลิตเครื่องบินในต่างประเทศ นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังดําเนินการเสริมสร้างจิตสํานึกการมีส่วนร่วม
ในความรับผิดชอบต่อสังคมของทุกภาคส่วน ทัง้ ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ชุมชนและ
ประชาชนทัวไป
่ ผ่านทางการสนับสนุ นสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศล เพื่อประกาศเจตนารมณ์อย่างแรงกล้า
ของบริษทั ฯ ถึงการดําเนินกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมให้มากทีส่ ดุ พร้อมทัง้ ก้าวเดิน
ต่อไปอย่างมันคงในฐานะสายการบิ
่
นผูน้ ําด้านการอนุรกั ษ์พลังงานและสิง่ แวดล้อมทัง้ ในและต่างประเทศ
________________________________________________________________________
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การบินไทยในฐานะสายการบินแห่งชาติ ตระหนักถึงความสําคัญด้านสังคมและสิง่ แวดล้อมซึ่งเป็ นประเด็นที่
ทัว่ โลกกํ า ลัง ให้ ค วามสนใจอย่ า งมาก และพร้อ มเป็ นกลไกหนึ่ ง ของสัง คมในการช่ ว ยลดการปลดปล่ อ ยก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชนั ้ บรรยากาศ ภายใต้กรอบแนวคิดการเดินทางแบบรักษ์สงิ่ แวดล้อม (Travel Green)
โดยมีนโยบายทีจ่ ะใช้เชื้อเพลิงอากาศยานชีวภาพ (Bio Jet Fuels) ขับเคลื่อนเทีย่ วบินพาณิชย์ในอนาคต ทัง้ นี้ เมื่อ
วันที่ 21 ธันวาคม 2554 บริษทั ฯ ได้จดั เทีย่ วบินพิเศษที่ ทีจี 8421 ทําการบินด้วยเชือ้ เพลิงชีวภาพเป็ นเทีย่ วบินแรก
ในประเทศไทย (THAI First Flight With Biofuels) ด้วยเครื่องบินแบบโบอิ้ง 777-200 เพื่อให้สอดคล้องกับโครงการ
พัฒนาการใช้พลังงานทดแทนอย่างยังยื
่ นของบริษทั ฯ โดยได้เชิญสื่อมวลชนและหน่ วยงานต่างๆ ทีใ่ ห้การสนับสนุ น
โครงการ ร่วมเดินทางในเทีย่ วบินพิเศษดังกล่าวด้วย นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2554 บริษทั ฯ ยังตอกยํ้าการเป็ น
สายการบินนํ าร่องที่ใช้เชื้อเพลิงอากาศยานชีวภาพเป็ น สายการบิน แรกในภูมภิ าคเอเชีย (The First Passenger
Biofuels Flight in Asia) โดยทําการบินในเที่ยวบินพาณิชย์ท่ี ทีจี 104 เส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ด้วยเครื่องบิน
แบบโบอิ้ง 777-200 พร้อมจัดโครงการ “พาน้องท่องฟ้ า” ซึ่งนํ าคณะนักเรียนและครูจํานวน 98 คน จากโรงเรียน 3 แห่ง
ทีต่ งั ้ อยู่รอบท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ ร่วมเดินทางไปทัศนศึกษาชมงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราช
พฤกษ์ 2554 ที่จงั หวัดเชียงใหม่ เพื่อให้เยาวชนไทยได้มสี ่วนร่วมและตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิง่ แวดล้อ ม อีก ทัง้ ผู้โ ดยสารที่เดิน ทางในเที่ย วบิน ดังกล่า ว ยังได้เป็ น ส่ว นหนึ่ งของประวัติศ าสตร์เที่ยวบิน แรก
ในเอเชียทีท่ ําการบินด้วยเชื้อเพลิงอากาศยานชีวภาพ โดยบริษทั ฯ นํารายได้จากค่าโดยสารในเทีย่ วบินดังกล่าว
ไปมอบให้แก่องค์กรด้านการพัฒ นาพลังงานทดแทนในประเทศไทย เพื่อให้เกิดการพัฒ นาเชื้อเพลิงอากาศยาน
ชีวภาพทีย่ งยื
ั ่ นต่อไป
นอกจากนี้ การบินไทยยังได้ร่วมมือกับ บริษทั วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด จัดเทีย่ วบินสาธิต “THAI
ASPIRE Flight” ซึ่งเป็ น เที่ย วบิน ลดโลกร้อ นแบบ “Perfect Flight” โดยมีก ารนํ า เอาเทคโนโลยี ขัน้ ตอน และวิธี
ปฏิบตั ิการบินแบบใหม่ ที่ลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ มาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับแนวคิดการ
เดินทางแบบรักษ์สงิ่ แวดล้อม (Travel Green) ของการบินไทย อันส่งผลดีต่อการเพิม่ ประสิทธิภาพในการบินให้ม ี
ความทันสมัย สะดวกสบาย มีประสิทธิภาพ ประหยัดพลังงานและเวลา รวมทัง้ เป็ นการใช้พลังงานเครื่องยนต์ให้
เหมาะสมในทุกช่วงการบิน และเป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อมมากทีส่ ดุ
บริษทั ฯ ยังพิถพี ถิ นั ในการเลือกสรรผลิตภัณฑ์ทเ่ี ป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม ให้บริการทุกขัน้ ตอนการเดินทางของ
ผู้โดยสารตัง้ แต่ก่ อนการเดิน ทาง ภายในเที่ยวบิน และหลังการเดิน ทาง เช่น การทําความสะอาดเครื่องบิน ด้วย
Aircraft Washing Machine โครงการปรับปรุงเครื่องบินแบบโบอิ้ง 777-200 เพื่อลดการใช้เชือ้ เพลิง (Performance
Improvement Program) โครงการลดโลกร้อนด้วยการลดการปลดปล่อยก๊าซ HALON สู่ชนั ้ บรรยากาศ โครงการลด/
เลิกการใช้สารเคมีทําลายชัน้ โอโซน การลดนํ้า หนักบรรทุกบนเครื่องบิน โดยเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ท่มี นี ้ําหนักเบา
เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ รวมทัง้ การใช้ส่อื อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ในการออกบัตรโดยสาร การสํารอง
ทีน่ ัง่ การ Check-in และการตรวจบัตรโดยสารขึน้ เครือ่ งด้วยระบบ 2D Mobile Boarding เพื่อลดการใช้กระดาษและ
การประหยัด พลังงาน นอกจากนี้ ยังจัด ทํ า โครงการคาร์บ อนฟุ ต พริ้น ท์ (Carbon Footprint) ในอาหารจานเด่ น
(Signature Dishes) ที่ใ ห้บริก ารบนเครื่องบินโดยนํา ร่องเสนอรายการอาหารที่ได้ร บั ฉลาก Carbon Footprint
ในเที่ยวบินไปภูมภิ าคยุโรป 2 รายการ ตัง้ แต่เดือนมกราคม 2554 เป็ นต้นมา คือ ข้าวแกงมัสมัน่ ไก่ และข้าวแกง
เขียวหวานไก่ โดยแสดงปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ท่ถี ูกปล่อยออกมาตลอดทัง้ วงจรชีวติ ของอาหารดังกล่าว
เพื่อเป็ นทางเลือกให้ลูกค้าได้มสี ่วนร่วมในการช่วยลดภาวะโลกร้อน และอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ทแ่ี สดงถึงความเป็ นมิตร
ต่อสิง่ แวดล้อมโดยการเสนอโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงอนุ รกั ษ์ธรรมชาติให้กบั ผู้โดยสารในทัวร์เอื้องหลวงของ
การบินไทย
________________________________________________________________________
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บริษัท ฯ ได้ใ ห้ค วามสํา คัญ ในการให้ค วามร่ ว มมือ กับ สมาคมขนส่ง ทางอากาศระหว่า งประเทศ (IATA)
ทีต่ อ้ งการผลักดันให้อุตสาหกรรมการบินทัวโลกมี
่
ส่วนร่วมยับยัง้ การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้ได้ในปี 2563
ไปจนถึงให้มกี ารชดเชยหรือไม่มกี ารปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในปี 2600 แม้ว่าปั จจุบนั ภาคอุตสาหกรรม
การขนส่งทางอากาศมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอัตราเพียงร้อยละ 2 ของทัง้ โลก ซึ่งถือว่าไม่มากเมื่อ
เทียบกับอุตสาหกรรมอื่น แต่หากอุตสาหกรรมการขนส่งทางอากาศที่มอี ตั ราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี ยังไม่
เริ่ม ตระหนั ก ถึ ง การจํ า กั ด หรื อ ลดปริม าณ การปล่ อ ยก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์ จะส่ ง ผลให้ ป ริม าณ ก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ในชัน้ บรรยากาศเพิม่ ขึน้ ในอัตราร้อยละ 3 หรือมากกว่า 20 ล้านตันต่อปี อย่างไรก็ตาม หากสายการบินสมาชิก
หันมาใช้เชื้อเพลิงอากาศยานชีวภาพทดแทนพลังงานที่ผลิตจากฟอสซิลได้ในปริมาณร้อยละ 6 จะสามารถลดการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้ถงึ ร้อยละ 5
บริษทั ฯ เป็ นสายการบินแรกในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟิกทีล่ งนามในบันทึกข้อตกลงกับสมาคมขนส่งทางอากาศ
ระหว่างประเทศ (IATA) เพื่อสร้างความมีส่วนร่วมกับผูโ้ ดยสารให้ตระหนักรูใ้ นการรักษาสิง่ แวดล้อม โดยศึกษาแนวทาง
การมีส่ ว นร่ว มชดเชยการปลดปล่ อ ยก๊ า ซคาร์บ อนไดออกไซด์ รวมทัง้ ได้ดํา เนิ น การให้ผู้โ ดยสารมีส่ว นร่ว ม
ในโปรแกรม Voluntary Carbon Offset โดยมีปริมาณการ Offset คาร์บอนผ่านทางเว็บไซต์ ประมาณ 200 ตัน CO2
หรือประมาณ 4,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน สําหรับจํานวนเงินที่ได้รบั บริษทั ฯ มีการประสานกับ IATA เพื่อนํ าไป
บริจาคให้แก่โครงการกลไกการพัฒ นาที่สะอาดที่ได้คาร์บอนเครดิต (Carbon Credit) ประเภท CERs จํานวน 2
โครงการ คือ โครงการ Korat Waste to Energy ของประเทศไทย และโครงการ Braco Norte IV Small Hydro ของ
ประเทศบราซิล
บริษัทฯ ได้ดําเนินโครงการอนุ รกั ษ์พลังงานมาอย่างต่อเนื่องทัง้ ในกิจกรรมกระบวนการทํางานต่างๆ และ
ภายในอาคารสํานักงาน โดยเฉพาะทีอ่ าคารศูนย์ปฏิบตั กิ ารบินของบริษทั ฯ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ เป็ นอาคาร
อนุ รกั ษ์พลังงานและเป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม ได้รบั รางวัลดีเด่นอาคารสร้างสรรค์เพื่อการอนุ รกั ษ์พลังงาน ประเภท
อาคารเขียว จากการประกวด Thailand Energy Awards 2011 และประเภททีมงานด้านพลังงานอาคารควบคุ ม
อาคารสํ า นั ก งานใหญ่ นอกจากนี้ บริษั ท ฯ ได้ ดํ า เนิ น โครงการ “การบิน ไทย ลดใช้ พ ลัง งาน” (THAI Energy
Conservation) เพื่อกระตุน้ ให้พนักงานในองค์กรลดการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง ผลจากการมีส่วนร่วมของพนักงาน
ในการรัก ษาสิ่ง แวดล้อ มที่ ดี ทํ า ให้ บ ริษั ท ฯ ได้ร ับ การรับ รองตามมาตรฐาน ISO 14001:2004 Environmental
Management System ในสถานประกอบการหลายแห่งของบริษทั ฯ ลูกค้าจึงสามารถมันใจได้
่
ว่าทุกครัง้ ทีใ่ ช้บริการ
ของการบิน ไทย ในทุ ก กระบวนการและกิจ กรรมการบริก ารทัง้ บนเครื่องบิน และภาคพื้น ลูก ค้า จะได้ร บั บริก าร
ทีม่ คี ุณภาพ ปลอดภัย และเป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมเสมอ
เพื่อให้พนักงานตระหนัก ถึงบทบาทหน้าที่ใ นฐานะพนัก งานรัฐวิสาหกิจที่ดใี นการแสดงความรับผิดชอบ
ต่อสังคม บริษทั ฯ จึงมีนโยบายผสมผสานแนวคิดด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ให้เข้ากับการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ โดยพัฒนาความรูท้ เี่ กิดจากประสบการณ์การดําเนินงานด้านการแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคม และนํามาปรับใช้คดิ ค้นให้เกิดนวัตกรรมทีส่ ามารถสร้างประโยชน์สงู สุดทัง้ ต่อองค์กรและสังคม
ไปพร้อมๆ กัน
บริษัทฯ ร่วมสนับสนุ นและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ของโครงการหลวง (Royal Project) รวมถึงกลุ่มเกษตรกร
ผู้เพาะปลูกพืชด้วยระบบ GAP เนื่ องจากวัตถุดิบที่ได้มาจากโครงการหลวง และกลุ่มเกษตรกรดังกล่าว มีความ
ปลอดภัย ปราศจากสารเคมี และคํานึงถึงสุขภาพของผูป้ ลูก ผูบ้ ริโภค และสิง่ แวดล้อม ด้วยกระบวนการผลิตทีเ่ ป็ น
ระบบ โดยใช้ครัวการบินไทยเป็ นสื่อกลางนําผลผลิตทางการเกษตรของโครงการหลวงและกลุ่มเกษตรกรดังกล่าวไป
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ปรากฏต่อสายตาชาวโลก ในรูปแบบของการผลิตอาหารบริการแก่ลูกค้า และสายการบินลูกค้าของการบินไทย
มาเป็ นระยะเวลากว่า 20 ปี ภายใต้สโลแกนทีว่ า่ “สดจากยอดดอย สูส่ ดุ ยอดของการปรุง”
นอกจากนี้ บริษัท ฯ ยังดําเนิน โครงการรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR)
เพื่อช่วยเหลือ ส่งเสริมและพัฒนาสังคมทัง้ ในด้านสาธารณสุข การศึกษา การกีฬา ดนตรี ศาสนา และวัฒนธรรม อาทิ
โครงการช่วยเหลือผูป้ ระสบอุทกภัยในประเทศไทย การขนส่งเครื่องอุปโภคบริโภคและยารักษาโรคเพื่อช่วยเหลือ
ผูป้ ระสบภัยในพืน้ ทีต่ ่างๆ การช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวและคลื่นยักษ์สนึ ามิถล่มเมืองเซนได
ประเทศญีป่ ่ ุน โครงการสมทบทุนสร้างสถาบันการแพทย์สยามินทราธิราช โรงพยาบาลศิรริ าช โครงการรณรงค์จดั หา
รถเข็น สํา หรับคนพิก าร โครงการดูแ ลสนับ สนุ น โรงเรียนตํา รวจตระเวนชายแดนการบิน ไทย อําเภอคลองหาด
จังหวัดสระแก้ว โครงการ “แต้มฝั นปั นน้อง” บริจาคของขวัญให้แก่เด็ก โครงการสนับสนุ นการเดินทางของเยาวชน
เพื่อการแข่งขันประเภทต่างๆ ในระดับโลก โครงการ “พาน้องท่องฟ้ า” โครงการ “จาริกแดนพุทธภูม ิ ตามรอยพระศาสดา”
ของทัวร์เอือ้ งหลวง โครงการสนับสนุ นนโยบายรัฐบาล เพือ่ ขนส่งชาวไทยมุสลิม เดินทางไปประกอบพิธฮี จั ย์ ณ นคร
เมกกะ ประเทศซาอุดอิ าระเบีย โครงการปลูกป่ า ณ อุทยานสิง่ แวดล้อมนานาชาติสริ นิ ธร อําเภอชะอํา จังหวัด
เพชรบุร ี เป็ นต้น

4.2

ตลาดและสภาวะการแข่งขัน

4.2.1 นโยบายและลักษณะการตลาด
ท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงของธุรกิจการบินในปั จจุบนั กอปรกับการขยายตัวของสายการบิน
จากกลุ่มประเทศตะวันออกกลางซึ่งมีขอ้ ได้เปรียบด้านเม็ดเงินลงทุนที่แน่ นหนา และการเกิดใหม่ของสายการบิน
ต้นทุนตํ่า รวมถึงปั จจัยลบต่างๆที่มผี ลกระทบโดยตรงต่อการท่องเที่ยวปี 2554 ซึ่งเกิดจาก ความเปราะบางของ
เศรษฐกิจโลกซึง่ ความเสีย่ งหลักอยูท่ ภ่ี ูมภิ าคยุโรป ราคานํ้ามันในตลาดโลกทีป่ รับตัวสูงมากเนื่องจากปั ญหาความไม่
สงบทางการเมืองของประเทศในย่านตะวันออกกลาง ราคาอาหารโลกพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆ และภัยธรรมชาติต่างๆ
ทีเ่ กิดขึน้ เช่น สึนามิในประเทศญีป่ ่ ุน และผลจากอุทกภัยครัง้ ใหญ่ในประเทศไทย เป็ นต้น ซึง่ ปั จจัยข้างต้น ส่งผลให้
บริษ ัท ฯได้ป รับ เปลี่ย นแผนการตลาดเพื่อ ปรับ ตัว และรับ มือ กับ สถานการณ์ ด งั กล่า ว ทัง้ นี้ เพื่อ เป็ น การกระตุ้น
การท่องเที่ยวและสร้างความเชื่อมันให้
่ กบั ผูโ้ ดยสาร รวมถึงรักษาตลาดและส่วนแบ่งผูโ้ ดยสารไว้ เพื่อให้บรรลุและ
เป็ นไปตามเป้ าหมายทีก่ าํ หนด ดังนี้ :
1) กลยุทธ์เน้ นการขายเมืองรอง (Secondary Route strategy)
เป็ นกลยุทธ์เน้นการขายเมืองรองบนเส้นทางข้ามทวีปเพื่อ เพิม่ ความแข็งแกร่งของเครือข่าย
เส้นทางบิน ตรงในตลาดหลัก (Primary) และตลาดรอง (Secondary) รวมถึง Catchment areas รอบๆบริเวณ
จุดบินนัน้ ๆบินตรงมาประเทศไทย และส่งเสริมให้มกี ารเดินทางต่อไปยังจุดอื่นๆ นอกเหนือจากเข้าประเทศไทย
เป็ นจุดหมายปลายทางด้วยเครือข่ายการบินของบริษทั ฯ โดยศึกษา ติดตาม และประเมินผลตลาดหลักทีม่ ศี กั ยภาพ
เพื่อเพิม่ ความถีก่ ารทําการบินอย่างใกล้ชดิ ศึกษาความเป็ นไปได้ในการเปิ ดเส้นทางใหม่ในตลาดรองอื่นๆซึง่ ทีผ่ ่านมา
ได้เปิ ดเส้นทางบินกรุงเทพฯ-บรัสเซลส์ รวมทัง้ โซล-ภูเก็ตและโคเปนเฮเกน-ภูเก็ต เป็ นต้น
2) การเพิ่ มพูนรายได้จากผูโ้ ดยสาร (Passenger Revenue Enhancement)
บริษัทฯ มุ่งเน้ นการปรับปรุงประสิทธิภาพของการบริหารรายได้ เพื่อเพิ่มพูนรายได้สูงสุด
โดยการนํ าระบบบริห ารรายได้ระบบใหม่ O&D RMS (Origin and Destination Revenue Management System)
ซึ่งใช้โดยสายการบิน ชัน้ นํ าต่ า งๆ ทัว่ โลก ระบบมีค วามสามารถในการบริห ารการจัด สรรที่นั ง่ เพื่อ ให้ได้มูล ค่า
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(Value) สูงสุดโดยใช้วธิ ปี ระมวลวิเคราะห์แบบวิทยาศาสตร์และการคํานวณทางสถิติ คณิตศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์
ประยุกต์ ผนวกกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ล่าสุด เพื่อจัดการรับการจอง (Booking) ในระดับเครือข่าย (Network)
โดยสามารถควบคุมไปถึง ณ จุดทีเ่ กิดการขาย (Point of Sale) ด้วย
ทัง้ นี้ รายได้หลักที่เพิม่ พูนขึน้ จะเกิดจากยุทธศาสตร์การตลาด และการขายเชิงรุกในลักษณะ
เครือข่าย (Network) ทีม่ งุ่ เน้นความสมดุลย์ของการเพิม่ รายได้ผโู้ ดยสารต่อหน่วย (Passenger Yield) ในทุกๆ ระดับ
ของความต้องการ (Demand) ในแต่ละช่วงเวลา (Seasonality/ Event Period) ในแต่ละภาคส่วนของผูโ้ ดยสารและ
ตลาด (Passenger/ Market Segment) ตามแต่ละสถานการณ์ตลาด (Market Situation) ซึง่ ครอบคลุมและสนับสนุ น
ทุกรูปแบบของการตลาดและการขาย เช่น การเจาะกลุ่มผูโ้ ดยสารระดับบน (Premium Passenger) อาศัยฐานข้อมูล
สมาชิกรายการสะสมไมล์ Royal Orchids Plus (ROP) การเพิม่ สัดส่วนรายได้จากลูกค้าองค์กรทัง้ ในระดับท้องถิน่
และทัวโลก
่
(Local & Global Corporate Clients) การปรับสัดส่วนการขาย เที่ยวบินร่วม (Code Share) เที่ยวบิน
เชือ่ มต่อต่างสายการบินในกลุ่มพันธมิตร STAR (Star Alliance Interline Sales) และกับสายการบินนอกกลุ่ม STAR
(Non-Star Alliance Interline Sales) การสนั บ สนุ น การขายแพ๊ ค เกจการท่ อ งเที่ ย วเอื้อ งหลวง (Royal Orchids
Holiday – ROH) และการขายตรงผ่านอินเทอร์เน็ต เป็ นต้น
โครงการ Corporate Sales เป็ นอีกโครงการหนึ่งทีด่ ําเนินการมาอย่างต่อเนื่องและสามารถทํา
รายได้เพิ่ม ให้ก ับ บริษัท มาโดยตลอดตัง้ แต่ ปี 2548 โดยทํ าสัญ ญาร่วมมือ กับ กลุ่ ม ลูก ค้าองค์ก ร (Corporate)ทัง้
ภายในประเทศและต่างประเทศซึ่งเป็ นกลุ่มลูกค้าที่มศี กั ยภาพในการสร้างรายได้สูง สามารถเพิม่ สัดส่วนการขาย
เพิม่ ระดับรายได้ High yield และยกระดับของบริษทั ฯให้เป็ น Business airline เทียบเท่าสายการบินชัน้ นํ าอื่นๆ อีก
ทัง้ ยังร่วมสนับสนุ นโครงการ Star Alliance Corporate Plus ซึ่งเป็ นหนึ่ งใน Star Alliance Sales Product นอกจากนี้
บริษัท ฯ ยังมีก ารปรับ แผนการตลาดตามช่วงฤดูก าล การยืด หยุ่น ต่ อ การปรับ เส้น ทางบิน ความจุ ความถี่ข อง
เที่ ย วบิ น ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการและการพั ฒ นากลยุ ท ธ์ ก ารตลาดเชื่ อ มโยงภายในเอเชี ย
(Intra - Asia Strategy ) ซึง่ เป็ นการเพิม่ ศักยภาพของการแข่งขันให้ได้รายได้สงู สุดอีกด้วย
3) การรักษาลูกค้าประจําโดยโครงการรอยัล ออร์คิด พลัส (Royal Orchid Plus)
รายการสะสมไมล์ รอยัล ออร์คดิ พลัส เป็ นหนึ่งในรายการสะสมไมล์ทป่ี ระสบความสําเร็จสูงสุด
ในภูมภิ าคเอเชีย และเป็ นกลยุทธ์ในการรักษาลูกค้าประจําของบริษทั ฯ สมาชิก รอยัล ออร์คดิ พลัส แบ่งออกเป็ น
4 ประเภท ได้แก่ บัตรเบสิค บัตรเงิน บัตรทอง และบัตรแพลทินัม เมื่อสมาชิก รอยัล ออร์คดิ พลัส เดินทางและแจ้ง
หมายเลขสมาชิก จะสามารถสะสมไมล์ไ ด้จ ากการใช้บ ริก ารทุ ก สายการบิน ในกลุ่ ม พัน ธมิต รสตาร์อ ัลไลแอนซ์
ตลอดจนเครือโรงแรมต่างๆ ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ บริษัทรถเช่า บัตรเครดิตคู่สญ
ั ญา และพันธมิตรธุรกิจ
ต่างๆ ทัง้ นี้ ไมล์สะสมดังกล่าว สามารถนําไปแลกบัตรโดยสารรางวัล รางวัลเลื่อนชัน้ โดยสารจากบริษทั ฯ และกลุ่ม
สายการบินพันธมิตร หรือห้องพักของโรงแรมคู่สญ
ั ญา และรางวัลอื่นๆ เช่น รางวัลการใช้บริการห้องรับรองพิเศษ
รางวัลนํ้ าหนักกระเป๋ า รางวัลครัวการบินไทย รางวัล THAI Shop รางวัลนิตยสารรายปี นอกจากนี้ ยังได้รบั สิทธิ
ประโยชน์อ่นื ๆ อาทิ สิทธิพเิ ศษในการสํารองทีน่ ัง่ และการตรวจรับเอกสาร สิ ท ธิ ก ารเพิ่ ม พิ ก ั ด นํ้ า หนั ก กระเป๋ า
สิท ธิก ารเลื่อ นชัน้ ที่นั ง่ โดยสาร รวมถึง สิท ธิก ารใช้ห ้อ งรับ รองพิเ ศษของสายการบิน ในกลุ่ม พัน ธมิต รการบิน
สตาร์อลั ไลแอนซ์ทวโลกอี
ั่
กด้วย
บริษทั ฯ ได้รบั ประโยชน์ทางการตลาดจากความร่วมมือในกลุ่มพันธมิตรการบินสตาร์อลั ไลแอนซ์
จากการทีม่ สี มาชิกเลือกเดินทางกับสายการบินของบริษทั ฯ เนื่องจากสามารถทําการสะสมไมล์ได้ หรือสมาชิกอาจจะ
เลือกใช้ไมล์สะสมในรายการของกลุ่มสายการบินพันธมิตรมาแลกเปลี่ยนเป็ นบัตรโดยสารรางวัลของบริษัทฯ ทัง้ นี้
สมาชิกรายการสะสมไมล์ นิยมแลกรางวัลเพื่อเดินทางบนสายการบินของบริษทั ฯ เพื่อมาท่องเทีย่ วยังประเทศไทย ซึง่
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เป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รบั ความนิยมแห่งหนึ่งของโลก บริษทั ฯ ได้มกี ารวางแผนการขาย และจัดสรรที่นัง่ ว่าง เพื่อ
รองรับการเดินทางของสมาชิกที่ได้ทําการแลกบัตรโดยสารรางวัลอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ความร่วมมือ
ทางด้านธุรกิจกับบัตรเครดิตคูส่ ญ
ั ญา ต่างๆ ในรูปแบบบัตรเครดิตร่วมระหว่างบริษทั ฯ กับสถาบันการเงินชัน้ นํา ทําให้
สมาชิกสามารถโอนคะแนนสะสม ทีเ่ กิดจากค่าใช้จ่าย หรือข้อเสนอพิเศษของบัตรเครดิตมาเป็ นไมล์สะสมของรอยัล
ออร์คดิ พลัส ได้ ซึ่งเป็ นอีกช่องทางหนึ่ง ในการสะสมไมล์ท่เี หมาะสมกับไลฟ์ สไตล์ในปั จจุบนั และได้รบั ความนิยม
อย่างสูงจากสมาชิก อีกทัง้ ยังเป็ นช่องทางทีท่ ําให้บริษทั ฯ เกิดรายได้จากการซื้อไมล์โดยสถาบันการเงินต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่องมาโดยตลอด
สมาชิกรายการสะสมไมล์ รอยัล ออร์คดิ พลัส มีจาํ นวนเพิม่ สูงขึน้ อย่างต่อเนื่อง จากการที่ รอยัล
ออร์คดิ พลัส เน้นการพัฒนารูปแบบของสิทธิประโยชน์และของรางวัลทีส่ อดคล้องกับไลฟ์ สไตล์ของสมาชิกในแต่ละ
กลุ่มทีม่ คี วามต้องการแตกต่างกัน อีกทัง้ ได้มกี ารพัฒนา ปรับปรุงระบบสนับสนุ น และการบริการออนไลน์ผ่านทาง
เว็บ ไซต์ เพื่อ ความสะดวกสบายของสมาชิก โดยสามารถแลกรางวัล ต่ า งๆ และออกบัต รโดยสารรางวัล แบบ
อิเล็ก ทรอนิ ก ส์ รวมถึงการเพิ่ม ช่ อ งทางบริก ารข้อ มู ล ข่า วสารผ่ า นระบบโทรศัพ ท์ม ือ ถือ เพื่อ ให้ส มาชิก สามารถ
ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วด้วยตัวเอง การขยายสิท ธิป ระโยชน์ ของสมาชิกในการมอบรางวัลให้แ ก่
ครอบครัว เพื่อน หรือบุคคลใดๆ ตามต้องการ เพื่ออิสระที่มากขึน้ ในการแลกรางวัล ด้วยบริการการลงทะเบียนผูม้ ี
สิทธิรบั รางวัล ซึง่ ทําได้อย่างสะดวกสบายตลอด 24 ชัวโมงทางอิ
่
นเทอร์เน็ต เป็ นการสร้างความพึงพอใจให้กบั สมาชิก
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังใช้ฐานข้อมูลสมาชิกรอยัล ออร์คดิ พลัส ในการทําการตลาดทางตรง ซึ่งเป็ นการเข้าถึงกลุ่ม
ลูกค้าเป้ าหมายได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
การพัฒนารายการสะสมไมล์รอยัล ออร์คดิ พลัส มุ่งเน้นการเพิม่ คุณค่าให้กบั สมาชิกในระยะยาว
รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั สมาชิก เพื่อให้สมาชิกเกิดความภักดีและความรูส้ กึ ผูกพัน อันจะนํามาสู่ความ
ภักดีในการใช้บริการกับบริษทั ฯ เป็ นประจําตลอดไป
รายการสะสมไมล์รอยัล ออร์ค ิด พลัสมีการดําเนิน การตามยุทธศาสตร์ด้านการพาณิ ช ย์ของ
บริษัทฯ ที่จะสร้างรายได้เสริมให้แก่บริษัทฯจากการขายไมล์ให้แก่คู่สญ
ั ญาในภาคธุรกิจต่างๆ ให้ได้มากยิง่ ขึ้นและ
ขยายจํานวนคู่สญ
ั ญาให้เพิม่ มากขึน้ อย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการสร้างความแข็งแกร่งให้แก่รายการด้วยโครงการนํ า
ระบบสารสนเทศ New Loyalty System แบบใหม่ท่ีมคี วามทันสมัยและคล่องตัวเข้ามาใช้งานในปี 2554 รายการ
สะสมไมล์ รอยัล ออร์คดิ พลัส ยังได้รบั การจัดอันดับให้เป็ นรายการสะสมไมล์ทด่ี ที ส่ี ดุ อันดับ 2 ของภูมภิ าคเอเชียแป
ซิฟิค จากการจัดอันดับของนิตยสารบิสเิ นส แทรเวลเลอร์ อีกด้วย
4) ความร่วมมือกับพันธมิ ตรการบินสตาร์อลั ไลแอนซ์
ในปี 2554 พันธมิตรการบินสตาร์อลั ไลแอนซ์ ได้ให้ความสําคัญอย่างยิง่ กับการประสานความ
ร่ว มมือ เป็ น หนึ่ งเดีย วกัน เพื่อ เสริม สร้า งความแข็งแกร่งและเร่ง พัฒ นาขีด ความสามารถในการแข่ง ขัน เพื่อ คง
สถานภาพกลุ่มพันธมิตรการบินที่มขี นาดใหญ่ และได้รบั การยอมรับมากที่สุดในโลก ท่ามกลางข้อจํากัดและความ
รุนแรงของการแข่งขันในธุรกิจการบิน จากการขยายตัวอย่างรวดเร็วของสายการบินต้นทุนตํ่าซึ่งมีการพัฒนารูปแบบ
การให้บริการอย่างรวดเร็ว และจากสายการบินในกลุ่มประเทศตะวันออกกลางที่เข้ามามีส่วนแบ่งการตลาดเพิม่ ขึน้
อย่างต่อเนื่อง นับเป็ นการเผชิญศึกสองด้านทีม่ คี วามรุนแรงไม่แพ้กนั
ความร่วมมือกับพัน ธมิตรการบินฯ จึงเป็ นหนึ่งในกลยุทธ์สําคัญ ที่บริษัทฯ ใช้เพื่อตอบสนอง
สภาวการณ์ การแข่งขันที่รุนแรงเช่นปั จจุบนั โดยการดําเนินกลยุทธ์เพื่อเพิม่ รายได้จากการขายภาคธุรกิจระหว่าง
ประเทศผ่ า นเครือ ข่ า ยของสตาร์อ ัล ไลแอนซ์ และการทุ่ ม เทความร่ ว มมือ ในการดํ า เนิ น โครงการหลัก ๆ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการทีม่ คี ุณค่าสูงสุดให้แก่ลูกค้า และการประสานผลประโยชน์ร่วมกันของ
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สมาชิก ได้แก่ การให้บริการลูกค้าร่วมกัน (Common Customer Servicing) การเพิม่ สิทธิประโยชน์เพือ่ ความพึงพอใจ
สูงสุดของลูกค้าทีเ่ ป็ นสมาชิกโปรแกรมสะสมไมล์ (Frequent Flyer Program Benefits & Recognition) การตรวจรับ
บัตรโดยสารเพียงครัง้ เดียวตลอดเส้นทางการบิน (Through Check-in) การให้บริการพิเศษด้านสัมภาระแก่ลูกค้าคน
สําคัญ (Priority Baggage Delivery) การลดค่าใช้จ่ายโดยการจัดซื้อร่วมกัน (Joint Purchasing) การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้น ฐานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทนั สมัยเพื่อการเชื่อมต่อและการให้บริการร่วมกัน อย่างมีประสิทธิภาพ
(Leveraging StarNet) และการบริห ารจัด การจุ ด เชื่ อ มต่ อ หลัก เพื่ อ อํ า นวยความสะดวกสู ง สุ ด แก่ ผู้ โ ดยสาร
(Seamless Hub Pilot) ซึง่ ทุกโครงการมีผลสําเร็จเป็ นทีน่ ่าพอใจ นอกจากนี้ ยังได้พฒ
ั นาช่องทางการให้บริการลูกค้า
ผ่านอุปกรณ์มอื ถือด้วย Mobile Application สําหรับการค้นหาข้อมูลเทีย่ วบินและสนามบิน รวมทัง้ ราคาบัตรโดยสาร
ซึ่งสามารถดาวน์ โหลดได้ฟรี ผ่านโทรศัพท์มอื ถือทัง้ ระบบ iOS และระบบ Android ซึ่งทัง้ หมดนี้เกิดขึ้นได้จากการ
ประสานความร่วมมือและผนึกกําลังร่วมกันอย่างเต็มทีแ่ ละจริงจังของสายการบินสมาชิก
ความร่วมมือทีแ่ ข็งแกร่งของกลุ่มพันธมิตรการบินสตาร์อลั ไลแอนซ์ตลอดระยะเวลา 14 ปี ทผ่ี ่าน
มา ทําให้สายการบินจํานวนมากมีความสนใจทีจ่ ะเข้าร่วมเป็ นสมาชิก โดยในปี น้ี สตาร์อลั ไลแอนซ์ได้พจิ ารณารับสาย
การบินเซินเจิ้นแอร์ไลน์ (Shenzhen Airlines) และสายการบินอีวอี ีแอร์ (EVA Airways) เข้าสู่กระบวนการของการ
เป็ น สมาชิก ขณะที่สายการบิน อาเวียงกา/ทากา (AviancaTACA Airlines) และสายการบิน โคปาแอร์ไลน์ (COPA
Airlines) อยู่ในขัน้ ตอน การพัฒนาสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐานของสตาร์อลั ไลแอนซ์เพื่อเตรียมตัวเข้าเป็ นสมาชิก
และวันที่ 13 ธันวาคม 2554 สตาร์อลั ไลแอนซ์ได้มพี ธิ เี ฉลิมฉลองความสําเร็จและต้อนรับสายการบินจากทวีปแอฟริกา
คือ เอธิโอเปี ยนแอร์ไลน์ (Ethiopian Airlines) เข้าเป็ นสมาชิกลําดับที่ 28 อย่างเป็ นทางการ ทําให้สตาร์อลั ไลแอนซ์ม ี
ความโดดเด่นในเรื่องเครือข่ายเส้นทางบินมากยิง่ ขึน้ โดยปั จจุบนั กลุ่มพันธมิตรการบินสตาร์อลั ไลแอนซ์ ให้บริการ
เทีย่ วบินคุณภาพแก่ผโู้ ดยสารมากกว่า 21,000 เทีย่ วบินต่อวัน ไปยัง 1,290 สนามบิน ใน 189 ประเทศ ทัวโลก
่
5) สร้างคุณค่าในตราผลิ ตภัณฑ์ (Brand Value)
โดยการกําหนดตําแหน่งผลิตภัณฑ์ (Brand Positioning) ด้วยการสื่อสารผ่านแคมเปญต่างๆ ทัง้
ในประเทศและต่ างประเทศ มุ่ งเน้ น Global Airline, premiun service บนความคุ้ม ค่า ด้านราคา เสริม สร้างความ
เข้ม แข็งแบบบูรณาการครบวงจร (IMC) ให้ก บั Brand การบิน ไทย ด้วยการสื่อสารผ่านแกนหลัก 3 ประการ คือ
Service, Product, Network เพื่อให้เกิดผลตอบสนองสําคัญ 2 ประการ คือ การเกิดความภักดีในตราผลิตภัณฑ์ และ
การสร้างรายได้ทย่ี งยื
ั่ น
6) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุ นและส่งเสริมการขายรวมถึงเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพกระบวนการทํางานในสายการ
พาณิชย์ ได้มกี ารพัฒนาและนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆมาใช้ดงั นี้
6.1 การบริก ารเว็บ บนโทรศัพ ท์ ม ือ ถือ (Web on Mobile) ผ่ า น browser โทรศัพ ท์ ม ือ ถือ ทุ ก
แพลตฟอร์ม(Apple / iphone, Andriod, BlackBerry, Symbian and Windows Mobile) ซึง่ ผูโ้ ดยสารสามารถจองบัตร
โดยสาร ตรวจสอบรายละเอียดเทีย่ วบิน ตารางการบิน การเช็คอิน ทัวร์เอือ้ งหลวง โปรแกรมสะสมไมล์ เป็ นต้น
6.2 การบริการ THAI M Service เป็ นแอพพลิเคชันบนโทรศั
่
พท์มอื ถือ (application on smartphone)
ซึง่ เป็ นโปรแกรมแสดงตําแหน่งปั จจุบนั ของโทรศัพท์มอื ถือและแสดงทีต่ งั ้ สํานักงานบริษทั ฯในรัศมี 50 เมตร พร้อมระบบแผนที่
แนะนํ าเส้นทางไปยังสํานักงานบริษทั ฯตามที่ลูกค้าต้องการบนระบบ iphone/ipad และ BlackBerry และการบริการ
สอบถามข้อมูลผ่าน SMS .
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6.3. การบริ ก าร Internet Check-in บนเว็ บ ไซด์ ข องบริ ษั ท ฯ (www.thaiairways.com)
ซึง่ ผูโ้ ดยสารสามารถสังพิ
่ มพ์บตั รโดยสารผ่านขึน้ เครื่องได้จากทีบ่ า้ น (Home printing Boarding Pass) และพิเศษสุด
สําหรับลูกค้าทีซ่ อ้ื บัตรโดยสารชัน้ หนึ่งสามารถสังอาหารพิ
่
เศษได้เอง ( special meal order)
6.4 การพัฒ นาบัต รโดยสารขึ้น เครื่อ งอิเล็ค ทรอนิ ก ส์บ นโทรศัพ ท์ม ือ ถือในอนาคตอัน ใกล้น้ี
(Mobile 2D Barcode Boarding Pass)
6.5 การให้บริการชําระค่าบัตรโดยสารผ่านบัตร ATM และตู้ ATM กับธนาคารพาณิ ชย์ต่างๆ
กว่า 5,000 แห่งทัวประเทศตลอด
่
24 ชั ว่ โมง ซึ่ ง ล่ า สุ ด ผู้ โ ดยสารสามารถชํา ระเลื อ กชํา ระค่ า บั ต รโดยสาร
ผ่ า น ธ.ทหารไทย ธ.กรุงเทพ ธ.กสิกร ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.กรุงไทย และ ธ.กรุงศรีอยุธยา ได้ทุกสาขา นอกจากนัน้ ยัง
ได้พฒ
ั นาให้การชําระค่าบัตรโดยสารสามารถดําเนินการผ่าน Counter Service ได้ทุกสาขาทัวประเทศไทยซึ
่
ง่ ถือเป็ น
Payment Gateway อีกช่องทางหนึ่งด้วย
6.6 สือ่ สังคมออนไลน์
อิ ท ธิพ ลของโลกออนไลน์ เป็ นคลื่น ลู ก ใหม่ ม าแรงในปั จ จุ บ ัน โดยเฉพาะพฤติ ก รรมของ
นักท่องเทีย่ วเปลี่ยน โดยใช้กระแสออนไลน์เป็ นช่องทางในการค้นหาข้อมูลการเดินทางผ่านสื่อและสังคมออนไลน์
ซึ่งก่อนหน้านี้ผู้โดยสารนิยมใช้บริการผ่านตัวแทนจําหน่ ายหรือติดต่อสายการบินโดยตรง แต่ปัจจุบนั นี้พฤติกรรม
ผูโ้ ดยสารเริม่ นิยมค้นหาข้อมูลและจองบัตรโดยสารผ่านออนไลน์ดว้ ยตนเองมากขึน้ เนื่องจากเป็ นช่องทางทีส่ ะดวก
รวดเร็วและง่ายต่อการเข้าถึงโดยแสวงหาความคุม้ ค่าของราคาในการเดินทางเป็ นปั จจัยสําคัญอันดับต้นๆ ก่อนการ
ตัดสินใจซือ้ สินค้าหรือการบริการนัน้ ๆ
ด้วยเหตุน้ี จากพฤติกรรมดังกล่าวของนักท่องเทีย่ ว ทําให้ทศิ ทางการตลาดของบริษทั ฯ หันมามุ่งเน้น
การตลาดเชิงรุกโดยใช้ช่องทางในโลกออนไลน์ทําการตลาดมากยิง่ ขึน้ นอกเหนือจากการให้บริการข้อมูลของบริษทั ฯ
ผ่านทางเว็บไซต์ (www.thaiairways.com) แล้วยังมีรูปแบบของการเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ของ
บริษัทฯ เริม่ ต้น ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (social media ) เพื่อสร้างการรับรู้ (brand awareness) การมีส่วนร่วมของ
ลูกค้า (customer engagement)ในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการให้บริการของบริษทั ฯ เพื่อการ
เชื่อมโยงเครือข่าย (network relationship) ระหว่างเพื่อนและคนรู้จกั เพื่อก่อให้เกิดการบอกเล่าปากต่อปาก (word viral)
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ รวมถึงยังเป็ นการเปิ ดรับฟั งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของลูกค้ามากยิง่ ขึ้น ล่าสุดบริษัทฯ
กําลังอยู่ในระหว่างการเริม่ ต้นดําเนินการพัฒนาสื่อสังคมออนไลน์ในทุกมิติ ได้แก่ Facebook, Twitter, Youtube เป็ นต้น
เพื่อเป็ นช่องทางในการเข้าถึงพฤติกรรมและไลฟ์ สไตล์ของผูโ้ ดยสารยุคใหม่ เพื่อสร้างความมันใจในการให้
่
บริการที่
ทันสมัยและทัดเทียมกับคู่แข่งขันทางธุรกิจ รวมถึงสามารถตอบสนองความต้องการของผูโ้ ดยสารทีเ่ ปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็วในโลกยุคดิจติ อล
6.7 การจัดหาระบบ Data Warehouse ซึ่งเป็ นฐานข้อมูลเชิงบริหารขนาดใหญ่ ขององค์กร ทํา
การเก็บรวบรวมข้อมูลสําคัญๆ จากฐานข้อมูลลูกค้าตามหน่วยงานต่างๆ โดยองค์กรสามารถออกแบบรูปแบบการเก็บ
ข้อมูลให้เหมาะสมกับการเรียกใช้งานมากยิง่ ขึน้ ซึ่งเป็ นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์และตัดสินใจจากผูบ้ ริหารได้อย่าง
รวดเร็วและเกิดประสิทธิผลมากยิง่ ขึน้
6.8 แผนพั ฒ นาการให้ บ ริ ก ารลู ก ค้ า แบบครบวงจร (New Passenger Service System)
เพื่อเพิม่ ศักยภาพในการแข่งขันในการเพิม่ คุณภาพการบริการให้ทดั เทียมสามารถแข่งขันได้กบั สายการบินคู่แข่งใน
ภูมภิ าคนี้
6.9 แผนการพั ฒ นาระบบใหม่ ข องรายการสะสมไมล์ Royal Orchid Plus (New Loyalty
System) ซึง่ เป็ นการพัฒนาระบบให้มคี วามทันสมัยและรวดเร็วมากยิง่ ขึน้
________________________________________________________________________

ส่วนที่ 1-4 หน้าที่ 41

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

6.10 แผนการพัฒนาระบบการท่องเทีย่ วทัวร์เอือ้ งหลวง (Global Tour Management System)
เพือ่ เป็ นการสร้างและขยายฐานเครือข่ายการซือ้ ขายโปรแกรมการท่องเทีย่ วทัวร์เอือ้ งหลวงให้เป็ นระบบการขายตรง
ผ่านอินเตอร์เน็ตไปยังกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายมากขึน้
4.2.2 การจําหน่ าย และช่องทางการจําหน่ าย
บริษัท ฯ ได้ใช้ระบบสํารองที่นั ง่ แบบเบ็ด เสร็จ (Global Distribution System) เพื่อ ขยายเครือ ข่า ย
ช่องทางจัดจําหน่ ายทัง้ ภายในสํานักงานขายของบริษทั ฯ การจําหน่ ายผ่านระบบพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ และตัวแทน
จํา หน่ า ยทั ่วโลก เพื่อ อํา นวยความสะดวกในการสํา รองที่นั ง่ และการออกบัต รโดยสารให้แ ก่ลูก ค้า โดยบริษ ัท ฯ
เป็ นสมาชิกระบบสํารองทีน่ ัง่ ชัน้ นํ าทุกระบบ คือ ระบบ AMADEUS ABACUS APOLLO AXESS GALILEO INFINI
SABRE TOPAS TRAVELSKY และ WORLDSPAN
บริษทั ฯ จําหน่ายบัตรโดยสารและระวางบรรทุกสินค้าผ่านช่องทางการจําหน่ายดังต่อไปนี้
1. สํานักงานขายของบริษทั ฯ ซึ่งมีทต่ี งั ้ อยู่ตามเมืองสําคัญในทุกภูมภิ าคทัวโลกทํ
่
าหน้าทีข่ ายบัตร
โดยสารและระวางบรรทุกสินค้า สํารองทีน่ ัง่ และให้บริการความสะดวกแก่ผูโ้ ดยสาร ลูกค้าขนส่งสินค้า ตัวแทนการ
จําหน่ายบัตรโดยสาร ตัวแทนการจําหน่ายระวางบรรทุกสินค้า และผูท้ ต่ี อ้ งการติดต่อกับบริษทั ฯ ในเรือ่ งต่างๆ
2. ระบบพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ของบริษทั ฯ เรียกว่า “บริการ Royal e-Service”
บริษัท ฯ ได้ดํา เนิ น การระบบสํา รองที่นั ง่ ผ่ า นทางอิน เทอร์เน็ ต (Royal e-Booking) ซึ่งทํ า ให้
ผูโ้ ดยสารสามารถทําการสํารองทีน่ ัง่ ตรวจสอบราคาค่าโดยสาร และซื้อบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์และ check-in
ด้วยตนเอง ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั ฯ นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้ตดิ ตัง้ เครื่องบริการ check-in อัตโนมัติ (Self-Service
System – Kiosk) ภายใต้บริการ Royal e-Service เพื่อให้ผูโ้ ดยสารทีเ่ ดินทางภายในประเทศพบกับการเดินทาง
ทีส่ ะดวกสบายยิง่ ขึน้ เพราะสามารถเลือกที่นัง่ และ check-in ได้ดว้ ยตนเอง ซึ่งระบบจะออก Boarding Pass ให้โดย
อัตโนมัติ โดยระบบ check-in อัตโนมัตดิ งั กล่าวมีให้บริการทีท่ ่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ เชียงใหม่ พิษณุ โลก ขอนแก่น
ภูเก็ต และหาดใหญ่ เพือ่ บริการผูโ้ ดยสารทีเ่ ดินทางภายในประเทศ
3. ตัวแทนจําหน่ายบัตรโดยสารและระวางบรรทุกสินค้า (ตัวแทนจําหน่ายฯ)
3.1 ตัวแทนจําหน่ ายฯ จะเป็ นผู้หาผู้โดยสาร ทําการสํารองที่นัง่ และออกบัตรโดยสารตาม
ราคาค่าบัตรโดยสารทีบ่ ริษทั ฯ กําหนด
เพื่อให้เป็ น ไปตามธุรกิจ การบิน ในปั จ จุ บ ัน บริษัท ฯ มีแ ผนปรับ ลดค่ าตอบแทนให้ก ับ
ตัวแทนจําหน่ ายในตลาดที่มคี วามพร้อม ซึ่งตัวแทนจําหน่ ายฯ จะเป็ น ผู้กําหนดค่าบริการต่างๆ รวมราคาค่าบัตร
โดยสารเป็ นราคาขายให้แก่ผโู้ ดยสารตามสภาวะของตลาดนัน้ ๆ
สํ า หรับ ในการแต่ ง ตั ง้ ตั ว แทนจํ า หน่ า ยฯ แยกเป็ นตั ว แทนจํ า หน่ า ยบั ต รโดยสาร
ต่างประเทศและในประเทศ โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
3.1.1 ตัวแทนจําหน่ายบัตรโดยสารต่างประเทศ
ตัวแทนจําหน่ ายบัตรโดยสารต่างประเทศดังกล่าว ต้องเป็ นสมาชิกของสมาคมขนส่งทาง
อากาศระหว่างประเทศ (International Air Transport Association : IATA) และต้องผ่านเกณฑ์ท่ี IATA กําหนด โดย
สายการพาณิชย์เป็ นผูพ้ จิ ารณาเพือ่ แต่งตัง้ เป็ นตัวแทนจําหน่ายบัตรโดยสารต่างประเทศต่อไป
3.1.2 ตัวแทนจําหน่ายบัตรโดยสารในประเทศ
สายการพาณิช ย์จ ะพิจ ารณาขีด ความสามารถในการทํา ธุร กิจ ของตัว แทนจํา หน่ า ย
บัตรโดยสารในประเทศ สถานทีต่ งั ้ ความพร้อมของบุคลากร ฐานะการเงิน และแต่งตัง้ เป็ นตัวแทนจําหน่ายฯ
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3.2 ตัวแทนจําหน่ ายระวางบรรทุก สิน ค้า จะทําหน้ า ที่ข ายระวางบรรทุก ให้แ ก่ผู้ท่ีต้องการ
ส่งสินค้าในอัตราค่าบรรทุกทีบ่ ริษทั ฯ กําหนด โดยผลตอบแทนของตัวแทนจําหน่ายฯ จะได้รบั ในรูปแบบ Commission
ฝ่ ายขายระวางบรรทุกสินค้าตลอดจนความมันคงทางด้
่
านการเงินและแต่งตัง้ เป็ นตัวแทนจําหน่ายระวางบรรทุกสินค้า

สภาวะอุตสาหกรรมการบินและการแข่งขัน
ในปี 2554 แม้ว่าอุตสาหกรรมการบินจะได้รบั ผลดีจากการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจโลกในช่วงไตรมาสแรก
ซึ่งเป็ นผลสืบเนื่องจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลประเทศต่างๆ แต่ขณะเดียวกันเหตุการณ์ความรุนแรง
ทางการเมืองในภูมภิ าคตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือได้ส่งผลกระทบเชิงลบอย่างมากต่ออุตสาหกรรมการบิน
ทัง้ ในด้านการชะลอหรือยกเลิกการเดินทางของผูโ้ ดยสารและราคานํ้ามันในตลาดโลกทีป่ รับตัวสูงขึน้ อย่างรวดเร็วและ
ต่อเนื่อง ทําให้สายการบินต้องแบกรับต้นทุนการดําเนินงานทีส่ งู ขึน้ มาก ยิง่ ไปกว่านัน้ เหตุการณ์ธรณีพบิ ตั แิ ละสึนามิ
ในประเทศญี่ป่ ุน รวมทัง้ ภาวะเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาชะลอตัว และวิกฤตการเงินในภูมภิ าคยุโรป เป็ นปั จจัยฉุ ดรัง้
การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกโดยรวม อันนํ าไปสู่อตั ราการขยายตัวของปริมาณการขนส่งผูโ้ ดยสารและการขนส่ง
สิน ค้าที่ลดลง ท่ ามกลางวิก ฤตการณ์ ท่ีรายล้อม สภาวะการแข่งขัน ในอุตสาหกรรมการบิน ได้ท วีค วามรุน แรงขึ้น
เช่น เดียวกัน ทัง้ ในด้า นการแข่งขัน ด้า นราคาและการขยายเครือข่า ยเส้น ทางบิน และฝูงบิน โดยเฉพาะอย่า งยิง่
จากสายการบินภูมภิ าคตะวันออกกลางและสายการบินต้นทุนตํ่า ดังนัน้ การปรับตัวของสายการบินควบคู่กบั การ
วางกลยุทธ์ในการบริหารจัดการอย่างชัดเจนรอบคอบและสอดคล้องทันต่อเหตุการณ์ จึงเป็ นสิง่ ทีม่ คี วามสําคัญต่อการ
ดําเนินงานเพือ่ รักษาความมันคงของสายการบิ
่
น
เพื่อรับมือกับความท้าทายดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ได้มกี ารทบทวนและปรับกลยุทธ์ เพื่อเตรียมพร้อม
รองรับสถานการณ์ต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ หรือมีความเป็ นไปได้ทจ่ี ะเกิดขึน้ ให้ครอบคลุมครบถ้วนในทุกด้าน ทัง้ ในแง่การเพิม่
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการต้นทุน การบริหารจัดการการใช้น้ํามันอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการประกันราคา
นํ้ามันล่วงหน้าเพื่อลดความเสีย่ งจากความผันผวนของราคานํ้ามันในตลาดโลก การเพิม่ ศักยภาพความสามารถในการ
แข่ง ขัน การพัฒ นาเส้น ทางบิน พร้อ มทัง้ ปรับ เปลี่ย นตารางบิน และแบบเครื่อ งบิน ให้ส อดคล้อ งกับ ปริม าณ
ความต้องการเดินทางของผู้โดยสาร ควบคู่กบั การดําเนินกิจกรรมทางการตลาดและการขาย เพื่อกระตุ้นความต้องการ
เดินทางอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังติดตามการดําเนินมาตรการต่างๆ ตามแผนกลยุทธ์อย่างสมํ่าเสมอ
ในทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ด้านการนํ าระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ มาใช้ เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในงาน
บริการและการปฏิบตั งิ าน รวมทัง้ ยังมีการวางแผนรองรับเหตุการณ์ความไม่แน่ นอนต่างๆ ที่อาจเกิดขึน้ เพื่อให้สามารถ
ตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆ ได้รวดเร็วทันท่วงที
สภาวะการขนส่งผูโ้ ดยสารทางอากาศ
สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (International Air Transportation Association : IATA) คาดการณ์
ปริมาณการขนส่งผู้โดยสารระหว่างประเทศทางอากาศโดยรวมของโลกในปี 2555 จะขยายตัวเพิม่ ขึ้นร้อยละ 4.9
ในขณะที่ปี 2554 ปริม าณการขนส่ง ผู้โ ดยสารระหว่า งประเทศทางอากาศโดยรวมขยายตัว เพิม่ ขึ้น ร้อ ยละ 6.9
โดยภูมภิ าคเอเชียมีการขยายตัวในอัตราตํ่ากว่าที่รอ้ ยละ 4.1 ในขณะทีภ่ ูมภิ าคที่เติบโตมากที่สุด คือ ภูมภิ าคลาติน
อเมริกา ซึง่ มีอตั ราการขยายตัวถึงร้อยละ 10.2 เนื่องจากเศรษฐกิจภูมภิ าคดังกล่าวยังขยายตัวต่อเนื่อง โดยได้รบั แรง
หนุนจากปริมาณการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศและเงินทุนสํารองระหว่างประเทศทีเ่ พิม่ ขึน้
สําหรับประเทศไทย แม้ว่าเศรษฐกิจขยายตัวดีตงั ้ แต่ต้นปี 2554 แต่เนื่องจากเหตุการณ์ภยั พิบตั ธิ รรมชาติ
ในหลายประเทศ โดยเฉพาะการเกิดเหตุแผ่น ดินไหวและสึน ามิในประเทศญี่ป่ ุ นเมื่อเดือนมีน าคม 2554 ส่งผลให้
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จํานวนนักท่องเทีย่ วจากญี่ป่ ุนในเขตทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ ซึง่ เป็ นส่วนสําคัญทีส่ ร้างรายได้ให้แก่บริษทั ฯ ตลอดระยะเวลา
หลายปี ทผ่ี ่านมา เดินทางเข้ามายังประเทศไทยลดลง นอกจากนี้ ในช่วงเดือนกันยายน-พฤศจิกายน 2554 ประเทศไทย
ต้องเผชิญกับมหาอุทกภัยซึ่งเกิดขึน้ ในภาคกลางรวมทัง้ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ทําให้นักท่องเทีย่ วต่างชาติ
จํานวนมากระงับการเดินทางมายังประเทศไทย ปั จจัยทัง้ หมดดังกล่าวเป็ นผลให้การเดินทางทัง้ ในประเทศและระหว่าง
ประเทศของไทยมีป ริม าณลดลงอีก ในไตรมาส 4 ปี 2554 อย่า งไรก็ดี บริษัท ฯ ได้ม ีก ารพิจ ารณาปรับ รูป แบบ
การดํา เนิน การในส่วนต่า งๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ การปรับ ลดจํานวนความถีข่ องเทีย่ วบิน รวมทัง้ การใช้เครื่องบิน ทีม่ ี
ความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ในทุกระยะอย่างต่อเนื่อง
ในปี 2554 มีสายการบินทีท่ าํ การบินประจําระหว่างประเทศของไทยรวม 93 สายการบิน ทําการขนส่งผูโ้ ดยสาร
รวม 37.7 ล้านคน เพิ่ม ขึ้น ร้อยละ 12.4 เมื่อเทียบกับ ปี 2553 ซึ่งเป็ น ผู้โดยสารของบริษัท ฯ จํานวน 12.4 ล้านคน
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 11.9 ซึ่งตํ่ากว่าอัตราการเพิม่ ขึน้ ของผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศโดยรวม ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ยังคงครองความเป็ น
ผูน้ ํ าตลาด โดยมีส่วนแบ่งการตลาดผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศร้อยละ 32.9 รองลงมา คือ สายการบินไทยแอร์เอเชีย
คาเธย์แปซิฟิก เอมิเรสต์ ไชน่ าแอร์ไลน์ และโคเรียนแอร์ ซึ่งมีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 6.2 3.7 3.0 2.4 และ 2.0
ตามลําดับ
สภาวะการขนส่งสิ นค้าทางอากาศ
ปี 2555 สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) คาดการณ์ ปริมาณการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
ทางอากาศโดยรวมจะขยายตัวเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 4.9 โดยในปี 2554 ปริมาณการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศ
โดยรวมหดตัวลดลงร้อยละ 0.6 โดยภูมภิ าคเอเชียมีอตั ราการหดตัวลดลงมากกว่าทีร่ อ้ ยละ 4.8 ในขณะที่ภูมภิ าคที่ม ี
การขยายตัวมากทีส่ ดุ คือ ภูมภิ าคตะวันออกกลาง ซึง่ มีอตั ราการขยายตัวร้อยละ 8.2
ในส่วนของการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศของไทยมีอตั ราการขยายตัวลดลง โดยในปี 2554 ประเทศไทย
มีปริมาณการขนส่งสินค้าขาออก 747,965 ตัน ลดลงจากปี 2553 ร้อยละ 4.6 ส่วนสิน ค้าขาเข้ามีปริมาณการขนส่ง
554,986 ตัน ลดลงจากปี 2553 ร้อยละ 7.3 สําหรับบริษทั ฯ มีปริมาณการขนส่งสินค้าขาออก 330,123 ตัน ลดลงจาก
ปี 2553 ร้อยละ 3 และมีปริมาณขนส่งสินค้าขาเข้า 271,570 ตัน ลดลงจากปี 2553 ร้อยละ 0.6 ตลาดโดยรวมสินค้า
ขาออกมีปริมาณสูงกว่าสินค้าขาเข้า สําหรับตลาดภูมภิ าคที่มกี ารขนส่งสินค้าทางอากาศมาก ได้แก่ ฮ่องกง สิงคโปร์
โตเกียว ไทเป และโซล สําหรับตลาดข้ามทวีป ได้แก่ แฟรงค์เฟิ รต์ ปารีส ซิดนีย์ เมลเบิรน์ และซูรคิ ตามลําดับ
การแข่งขันของอุตสาหกรรมการบินภายในประเทศ
ตลาดผู้โ ดยสารภายในประเทศในปี 2554 ยัง คงมีก ารขยายตัว เพิ่ม ขึ้น อย่า งต่อ เนื่ อ ง โดยปั จ จุ บ นั ธุร กิจ
สายการบินภายในประเทศ มีการแข่งขันทางด้านราคาที่รุนแรงยิง่ ขึน้ พร้อมทัง้ ยังเสนอทางเลือกในรูปแบบที่หลากหลาย
เพื่อดึงดูดผูโ้ ดยสาร ปั จจุบนั สายการบินที่ให้บริการภายในประเทศมีจํานวนทัง้ สิ้น 7 สายการบิน ได้แก่ การบินไทย
บางกอกแอร์เวย์ เอสจีเอแอร์ไลน์ แฮปปี้ แอร์ และเป็ นสายการบินต้นทุนตํ่า 3 สายการบิน ได้แก่ ไทยแอร์เอเชีย นกแอร์
และโอเรียนไทยแอร์ไลน์ ซึ่งในปี 2554 มีผูโ้ ดยสารเดินทางภายในประเทศรวม 15 ล้านคน เพิม่ ขึน้ จากปี 2553 ร้อยละ 13.6
โดยบริษทั ฯ ยังคงเป็ นสายการบินทีม่ กี ารขนส่งผูโ้ ดยสารมากทีส่ ุดอยู่ท่ี 5.2 ล้านคน คิดเป็ นส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 34.5
ส่ ว นสายการบิน อื่น คือ ไทยแอร์เอเชีย นกแอร์ บางกอกแอร์เวย์ โอเรีย นไทยแอร์ไ ลน์ เอสจีเอแอร์ไ ลน์ และ
แฮปปี้ แอร์ มีสว่ นแบ่งตลาดร้อยละ 24.6 19.6 14 7.1 0.1 และ 0.1 ตามลําดับ
การแข่งขันในอุตสาหกรรมการบินระหว่างประเทศ
ในปี 2554 จากการทีจ่ าํ นวนผูโ้ ดยสารเข้า-ออกประเทศไทยมีการขยายตัวเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง ทัง้ ในส่วน
ทีม่ าจากเทีย่ วบินประจําและเทีย่ วบินเช่าเหมาลํา ส่งผลให้หลายสายการบินได้เปิ ดเทีย่ วบินใหม่และขยายเส้นทาง
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เข้าสู่ประเทศไทยเพิม่ ขึน้ ในหลายเส้นทาง ซึ่งมีทงั ้ สายการบินหลักทีใ่ ห้บริการเต็มรูปแบบ และสายการบินต้นทุนตํ่า
โดยเฉพาะสายการบินจากภูมภิ าคตะวันออกกลาง ซึง่ มีความพยายามอย่างยิง่ ในการใช้เมืองต่างๆ ในตะวันออกกลาง
ในฐานะศูนย์กลางการเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างภูมภิ าค ควบคู่กบั การขยายเครือข่ายเส้นทางบิน โดยอาศัยฝูงบิน
ขนาดใหญ่ทพ่ี ร้อมขยายการบินไปทัวทุ
่ กภูมภิ าคของโลก ทําให้การแข่งขันทางธุรกิจการบินทวีความรุนแรงมากขึน้
อย่างเห็นได้ชดั นอกจากนัน้ การคาดการณ์เศรษฐกิจเอเชียโดยเฉพาะจีนและอินเดีย ซึ่งยังคงมีแนวโน้ มเติบโต
ได้เสริมสร้างความมันใจให้
่
แก่สายการบินต่างๆ ว่าการเดินทางในภูมภิ าคเอเชียจะยังคงมีการขยายตัวต่อไป ทําให้
แม้แต่สายการบินต้นทุนตํ่าก็มแี นวโน้มทีจ่ ะขยายการให้บริการเพิม่ ขึน้ ในภูมภิ าคดังกล่าว ยิง่ เป็ นปั จจัยผลักดันให้สภาวะการ
แข่งขันทีร่ ุนแรงขยายตัวกว้างขวางมากขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การแข่งขันด้านราคา

4.3

การจัดหาผลิ ตภัณฑ์หรือบริ การ
4.3.1 กําลังการผลิ ตและปริ มาณการผลิ ตที่เกี่ยวข้องกับการบิน
ปี 2554

-

จํานวนเครือ่ งบินทีใ่ ช้บริการ2)
(Number of Aircraft)

-

ปี 2553

ปี 2552

ปี 2551

(ลํา)

89

84

87

84

จุดหมายปลายทาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)
(Number of Destinations)

(จุดบิน)

72

72

73

73

ระยะทางบิน
(Kilometres Flown)

(พันกม.)

250,147

243,147

230,650

241,938

จํานวนการลงของเครื่องบิน
(Number of Landings)

(ครัง้ )

88,734

87,645

89,682

91,365

-

จํานวนชัวโมงปฏิ
่
บตั กิ ารบิน
(Flight Hours)

(ชัวโมง/ปี
่
)

355,815

341,165

326,008

342,175

-

ชัวโมงการใช้
่
เครือ่ งบินโดยเฉลีย่
(Aircraft Utilization)

(ชัวโมง/วั
่
น)

11.7

11.4

11.2

11.7

การขนส่งผู้โดยสาร
-

ปริมาณทีน่ งั ่
(Available Seats Kilometer)

(ล้านทีน่ ง-กม.)
ั่

78,533

75,600

72,031

75,391

-

ปริมาณการขนส่งผูโ้ ดยสาร

(ล้านคน-กม.)

55,267

55,676

52,593

56,377

(Revenue Passenger Kilometer)
-

อัตราส่วนการขนส่งผูโ้ ดยสาร
(Cabin Factor)

(ร้อยละ)

70.4

73.6

73.0

74.8

-

จํานวนผูโ้ ดยสาร
(Number of Passengers)

(พันคน)

18,398

18,165

18,477

18,710

-

รายได้จากผูโ้ ดยสารเฉลีย่ ต่อหน่วย3)
(Passenger Yield)

2.75

2.57

2.50

2.88

(บาท/คน-กม.)
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ปี 2554

ปี 2553

ปี 2552

ปี 2551

การขนส่งสิ นค้าและไปรษณี ยภัณฑ์
-

ปริมาณการผลิตพัสดุภณ
ั ฑ์
(Available Dead Load TonKilometer)

(ล้านตัน-กม.)

4,919

4,708

4,016

4,152

-

ปริมาณการขนส่งพัสดุภณ
ั ฑ์
(Revenue Freight Ton- Kilometer)

(ล้านตัน-กม.)

2,766

2,895

2,092

2,292

-

อัตราการขนส่งพัสดุภณ
ั ฑ์

(ร้อยละ)

56.2

61.5

52.1

55.2

(พันกก.)

689,640

713,931

545,681

590,231

(บาท/ตัน-กม.)

9.89

9.50

8.90

11.33

(ล้านตัน-กม.)

11,987

11,516

10,499

10,937

(ล้านตัน-กม.)

7,836

7,997

6,908

7,458

(ร้อยละ)

65.4

69.4

65.8

68.2

(บาท/ตัน-กม.)

23.06

21.49

21.92

25.48

(Freight Load Factor)
-

นํ้าหนักพัสดุภณ
ั ฑ์ขนส่ง
(Cargo Carried)
-

รายได้จากพัสดุภณ
ั ฑ์เฉลีย่ ต่อหน่วย3)
(Freight Yield)

การขนส่งรวมทัง้ ระบบ
-

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

(1)

เนื่องจากการเปลีย่ นรอบบัญชี บริษทั ฯ ได้ปรับปรุงข้อมูลของปี 2550 ให้เปรียบเทียบได้กบั รอบระยะเวลา
ทีเ่ ปลีย่ นแปลงใหม่ ซึง่ เริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม

(2)

ไม่รวมเครือ่ งบินทีบ่ ริษทั ฯ ให้บริษทั สายการบินนกแอร์ จํากัด เช่า และเครือ่ งบินปลดประจําการ

(3)

รายได้รวมเงินประกันภัย และค่าธรรมเนียมนํ้ามันเรียกเก็บจากผูโ้ ดยสาร/ผูข้ นส่งสินค้า

4.3.2 โครงสร้างค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงานและปัจจัยการผลิ ตที่สาํ คัญ
ค่า ใช้จ่า ยในการดํา เนิน งานของบริษ ัท ฯ ประกอบด้วยค่า ใช้จ่า ยที่สาํ คัญ คือ ค่า ใช้จ่า ยที่เกี่ย วข้อ งกับ
การจัดหาเครื่องบิน เพื่อนํ ามาใช้บริการ ค่าใช้จ่ายนํ้ ามันเชื้อเพลิงใช้ในการบิน ค่าใช้จ่ายด้านพนัก งานซึ่งเป็ น
ทรัพยากรทีส่ าํ คัญในธุรกิจการให้บริการ และค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับการบินอื่นๆ
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ปี 2554

แบบ 56-1

ปี 2553

ปี 2552

ปี 2551

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

- ค่านํ้ามันเครือ่ งบิน

76,389

39.4

56,519

32.7

47,015

30.9

89,460

43.3

- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน

31,009

16.0

34,525

20.0

26,252

17.2

30,628

14.8

- ค่าบริการการบิน

20,428

10.6

19,064

11.0

17,692

11.6

19,939

9.6

5,485

2.8

5,092

2.9

5,244

3.4

6,542

3.2

- ค่าซ่อมแซมและซ่อมบํารุงอากาศยาน

11,698

6.0

9,675

5.6

10,321

6.8

10,848

5.2

- ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจําหน่าย

19,989

10.3

20,236

11.7

21,023

13.8

20,281

9.8

- ค่าเช่าเครือ่ งบินและอะไหล่

5,430

2.8

4,331

2.5

1,532

1.0

3,651

1.8

- ค่าสินค้าและพัสดุใช้ไป

9,042

4.7

9,046

5.2

8,496

5.6

8,827

4.3

- ค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับการขายและโฆษณา

5,885

3.0

6,103

3.6

6,221

4.1

6,932

3.3

733

0.4

675

0.4

760

0.5

751

0.4

7,692

4.0

7,491

4.4

7,686

5.1

8,922

4.3

193,780

100.0

172,757

100.0

152,242

100.0

206,781

100.0

- ค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับนักบิน
และลูกเรือ

- ค่าใช้จ่ายด้านการประกันภัย
- ค่าใช้จา่ ยดําเนินงานอื่น
รวม

การจัดหานํ้ามันเครื่องบิน
ราคานํ้ ามันเครื่องบินทีบ่ ริษทั ฯ จัดซื้อ จะแปรผันไปตามราคานํ้ ามันเครื่องบินระหว่างประเทศ (International
spot price) ซึ่งจะแปรผันตามราคานํ้ามันดิบระหว่างประเทศอีกทีหนึ่ง โดยทัวไปแล้
่
ว ราคานํ้ามันเครื่องบินในตลาด
ระหว่างประเทศ (International spot markets) จะมีค วามผันผวนสูงและไม่อาจคาดการณ์ล่วงหน้าได้ ในอดีต
ทีผ่ ่านมา ปั จจัยสําคัญทีเ่ ป็ นตัวกําหนดความผันผวนได้แก่ อุปสงค์และอุปทาน สภาพอากาศ และสถานการณ์การเมือง
ในประเทศต่างๆ และการเคลื่อนย้ายของเงินทุนเข้าสู่หรือออกจากสินค้าโภคภัณฑ์ บริษทั จัดซื้อนํ้ามันเครื่องบินโดย
ใช้ราคาอ้างอิงเป็ นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ ต้นทุนค่านํ้ ามันเครื่องบินของบริษทั ฯ ในปี 2553 คิดเป็ นร้อยละ 33.7 ของ
ค่าใช้จ่ายรวมของบริษทั ฯ และในปี 2554 คิดเป็ นร้อยละ 37.8 ของค่าใช้จา่ ยรวมของบริษทั ฯ
บริษ ัทฯ ได้ดาํ เนิน การจัดซื้อนํ้ามันเครื่องบิน จากผู้จาํ หน่ า ยนํ้ามันในตลาดทุกแห่งที่บริษัทฯ ให้บริการ
การบิน โดยบริษทั ฯ เข้าทําสัญญาซื้อนํ้ามันซึ่งมีอายุสญ
ั ญาตามทีต่ กลงกัน (โดยทั ่วไปคือ 1 ปี แต่มบี างกรณีทเ่ี ป็ น
6 เดือนหรือ 2 ปี ) ภายหลังจากทีไ่ ด้ทาํ คําเสนอซือ้ นํ้ามันเครื่องบินจากผูจ้ าํ หน่ายนํ้ามันเป็ นการทัวไป
่ (Open tender)
บริษัทฯ และสายการบินที่เป็ นสมาชิก กลุ่มพันธมิตรการบิน สตาร์ อัลไลแอนซ์ ได้ร่วมกันซื้อนํ้ามันในบางตลาด
เป็ นครัง้ คราว ซึง่ บริษทั ฯ เชือ่ ว่าการร่วมจัดซือ้ ดังกล่าวทําให้บริษทั ฯ ซือ้ นํ้ามันได้ในราคาทีต่ ่าํ ลง
สําหรับปี 2554 นัน้ บริษทั ฯ ได้ซ้ือนํ้ ามันเครื่องบิน จากผูจ้ ําหน่ ายนํ้ ามัน รายต่างๆ ในประเทศไทยเป็ น
ส่วนใหญ่สําหรับการส่งมอบภายในประเทศ และส่วนที่เหลือเป็ นการซื้อจากผูจ้ ําหน่ ายนํ้ ามันภายนอกประเทศไทย
เพื่อการส่งมอบภายนอกประเทศ ในการซื้อนํ้ ามันเครื่องบิน บริษัทฯ มิได้พจิ ารณาเฉพาะด้านราคาเท่านัน้ แต่ยงั
พิจารณาถึงความปลอดภัยในการจัดส่งนํ้ามันและความจําเป็ นในการรักษาความสัมพันธ์ระยะยาวกับผูจ้ าํ หน่ ายด้วย
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แบบ 56-1

ในบางประเทศ เช่น ประเทศจีน ลาว เวียดนาม และพม่า บริษทั ฯ จะต้องซื้อนํ้ ามันเครื่องบินจากผูจ้ ําหน่ ายนํ้ ามัน
ทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ จากรัฐบาลของประเทศนัน้ ๆ
ผูจ้ ดั หานํ้ามันรายใหญ่ของบริษทั ฯ ในประเทศไทยได้แก่ บริษทั บางจากปิ โตรเลียม จํากัด (มหาชน) บริษทั
ChevronTexaco บริษทั ExxonMobil Aviation บริษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) และบริษทั เชลล์ ประเทศไทย จํากัด
บริษัทฯ ได้ซ้ือนํ้ ามันจากผู้จําหน่ ายรายย่อยในตลาดด้วย เช่น บริษัท สิงคโปร์ ปิ โตรเลียม (ประเทศไทย) จํากัด
บริษทั ฯ เชื่อว่าในกรณีทผ่ี จู้ ดั จําหน่ายรายใดประสบกับปั ญหาไม่สามารถจําหน่ ายนํ้ ามันให้แก่บริษทั ฯ ได้ ผูจ้ าํ หน่ าย
นํ้ามันดังกล่าวข้างต้น หรือผูจ้ าํ หน่ายนํ้ามันรายอื่น จะสามารถจําหน่ายนํ้ามันตามความต้องการของบริษทั ฯ ได้
ในกรุงเทพมหานคร บริษัทฯ ใช้บริการจัดส่งและเติมนํ้ ามันของบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
จํา กัด (มหาชน) ซึ่ง เป็ น บริษัท จดทะเบีย นในตลาดหลัก ทรัพ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย โดยมีบ ริษัท ฯ และบริษ ัท
ผู้จ ดั จํา หน่ า ยนํ้า มัน อีก 8 รายเป็ น ผู้ถือ หุ้น รายใหญ่ บริษัท บริก ารเชื้อ เพลิง การบิน กรุง เทพ จํา กัด (มหาชน)
เป็ นผูป้ ระกอบการเพียงรายเดียวทีไ่ ด้รบั สิทธิในการเป็ นผูด้ าํ เนินธุรกิจบริการคลังเก็บรักษานํ้ามันทีท่ ่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ
และเป็ น 1 ใน 2 ผู้ประกอบการ ซึ่งให้บริการเติมนํ้ ามันเครื่องบินแก่เครื่องบินที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ ในฐานะที่
บริษทั ฯ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็ นสายการบินเพียงรายเดียวในบริษทั บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
บริษ ัทฯ จึงเป็ นสายการบิน เดีย วที่ไ ด้รบั การจัดส่งนํ้ า มัน ที่ซ้ือจากผู้จาํ หน่ า ยนํ้า มัน รายอื่นๆ ที่ม ไิ ด้เป็ น ผู้ถ ือหุ้น
ของบริษทั บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) โดยใช้อุปกรณ์ของบริษทั บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
จํากัด (มหาชน) ทัง้ นี้ บริษทั บริการเชือ้ เพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) เป็ นบริษทั ร่วมของบริษทั ฯ
ในปี 2554 บริษทั ฯ ได้ซ้อื นํ้ ามันเครื่องบินเพื่อการส่งมอบทีท่ ่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ จากบริษทั บางจาก
ปิ โตรเลียม จํากัด (มหาชน) คิดเป็ นร้อยละ 39.5 ของปริมาณความต้องการนํ้ ามันเครื่องบินของบริษัทฯ ซึ่งบริษัท
บางจากปิ โตรเลียม จํากัด (มหาชน) ไม่ได้เป็ นผูถ้ อื หุ้นในบริษทั บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
นอกจากนี้ เนื่ อ งจากบริษัท บางจากปิ โ ตรเลีย ม จํา กัด (มหาชน) ไม่ไ ด้ร บั อนุ ญ าตให้จ ดั ส่ง นํ้า มัน เครื่อ งบิน ที่
ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ ยกเว้นในกรณีทเ่ี ป็ นการใช้อุปกรณ์ของบริษทั บริการเชือ้ เพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ในการจัดส่งนํ้ ามันเครื่องบินแก่บริษัทฯ ดังนัน้ บริษัท บางจากปิ โตรเลียม จํากัด (มหาชน) จึงสามารถขายนํ้ ามัน
เครื่องบินให้แก่บริษัทฯ ได้เพียงรายเดียว และไม่ได้ขายให้แก่สายการบินอื่น ถึงแม้ว่าจะสามารถขายให้แก่ผูข้ าย
นํ้ ามันรายอื่นๆ ได้ จากเหตุผลดังกล่าวทําให้ในบางครัง้ ราคานํ้ ามันที่บริษัท บางจากปิ โตรเลียม จํากัด (มหาชน)
จําหน่ ายให้แก่บริษัทฯ มักเป็ นราคาที่เอื้อประโยชน์ ต่อบริษัทฯ ซึ่งทําให้บริษัทฯ สามารถควบคุมต้นทุนค่านํ้ ามัน
เครือ่ งบินของบริษทั ฯ ได้
บริษ ั ท ฯ กํา ลัง ปรับ ปรุ ง การบริห ารจัด การนํ้ า มัน เชื้ อ เพลิ ง โดยวางแผนการบิ น และการบรรทุ ก
ให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ การทําความสะอาดลําตัวเครื่องและเครื่องยนต์ ตลอดจนควบคุมปริมาณสํารองนํ้ ามัน
เชือ้ เพลิงสําหรับแต่ละเทีย่ วบิน และการทําธุรกรรมป้ องกันความเสีย่ งค่าใช้จ่ายนํ้ามันเชือ้ เพลิงในจํานวนทีม่ ากขึน้
บริษทั ฯ มีนโยบายบริหารความเสีย่ งราคานํ้ามันอากาศยานเพื่อให้สามารถทําการป้ องกันความเสีย่ งได้
ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 80 ของความต้องการนํ้ ามันเครื่องบินของบริษทั ฯ โดยมีระยะเวลาครัง้ ละไม่เกิน
18 เดือน ทัง้ นี้ สําหรับการป้ องกันความเสีย่ งในปริมาณซึง่ สูงหรือตํ่ากว่าเพดานทีก่ ําหนดไว้น้ี จะต้องได้รบั อนุมตั จิ าก
คณะกรรมการของบริษทั ฯ แม้ว่าบริษทั ฯ จะไม่มกี ารกําหนดเกีย่ วกับการเลือกใช้เครื่องมือทางการเงินในการป้ องกัน
ความเสีย่ ง โดยปกติบริษทั ฯ จะทําการป้ องกันความเสีย่ งโดยใช้สญ
ั ญา Option และ Collar โดยสัญญาดังกล่าวมี
อายุสญ
ั ญา 6 เดือนถึง 1 ปี
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ความสามารถในการเรียกเก็บเงินชดเชยค่านํ้ามันส่วนเพิม่ ของบริษัทฯ ผ่านทางค่าธรรมเนียมชดเชย
ค่านํ้ ามัน บางส่วนขึน้ กับสภาวะของตลาด การแข่งขัน ความผันผวนของราคานํ้ ามันเครื่องบิน และความพร้อมในการ
ตอบสนองของระบบสําหรับการกําหนดราคา และการประมาณการของบริษทั ฯ ทีม่ ตี ่อการเปลีย่ นแปลงของค่าใช้จ่าย
ด้านค่านํ้ามัน ทัง้ นี้ บริษทั ฯ สามารถชดเชยค่านํ้ามันส่วนเพิม่ ได้เกือบทัง้ หมดผ่านทางค่าธรรมเนียมชดเชยค่านํ้ามัน
ในปี 2552 ซึ่งเป็ นช่วงทีร่ าคานํ้ามันทั ่วไปมีแนวโน้มลดลง แต่โดยปกติแล้วในอดีตค่าธรรมเนียมชดเชยค่านํ้ามัน
ทีเ่ ก็บได้ ไม่สามารถทีจ่ ะชดเชยค่านํ้ามันส่วนเพิม่ ของบริษทั ฯ ได้อย่างเพียงพอ
ตารางดังต่อไปนี้แสดงอัตราส่วนครอบคลุมค่านํ้ามัน (Fuel Coverage Ratio) สําหรับรอบระยะเวลาทีร่ ะบุไว้

ระยะเวลา

อัตราส่วนครอบคลุมค่านํ้ามัน
(ร้อยละ) (1)

2550 ..................................................................

69.7

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

61.9

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

116.2

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

102.3

2554..........................................................................

92.3

หมายเหตุ : (1) แสดงถึงอัตราร้อยละทีค่ า่ นํ้ามันเครือ่ งบินในส่วนทีเ่ กินจากราคานํ้ามันเครือ่ งบินฐาน ณ เดือนเมษายน 2547
ถูกครอบคลุมโดยรายได้จากค่าธรรมเนียมชดเชยค่านํ้ามัน

การขนส่งนํ้ามันเครื่องบินทีท่ ่าอากาศยานสุวรรณภูมนิ ัน้ มีหลายระบบ ซึ่งรวมถึงการขนส่งนํ้ามันทางท่อ
ส่งนํ้ ามันซึ่ง บริษัท ฯ มีส่วนได้เสีย ข้า งน้ อ ยอยู่โดยทางอ้อมผ่ า นบริษัท บริก ารเชื้อ เพลิงการบิน กรุงเทพ จํา กัด
(มหาชน)

การจัดหาประกันภัย
บริษทั ฯ มีการประกันภัยผูโ้ ดยสารและประกันความรับผิดชดใช้ตามกฎหมายอันเนื่องจากการรับขนส่งทาง
อากาศ และได้ทําการประกันอากาศยานสําหรับการสูญเสียและเสียหายซึ่งรวมถึงภัยสงคราม ภายใต้กฎหมายไทย
บริษ ั ท ฯ ต้ อ งทํา กรมธรรม์ ป ระกัน ภัย ผ่ า นบริษ ั ท ประกัน ของไทยที่ ทํา ประกัน ภัย ต่ อ สํา หรับ ความเสี่ ย ง
ทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ หมดภายนอกประเทศไทย เบีย้ ประกันของบริษทั ฯ และวงเงินคุม้ ครองอยูใ่ นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
บริษัทฯ ตกลงชําระเบี้ยประกันภัย จํานวน 20.3 ล้านเหรียญสหรัฐ สําหรับปี 2554 โดยอ้างอิงจากมูลค่า
ฝูงบิน ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2553 จํานวน 9,592.8 ล้านเหรียญสหรัฐ
จํานวนเบี้ยประกันภัยของบริษัทฯ ได้รบั ผลกระทบไม่เพียงแต่จากเหตุการณ์ และอุบตั ิเหตุท่เี กี่ยวกับ
บริษัทฯ เท่ านัน้ แต่ยงั ได้รบั ผลกระทบจากเหตุก ารณ์ และอุบตั ิเหตุท่ีเกิดกับสายการบิน อื่น ๆ ทัวโลก
่
ซึ่งด้วย
เหตุการณ์หลายเหตุการณ์เกี่ยวกับสายการบินทีเ่ กิดขึน้ ทัวโลกในปี
่
ก่อนหน้านี้ ทําให้บริษทั ฯ คาดว่าโดยรวมแล้ว
เบีย้ ประกันภัยสําหรับสายการบินรวมถึงเบีย้ ประกันภัยของบริษทั ฯ มีแนวโน้มจะเพิม่ สูงขึน้

________________________________________________________________________

ส่วนที่ 1-4 หน้าที่ 49

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

5. สิ นทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิ จ
5.1

สิ นทรัพย์หลักของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย
หน่ วย: ล้านบาท

มูลค่าตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

ประเภท
เครือ่ งบิน

68,578.60

เครือ่ งบินภายใต้สญ
ั ญาเช่าทางการเงิน

112,139.12

อุปกรณ์การบินหมุนเวียน

11,689.71

เครือ่ งมือ โรงซ่อมและอุปกรณ์

5,123.79

ทีด่ นิ อาคารและค่าปรับปรุง

7,463.45

รวม

5.2

204,994.67

ลักษณะสําคัญของสิ นทรัพย์หลัก
5.2.1

เครื่องบิน

ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2554 บริษัท ฯ มีเครื่องบิน จํานวน 99 ลํา แบ่ งเป็ นเครื่องบินที่เป็ น สิน ทรัพ ย์ข องบริษัท ฯ
จํานวน 55 ลํา เครื่องบินภายใต้สญ
ั ญาเช่าทางการเงิน (Financial Lease) จํานวน 32 ลํา และเครื่องบินภายใต้สญ
ั ญาเช่า
ดําเนินงาน (Operating Lease) จํานวน 12 ลํา
จํานวนเครื่องบินที่บริษทั ฯ มี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
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

15.6

14

4

-

โบอิง้ 777-300

6

12.1

3

3***

-

โบอิง้ 777-200ER

6

4.8

-

6

-

โบอิง้ 777-200

8

14.8

6

-

2

โบอิง้ 737-400

9

18.0

6*

-

3

โบอิง้ 777-300ER

5

4.4

-

-

5**

แอร์บสั A340-600

6

5.8

-

6

-

แอร์บสั A340-500

4

6.1

1

3

-

แอร์บสั A330-300

22

8.9

10

10

2

ประเภทเครื่องบิน

ส่วนที่ 1-5 หน้าที่ 1

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

ประเภทเครื่องบิน

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 A300-600R

13

17.3

13

-

-

เอทีอาร์ 72

2

21.8

2*

-

-

99

12.2

55

32

12

รวม

หมายเหตุ :
*
บริษทั ฯ ให้บริษทั สายการบินนกแอร์ จํากัด เช่าดําเนินงานเครือ่ งบินแบบโบอิ้ง 737-400 จํานวน 4 ลําและเครือ่ งบินแบบเอทีอาร์ 72
จํานวน 2 ลํา
** บริษทั ฯ เช่าดําเนินงานระยะสัน้ (2-3 ปี ) เครือ่ งบินแบบโบอิ้ง B777-300ER จํานวน 5 ลํา จาก Jet Airways (India) Ltd.
*** เครือ่ งบิน B777-300 จํานวน 1 ลําอยู่ระหว่างรอการโอนกรรมสิทธิ์

เครื่องบินที่เป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ประเภทเครื่องบิน

จํานวน
( ลํา)

ลักษณะสําคัญ

โบอิง้ 747-400

14

โบอิง้ 777-200

6

เครือ่ งบินพิสยั กลาง สําหรับเส้นทางบินในภูมภิ าค

โบอิง้ 777-300

3

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 A300-600R

13

เครือ่ งบินพิสยั กลาง สําหรับเส้นทางบินในภูมภิ าค

เอทีอาร์ 72

2
รวม

เครือ่ งบินพิสยั ไกล สําหรับเส้นทางบินข้ามทวีป

ใช้สาํ หรับเส้นทางบินภายในประเทศ

55

ส่วนที่ 1-5 หน้าที่ 2

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

เครื่องบินภายใต้สญ
ั ญาเช่าทางการเงิ น (Financial Lease) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

ประเภท
เครื่องบิน

โบอิง้ 747-400

โบอิง้ 777-200ER

จํานวน
(ลํา)

4

6

ระยะเวลา
คงเหลือตามสัญญา (ปี )

ยอดคงเหลือของภาระผูกพัน*
(ล้านบาท)

รายละเอียด
เครื่องบิน
(ลําที่)

วันสิ้ นสุด
สัญญาเช่า

เครือ่ งบินพิสยั ไกล

โบอิง้ 747-400#15

5 มิ.ย. 2556

1.4

2.4

884.4

1,334.1

สําหรับเส้นทางบิน

โบอิง้ 747-400#16

5 มิ.ย. 2556

1.4

2.4

890.1

1,342.6

ข้ามทวีป

โบอิง้ 747-400#17

19 ต.ค. 2558

3.8

4.8

2,012.5

2,265.8

โบอิง้ 747-400#18

19 ต.ค. 2558

3.8

4.8

2,012.5

2,265.8

เครือ่ งบินพิสยั ไกล

โบอิง้ 777-200ER#1

2 พ.ย. 2561

6.8

7.8

2,401.6

2,621.9

สําหรับเส้นทางบิน

โบอิง้ 777-200ER#2

8 พ.ย. 2561

6.9

7.9

2,405.6

2,626.4

ข้ามทวีป

โบอิง้ 777-200ER#3

8 พ.ย. 2561

6.9

7.9

2,405.6

2,626.4

โบอิง้ 777-200ER#4

15 พ.ย. 2561

6.9

7.9

2,424.3

2,646.7

โบอิง้ 777-200ER#5

24 ก.ย. 2562

6.0

8.7

1,685.4

2,425.1

โบอิง้ 777-200ER#6

29 ต.ค. 2562

6.3

8.8

1,758.9

2,453.5

ลักษณะสําคัญ

ส่วนที่ 1-5 หน้าที่ 3

สิ้ นสุดวันที่
สิ้ นสุดวันที่
สิ้ นสุดวันที่
สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

ประเภท
เครื่องบิน

โบอิง้ 777-300

แอร์บสั A330-300

จํานวน
(ลํา)

3

10

แบบ 56-1

ระยะเวลา
คงเหลือตามสัญญา (ปี )

ยอดคงเหลือของภาระผูกพัน*
(ล้านบาท)

รายละเอียด
เครื่องบิน
(ลําที่)

วันสิ้ นสุด
สัญญาเช่า

เครือ่ งบินพิสยั กลาง

โบอิง้ 777-300#3

20 ต.ค. 2554

-

0.8

สําหรับเส้นทางบินใน

โบอิง้ 777-300#5

10 พ.ย. 2555

0.9

1.9

536.7

973.3

ภูมภิ าค

โบอิง้ 777-300#6

10 พ.ย. 2555

0.9

1.9

540.7

980.5

เครือ่ งบินพิสยั กลาง

แอร์บสั 330-300#13(J)

1 เม.ย. 2555

0.3

1.3

132.8

361.5

สําหรับเส้นทางบินใน

แอร์บสั 330-300#13(S)

1 เม.ย. 2564

9.3

10.3

2,116.4

2,092.1

แอร์บสั 330-300#14

7 พ.ค. 2564

9.4

10.4

2,175.1

2,150.2

แอร์บสั 330-300#15

29 ก.ค. 2564

9.6

10.6

2,199.9

2,312.8

แอร์บสั 330-300#16

23 ธ.ค. 2564

8.5

11.0

1,683.3

2,207.6

แอร์บสั 330-300#17

23 ธ.ค.2564

8.5

11.0

1,668.9

2,188.7

แอร์บสั 330-300#18

23 ธ.ค. 2564

8.5

11.0

1,666.2

2,185.1

แอร์บสั 330-300#19

29 มี.ค. 2565

8.8

11.2

1,851.6

2,424.9

แอร์บสั 330-300#20

29 มี.ค. 2565

8.8

11.2

1,861.8

2,438.4

แอร์บสั 330-300#21

16 พ.ย. 2566

11.9

-

2,605.7

-

แอร์บสั 330-300#22

6 ธ.ค. 2566

11.9

-

2,677.4

-

ลักษณะสําคัญ

ภูมภิ าค

ส่วนที่ 1-5 หน้าที่ 4

สิ้ นสุดวันที่
สิ้ นสุดวันที่
สิ้ นสุดวันที่
สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553
-

374.5

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

ประเภท
เครื่องบิน

จํานวน
(ลํา)

แอร์บสั A340-600

6

แอร์บสั A340-500

รวม

3

แบบ 56-1

ระยะเวลา
คงเหลือตามสัญญา (ปี )

ยอดคงเหลือของภาระผูกพัน*
(ล้านบาท)

รายละเอียด
เครื่องบิน
(ลําที่)

วันสิ้ นสุด
สัญญาเช่า

เครือ่ งบินพิสยั ไกล

แอร์บสั 340-600#1

29 มิ.ย. 2560

5.5

6.5

1,838.0

2,092.8

สําหรับเส้นทางบิน

แอร์บสั 340-600#2

26 ก.ค. 2560

5.6

6.6

1,920.4

2,171.8

ข้ามทวีป

แอร์บสั 340-600#3

5 ต.ค. 2560

5.8

6.8

2,052.6

2,306.4

แอร์บสั 340-600#4

28 พ.ย. 2560

5.9

6.9

2,099.4

2,356.0

แอร์บสั 340-600#5

9 ธ.ค. 2560

5.9

6.9

2,114.2

2,372.6

แอร์บสั 340-600#6

29 ต.ค. 2563

8.8

9.8

1,950.5

3,308.0

เครือ่ งบินพิสยั ไกล

แอร์บสั 340-500#1

6 เม.ย. 2560

5.3

6.3

1,674.1

1,905.8

พิเศษ สําหรับเส้นทาง

แอร์บสั 340-500#2

29 เม.ย. 2560

5.3

6.3

1,673.2

1,905.0

บินข้ามทวีป

แอร์บสั 340-500#3

25 ต.ค. 2560

5.8

6.8

1,976.0

2,220.3

6.29

6.86

57,896.0

64,327.1

ลักษณะสําคัญ

32

สิ้ นสุดวันที่
สิ้ นสุดวันที่
สิ้ นสุดวันที่
สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553

หมายเหตุ :
* ภาระผูกพันทีบ่ ริษัทฯ ต้องจ่ายให้แก่ผูใ้ ห้เช่า ซึง่ ตามสัญญากําหนดไว้เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ คํานวณเป็ นมูลค่าสกุล เงินบาท ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2554 โดยใช้อตั ราแลกเปลีย่ น 31.83190 บาท
ต่อเหรียญสหรัฐ 41.33970 บาทต่อยูโร และ 41.2406 บาทต่อ 100 เยนญีป่ ่ ุน และคํานวณเป็ นมูลค่าสกุลเงินบาท ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2553 โดยใช้อตั ราแลกเปลีย่ น 30.2963 บาทต่อเหรียญสหรัฐ
40.2464 บาทต่อยูโร และ 37.4218 บาทต่อ 100 เยนญีป่ ่ ุน (อัตราแลกเปลีย่ นตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย)

ส่วนที่ 1-5 หน้าที่ 5

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

เครื่องบินภายใต้สญ
ั ญาเช่าดําเนิ นงาน (Operating Lease) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

ประเภท

จํานวน

เครื่องบิน

(ลํา)

โบอิง้ 777-200

โบอิง้ 737-400

โบอิง้ 777-300ER

2

3

5

รายละเอียด
ลักษณะสําคัญ

เครื่องบิน
(ลําที่)

วันสิ้ นสุด
สัญญาเช่า

ระยะเวลาเช่าที่เหลือ (ปี )

ยอดคงเหลือของภาระผูกพัน*
(ล้านบาท)

สิ้ นสุดวันที่
สิ้ นสุดวันที่
สิ้ นสุดวันที่
สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553

สิ ทธิ การซื้อ
เครื่องบินเมื่อ
สิ้ นสุดสัญญาเช่า
ดําเนิ นงาน

เครือ่ งบินพิสยั
กลาง สําหรับ
เส้นทางบินใน
ภูมภิ าค

โบอิง้ 777-200#5

15 ส.ค. 2559

4.6

5.6

682.6

755.6

มี(1)

โบอิง้ 777-200#6

29 ก.ย. 2559

4.8

5.8

678.5

752.2

มี(1)

เครือ่ งบินพิสยั ใกล้
สําหรับเส้นทางบิน
ภายในประเทศและ
ภูมภิ าค

โบอิง้ 737-400#8

9 ธ.ค. 2557

2.9

3.9

200.5

254.5

มี(2)

โบอิง้ 737-400#9

16 ธ.ค. 2557

3.0

4.0

200.5

254.5

มี(2)

โบอิง้ 737-400#10

6 ม.ค. 2558

3.0

4.0

206.1

259.8

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

1.4

2.4

560.2

933.1

ไม่มี

1.4

2.4

560.2

933.1

ไม่มี

1.4

2.4

560.2

933.1

ไม่มี

โบอิง้ 777-300ER#4 29 ก.ค. 2556

1.6

-

670.4

-

ไม่มี

โบอิง้ 777-300ER#5 10 พ.ย. 2556

1.9

-

819.3

-

ไม่มี

ส่วนที่ 1-5 หน้าที่ 6

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

ประเภท

จํานวน

เครื่องบิน

(ลํา)

แอร์บสั A330-300

2

รวม

12

รายละเอียด
ลักษณะสําคัญ

เครื่องบิน
(ลําที่)

เครือ่ งบินพิสยั
กลาง สําหรับ
เส้นทางบินใน
ภูมภิ าค

แบบ 56-1

วันสิ้ นสุด
สัญญาเช่า

แอร์บสั 330-300#9 26 ส.ค. 2561
แอร์บสั 330-300#11 23 ก.ย. 2561

ระยะเวลาเช่าที่เหลือ (ปี )

ยอดคงเหลือของภาระผูกพัน*
(ล้านบาท)

สิ้ นสุดวันที่
สิ้ นสุดวันที่
สิ้ นสุดวันที่
สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553
6.7

1,044.1

6.7

6.9
7.0

1,057.1

1,065.4
1,078.2

3.28

4.59

7,240.0

7,343.0

สิ ทธิ การซื้อ
เครื่องบินเมื่อ
สิ้ นสุดสัญญาเช่า
ดําเนิ นงาน
มี(3)
มี(3)

หมายเหตุ :
* ภาระผูกพันทีบ่ ริษทั ฯ ต้องจ่ายให้แก่ผใู้ ห้เช่า ซึง่ ตามสัญญากําหนดไว้เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ คํานวณเป็ นมูลค่าสกุลเงินบาท ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2554 โดยใช้อตั ราแลกเปลีย่ น 31.83190 บาทต่อเหรียญ
สหรัฐ 41.33970 บาทต่อยูโร และ 41.2406 บาทต่อ 100 เยนญีป่ ่ ุน และคํานวณเป็ นมูลค่าสกุลเงินบาท ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2553 โดยใช้อตั ราแลกเปลีย่ น 30.2963 บาทต่อเหรียญสหรัฐ40.2464 บาทต่อยูโร
และ 37.4218 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 7 ปี (ปี 2554 – 2560) คื อ การจั ด หาเครื่ อ งบิ น และอุ ป กรณ์ ก ารบิ น
ซึง่ จะครอบคลุมการจัดหาเครื่องบินใหม่ทไ่ี ด้รบั การอนุ มตั จิ ากคณะรัฐมนตรีแล้วตามแผนวิสาหกิจปี 2554 – 2561 จํานวน 65 ลํา
รวมถึงการจัดหาเครือ่ งบินใหม่ทดแทนการปลดระวางเครือ่ งบินทีม่ อี ายุการใช้งานนาน จํานวน 46 ลํา เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพ
ฝูงบิน และรักษาขีดความสามารถในการแข่งขัน รายละเอียดแผนฝูงบินเป็ นดังนี้
ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559 ปี 2560

รวม 7 ปี
(2554 -2560)

7

3

2

12

3

3

6

เครื่องบินที่จดั หา
-

A330-300

-

A380-800

-

B777-300ER (Jet Airways)

-

B777-300ER

-

A350-900

-

B787-9

-

B787-8

-

A320

2

2
2

6

3

3

14
4

4

2

8

12

2

2

4

2

6

2

3

11

รวม

65

เครื่องบินที่ปลดระวาง
-

B747-400

-

B777-300ER (Jet Airways)

-

B777-200

-

A340-500

-

A330-300

-

A300-600

-

B737-400

2

2

2

2

2

5

5
4

4
2

4
4

2
2

10

4

รวม

3

5

3

2

13

2

3

5
46

ส่วนที่ 1-5 หน้า 8

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

5.2.2

แบบ 56-1

อุปกรณ์การบินหมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
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

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

3

เครือ่ งยนต์สาํ หรับเครือ่ งบินแบบแอร์บสั 330-300

เครือ่ งยนต์ GE90-115B

1

เครือ่ งยนต์สาํ หรับเครือ่ งบินแบบโบอิง้ 777-300ER

5.2.3
1)

ศูนย์ซ่อมอากาศยาน โรงเก็บอุปกรณ์ภาคพืน้ และเครื่องมือ และศูนย์ฝึกอบรม
ศูนย์ซ่อมอากาศยาน ท่าอากาศยานดอนเมือง

บริษทั ฯ ได้ก่อสร้างศูนย์ซ่อมอากาศยานนี้บนทีด่ นิ ทีเ่ ช่าจากบริษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)
โดยบริษทั 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
ความสามารถในการรองรับการซ่ อมในระดับใหญ่ เครื่องยนต์แบบ General Electric รุ่น CF6-50CS Series และ CF6-80C2
Series และรองรับการซ่อมในระดับ Module Exchange กับเครื่องยนต์แบบ Rolls-Royce รุ่น Trent 800 Series ซึ่งเป็ น
เครือ่ งยนต์ทใ่ี ช้กบั เครือ่ งบินแบบโบอิง้ 777
ปั จจุบนั บริษทั ฯ ร่วมกับบริษทั Rolls-Royce อยู่ระหว่างการพัฒนาโรงซ่อมเครื่องยนต์อากาศยาน และ
โรงซ่อมใหญ่อุปกรณ์อากาศยานในระดับ Module Exchange เพื่อรองรับการซ่อมเครื่องยนต์ Rolls-Royce แบบ Trent 700

ส่วนที่ 1-5 หน้า 9

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

ซึง่ เป็ นเครือ่ งยนต์ทใ่ี ช้กบั เครือ่ งบินแบบแอร์บสั A330-300 โดยบริษทั ฯ ได้จดั ให้มหี อ้ งทดสอบสมรรถนะเครื่องยนต์อากาศยาน
ทีส่ ามารถรองรับแรงขับของเครื่องยนต์ได้ถงึ 150,000 ปอนด์ ทานแรงสันสะเทื
่
อนทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างการใช้งานได้ และมีเสียง
เกิดขึน้ ตํ่ากว่า 75 เดซิเบล จึงไม่ทาํ ให้เกิดมลภาวะด้านเสียง
ทัง้ นี้ การมีโรงซ่อมอากาศยาน โรงซ่อมเครื่องยนต์อากาศยาน 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)

ศูนย์ซ่อมอากาศยาน ท่าอากาศยานอู่ตะเภา จังหวัดระยอง
บริษัทฯ ได้ก่อสร้างศูนย์ซ่อมอากาศยานนี้บนที่ดนิ ที่เช่าจากกระทรวงการคลัง โดยบริษัทฯ ชําระค่าเช่า

เป็ นรายปี
ลักษณะสําคัญ - เป็ นศู น ย์ซ่ อ มบํ า รุง 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
การรองรับการซ่ อมใหญ่ (Overhaul) เครื่องบิน โดยสารพร้อมกัน 3 ลํา และสามารถรองรับงานซ่อมอุปกรณ์ และชิ้นส่วน
ประกอบทีใ่ ช้ในห้องโดยสาร
3)

ศูนย์ซ่อมอากาศยาน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ศูนย์ซ่อมอากาศยานนี้เกิดจากการย้ายฐานปฏิบตั ิการการบินจากท่าอากาศยานดอนเมืองมายังท่าอากาศยาน
สุวรรณภูม ิ โดยบริษัทฯ ได้ก่ อสร้างศู นย์ซ่ อมอากาศยานบนที่ดิน ที่เช่าจากบริษัท ท่ าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)
ซึง่ มีการชําระค่าเช่าเป็ นรายเดือน
ลักษณะสําคัญ - เป็ นศูนย์ซ่ อมบํ ารุงอากาศยานขัน้ ลานจอด (Line & Light Maintenance) ใช้งบประมาณ
ก่อสร้างเป็ นเงินทัง้ สิน้ 2,547 ล้านบาท เปิ ดดําเนินการเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2549 (วันเปิ ดใช้ท่าอากาศยานสุวรรณภูม)ิ
ศูนย์ซ่อมแห่งนี้ถูกออกแบบให้สามารถรองรับการซ่อมบํารุงเครื่องบินในระดับตัง้ แต่ A-Check ลงมา โดยโรงซ่อมเครื่องบิน
ได้ถูกออกแบบเพื่อรองรับการซ่อมบํารุงเครื่องบินทีม่ ขี นาดใหญ่ทส่ี ุด คือ เครื่องบินแบบแอร์บสั A380 ได้พร้อมกันถึง 3 ลํา
และยังได้รบั การออกแบบให้มขี ดี ความสามารถในการซ่อมอุปกรณ์อากาศยาน
ศูน ย์ซ่อมอากาศยานทัง้ 3 แห่งข้างต้นได้รบั ใบรับรองมาตรฐานการซ่อมบํารุงอากาศยาน ซึ่งรวมถึง
ใบรับรองมาตรฐานการซ่อมเครื่องยนต์และเครื่องบริภณ
ั ฑ์ (Peripheral Equipment) จากองค์กรภาครัฐที่ทําหน้าที่กํากับ
ดูแลการบริหารจัดการมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการบินและความปลอดภัยของประเทศต่างๆ 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 นอกจากใบรับ รองจากองค์ ก รภาครัฐ ดัง ที่ ก ล่ า วแล้ ว
ศูนย์ซ่อมอากาศยานของบริษทั ฯ ยังได้รบั ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพด้านการบริหารงาน 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 สํา หรับ ใช้ ใ นการอบรมด้ า นความปลอดภัย
บนเครื่องบิน การฝึ กปฏิบตั ใิ นกรณีฉุกเฉินและช่วยชีวติ ในสถานการณ์ต่าง ๆ และการฝึ ก ทางด้ า นการบริก ารผู้ โ ดยสาร
บนเครื่องบินทัง้ ในด้านทฤษฎีและปฏิบตั ิ เพื่อเพิม่ ศักยภาพในการฝึ กอบรมให้มปี ระสิทธิภาพสูงสุด ทัง้ ในด้านการบริการและ
ด้านความปลอดภัยการบิน
ภายในศูนย์ประกอบด้วยห้องสํานักงาน ห้องฝึ กอบรมพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน สระว่ายนํ้ าสําหรับ
การฝึ กช่วยชีวติ ในทะเล และห้องฝึ กจําลองงานบริการบนเครื่องบิน (Cabin Service Trainer) และยังมีอุปกรณ์ การฝึ กด้าน
ความปลอดภัยการบิน อาทิ เครื่องฝึ กปฏิบตั กิ ารภาวะฉุ กเฉิน (Cabin Emergency Evacuation Trainer : CEET) ซึ่งสามารถ
จําลองสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้ในห้องโดยสารบนเครื่องบิน เพื่อให้ลูกเรือได้รบั การฝึกอบรมการปฏิบตั หิ น้าที่
ได้อย่างถูกต้องในสถานการณ์ฉุกเฉิน อุปกรณ์ฝึกเปิ ดปิ ดประตูเครื่องบินแบบต่างๆ (Aircraft Door Trainer) ซึ่งสามารถจําลอง
การทํางานของประตูเครื่องบินทัง้ ในกรณีปกติและผิดปกติทอ่ี าจเกิดขึน้ และอุปกรณ์การฝึ กอบรมการผจญเพลิง (Fire Fighting
Trainer) เพือ่ ใช้ในการฝึกอบรมนักบินและลูกเรือให้สามารถทําการดับเพลิงทีอ่ าจเกิดขึน้ ในเครือ่ งบินได้อย่างถูกต้อง เป็ นต้น
ทัง้ นี้ ตัง้ แต่ปี 2549 เป็ นต้นมา บริษทั ฯ ได้ใช้ศนู ย์ฝึกอบรมนี้ในการฝึกอบรมด้านภาษาและนวัตกรรมการ
สอน (Language & Training Innovations) รวมถึ ง การจั ด ให้ ม ี ห ้ อ งสมุ ด และห้ อ งสมุ ด อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-Library)
การฝึ ก อบรมด้านธุรกิจ การบิน (Airline Business Training) และการฝึ ก อบรมด้านการบริห าร (General Management
Training) ซึง่ แต่เดิม การฝึกอบรมดังกล่าวได้จดั ดําเนินการทีอ่ าคารสํานักงานใหญ่ของบริษทั ฯ
6)

ศูนย์ฝึกอบรมการบิน
ศูนย์ฝึกอบรมการบินของบริษทั ฯ ตัง้ อยูท่ อ่ี าคารสํานักงานใหญ่

ลักษณะสําคัญ - ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ศูนย์ฝึกอบรมการบินมีเครื่องฝึ กบินจําลอง (Flight Simulator)
จํา นวน 6 เครื่อ ง ประกอบด้ว ยเครื่อ งฝึ ก แบบโบอิ้ ง 737-400 แบบโบอิ้ ง 747-400 แบบโบอิ้ ง 777-200/300
แบบแอร์บสั A300-600R แบบแอร์บสั A330-300 และแบบแอร์บสั A340-600 แบบละ 1 เครื่อง และยังมีเครื่องช่วยฝึ กบิน
(Flight Training Device : FTD) จํา นวน 3 เครื่อ ง ได้แ ก่ แบบ FTD-242T แบบแอร์บ ัส จํ า นวน 1 เครื่อ ง แบบแอร์บ ัส
A330-200 จํานวน 1 เครื่อง และแบบแอร์บสั A340-600 จํานวน 1 เครื่อง เพื่อ ใช้ ฝึ ก นั ก บิน ของบริษั ท ฯ และให้ บ ริก าร
การเช่าเพือ่ 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

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

ตําบลช้างคลาน
เชียงราย
ลําปาง
แม่ฮ่องสอน
น่ าน
พิ ษณุโลก
แพร่
ขอนแก่น
นครพนม
อุบลราชธานี
อุดรธานี
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 ยังมีกรรมสิทธิในที
์ ด่ นิ ในต่างประเทศหลายแห่ง สําหรับใช้ในวัตถุประสงค์
เพือ่ การดําเนินกิจการของบริษทั ฯ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 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 งหมายการค้ า พ.ศ. 2534 การจดทะเบีย น
เครื่ อ งหมายการค้ามีอายุ 10 ปี และอาจต่ออายุได้ทุก 10 ปี ทัง้ นี้ ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2554 บริษัทฯ มีเครื่องหมาย
การค้าทีจ่ ดทะเบียน จํานวน 23 เครือ่ งหมาย ดังต่อไปนี้

เครื่องหมายการค้า
1. รูปแบบตราสัญลักษณ์บริษทั ฯ

สําหรับสิ นค้า/บริ การ
•
•
•
•

กระดาษจดหมาย นิตยสาร
ม่วงการบินไทย PMS 269 C/U (C 85 M 100 Y0 K30)
ชมพูการบินไทย PMS 233 C/U (C 20 M 100 Y0 K0)
เหลืองการบินไทย PMS 7406 C/U (C0 M 20 Y100 K0)
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วันที่จดทะเบียน
17 มี.ค. 2524 ต่ อ อายุ ในปี
2554 สิน้ สุด 16 มี.ค. 2564

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

เครื่องหมายการค้า

สําหรับสิ นค้า/บริ การ

แบบ 56-1

วันที่จดทะเบียน

2. รูปแบบตราสัญลักษณ์บริษทั ฯ

• บริการขนส่งทางบกทางอากาศ จัดทัวร์ ตัวแทน จําหน่าย
บัตรโดยสารเครือ่ งบิน ให้เช่าคลังสินค้า รับฝากสินค้า
รับจ้างขนของ รับฝากของ

20 ต.ค. 2536 ต่ออายุในปี
2546 (สําหรับบริการ
บํารุงรักษาซ่อมแซม
เครือ่ งบินสิน้ สุด 19 ต.ค.
2556)

3. รูปลักษณ์ตวั อักษร ใช้
ประกอบตราสัญลักษณ์
ภาษาอังกฤษ (ใหม่)

• ให้บริการบํารุงรักษา ซ่อมแซมเครือ่ งบิน

6 มิ.ย. 2550

4. รูปลักษณ์ตวั อักษร ใช้
ประกอบตราสัญลักษณ์
ภาษาไทย (ใหม่)

• ให้บริการบํารุงรักษา ซ่อมแซมเครือ่ งบิน
• บริการขนส่งทางบกและทางอากาศ จัดทัวร์ ตัวแทน
จําหน่ายบัตรโดยสารเครือ่ งบิน ให้เช่าคลังสินค้า
รับฝากสินค้า รับจ้างขนของ รับฝากของ
• บริการโรงแรม จัดหาทีพ่ กั ชัวคราว
่
จองโรงแรม จัดการ
อาหารและเครือ่ งดื่ม

6 มิ.ย. 2550

5. Slogan อังกฤษใช้ประกอบ
ตราสัญลักษณ์

• บริการขนส่งทางบกและทางอากาศ จัดทัวร์ ตัวแทน
จําหน่ายบัตรโดยสารเครือ่ งบิน ให้เช่าคลังสินค้า
รับฝากสินค้า รับจ้างขนของ รับฝากของ
• บริการบํารุงรักษา ซ่อมแซมเครือ่ งบิน
• บริการโรงแรม จัดหาทีพ่ กั ชัวคราว
่
จองโรงแรม จัดการ
อาหารและการบริการ

20 ต.ค. 2536 ต่ออายุในปี
2546 สิน้ สุด 19 ต.ค. 2556

6. Slogan ภาษาไทย ใช้
ประกอบตราสัญลักษณ์

• บริการขนส่งทางบกและทางอากาศ จัดทัวร์ ตัวแทน
จําหน่ายบัตรโดยสารเครือ่ งบิน ให้เช่าคลังสินค้า
รับฝากสินค้า รับจ้างขนของ รับฝากของ
• บริการบํารุงรักษา ซ่อมแซมเครือ่ งบิน
• บริการโรงแรม จัดหาทีพ่ กั ชัวคราว
่
จองโรงแรม จัดการ
อาหารและการบริการ

20 ต.ค. 2536 ต่ออายุในปี
2546 สิน้ สุด 19 ต.ค. 2556

สิน้ สุด 5 มิ.ย. 2560

ส่วนที่ 1-5 หน้า 14

สิน้ สุด 5 มิ.ย. 2560

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

เครื่องหมายการค้า

สําหรับสิ นค้า/บริ การ

แบบ 56-1

วันที่จดทะเบียน

7. ตราสัญลักษณ์
THAI Shop

• บริการนําเข้าสินค้าหลายชนิดมารวมจําหน่ายในแห่งเดียว
เพือ่ ความสะดวกของผูจ้ บั จ่ายสินค้า

27 ม.ค. 2553

8. ตราสัญลักษณ์รา้ น

• ตราสัญลักษณ์รา้ น Puff & Pie

20ต.ค .2539 ต่ออายุในปี
2549 สิน้ สุด 19 ต.ค .2559

9. ตราสัญลักษณ์รา้ น Puff &
Pie Supreme bakery delight

• บริการจัดการอาหารและเครือ่ งดืม่

13 ก.พ. 2550

10. ตราสัญลักษณ์

• อาหารและเครือ่ งดื่ม

Puff & Pie

สิน้ สุด 26 ม.ค. 2563

สิน้ สุด 12 ก.พ. 2560

Eurng Luang

6 ม.ค. 2553
สิน้ สุด 5 ม.ค. 2563

ส่วนที่ 1-5 หน้า 15

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

เครื่องหมายการค้า

สําหรับสิ นค้า/บริ การ

แบบ 56-1

วันที่จดทะเบียน

11. ตราสัญลักษณ์โครงการ
ไมล์สร้างบุญ

• บริการโปรแกรมพิเศษส่งเสริมการเดินทางโบนัสไมล์สะสม

12. รูปลักษณ์ตวั อักษร
ใช้ประกอบตราสัญลักษณ์
ภาษาอังกฤษ

• ให้บริการบํารุงรักษา ซ่อมแซมเครือ่ งบิน
• บริการขนส่งทางบกและทางอากาศ จัดทัวร์ ตัวแทน
จําหน่ายบัตรโดยสารเครือ่ งบิน ให้เช่าคลังสินค้า
รับฝากสินค้า รับจ้างขนของ รับฝากของ
• บริการโรงแรม จัดหาทีพ่ กั ชัวคราว
่
จองโรงแรม จัดการ
อาหารและเครือ่ งดื่ม

01 มิ.ย. 2547

13. รูปลักษณ์ตวั อักษร
ใช้ประกอบตราสัญลักษณ์
ภาษาไทย

• ให้บริการบํารุงรักษา ซ่อมแซมเครือ่ งบิน
• บริการขนส่งทางบกและทางอากาศ จัดทัวร์ ตัวแทน
จําหน่ายบัตรโดยสารเครือ่ งบิน ให้เช่าคลังสินค้า
รับฝากสินค้า รับจ้างขนของ รับฝากของ
• บริการโรงแรม จัดหาทีพ่ กั ชัวคราว
่
จองโรงแรม จัดการ
อาหารและเครือ่ งดื่ม

01 มิ.ย. 2547

14. ตราสัญลักษณ์รา้ น
Thai Shop

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

1 มิ.ย. 2543 ต่ออายุในปี
2553 สิน้ สุด 29 ก.พ. 2563

6 มิ.ย. 2550
สิน้ สุด 5 มิ.ย. 2560

ส่วนที่ 1-5 หน้า 16

สิน้ สุด 31 พ.ค. 2557

สิน้ สุด 31 พ.ค. 2557

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

เครื่องหมายการค้า

สําหรับสิ นค้า/บริ การ

แบบ 56-1

วันที่จดทะเบียน

• จัดหาทีพ่ กั อาศัย จองโรงแรม
• จัดทัวร์ตวั แทนจําหน่ายบัตรโดยสารเครือ่ งบิน

20 ต.ค. 2536 ต่ออายุในปี
2546 สิน้ สุด 19 ต.ค. 2556

16. รูปลักษณ์ตวั อักษร
ใช้ประกอบตราสัญลักษณ์
ภาษาไทย

• บริการขนส่งทางบกและทางอากาศ จัดทัวร์
ตัวแทนจําหน่ายบัตรโดยสารเครือ่ งบิน
• จัดหาทีพ่ กั อาศัย จองโรงแรม

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

17.เอือ้ งหลวง พาท่องทัวไทย
่

• บริการขนส่งทางบกและทางอากาศ จัดทัวร์
ตัวแทนจําหน่ายบัตรโดยสารเครือ่ งบิน
• จัดหาทีพ่ กั อาศัย จองโรงแรม

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

18. ตราสัญลักษณ์
Royal Orchid Plus

• บริการขนส่งทางบกและทางอากาศ จัดทัวร์
ตัวแทนจําหน่ายบัตรโดยสารเครือ่ งบิน
• จัดหาทีพ่ กั อาศัย จองโรงแรม
• บริการสะสมโบนัสไมล์

20 ต.ค. 2536 ต่ออายุในปี
2546 สิน้ สุด 19 ต.ค. 2556

19. Slogan ภาษาไทยใช้
ประกอบตราสัญลักษณ์

• ผลิตรายการโทรทัศน์

15 ส.ค. 2545

15. ตราสัญลักษณ์
Royal Orchid Holiday

สิน้ สุด 14 ส.ค. 2555

การบินไทยไขจักรวาล

ส่วนที่ 1-5 หน้า 17

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

เครื่องหมายการค้า
20. Slogan ภาษาไทยใช้
ประกอบตราสัญลักษณ์

Life Style Miles

สําหรับสิ นค้า/บริ การ

แบบ 56-1

วันที่จดทะเบียน

23.ก.ย. 2545
• การจัดการท่องเทีย่ วทีไ่ ม่รวมถึงการจองห้องพักโรงแรม
ตัวแทนจัดการท่องเทีย่ วไม่รวมถึงการจอดห้องพักโรงแรม สิน้ สุด 22 ก.ย. 2555
บริการจัดการท่องเทีย่ วแบบเหมารวมการให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับ
การท่องเทีย่ ว การขนส่งผูโ้ ดยสาร การส่งพัสดุภณ
ั ฑ์
การให้เช่ายานพาหนะ บริการให้สว่ นลด หรือให้เปล่าแก่
ลูกค้าในการจัดการเดินทาง การให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับการ
เดินทาง การให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับการขนส่งทางอากาศ
การจัดการนําเทีย่ ว บริการสํารองทีน่ งเพื
ั ่ อ่ การเดินทาง
การให้การดูแลนักท่องเทีย่ วชมรมเพือ่ การเดินทาง
ท่องเทีย่ ว การขนส่งทางอากาศ
• บริการจองห้องพัก โรงแรม บริการจัดหาห้องพักโรงแรม

21. ตราสัญลักษณ์
Yellow Orchid

• อาหารและเครือ่ งดื่ม

22. รูปลักษณ์ตวั อักษรใช้
ประกอบตราสัญลักษณ์
ภาษาอังกฤษ

• คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ทใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ จัดการ
ดึงกลับมาใช้ใหม่ และเก็บรายละเอียดซึง่ ข้อมูลเกีย่ วกับ
การขนส่งทางอากาศ
• บัตรพิมพ์ทาํ ด้วยพลาสติก ใบปลิวใช้กบั การบริการสาย
การบิน โบว์ชวั รืใช้กบั การบริการสายการบินจดหมายข่าว
ทีเ่ กีย่ วกับการเดินทาง
• บริการขนส่งผูโ้ ดยสารทางอากาศ บริการขนส่งไปรษณีย์
ทางอากาศ บริการขนส่งไปรษณียท์ างอากาศ บริการ
สํารองและจองทีเ่ พือ่ การเดินเรือ บริการจัดการเพือ่ การ
เดินทางท่องเทีย่ วทางเรือ บริการจอดรถ บริการดึงมาใช้
และเก็บราบละเอียดข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ทเ่ี กีย่ วกับการ
ขนส่ง
• บริการจองโรงแรม

27 ต.ค. 2549
สิน้ สุด 26 ต.ค. 2559

ส่วนที่ 1-5 หน้า 18

20 มี.ค. 2546 ต่ออายุในปี
2550 สิน้ สุด 19 มี.ค. 2560

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

เครื่องหมายการค้า
23. ตราสัญลักษณ์

สําหรับสิ นค้า/บริ การ

แบบ 56-1

วันที่จดทะเบียน

20 มี.ค. 2540 ต่ออายุในปี
• คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ทใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ จัดการ
ดึงกลับมาใช้ใหม่ และเก็บรายละเอียดซึง่ ข้อมูลเกีย่ วกับการ 2550 สิน้ สุด 19 มี.ค. 2560
ขนส่งทางอากาศ
• บัตรพิมพ์ทาํ ด้วยพลาสติก ใบปลิวใช้กบั การบริการสายการบิน
โบว์ชวั ร์ใช้กบั การบริการสายการบินจดหมายข่าวทีเ่ กีย่ วกับ
การเดินทาง
• บริการขนส่งผูโ้ ดยสารทางอากาศ บริการขนส่งไปรษณีย์
ทางอากาศ บริการขนส่งไปรษณียท์ างอากาศ บริการ
สํารองและจองทีเ่ พือ่ การเดินเรือ บริการจัดการเพือ่ การ
เดินทางท่องเทีย่ วทางเรือ บริการจอดรถ บริการดึงมาใช้
และเก็บราบละเอียดข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ทเ่ี กีย่ วกับการ
ขนส่ง
• บริการจองโรงแรม

ส่วนที่ 1-5 หน้า 19

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 2554 บริษทั ฯ มีขอ้ พิพาททางกฎหมายซึง่ บริษทั ฯ เป็ นจําเลย
ในคดีต่างๆ สรุปได้ดงั นี้
ประเภทคดี

จํานวนคดี (คดี)

ทุนทรัพย์รวม (ล้านบาท)

สถานะปัจจุบนั

คดีพพิ าทแรงงาน

23(1)

1,343.33

อยูใ่ นระหว่างพิจารณาคดีของศาล

คดีเรียกร้องค่าเสียหาย

28(2)

2,597.98

อยูใ่ นระหว่างพิจารณาคดีของศาล

หมายเหตุ :
(1)
คดีพพิ าทแรงงานดังกล่าวส่วนใหญ่เป็ นคดีทมี ่ ที ุนทรัพย์น้อยกว่า 100 ล้านบาทต่อคดี โดยมีเพียง 2 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/การสอบสวนโดยหน่ วยงานของรัฐในประเทศต่างๆ โดยมีลกั ษณะทีต่ อ้ งรับผิด
ทัง้ ทีเ่ ป็ นตัวเงินและไม่ใช่ตวั เงิน ซึง่ รวมถึงการจ่ายเงินชดใช้คา่ เสียหายทีเ่ กิดขึน้ กับผูใ้ ช้บริการ การจ่ายค่าปรับแก่หน่ วยงานของรัฐ
และอื่นๆ ทัง้ นี้ การกล่าวหาและการฟ้ องร้องดังกล่าวมิได้กระทําต่อบริษทั ฯ เพียงรายเดียวเท่านัน้ แต่ยงั มีการกล่าวหาและ
ฟ้ อ งร้อ งสายการบิน อื่น ๆ หลายสายการบิน ที่ไ ด้ม ีก ารเรีย กเก็บ ค่ า ธรรมเนี ย มชดเชยค่ า นํ้ า มัน (Fuel Surcharge) และ
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ดังกล่าวด้วยเช่นกัน อาทิ สายการบินลุฟท์ฮนั ซา สายการบินบริตชิ แอร์เวย์ สายการบินแควนตัส สายการบิน
โคเรียนแอร์ไลน์ สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ส สายการบินแอร์ฟ
รานซ์ เป็ นต้น
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สรุปข้อมูลข้อพิ พาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 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
ยุ โรปได้ม ีคํ า 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 2554 สามารถสรุปได้ดงั นี้
1. ข้อพิ พาทในนครนิ วยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา
บริษัทฯ ถูก กลุ่ม ผู้ใช้บริก ารขนส่งสินค้าทางอากาศรวม 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 น ธรรมของประเทศสหรัฐอเมริก 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
ปั จจุบนั บริษทั ฯได้ทําสัญญาประนีประนอมยอมความกับโจทก์ เป็ นเงิน 3,500,000 เหรียญสหรัฐ เป็ นทีเ่ รียบร้อย
แล้ว และศาลได้มคี ําพิพากษาตามสัญ ญาประนีประนอมยอมความแล้ว อย่างไรก็ตาม มีโจทก์บางส่วนไม่เข้าร่วมในการ
ประนีประนอมยอมความ ซึง่ โจทก์สว่ นนี้ยงั มีสทิ ธิตามกฎหมายทีจ่ ะฟ้ องร้องบริษทั ฯเองได้โดยตรง
2. ข้อพิ พาทในนครลอสแองเจลิ สและนครซานฟรานซิ สโก ประเทศสหรัฐอเมริกา
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) ได้ย่นื ฟ้ องบริษทั ฯ และสายการบินอื่นอีก 13 สายการบิน ณ
ศาลเมืองโอ๊คแลนด์ กล่าวหาว่า บริษทั ฯ ร่วมกับสายการบินอื่นกําหนดค่าธรรมเนียมชดเชยค่านํ้ามัน (Fuel Surcharge) และ
ค่าธรรมเนียมการรักษาความปลอดภัย (Security Surcharge) อันเป็ นการละเมิดต่อกฎหมายการพาณิชย์ (Commerce Act) ของ
ประเทศนิวซีแลนด์ โดยขอให้ศาลมีคําพิพากษาให้บริษทั ฯ ชําระค่าปรับและค่าใช้จ่ายตามกฎหมาย แต่เนื่องจากขณะที่ย่นื
ฟ้ องทาง NZCC ยังไม่ได้ระบุยอดค่าปรับและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกร้องมา จึงเป็ นกรณีทศ่ี าลจะได้พจิ ารณาพิพากษาต่อไป
คดีน้ี บ ริษัท ฯ ได้เข้า ร่ว 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 นการกับบริ ษทั ฯ โดยกระทรวงยุติธรรมของประเทศสหรัฐอเมริกา
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
ระบุยอดค่าปรับและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกร้อง ปั จจุบนั คดีน้อี ยูร่ ะหว่างขัน้ ตอนการนําสืบข้อเท็จจริง (Discovery)
ในกรณีทม่ี กี ารพิพากษาหรือชีข้ าดว่า บริษทั ฯ เป็ นฝ่ ายผิด ศาลจะได้กําหนดค่าเสียหายต่อไปซึ่งกฎหมายกําหนด
ค่าปรับไว้เป็ นจํานวน AUS$ 10,000,000 หรือ 3 เท่าของผลประโยชน์ทไ่ี ด้รบั จากการกระทําความผิด (แล้วแต่จํานวนใดจะ
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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 และพนักงานทีเ่ กีย่ วข้องฐานมีส่วนร่วมใน
การกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษสําหรับการขนส่งสิน ค้าทางอากาศในลักษณะที่เป็ น ความผิดตามกฎหมายแข่งขัน
ทางการค้าใน 2 กลุ่มเส้นทางบิน ได้แก่ (1) เส้นทางจากประเทศสาธารณรัฐเกาหลีไปยังประเทศต่างๆ และ (2) เส้นทางจาก
เขตปกครองพิเศษฮ่ อ งกงไปยัง ประเทศสาธารณรัฐ เกาหลี โดยบริษัท ฯ ได้ว่า 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
เงินจํานวนทัง้ สิน้ KRW 2,877,000,000 แต่ไม่ดําเนินคดีอาญากับบริษทั ฯและพนักงานทีเ่ กีย่ วข้อง ซึ่งบริษทั ฯ ได้ย่นื อุทธรณ์
คําตัดสินของ KFTC ต่อศาลแล้ว ขณะนี้อยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาล
การตัง้ สํารองความเสียหาย
ณ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ ได้อนุ ม ัติให้เปลี่ยนสกุ ลเงินที่ใช้ในการบันทึกบัญ ชีจากสกุ ลเงินบาทเป็ นสกุ ลเงิน
ต่างประเทศตามภาระสัญญาทีจ่ ะต้องชําระในอนาคต โดยใช้อตั ราแลกเปลีย่ นปั จจุบนั จากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันสิน้ งวด
บัญชี
โดยในการประเมินค่าเสียหายดังกล่าว บริษทั ฯ มีหลักเกณฑ์ในการประมาณการ ดังนี้
1. การปรับปรุงประมาณการความเสียหายและค่าปรับข้างต้น เป็ นการประเมินจากความคืบหน้าและแนวทางของ
คดีต่างๆ ซึ่งมีความชัดเจนขึ้น ตลอดจนพิจารณาจากโอกาสที่บริษัทฯ อาจถูกกล่าวหาจากทางการของแต่ละประเทศที่ม ี
การสอบสวนประกอบกับอัตราค่าปรับขัน้ ตํ่าทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ในกรณีทม่ี กี ารชีข้ าดหรือพิพากษาว่าบริษทั ฯ ได้กระทําความผิด
ตามทีถ่ ูกกล่าวหา หรือตามทีถ่ ูกฟ้ องร้องจริง และปรับปรุงอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราระหว่างประเทศให้สอดคล้องกับปั จจุบนั
มากขึน้
2. จํานวนประมาณการความเสียหายและค่าปรับที่ป ระมาณการข้างต้น เป็ น การประมาณจากฐานค่าปรับของ
ทางการแต่ละประเทศที่มกี ารสอบสวนและฟ้ องร้องรวมตลอดถึงประมาณการเบื้องต้นของค่าเสียหายคดีแพ่ง กรณี Civil
Class Action ในประเทศสหรัฐอเมริกา ถึงแม้คดีแพ่งดังกล่าว ยังไม่ปรากฎทุนทรัพย์ของคดีในคําฟ้ อง ซึ่งโจทก์มหี น้ าที่
จะต้องพิสจู น์ความเสียหายก็ตาม
3. การชีข้ าดหรือการตัดสินในคดีต่างๆ จะเกิดขึน้ ในปี งบประมาณต่อจากนี้ซง่ึ อาจเกิดขึน้ ไม่พร้อมกัน
4. การประมาณการดังกล่าวอาจคลาดเคลื่อนจากความเป็ นจริงในสาระสําคัญ เนื่องจาก
4.1 ในประเทศที่มกี ารสอบสวนโดยที่ยงั ไม่มกี ารกล่าวหาว่าบริษทั ฯ ได้กระทําผิดกฎหมายนัน้ ยังไม่ปรากฎ
ข้อเท็จจริงที่แน่ ชดั ว่าจะมีการกล่าวหาหรือไม่ ถ้ามีการกล่าวหาจะระบุว่า ท้องที่ใดบ้างที่บริษัทฯ กระทําผิด
ดังนัน้ จึงยังไม่สามารถทราบจํานวนรายรับของบริษัทฯ ในท้องที่ดงั กล่าวในอันที่จะถูกนํ าไปเป็ นฐานในการ
คํานวณค่าปรับหรือค่าเสียหายได้
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4.2 การกําหนดค่าปรับและค่าเสียหายเป็ นดุลยพินิจของผูช้ ้ขี าดหรือผูต้ ดั สิน โดยอาจจะพิจารณาข้อเท็จจริง
อื่นๆ ในคดีประกอบด้วย
4.3 ก่อนมีการชีข้ าดหรือตัดสิน อาจมีการตกลงหรือประนีประนอมในเรื่องค่าปรับหรือค่าเสียได้ ทัง้ นี้ จะขึน้ อยู่
กับนโยบายของแต่ละประเทศและรูปคดีทเ่ี กิดขึน้
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2552 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มกี ารมอบหมายให้คณะกรรมการดําเนินการกรณี การ
สอบสวน การกล่าวหา และการฟ้ องร้องคดีเกีย่ วกับการกระทําผิดต่อกฎหมายแข่งขันทางการค้า ซึง่ มีกรรมการประกอบด้วย
กรรมการผู้อํานวยการใหญ่ 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 และสถานะทางการเงินของบริษทั ฯ จะไม่ถูกกระทบกระเทือนอย่างมีนัยสําคัญในกรณีทม่ี คี ําตัดสินใน
ภูมภิ าคอื่นๆ เกิดขึน้
ค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างทนายความเพื่อแก้ต่างคดี 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 2554 โครงสร้างเงินทุ นตามงบการเงินรวมประกอบด้วยหนี้ สินจํ านวน 211,009 ล้านบาท
และส่ ว นของผู้ ถื อ หุ้ น จํ า นวน 63,435 ล้ า นบาท ซึ่ ง คิด เป็ นอัต ราส่ ว นหนี้ สิน ต่ อ ส่ ว นของผู้ ถื อ หุ้ น เท่ า กั บ 3.33 เท่ า
โดยองค์ประกอบของโครงสร้างเงินทุนทีส่ าํ คัญมีดงั ต่อไปนี้
7.1

หลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ
หุ้นสามัญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 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 แต่ เดือนตุ ลาคม 2546 บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ให้ก ับนั กลงทุ นทัว่ ไปและนัก ลงทุ น สถาบัน
โดยออกหุน้ กูป้ ระเภทต่างๆ ดังนี้
•

หุ้นกู้ชนิดระบุช่อื ผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มปี ระกัน และมีผู้แทนผู ้ถ ือ หุ ้น กู ้จํา นวน 5 ครัง้ ได้แ ก่ หุ ้น กู้
ครัง้ ที่ 1/2546, 1/2547, 1/2548, 1/2550, 1/2551, 1/2554

•

หุน้ กูแ้ บบเฉพาะเจาะจง (ผูล้ งทุนไม่เกิน 10 ราย) ชนิดระบุช่อื ผูถ้ อื ไม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน และ
ไม่มผี แู้ ทนผูถ้ อื หุน้ กู้ ได้แก่ หุน้ กูค้ รัง้ ที่ 1/2552

•

หุ้นกู้ชนิดระบุช่ือผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มปี ระกัน และไม่มผี ู้แทนผู ้ถ ือ หุ ้น กู ้ เสนอขายให้แ ก่ผู ้ล งทุน
สถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ ได้แก่ หุ้นกู้ 2/2554

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ มีหุ้นกู้ท่ยี งั ไม่ครบกําหนดไถ่ถอนจํานวนทัง้ สิ้น 27,846.79 ล้านบาท
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ชนิ ดของหุ้นกู้

จํานวน

อัตราดอกเบีย้ ต่อปี

อายุ/
กําหนดการไถ่ถอน

ข้อมูล
TRIS RATING(1)

หุน้ กูเ้ งินบาท
ไม่มหี ลักประกัน
ไม่ดอ้ ยสิทธิ
และมีผแู้ ทนผูถ้ อื หุน้ กู้

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

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

อันดับเครดิตหุน้ กู้ A+

หุน้ กูเ้ งินบาท
ไม่มหี ลักประกัน
ไม่ดอ้ ยสิทธิ
มีผแู้ ทนผูถ้ อื หุน้ กู้

ชุดที่ 3 ออกวันที่ 12 พฤษภาคม 2548
วงเงิน 3,000 ล้านบาท
(3.0 ล้านหน่วย หน่วยละ 1,000 บาท)

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

อันดับเครดิตหุน้ กู้ A+

หุน้ กูเ้ งินบาท
ไม่มหี ลักประกัน
ไม่ดอ้ ยสิทธิ
มีผแู้ ทนผูถ้ อื หุน้ กู้

ชุดที่ 2 ออกวันที่ 22 พฤศจิกายน 2550
วงเงิน 4,500 ล้านบาท
(4.5 ล้านหน่วย หน่วยละ 1,000 บาท)

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

อันดับเครดิตหุน้ กู้ A+
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อายุ/
กําหนดการไถ่ถอน

ข้อมูล
TRIS RATING(1)

หุน้ กูเ้ งินบาท
ไม่มหี ลักประกัน
ไม่ดอ้ ยสิทธิ
มีผแู้ ทนผูถ้ อื หุน้ กู้

ชุดที่ 3 ออกวันที่ 2 ตุลาคม 2551
วงเงิน 2,556.79 ล้านบาท
(2.55679 ล้านหน่วย หน่วยละ 1,000
บาท)

ร้อยละ 5.50
อายุ 5 ปี
จ่ายดอกเบีย้ ทุก 6 เดือน ครบกําหนดไถ่ถอนวันที่
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 หน่วยละ 1,000 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 หน่วยละ 1,000 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

ชุดที่ 3 ออกวันที่ 20 มกราคม 2552
วงเงิน 300 ล้านบาท
(0.3 ล้านหน่วย หน่วยละ 1,000 บาท)

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

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
มีผแู้ ทนผูถ้ อื หุน้ กู้
หุน้ กูเ้ งินบาท
ไม่มหี ลักประกัน
ไม่ดอ้ ยสิทธิ
และมีผแู้ ทนผูถ้ อื หุน้ กู้
หุน้ กูเ้ งินบาท
ไม่มหี ลักประกัน
ไม่ดอ้ ยสิทธิ
มีผแู้ ทนผูถ้ อื หุน้ กู้
หุน้ กูเ้ งินบาท
ไม่มหี ลักประกัน
ไม่ดอ้ ยสิทธิ
มีผแู้ ทนผูถ้ อื หุน้ กู้
หุน้ กูเ้ งินบาท
ไม่มหี ลักประกัน
ไม่ดอ้ ยสิทธิ
มีผแู้ ทนผูถ้ อื หุน้ กู้

ชุดที่ 4 ออกวันที่ 20 มกราคม 2552
วงเงิน 3,600 ล้านบาท
(3.6 ล้านหน่วย หน่วยละ 1,000 บาท)

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

ชุดที่ 1 ออกวันที่ 13 พฤษภาคม 2554
วงเงิน 1,555 ล้านบาท
(1.555 ล้านหน่วย หน่วยละ 1,000 บาท)

ปี ท่ี 1-3 ร้อยละ 4.00
ปี ท่ี 4-6 ร้อยละ 4.5
ปี ท่ี 7 ร้อยละ 5.25
จ่ายดอกเบีย้ ทุก 6 เดือน
ปี ท่ี 1-4 ร้อยละ 4.25
ปี ท่ี 5-8 ร้อยละ 4.75
ปี ท่ี 9-10 ร้อยละ 5.35
จ่ายดอกเบีย้ ทุก 6 เดือน
ร้อยละ 3.91
จ่ายดอกเบีย้ ทุก 6 เดือน

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

ชุดที่ 2 ออกวันที่ 13 พฤษภาคม 2554
วงเงิน 1,000 ล้านบาท
(1.0 ล้านหน่วย หน่วยละ 1,000 บาท)

อายุ 7 ปี
ครบกําหนดไถ่ถอนวันที่
13 พฤษภาคม 2561
อายุ 10 ปี
ครบกําหนดไถ่ถอนวันที่
13 พฤษภาคม 2564

อันดับเครดิตผูอ้ อกหุน้ กู้ A+

อายุ 5 ปี
ครบกําหนดไถ่ถอนวันที่
13 พฤษภาคม 2559

อันดับเครดิตผูอ้ อกหุน้ กู้ A+

ชุดที่ 4 ออกวันที่ 13 พฤษภาคม 2554
วงเงิน 1,000 ล้านบาท
(1.0 ล้านหน่วย หน่วยละ 1,000 บาท)

ร้อยละ 4.36
อายุ 7 ปี
จ่ายดอกเบีย้ ทุก 6 เดือน ครบกําหนดไถ่ถอนวันที่
13 พฤษภาคม 2561

อันดับเครดิตผูอ้ อกหุน้ กู้ A+

ชุดที่ 5 ออกวันที่ 13 พฤษภาคม 2554
วงเงิน 1,000 ล้านบาท
(1.0 ล้านหน่วย หน่วยละ 1,000 บาท

ร้อยละ 4.62
อายุ 10 ปี
จ่ายดอกเบีย้ ทุก 6 เดือน ครบกําหนดไถ่ถอนวันที่
13 พฤษภาคม 2564

อันดับเครดิตผูอ้ อกหุน้ กู้ A+

ชุดที่ 3 ออกวันที่ 13 พฤษภาคม 2554
วงเงิน 1,000 ล้านบาท
(1.0 ล้านหน่วย หน่วยละ 1,000 บาท)

ส่วนที่ 1-7 หน้าที่ 2

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

ชนิ ดของหุ้นกู้

จํานวน

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

ชุดที่ 1 ออกวันที่ 28 ธันวาคม 2554
วงเงิน 2,000 ล้านบาท
( 2.0 ล้านหน่วย หน่วยละ 1,000 บาท)

หมายเหตุ :

7.2

(1)

อัตราดอกเบีย้ ต่อปี

แบบ 56-1

อายุ/
กําหนดการไถ่ถอน

ร้อยละ 4.30
อายุ 5 ปี
จ่ายดอกเบีย้ ทุก 6 เดือน ครบกําหนดไถ่ถอนวันที่
28 ธันวาคม 2559

ข้อมูล
TRIS RATING(1)
อันดับเครดิตผูอ้ อกหุน้ กู้ A+

อ้างอิงจากข้อมูลการจัดอันดับเครดิตทีจ่ ดั ทําโดยบริษทั ทริสเรทติ้ง จํากัด เมือ่ วันที ่ 17 ธันวาคม 2553

ผูถ้ ือหุ้น

รายชื่อผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ 10 รายแรก พร้อมทัง้ จํานวนหุน้ ทีถ่ อื และสัดส่วนการถือหุน้ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2554
มีรายละเอียดดังนี้
ลําดับที่

ชื่อผูถ้ ือหุ้น

1

กระทรวงการคลัง

2

จํานวนหุ้น
สามัญ

สัดส่วนการถือหุ้น
(ร้อยละ)

1,113,931,061

51.03

กองทุนรวม วายุภกั ษ์ หนึ่ง โดย บลจ. เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)

165,037,582

7.56

3

กองทุนรวม วายุภกั ษ์ หนึ่ง โดย บลจ. กรุงไทย จํากัด (มหาชน)

165,037,582

7.56

4

บริษทั ไทยเอ็นวีดอี าร์ จํากัด

99,706,482

4.57

5

กองทุนรวม ออมสิน

52,114,826

2.39

6

THE BANK OF NEW YORK MELLON

29,056,370

1.33

7

NORBAX INC., 13

22,956,412

1.05

8

HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD

19,046,402

0.87

9

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY

15,664,907

0.72

10

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY FOR AUSTRALIA

14,646,158

0.67

11

ผูถ้ อื หุน้ อื่น

485,574,135

22.25

ยอดรวมทุนชําระแล้ว

2,182,771,917

100.00

ผูถ้ อื หุน้ สัญชาติไทย

1,862,225,903

85.31

320,546,014

14.69

ผูถ้ อื หุน้ สัญชาติต่างด้าว

ส่วนที่ 1-7 หน้าที่ 3

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

ภาครัฐ ถื อ หุ้ น ในบริษั ท ฯ คิ ด เป็ น สัด ส่ ว นร้ อ ยละ 53.42 ของหุ้ น ทั ง้ หมดของบริษั ท ฯ โดยการถื อ หุ้ น ผ่ า น
กระทรวงการคลังและกองทุนรวมออมสิน ทําให้บริษทั ฯ มีฐานะเป็ นรัฐวิสาหกิจ อันจะมีผลต่อบริษทั ฯ ในการทําธุรกรรมบาง
ประเภท ได้แก่
1.บริษทั ฯ ต้องได้รบั ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีในการดําเนินการลงทุนขนาดใหญ่
2.สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะต้ องเป็ นผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ
นโยบายการจ่ายเงิ นปันผล
คณะกรรมการบริษัทฯ อาจเสนอให้บริษัทฯ จ่ายเงินปั นผลประจําปี โดยการจ่ายเงินปั นผลต้องได้รบั อนุ มตั ิจาก
ทีป่ ระชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ปั จจุบนั คณะกรรมการบริษทั ฯ มีนโยบายทีจ่ ะเสนอให้ผูถ้ อื หุน้ พิจารณาจ่ายเงินปั นผลประจําปี ใน
อัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละ 25 ของกําไรสุทธิก่อนผลกําไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ จากงบการเงินรวม
ทัง้ นี้ ขึน้ อยูก่ บั แผนการลงทุน ความจําเป็ นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต
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
ประจําปี หกั ด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี้จะมีจาํ นวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ของบริษทั ฯ

ส่วนที่ 1-7 หน้าที่ 4

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

8. การจัดการ
8.1

โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษทั ฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษทั ฯ คณะกรรมการชุดย่อย และเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ตามโครงสร้างสายการบริหารงาน ดังนี้
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ศูนย์สนับสนุนการปฏิบตั กิ าร
องค์ประธานศูนย์สนับสนุนการ
ปฏิบตั กิ าร

กรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่*
สํานักงานการตรวจสอบภายใน
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่

ธุรกิจการบิน

กลุ่มธุรกิจสนับสนุ นการบิน

ฝ่ ายช่าง
รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่*

สํานักเลขานุการบริษทั ฯ
รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่*

สายปฏิบตั กิ าร
รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่*

สายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ
รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่*

สายผลิตภัณฑ์และบริการลูกค้า
รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่*

สายการเงินและการบัญชี
รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่*

หน่วยธุรกิจการบินไทยสมายล์
กรรมการผูจ้ ดั การ
(ระดับผูอ้ าํ นวยการใหญ่)
ฝ่ ายครัวการบิน
กรรมการผูจ้ ดั การ
(ระดับผูอ้ าํ นวยการใหญ่)

หน่วยธุรกิจการบริการภาคพืน้
กรรมการผูจ้ ดั การ*
หมายเหตุ : * บุคคลทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหารตามคํานิยามของ “ผูบ้ ริหาร” ภายใต้ประกาศคณะกรรมการกํ(ระดั
ากับหลั
กทรัพย์และตลาดหลั
กทรัพย์ กจ.17/2551
บรองกรรมการผู
อ้ าํ นวยการใหญ่
)
สายการพาณิชย์
สายทรัพยากรบุคคล
รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่*
รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่*
ฝ่ ายการพาณิชย์สนิ ค้าและ
ไปรษณียภ์ ณ
ั ฑ์
กรรมการผูจ้ ดั การ
(ระดับผูอ้ าํ นวยการใหญ่)
หมายเหตุ : * บุคคลทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหารตามคํานิยามของ “ผูบ้ ริหาร” ภายใต้ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กจ.17/2551
เรือ่ งการกําหนดบทนิยามในประกาศเกีย่ วกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์

ส่วนที่ 1-8 หน้า 1
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คณะกรรมการบริ ษทั ฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีห น้ าที่รบั ผิดชอบสูงสุดในการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ อยู่ภายใต้เงื่อนไข
ข้อบังคับของบริษทั ฯ ซึง่ กําหนดให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจํานวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่มากกว่า 15 คน
สุดแต่ทป่ี ระชุมใหญ่ผถู้ อื หุน้ จะเป็ นผูก้ ําหนดเป็ นครัง้ คราว และกรรมการไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจํานวนกรรมการทัง้ หมด
ต้องมีถนิ่ ทีอ่ ยู่ในราชอาณาจักร ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครัง้ กรรมการจํานวน 1 ใน 3 จะต้องออกจากตําแหน่ ง
และจะมีก ารเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ กรรมการที่ออกตามวาระนัน้ อาจถู ก เลือกเข้ามาดํารง
ตําแหน่งใหม่กไ็ ด้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 คณะกรรมการบริษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมการ ซึง่ มีรายชือ่ ดังต่อไปนี้
1. นายอําพน
กิตติอาํ พน
ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. นายจุลสิงห์
วสันตสิงห์
รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ
3. นายอารีพงศ์
ภู่ชอุ่ม
รองประธานกรรมการ
4. นายคณิศ
แสงสุพรรณ
กรรมการอิสระ
5. นายประดิษฐ
สินธวณรงค์
กรรมการ
6. พล.ต.อ. เพรียวพันธ์ ดามาพงศ์
กรรมการ
7. นายวีระวงค์
จิตต์มติ รภาพ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
8. พล.อ.อ. สถิตพงษ์ สุขวิมล
กรรมการอิสระ
9. พล.อ.อ.ม.ล. สุปรีชา กมลาศน์
กรรมการ
10. นายอภิพร
ภาษวัธน์
กรรมการอิสระ
11. นายธีรศักดิ ์
สุวรรณยศ
กรรมการ
12. นายวรเดช
หาญประเสริฐ
กรรมการ
13. นายจุตนิ นั ท์
ภิรมย์ภกั ดี
กรรมการตรวจสอบ
14. นายศิลปชัย
จารุเกษมรัตนะ
กรรมการ
15. นายปิ ยสวัสดิ์
อัมระนันทน์
กรรมการ
นายนิรุจน์ มณีพนั ธ์ (รองกรรมการผู้อํานวยการใหญ่ สํานักเลขานุการบริ ษัทฯ) เป็ นเลขานุการ
* นายศิลปชัย จารุเกษมรัตนะ ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั ฯ เมือ่ วันที่ 20 มกราคม 2555
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงลายมือชื่อแทนบริษทั ฯ
นายอําพน กิตติอําพน ประธานกรรมการ ลงลายมือชือ่ ร่วมกับนายคณิศ แสงสุพรรณ หรือ นายอภิพร ภาษวัธน์
หรือนายปิ ยสวัสดิ ์ อัมระนันทน์ อีกหนึ่งคน และประทับตราสําคัญ ของบริษัทฯ หรือนายคณิศ แสงสุพรรณ นายอภิพร
ภาษวัธน์ นายปิ ยสวัสดิ ์ อัมระนันทน์ สามคนลงลายมือชือ่ ร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริษทั ฯ
ขอบเขตอํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริษทั ฯ
คณะกรรมการบริษัท ฯ ต้อ งปฏิบ ัติห น้ า ที่ให้เป็ น ไปตามกฎหมาย วัต ถุ ป ระสงค์ และข้อ บังคับ ของบริษัท ฯ
ตลอดจนมติท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้น ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีอํานาจแต่งตัง้ บุค คลอื่น ใดให้ดําเนิน กิจการของบริษัทฯ
ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษทั ฯ หรืออาจมอบอํานาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว มีอํานาจตามทีค่ ณะกรรมการ
บริษั ท ฯ เห็ น สมควร และภายในเวลาที่ ก รรมการเห็ น สมควร และคณะกรรมการบริษั ท ฯ อาจยกเลิก เพิ ก ถอน
เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอํานาจนัน้ ๆ ได้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีอํานาจกําหนดชื่อกรรมการผู้มอี ํานาจลงนามผูกพัน
บริษทั ฯ ตลอดจนจัดตัง้ คณะกรรมการชุดย่อย
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ในปี 2554 มีการประชุมทัง้ สิน้ 15 ครัง้
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อช่วยศึกษารายละเอียดและกลันกรอง
่
งานเฉพาะเรือ่ ง ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ
เพือ่ ให้บริษทั ฯ มีการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี (Good Corporate Governance) ตามหลั ก การกํา กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี
ของกระทรวงการคลังและตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึง่ จะช่วยให้ผถู้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัวไปเกิ
่
ดความมันใจในการบริ
่
หารงานของบริษทั ฯ
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษทั ฯ ทีม่ คี ุณสมบัตเิ ป็ น
กรรมการอิสระและไม่ได้เป็ นผูบ้ ริหาร ของบริษทั ฯ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีรายชือ่ ดังนี้
1. นายจุลสิงห์
วสันตสิงห์
ประธานกรรมการ
2. นายจุตนิ นั ท์
ภิรมย์ภกั ดี
กรรมการตรวจสอบ (เป็ นผูท้ ม่ี คี วามรูแ้ ละประสบการณ์
ในการสอบทานความน่าเชือ่ ถือของงบการเงิน)
3. นายวีระวงค์
จิตต์มติ รภาพ กรรมการตรวจสอบ
นางเกษรี
ณรงค์เดช
ทีป่ รึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ
นางรวีพร
คูหริ ญ
ั
ทีป่ รึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ
นางสุวคนธ์
นะวงศ์ (ผู้อํานวยการใหญ่ สํา นัก งานการตรวจสอบภายใน) เป็ น
เลขานุการ
กรรมการตรวจสอบจะต้องมีคุณสมบัตเิ ป็ นไปตามข้อกําหนดทีค่ ณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนด ซึ่งรวมถึง
คุณสมบัตดิ งั ต่อไปนี้
1. เป็ นกรรมการอิสระทีม่ คี ุณสมบัตคิ รบตามทีค่ ณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนด
2. ไม่ เป็ นกรรมการที่ไ ด้ร บั มอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัด สิน ใจในการดํา เนิ น กิจ การของบริษัท ฯ
บริษทั ใหญ่ 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 าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษทั ฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิผล และ
พิจารณาความเป็ นอิสระของหน่ วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้าง
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึ่งมีความเป็ นอิสระ เพื่อทําหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ และ
เสนอค่า ตอบแทนของบุค คลดังกล่า ว รวมทัง้ เข้า ร่วมประชุม กับผู้สอบบัญชีโดยไม่มฝี ่ ายจัดการเข้า ร่วมประชุม ด้วย
อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
5. พิจารณารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย
และข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทัง้ นี้ เพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั ฯ
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6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ข องบริษัท ฯ ซึ่งรายงาน
ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบโดยประกอบด้วยข้อมูลตามทีต่ ลาดหลักทรัพย์ฯ กําหนด
7. ปฏิบตั กิ ารอื่นใดตามทีค่ ณะกรรมการบริษท
ั ฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
8. ในการปฏิบตั ิห น้ าที่ข องคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่า มีรายการหรือการกระทํา
ดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญ ต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบรายงานต่ อ คณะกรรมการบริษัท ฯ เพื่อ ดํา เนิ น การปรับ ปรุงแก้ไขภายในเวลาที่ค ณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควร
(1) รายการทีเ่ กิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(2) การทุจริต หรือมีสงิ่ ผิดปกติ หรือมีความบกพร่องทีส่ าํ คัญในระบบควบคุมภายใน
(3) การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ
ในปี 2554 มีการประชุมทัง้ สิน้ 11 ครัง้ และมีการรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ

คณะกรรมการธรรมาภิ บาล
เพื่อให้ก ารดําเนิ น งานของบริษัท ฯ เป็ น ไปตามหลัก การกํากับ ดูแลกิจการที่ดีท่ีก ระทรวงการคลังและตลาด
หลักทรัพย์ฯ กําหนด และเป็ นทีย่ อมรับในระดับสากล
คณะกรรมการบริษ ัท ฯ ได้แ ต่งตัง้ คณะกรรมการธรรมาภิบ าล โดย ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2554 มีร ายชื่อ
ดังต่อไปนี้
1. พล.ต.อ. เพรียวพันธ์
ดามาพงศ์
ประธานกรรมการ
2. พล.อ.อ. สถิตย์พงษ์
สุขวิมล
กรรมการและกรรมการอิสระ
3. นายวีระวงค์
จิตต์มติ รภาพ
กรรมการและกรรมการอิสระ
4. นายธีรศักดิ ์
สุวรรณยศ
กรรมการ
5. นายปิ ยสวัสดิ ์
อัมระนันทน์
กรรมการ
6. นายนิรุจน์
มณีพนั ธ์
กรรมการและเลขานุการ
7. นายบําเพ็ญ
สรรพศรี
ผูช้ ว่ ยเลขานุการ
อํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการธรรมาภิ บาล
1. เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ เกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การดําเนินงานของบริษทั ฯ
เป็ นไปตามหลักการทีก่ ระทรวงการคลังและตลาดหลักทรัพย์ฯ กําหนด และเป็ นทีย่ อมรับในระดับสากล
2. พิจารณาตรวจสอบเกีย่ วกับการกํากับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั ฯ
3. ประสานงาน และปฏิบตั งิ านร่วมกับคณะกรรมการอื่นๆ และคณะทํางานอื่นๆ ของบริษทั ฯ ได้ตามที่เห็น
สมควร
4. มีอํ า นาจในการเรีย กพนั ก งานและลู ก จ้า งของบริษัท ฯ และบุ ค คลอื่น ๆ ที่เกี่ย วข้อ งมาให้ถ้อ ยคํ า หรือ
ความเห็น รวมทัง้ ให้มอี าํ นาจในการเรียกเอกสารหรือสิง่ อื่นใดมาเพือ่ ประกอบการพิจารณาได้ดว้ ย
5. ดําเนินการอื่นๆ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ มอบหมาย
ในปี 2554 มีการประชุมทัง้ สิน้ 1 ครัง้ และมีการรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ
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กรรมการอิ สระ
เพื่อเป็ น ไปตามข้อกําหนดของสํานั ก งานคณะกรรมการกํ ากับ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ (สํานั ก งาน
ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์ฯ และแนวทางปฏิบตั ทิ ด่ี ขี องสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ กรรมการอิสระ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีรายชือ่ ดังต่อไปนี้
1. นายอําพน
กิตติอาํ พน
กรรมการ
2. นายจุลสิงห์
วสันตสิงห์
กรรมการ
3. นายคณิศ
แสงสุพรรณ
กรรมการ
4. นายวีระวงค์
จิตต์มติ รภาพ
กรรมการ
5. พล.อ.อ. สถิตย์พงษ์
สุขวิมล
กรรมการ
6. นายอภิพร
ภาษวัธน์
กรรมการ
ทัง้ นี้ คุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน มีดงั นี้
1. ถือ หุ้น ไม่ เกิน ร้อ ยละ 1 ของจํา นวนหุ้น ที่ม ีสิท ธิอ อกเสีย งทัง้ หมดของบริษัท ฯ บริษัท ใหญ่ บริษัท ย่ อ ย
บริษัทร่วม ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ หรือผูม้ อี ํานาจควบคุมบริษัทฯ ทัง้ นี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ท่เี กี่ยวข้องของกรรมการ
อิสระรายนัน้ ๆ ด้วย
2. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการที่มสี ่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รบั เงินเดือนประจํา
หรือผูม้ อี าํ นาจควบคุมบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือของผูม้ ี
อํานาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทัง้ นี้ ลักษณะต้องห้าม
ดังกล่า วไม่รวมถึงกรณีที่ก รรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการ หรือที่ป รึก ษาของส่วนราชการซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้มอี าํ นาจควบคุมของบริษทั ฯ
3. ไม่เป็ นบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะทีเ่ ป็ นบิดา
มารดา คู่สมรส พีน่ ้อง และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี ํานาจควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะ
ได้รบั การเสนอให้เป็ นผูบ้ ริหาร หรือผูม้ อี าํ นาจควบคุมของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
4. ไม่ม ีหรือเคยมีความสัม พันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น รายใหญ่
หรือผูม้ อี าํ นาจควบคุมของบริษทั ฯ ในลักษณะทีอ่ าจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็ น
หรือเคยเป็ นผูถ้ อื หุ้นที่มนี ัย หรือผูม้ อี ํานาจควบคุมของผูท้ ่มี คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษัทใหญ่ บริษทั ย่อย
บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ํานาจควบคุมของบริษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อย
กว่า 2 ปี
5. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้สอบบัญ ชีข องบริษัทฯ บริษัท ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผูม้ อี ํานาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็ นผูถ้ อื หุ้นที่มนี ัย ผูม้ อี ํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมี
ผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ํานาจควบคุมของบริษทั ฯ สังกัดอยู่
เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ น ผู้ให้บ ริก ารทางวิช าชีพ ใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริก ารเป็ นที่ป รึก ษากฎหมาย หรือที่
ปรึก ษาทางการเงิน ซึ่งได้ร บั ค่ า บริก ารเกิน กว่ า 2 ล้า นบาทต่ อ ปี จากบริษัท ฯ บริษัท ใหญ่ บริษัท ย่ อ ย บริษัท ร่ว ม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มอี ํานาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มนี ัย ผู้มอี ํานาจควบคุม หรือหุ้น ส่วนของ
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
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7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั การแต่งตัง้ ขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ เป็ นผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม่ นี ัยกับกิจการของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
หรือไม่เป็ นหุ้น ส่วนที่ม ีนัยในห้างหุ้น ส่วน หรือเป็ น กรรมการที่มสี ่วนร่วมบริห ารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ป รึกษาที่รบั
เงินเดือนประจํา หรือถือหุน้ เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุน้ ที่มสี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั อื่น ซึ่งประกอบกิจการที่ม ี
สภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
9. ไม่มลี กั ษณะอื่นใดทีท่ าํ ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกีย่ วกับการดําเนินงานของบริษทั ฯ
บริษทั ฯ ได้กําหนดคุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระไว้เข้มกว่าคุณสมบัตติ ามข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยกําหนดเรื่องการถือหุน้ ของกรรมการอิสระตามข้อ 1 ไว้เข้มกว่า คือ กําหนดการถือหุน้
ไม่เกิน
ร้อยละ 0.5
กรรมการอิสระทีม่ คี ุณสมบัตติ ามข้อ 1 ถึงข้อ 9 อาจได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ฯ ให้ตดั สินใจใน
การดําเนินกิจการของบริษทั ฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษทั ย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุ้นรายใหญ่ หรือผู้ม ี
อํานาจควบคุมของบริษทั ฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้
ในกรณีทบ่ี ุคคลทีบ่ ริษทั ฯ แต่งตัง้ ให้ดาํ รงตําแหน่งกรรมการอิสระเป็ นบุคคลทีม่ หี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
ตามข้อ 4. หรือมีการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าทีก่ ําหนดตามข้อ 6 คณะกรรมการบริษทั ฯ อาจพิจารณาผ่อนผันให้
ได้ หากเห็นว่าการแต่งตัง้ บุคคลดังกล่าวไม่มผี ลกระทบต่อการปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละการให้ความเห็นทีเ่ ป็ นอิสระ และบริษทั ฯ
ได้เปิ ดเผยข้อมูลต่อไปนี้ในหนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ ในวาระพิจารณาแต่งตัง้ กรรมการอิสระดังกล่าวแล้ว
(1) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ทีท่ ําให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัตไิ ม่เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ทก่ี าํ หนด
(2) เหตุผลและความจําเป็ นทีย่ งั คงหรือแต่งตัง้ ให้บุคคลดังกล่าวเป็ นกรรมการอิสระ
(3) ความเห็นของคณะกรรมการของบริษทั ฯ ในการเสนอให้มกี ารแต่งตัง้ บุคคลดังกล่าวเป็ นกรรมการอิสระ
อํานาจหน้ าที่ของกรรมการอิ สระ
1. แสดงความคิดเห็น และ/หรือรายงานผลการปฏิบตั งิ านตามหน้าทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษทั ฯ ได้อย่างเสรี ตามภารกิจทีไ่ ด้รบั มอบหมาย ทัง้ นี้ เพื่อให้บริษทั ฯ มีการกํากับดูแลกิจการที่ดตี ามหลักการกํากับ
ดูแลที่ดขี องตลาดหลักทรัพย์ฯ และหลักเกณฑ์การประเมินการกํากับดูแลที่ดี ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการ
ดําเนินงานประจําปี 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 2554 กรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้มกี ารปฏิบตั ิงานตามอํานาจหน้าที่ท่ไี ด้รบั มอบหมาย และได้แสดง
ความคิดเห็นตามหน้าทีอ่ ย่างอิสระ โดยยึดถือการดูแลผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ ทุกรายให้เท่าเทียมกัน

คณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และพัฒนาบุคลากร
เพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ตี ามทีก่ ระทรวงการคลัง และตลาดหลักทรัพย์ฯ กําหนด รวมทัง้
หลักการปฏิบตั ทิ ด่ี ที ย่ี อมรับในระดับสากล และเป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาล
คณ ะกรรมการบริษั ท ฯ ได้ แ ต่ ง ตั ง้ คณ ะกรรมการสรรหา กํ า หนดค่ า ตอบแทน และพั ฒ นาบุ ค ลากร
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีรายชือ่ ดังต่อไปนี้
1. นายอารีพงศ์
ภู่ชอุ่ม
ประธานกรรมการ
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2.
3.
4.
5.

พล.อ.อ. สถิตย์พงษ์ สุขวิมล
รองประธานกรรมการ
นายคณิศ
แสงสุพรรณ
กรรมการ
นายอภิพร
ภาษวัธน์
กรรมการ
นายปิ ยสวัสดิ ์
อัมระนันทน์
กรรมการ
นายสาธก วรศะริน (รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่ สายทรัพยากรบุคคล) เป็ นเลขานุการ
อํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และพัฒนาบุคลากร
1. กําหนดหลัก เกณฑ์สําหรับ การสรรหาและแต่ งตัง้ กรรมการบริษัท ฯ และผู้บ ริห ารระดับ สูง และพัฒ นา
บุคลากรของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ เพื่อให้เกิดการกํากับดูแลกิจการทีด่ ตี ามหลักการทีก่ ระทรวงการคลัง และตลาดหลักทรัพย์ฯ
กําหนด รวมทัง้ หลักการปฏิบตั ทิ ด่ี ี เป็ นทีย่ อมรับในระดับสากล เป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีการนํ าแนวความคิด
ของการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่มาใช้เพื่อให้ได้ผทู้ ม่ี คี วามรูค้ วามสามารถ และมีคุณภาพมาดํารงตําแหน่ ง
และปฏิบตั งิ านในตําแหน่งกรรมการบริษทั ฯ และผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั ฯ รวมทัง้ เป็ นการดําเนินการสรรหาทีใ่ ช้หลัก
ความเสมอภาค ความยุตธิ รรม ความโปร่งใส และการตรวจสอบได้
2. กําหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการ อนุกรรมการต่างๆ และฝ่ ายบริหาร รวมทัง้ บุคคลภายนอกทีม่ าปฏิบตั งิ าน
ให้กบั บริษทั ฯ เพื่อเป็ นการจูงใจและรักษากรรมการทีม่ คี ุณภาพตามทีบ่ ริษทั ฯ ต้องการ และอยู่ในลักษณะทีเ่ ปรียบเทียบ
ได้ก ับ ระดับ ที่ป ฏิบ ัติอ ยู่ในอุต สาหกรรม นอกจากนี้ กรรมการที่ได้รบั มอบหมายหน้ าที่แ ละความรับ ผิด ชอบเพิ่ม ขึ้น
ควรได้รบั ค่าตอบแทนเพิม่ ทีเ่ หมาะสม ส่วนกรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหารและฝ่ ายบริหารควรได้รบั ค่าตอบแทนทีเ่ ชื่อมโยงกับ
ผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ และผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการหรือผูบ้ ริหารแต่ละคน ทัง้ นี้ เพื่อให้เกิดการกํากับดูแล
กิจ การที่ดีต ามหลัก การที่ ก ระทรวงการคลัง และตลาดหลัก ทรัพ ย์ ฯ กํ า หนด รวมทัง้ หลัก การปฏิ บ ัติท่ี ดีท่ี ย อมรับ
ในระดับสากล
3. มีอาํ นาจเรียกเอกสารและบุคคลต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ เป็ นข้อมูลประกอบการพิจารณา
4. ดําเนินการอื่นๆ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ มอบหมาย
5. ให้คณะกรรมการดังกล่าว มีอํานาจหน้าทีค่ รอบคลุมถึงการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของตําแหน่ ง
หน้าทีก่ ารงานต่างๆ ในความรับผิดชอบของพนักงานบริษทั ฯ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในตําแหน่งผูบ้ ริหารระดับสูง
6. ดํา เนิ น การสรรหาคัด เลือ กเพื่อ ให้ไ ด้บุ ค คลที่เหมาะสมเป็ นกรรมการบริษัท ฯ และผู้บ ริห ารระดับ รอง
กรรมการผูอ้ ํานวยการใหญ่ขน้ึ ไป เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษทั ฯ พิจารณาแต่งตัง้ เลื่อนตําแหน่ ง หรือโยกย้ายตามที่
เห็นสมควร
ในปี 2554 มีการประชุมทัง้ สิน้ 7 ครัง้ และมีการรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ

คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง

เพื่อให้บริษทั ฯ มีการกํากับดูแลกิจการทีด่ ตี ามหลักการกํากับดูแลทีด่ ขี องตลาดหลักทรัพย์ฯ และหลักเกณฑ์การ
ประเมินการกํากับดูแลทีด่ ี ซึง่ เป็ นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ ประจําปี บญ
ั ชี รวมทัง้ หลักการ
ปฏิบตั ทิ ด่ี ที ย่ี อมรับในระดับสากล และเพือ่ ให้การดําเนินงานด้านบริหารความเสีย่ งสามารถใช้เป็ นเครือ่ งมือในการบริหารได้
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีรายชื่อ
ดังต่อไปนี้
1. นายคณิศ
แสงสุพรรณ
ประธานกรรมการ
2. นายธีรศักดิ ์
สุวรรณยศ
กรรมการ
3. พล.อ.อ.ม.ล. สุปรีชา กมลาศน์
กรรมการ
4. นายปิ ยสวัสดิ ์
อัมระนันทน์
กรรมการ
5. นายโชคชัย
ปั ญญายงค์
เลขานุการ
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บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

อํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. ให้คาํ ปรึกษาและคําแนะนําในการดําเนินการบริหารความเสีย่ งทัง้ มวลของบริษทั ฯ
2. มีอาํ นาจเรียกเอกสารและบุคคลต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ เป็ นข้อมูลประกอบการพิจารณา
3. ดําเนินการอื่นๆ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ มอบหมาย
ในปี 2554 มีการประชุมทัง้ สิน้ 2 ครัง้ และมีการรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ

คณะกรรมการบริ หาร
เพื่ อ ให้ ก ารจัด การของบริษั ท ฯ เป็ นไปตามเป้ าหมายของแผนวิส าหกิ จ บริษั ท ฯ อย่ า งมีป ระสิท ธิภ าพ
เกิดประโยชน์สงู สุดกับบริษทั ฯ
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารบริษทั ฯ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีรายชือ่ ดังต่อไปนี้
1 นายคณิศ
แสงสุพรรณ
ประธานกรรมการ
2 นายอภิพร
ภาษวัธน์
กรรมการ
3 นายประดิษฐ
สินธวณรงค์
กรรมการ
4 นายวรเดช
หาญประเสริฐ
กรรมการ
5 นายปิ ยสวัสดิ ์
อัมระนันทน์
กรรมการ
นายนิรุจน์ มณีพนั ธ์ (รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่ สํานักเลขานุการบริษทั ฯ) เป็ นเลขานุการ
อํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริหาร
1. ติดตามความคืบหน้าการปฏิบตั งิ านของฝ่ ายบริหารให้เป็ นไปตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ มอบหมาย
2. พิจารณากลันกรองเรื
่
่องทีจ่ ะนําเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการบริษทั ฯ ตามทีป่ ระธานกรรมการบริษทั ฯ
หรือคณะกรรมการบริษทั ฯ มอบหมาย
3. เสนอแนะแนวทางและมาตรการในการปรับปรุงคุณภาพ และประสิทธิภาพของการดําเนินกิจการของบริษทั ฯ
4. มีอาํ นาจอนุมตั กิ ารจัดหาตามระเบียบบริษทั ฯ ว่าด้วยการพัสดุ ภายในวงเงินทีอ่ ยูใ่ นอํานาจอนุมตั ไิ ม่เกิน 500 ล้านบาท
5. อนุ มตั กิ ารใช้เงินนอกเหนือวงเงินทีห่ น่ วยงานได้รบั การจัดสรรตามงบประมาณประจําปี ทเ่ี กิน 50 ล้านบาท
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
จึงจะเป็ นองค์ประชุม ให้ประธานกรรมการเป็ นประธานในทีป่ ระชุม ในกรณีทป่ี ระธานกรรมการไม่อยู่ในทีป่ ระชุม หรือไม่
สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ให้ประธานกรรมการมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งคนใดเป็ นประธานในทีป่ ระชุมแทน ในกรณีท่ี
ประธานกรรมการมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งคนใดเป็ นประธานในทีป่ ระชุมแทนไม่ได้ ให้กรรมการซึง่ มาประชุมเลือก
กรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานในที่ป ระชุม การวินิจฉัยชี้ข าดของที่ประชุมคณะกรรมการบริห าร ให้ถือเสียงข้างมาก
โดยกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนนในเรื่องนัน้ กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ให้ออกจากที่ประชุม
ในวาระนัน้ และไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิม่ ขึน้
อีกหนึ่งเสียงเป็ นเสียงชีข้ าด
ในปี 2554 มีการประชุมทัง้ สิน้ 13 ครัง้ และมีการรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ
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แบบ 56-1

คณะกรรมการส่งเสริ มกิ จการเพื่อสังคม

เพื่อให้การดําเนินงานของบริษทั ฯ ในการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมมีความต่อเนื่องชัดเจนเพิม่ คุณค่าให้แก่
ธุรกิจ และมีการสือ่ สารประชาสัมพันธ์กจิ กรรมเพือ่ สังคมและสิง่ แวดล้อมของบริษทั ฯ ต่อสาธารณชนอย่างสมํ่าเสมอ
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มี
รายชือ่ ดังต่อไปนี้
1. นายอภิพร
ภาษวัธน์
ประธานกรรมการ
2. นายจุตนิ นั ท์
ภิรมย์ภกั ดี
กรรมการ
3. นายวีระวงค์
จิตต์มติ รภาพ
กรรมการ
4. นายปิ ยสวัสดิ ์ อัมระนันทน์
กรรมการ
5.
นางนารีลกั ษณ์ วิมกุ ตานนท์
กรรมการ
โดยมี นายอําพน กิตติอาํ พน เป็ นทีป่ รึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการเพือ่ สังคม และ นางสุนทั ี อิศวพรชัย
(ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ ฝ่ ายสือ่ สารองค์กรและประชาสัมพันธ์) เป็ นเลขานุการ
อํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมกิ จการเพื่อสังคม
1. กําหนดนโยบายและแนวทางทีช่ ดั เจนของบริษทั ฯ ต่อการมีส่วมร่วมรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อแสดงให้เห็น
ถึงความมุ่งมันและทุ
่
่มเทของบริษทั ฯ ในการบริหารจัดการด้านสิง่ แวดล้อม ผสมผสานแนวคิดและนวัตกรรมในรูปแบบสี
เขียว (Green Innovation)
2. จัด ทํ า โครงการเพื่อ สัง คมและสิ่งแวดล้อ มที่ส อดคล้อ งกับ แนวคิด ”การเดิน ทางแบบรัก ษ์ สิ่งแวดล้อ ม ”
(Travel Green) โดยชักนําผูม้ สี ว่ นร่วม ทัง้ ผูถ้ อื หุน้ ผูโ้ ดยสาร คูค่ า้ และพนักงานทุกคน เข้าร่วมในทุกกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
3. จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักและปลูก ฝั งจิตสํานึก ให้กบั พนัก งานในทุก ระดับชัน้ ในการคํานึงถึง
สิง่ แวดล้อมและสังคม และให้ความเห็นชอบในกิจกรรมและการดําเนินการทีเ่ กี่ยวกับการมีส่วนร่วมของบริษทั ฯ ในเรื่อง
เกีย่ วกับการสนับสนุนสาธารณชนประโยชน์และสาธารณกุศล
4. สื่อสารและประชาสัมพันธ์กจิ กรรมเพื่อสังคมและสิง่ แวดล้อมของบริษัทฯ และจัดทํารายงานด้านอนุ รกั ษ์
สิง่ แวดล้อม (CSR Report) ต่อสาธารณชนอย่างสมํ่าเสมอ
5. ดําเนินการอื่นๆ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ มอบหมาย
ในปี 2554 มีการประชุมทัง้ สิน้ 2 ครัง้ และมีการรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษั ท ฯ ยัง ได้แ ต่ ง ตัง้ คณะกรรมการและคณะอนุ ก รรมการชุ ด ต่ า งๆ อีก อาทิ
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งราคานํ้ามัน คณะอนุกรรมการกํากับนโยบายการจัดซื้อนํ้ามันเครือ่ งบิน คณะอนุกรรมการ
ด้านกฎหมาย เป็ นต้น

เจ้าหน้ าที่บริ หาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษทั ฯ มีตําแหน่ งเจ้าหน้าทีร่ ะดับบริหารจํานวนทัง้ สิน้ 13 ตําแหน่ ง ประกอบด้วย
กรรมการผูอ้ ํานวยการใหญ่ 1 ตําแหน่ ง ระดับรองกรรมการผูอ้ ํานวยการใหญ่ 9 ตําแหน่ ง และผูอ้ ํานวยการใหญ่สายการ
บัญชีหรือการเงิน 3 ตําแหน่ง ประกอบด้วย
1. นายปิ ยสวัสดิ ์
อัมระนันทน์
กรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
2. นายปานฑิต
ชนะภัย
รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่สายการพาณิชย์
3. ร.อ. มนตรี
จําเรียง
รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่ฝ่ายช่าง
4. นายโชคชัย
ปั ญญายงค์
รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่สายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ
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5. น.ต. อัษฎาวุธ
6. นายธีรพล
7. นายดนุช

วัฒนางกูร
โชติชนาภิบาล
บุนนาค

แบบ 56-1

รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่สายปฏิบตั กิ าร
รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่สายผลิตภัณฑ์และบริการลูกค้า
กรรมการผู้จ ัด การหน่ ว ยธุ ร กิจ การบริก ารภาคพื้น ระดับ รอง
กรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
8. นายนิรุจน์
มณีพนั ธ์
รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่สาํ นักเลขานุการบริษทั
9. นายสาธก
วรศะริน
รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่สายทรัพยากรบุคคล
10. นางวสุกานต์
วิศาลสวัสดิ ์
รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่สายการเงินและการบัญชี
11. นายรัช
ตันตนันตา
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ฝ่ายการเงินองค์กร
12. นายธงชัย
สิงห์กุล
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ฝ่ายบัญชีการเงิน
13. นางชาริตา
ลีลายุทธ
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ฝ่ายบัญชีบริหารและงบประมาณ
หมายเหตุ : *เจ้าหน้ าที่บ ริห าร ตามคํ านิ ยาม “ผู้บ ริห าร” ของสํานั ก งานคณะกรรมการกํา กับ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
อํานาจหน้ าที่ของกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
กรรมการผู้อํานวยการใหญ่ มีอํานาจหน้ าที่รบั ผิดชอบภายใต้ขอบเขตที่ระบุไว้ในระเบียบภายในของบริษัทฯ
ดังต่อไปนี้
1. อํานาจหน้าทีภ่ ายใต้ “ระเบียบบริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) ว่าด้วยการบริหารกิจการทัวไป
่ พ.ศ. 2550”
กรรมการผูอ้ ํานวยการใหญ่ มีอํานาจหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการบริหารงานของบริษทั ฯ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
นโยบายของบริษัทฯ หรือตามมติท่ปี ระชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนบังคับบัญชาฝ่ ายบริหารและพนักงานของ
บริษทั ฯ ทัง้ นี้ ภายในขอบเขตอํานาจทีก่ าํ หนดในข้อบังคับของบริษทั ฯ หรือตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ กําหนด
2. อํานาจหน้าที่ภายใต้ “ระเบียบบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2546” (แก้ไข
เพิม่ เติมครัง้ ที่ 5 พ.ศ. 2554)
กรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่ เป็ นผูร้ กั ษาการตามระเบียบบริษทั ฯ ว่าด้วยการพัสดุ และมีอาํ นาจในการอนุ มตั กิ าร
จัดหาและการเข้าทําธุรกรรมใดๆ เกีย่ วกับการได้มาหรือการจําหน่ายพัสดุ ซึง่ รวมถึงการจัดซื้อพัสดุ การจ้าง การเช่าหรือ
ให้เช่า ฯลฯ การออกคําสังที
่ จ่ าํ เป็ นต่างๆ ตามระเบียบบริษทั ฯ ว่าด้วยการพัสดุ โดยระเบียบบริษทั ฯ ดังกล่าว ได้กําหนด
ถึงอํานาจของกรรมการผูอ้ ํานวยการใหญ่ในการอนุ มตั กิ ารจัดหาและการเข้าทําธุรกรรมแต่ละประเภทภายในวงเงินขัน้
สูงสุดทีร่ ะบุไว้ตามรายละเอียดและขอบเขตทีก่ าํ หนดไว้ในระเบียบบริษทั ฯ ดังต่อไปนี้
- การจัดหาบริภณ
ั ฑ์และอุปกรณ์อ่นื ๆ ซึ่งต้องส่งมอบพร้อมกับการส่งมอบเครื่องบิน ตามข้อ 8 วรรค 2 ทีม่ ี
วงเงินไม่เกิน 300 ล้าน
- การจ้างทีป่ รึกษา ทีม่ วี งเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท
- การจัดหาโดยวิธปี ระมูล หรือประกวดราคา ทีม่ วี งเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท
- การจัดหาพัสดุโดยวิธพี เิ ศษ ทีม่ วี งเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท
- การจัดหาอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์เพือ่ การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย ทีม่ วี งเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท
- การจัดหาเชือ้ เพลิงอากาศยาน ทีม่ วี งเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท
- การจัดหาประกันภัยทีม่ เี บีย้ ประกันภัยวงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท
- การจัดหาสินค้า พัสดุบริการ เครื่องดื่มและอาหารสําเร็จรูป เพื่อจําหน่ ายและบริการผูโ้ ดยสารบนเครื่องบิน
ทีม่ วี งเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท
- การจัด หาอาหาร เครื่องดื่ม ที่ป ระกอบสําเร็จ รูป การจัด หาบริก าร และพัสดุ บ ริก าร เพื่อนํ าขึ้น บริก าร
ผูโ้ ดยสารบนเครื่องบิน ณ สถานีการบินต่างจังหวัดหรือต่างประเทศเป็ นการประจํา ที่มวี งเงินไม่เกิน 200
ล้านบาท
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-

การเช่ า สํานั ก งาน การเช่ าที่พ ัก ให้ก ับ ผู้จ ัด การทัว่ ไปประจํา สํา นั ก งานสาขาและพนั ก งานประจํา สาขา
(ตามระเบียบข้อ 99.1 ข้อ 99.2 และ ข้อ 99.4) ทีม่ วี งเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท
- การเช่าทีพ
่ กั สําหรับผูค้ วบคุมอากาศยานและลูกเรือ (ตามระเบียบข้อ 99.3) ทีม่ วี งเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท
- การจัดหาพัสดุ การจ้างซ่อมชิน
้ ส่วนอะไหล่ของเครือ่ งบินในกิจการฝ่ ายช่างทีม่ วี งเงินไม่เกิน 150 ล้านบาท
3. อํานาจหน้าทีภ่ ายใต้ “ระเบียบบริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) ว่าด้วยอํานาจหน้าที่ทางการเงิน พ.ศ.
2552” (แก้ไขเพิม่ เติมครัง้ ที่ 3 พ.ศ. 2554)
กรรมการผูอ้ ํานวยการใหญ่ มีอํานาจสังให้
่ เข้าทําสัญญาและดําเนินงานตามข้อผูกพันทางการเงิน และอนุ มตั ิ
ธุรกรรมทางด้านการเงินทัง้ ปวง ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ หรือทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ รวมทัง้
ในกิจการประจําทั้งปวงภายในขอบเขตข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ ตามรายละเอียดและขอบเขตที่กาํ หนดไว้ในระเบียบบริ ษทั
ฯ ดังกล่ าว โดยเป็ น ผู้ม ีอํานาจสังดํ
่ าเนิ น งานและ/หรืออนุ ม ตั ิก ารเงิน ที่ม ีวงเงิน ไม่เกิน 200 ล้านบาท และการใช้เงิน
นอกเหนือวงเงินทีห่ น่วยงานได้รบั การจัดสรรตามงบประมาณประจําปี ในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท
กรรมการผูอ้ ํานวยการใหญ่ไม่สามารถอนุ มตั กิ ารเข้าทําธุรกรรมใดๆ ที่อยู่นอกขอบเขตอํานาจของกรรมการ
ผู้ อํ า นวยการใหญ่ ตามที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นระเบี ย บภายในของบริษั ท ฯ ดัง กล่ า วข้า งต้ น นอกจากนั ้น ตามมติ ท่ี ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 14/2545 เมือ่ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2545 ระบุวา่ การมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษทั ฯ
ให้แก่กรรมการผู้อํานวยการใหญ่ ในเรื่องเกี่ยวกับการดําเนินงานตามปกติธุรกิจนัน้ กรรมการผู้อํานวยการใหญ่ จะไม่
สามารถอนุ มตั กิ ารเข้าทําธุรกรรมใดๆ ทีต่ นหรือ “บุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง” ซึ่งได้แก่ (ก) ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ (ข) ผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ของบริษทั ฯ (ค) ผูม้ อี าํ นาจควบคุมของบริษทั ฯ (ง) บุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรส หรือโดย
การจดทะเบียนตามกฎหมายกับบุคคลตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ซึ่งได้แก่ บิดา มารดา คู่สมรส บุตร หรือญาติสนิทอื่น และ
(จ) นิตบิ ุคคลใดๆ ที่บุคคลตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ถือหุ้น หรือมีอํานาจควบคุมหรือมีส่วนได้เสียอื่นใด ไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อมอย่างมีนัยสําคัญ หรือบุคคลตามทีม่ กี ําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีส่วนได้
เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ

การสรรหากรรมการและเจ้าหน้ าที่บริ หาร

การสรรหาคณะกรรมการบริษทั ฯ
ตามข้อ บังคับ ของบริษัท ฯ คณะกรรมการบริษัท ฯ ประกอบด้วยกรรมการจํา นวนไม่น้ อ ยกว่า 5 คน แต่ ไม่
มากกว่า 15 คน สุดแต่ท่ปี ระชุมใหญ่จะเป็ นผูก้ ําหนดเป็ นครัง้ คราว และกรรมการจํานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทัง้ หมดต้องมีถนิ่ ที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทฯ จะต้องเป็ นผู้มคี ุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะ
ต้องห้ามตามที่กฎหมายกําหนด ในการประชุมสามัญ ประจําปี ผู้ถือหุ้นในแต่ละปี จะมีการเลือกตัง้ กรรมการใหม่แทน
กรรมการที่ต้องออกจากตําแหน่ งตามวาระจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทัง้ หมด หรือจํานวนใกล้ทส่ี ุดกับส่วน 1
ใน 3 ในกรณีทแ่ี บ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้
คณะกรรมการบริษัท ฯ กํ า หนดหลัก เกณฑ์ ก ารดํา เนิ น การสรรหากรรมการบริษัท ฯ เพื่อ เป็ น แนวทางการ
ดําเนินการของคณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และพัฒนาบุคลากร ในการสรรหากรรมการบริษทั ฯ ให้เป็ นไป
ตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี ตามทีก่ ระทรวงการคลังและตลาดหลักทรัพย์ฯ กําหนด ด้วยความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
หลักเกณฑ์การดําเนินการสรรหากรรมการบริษทั ฯ ดังกล่าวสรุปได้ดงั นี้
1. ดําเนินการกําหนดคุณสมบัตขิ องกรรมการบริษทั ฯ ทีต่ อ้ งการสรรหา
1.1 ความเหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ย วชาญของกรรมการบริษัท ฯ โดยรวม เพื่อให้
คณะกรรมการบริษทั ฯ มีองค์ประกอบทีเ่ หมาะสม สามารถกําหนดกลยุทธ์ และนโยบาย รวมทัง้ กํากับดูแลให้มกี ารปฏิบตั ิ
ตามกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิผล
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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 และด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริต
มีคุณธรรมและความรับผิดชอบ ตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล ฯลฯ
1.3 ไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามทีก่ ฎหมาย กฎ ระเบียบอื่นทีเ่ กีย่ วข้องกําหนด
1.4 ความเป็ นอิสระของกรรมการอิสระแต่ละคน
1.5 ความสามารถในการอุทศิ เวลาของกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาจากจํานวนบริษัทที่ดํารงตําแหน่ งอยู่
ฯลฯ เพื่อให้มเี วลาอย่างเพียงพอในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสมํ่าเสมอ รวมทัง้ การดูแลและการ
ติดตามการดําเนินงานของบริษทั ฯ
2. กระบวนการในการสรรหากรรมการบริษทั ฯ
2.1 คณะกรรมการสรรหาฯ จะดําเนินการสรรหาบุคคลทีเ่ หมาะสมทีจ่ ะมาดํารงตําแหน่งกรรมการฯ
กรณี ที่ 1 กรณี ตําแหน่ งกรรมการว่างลง เนื่ องจากครบวาระในการประชุ มใหญ่ สามัญ ผู้ถือหุ้น ประจําปี
ซึง่ กรรมการต้องพ้นจากตําแหน่ ง 1 ใน 3 นัน้ อาจพิจารณารายชื่อบุคคลทีเ่ หมาะสมจาก (1) บุคคลทีเ่ ป็ นกรรมการเดิมที่
พ้นวาระเพื่อเสนอให้ดาํ รงตําแหน่ งต่อไป (2) บัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ ตามประกาศของกระทรวงการคลังซึ่งได้
กําหนดแนวทางปฏิบตั สิ าํ หรับกรณีทก่ี รรมการอื่นทีม่ ใิ ช่กรรมการโดยตําแหน่ งครบวาระการดํารงตําแหน่ ง หรือพ้นจาก
ตําแหน่ งก่อนครบวาระ จะต้องแต่งตัง้ กรรมการอื่นจากบัญ ชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจแทนกรรมการรายดังกล่าว
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการอื่น (3) การเสนอชื่อของผูถ้ ือหุ้น (ถ้ามี) (4) การเสนอชื่อของประธาน
กรรมการบริษทั ฯ กรรมการบริษทั ฯ ฯลฯ (5) การเสาะหาบุคคลทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ทเ่ี หมาะสมกับ
บริษทั ฯ
กรณี ที่ 2 กรณี ตํ า แหน่ งกรรมการบริษัท ฯ ว่า งลงนอกจากเหตุ ต ามกรณี ท่ี 1 คณะกรรมการสรรหาฯ
จะดําเนินการสรรหาเมื่อคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้แต่งตัง้ ทดแทน โดยอาจพิจารณารายชื่อบุคคลที่เหมาะสมจาก
(1) บัญ ชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ ตามประกาศของกระทรวงการคลังซึ่งได้กําหนดแนวทางปฏิบตั ิสําหรับกรณี ท่ี
กรรมการอื่นทีม่ ใิ ช่กรรมการโดยตําแหน่ งครบวาระการดํารงตําแหน่ ง หรือพ้นจากตําแหน่ งก่อนครบวาระ จะต้องแต่งตัง้
กรรมการอื่นจากบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจแทนกรรมการรายดังกล่าว จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวน
กรรมการอื่น (2) การเสนอชื่อของผูถ้ 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 ารบริษัท ฯ ดําเนิ น การตรวจสอบคุณ สมบัติข องบุ ค คลที่จ ะได้รบั การเสนอชื่อ ให้เป็ 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 หุน้ แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงทีม่ อี ยู่ทงั ้ หมดเลือกตัง้ บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็ นกรรมการ
ก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุ ค คลซึ่ง ได้ร บ
ั คะแนนเสีย งสูง สุ ด ตามลํ า ดับ ลงมา เป็ นผู้ไ ด้ร บั การเลือ กตัง้ เป็ นกรรมการเท่ า จํา นวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณี ท่บี ุคคลซึ่งได้รบั การเลือกตัง้ ในลําดับถัดลงมา มีคะแนนเสียง
เท่ากันเกินจํานวนกรรมการทีจ่ ะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้เลือกด้วยวิธจี บั สลากเพือ่ ให้ได้ตามจํานวนกรรมการทีจ่ ะพึงมี
ในกรณีท่ตี ําแหน่ งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่นื นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคล
หนึ่งซึง่ มีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป
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ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการทีย่ งั เหลืออยู่ เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่ง
เข้าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยูใ่ นตําแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระทีย่ งั เหลืออยูข่ องกรรมการทีต่ นแทน
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่ งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนผูถ้ อื หุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง และมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จํานวนหุน้ ทีถ่ อื โดยผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงในการประชุมนัน้
ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่ ง 1 ใน 3 ถ้าจํานวนกรรมการที่จะแบ่งออก
ให้ตรงเป็ น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ทส่ี ุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการทีจ่ ะต้องออกจากตําแหน่ งในปี แรกและปี ท่ี
2 ภายหลังจดทะเบียนบริษทั นัน้ ให้ใช้วธิ จี บั สลากกันว่าผูใ้ ดจะออก ส่วนปี หลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนทีอ่ ยู่ในตําแหน่ ง
นานทีส่ ดุ นัน้ เป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ง กรรมการทีอ่ อกตามวาระนัน้ อาจถูกเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่กไ็ ด้
การแต่งตัง้ คณะกรรมการอื่นๆ
คณะกรรมการบริษทั ฯ เป็ นผูพ้ จิ ารณาแต่งตัง้ คณะกรรมการอื่นๆ ของบริษทั ฯ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิ ส ระ คณะกรรมการธรรมาภิ บ าล คณะกรรมการสรรหา กํ า หนดค่ า ตอบแทน และพั ฒ นาบุ ค ลากร
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง และคณะกรรมการบริหาร
การแต่งตัง้ เจ้าหน้ าที่ระดับบริหาร
การแต่งตัง้ กรรมการผูอ้ ํานวยการใหญ่ ซึ่งเป็ นตําแหน่ งเจ้าหน้าทีบ่ ริหารสูงสุดของบริษทั ฯ นัน้ คณะกรรมการ
บริษ ัท ฯ จะแต่งตัง้ คณะกรรมการเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการสรรหาผู้ดํารงตําแหน่ งกรรมการผู้อํานวยการใหญ่ ซึ่ง ประกอบด้วย
คณะกรรมการบริษทั ฯ 5 คน และรองกรรมการผูอ้ ํานวยการใหญ่ สํานักเลขานุ การบริษัทฯ 1 คน เพื่อแต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหา
ผูด้ ํารงตําแหน่ งกรรมการผูอ้ ํานวยการใหญ่ โดยมีอํานาจหน้าทีใ่ นการกําหนดหลักเกณฑ์ วิธกี ารสรรหา และดําเนินการ
สรรหาผูท้ ม่ี คี วามรูค้ วามสามารถ ประสบการณ์ทเ่ี หมาะสม และคุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ
คุ ณสมบัติมาตรฐานสํ าหรับกรรมการและพนั กงานรัฐวิสาหกิ จ พ.ศ. 2518 (และที่ แก้ ไขเพิ่มเติ ม) และกฎหมายอื่นที่ เกี่ยวข้อง
เพื่อดํารงตําแหน่ งกรรมการผู้อํานวยการใหญ่ และเสนอชื่อผู้ท่ผี ่านการคัดเลือกที่สมควรได้รบั การแต่งตัง้ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
เพือ่ พิจารณาต่อไป
สําหรับเจ้าหน้าทีบ่ ริหารอื่น คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน
และพัฒ นาบุคลากร คัดเลือกผู้ท่ีเหมาะสมมาดํารงตําแหน่ งระดับรองกรรมการผู้อํานวยการใหญ่ และ/หรือเทียบเท่า
นํ าเสนอคณะกรรมการบริษทั ฯ เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ สําหรับตําแหน่ งระดับผูอ้ ํานวยการใหญ่ และ/หรือเทียบเท่าให้เป็ น
อํานาจของกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่ ทัง้ นี้ ให้นําเสนอคณะกรรมการบริษทั ฯ เพือ่ ทราบก่อนลงนามในคําสังแต่
่ งตัง้

ค่าตอบแทนกรรมการและเจ้าหน้ าที่บริ หาร

ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิ น
ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ฯ
ทีป่ ระชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2554 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2554 ได้มมี ติกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
บริษทั ฯ สําหรับปี 2554 ในส่วนของค่าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงิน ดังนี้
1. ให้กรรมการบริษัทฯ ได้รบั ค่าตอบแทนคนละ 50,000 บาทต่อเดือน เป็ นประจําทุกเดือน และได้รบั เบี้ย
ประชุมคนละ 30,000 บาทต่อครัง้ หากในเดือนใดมีการประชุมเกินกว่า 1 ครัง้ คงให้กรรมการบริษทั ฯ ได้รบั เบี้ยประชุม
คนละ 30,000 บาทเท่ า นั น้ โดยให้ป ระธานกรรมการได้รบั เบี้ย ประชุ ม สูงกว่า กรรมการร้อ ยละ 25 และรองประธาน
กรรมการได้รบั เบีย้ ประชุมสูงกว่ากรรมการร้อยละ 12.5 และให้กรรมการเสียภาษีเงินได้เอง
2. ในกรณีกรรมการบริษทั ฯ ได้รบั แต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษทั ฯ หรือประธานกรรมการบริษทั ฯ ให้เป็ น
กรรมการ อนุ กรรมการ หรือคณะทํางานชุดต่างๆ ของบริษัทฯ ให้กรรมการบริษัทฯ ที่ได้รบั การแต่งตัง้ ดังกล่าว ได้รบั
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ค่าตอบแทนเพิม่ เป็ นเบีย้ ประชุมคนละ 10,000 บาทต่อครัง้ หากในเดือนใด กรรมการ อนุกรรมการ และคณะทํางานชุดใด
มีการประชุมเกินกว่า 1 ครัง้ คงให้ได้รบั เบีย้ ประชุมคนละ 10,000 บาทเท่านัน้
3. คณะกรรมการตรวจสอบให้ได้รบั ค่าตอบแทนเป็ นรายเดือนเท่ากับเบี้ยประชุมกรรมการบริษทั ฯ โดยทีใ่ น
เดือนใด ไม่มกี ารประชุมคงให้ได้รบั ค่าตอบแทนด้วย
4. ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รบั เงินรางวัลประจําปี (Bonus) โดยคํานวณจากอัตราร้อยละ 0.2 ของกําไร
สุทธิก่อนผลกําไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศจากงบการเงินรวม ทัง้ นี้ ในวงเงินรวมไม่เกิน 30 ล้าน
บาท และให้ใช้อตั ราดังกล่าวสําหรับการคํานวณเงินรางวัลประจําปี ในปี ต่อๆ ไป
ตารางแสดงค่าตอบแทนสําหรับกรรมการของบริ ษทั ฯ ในปี 2554 สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
คณะกรรมการ

จํานวน (ราย)

คณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการตรวจสอบ 2)
คณะกรรมการอื่นๆ 3)

25
5
13

หน่ วย : ล้านบาท
ค่าตอบแทนรวมเบีย้ ประชุมและเงิ น
รางวัลประจําปี
27.29 1)
0.98
1.37

หมายเหตุ : 1) ค่าตอบแทนรวมเบี้ย ประชุ ม สําหรับ คณะกรรมการบริษัท ฯ ค่ าเบี้ย ประชุ มสําหรับ คณะอนุ ก รรมการบริษัท ฯ (ไม่รวม
ค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบ) ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และเงินรางวัลประจําปี
สําหรับช่วงดํารงตําแหน่ง ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2553 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553
2) กรรมการบริษทั ฯ ทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็ นคณะกรรมการตรวจสอบ
3) บุคคลภายนอกที่คณะกรรมการบริษทั ฯ เชิญมาเป็ นกรรมการ อนุ กรรมการ หรือคณะทํางานชุดต่างๆ (มิได้เป็ นกรรมการ
ของบริษทั ฯ)
ตารางแสดงค่าตอบแทนสําหรับเจ้าหน้ าที่บริหารของบริ ษทั ฯ ปี 2554 สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

หน่ วย : ล้านบาท

เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

จํานวน
(ราย)
13*

ค่าตอบแทนรวม
เงินเดือน เงินรางวัลประจําปี และสวัสดิการ

88.76
หมายเหตุ : * เจ้าหน้าทีบ่ ริหารจํานวน 13 รายรวมเจ้าหน้าทีบ่ ริหารทีเ่ กษียณอายุและลาออกก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2554

ค่าตอบแทนอื่นๆ

สิ ทธิ ประโยชน์ ด้านบัตรโดยสาร
คณะกรรมการบริษทั ฯ
ตามระเบียบบริษทั ฯ ว่าด้วยการให้สทิ ธิประโยชน์ดา้ นบัตรโดยสารแก่กรรมการบริษทั และอดีตกรรมการบริษทั
พ.ศ. 2554 ได้มกี ารปรับลดชัน้ ที่นัง่ เดินทางสําหรับกรรมการบริษทั โดยให้กรรมการบริษทั (รวมทัง้ บุคคลในครอบครัว
หมายถึง บิดา มารดา สามี ภริยา และบุตรทีช่ อบด้วยกฎหมาย) ได้รบั สิทธิประโยชน์ดา้ นบัตรโดยสารให้เปล่า ไป-กลับ
ในเส้นทางต่างประเทศ 10 ใบต่อปี และเส้นทางในประเทศ 10 ใบต่อปี ในชัน้ ธุรกิจ ทัง้ นี้ หากมีทน่ี ัง่ ว่างสามารถเดินทาง
ในชัน้ สูงสุดได้ สิทธิน้ใี ห้ขณะดํารงตําแหน่งกรรมการบริษทั เท่านัน้ โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 21 ตุลาคม 2554 เป็ นต้นไป
เจ้าหน้ าที่บริหาร
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารของบริษทั รวมทัง้ คู่สมรสและบุตร จะได้รบั บัตรโดยสารแบบสํารองทีน่ ัง่ ได้ตามระเบียบบริษทั ฯ
ทีก่ าํ หนด
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บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

อนึ่ งตามประกาศบริษัทฯ ที่ 03/2553 เรื่อง การปรับเปลี่ยนสิทธิประโยชน์ ด้านบัตรโดยสารพนักงานมีการปรับลด
จํานวนบัตรโดยสารและลดชัน้ ที่นัง่ เดินทางสําหรับเจ้าหน้าที่บริหารและคู่สมรส ให้เดินทางในชัน้ ธุรกิจ ทัง้ นี้ หากมีทน่ี ัง่
ว่า งสามารถเดิน ทางในชัน้ สูงสุด ได้ สํา หรับ บุ ต รของเจ้า หน้ า ที่บ ริห ารให้เดิน ทางในชัน้ ธุร กิจ โดยมีผ ลตัง้ แต่ วนั ที่
1 เมษายน 2553 เป็ นต้นไป
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
บริษทั ฯ ได้จดทะเบียนจัดตัง้ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2535 ซึ่งภายใต้การกํากับดูแลของ
คณะกรรมการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ บริษทั ฯ จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 9 ของเงินเดือนค่าจ้างสําหรับ
พนักงานทีม่ อี ายุงานไม่เกิน 20 ปี และในอัตราร้อยละ10 ของเงินเดือนค่าจ้างสําหรับพนักงานที่มอี ายุงาน 20 ปี ขน้ึ ไป
โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตราไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 2 ของเงินเดือนค่าจ้าง แต่ไม่เกินอัตราทีบ่ ริษทั ฯ จ่ายสมทบ
กองทุนบําเหน็จพนักงาน
บริษทั ฯ ได้จดั ตัง้ กองทุนบําเหน็จพนักงาน บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) โดยจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนใน
อัตราร้อยละ10 ของเงินเดือนค่าจ้าง ในกรณีทเ่ี งินในกองทุนตํ่ากว่าภาระผูกพัน ณ วันสิน้ งวดบัญชี บริษทั ฯ จะจ่ายเงิน
สมทบเพิม่ เติมให้เต็มตามภาระผูกพัน
พนักงานทีอ่ ยู่ในกองทุนบําเหน็จ จะต้องมีอายุงานไม่ต่ํากว่า 3 ปี จึงจะมีสทิ ธิไ ด้รบั เงิน บําเหน็จตามอายุงาน
เมือ่ พ้นสภาพจากการเป็ นพนักงานทีม่ สี ทิ ธิได้รบั เงินบําเหน็จตามระเบียบบริษทั ตัง้ แต่เดือนมิถุนายน 2535 ทีบ่ ริษทั ฯ ได้
ดําเนินการจัดตัง้ กองทุนสํารองเลีย้ งชีพแล้ว พนักงานทีเ่ ข้าทํางานหลังจากนี้จะสามารถเข้าเป็ นสมาชิกกองทุนสํารองเลีย้ ง
ชีพได้อย่างเดียว และไม่สามารถเข้าเป็ นสมาชิกกองทุนบําเหน็จพนักงาน กองทุนบําเหน็จพนักงานจึงไม่มสี มาชิกเพิม่
ตัง้ แต่วนั เริม่ จัดตัง้ กองทุนสํารองเลีย้ งชีพ
เงิ นสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพและเงิ นบําเหน็จที่ให้แก่เจ้าหน้ าที่บริหารในปี 2554 สิ้ นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2554
หน่ วย : ล้านบาท
จํานวน (ราย)
จํานวนเงิ น
เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
13
2.78
หมายเหตุ : * เจ้าหน้าทีบ่ ริหารจํานวน 13 รายรวมเจ้าหน้าทีบ่ ริหารทีเ่ กษียณอายุและลาออกก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2554

8.2

การปฏิ บตั ิ ตามหลักการกํากับดูแลกิ จการที่ดี

บริษัทฯ เป็ นบริษัทจดทะเบียนที่ตระหนักถึงความสําคัญ ของการดําเนินธุรกิจและการบริหารจัดการตามแนวทาง
การกํากับดูแลกิจการทีด่ อี ย่างเป็ นรูปธรรมและต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการบริษทั ฯ ได้จดั ตัง้ คณะกรรมการธรรมาภิบาลของ
บริษทั ฯ และคณะอนุ กรรมการธรรมาภิบาล รวมทัง้ คณะกรรมการย่อย ตลอดจนสํานักเลขานุ การบริษทั ฯ ฝ่ ายนักลงทุน
สัมพันธ์ ฝ่ ายบริหารความเสีย่ ง และดําเนินงานด้านธรรมาภิบาลผ่านกลไกล เครืองมือ ที่กําหนดขึน้ และมีการปรับปรุง
ทบทวน พัฒ นากลไกและเครื่องมือต่างๆ อาทิ ประมวลบรรษัทภิบาลและจริยธรรมของบริษัท ฯ ระเบียบว่าด้วยการ
ร้อ งเรียนฯ นโยบายเป่ านกหวีด (Whistle Blower) การจัดตัง้ หน่ วยงานรับ เรื่องร้องเรียนอย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่ อง
ดําเนินการทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการ กําหนดนโยบายการกํากับดูแลการปฏิบตั ติ ามกฎหมายและกฎระเบียบ
ของบริษทั ฯ และแผนธรรมาภิบาลปี 2555-2556 ซึ่งได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการธรรมาภิบาลของบริษทั ฯ และ
คณะกรรมการบริษัทฯ อนุ มตั ิ ในวันที่ 16 ธันวาคม 2554 การดําเนินการดังกล่าว เพื่อสร้างวัฒ นธรรมการกํากับดูแล
กิจการที่ดใี ห้เกิดขึน้ ภายในบริษัทฯ รวมถึงทิศทางการดําเนินงานด้านธรรมาภิบาลเป็ นไปในทิศทางเดียวกันอย่างเป็ น
ระบบและรูปธรรม และเสริมสร้างองค์กรให้มรี ะบบการบริหารที่มปี ระสิทธิภาพ ประสิทธิผล สร้างความสามารถในการ
แข่งขัน เป็ นพืน้ ฐานนําไปสูก่ ารเติบโตทางธุรกิจอย่างยังยื
่ น และเพิม่ มูลค่าให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ในระยะยาว ซึง่ ผลการดําเนินการ
ตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการทีด่ ดี งั กล่าว ทําให้บริษทั ฯ ได้รบั การจัดอันดับการกํากับดูแลกิจการตามหลักเกณฑ์การ
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บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

ประเมินของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในระดับ “ดี”
ในปี 2547 และในระดับดีมาก ตัง้ แต่ปี 2548 ถึง 2554 โดยมี บริษทั ทริส คอร์ปอเรชัน่ จํากัด เป็ นผูป้ ระเมินในปี 2547
และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association : IOD) เป็ นผู้ป ระเมินตัง้ แต่
ปี 2548 จนถึงปั จจุบนั
จากผลของการประเมินการกํากับดูแลกิจการของบริษทั ฯ ทัง้ 7 ปี ดังกล่าวข้างต้น สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมันทุ
่ ่มเท
ของคณะกรรมการบริษทั ฯ ฝ่ ายบริหารและพนักงานทุกคน ทีใ่ ห้ความสําคัญในเรื่องการดําเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้
และให้ความเป็ นธรรมต่อผู้มสี ่วนได้เสียทุกฝ่ าย ซึ่งจะช่วยสร้างมูลค่าเพิม่ และเสริมสร้างให้บริษัทฯ เติบโตอย่างยังยื
่ น
ตลอดจนเกิดผลดีต่อประเทศชาติโดยรวมต่อไป บริษ ทั ฯ ได้ม กี ารปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดของกฎหมาย ข้อกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทัง้ หลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี
ดังนี้

1.

นโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิ จการที่ดี

บริษทั ฯ ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี เพื่อให้การดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ
มีการเจริญเติบโตอย่างยังยื
่ น โดยคณะกรรมการบริษทั ฯ ได้มมี ติอนุ มตั หิ ลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั ฯ ตัง้ แต่
วันที่ 28 ตุลาคม 2545 เพื่อปลูกฝั งหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ใี นสํานึกและพฤติกรรมของคณะกรรมการบริษ ัท ฯ ฝ่ ายบริหาร
และพนักงาน เพื่อเป็ นพืน้ ฐานสําคัญในการปรับปรุงประสิทธิภาพ และเพิม่ ประสิทธิผลในการประกอบกิจการของบริษทั ฯ
และอาศัยหลักบรรษัทภิบาลของบริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) มาใช้ในการปฏิบตั งิ านประจําวัน

หลักบรรษัทภิ บาลของการบินไทย
• การสร้างมูลค่าเพิ่ มให้ แก่องค์กรในระยะยาว (Creation of Long Term Value) ว่าด้วยการส่งเสริม
และปลูกฝั งให้ผู้ปฏิบตั ิงานมีวสิ ยั ทัศน์ และตระหนักถึงความสําคัญ ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันใน
ทุกด้าน ตลอดจนจัดให้มคี ณะกรรมการต่างๆ ตามหลักธรรมาภิบาล และผูบ้ ริหารต้องปฏิบตั ติ ามนโยบายว่าด้วยการ
สรรหาแต่งตัง้ โยกย้าย และพิจารณาความดีความชอบด้วยความโปร่งใสและเป็ นธรรม
• ความโปร่งใส (Transparency) มุ่งเน้ นการดูแลให้ม ีการเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญ ทัง้ ข้อมูลด้านการเงิน และ
ด้า นอื่น ๆ ที่เกี่ย วข้อ งกับ การดํ า เนิ น ธุ ร กิจ ของบริษัท ฯ ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม และผ่ า นช่ อ งทางที่
ผูเ้ กีย่ วข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก และจัดให้มหี น่ วยงานประชาสัมพันธ์และหน่ วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
ทําหน้าทีเ่ ผยแพร่ขอ้ มูลและข่าวสารทัวไปเกี
่
ย่ วกับบริษทั ฯ ให้สาธารณชนได้รบั ทราบ อีกทัง้ ผูป้ ฏิบตั งิ านจะต้อง
ไม่มผี ลประโยชน์ส่วนตน ในการปฏิบตั หิ น้าทีห่ รือละเว้นการดําเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั ฯ ไม่ใช้ขอ้ มูลแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือผูอ้ ่นื ตลอดจนผูป้ ฏิบตั งิ าน
ต้องไม่รบั ตําแหน่ งกรรมการหรือทีป่ รึกษาให้กบั บริษทั ฯ หรือบุคคลใดๆ ซึง่ จะก่อหรืออาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์กบั บริษทั ฯ
• ความรับผิ ดชอบในหน้ าที่ (Responsibility) ผูป้ ฏิบตั งิ านต้องอุทศิ ตนในการปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความรูแ้ ละ
ประสบการณ์ อย่างเต็มความสามารถและใช้ดุลยพินิจในการปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเป็ นอิสระด้วยความสุจริตและ
เป็ นธรรมตลอดจนหลีกเลี่ยงการกระทําใดๆ อันเป็ นการขัดแย้งกับผลประโยชน์ ของบริษัทฯ หรือเป็ นการใช้
โอกาสหรือข้อมูลทีไ่ ด้จากการเป็ นผูป้ ฏิบตั งิ านของบริษทั ฯ เพื่ อ แสวงหาผลประโยชน์ สาํ หรับ ตนเองหรื อ
ผู้ อ่ื น ซึ่งผูบ้ ริหารจะต้องส่งเสริมและปลูกฝั งผูใ้ ต้บงั คับบัญชาให้มจี ติ สํานึกของความรับผิดชอบอย่างสูงในการ
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ปฏิบตั ิหน้ าที่ โดยให้ความสําคัญ ต่อการตอบสนองความต้องการของผูถ้ ือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า และผู้มสี ่วนได้เสีย
อื่นๆ ของบริษทั ฯ
• ความรับผิ ดชอบต่ อผลการปฏิ บตั ิ หน้ าที่ (Accountability) ผู้ปฏิบตั ิงานต้องตัง้ ใจปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างเต็ม
ความสามารถ และใช้ความระมัดระวังเยีย่ งผูม้ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์ พร้อมทีจ่ ะรับ ผิ ด ชอบต่ อ ผลการกระทําของตน
รวมถึงชี้แจงและอธิบายการตัดสินใจและการกระทําของตนต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ ผูบ้ งั คับบัญชา ผูถ้ อื หุ้น
ลูกค้า คูค่ า้ และผูม้ สี ว่ นได้เสียอื่นๆ ของบริษทั ฯ
• ความเป็ นธรรม (Equitable Treatment) ผูป้ ฏิบตั งิ านต้องดําเนินกิจการและปฏิบตั หิ น้าทีข่ องตนด้วยความ
เป็ นธรรม โดยการปฏิบตั ิต่อผู้มสี ่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบตั ิเนื่องจากความแตกต่างในด้าน
เชือ้ ชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ หรือเหตุอ่นื อันไม่เป็ นธรรม รวมถึงประพฤติต่อผูแ้ ข่งขันทางการค้าให้สอดคล้อง
กับหลักสากลภายใต้กรอบแห่งกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง ไม่ละเมิดความลับ หรือล่วงรูค้ วามลับทางการค้าของคู่แข่ง
ทางการค้าด้วยวิธฉี ้อฉล และจัดให้มชี ่องทางให้พนักงานสามารถแจ้งเรื่องทีผ่ ดิ กฎหมายหรือผิดระเบียบของ
บริษทั ฯ และดูแลให้ขอ้ ร้องเรียนได้รบั การตอบสนองภายในระยะเวลาทีเ่ หมาะสม

• หลักจริ ยธรรม (Ethics)
ในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องตน ผูป้ ฏิบตั งิ านจะต้องยึดมันในหลั
่
กการต่างๆ ต่อไปนี้
1. ยึดมันในระบอบประชาธิ
่
ปไตย ให้การสนับสนุ นและยึดมันในระบอบประชาธิ
่
ปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็ นประมุข
2. ยึดมันในประโยชน์
่
ของบริษัทฯ ปฏิบตั ิหน้ าที่เพื่อประโยชน์ สูงสุดของบริษัทฯ โดยไม่แสวงหาประโยชน์
เพือ่ 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. ยึดมันในความโปร่
่
งใส ไม่บดิ เบือนข้อเท็จจริงไม่ว่าในลักษณะใดๆ ในการให้ขอ้ มูลข่าวสารแก่ผู้ร่วมงาน
ประชาชน ผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสียอื่นๆ ของบริษทั ฯ
สําหรับหลักการกํากับดูแลกิจการของบริษทั ฯ ยังได้ยดึ ถือปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ และแนวทางการกํากับดูแลทีด่ ขี อง
รัฐวิสาหกิจที่กําหนดโดยกระทรวงการคลัง หลักการกํ ากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2 549 ของตลาด
หลักทรัพย์ฯ รวมทัง้ ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานสากล (International Best Practices) ด้วย
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการธรรมาภิบาลของบริษทั ฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษทั ฯ และ
ฝ่ ายบริหาร ซึง่ มีอํานาจหน้าทีต่ รวจสอบและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ เพื่อให้เกิดการกํากับดูแลกิจการทีด่ ตี าม
หลักการที่กระทรวงการคลังและตลาดหลักทรัพย์ฯ กําหนด รวมทัง้ หลักการปฏิบตั ิท่ีดซี ่ึงเป็ นที่ยอมรับในระดับสากล
ติดต่อประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง และคณะกรรมการอื่นๆ ของบริษทั ฯ
ได้ตามทีเ่ ห็นสมควร คณะกรรมการธรรมาภิบาลของบริษทั ฯ ได้มกี ารติดตามและทบทวนให้มกี ารปฏิบตั ติ ามหลักการกํากับ
ดูแลกิจการอย่างเป็ นรูปธรรมมากขึน้ รวมทัง้ มีการปรับปรุง ทบทวน พัฒนา นโยบายที่เอื้ออํานวยต่อการยกระดับการ
ดําเนินงานด้านธรรมาภิบาลของบริษทั ฯ ให้มคี วามเหมาะสมอย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่อง พร้อมทัง้ เผยแพร่ผ่านช่องทางการสื่อสาร
ต่างๆ ของบริษทั ฯ ตลอดจนสนับสนุ นให้กรรมการทุกท่านเข้าร่วมการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
(Thai Institute of Directors Association: IOD) และสถาบันอื่นๆ ในหลักสูตรทีเ่ กีย่ วข้องกับการกํากับดูแลกิจการทีด่ อี ย่างต่อเนื่อง
คณะกรรมการธรรมาภิบาลของบริษทั ฯ ได้ทบทวนและแต่งตัง้ คณะอนุ กรรมการส่งเสริมธรรมาภิบาลและความ
รับผิดชอบต่อสังคม ทัง้ นี้ เพื่อให้การสนับสนุนการดําเนินการในการกํากับดูแลร่วมกับหน่ วยงานต่างๆ ภายในองค์กรมี
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ความชัดเจน เป็ นระบบ และนํ าไปสู่การปฏิบตั จิ ริงอย่างเป็ นรูปธรรม รวมถึงการส่งเสริม เผยแพร่ และปลูกฝั งจริยธรรม
ให้เป็ นทีร่ บั ทราบเข้าใจ และถือปฏิบตั ใิ นบรรดาบุคลากรทุกระดับของบริษทั ฯ

2.

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

บริษัทฯ ให้ความสําคัญกับผูถ้ อื หุ้นและสิทธิของผูถ้ อื หุ้น การทําให้ผูถ้ อื หุ้นไว้วางใจและมันใจในการลงทุ
่
นกับ
บริษทั ฯ คือ การทีบ่ ริษทั ฯ มีนโยบาย หรือการดําเนินการทีป่ กป้ องและรักษาสิทธิขนั ้ พืน้ ฐานของผูถ้ อื หุน้ ทีพ่ งึ ได้รบั ได้แก่
สิทธิในการซื้อขาย การโอนหลักทรัพย์ท่ตี นถืออยู่ สิทธิในการมีส่วนแบ่งผลกําไรของบริษัทฯ สิทธิการได้รบั ข้อมูลของบริษัทฯ
อย่างเพียงพอและทันเวลา สิทธิต่างๆ ในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุ้น สิทธิการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทน สิทธิการแสดงความคิดเห็นและซักถามในการประชุมผูถ้ อื หุน้ สิท ธิใ นการเสนอเรื่อ งเพื่อ บรรจุเป็ น วาระ
การประชุมและเสนอชื่อบุคคลทีม่ คี ุณสมบัตเิ หมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั ฯ สิทธิในการร่วม
ตัดสินใจในเรื่องสําคัญของบริษทั ฯ เช่น การเลือกตัง้ กรรมการ การอนุ มตั ธิ ุรกรรมทีส่ าํ คัญและมีผลต่อทิศทางการดําเนิน
ธุรกิจของบริษทั ฯ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษทั ฯ เป็ นต้น
การปฏิ บตั ิ ต่อผูถ้ ือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
นโยบายของบริษัทฯ คือการอํานวยความสะดวกให้ผูถ้ ือหุ้น และปฏิบตั ิต่อผู้ถอื หุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
เป็ นธรรม และเป็ นไปตามข้อกําหนดกฎหมาย เช่น การปกป้ องสิทธิขนั ้ พืน้ ฐานของผูถ้ อื หุน้ การกําหนดให้สทิ ธิออกเสียง
ในทีป่ ระชุมเป็ นไปตามจํานวนหุน้ ทีผ่ ูถ้ อื หุน้ ถืออยู่โดยหนึ่งหุน้ มีสทิ ธิเท่ากับหนึ่งเสียง การกําหนดให้กรรมการอิสระเป็ นผูม้ หี น้าทีด่ ูแล
ผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อย เป็ นต้น
ในส่วนของนโยบายและวิธีก ารดูแ ลผู้บริห ารในการนํ าข้อมูลภายในไปใช้ บริษัท ฯ ได้ออกประกาศบริษัท ฯ
เรื่องการป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อประโยชน์ ส่วนตน ตัง้ แต่ปี 2547 เพื่อห้ามกรรมการ รวมถึงกรรมการที่พ้นตําแหน่ งในช่วง
6 เดือน และผูบ้ ริหาร ซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ก่อนการประกาศงบการเงิน 1 เดือน และหลังประกาศ 3 วัน รวมทัง้
ได้จดั ทําวาระเรื่อง ช่วงระยะเวลาห้ามทําการซื้อขายหุ้นการบินไทยตามประกาศบริษัทฯ เป็ นรายไตรมาส เพื่อแจ้งให้
คณะกรรมการบริษทั ฯ และฝ่ ายบริหารทราบ ตลอดจนมีจดหมายแจ้งเป็ นรายบุคคลด้วย นอกจากนัน้ ยังจัดทําวาระแจ้ง
คณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ ายบริหารทุกเดือน เรื่อง รายงานการถือครองหุ้นในบริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูง รวมทัง้ ของคู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ เพื่อแจ้งให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นของ
คณะกรรมการบริษทั ฯ และฝ่ ายบริหาร รวมทัง้ กําหนดไว้ในจรรยาบรรณของบริษทั ฯ ให้การเปิ ดเผยหรือใช้ขอ้ มูลภายใน
เพือ่ ประโยชน์สว่ นตนถือว่าเป็ นการผิดวินยั พนักงาน

3.

สิ ทธิ ของผูม้ ีส่วนได้เสีย

ภารกิจหลักของบริษัทฯ คือการให้บริการขนส่งทางอากาศอย่างครบวงจร ทัง้ ภายในและระหว่างประเทศ โดยใส่ใจในเรื่อง
ความปลอดภัย ความสะดวกสบาย และการบริการทีม่ คี ุณภาพ เพื่อสร้างความเชื่อมันและความพึ
่
งพอใจแก่ลูกค้า มีการ
บริหารธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทางปฏิบตั ทิ เ่ี ป็ นสากล และมีผลประกอบการทีด่ ี เพื่อสร้างมูลค่าสูงสุดสําหรับ
ผูถ้ อื หุ้น สร้างสิง่ แวดล้อมในการทํางานและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม เพื่อจูงใจให้พนักงานเรียนรูแ้ ละทํางานอย่างเต็ม
ศักยภาพ และภูมใิ จทีเ่ ป็ นส่วนร่วมในความสําเร็จของบริษทั ฯ ซึ่งมีความรับผิดชอบต่อประเทศชาติในฐานะที่เป็ นสายการบิน
แห่งชาติ เพื่อให้บรรลุภารกิจหลักของบริษทั ฯ ดังกล่าว บริษทั ฯ จึงให้ความสําคัญต่อสิทธิของผูม้ สี ่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะ
เป็ น ผูม้ สี ่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผูถ้ อื หุ้น คณะกรรมการ พนักงานของบริษัทฯ และผูม้ สี ่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า
คู่คา้ เจ้าหนี้ คู่แข่ง ภาครัฐและหน่ วยงานอื่นๆ ทีบ่ ริษทั ฯ ได้ดําเนินกิจกรรมภายในและภายนอกบริษทั ฯ ตามหลักความ
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แบบ 56-1

รับ ผิด ชอบต่ อ สัง คมเชิง บรรษัท (Corporate Social Responsibility : CSR) ตัง้ แต่ ปี 2545 บริษ ทั ฯ ได้กํ า หนดแนว
ทางการปฏิบตั ไิ ว้เป็ น ลายลักษณ์อกั ษรในจรรยาบรรณการบินไทย เพื่อให้คณะกรรมการ ฝ่ ายบริหาร และพนักงานทุก
ระดับ ถือปฏิบตั อิ ย่าง เคร่งครัด และในปี 2549 ได้มอบหมายให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลของบริษทั ฯ พิจารณาปรับปรุง
จรรยาบรรณการบินไทย ให้มเี นื้อหาสาระทีค่ รอบคลุม ชัดเจน และสอดคล้องกับการดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ รวมทัง้ เปิ ด
โอกาสให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดทําจรรยาบรรณการบินไทย และในเดือนกันยายน 2553 บริษัทฯ ได้ประกาศใช้คู่มอื
ประมวลบรรษัทภิบาลและจริยธรรม การดําเนินงานทีผ่ า่ นมา บริษทั ฯ ได้คาํ นึงถึงสิทธิของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่ าย ดังนี้
ผูถ้ ือหุ้น
บริษทั ฯ มีนโยบายทีจ่ ะดําเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริต โปร่งใส และเป็ นธรรม เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ มันใจว่
่ าในการ
ตัดสินใจและกระทําการใดๆ บริษทั ฯ ได้พจิ ารณาอย่างละเอียด รอบคอบ คํา นึงถึงผลประโยชน์ สูงสุด ของผู้ถ ือ หุ้น และ
กลุ่มผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง โดยใช้ความพยายามอย่างทีส่ ุด เพื่อสร้างผลตอบแทนทีด่ ใี ห้แก่ผถู้ อื หุน้ อย่างต่อเนื่อง ยังยื
่ น และปฏิบตั ิ
ต่อผูถ้ อื หุน้ ด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกัน และกําหนดแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี้
- ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซื่อสัตย์ สุจริตและเป็ นธรรม โดยคํานึงถึงผูถ้ อื หุน้ ทัง้ รายใหญ่และรายย่อย และเพื่อ
ประโยชน์ของกลุ่มผูท้ เ่ี กีย่ วข้องโดยรวม
- บริหารกิจการของบริษทั ฯ ให้มคี วามเจริญก้าวหน้า มันคง
่ และก่อให้เกิดผลตอบแทนทีด่ ใี ห้แก่ผถู้ อื หุน้
- ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความสามารถและความระมัดระวัง เยีย่ งผูท้ ม่ี คี วามรูป้ ระสบการณ์และความชํานาญ
- จัดการดูแลไม่ให้ทรัพย์สนิ ใดๆ ของบริษทั ฯ สูญค่า หรือสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์
- เปิ ดเผยข้อมูลและสารสนเทศทัง้ ทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินที่เกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของ
บริษทั ฯ ทีเ่ ป็ นจริงอย่างครบถ้วนเพียงพอ สมํ่าเสมอ ทันเวลา และแสดงให้เห็นถึงสถานภาพของการประกอบการ
และสถานภาพทางการเงินทีแ่ ท้จริงของบริษทั ฯ
ลูกค้า
เพือ่ ให้พนักงานทุกคนร่วมกันสร้างสรรค์ความพึงพอใจสูงสุดให้กบั ลูกค้าในทุกจุดบริการ บริษทั ฯ จึงมีเจตจํานงที่
จะแสวงหาวิธกี ารที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิง่ ขึน้ โดยกําหนด
แนวทางปฏิบตั ิ ดังนี้
- มีทศั นคติท่ีดี และให้ความสําคัญ ต่อลูก ค้าและงานบริการ ปฏิบตั ิต่อลูกค้าด้วยความเต็มใจ กระตือรือร้น
ยิม้ แย้ม แจ่มใส มีน้ํ าใจ สุภาพอ่อนโยน และรักษาความลับของลูกค้า ไม่นําข้อมูลความลับของลูกค้าไปใช้
เพื่อประโยชน์ ของตนเองหรือผู้อ่นื โดยมิชอบ รวมทัง้ ให้เกียรติและปฏิบตั ิต่อลูกค้าทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือก
ปฏิบตั ติ ่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยเฉพาะ ทัง้ นี้ เพื่อมอบบริการให้เป็ นที่ประทับใจทุกครัง้ อย่างมีคุณภาพตรงตาม
หรือเหนือกว่าความคาดหมายของลูกค้า
- ศึกษาและทําความเข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างละเอียดและถูกต้อง เพื่อกําหนดเป็ นมาตรฐานในทุกจุดบริการ
เพื่อตอบสนองความต้องการทีแ่ ท้จริงของลูกค้าได้อย่างตรงจุด รวมทัง้ ใฝ่ หาข้อมูลความรูท้ ท่ี นั สมัยอยู่เสมอ
และสังสมประสบการณ์
่
การทํางานให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ เพื่อสร้างสรรค์บริการใหม่ๆ ให้ลูกค้าเกิดความ
ประทับใจสูงสุด และกลับมาใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษทั ฯ อีก
- สร้างสัมพันธภาพที่ดกี บั ลูกค้าอย่างต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ โดยให้โอกาสลูกค้ามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์
งานบริการ รวมทัง้ จัดให้ม ีระบบและกระบวนการรับข้อร้องเรียนจากลูก ค้า และดําเนิน การอย่างถึงที่สุด
เพือ่ ให้ขอ้ ร้องเรียนได้รบั การตอบสนองอย่างรวดเร็ว เป็ นทีพ่ อใจของลูกค้า คูค่ า้ และ/หรือเจ้าหนี้หรือลูกหนี้
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บริษทั ฯ มีนโยบายทีจ่ ะให้การปฏิบตั ติ ่อคูค่ า้ และ/หรือเจ้าหนี้หรือลูกหนี้อย่างเสมอภาคและเป็ นธรรม โดยคํานึงถึงประโยชน์
สูงสุดของบริษทั ฯ และตัง้ อยู่บนพื้นฐานของการได้รบั ผลตอบแทนที่เป็ นธรรมทัง้ สองฝ่ าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ทท่ี ําให้
เกิด ความขัด แย้งทางผลประโยชน์ รวมทัง้ ปฏิบ ัติต ามพัน ธะสัญ ญาให้ข้อ มูล ที่เป็ น จริง รายงานที่ถู ก ต้อ งการเจรจา
แก้ปัญหา และหาทางออกตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และกําหนดแนวทางปฏิบตั ดิ งั นี้
- ไม่รบั เงิน สิง่ ของ หรือผลประโยชน์ใดๆ จากคูค่ า้ และ/หรือเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ ทีม่ มี ลู ค่าเกินกว่า3,000 บาท
- ไม่เรียก รับ จ่าย หรือเสนอจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ ม่สุจริตในการค้ากับคู่คา้ และไม่เรียก รับ จ่าย หรือเสนอ
จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ ม่สจุ ริตในการค้าจากเจ้าหนี้และ/หรือลูกหนี้
- ถ้ามีขอ้ มูลว่ามีการเรียก รับ จ่าย หรือเสนอจ่ายผลประโยชน์ ใดๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึน้ ให้รบี ดําเนินการแก้ไข
ปั ญหาตามขัน้ ตอนต่างๆ อย่างเป็ นธรรม
- รักษา และปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขของสัญญาทีม่ ตี ่อคู่คา้ และ/หรือเจ้าหนี้หรือลูกหนี้อย่างครบถ้วน และหากไม่
สามารถปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดได้ตอ้ งรีบแจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบล่วงหน้าเพื่อหาแนวทางแก้ไข
ปั ญหา
คู่แข่งทางการค้า
บริษทั ฯ มีนโยบายทีจ่ ะปฏิบตั ติ ่อคู่แข่งทางการค้าให้สอดคล้องกับหลักสากลภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับ
หลักปฏิบตั กิ ารแข่งขันทางการค้าไม่ละเมิดความลับ หรือล่วงรูค้ วามลับทางการค้าของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธฉี ้อฉล และ
กําหนดแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี้
- ประพฤติปฏิบตั ภิ ายใต้กรอบการแข่งขันทีด่ ี
- ไม่ทาํ ลายชือ่ เสียงของคูแ่ ข่งขันทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้ายและปราศจากซึง่ ข้อมูลความจริง
- ไม่เข้าถึงสารสนเทศทีเ่ ป็ นความลับของคูแ่ ข่งด้วยวิธกี ารทีไ่ ม่สจุ ริต หรือด้วยวิธกี ารอื่นทีไ่ ม่เหมาะสม
สังคมและส่วนรวม
- คํานึ งถึงประโยชน์ ส่ วนรวม และไม่ กระทํ าการใดๆ ที่จะมีผลเสียหายต่ อชื่อเสียงของประเทศ ทรัพ ยากรธรรมชาติ
สิง่ แวดล้อม และประโยชน์สาธารณะ
- ให้การสนับสนุนกิจกรรมทีม่ สี ว่ นสร้างสรรค์สงั คม
- ส่งเสริมและปลูกฝั งให้เกิดจิตสํานึกของความรับผิดชอบต่อสังคมในหมูพ่ นักงานทุกระดับ
- ไม่กระทําการช่วยเหลือ สนับสนุนหรือยอมเป็ นเครือ่ งมือ ทีจ่ ะทําให้เกิดการหลีกเลีย่ งการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
- ไม่ นํ า บริษัท ฯ ไปสนั บ สนุ น หรือ เป็ น ฝั ก ฝ่ ายทางการเมือ ง โดยต้อ งวางตนเป็ น กลางทางการเมือ งอย่ า ง
เคร่งครัด
4.

การประชุมผูถ้ ือหุ้น

บริษทั ฯ ได้จดั ให้มกี ารประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยได้ปฏิบตั ิตาม
แนวทางการจัด ประชุม ผู ้ถ ือ หุ ้น ที่ด ขี องสํา นัก งานคณะกรรมการกํา กับ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ (ก.ล.ต.)
รวมทัง้ ปรับ ปรุงเพิ่ม เติม ตามหลัก เกณฑ์ ข องบริษัท ทริส คอร์ป อเรชัน่ จํากัด (TRIS Corp) สมาคมส่งเสริม สถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย (IOD) และตรวจสอบให้การประชุมผูถ้ อื หุน้ มีขอ้ ปฏิบตั คิ รบถ้วนตามข้อกําหนดทีร่ ะบุไว้ใน Annual
General Meeting Checklist (AGM Checklist) ตามโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจําปี ของ
บริษทั จดทะเบียน โดยสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย สมาคมบริษทั จดทะเบียน และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพือ่ ยกระดับคุณภาพการจัดการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี ของบริษทั ฯ ดังนี้

การกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประชุม
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ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ั ท ฯ ครั ง้ ที่ 3/2554 เมื่อ วัน ที่ 25 กุม ภาพัน ธ์ 2554 ได้ ม ี ม ติ กํา หนดให้
จั ด การประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2554 ในวันที่ 27 เมษายน 2554 ซึ่งอยู่ภายในกําหนดระยะเวลา 4 เดือน นับแต่
วันปิ ดบัญชีประจําปี ของบริษัทฯ ทัง้ นี้ บริษัทฯ ได้เปิ ดเผยมติดงั กล่าวในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่
คําบอกกล่าวเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ ในเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ตัง้ แต่วนั ที่ 25 มีนาคม 2554 โดยการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้
ประจําปี 2554 ได้จดั ขึน้ ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ ชัน้ 3 สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรงั สิต กรุงเทพมหานคร มีผูถ้ อื หุ้น
และผูร้ บั มอบฉันทะแทนจํานวน 3,969 ราย ถือหุน้ รวมกันทัง้ สิน้ 1,847,950,202 หุน้ เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุน้ ทีจ่ าํ หน่าย
ได้ทงั ้ หมดของบริษทั ฯ เข้าร่วมประชุม ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษทั ฯ

ก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุ้น
ในการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2554 เพื่อเป็ นการส่งเสริมการกํากับดูแลกิจการทีด่ เี กี่ยวกับการดูแล
สิทธิของผูถ้ อื หุน้ บริษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลทีม่ ี
คุณสมบัตเิ หมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั ฯ เป็ นการล่วงหน้าก่อนที่บริษทั ฯ จะส่งหนังสือเชิญ
ประชุม คือ ตัง้ แต่เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2553 โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธกี ารตามทีไ่ ด้เปิ ดเผยบนเว็บไซต์
ของบริษทั ฯ พร้อมทัง้ ได้มหี นังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรือ่ งดังกล่าว

การส่งเอกสารการประชุมและการมอบฉันทะ
บริษทั ฯ ได้จดั ส่งหนังสือเชิญประชุม ซึ่งบรรจุวาระทีส่ าํ คัญอย่างครบถ้วนตามกฎหมาย ข้อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ และข้อบังคับของบริษทั ฯ อาทิ รายละเอียดวาระการประชุมทีเ่ พียงพอทีจ่ ะประกอบการตัดสินใจ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ
ได้ ร ะบุ อ ย่ า งชั ด เจนในแต่ ล ะวาระที่ นํ าเสนอว่ า เป็ นเรื่ อ งที่ นํ าเสนอเพื่ อ ทราบ เพื่ อ อนุ มั ติ หรื อ เพื่ อ พิ จ ารณ า
รวมทัง้ นําเสนอความเห็นของคณะกรรมการบริษทั ฯ ในแต่ละวาระอย่างชัดเจน รายงานการประชุมครัง้ ทีผ่ ่านมา รายงาน
ประจําปี พร้อมทัง้ เอกสารประกอบการประชุม เอกสารทีต่ อ้ งใช้ในการมอบฉันทะและระบุวธิ กี ารไว้ชดั เจน ให้แก่ผถู้ อื หุน้
ได้พจิ ารณาล่วงหน้าก่อนการประชุมมากกว่า 21 วัน และได้ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย เรื่องคําบอกกล่าว
เรียกประชุมใหญ่ สามัญ ผู้ถือหุ้นติดต่อกัน ไม่น้ อยกว่า 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน รวมถึงได้เผยแพร่
หนังสือเชิญประชุมพร้อมทัง้ เอกสารประกอบการประชุมในเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมมากกว่า 30 วัน
เพื่อบอกกล่าวผูถ้ อื หุน้ ล่วงหน้าในเวลาทีเ่ พียงพอสําหรับเตรียมตัวศึกษาข้อมูลในการพิจารณาเกี่ยวกับวาระการประชุม
ก่อนมาเข้าร่วมประชุม หนังสือเชิญประชุมได้จดั ส่งให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ทุกรายทีม่ รี ายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ของ
บริษทั ฯ รวมทัง้ ได้แต่งตัง้ กรรมการอิสระ เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะแทนผูถ้ อื หุน้ ในกรณีทผี่ ูถ้ อื หุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้
ผูอ้ ่นื มาประชุมแทน สามารถเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกรรมการอิสระของบริษทั ฯ เข้าประชุมแทนได้

วันประชุมผูถ้ อื หุ้น
การเข้าร่วมประชุมและการลงทะเบียน
บริษัท ฯ ได้แ จ้งในเอกสารประกอบการประชุ ม ที่จ ัด ส่งพร้อ มหนั งสือ เชิญ ประชุ ม เพื่อ ให้ผู้ถือ หุ้น ทราบถึง
กระบวนการและขัน้ ตอนในการเข้า ร่ว มประชุม การตรวจสอบเอกสารหรือ หลัก ฐานเพื่อ แสดงสิท ธิใ นการเข้าร่วม
ประชุม บริษทั ฯ ได้อํานวยความสะดวกให้กบั ผูถ้ อื หุ้น โดยได้กําหนดวันเวลาการประชุม สถานทีป่ ระชุมทีม่ นใจในด้
ั่
าน
การรักษาความปลอดภัยให้กบั ผูถ้ อื หุน้ จัดเจ้าหน้าทีล่ งทะเบียน และกําหนดจุดบริการรับลงทะเบียนให้แก่ผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั
มอบฉันทะทีเ่ ข้าร่วมประชุมอย่างเหมาะสมและเพียงพอ โดยผูถ้ อื หุน้ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้าก่อนเวลา
ประชุม 2 ชัวโมง
่
และต่อเนื่ องจนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้น จะแล้วเสร็จ รวมถึงการจัดของที่ระลึก และการเลี้ยงรับรองที่
เหมาะสมแก่ผถู้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมด้วย
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การเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุ้นของคณะกรรมการและฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯ
ในปี 2554 นายอําพน กิตติอําพน ประธานกรรมการบริษทั ฯ ทําหน้าทีป่ ระธานของทีป่ ระชุม โดยมีกรรมการและ
คณะกรรมการชุ ดต่ างๆ รวมทัง้ ฝ่ ายบริห ารของบริษั ท ฯ เข้าร่วมประชุ ม เพื่อรับ ฟั งความคิด เห็ น และตอบข้อซัก ถาม
ของผูถ้ อื หุน้ ดังนี้

กรรมการและคณะกรรมการชุดต่างๆ
1. นายอําพน
2. นายสุรชัย

กิตติอาํ พน
ธารสิทธิพงษ์
์

3. นายสถิตย์

ลิม่ พงศ์พนั ธุ์

4. นายจุลสิงห์
5. นายบรรยง

วสันตสิงห์
พงษ์พานิช

6. นายวีระวงค์

จิตต์มติ รภาพ

7. นายชัยศักดิ ์

อังค์สวุ รรณ

8. นายอารีพงศ์

ภู่ชอุ่ม

9.
10.
11.
12.
13.

นายคณิศ
นายอภิพร
นายประวิช
นายวราห์
นายปิ ยสวัสดิ ์

แสงสุพรรณ
ภาษวัธน์
รัตนเพียร
สุจริตกุล
อัมระนันทน์

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการคนที่ 1 กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการสรรหากํ า หนดค่ า ตอบแทน
และพัฒนาบุคลากร
รองประธานกรรมการคนที่ 2
ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการธรรมาภิบาล
กรรมการ และกรรมการสรรหา
กําหนดค่าตอบแทนและพัฒนาบุคลากร
กรรมการ กรรมการธรรมาภิบาล
และกรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการ และกรรมการธรรมาภิบาล
กรรมการ และกรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ กรรมการธรรมาภิบาล กรรมการสรรหา
กําหนดค่าตอบแทน และพัฒนาบุคลากร
และกรรมการบริหารความเสีย่ ง

ฝ่ ายบริ หารบริ ษทั ฯ
1. นายปิ ยสวัสดิ ์
2. นายกวีพนั ธ์

อัมระนันทน์
เรืองผกา

ชนะภัย
3. นายปานฑิต
4. เรืออากาศเอก มนตรี
จําเรียง
5. นาวาอากาศตรี อัษฎาวุธ วัฒนางกูร
6. นายธีรพล
โชติชนาภิบาล
7. นายสาธก

วรศะริน

กรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
รองกรรมการผู้อํ า นวยการใหญ่ สายการเงิน และการ
บัญชี
รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่ สายการพาณิชย์
รองกรรมการผูอ้ ํานวยการใหญ่ฝ่ายช่าง
รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่ สายปฏิบตั กิ าร
รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่ สายผลิตภัณฑ์และ
บริการลูกค้า
รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่ สายทรัพยากรบุคคล
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8. นายนิรจุ น์

แบบ 56-1

มณีพนั ธ์

รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
สํานักเลขานุการบริษทั ฯ
9. นายดนุช
บุนนาค
กรรมการผูจ้ ดั การ หน่วยธุรกิจการบริการภาคพืน้
10. นายอภิชาติ
ดนัยวรรณ
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ ฝ่ ายบริหารทัวไป
่
11. นางสุวคนธ์
นะวงศ์
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ สํานักงานการตรวจสอบภายใน
12. นางสุนทั ี
อิศวพรชัย
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ ฝ่ ายสือ่ สารองค์กรและประชาสัมพันธ์
13. นายประกอบเกียรติ
นินนาท
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ ฝ่ ายธุรกิจปิ โตรเลียมและประกันภัย
14. นางชุดา
ธนะภูม ิ
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ ฝ่ ายพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร
15. นางนารีลกั ษณ์
วิมกุ ตานนท์
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ ฝ่ ายวางแผนและประสานงานการ
เดินทางลูกค้าพิเศษ
16. นายรัช
ตันตนันตา
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์
17. นายพิเชษฐ์
เรียงวัฒนสุข
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ ฝ่ ายการเงินองค์กร
18. นายธงชัย
สิงห์กุล
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ ฝ่ ายบัญชีการเงิน
19. เรืออากาศเอก โสภิต โภคะสุวรรณ
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ ฝ่ ายบริหารความเสีย่ ง
20. นายพิชยั
จึงอนุวตั ร
กรรมการผูจ้ ดั การ ฝ่ ายการพาณิชย์สนิ ค้า
และไปรษณียภัณฑ์
21. นายเล็ก
กลิน่ วิบูลย์
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ ฝ่ ายบริการลูกค้าภาคพืน้
22. นางชาริตา
ลีลายุทธ
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ ฝ่ ายบัญชีบริหารและงบประมาณ
23. ร้อยตรี อนุสสรณ์
นาคศรีชมุ่
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ ฝ่ ายบริการอุปกรณ์ภาคพืน้
24. เรืออากาศโท วุฒชิ ยั
สงวนหมู่
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ ฝ่ ายซ่อมใหญ่
25. เรืออากาศโท เฉลิมพล อินทรวงศ์
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ ฝ่ ายซ่อมบํารุงอากาศยาน
26. เรืออากาศเอก ยุทธสิทธิ ์ สุวรรณลอย
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ ฝ่ ายสนับสนุ นงานซ่อมบํารุงอากาศยาน
27. นางวสุกานต์
วิศาลสวัสดิ ์
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจและโครงการสําคัญ
28. นางจิระวรรณ
เจียสกุล
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ ฝ่ ายงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
29. นายวรเนติ
หล้าพระบาง
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ ฝ่ ายกลยุทธ์และแผน
30. นาวาอากาศตรี อลงกต พูลสุข
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ ฝ่ ายปฏิบตั กิ ารสนับสนุนการบิน
31. นายดุลยพงศ์
สุขานุศาสน์
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ ฝ่ ายพันธมิตรและพัฒนาธุรกิจการพาณิชย์
32. เรืออากาศเอก กนก
ทองเผือก
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ ฝ่ ายบริหารทรัพยากรบุคคล
33. นายฉลองชัย
หิรณ
ั ยเลขา
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ ฝ่ ายวางแผนการตลาดและบริหารรายได้
34. นายกฤตพล
ฉันทฤธานนท์
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ ฝ่ ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการ
35. เรืออากาศโท สุรพล
อิศรางกูร ณ อยุธยา กรรมการผูจ้ ดั การ ฝ่ ายครัวการบิน
36. นายบําเพ็ญ
สรรพศรี
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ ฝ่ ายกฎหมายและกํากับกิจกรรมองค์กร

การเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุ้นซักถามและแสดงความคิ ดเห็น การลงมติ และการบันทึกรายงานการประชุม
ในการประชุ ม ใหญ่ ส ามัญ ผู้ถือหุ้น ประจํา ปี 2554 ก่ อ นดําเนิ น การประชุ ม ประธานในที่ป ระชุ ม ได้ม ีก ารแจ้ง
รายละเอียดขององค์ประชุม อธิบายวิธกี ารลงคะแนน การนับคะแนน การใช้บตั รลงคะแนน การเก็ บ บั ต รลงคะแนน
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การนับคะแนนเสียง และเปิ ดเผยผลการนับคะแนนในแต่ละวาระอย่างชัดเจน โปร่งใส และเก็บบัตรลงคะแนนไว้เพื่อให้
สามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง รวมทัง้ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสมและเพียงพอ
และให้ฝ่ายบริหารทีเ่ กีย่ วข้องชีแ้ จงและให้ขอ้ มูลต่างๆ แก่ผถู้ อื หุน้ อย่างครบถ้วนและชัดเจน สําหรับการลงคะแนนและนับ
คะแนนเสียง บริษัทฯ ปฏิบตั ติ ามข้อบังคับของบริษทั ฯ ที่กําหนดให้ 1 หุ้น เป็ น 1 เสียง และนับเสียงข้างมากเป็ นมติ โดยใช้บตั ร
ลงคะแนนเฉพาะกรณี ท่ีผู้ถือหุ้น คัด ค้าน หรืองดออกเสียง และเก็บ บัต รลงคะแนนไว้เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ใน
ภายหลัง รวมทัง้ บริษัท ฯ มีการจดบันทึกรายงานการประชุ มอย่ างครบถ้วนและมีการบันทึกภาพประชุ มในลักษณะสื่อวิดีท ัศ น์
และพร้อมให้บริการเผยแพร่แก่ผถู้ อื หุน้ ทีส่ นใจ

ภายหลังวันประชุมผูถ้ ือหุ้น
การแจ้งมติ ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น
บริ ษั ท ฯ ได้ แ จ้ ง มติ ท่ี ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ผ่ า นระบบข่ า วของตลาดหลั ก ทรัพ ย์ ฯ ภายในวั น ทํ า การถั ด ไป
โดยมติดงั กล่าวได้ระบุผลของมติ (เห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ) และผลของการลงคะแนนเสียง (เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย/งดออกเสียง)
ในแต่ละวาระ และจัดส่งรายงานการประชุมผูถ้ อื หุ้น ซึ่งจดบันทึกรายชื่อกรรมการ/ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ผลของมติ
(เห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ) และผลของการลงคะแนนเสียง (เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย/งดออกเสียง) ในวาระทีข่ อรับรอง/อนุ มตั จิ าก
ผูถ้ อื หุน้ รวมทัง้ ประเด็นอภิปรายทีส่ าํ คัญ ข้อซักถามของผูถ้ อื ุหน้ ในแต่ละวาระและการชี้แจงของบริษทั ฯ อย่างละเอียดให้
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่ วยงานราชการ ภายในระยะเวลา 14 วัน นับแต่วนั ประชุมผูถ้ อื หุน้ พร้อมทัง้ เผยแพร่รายงาน
การประชุมผูถ้ อื หุน้ บนเว็บไซต์ของบริษทั ฯ

5.

ภาวะผูน้ ําและวิ สยั ทัศน์

คณะกรรมการบริษทั ฯ ประกอบด้วยบุคคลทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ มีทกั ษะและประสบการณ์การทํางานจาก
หลากหลายสาขา อาทิ ด้านการบิน การเงิน การบัญชี กฎหมาย การบริหารธุรกิจ หรือการบริหารราชการแผ่นดิน เป็ น ที่
ยอมรับในระดับประเทศ มีความเข้าใจในบทบาท และหน้าทีท่ ต่ี อ้ งรับผิดชอบเป็ นอย่างดี ทําให้การปฏิบตั งิ านเป็ นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ มีส่วนร่วมในการให้ความเห็นชอบวิสยั ทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้ าหมาย แผนกลยุทธ์ และอนุมตั ใิ นประเด็น
สําคัญทีเ่ กีย่ วกับทิศทางและนโยบายการดําเนินงานของบริษทั ฯ รวมถึงแผนวิสาหกิจและงบประมาณประจําปี ตลอดจน
กํากับดูแลให้การบริหารงานของฝ่ ายบริหารดําเนินการตามแผนกลยุทธ์และงบประมาณทีก่ ําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
และถูกต้องตามกฎ ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของหน่ วยงานที่กํากับดูแล หน่ วยงานทางราชการที่เกี่ยวข้องและตามมติของ
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ รวมทัง้ ได้จดั ให้มกี ระบวนการตรวจสอบภายในและกระบวนการบริหารความเสีย่ งทีเ่ หมาะสมโดยคํานึงถึง
ประโยชน์ สูงสุด ของบริษ ัท ฯ และของผูม้ สี ่ว นได้เสีย และเป็ น ไปตามหลัก การกํา กับ ดูแ ลกิจ การที่ด ี เพื่อ เพิ่ม มูล ค่า
ทางเศรษฐกิจให้กบั บริษทั ฯ และเพิม่ ความมันคงสู
่ งสุดแก่ผถู้ อื หุน้

6.

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษทั ฯ ยึดมันและให้
่
ความสําคัญในหลักการการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี ทีจ่ ะขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พ จิ ารณารายการที่อ าจมีค วามขัด แย้ง ทางผลประโยชน์ หรือ รายการที่เ กี่ย วโยงกัน
หรือรายการระหว่างกันอย่างเหมาะสมภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี และมีการดูแลให้คณะกรรมการบริษัทฯ ฝ่ ายบริหาร
และพนักงานทุกคนถือปฏิบตั โิ ดยเคร่งครัดตามข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์ฯ เพือ่ ให้
เป็ นทีเ่ ชือ่ ถือและไว้วางใจของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่ าย ซึง่ มีหลักเกณฑ์สาํ คัญ ดังนี้
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บริษัทฯ ได้ออกประกาศบริษัทฯ เรื่องการเปิ ดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท การบินไทย จํากัด
(มหาชน) ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารของตลาดหลักทรัพย์ ตัง้ แต่กนั ยายน 2547 เพื่อให้คณะกรรมการบริษทั ฯ และฝ่ ายบริหาร
ทุกท่ าน ซึ่งเข้าข่ายบุ คคลที่เกี่ยวโยงกันตามคํานิยามของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เปิ ดเผยข้อมูลบุคคลและนิตบิ ุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน ทุกครัง้ ทีม่ กี ารแต่งตัง้ กรรมการหรือผูบ้ ริหารใหม่ ฝ่ ายกฎหมายและกํากับกิจกรรม
องค์กร จะจัดส่งแบบฟอร์ม “รายละเอียดของบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการ
เปิ ด เผยข้อ มูล และการปฏิบ ตั ิก ารของบริษ ัท จดทะเบีย นในรายการที่เ กี่ย วโยงกัน พ.ศ. 2546” ซึ่ง ได้ป รับ ปรุง
รายละเอีย ดตามข้อ กํา หนดของคณะกรรมการกํา กับ ตลาดทุ น ที่เ ปลี่ย นแปลงโดยตลอด โดยให้ก รรมการหรือ
ผู้บ ริห ารที่ได้รบั แต่งตัง้ ใหม่ ให้ขอ้ มูลพร้อมลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูล และหากภายหลังมีการเปลีย่ นแปลง
ข้อ มูล กรรมการหรือ ผู้บ ริห ารจะต้อ งจัด ส่ง แบบฟอร์ม ดัง กล่า วพร้อ มลงนามรับ รองความถูก ต้อ งของข้อ มูล ทุก ครัง้
โดยฝ่ ายกฎหมายและกํากับกิจกรรมองค์กรจะจัดส่งแบบฟอร์มดังกล่าวให้ประธานกรรมการบริษทั ฯ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบรับทราบด้วย พร้อมทัง้ จัดทําสรุปรายชือ่ บุคคลและนิตบิ ุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันนําส่งฝ่ ายบริหารทุกฝ่ าย และบุคคลที่
เป็ นผูป้ ระสานงานเกี่ยวกับรายการทีเ่ กี่ยวโยงกันของแต่ละหน่ วยงาน เพื่อใช้ตรวจสอบธุรกรรมทีห่ น่ วยงานตนจะเสนอ
ฝ่ ายบริหารหรือคณะกรรมการบริษทั ฯ และหากมีรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันเกิดขึน้ บริษทั ฯ จะดําเนินการตามขัน้ ตอนปฏิบตั ิ
ทีก่ ําหนดไว้ ซึ่งอ้างอิงจากกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องรวมทัง้ นําไปเปิ ดเผยในรายงานประจําปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
เพื่อให้ก ารดําเนิน การเกี่ยวกับเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกันมีแ นวทางปฏิบตั ิท่ีช ดั เจนยิ่งขึ้น บริษัทฯ ได้ออก
ประกาศบริษทั ฯ เรื่อง การกําหนดนโยบายราคาสําหรับรายการทีเ่ กี่ยวโยงกันของบริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)
ในเดือนมกราคม 2548 โดยในการเข้าทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน ของบริษัทฯ กับบุ คคลที่เกี่ยวโยงกัน ใช้นโยบายการ
กําหนดราคาซื้อสินค้าและบริการระหว่างบริษทั ฯ กับกิจการทีเ่ กีย่ วข้อง โดยกําหนดจากราคาปกติของธุรกิจเช่นเดียวกับ
บริษทั ฯ กําหนดให้กบั บุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องเป็ นลําดับแรก และใช้นโยบายราคาที่มเี งื่อนไขทางธุรกิจที่ไม่
เป็ นปกติ หรือไม่เป็ นไปตามราคาตลาดหากจําเป็ น ทัง้ นี้ เพื่อบริษทั ฯ จะได้ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์และวิธกี ารของตลาด
หลักทรัพย์ฯ รวมทัง้ มาตรฐานการบัญชี ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน
นอกจากนัน้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ และฝ่ ายบริหารทุกเดือน ฝ่ ายกฎหมายและกํากับกิจกรรมองค์กร
จะจัดทําวาระเสนอ เรื่อง รายการทีเ่ กี่ยวโยงกันของบริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) เพื่อเปิ ดเผยให้คณะกรรมการ
บริษัทฯ และฝ่ ายบริห ารทราบว่าในแต่ละเดือนบริษัท ฯ มีก ารเข้าทํารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือไม่ ทัง้ นี้ บริษัท ฯ ได้
ปรับปรุงขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านในด้านนี้ให้สอดคล้องกับข้อกําหนดของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปโดยตลอด
เพื่อให้การดูแลด้านการขจัดความขัดแย้งและผลประโยชน์ เป็ น ไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีและถูกต้องตาม
ข้อกําหนด

7.

จริ ยธรรมธุรกิ จ

บริษทั ฯ ยึดมันในความรั
่
บผิดชอบต่อผูม้ สี ่วนได้เสียทุกฝ่ าย รวมทัง้ ยึดมันในความรั
่
บผิดชอบต่อสภาพแวดล้อม
สังคม และประเทศชาติ โดยมุ่งมันที
่ จ่ ะดําเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต และเป็ นธรรม ภายใต้กรอบกฎหมาย
และตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ อี ย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้ให้ความสําคัญต่อจรรยาบรรณการบินไทยเป็ นอย่างยิง่
โดยถือเป็ นปั จจัยสําคัญต่อความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจ และได้ทําการปรับปรุงจรรยาบรรณการบินไทย ซึ่งจัดทําขึ้น
ตัง้ แต่ปี 2545 ทีป่ ระกาศใช้อยู่เดิม เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279
ซึ่งบัญญัติให้มปี ระมวลจริยธรรม เพื่อกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดํารงตําแหน่ งทางการเมือง ข้าราชการหรือ
เจ้า หน้า ที่ข องรัฐ แต่ล ะประเภท ประกอบกับ ค่า นิย มหลัก ซึ่ง ผู ้ต รวจการแผ่น ดิน ได้ใ ห้คํา แนะนํ า ให้ห น่ ว ยงาน
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ทัง้ หลายถือปฏิบตั ิ โดยให้มกี ลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ กําหนดขัน้ ตอนการลงโทษตาม
ความร้ายแรงแห่งการกระทําและให้เรียกว่า “ประมวลบรรษัทภิบาลและจริยธรรมของบริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)”
เพื่อใช้บงั คับกับผูป้ ฏิบตั งิ านของบริษัทฯ ในทุกระดับ ควบคู่ไปกับประกาศ ข้อบังคับ คําสัง่ ระเบียบ และวิธปี ฏิบตั ิอ่นื ๆ
ทัง้ นี้ เพื่อให้ผูป้ ฏิบตั งิ านของบริษัทฯ ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างเทีย่ งธรรม ผดุงเกียรติ และศัก ดิ ์ศรีค วรค่าแก่ค วามไว้วางใจ
และเสริมสร้างความเชือ่ มันต่
่ อลูกค้าและประชาชน ตลอดจนปฏิบตั งิ านร่วมกันอย่างมีจติ สํานึกรับผิดชอบในหน้าที่ มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต ครองตนอยู่ในความดีงาม ถูกต้อง และมีความเอือ้ อาทรต่อกัน อันเป็ นผลทําให้ภาพลักษณ์ของบริษทั ฯ เป็ นที่
ศรัทธาแก่บุคคลโดยทัวไป
่
การมีจติ สํานึกเรือ่ งธรรมาภิบาลเป็ นอีกประการหนึ่งทีบ่ ริษทั ฯ มุง่ เน้นปลูกฝั งแก่พนักงานด้วยการให้พนักงานได้
มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่ างๆ ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการปรับปรุงจรรยาบรรณการบิน ไทย และการเข้ารับการอบรม
หลักสูตรธรรมาภิบาลของสถาบัน ต่างๆ เช่น หลักสูตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลางของสถาบัน พระปกเกล้า
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้พฒ
ั นาและปรับปรุงระบบงานให้เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี ทัง้ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ให้บริการโดยตรง และระบบงานสนับสนุน รวมทัง้ ได้มกี ารนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ นั สมัยมาเป็ นเครือ่ งมือในการ
บริหารจัดการให้เกิดความรวดเร็วในการปฏิบตั งิ าน ทัง้ นี้ เพือ่ ประโยชน์อนั ยังยื
่ นร่วมกันของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่ าย รวมถึง
สังคมและประเทศชาติ

8.

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร

การแต่ ง ตัง้ กรรมการของบริษัท ฯ
เป็ น ไปตามมติท่ีป ระชุ ม ใหญ่ ส ามัญ ผู้ถือ หุ้น โดยผ่ า นการพิจ ารณา
ของคณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และพัฒนาบุคลากร และคณะกรรมการบริษทั ฯ ตามลําดับ ตามข้อบังคับ
ของบริษทั ฯ คณะกรรมการบริษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 ท่าน แต่ไม่เกิน 15 ท่าน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
คณะกรรมการบริษทั ฯ มีจาํ นวน 14 ท่าน ประกอบด้วย
-

กรรมการทีไ่ ม่ได้เป็ นผูบ้ ริหาร 7 ท่าน
กรรมการอิสระ 6 ท่าน
กรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหาร 1 ท่าน

จากโครงสร้างข้างต้น คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่ได้เป็ นผู้บริหารถึงร้อยละ 50 ของ
จํานวนกรรมการทัง้ หมด และมีกรรมการอิสระถึงร้อยละ 42.85 ของจํานวนกรรมการทัง้ หมด ซึง่ เป็ นจํานวนทีม่ ากพอทีจ่ ะสามารถ
สร้างกลไกถ่วงดุลอํานาจภายในคณะกรรมการบริษทั ฯ ดังนัน้ ผูม้ สี ่วนได้เสียจึงสามารถมันใจได้
่
ว่าคณะกรรมการบริษทั ฯ
สามารถปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นฐานะตัวแทนผูถ้ อื หุน้ ได้อย่างเป็ นอิสระ และมีการถ่วงดุลทีเ่ หมาะสม
ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษ ทั ฯ มีห น้า ทีร่ บั ผิด ชอบในการปฏิบ ตั หิ น้าทีใ่ ห้เป็ น ไปตามกฎหมาย วัต ถุป ระสงค์
และข้อบังคับของบริษทั ฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถ้ อื หุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และความระมัดระวังในการรักษา
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ กรรมการบริษัทฯ มีวาระการดํารงตําแหน่ งที่แน่ นอน ตามข้อบังคับบริษทั ฯ ที่กําหนดไว้ว่า
ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครัง้ ให้กรรมการจํานวน 1 ใน 3 ออกจากตําแหน่ ง โดยให้กรรมการทีด่ ํารงตําแหน่ งนาน
ทีส่ ดุ เป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ง

9.

การประเมิ นตนเองของคณะกรรมการบริ ษัทฯ และการประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งานของผู้ดาํ รง
ตําแหน่ งกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
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บริษทั ฯ กําหนดการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการเป็ นประจําทุกปี ตามหลักการกํากับดูแลกิจการ
ทีด่ เี พื่อเป็ นเครื่องมือในการตรวจสอบการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั ฯ และได้ทาํ การปรับปรุงแบบประเมินให้
มีความชัดเจนยิง่ ขึน้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการธรรมาภิบาล ประกอบด้วยแบบการประเมินตนเองของกรรมการ
(Self-Assessment) แบบประเมินไขว้ของกรรมการ (Cross Evaluation) และแบบประเมินคณะกรรมการบริษัท ฯ (Board
Evaluation) และนําผลประเมินของคณะกรรมการรายงานในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ เพื่อนํ าไปจัดกิจกรรมเพื่อ
เป็ นการส่งเสริมความรูค้ วามสามารถของคณะกรรมการ
บริษัทฯ ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผู้ดํารงตําแหน่ งกรรมการผู้อํานวยการใหญ่
ประกอบด้วยกรรมการบริษทั ฯ และผูแ้ ทนฝ่ ายบริหารทําหน้าทีเ่ ลขานุ การ คณะกรรมการดังกล่าวจะทําหน้าทีป่ ระเมินผล
การปฏิบตั ิงานของกรรมการผู้อํานวยการใหญ่ ปี ละ 2 ครัง้ เป็ น ประจําทุก ปี ตามรอบของปี งบประมาณ ซึ่งได้ทําการ
ประเมินผลการปฏิบตั งิ านอย่างต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ

10.

การรวมหรือแยกตําแหน่ ง

ประธานกรรมการบริษทั ฯ เป็ นกรรมการทีไ่ ม่ได้เป็ นผูบ้ ริหารและเป็ นกรรมการอิสระ ไม่เป็ นบุคคลเดียวกับกรรมการ
ผู้อาํ นวยการใหญ่ และไม่มคี วามสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ ายบริหาร โดยบริษัทฯ ได้มกี ารจัดให้แบ่งแยกบทบาทหน้ าที่และ
ความรับผิดชอบในการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั ฯ และฝ่ ายบริหารออกจากกันอย่างชัดเจนและเป็ นลายลักษณ์อกั ษร

11.

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร

คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และพัฒนาบุคลากร เพื่อทําหน้าที่
พิจารณากําหนดค่าตอบแทนของกรรมการ อนุ กรรมการต่างๆ และฝ่ ายบริหารของบริษทั ฯ รวมทัง้ บุคคลภายนอกทีม่ าปฏิบตั งิ าน
ให้กบั บริษทั ฯ เพื่อเป็ นการจูงใจ และรักษากรรมการทีม่ คี ุณภาพตามทีบ่ ริษทั ฯ ต้องการและอยู่ในลักษณะทีเ่ ปรียบเทียบได้
กับระดับที่ป ฏิบตั ิอยู่ในอุตสาหกรรม นอกจากนี้ กรรมการที่ได้รบั มอบหมายหน้ าที่ความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น ควรได้รบั
ค่าตอบแทนเพิ่มที่เหมาะสม ส่วนกรรมการที่เป็ นผู้บริหารและฝ่ ายบริหาร ควรได้ร บั ค่าตอบแทนที่เชื่อมโยงกับ ผลการ
ดําเนินงานของบริษทั ฯ และผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการ หรือผูบ้ ริหารแต่ละคน ทัง้ นี้ เพื่อให้เกิดการกํากับดูแลที่ดตี าม
หลักการทีก่ ระทรวงการคลัง และตลาดหลักทรัพย์ฯ กําหนด รวมทัง้ หลัก การปฏิบ ตั ิที่ด ีซึ่ง เป็ น ที่ย อมรับ ในระดับ สากล
โดยค่าตอบแทนกรรมการเป็ นไปตามมติทไ่ี ด้รบั การอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ทัง้ นี้ รายละเอียดค่าตอบแทน
กรรมการและผูบ้ ริหาร สําหรับปี 2554 ได้เปิ ดเผยไว้ในหัวข้อผลตอบแทนกรรมการและเจ้าหน้าทีบ่ ริหารแล้ว

12.

การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ

บริษทั ฯ ได้กาํ หนดการประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ไว้อย่างเป็ นทางการล่วงหน้าตลอดทัง้ ปี โดยกําหนดการประชุม
เดือนละ 1 ครัง้ ในทุกวันศุกร์ท่ี 2 ของเดือน และมีการประชุมวาระพิเศษเฉพาะคราวเพิม่ ตามความจําเป็ น โดยมีการ
กําหนดวาระชัดเจน และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดําเนินงานเป็ นประจํา สํานักเลขานุ การบริษทั ฯ จะจัดส่งหนังสือ
เชิญประชุ มพร้อมระเบียบวาระการประชุ มและเอกสารให้กรรมการแต่ละท่ านล่วงหน้ าก่อนการประชุ ม เป็ น เวลา 7 วัน
เพื่อให้ค ณะกรรมการได้ม เี วลาศึก ษาข้อมูลอย่า งเพียงพอก่อนเข้า ร่วมประชุม โดยในปี 2554 คณะกรรมการบริษทั ฯ
มีการประชุมรวมทัง้ สิน้ 15 ครัง้ ซึ่งรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษทั ฯ แต่ละท่านได้สรุปอยู่ในหัวข้อการ
ถือครองหุน้ และการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษทั ฯ และคณะกรรมการตรวจสอบประจําปี เลขานุ การบริษทั ฯ ได้ม ี
การจดบันทึกและจัดทํารายงานการประชุมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรทุกครัง้ และได้นําเสนอคณะกรรมการบริษทั ฯ พิจารณาร่าง
รายงานการประชุมดังกล่าวก่อนทําการรับรองในการประชุมครัง้ ต่อไป รวมทัง้ ได้มกี ารจัดเก็บรายงานการประชุมของ
คณะกรรมการบริษัทฯ ที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้พร้อมสําหรับการตรวจสอบจากคณะกรรมการ
บริษทั ฯ และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
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13.

แบบ 56-1

คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ กรรมการทีม่ คี วามรูค้ วามชํานาญทีเ่ หมาะสมเป็ นคณะอนุ กรรมการ เพื่อช่วย
ปฏิบ ัติงานในการศึกษาและกลันกรองเรื
่
่องสําคัญ ที่ต้องการการดูแลอย่ างใกล้ชิดในแต่ ละด้าน และเสนอความเห็น ต่ อ
คณะกรรมการบริษทั ฯ คณะอนุ กรรมการในความหมายทีก่ ําหนดไว้ในหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี บริษทั ฯ ได้จดั ตัง้ เป็ น
คณะกรรมการชุด ต่า งๆ สํา หรับ รายละเอีย ด บทบาท หน้า ทีค่ วามรับ ผิด ชอบ และองค์ป ระกอบของแต่ละคณะได้
อธิบายไว้ภายใต้หวั ข้อเรือ่ งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดย่อย

14.

การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
ดูรายละเอียดในส่วนที่ 1-9 หน้า 1 เรือ่ ง การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

15.

รายงานของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ

คณะกรรมการบริษทั ฯ มีหน้าทีจ่ ดั ทํารายงานอธิบายถึงผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ และเหตุการณ์สาํ คัญในรอบปี
ให้ผู้ถ ือ หุ ้น ได้ร บั ทราบ และรับ ผิด ชอบต่อ การมีร ะบบบริห ารความเสี่ย ง และระบบการควบคุม ภายในที่เ หมาะสม
และมีประสิทธิผล โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทําหน้าที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับ
คุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน รวมถึงกระบวนการต่างๆ ให้มกี ารจัดทําอย่างถูกต้องตาม
มาตรฐานบัญชีทร่ี บั รองทัวไปและมี
่
การเปิ ดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้จดั ทํารายงานดังกล่าว และ
คณะกรรมการตรวจสอบได้มกี ารรายงานตามรายละเอียดทีป่ รากฏในรายงานประจําปี แล้ว

16.

ความสัมพันธ์กบั นักลงทุน

บริษทั ฯ มีความสัมพันธ์ท่ดี กี บั นักลงทุน ผูถ้ อื หุน้ และ ผูม้ สี ่วนได้เสีย โดยการนํ าเสนอข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อมูล
ทางด้านการเงิน ผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ และทิศทางการดําเนินธุรกิจจากผูบ้ ริหารโดยตรง ให้แก่ผมู้ สี ่วนได้เสีย
ทุกกลุ่มอย่างถูกต้อง โปร่งใส และทันต่อเหตุการณ์ พร้อมตอบข้อซักถามต่างๆ เกี่ยวกับบริษทั ฯ อย่างสมํ่าเสมอให้แก่
กลุม่ เป้ าหมายหลัก เพือ่ สร้างความเชือ่ มันในผลการดํ
่
าเนินงานของบริษทั ฯ
กลุ่มเป้ าหมายหลัก ซึง่ ได้แก่ ผูถ้ อื หุน้ นักลงทุนทัง้ ในรูปสถาบันและรายบุคคล นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ผูบ้ ริหาร
กองทุน พนักงาน และผูม้ สี ่วนได้เสียอื่นๆ นัน้ จะได้รบั ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของบริษทั ฯ อย่างสมํ่าเสมอและเท่าเทียมกัน
โดยผ่านทางรายงานทางการเงิน และรายงานอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ บริษทั ฯ ส่งให้กบั ตลาดหลักทรัพย์ฯ
สําหรับปี 2554 บริษทั ฯ โดยฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ได้มกี จิ กรรมสําคัญๆ ดังนี้
กิ จกรรม
โรดโชว์ในประเทศ
โรดโชว์ต่างประเทศ
การเข้าประชุม/การประชุมทางโทรศัพท์กบั ผูบ้ ริหารบริษทั ฯ
การตอบข้อซักถามและให้ขอ้ มูลทางโทรศัพท์ และทางอีเมล์
การชีแ้ จงข้อมูลรายไตรมาส
การเยีย่ มชมกิจการบริษทั ฯ
การจัดกิจกรรมพิเศษอื่นๆ

จํานวน
6 ครัง้ /ปี
10 ครัง้ /ปี
74 ครัง้ /ปี
3-5 ราย/วัน
4 ครัง้ /ปี
4 ครัง้ /ปี
2 ครัง้ /ปี

ในปี 2554 บริษทั ฯ ได้ให้ความสนับสนุ น และจัดกิจกรรมพิเศษอื่นๆ ตามบทบาทของบริษัทจดทะเบียนที่ดี
ซึง่ กิจกรรมต่างๆ ของบริษทั ฯ ได้รบั ความสนใจจากผูถ้ อื หุน้ นักลงทุนเป็ นอย่างดี กิจกรรมดังกล่าว ได้แก่ ร่วมกับบริษทั
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แบบ 56-1

หลักทรัพย์ MFC จัดบรรยายให้ความรูแ้ ก่นักศึกษาในโครงการ MFC Talent รุ่นที่ 7 และร่วมโครงการทดลองบินด้วย
นํ้ามันชีวภาพ (Bio Fuels)
ตลอดปี 2554 ที่ผ่านมา ฝ่ ายนักลงทุนสัม พันธ์ ได้ดําเนินงานตามแนวทางปฏิบตั ิท่ีดีข องบริษัทจดทะเบียน
กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด อีกทัง้ ให้ความสําคัญและมีส่วนร่วมในการสนับสนุ นกิจกรรมพิเศษต่างๆ
อย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้ผถู้ อื หุน้ นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ตลอดจนผูม้ สี ่วนได้เสีย ได้พบปะกับผูบ้ ริหารระดับสูง
ของบริษัทฯ เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผู้บริหารได้แสดงวิสยั ทัศน์ ชี้แจงนโยบาย อันเป็ นการสร้างความเชื่อมันกั
่ บกลุ่มบุคคล
ดังกล่าวเป็ นอย่างดี รวมทัง้ มีการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซด์ของฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ให้เป็ นข้อมูลทีท่ นั สมัย และสะดวก
ต่อการสืบค้น ผ่านทาง http://www.thaiairways.co.th/about-thai/investor-relations/th/investor_th.html

17.

เลขานุการบริษทั ฯ

คณะกรรมการบริษทั ฯ เล็งเห็นถึงความสําคัญของบทบาทและหน้าทีข่ องเลขานุ การบริษทั ฯ และได้ปฏิบตั ติ าม
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/15 ซึง่ กําหนดให้คณะกรรมการต้องจัด
ให้มเี ลขานุ การบริษทั รับผิดชอบดําเนินการในนามบริษทั ฯ หรือคณะกรรมการ โดยบริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ ให้ นายนิรุจน์ มณีพนั ธ์
รองกรรมการผูอ้ ํานวยการใหญ่ สํานักเลขานุ การบริษทั ฯ เป็ นเลขานุ การบริษทั ฯ โดยรายงานตรงต่อกรรมการผูอ้ ํานวยการใหญ่
เป็ นเลขานุการบริษทั ฯ-และทําหน้าทีเ่ ป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริษทั ฯ ด้วย

เลขานุการบริ ษทั ฯ มีหน้ าที่และความรับผิดชอบหลักดังนี้

- ประสานงาน และดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษทั ฯ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ
ทีเ่ กีย่ วข้องต่างๆ และมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้
- จัดทําและจัดเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ
- จัดทําและจัดเก็บรักษาหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ
บริษทั ฯ และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์
- จัดทําและจัดเก็บรักษาหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น เอกสารประกอบการประชุม ผู้ถือหุ้น และรายงานการ
ประชุมผูถ้ อื หุน้ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ภายในกําหนดเวลาของกฎหมาย
- จัดเก็บรักษารายงานการมีสว่ นได้เสียทีร่ ายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ ริหาร
- เป็ นทีป่ รึกษาและเลขานุการคณะกรรมการบริษทั ฯ
- เป็ นที่ปรึกษาและประสานงานกับเลขานุ การของคณะอนุ กรรมการต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มมี ติ
แต่งตัง้
- ดูแลเรือ่ งการกํากับดูแลกิจการ (Corporate Governance)
- ดูแลการปฏิบตั ติ ามกฎหมายและกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ และบริษทั จดทะเบียน
- ประสานงานกับทีป่ รึกษากฎหมายและผูส้ อบบัญชี
- เป็ นศูนย์กลางในการติดต่อ ให้ขอ้ มูลกับกรรมการบริษทั ฯ และบุคคลภายนอก
- ให้คําแนะนํ าเบื้องต้นแก่กรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทฯ
และติดตามให้มกี ารปฏิบตั ิตามอย่างถูกต้องและสมํ่าเสมอ รวมทัง้ รายงานการเปลี่ยนแปลงที่มนี ัยสําคัญแก่
กรรมการ
- ดูแล กํากับ รับผิดชอบการจัดทําและจัดเก็บรักษารายงานประจําปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายงานข้อมูล
ประจําปี (แบบ 56-1)
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18.

แบบ 56-1

นโยบายและวิ ธีการดูแลผูบ้ ริ หารในการนําข้อมูลภายในไปใช้

บริษั ท ฯ มี น โยบายปฏิ บ ัติ ต ามกฎเกณฑ์ ข องตลาดหลัก ทรัพ ย์ ฯ และสํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด โดยบริษัทฯ ให้ความสําคัญในเรื่องหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้
บรรลุผลในทางปฏิบตั ิ โดยออกประกาศบริษัทฯ เรื่องการป้ องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ ส่วนตน ตัง้ แต่ปี 2547
เพื่อห้ามกรรมการ รวมถึงกรรมการที่พน้ ตําแหน่ งในช่วง 6 เดือน และผูบ้ ริหาร ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ก่อนการ
ประกาศงบการเงิน 1 เดือน และหลังประกาศ 3 วัน โดยทุกๆ 3 เดือน ฝ่ ายกฎหมายและกํากับกิจกรรมองค์กร จะจัดทํา
วาระแจ้งคณะกรรมการและฝ่ ายบริหาร รวมถึงจัดทําหนังสือแจ้งกรรมการและผูบ้ ริหารเป็ นรายบุคคลถึงช่วงระยะเวลา
ห้ามทําการซื้อขายหุน้ การบินไทย ตามประกาศบริษทั ฯ ฉบับดังกล่าว นอกจากนัน้ ยังจัดทําวาระแจ้งคณะกรรมการบริษทั ฯ
และฝ่ ายบริหารทุกเดือนเรือ่ งรายงานการถือครองหุน้ การบินไทยของกรรมการบริษทั ฯ และผู้บริหารระดับสูง รวมทัง้ ของ
คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ เพื่อแจ้งให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุน้ ของคณะกรรมการบริษทั ฯ และ
ฝ่ ายบริหาร รวมทัง้ แจ้งบทลงโทษ กรณีไม่ได้จดั ทํารายงานการเปลีย่ นแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสํานักงานคณะกรรมการ
กํา กับ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ภ ายในระยะเวลาที่กํา หนด รวมทัง้ กํา หนดไว้ใ นจรรยาบรรณการบิน ไทย
ให้การเปิ ดเผยหรือใช้ขอ้ มูลภายในเพือ่ ประโยชน์สว่ นตน ถือว่าเป็ นการผิดวินยั พนักงาน

19.

การพัฒนาความรู้และทักษะของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และฝ่ ายบริ หาร

บทบาทของกรรมการบริษัทจดทะเบียนในการกํากับดูแลกิจการที่ดี เป็ นสิง่ ที่ได้รบั ความสนใจจากผู้มสี ่วนได้เสีย
หน่ วยงานกํากับดูแล นักลงทุน สถาบัน ผูถ้ อื หุน้ ตลอดจนตัวบริษทั เอง ความคาดหวังจากผูม้ สี ่วนได้เสีย (Stakeholders)
จากการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการบริษทั ฯ ในปั จจุบนั นัน้ มีเพิม่ ขึน้ ผูม้ สี ่วนได้เสียมิได้คาดหวังให้กรรมการเป็ นเพียงแต่
ตรายาง แต่มคี วามคาดหวังให้กรรมการมีหน้าที่ช้นี ํ าองค์กรไปสู่ความเจริญอย่างยังยื
่ น (Sustainability) ต้องคอยดูแล
และปกป้ องผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุ้นไม่ว่าจะเป็ นรายใหญ่หรือรายเล็กให้ได้รบั ผลตอบแทนสูงทีส่ ุด จากเหตุผลดังกล่าว
ข้างต้น บริษัทฯ จึงเล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาความรู้และทักษะของคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ ายบริหาร โดยมี
นโยบายส่งเสริมและนํ าผลการประเมินคณะกรรมการบริษัทฯ มาประกอบในการดําเนินการให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ
ฝ่ ายบริหารเข้ารับการอบรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเป็ นการเพิม่ พูนความรูด้ ้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้ าที่ท่ไี ด้รบั
มอบหมาย ทัง้ ในฐานะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยต่างๆ อย่างสมํ่าเสมอ รวมถึงฝ่ ายบริหารที่ได้รบั แต่งตัง้ ให้ไป
ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นตําแหน่ ง กรรมการผูแ้ ทนบริษทั ฯ ในคณะกรรมการบริษทั ย่อย บริษทั ร่วมและบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ ทีจ่ ดั โดย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลาดหลักทรัพย์ฯ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และสมาคมบริษัทจดทะเบียน ซึ่งกรรมการส่วนใหญ่ ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย (IOD) ได้แก่
1. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
2. หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
3. หลักสูตร DCP Refresher Course (Re – DCP)
4. หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)
5. หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP)
6. หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FN)
7. หลักสูตร Understanding the Fundamental of Financial Statements (UFS)
8. หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD)
ส่วนที่ 1-8 หน้า 30

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

การเข้ารับการอบรมของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และฝ่ ายบริ หาร
คณะกรรมการและผูบ้ ริหารบริษทั ฯ ให้ความสําคัญต่อการเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรทีเ่ กี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้
ความสามารถในการปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างสมํ่าเสมอ โดยคณะกรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ ตามคํานิยามของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ผา่ นการอบรม/สัมมนาหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษทั ไทย (Thai Institute of Directors Association : IOD) และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีรายละเอียดการเข้าอบรม
ของกรรมการและผูบ้ ริหาร ดังนี้
รายชื่อ

ตําแหน่ ง

หลักสูตร

นายอําพน กิตติอาํ พน

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

- Director Certification Program
(DCP 80 / 2006)

นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์

รองประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม

รองประธานกรรมการ

นายคณิศ แสงสุพรรณ

กรรมการอิสระ

นายประดิษฐ สินธวณรงค์

กรรมการ

- 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
(FND 7 / 2003)
- Director Certification Program
(DCP 3 / 2000)
- DCP Refresher Course
(Re-DCP 2 / 2009)
- Director Accreditation Program
(DAP 21 / 2004)
-

พล.ต.อ. เพรียวพันธ์ ดามาพงศ์

กรรมการ

นายวีระวงค์ จิตต์มติ รภาพ
พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล
พล.อ.อ.ม.ล. สุปรีชา กมลาศน์

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการ

- Director Certification Program
(DCP 2000)
-

นายอภิพร ภาษวัธน์

กรรมการอิสระ

นายธีรศักดิ ์ สุวรรณยศ

กรรมการ

นายวรเดช หาญประเสริฐ

กรรมการ

- Director Accreditation Program
(DAP 39 / 2005)
- Director Accreditation Program
(DAP 26 / 2004)
-
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บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

รายชื่อ

แบบ 56-1

ตําแหน่ ง

นายจุตนิ นั ท์ ภิรมย์ภกั ดี

กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ

นายปิ ยสวัสดิ ์ อัมระนันทน์

กรรมการ
และกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
รองกรรมการผูอ้ ํานวยการใหญ่
สายการเงินและการบัญชี
รองกรรมการผูอ้ ํานวยการใหญ่
ฝ่ ายช่าง
รองกรรมการผูอ้ ํานวยการใหญ่
สายการพาณิชย์
รองกรรมการผูอ้ ํานวยการใหญ่
สายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ
รองกรรมการผูอ้ ํานวยการใหญ่
สายปฏิบตั กิ าร
รองกรรมการผูอ้ ํานวยการใหญ่
สายทรัพยากรบุคคล

นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ ์
เรืออากาศเอก มนตรี จําเรียง
นายปานฑิต ชนะภัย
นายโชคชัย ปั ญญายงค์
นาวาอากาศตรี อัษฎาวุธ วัฒนางกูร
นายสาธก วรศะริน

นายธีรพล โชติชนาภิบาล

รองกรรมการผูอ้ ํานวยการใหญ่
สายผลิตภัณฑ์และบริการลูกค้า

นายดนุช บุนนาค

กรรมการผูจ้ ดั การ
หน่วยธุรกิจการบริการภาคพืน้

นายนิรุจน์ มณีพนั ธ์

รองกรรมการผูอ้ ํานวยการใหญ่
สํานักเลขานุการบริษทั ฯ

นายธงชัย สิงห์กุล
นายรัช ตันตนันตา

ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ ฝ่ ายบัญชีการเงิน
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ ฝ่ ายการเงินองค์กร

นางชาริตา ลีลายุทธ

ผูอ้ าํ นวยการใหญ่
ฝ่ ายบัญชีบริหารและงบประมาณ

การปฐมนิ เทศกรรมการใหม่ (Directors Orientation)
ส่วนที่ 1-8 หน้า 32

หลักสูตร
- Director Certification Program
(DCP 49 / 2004)
- Role of the Chairman Program
(RCP 11 / 2005)
- Director Accreditation Program
(DAP 35 / 2005)
- Director Certification Program
(DCP 111 / 2008)
-

- Directors Certification Program
(DCP 111/2008)
- Role Of The Compensation
Committee ( RCC 9/2010)
- Directors Certification Program
(DCP 48/2004)
- Directors Accreditation Program
ThaiAir DPA/2004
- Company Secretary Program
(CSP 33/2009)
- Directors Certification Program
(DCP143/2011)
- Financial Statements for Directors
(FSD 10/2010)
- Directors Certification Program
(DCP 71/2006)
-

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

เพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี (Good Corporate Governance) เกีย่ วกับความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ (Board Responsibilities) ตามข้อเสนอแนะของรายงานการกํากับดูแลกิจการเฉพาะบริษทั (Company
Corporate Governance Assessment Report & Recommendations) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
บริษัทฯ ได้จดั ให้มกี ารประชุมสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารเพื่อแนะนํ าลักษณะธุรกิจและแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ
รวมทัง้ ได้จดั เอกสารและข้อมูลทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการ ซึง่ ประกอบด้วย
1. หลักการและแนวทางการกํากับดูแลทีด่ ใี นรัฐวิสาหกิจปี 2552
2. คูม่ อื กรรมการบริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)
3. คูม่ อื กรรมการบริษทั จดทะเบียน
4. คูม่ อื ประมวลบรรษัทภิบาลและจริยธรรมของบริษทั ฯ
5. แนวทางปฏิบตั สิ าํ หรับเลขานุการคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ
6. หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษทั ฯ
7. พระราชบัญญัตคิ ุณสมบัตมิ าตรฐานสําหรับกรรมการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ
8. หลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ สี าํ หรับบริษทั จดทะเบียนปี 2549
9. ข้อแนะนําการให้สารสนเทศสําหรับผูบ้ ริหารบริษทั จดทะเบียน
10. สาระสําคัญของพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที4่ พ.ศ. 2551)
11. ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ เกีย่ วกับการเปิ ดเผยสารสนเทศของบริษทั จดทะเบียน
12. รายงานประจําปี และ CD

ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายการตรวจสอบบัญชี

บริษทั ฯ ยังคงสถานะเป็ นรัฐวิสาหกิจ การตรวจสอบงบการเงินของบริษทั ฯ จะต้องกระทําโดยสํานักงานการตรวจ
เงินแผ่นดิน ตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนู ญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 มาตรา 4 (4) และมาตรา
39 (2) โดยมีการโอนย้ายสับเปลี่ยนเจ้าหน้าทีร่ บั รองงบการเงินตามการโยกย้ายของเจ้าหน้าทีส่ ํานักกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินสําหรับปี 2554 มีคา่ ธรรมเนียมตรวจสอบ 2.90 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับการตรวจสอบบัญชี 1.26 ล้านบาท
ปัจจัยอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสิ นใจลงทุน
ในปั จจุบนั ธุรกิจการบินเป็ นธุรกิจที่มกี ารแข่งขันสูง มีปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ซึ่งส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อผลการดําเนินงานและผลตอบแทนการลงทุน เช่น สถานการณ์ เศรษฐกิจโลก และเศรษฐกิจภายในประเทศ
ราคานํ้ามัน สถานการณ์ของตลาดเงินและตลาดทุน การแข่งขันของสายการบินคู่แข่งต่างๆ ปั ญหาและเหตุการณ์ทางการ
เมืองทัง้ ในและต่างประเทศ เป็ นต้น
การตัดสินใจลงทุนอย่างรอบคอบ ถูกต้องและฉับไว ตลอดจนความรูค้ วามสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ของ
ผูบ้ ริหารทุกระดับจะมีความสําคัญอย่างมากต่อผลประกอบการ และผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ ดังนัน้ จึงมีความจําเป็ น
ทีน่ ัก ลงทุน และผูม้ สี ่วนได้เสีย ทุก ท่า นควรศึก ษา และทําความเข้าใจในรายละเอียดเกี่ยวกับ ข้อ มูล ของบริษ ทั ฯ และ
ปั จจัยอื่นๆ ทีส่ ่งผลกระทบ
การถือครองหุ้น และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษทั ฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ ประจําปี 2554
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บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

รายชื่อและตําแหน่ งคณะกรรมการบริ ษทั ฯ

แบบ 56-1

จํานวน
การเข้าร่วม
หุ้นที่ ประชุม / จํานวน
ถือ
ครัง้ ที่มีการ
ครอง
ประชุม (ครัง้ )

ช่วงระยะเวลาการ
ดํารงตําแหน่ ง

1. นายอําพน กิตติอาํ พน

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

-

15/15

27 เม.ย. 54 - เม.ย. 57

2. นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์

รองประธานกรรมการ และกรรมการ
อิสระ

-

15/15

28 เม.ย. 53 - เม.ย. 56

11/11

ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม

รองประธานกรรมการ

-

13/15

22 เม.ย. 52 - 25 เม.ย. 55

4. นายคณิศ แสงสุพรรณ

กรรมการอิสระ

-

15/15

28 เม.ย. 53 - เม.ย. 56

5. นายประดิษฐ สินธวณรงค์

กรรมการ

-

3/3

12 ต.ค. 54 - เม.ย. 57

6. พล.ต.อ. เพรียวพันธ์ ดามาพงศ์

กรรมการ

-

2/3

12 ต.ค. 54 - 25 เม.ย. 55

7. นายวีระวงค์ จิตต์มติ รภาพ

กรรมการอิสระ

-

14/15

28 เม.ย. 53 - เม.ย. 56

กรรมการตรวจสอบ

11/11

8. พล.อ.อ. สถิตพงษ์ สุขวิมล

กรรมการอิสระ

-

2/15

22 เม.ย. 52 - 25 เม.ย. 55

9. พล.อ.อ. ม.ล. สุปรีชา กมลาศน์

กรรมการ

-

2/3

12 ต.ค. 54 - 25 เม.ย. 55

-/1

14 ต.ค. 54 – 11 พ.ย. 54

อดีตกรรมการตรวจสอบ
10. นายอภิพร ภาษวัธน์

กรรมการอิสระ

-

14/15

28 เม.ย. 53 - เม.ย. 56

11. นายธีรศักดิ ์ สุวรรณยศ

กรรมการ

-

9/10

27 เม.ย. 54 - เม.ย. 57

12. นายวรเดช หาญประเสริฐ

กรรมการ

-

1/1

11 พ.ย. 54 – เม.ย. 56

13. นายจุตนิ นั ท์ ภิรมย์ภกั ดี

กรรมการ

-

1/1

11 พ.ย. 54 – เม.ย. 57

กรรมการตรวจสอบ

1/1

14. นายปิ ยสวัสดิ ์ อัมระนันทน์

กรรมการ

-

15/15

27 เม.ย. 54 - เม.ย. 57

15. นายสุพจน์ ทรัพย์ลอ้ ม

อดีตรองประธานกรรมการ

-

2/2

12 ต.ค. 54 – 28 พ.ย. 54

16. นายสุรชัย ธารสิทธิพงษ์
์

อดีตรองประธานกรรมการ

-

10/11

22 เม.ย. 52 – 1 ต.ค. 54

17. นายสถิต ลิม่ พงศ์พนั ธุ์

อดีตรองประธานกรรมการ

-

11/11

22 เม.ย. 52 - 1 ต.ค. 54

18. นายบรรยง พงษ์พานิช

อดีตกรรมการ

-

10/11

27 เม.ย. 54 – 30 ก.ย. 54

อดีตกรรมการตรวจสอบ

6/8

19. นายพิชยั ชุณหวชิร

อดีตกรรมการ

-

5/5

22 เม.ย. 52 – 22 เม.ย. 54

20. นายชัยศักดิ ์ อังค์สวุ รรณ

อดีตกรรมการ

-

10/11

22 เม.ย. 52 - 1 ต.ค. 54

21. นายประวิช รัตนเพียร

อดีตกรรมการ

-

12/12

28 เม.ย. 53 - 7 ต.ค. 54
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บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

จํานวน
การเข้าร่วม
หุ้นที่ ประชุม / จํานวน
ถือ
ครัง้ ที่มีการ
ครอง
ประชุม (ครัง้ )

รายชื่อและตําแหน่ งคณะกรรมการบริ ษทั ฯ

ช่วงระยะเวลาการ
ดํารงตําแหน่ ง

22. นายวราห์ สุจริตกุล

อดีตกรรมการ

-

10/12

27 เม.ย. 54 - 7 ต.ค. 54

23. นายชัยเกษม นิตสิ ริ ิ

อดีตกรรมการ

-

-

27 เม.ย. 50 – 28 เม.ย. 53

24.นายวัลลภ พุกกะณะสุต

อดีตกรรมการ

-

-

22 เม.ย. 52 – 5 ม.ค. 53

25.นายอมรศักดิ ์ นพรัมภา

อดีตกรรมการ

-

-

22 เม.ย. 52 – 21 ก.ค. 53

หมายเหตุ : อดีตประธานกรรมการ อดีตรองประธานกรรมการ และอดีตกรรมการ หมายถึง กรรมการบริษทั ฯ ทีพ่ น้ วาระ
ก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2554

ตารางแสดงค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ประจําปี 2554
ค่าตอบแทน
รวมเบีย้
ประชุม
คณะกรรมการ
บริษทั ฯ (บาท)

รายชื่อและตําแหน่ งคณะกรรมการบริ ษทั ฯ

1.นายอําพน กิตติอาํ พน
2.นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์

ประธานกรรมการ
และกรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการ
และกรรมการอิสระ

962,500.00
910,000.00

ประธานกรรมการตรวจสอบ

-

เบีย้ ประชุม
อนุกรรมการ
บริษทั ฯ
(บาท)
ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
(บาท)

เงินรางวัล
ประจําปี
(โบนัส) จาก
ผลประกอบ
การปี 2553
(บาท)

รวมผลตอบ
แทน
(บาท)

-

1,100,187.46

2,062,687.46

80,000.00
330,000.00

598,019.71

1,918,019.71

-

3.นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม

รองประธานกรรมการ

861,250.00

85,000.00

880,149.97

1,826,399.97

4.นายคณิศ แสงสุพรรณ

กรรมการอิสระ

880,000.00

122,500.00

880,149.97

1,882,649.97

5.นายประดิษฐ สินธวณรงค์

กรรมการ

222,258.07

10,000.00

-

232,258.07

6. พล.ต.อ.เพรียวพันธ์ ดามาพงศ์

กรรมการ

192,258.07

10,000.00

-

202,258.07

กรรมการอิสระ

880,000.00

40,000.00

7. นายวีระวงค์ จิตต์มติ รภาพ
8.พล.อ.อ.สถิตย์พงษ์ สุขวิมล
9.พล.อ.อ.ม.ล.สุปรีชา กมลาศน์
10.นายอภิพร ภาษวัธน์
11.นายธีรศักดิ ์ สุวรรณยศ

กรรมการตรวจสอบ

-

330,000.00

880,149.97
-

กรรมการอิสระ

602,500.00

27,500.00

880,149.97

กรรมการ
อดีตกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการ

192,258.07
850,000.00
645,000.00

27,419.35
165,000.00
20,000.00

880,149.97
-
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2,130,149.97
1,510,149.97
219,677.42
1,895,149.97
665,000.00

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

รายชื่อและตําแหน่ งคณะกรรมการบริ ษทั ฯ

12.นายวรเดช หาญประเสริฐ
13.นายจุตนิ นั ท์ ภิรมย์ภกั ดี
14.นายปิ ยสวัสดิ ์ อัมระนันทน์
15.นายสุพจน์ ทรัพย์ลอ้ ม
16.นายสุรชัย ธารสิทธิพงษ์
17.นายสถิตย์ ลิม่ พงศ์พนั ธุ์
18.นายบรรยง พงษ์พานิช
19.นายพิชยั ชุณหวชิร
20.นายชัยศักดิ ์ อังค์สวุ รรณ
21.นายประวิช รัตนเพียร
22.นายวราห์ สุจริตกุล
23.นายชัยเกษม นิตสิ ริ ิ
24.นายวัลลภ พุกกะณะสุต
25.นายอมรศักดิ ์ นพรัมภา

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
อดีตรองประธานกรรมการ
อดีตรองประธานกรรมการ
อดีตรองประธานกรรมการ
อดีตกรรมการ
อดีตกรรมการตรวจสอบ
อดีตกรรมการ
อดีตกรรมการ
อดีตกรรมการ
อดีตกรรมการ
อดีตกรรมการ
อดีตกรรมการ
อดีตกรรมการ

ค่าตอบแทน
รวมเบีย้
ประชุม
คณะกรรมการ
บริษทั ฯ (บาท)

เบีย้ ประชุม
อนุกรรมการ
บริษทั ฯ
(บาท)
ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
(บาท)

113,333.33
113,333.33
880,000.00
149,758.07
670,000.00
670,000.00
638,333.33
228,750.00
640,000.00
679,677.42
657,177.42
-

10,000.00
50,000.00
210,000.00
32,500.00
47,500.00
239,000.00
30,000.00
152,500.00
135,000.00
100,000.00
-

เงินรางวัล
ประจําปี
(โบนัส) จาก
ผลประกอบ
การปี 2553
(บาท)
880,149.97
990,168.72
990,168.72
880,149.97
880,149.97
880,149.97
788,517.92
204,966.43
284,541.63
9,645.48
484,685.33

รวมผลตอบ
แทน
(บาท)

123,333.33
163,333.33
1,970,149.97
149,758.07
1,692,668.72
1,660,168.72
1,804,983.30
1,138,899.97
1,672,649.97
1,603,195.34
962,143.85
284,541.63
9,645.48
484,685.33

หมายเหตุ : อดีตประธานกรรมการ อดีตรองประธานกรรมการ และอดีตกรรมการ หมายถึง กรรมการบริษทั ฯ ทีพ่ น้ วาระก่อนวันที ่ 31 ธันวาคม 2554

บุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษทั ฯ มีพนักงานจํานวน 25,856 คน โดยทัวไป
่ พนักงานของบริษทั ฯ จะสิน้ สุด
สภาพการเป็ นพนักงานเมือ่ สิน้ สุดรอบปี งบประมาณของทางการ (วันที่ 30 กันยายน) ทีพ่ นักงานนัน้ มีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์
บริษทั มีขอ้ จํากัดตามแนวปฏิบตั ภิ ายในบางประการเกี่ยวกับมาตรการทีจ่ ะนํ ามาใช้ในการดําเนินการลดจํานวนพนักงาน
เพื่อการเพิม่ ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน หรือลดต้นทุน ทัง้ นี้ แนวปฏิบตั ภิ ายในของบริษทั ฯ ได้กําหนดให้สอดคล้อง
กับกฎหมายแรงงานของประเทศไทย ซึ่งมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจ้างแรงงานและการเลิกจ้างพนักงาน ตลอดจนการ
เกษียณอายุการทํางาน
ตารางแสดงจํานวนพนักงานแยกตามสถานที่ปฏิ บตั ิ งานและหน้ าที่ ณ วันที่ที่แสดงไว้
จํานวนพนักงาน (คน)
ปี 2554

ปี 2553

ปี 2552

จํานวนพนักงานทัง้ หมด*

25,856

25,884

27,002

แบ่งตามสถานที่ปฏิ บตั ิ งาน

22,567

22,563

23,481
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บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

 กรุงเทพฯ
 สถานทีอ่ ่นื ในประเทศไทย

1,642

1,648

1,773

 ต่างประเทศ

1,647

1,673

1,748

- นักบิน

1,433

1,450

1,455

- พนักงานต้อนรับบนเครือ่ งบิน

6,186

5,984

1,163

 ฝ่ ายช่าง

4,401

4,467

4,620

 สายการพาณิชย์

1,850

1,951

2,052

 ฝ่ ายบริการลูกค้าภาคพืน้

3,108

3,328

3,491

 ฝ่ ายบริการลานจอดและอุปกรณ์
ภาคพืน้

2,225

2,328

2,462

 ฝ่ ายครัวการบิน

1,956

1,996

2,134

 ฝ่ ายการพาณิชย์สนิ ค้าและ
ไปรษณียภัณฑ์

1,679

1,695

1,757

 ฝ่ ายอื่นๆ

3,018

2,685

2,868

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 ชี้วดั ผลการปฏิบตั หิ น้าทีห่ ลัก (Key Performance Indicators : KPIs) สําหรับพนักงาน
ทัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นการตอบแทนแก่พนักงานทีม่ ผี ลการปฏิบตั หิ น้าทีท่ ด่ี ี อีกทัง้ ยังเป็ นการเสริมสร้างความรับผิดชอบให้กบั
พนักงานในทุกระดับชัน้ ขององค์กร ตัวชีว้ ดั ผลการปฏิบตั หิ น้าทีห่ ลักนี้เชื่อมโยงโดยตรงกับความสามารถในการทํากําไร
และตัวชีว้ ดั ผลการปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างอื่น เพือ่ ให้วตั ถุประสงค์ของฝ่ ายบริหารสอดคล้องตรงกันกับวัตถุประสงค์ของผูถ้ อื หุน้
ในปี 2554 บริษัทฯ ได้กําหนดให้ม ีตวั ชี้วดั ผลการปฏิบตั ิห น้ าที่ห ลักสําหรับผู ้บ ริห ารระดับ ผู ้อํา นวยการฝ่ ายขึ้น ไป
ซึ่งรวมถึงกรรมการผู้อํานวยการใหญ่ รองกรรมการผู้อํานวยการใหญ่สายการพาณิชย์ สายกลยุทธ์และพัฒ นาธุรกิจ
สายทรัพยากรบุคคล สายการเงินและการบัญชี สายปฏิบตั กิ าร สายผลิตภัณฑ์และบริการลูกค้า สํานักเลขานุการบริษทั ฯ
ฝ่ ายช่าง และกรรมการผูจ้ ดั การกลุ่มธุรกิจสนับสนุนการบินทัง้ 4 กลุ่มของบริษทั ฯ
ตัวชีว้ ดั ผลการปฏิบตั หิ น้าทีห่ ลักสําหรับผูบ้ ริหารระดับสูง จะแตกต่างกันไปตามเป้ าหมายและจุดมุ่งหมายในการ
ปฏิบตั ิงานที่ม ภี ารกิจ ต่า งกัน อย่างไรก็ดโี ดยทั ่วไปแล้ว ตัวชี้วดั ผลการปฏิบตั ิห น้า ที่ห ลัก จะเป็ น การประเมิน ผลการ
ปฏิบตั งิ านและเป้ าหมายโดยรวมของแต่ละฝ่ ายทีเ่ กีย่ วข้องทีผ่ บู้ ริหารระดับสูงกํากับดูแล ทัง้ นี้ สําหรับตัวชีว้ ดั ผลการปฏิบตั ิ
หน้าทีห่ ลักของกรรมการผูอ้ ํานวยการใหญ่นัน้ แบ่งออกเป็ น 3 เกณฑ์หลัก ได้แก่ (1) เกณฑ์ผลงานด้านการเงิน เช่น กําไร
ก่ อ นหัก ดอกเบี้ย จ่ า ย ภาษี ค่ า เสื่อ มราคา สิน ทรัพ ย์ รายจ่ า ยตัด บัญ ชีแ ละค่ า เช่ า เครื่อ งบิน และอะไหล่ เครื่อ งบิน
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(EBITDAR) กําไรก่อนหักภาษีและกําไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศและภาษี (Profit before FX
and tax) (2) เกณฑ์ผลงานด้านกลยุทธ์และด้านการปฏิบตั กิ าร เช่น โครงการปรับปรุงผลิตภัณฑ์บนเครื่องบิน ผลการจัด
อันดับสายการบิน Customer Satisfaction Index แผนปรับปรุงองค์กรด้านการบริหารทรัพ ยากรบุค คล แผนปรับ ปรุง
องค์กรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (3) เกณฑ์คุณลักษณะในการทํางานในฐานะผูบ้ ริหารสูงสุดขององค์กร เช่น ผลการ
สร้างความพร้อมผูบ้ ริหารในการปรับเปลี่ยนองค์กร ผลการประเมินคุณลักษณะของผูบ้ ริหารระดับสูงทีจ่ ําเป็ นในการ
ทํางานเพือ่ ให้ได้ผลทีเ่ ป็ นเลิศ
นอกเหนือจากการนํ าตัวชีว้ ดั ผลการปฏิบตั หิ น้าทีห่ ลักมาใช้กบั ผูบ้ ริหารระดับผูอ้ ํานวยการฝ่ ายขึน้ ไปในปี น้ีแล้ว
บริษัทฯ ได้จดั ทําร่างตัวชี้วดั ของพนักงานระดับผูจ้ ดั การกองและผูจ้ ดั การแผนกสําหรับใช้ประเมินผลการปฏิบตั หิ น้าที่
ประจําปี 2555 และคาดว่าจะนําตัวชีว้ ดั ผลการปฏิบตั หิ น้าทีห่ ลักมาใช้กบั พนักงานทุกระดับในปี 2557
การสรรหาบุคลากรการบิน
โดยทัวไป
่ บริษทั ฯ จะว่าจ้างนักบิน และพนักงานต้อนรับทีม่ สี ญ
ั ชาติไทย และว่าจ้างพนักงานต้อนรับที่มไิ ด้ม ี
สัญชาติไทยเฉพาะในบางเส้นทางบินทีพ่ นักงานต้อนรับจําเป็ นต้องมีทกั ษะทางภาษาทีเ่ กีย่ วข้องให้ปฏิบตั งิ านบนเส้นทางบิน
นัน้ แหล่งที่สําคัญในการสรรหานักบินคือ (ก) นักบินฝึ กหัดทุนการบินไทย ได้แก่ บุคคลที่ไม่เคยมีประสบการณ์ ด้านการบิน
มาก่อน มีวุฒกิ ารศึกษาระดับปริญญาตรี สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทีไ่ ด้รบั การรับรองจากหน่ วยงานของรัฐ และ
(ข) นักบินผูถ้ อื ใบอนุ ญาตนักบินพาณิชย์ตรี ได้แก่นักบินทีม่ ใี บอนุ ญาตนักบินพาณิชย์ตรีทม่ี ปี ระสบการณ์ในการบินแล้ว
และผู้ ท่ี ย ัง ขาดประสบการณ์ ใ นการบิน พาณิ ช ย์ รวมทัง้ นั ก บิ น ที่ ม ีคุ ณ สมบัติจ ากสายการบิ น อื่น และนั ก บิ น จาก
กองทัพอากาศไทย กองทัพบกไทย กองทัพเรือไทย กองบินตํารวจ และนักบินจากหน่วยราชการอืน่
ผู้ท่ีสมัค รนัก บินจะต้องผ่านขัน้ ตอนการคัดเลือกโดยพิจารณาจากหลัก เกณฑ์ในการคัดเลือกหลายประการ
รวมถึงผลการเรียน ความพร้อมของร่างกายและสุขภาพจิต และทีส่ าํ คัญทีส่ ุด คือ การทดสอบความถนัดและจิตวิทยาการบิน
ซึ่งดําเนินการโดยสถาบันด้านจิตวิทยาการบินทีเ่ ป็ นทีย่ อมรับในระดับนานาชาติ ในช่วงเวลาหลายปี ทผ่ี ่านมา มีผทู้ ผ่ี ่าน
การทดสอบเข้ามาเป็ นนักบินฝึ กหัดทุนการบินไทยประมาณร้อยละ 2 ถึงร้อยละ 3 ของจํานวนผูส้ มัคร และมีนักบินผูม้ ี
ใบอนุ ญาตนักบินพาณิชย์ตรีประมาณร้อยละ 10 ถึงร้อยละ 15 ทีผ่ ่านขัน้ ตอนการสรรหานักบินใหม่ทผ่ี ่านการสรรหานี้
จะได้เป็ นนักบินผูช้ ่วยก็ต่อเมื่อผ่านการฝึ กอบรมหลักสูตรนักบินพาณิชย์เบือ้ งต้น (Airline Transition Training) หลักสูตร
การฝึ กบินเฉพาะแบบ (Aircraft Type Course) ตามแบบเครื่องบินของบริษัทฯ ที่จะทําการบิน และมีประสบการณ์ ใน
เส้นทางการบินและผ่านการตรวจสอบมาตรฐานการบินเป็ นที่เรียบร้อยแล้ว (การฝึ กอบรมดังกล่าวจะใช้เวลาประมาณ 2 ปี
สําหรับนักเรียนฝึ กหัดทุนการบินไทย และประมาณ 1 ปี สําหรับนักบินผู้ถือใบอนุ ญ าตนักบินพาณิชย์ตรี) และจะต้อง
ทํางานกับบริษทั ฯ หลังจากทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ เป็ นนักบินผูช้ ว่ ยเป็ นระยะเวลาไม่ต่าํ กว่า 8 ปี
ในการสรรหาพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษทั ฯ จะดําเนินการภายใต้นโยบายความต้องการอัตรากําลังพล
ในแต่ละปี ในปี 2554 ได้รบั พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจํานวน 468 อัตรา โดยดําเนินการตามเกณฑ์ท่ีบริษัทฯ
กําหนดไว้อย่างเข้มงวด เพือ่ ให้ได้บุคคลทีม่ คี ุณลักษณะเพรียบพร้อมทัง้ ทางด้านความรูค้ วามสามารถ การทํางานเป็ นทีม
มีบุคลิกภาพทีด่ แี ละมีกริยามารยาทของความเป็ นไทย ตลอดจนมีสขุ ภาพอนามัยทีแ่ ข็งแรงสมบูรณ์
บริษัทฯ สามารถรักษาบุคลากรการบินไว้ได้ โดยอาศัยข้อตกลงตามสัญญาจ้างที่พนักงานจะได้รบั เงินเดือน
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อ่นื ๆ รวมถึงยังได้รบั สวัสดิการอื่นนอกเหนือจากทีก่ ฏหมายกําหนด เช่น การได้รบั ส่วนลด
บัตรค่าโดยสารเครื่องบิน เป็ นต้น นอกจากนี้บริษทั ฯ ยังสนับสนุ นเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและส่งเสริมให้พนักงานมี
ความรักและความผูกพันต่อองค์กร อีกทัง้ บริษทั ฯ ยังได้จดั ให้มกี ารฝึกอบรมและโครงการพัฒนาขีดความสามารถให้แก่
บุคลากรอย่างสมํ่าเสมอ จึงทําให้บริษทั ฯ สามารถรักษาบุคลากรการบินไว้ได้
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สิ ทธิ ประโยชน์ และสวัสดิ การของพนักงาน
บริษทั ฯ มีนโยบายการให้สทิ ธิประโยชน์ดา้ นเงินเดือนและค่าตอบแทนแก่พนักงานทีเ่ ป็ นธรรมและแข่งขันได้
ในธุรกิจ ซึ่งผลตอบแทนที่ให้แก่พนักงานนี้จะเชื่อมโยงกับผลการปฏิบตั ิงาน เป็ นการให้ผลตอบแทนที่มุ่งเน้ นผลงาน
(Performance Based Reward) เฉพาะในส่ ว นของเงิน เดือ นและเงิน รางวัล ประจํ า ปี จะพิจ ารณาตามหลัก เกณฑ์ ท่ี
คณะกรรมการฝ่ ายบริหารงานนโยบายและคณะกรรมการบริษัทฯ กําหนด และพนักงานยังได้รบั สิทธิประโยชน์ อ่ืนๆ ที่ไม่น้อยกว่า
ทีก่ ฎหมายกําหนด
ในเรื่อ งสวัส ดิก าร บริษ ัท ฯ ได้ใ ห้ค วามสํา คัญ ด้า นอาชีว อนามัย และสภาพแวดล้อ มในการทํา งาน รวมถึง
การตระหนักในความปลอดภัยแก่ชวี ติ และทรัพย์สนิ ของพนักงาน จึงมีการกําหนดนโยบายและะส่งเสริมให้มกี ารกํากับ
ดูแลเพื่อให้พนักงานได้ทํางานในทีป่ ลอดภัยและมีการควบคุมภยันตรายอย่างใกล้ชดิ ตลอดจนมีการตรวจรักษาสุขภาพ
อนามัยแก่พนัก งาน โดยจัดให้ม แี พทย์และพยาบาลประจําสํานัก งานในช่วงเวลาปฏิบตั ิงาน รวมถึงจัดให้มมี าตรการ
การดูแลสุขภาพอนามัยของพนักงานอย่างสมํ่าเสมอตลอดปี โดยจัดให้มกี ารสัมมนาและประชาสัมพันธ์แนวทางการ
ป้ องกันโรค นอกจากนี้ บริษทั ยังส่งเสริมให้พนักงานได้ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพทีด่ ี โดยได้จดั สถานทีแ่ ละอุปกรณ์การ
ออกกําลังกาย เป็ นต้น
บริษทั ฯ มีกองทุนบําเหน็จสําหรับพนักงานประจําทีบ่ ริษทั ฯ ว่าจ้างก่อนวันที่ 26 มิถุนายน 2535 และได้จดั ตัง้
กองทุนสํารองเลีย้ งชีพสําหรับพนักงานประจําทีว่ า่ จ้างตัง้ แต่วนั ที่ 26 มิถุนายน 2535 และสําหรับพนักงานทีว่ ่าจ้างก่อนวัน
ดังกล่า วซึ่งประสงค์จ ะลาออกจากการเป็ น สมาชิก กองทุน บํา เหน็จ เพื่อสมัค รเข้า เป็ น สมาชิก กองทุน สํา รองเลี้ยงชีพ
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษทั ฯ มีพนักงานที่เป็ นสมาชิกกองทุนบําเหน็จ จํานวน 3,041 คน และพนักงานทีเ่ ป็ น
สมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพจํานวน 21,384 คน ทัง้ กองทุนบําเหน็จและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเป็ นกองทุนทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้
เพื่อพนักงานจะได้ม ีคุณภาพชีวติ ที่ม นคงและมี
ั่
หลักประกันยามพ้นสภาพจากการเป็ นพนักงาน บริษัทฯ โดยทัง้ สอง
กองทุนจัดตัง้ ขึน้ เฉพาะสําหรับพนักงานของบริษทั ฯทีไ่ ด้รบั การว่าจ้างเป็ นพนักงานประจําในประเทศไทยหรือพนักงานที่
ถูกโอนไปทํางานชัวคราวในต่
่
างประเทศ
ตารางแสดงผลตอบแทนที่เป็ นตัวเงิ นที่จ่ายให้แก่พนักงานตามปี หรือรอบระยะเวลาที่แสดงไว้
หน่ วย : ล้านบาท
ผลตอบแทนที่เป็ นตัวเงิ นแก่พนักงาน

ปี 2554

ปี 2553

ปี 2552

พนักงานทัวไป
่

21,841

24,054

18,252

นักบิน

5,624

5,296

4,338

พนักงานต้อนรับบนเครือ่ งบิน

8,591

8,778

7,346

รวม

36,056

38,128

29,936

หมายเหตุ : จํานวนรวมผลตอบแทนอาจไม่ตรงกับผลรวมผลตอบแทนของพนักงานแต่ละประเภท เนือ่ งจากมีการปัดเศษทศนิยม

นโยบายการพัฒนาและฝึ กอบรมพนักงาน
บริษทั ฯ กําหนดวางกลยุทธ์และแนวทางการดําเนินงานโดยมุ่งพัฒนาศักยภาพของพนักงานเพื่อให้เกิดความ
เชี่ยวชาญที่สามารถทํางานให้แก่องค์กรได้อย่างมีผลิตภาพสูงและพร้อมรับการขยายตัวและการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
โดยบูรณาการระหว่างการพัฒนาบุคคล การพัฒนาอาชีพ และการพัฒนาองค์การ เพือ่ มุง่ เน้นการเรียนรูข้ องบุคคลไปสูท่ มี
การเรียนรูแ้ ละองค์กรแห่งการเรียนรู้
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สําหรับเครื่องมือในการเสริมสร้างการเรียนรู้ บริษทั ฯ ได้รเิ ริม่ ให้มโี ครงการบริหารจัดการคนดีคนเก่งขององค์กร
หรือทีเ่ รียกว่า THAI High Flyer Program เป็ นการส่งเสริมให้บุคลากรได้รบั การพัฒนาทีแ่ ตกต่างกันปรับเปลีย่ นรูปแบบ
จากเดิมทีเ่ น้นเฉพาะการฝึ กอบรมด้วยหลักสูตรต่างๆ เป็ นการสังสมประสบการณ์
่
โดยผูบ้ ริหารระดับสูงมีส่วนร่วมในการ
ให้ความรูแ้ ละคําแนะนํ า ตลอดจนถึงการหมุนเวียนเปลีย่ นงาน เพื่อให้มคี วามสามารถรอบด้าน พร้อมสําหรับการเติบโต
ในเส้นทางอาชีพทีม่ คี วามชัดเจน เป็ นการเสริมสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร ด้วยตระหนักว่าบุคลากรเป็ น
ทรัพยากรบุคคลที่มคี ่ายิง่ จึงได้เร่งดําเนินการด้านการบริหารจัดการความรู้ โดยสนับสนุ นให้มกี ารถ่ายโอนความรูข้ อง
ผูเ้ ชีย่ วชาญทีเ่ ป็ นภูมปิ ั ญญาของการบินไทยอย่างเป็ นระบบจัดกิจกรรมและเวทีการแลกเปลีย่ นเรียนรูจ้ ากคนรุ่นเก่าสู่คน
รุ่นใหม่ ซึ่งนําไปสู่การปรับเปลีย่ นวัฒนธรรมองค์กรทีพ่ งึ ประสงค์ได้อย่างถาวรและเกิดการพัฒนาอย่างยังยื
่ นอันเป็ นการ
เพิม่ ขีดความสามารถและสร้างความสําเร็จในการแข่งขันขององค์กร
พนักงานทัวไป
่
บริษัทฯ ให้ความสําคัญในการฝึ กอบรมพนักงานทุกฝ่ ายทุกระดับ โดยฝ่ ายฝึ กอบรมและพัฒนาของบริษัทฯ
มีหน้ าที่ในการวางแผนการจัดทําหลักสูตรและดํา เนิน การฝึ ก อบรม โดยมีห ลัก สูต รทัง้ ด้า นการบริห ารจัด การสําหรับ
ผูบ้ ริหาร และการพัฒนาทักษะด้านเทคนิคเฉพาะด้าน ด้านทัศนคติและความรู้ ตลอดจนด้านการทบทวนการปฏิบตั ิงาน ซึง่ พนักงาน
ทุกคนต้องเข้ารับการอบรมอย่างสมํ่าเสมอ
บุคลากรการบิน
บริษัทฯ ให้ความสําคัญในการฝึ กอบรมนักบินและพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินอย่างมาก เพื่อให้บุคลากรมี
ทักษะและความสามารถทีเ่ พียงพอต่อการให้บริการผูโ้ ดยสาร บริษทั ฯได้จดั หลักสูตรการฝึกอบรมนักบินเบือ้ งต้น (Airline
Transition Training) เพื่อผลิตบุคลากรที่มปี ระสิทธิภาพในการปฏิบตั ิการบิน ซึ่งความรับผิดชอบในส่วนนี้เป็ นของฝ่ าย
พัฒ นาทรัพยากรการบินของบริษัทฯ ทัง้ นี้ บริษัทฯ มีเป้ าหมายจะผลิตนักบินประมาณปี ละ70 คน ในส่วนของพนักงาน
ต้อนรับบนเครื่องบิน พนักงานทุกคนจะต้องผ่านการฝึกฝนทัง้ ภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิ และมีกระบวนการทดลองงานบริการ
บนเครือ่ งบินอีก 6 เดือน บริษทั ฯ ยังจัดให้มกี ารฝึกอบรมการพัฒนาทัศนคติต่องานและลูกค้า จัดสัมมนาพนักงานต้อนรับ
บนเครือ่ งบินในทุกระดับชัน้ เพือ่ ปลุกจิตสํานึกการให้บริการทีด่ ี
บุคลากรการบินประกอบด้วย :
นักบิน
บริษัทฯ ให้ความสําคัญกับการฝึ กอบรมนักบินเป็ นอย่างยิง่ เพื่อให้ได้นักบินที่ได้มาตรฐานตามกฎเกณฑ์ของ
องค์การการบิน พลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization) บริษัท ฯ จะส่งผู้ท่ีผ่านการสอบ
คัดเลือกไปฝึ กอบรมเพื่อเป็ นนักบินทีส่ ถาบันการฝึ กบิน เป็ นเวลา 12 เดือน เพื่อให้ได้รบั ใบอนุ ญาตนักบินพาณิชย์ตรีจาก
กรมการบิน พลเรือ น เมื่อ ได้ร บั ใบอนุ ญ าตนัก บิน แล้ว นัก บิน จะเข้า รับ การฝึ ก อบรมในหลัก สูต รนัก บิน เบื้อ งต้น
(Airline Transition Training) หลัก สูต รการฝึ ก บิน เฉพาะแบบ (Aircraft Type Course) และหลัก สูต รการฝึ ก
เปลี่ย นแบบเครื่อ งบิน (Aircraft Conversion Course) เป็ น เวลาอย่า งน้อ ย 12 เดือ น นั ก บิน ดังกล่ า วจึงจะได้ร บั
ใบอนุ ญาตจากกรมการบินพลเรือนให้ทําการบินกับเครื่องบินของบริษทั ฯ นักบินผูช้ ่วยของบริษทั ฯ จะต้องมีประสบการณ์
ด้านการบินอย่างน้อย 8 ปี นักบินผูช้ ่วยทีผ่ ่านการประเมินจะได้รบั การคัดเลือกเข้ารับการทดสอบและพิจารณาเลื่อนตําแหน่ ง
เป็ นกัปตันหรือนักบินทีห่ นึ่ง (Pilot in Command) ปั จจุบนั บริษทั ฯ มีเครือ่ งฝึกบินจําลองสําหรับแบบของเครือ่ งบินแบบโบอิง้
และแบบแอร์บสั ที่บริษัทฯ ทําการบินอยู่จํานวน 6 แบบ ติดตัง้ อยู่ท่สี ํานักงานใหญ่ของบริษทั ฯ เพื่อใช้ในการฝึ กอบรมและ
เพิม่ พูนทักษะของนักบิน โดยนักบินจะสามารถทําการฝึ กการนําเครื่องบินขึน้ และลงจอด ณ ท่าอากาศยานต่างๆ ได้ทวโลก
ั่
ในสภาพภูมอิ ากาศทุกประเภททัง้ ภาวะปกติและฉุกเฉิน นอกจากนี้ นักบินทุกคนจะต้องผ่านการตรวจสุขภาพตามระยะเวลา
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ที่กาํ หนด และต้อ งเข้า รับ การฝึ ก อบรมด้า นความปลอดภัย ในด้า นการปฏิบ ตั ิก ารบิน โดยทั ่วไปนัก บิน ของบริษัท ฯ
จะเกษียณอายุเมือ่ มีอายุครบ 60 ปี
พนักงานต้อนรับบนเครือ่ งบิน
ผูท้ บ่ี ริษทั ฯรับเข้าเป็ นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจะได้รบั การฝึ กอบรมทีศ่ ูนย์ฝึกอบรม เป็ นเวลาไม่น้อยกว่า
3 เดือน และมีการฝึ กอบรมเพิม่ เติมตลอดระยะเวลาการทํางาน พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินมีสทิ ธิได้รบั การพิจารณา
เลื่อนตําแหน่งเป็ นหัวหน้าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหลัง จากปฏิบ ัติง านในตํา แหน่ ง พนัก งานต้อ นรับ บนเครื่อ งบิน
เป็ น เวลา 10 ปี และมีสทิ ธิได้รบั การพิจารณาเลื่อนตําแหน่ งเป็ นผูจ้ ดั การเทีย่ วบินหลังจากปฏิบตั งิ านในตําแหน่ งหัวหน้า
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเป็ นเวลา 2 ปี โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตั ิงาน ผลสอบข้อเขียน การสัมภาษณ์ และ
คะแนนการวัดผลภาษาอังกฤษ
บริษทั ฯ ให้ความสําคัญในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินอย่างต่อเนื่อง โดยมีการวาง
แผนการฝึ กอบรมสําหรับพนักงานตัง้ แต่แรกเข้า การฝึ กอบรมสําหรับเปลี่ยนแบบเครื่องบิน และการฝึ กอบรมสําหรับ
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินทีไ่ ด้รบั การเลื่อนตําแหน่งสูงขึน้ จนถึงระดับผูจ้ ดั การเทีย่ วบิน พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
ทุกคน จะได้รบั การฝึ กอบรมเพื่อทบทวนเรื่องระบบความปลอดภัย และการบริการอย่างน้อย 1 ครัง้ ภายใน 1 ปี โดยให้
ความสําคัญกับการฝึ กอบรมทัง้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ ให้พนักงานมีความรูค้ วามชํานาญ มีทศั นคติและใจรักต่องาน
บริการ (Service-Minded) ควบคูไ่ ปกับความตระหนักด้านความปลอดภัย
นอกจากพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจะได้รบั การฝึ กอบรมตามหลักสูตรดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังมีหลักสูตรที่
เสริมสร้างศักยภาพเฉพาะทางในสายงานวิชาชีพด้านการบิน อันได้แก่ หลักสูตรการพัฒ นาบุคลิกภาพ หลักสูตรการ
เรียนรูแ้ ละทําความเข้าใจกับอารมณ์และความรูส้ กึ ของตนเอง เพื่อเป็ นการพัฒนาศักยภาพส่วนตัวของพนักงาน และเป็ น
การเพิม่ ประสิทธิภาพการบริการให้ดยี งิ่ ขึน้ นอกจากนี้ บริษทั ฯ ให้ความสําคัญกับการตรวจติดตาม การประเมินผลการ
ปฏิบตั งิ านของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินทุกระดับ โดยได้กําหนดมาตรฐานการประเมินผลให้พนักงานต้อนรับบน
เครือ่ งบินทุกคนได้รบั การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน 4 ครัง้ ต่อปี เป็ นอย่างน้อย

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพนักงาน

หน่ วย : ล้านบาท
ปี 2554

ปี 2553

ปี 2552

รายจ่ายในการพัฒนาพนักงานทัวไป
่

90

133

85

รายจ่ายในการพัฒนานักบิน

659

337

356

รายจ่ายในการพัฒนาพนักงานต้อนรับบนเครือ่ งบิน

14

11

9

763

481

450

รายจ่ายในการพัฒนาพนักงาน

รวม

การบริหารงานแรงงานสัมพันธ์ สหภาพแรงงานรัฐวิ สาหกิ จการบินไทย และการคุ้มครองแรงงาน
แนวทางด้านแรงงานสัมพันธ์ของบริษทั ฯ
บริษัทฯ มุ่งมันให้
่ พ นักงานของบริษัท ฯ ได้รบั การคุ้ม ครองและดูแลสภาพการจ้าง ตามที่พ ระราชบัญ ญัติ
แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 กําหนด ซึง่ กฎหมายดังกล่าวถือว่าเป็ นกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ในรัฐวิสาหกิจ
เพื่อให้ความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ ายบริหารกับพนักงานและลูกจ้างของบริษทั ฯ มีสทิ ธิหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในขอบเขต
ทีเ่ หมาะสมในส่วนความสัมพันธ์กบั สหภาพแรงงานฯ มีการร่วมปรึกษาหารือในระบบทวิภาคี โดยคณะกรรมการกิจการ
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สัมพันธ์เป็ นประจําทุกเดือน แม้ว่าจะมีการเสนอข้อเรียกร้องจากพนักงานบ้างก็สามารถเจรจาทําความเข้าใจและตกลงกัน
ได้ดว้ ยดีตามกระบวนการและขัน้ ตอนทีก่ ฎหมายกําหนด
แนวทางด้านการคุ้มครองแรงงาน
บริษทั ฯ จัดให้มคี ณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน ของทุกหน่วยงาน
ในบริษัทฯ โดยคณะกรรมการความปลอดภัยฯ จะมีการประชุมเป็ นประจําทุกเดือน นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดให้มกี าร
อบรมและแต่งตัง้ เจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัยในการทํางานในระดับหัวหน้างานและระดับบริหารเพื่อดูแลสภาพแวดล้อมและ
ลักษณะงานพร้อมทัง้ จัดให้มอี ุปกรณ์และเครือ่ งมือเพือ่ ความปลอดภัยในการทํางานให้กบั พนักงานตามทีก่ ฎหมายกําหนด
8.3

คู่มือกรรมการบริษทั ฯ

ในฐานะที่คณะกรรมการบริษทั ฯ เป็ นผูร้ บั มอบอํานาจจากผูถ้ อื หุ้นให้ดําเนินภารกิจต่างๆ ของบริษทั ฯ เพื่อให้
เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ผถู้ อื หุน้ มีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของบริษทั ฯ
และควบคุมการดําเนินงานของฝ่ ายบริหารให้เป็ นไปตามนโยบายและทิศทางทีก่ าํ หนด รวมทัง้ มีหน้าทีใ่ นการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้
เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษทั ฯ ตลอดจนปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้เป็ นไปตามมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ ของบริษัทฯ ด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มสี ่วนได้เสีย ซึ่งได้แก่ ผู้ถือหุ้น
นักลงทุน พนักงาน ลูกค้า คูค่ า้ เจ้าหนี้ หน่วยงานของรัฐ ชุมชน และสิง่ แวดล้อม
ดังนี้ เพือ่ ให้ภารกิจหลักของคณะกรรมการบริษทั ฯ ดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริษทั ฯ จึงได้
จัดทําคู่มอื กรรมการบริษทั ฯ ขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจ ในบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริษั ท ฯ ต่ อ ผู้ ถื อ หุ้ น รวมทั ง้ ได้ เ ข้ า ใจถึ ง หลัก เกณฑ์ ท่ี สํ า คัญ เกี่ ย วกั บ คณะกรรมการ และ
คณะอนุ กรรมการชุดต่างๆ รวมทัง้ นโยบาย ข้อมูลที่สําคัญเกี่ยวกับบริษัทฯ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการ
หลักเกณฑ์ กฎระเบียบ
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9. การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
บริษัท ฯ จัด ให้ม ีร ะบบการควบคุ ม ภายในที่เพีย งพอกับ การดํา เนิ น การธุ ร กิจ และมีก ารติด ตามประเมิน ผล
อย่า งสมํ่ า เสมอ เพื่อ ให้ค วามมัน่ ใจว่า ระบบที่ว างไว้ส ามารถดํา เนิ น ไปได้อ ย่า งเหมาะสมกับ สภาพแวดล้อ มที่ม ีก าร
เปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับระดับความเสีย่ งที่ยอมรับได้ โดยมีโครงสร้างการควบคุมภายในครบทัง้ 5 องค์ประกอบ
ตามมาตรฐาน (Committee of Sponsoring Organization of The Treadway Commission : COSO) ทั ้ง นี้ ผลการ
ประเมินการควบคุมภายใน สรุปได้ดงั นี้
1.

สภาพแวดล้อมการควบคุม

บริษทั ฯ มีสภาพแวดล้อมการควบคุมในภาพรวมที่เพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับนโยบายการควบคุม
ภายในของบริษทั ฯ มีการทบทวนและปรับปรุงเอกสารคําบรรยายลักษณะงานของผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคนให้ถูกต้อง
อย่างสมํ่าเสมอ มีการกําหนดดัชนีวดั ผลการดําเนินงานที่สําคัญ โดยระบุไว้ในคํารับรองการปฏิบตั ิหน้าที่ของผู้บริหาร
ตัง้ แต่ระดับผู้อํานวยการฝ่ ายขึ้น ไป เพื่อให้ก ารปฏิบตั ิห น้ าที่บรรลุผลตามเป้ าหมาย มีการวางแผนและทบทวนอัตรา
กําลังคนให้เหมาะสม รวมทัง้ มีการปรับปรุงคู่มอื การปฏิบตั งิ าน ตลอดจนส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมองค์กร THAI Spirit
และสนับสนุ นให้พนักงานเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาและเพิม่ พูนความรู้ ความสามารถ ตลอดจนคุณธรรมและจริยธรรม
ในการปฏิบตั งิ าน
2.

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงอย่างเพียงพอ มีการกําหนดวัตถุประสงค์ วิสยั ทัศน์ และพันธกิจไว้ในแผน
ยุทธศาสตร์ และแผนดําเนินงานเชิงกลยุทธ์ของบริษทั ฯ โดยมีการกําหนดตัวชีว้ ดั ความสําเร็จของแต่ละแผนฯ (Strategic
Success Measure/SSM) มีการระบุ วิเคราะห์ และประเมินความเสีย่ งทัง้ จากภายใน และภายนอก ตลอดจนจัดทําดัชนี
ชี้วดั ความเสี่ยงหลัก (Key Risk Indicator/KRI) เพื่อใช้เป็ นเครื่องมือในการเตือนภัยล่วงหน้ า (Early Warning) สําหรับ
ความเสีย่ งระดับองค์กรทุกรายการ มีการบริหารความเสีย่ งระดับฝ่ ายในทุกหน่วยงานของบริษทั ฯ และจัดทํารายงานการ
บริหารความเสีย่ งทุกไตรมาส ตามแนวทางทีร่ ะบุไว้ในคู่มอื การบริหารความเสีย่ ง โดยมีฝ่ายบริหารความเสีย่ งทําหน้าที่
ติดตามความคืบหน้าของแผนปฏิบตั กิ ารในการควบคุมความเสีย่ งอย่างต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ โดยจัดทํารายงานความ
คืบหน้าการบริหารความเสีย่ งเสนอต่อคณะกรรมการฝ่ ายบริหารงานนโยบายฯ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง และ
คณะกรรมการบริษทั ฯ อย่างสมํ่าเสมอ
3.

การควบคุมการปฏิ บตั ิ งานของฝ่ ายบริหาร

บริษทั ฯ มีกจิ กรรมการควบคุมทีเ่ พียงพอ ตลอดจนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลการประเมินความเสีย่ งของ
บริษัทฯ มีนโยบาย คู่มอื การปฏิบตั ิงานและระเบียบปฏิบตั ิสําหรับกิจกรรมที่สําคัญ เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร ซึ่งพนักงาน
ถือปฏิบตั ภิ ายใต้การกํากับดูแลของหัวหน้างาน และผูบ้ งั คับบัญชาตามสายงาน เช่น ระเบียบฯ ว่าด้วยอํานาจหน้าทีท่ าง
การเงิน ระเบีย บฯ ว่า ด้วยการบริห ารงานบุ ค คล และระเบีย บฯ ว่าด้วยการพัส ดุ เป็ น ต้น มีก ารแบ่ งแยกหน้ าที่ก าร
ปฏิบตั งิ านทีส่ าํ คัญ มีการเก็บรักษาทรัพย์สนิ ทีม่ คี า่ ไว้อย่างปลอดภัย และมีการตรวจนับทรัพย์สนิ กับทะเบียนทรัพย์สนิ ทุก
ปี มี ก ารสอบทานผลการดํ า เนิ น งานโดยฝ่ ายบริห ารอย่ า งสมํ่ า เสมอ มีก ารปฏิ บ ัติ ต ามระเบี ย บกฎเกณฑ์ ท่ี เป็ น
มาตรฐานสากลขององค์กรต่างๆ เช่น กรมการบินพลเรือน IATA ICAO และ ISO ต่างๆ เป็ นต้น นอกจากนี้ บริษทั ฯ มี
การติดตามและตรวจสอบการดําเนินงานทัง้ จากสํานักงานการตรวจสอบภายในของบริษทั ฯ และจากหน่วยงานภายนอกที่
เกีย่ วข้อง
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แบบ 56-1

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัท ฯ มีระบบสารสนเทศ และการสื่อสารที่เพียงพอต่อ การปฏิบ ัติงาน มีก ารใช้ระบบสารสนเทศสําหรับ
การบริห ารและตัด สิน ใจของฝ่ ายบริห าร มี Website ของบริษัท ฯ และมีระบบ Intranet คือ THAISphere เพื่อสื่อสาร
ข่าวสารและข้อมูลต่างๆ ภายในองค์กร หลายฝ่ ายได้จดั ทํา Webpage เพื่อสือ่ สารข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั งิ านของ
ฝ่ ายตลอดจนมีการรับข้อมูลข่าวสารจากภายนอกองค์กร เช่น ผลสํารวจของ IATA GAP UNFCCC หรือ Skytrax เป็ นต้น
บริษัท ฯ ได้ส นั บ สนุ น การพัฒ นาระบบสารสนเทศต่างๆ เช่ น ระบบ SAP และ Commercial Data Warehouse ซึ่งใช้
สําหรับปรับปรุงการดําเนินงาน เพื่อให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ เป็ นต้น นอกจากนี้ยงั ได้จดั ให้มรี ะบบการสื่อสารทัง้
ภายใน และภายนอกอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และเป็ นปั จจุบนั เช่น มีการประชุมภายในฝ่ าย มีการออกคําสัง่ ประกาศ
จัดทํา Bulletin Webboard ในระบบ Intranet และ Internet ซึง่ ทําให้การปฏิบตั งิ านดําเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ทันต่อสถานการณ์ รวมทัง้ มีการรับฟั งและพิจารณาข้อร้องเรียนจากภายในตามนโยบาย Whistle Blower Policy และ
ข้อร้องเรียนจากภายนอก อาทิ ลูกค้า คู่ค้า หรือผูถ้ อื หุน้ เพื่อนํ ามาปรับปรุงการบริหารจัดการภายในให้มปี ระสิทธิภาพ
มากขึน้
5.

ระบบติ ดตามประเมิ นผล

บริษทั ฯ มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ และเหมาะสม ผูบ้ ริหารทุกระดับรับทราบ
และตระหนักถึงความรับผิดชอบทีม่ ตี ่อการติดตามผลการปฏิบตั งิ านให้เป็ นไปตามแผนงาน โดยผูบ้ ริหารจัดให้มกี าร
ประชุมภายในฝ่ าย เพือ่ ติดตามผลการปฏิบตั งิ านให้บรรลุเป้ าหมายตามดัชนีชว้ี ดั (KPI) มีการจัดทํารายงานผลการ
ปฏิบตั งิ านเปรียบเทียบกับเป้ าหมายตามแผนงาน หรืองบประมาณ เสนอต่อผูบ้ ริหารเพือ่ พิจารณาปรับปรุงแก้ไขให้
เป็ นไปตามเป้ าหมายอย่างสมํ่าเสมอ มีการจัดทําการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self Assessment : CSA)
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 ในทุกฝ่ าย
สายงานและหน่วยธุรกิจ โดยได้รายงานผลการประเมินการควบคุมภายในของบริษทั ฯ ต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
คณะกรรมการบริษทั ฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ ทุกปี นอกจากนี้ ยังมีการตรวจสอบ และประเมินผลการควบคุม
ภายในเป็ นรายครัง้ โดยผูต้ รวจสอบจากสํานักงานการตรวจสอบภายในของบริษทั ฯ ตลอดจนมีผตู้ รวจสอบจากหน่วยงาน
ภายนอก เช่น Bureau Veritas IATA Operational Safety Audit (IOSA) กรมการบินพลเรือน และองค์กรมาตรฐานสากล
(ISO) ต่างๆ เป็ นต้น ซึง่ ผูบ้ ริหารได้ให้ความสําคัญและมีการพิจารณา เพือ่ ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผูต้ รวจสอบ
บริษทั ฯ ให้ความสําคัญกับการปฏิบตั งิ านอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมทัง้ สนับสนุ นให้มรี ะบบการตรวจสอบ
ภายในที่ดี จึงกํ า หนดให้สํา นั ก งานการตรวจสอบภายใน มีส ายการบังคับ บัญ ชาขึ้น ตรงต่ อ คณะกรรมการบริษัท ฯ
โดยคณะกรรมการบริษทั ฯ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูก้ ํากับดูแลเพื่อให้สาํ นักงานการตรวจสอบภายใน
สามารถปฏิบตั ิห น้ าที่ได้อย่างเป็ นอิสระและเที่ยงธรรม มีการสอบทานประเมินผลการบริหารความเสี่ยง การควบคุม
ภายใน และการกํากับดูแลกิจการที่เพียงพอและมีป ระสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดความมันใจว่
่ า การดําเนิน งานของบริษัท
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีการใช้จ่ายและลงทุนอย่างคุม้ ค่าสมประโยชน์ รายงานทางการเงินของบริษทั มีความถูกต้อง
สมบูรณ์ และเชื่อถือได้ การปฏิบตั ิงานของหน่ วยงานต่างๆ สอดคล้องกับนโยบาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง มีการดูแลรักษาทรัพย์สนิ และผลประโยชน์ ของบริษัทฯ มิให้เกิดการสูญเสีย หรือความเสียหาย ซึ่งรวมถึง
ความเสียหายจากการทุจริตและการประพฤติมชิ อบ ตลอดจนมีการปรับปรุงการปฏิบตั งิ านอย่างต่อเนื่อง มีการติดตาม
และประเมินผลการลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมลงทุนอื่นๆ ทัง้ นี้ ภาระหน้ าที่ของสํานักงานการตรวจสอบภายใน
ยังรวมถึงการให้คําปรึกษาแนะนําฝ่ ายบริหารในการปรับปรุงการควบคุมภายใน ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบตั ิ โดยสํานักงาน
การตรวจสอบภายในปฏิบ ัติงานตรวจสอบกระบวนการทํางานของบริษัท ฯ รวมทัง้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตาม
แผนการตรวจสอบที่ได้ร บั อนุ ม ัติจ ากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจัด ทํ า ขึ้น ตามแนวความเสี่ย ง โดยพิจ ารณาจาก
ส่วนที่ 1-9 หน้า 2

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

ผลกระทบและโอกาสที่อาจเกิดขึน้ ทีม่ ผี ลต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ของบริษทั ฯ ตลอดจนการตรวจสอบเฉพาะกิจตามที่
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ โดยรายงานผลการตรวจสอบต่อผูบ้ ริหารทีร่ บั ผิดชอบ กรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่ และ
คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นประจําทุกไตรมาส ในกรณีทพ่ี บหรือมีขอ้ สงสัยว่ามีรายการหรือการกระทําทีอ่ าจก่อให้เกิด
ความเสีย หายที่ม ีนั ย สํา คัญ ต่ อ ผลการดํ า เนิ น งานของบริษั ท ฯ หัว หน้ า สํ า นั ก งานการตรวจสอบภายในจะรายงาน
ต่อกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่และคณะกรรมการตรวจสอบทันที
ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษั ท ฯ ได้ใ ห้ค วามเห็น ว่ า ระบบการควบคุ ม ภายในของบริษั ท ฯ มีค วามเพีย งพอ
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 2554 ดังนี้
นิ ติบคุ คล/บริษทั
ที่อาจมี
ความขัดแย้ง
กระทรวงการคลัง

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการระหว่างกัน

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สําหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2554

 กระทรวงการคลังเป็ นผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ของบริษทั ฯ โดยถือ
หุน้ ประมาณร้อยละ 51.03
 กรรมการของบริษทั ฯ ได้แก่
นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม เป็ น
ปลัดกระทรวงการคลัง

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สําหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2553

กระทรวงการคลังกูเ้ งินจากสถาบัน
การเงินต่างประเทศให้บริษทั ฯ กู้
ต่อ ประกอบด้วย
• เงินกูย้ มื ระยะยาว ซึง่ ยังคงมี
ยอดคงค้างและดอกเบีย้ จ่าย
ดังนี้
- เงินกูย้ มื ระยะยาวคงค้าง
- ดอกเบีย้ จ่าย

การกําหนดราคา/เงือ่ นไขเป็ นไปตามปกติของธุรกิจ ซึง่
เป็ นไปในแนวทางเดียวกันกับการกําหนดเงือ่ นไขกับ
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน โดยมีรายละเอียด
เงือ่ นไขสําคัญดังนี้

1,273.28
87.06

1,211.85
205.45

• เงินกูย้ มื ระยะสัน้ ซึง่ ยังคงมียอด
คงค้างและดอกเบีย้ จ่ายดังนี้
- เงินกูร้ ะยะสัน้ คงค้าง
- ดอกเบีย้ จ่าย

0.00
0.00

0.00
0.49

ส่วนที่ 1-10 หน้าที่ 1

อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ7. 07 ต่อปี
อายุเงินกู้ 20 ปี
ครบกําหนดสัญญา 30 กันยายน 2556

อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 2.20 ต่อปี
อายุเงินกู้ 1 ปี
ครบกําหนดสัญญา 8 มกราคม 2553

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

นิ ติบคุ คล/บริษทั
ที่อาจมี
ความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

แบบ 56-1

ลักษณะของรายการระหว่างกัน

• บริษทั ฯ มีรายการเช่าทีด่ นิ จาก
ทีร่ าชพัสดุ กระทรวงการคลัง
ดังนี้
- เช่าทีด่ นิ ราชพัสดุ จังหวัด
ระยอง
- เช่าทีด่ นิ ราชพัสดุ จังหวัด
ขอนแก่น
- เช่าทีด่ นิ ราชพัสดุ จังหวัด
อุดรธานี
- เช่าทีด่ นิ ราชพัสดุ จังหวัด
สุราษฎร์ธานี
- เช่าทีด่ นิ ราชพัสดุ จังหวัด
กระบี่

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สําหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2554
4.41

ส่วนที่ 1-10 หน้าที่ 2

สําหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2553
4.02

เงื่อนไข/นโยบายราคา

กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ ําหนด
ให้กบั บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

นิ ติบคุ คล/บริษทั
ที่อาจมี
ความขัดแย้ง
ธนาคารออมสิน

ความสัมพันธ์

แบบ 56-1

ลักษณะของรายการระหว่างกัน

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สําหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2554

 กระทรวงการคลัง ซึง่ เป็ นผูถ้ อื
หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ มี
อํานาจควบคุมธนาคารออมสิน

สําหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2553

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

0.00
0.00

 เงินกูย้ มื ระยะยาว
- ยอดเงินคงค้าง
- ดอกเบีย้ จ่าย

5,034.00
236.12

ส่วนที่ 1-10 หน้าที่ 3

เงื่อนไข/นโยบายราคา

0.00
8.33

6,606.00
485.74

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 มี 2 รายการ ดังนี้
- สัญญาเงินกูท้ 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 มีอายุ
เงินกู้ 7 ปี ครบกําหนดสัญญา 8 ตุลาคม 2558
3) อัตราดอกเบีย้ THBFIX บวกร้อยละ 0.55 ต่อปี มีอายุ
เงินกู้ 7 ปี ครบกําหนดสัญญา 13 ตุลาคม 2558
- สัญญาวงเงินกูห้ มุนเวียน (Committed Revolving
Credit Line) วงเงินไม่เกิน 7,000 ล้านบาท ระยะเวลาไม่
เกิน 7 ปี ปั จจุบนั ยังไม่มกี ารใช้วงเงิน แต่มกี ารจ่าย
ค่าธรรมเนียมวงเงินกูท้ ย่ี งั ไม่ได้เบิกใช้ในอัตราร้อยละ
0.25 ต่อปี

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

นิ ติบคุ คล/บริษทั
ที่อาจมี
ความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

แบบ 56-1

ลักษณะของรายการระหว่างกัน

สําหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2554
2. บริษทั ฯ ขายบัตรโดยสาร
เครือ่ งบิน ให้บริการเช่าพืน้ ที่
และบริการอื่น ๆ แก่ธนาคาร
ออมสิน
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี้คงค้าง

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)

 กระทรวงการคลัง ซึง่ เป็ นผูถ้ อื บริษทั ฯ ได้กเู้ งินระยะยาวจาก
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ มี
อํานาจควบคุมธนาคารอิสลาม ซึง่ ยังคงมียอดคงค้างและผลกําไร
ทีต่ อ้ งชําระดังนี้
แห่งประเทศไทย
- เงินกูย้ มื ระยะยาวคงค้าง
 กรรมการของบริษทั ฯ ได้แก่
- การชําระผลกําไร
นายธีรศักดิ ์ สุวรรณยศ เป็ น
กรรมการผูจ้ ดั การ ของ
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศ
ไทย
หมายเหตุ นายธีรศักดิ ์
สุวรรณยศ เป็ นกรรมการบริษทั ฯ
เมือ่ วันที่ 27 เมษายน 2554

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สําหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2553
กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ ําหนด
ให้กบั บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

7.14
1.05

1,000.00
80.41

ส่วนที่ 1-10 หน้าที่ 4

4.99
0.96

1,500.00
239.87

การกําหนดราคา/เงือ่ นไขเป็ นไปตามปกติของธุรกิจ ซึง่
เป็ นไปในแนวทางเดียวกันกับการกําหนดเงือ่ นไขกับ
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน โดยมีรายละเอียด
เงือ่ นไขสําคัญ ดังนี้
อัตรากําไร SPRL ลบร้อยละ 1.00 ต่อปี
อายุเงินกู้ 5 ปี
ครบกําหนดสัญญา 31 ธันวาคม 2556

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

นิ ติบคุ คล/บริษทั
ที่อาจมี
ความขัดแย้ง
บริษทั ไปรษณียไ์ ทย จํากัด

การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย

ความสัมพันธ์

แบบ 56-1

ลักษณะของรายการระหว่างกัน

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สําหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2554

 กระทรวงการคลังเป็ นผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ของบริษทั ไปรษณีย์
ไทย จํากัด และของบริษทั ฯ

 กระทรวงการคลังเป็ นผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ของการท่องเทีย่ ว
แห่งประเทศไทย และของ
บริษทั ฯ

1. บริษทั ฯ ซือ้ บริการฝากส่ง
ไปรษณียใ์ นประเทศและ
ต่างประเทศ และจ้างขนส่งเทป
Back up จากบริษทั ไปรษณีย์
ไทย จํากัด
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง
2. บริษทั ฯ ขายบัตรโดยสาร
เครือ่ งบิน แก่บริษทั ไปรษณีย์
ไทย จํากัด
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี้คงค้าง
บริษทั ฯ ขายบัตรโดยสาร
เครือ่ งบิน และให้เช่าสํานักงาน
สาขาทีจ่ งั หวัดตรัง แก่
การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี้คงค้าง

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สําหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2553
กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ ําหนด
ให้กบั บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน และเป็ นไป
ตามราคาตลาด

15.78
0.00

31.10
0.02
กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ ําหนด
ให้กบั บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

0.79
0.16

1.24
0.38
กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ ําหนด
ให้กบั บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

56.89
6.28

ส่วนที่ 1-10 หน้าที่ 5

77.52
5.51

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

นิ ติบคุ คล/บริษทั
ที่อาจมี
ความขัดแย้ง
บริษทั ปตท. จํากัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์

แบบ 56-1

ลักษณะของรายการระหว่างกัน

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สําหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2554

1. บริษทั ฯ ซือ้ นํ้ามันเครือ่ งบินและ
 กระทรวงการคลังเป็ นผูถ้ อื หุน้
นํ้ามันรถยนต์จากบริษทั ปตท.
รายใหญ่ของ บริษทั ปตท.
จํากัด (มหาชน)
จํากัด (มหาชน) และของ
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
บริษทั ฯ
- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง
 กรรมการของบริษทั ฯ ได้แก่
2. บริษทั ฯ ขายบัตรโดยสาร
นายอําพน กิตติอาํ พน และ
เครือ่ งบิน แก่บริษทั ปตท.
นายพิชยั ชุณหวชิร เป็ น
จํากัด (มหาชน)
กรรมการของบริษทั ปตท.
- ยอดรายได้รวม
จํากัด (มหาชน)
- ยอดลูกหนี้คงค้าง
หมายเหตุ นายพิชยั ชุณหวชิร
ลาออกจากตํ า แหน่ ง กรรมการ
บริษั ท ฯ เมื่อ วัน ที่ 22 เมษายน
2554

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สําหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2553
กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ ําหนด
ให้กบั บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน และเป็ นไป
ตามราคาตลาด

9,481.92
443.69

7,005.04
294.40
กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ ําหนด
ให้กบั บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

160.69
18.69

ส่วนที่ 1-10 หน้าที่ 6

60.31
15.78

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

นิ ติบคุ คล/บริษทั
ที่อาจมี
ความขัดแย้ง
บริษทั ปตท. สํารวจและผลิต
ปิ โตรเลียม จํากัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์

แบบ 56-1

ลักษณะของรายการระหว่างกัน

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สําหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2554

 บริษทั ปตท. จํากัด (มหาชน)
เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของ
บริษทั ปตท.สํารวจและผลิต
ปิ โตรเลียม จํากัด (มหาชน)
 กรรมการของบริษทั ฯ ได้แก่
นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ และ
นายพิชยั ชุณหวชิร เป็ น
กรรมการของบริษทั ปตท.
สํารวจและผลิตปิ โตรเลียม
จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุ นายพิชยั ชุณหวชิร
ลาออกจากตําแหน่งกรรมการ
บริษทั ฯ เมือ่ วันที่ 22 เมษายน
2554

บริษทั ฯ ขายบัตรโดยสาร
เครือ่ งบิน แก่บริษทั ปตท.สํารวจ
และผลิตปิ โตรเลียม จํากัด
(มหาชน)
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี้คงค้าง

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สําหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2553
กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ ําหนด
ให้กบั บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

146.53
0.00

ส่วนที่ 1-10 หน้าที่ 7

0.00
0.00

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

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

บริษทั เบอร์ลย่ี ุคเกอร์ จํากัด
(มหาชน)

ความสัมพันธ์

แบบ 56-1

ลักษณะของรายการระหว่างกัน

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สําหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2554

 กระทรวงการคลังซึง่ เป็ นผูถ้ อื
หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ เป็ น
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่โดยทางอ้อม
ของบริษทั บางจาก
ปิ โตรเลียม จํากัด (มหาชน)
 กรรมการของบริษทั ฯ ได้แก่
นายพิชยั ชุณหวชิร เป็ น
กรรมการของบริษทั บางจาก
ปิ โตรเลียม จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุ นายพิชยั ชุณหวชิร
ลาออกจากตําแหน่งกรรมการ
บริษทั ฯ เมือ่ วันที่ 22 เมษายน
2554
 กรรมการของบริษทั ฯ ได้แก่
นายวีระวงศ์ จิตต์มติ รภาพ
เป็ นกรรมการบริษทั
เบอร์ลย่ี คุ เกอร์ จํากัด
(มหาชน)

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

บริษทั ฯ ซือ้ สินค้าอุปโภคบริโภค
จากบริษทั เบอร์ลย่ี ุคเกอร์ จํากัด
(มหาชน)
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สําหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2553
กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ ําหนด
ให้กบั บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน และเป็ นไป
ตามราคาตลาด

18,965.57
2,733.30

12.11
3.19

ส่วนที่ 1-10 หน้าที่ 8

13,820.46
1,864.12

8.42
0.07

กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ ําหนด
ให้กบั บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน และเป็ นไป
ตามราคาตลาด

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

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

ความสัมพันธ์

แบบ 56-1

ลักษณะของรายการระหว่างกัน

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สําหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2554

1.บริษทั ฯ ประกอบกิจการและเช่า
 กระทรวงการคลังเป็ นผูถ้ อื หุน้
พืน้ ทีใ่ นเขตท่าอากาศยานต่าง ๆ
รายใหญ่ของบริษทั ท่าอากาศ
เพือ่ ใช้สาํ หรับจอดอากาศยาน
ยานไทย จํากัด (มหาชน) และ
จอดพาหนะ ขนถ่ายสินค้า เก็บ
ของบริษทั ฯ
อุปกรณ์ภาคพืน้ ดิน เก็บตูค้ อน
เทนเนอร์ ตัง้ สํานักงานสายการ
บิน และบริการอื่น ๆ จากบริษทั
ท่าอากาศยานไทย จํากัด
(มหาชน)
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง
2. บริษทั ฯ มีรายได้จากการขาย
บัตรโดยสารเครื่องบิน และได้รบั
ส่วนแบ่งรายได้ 2% จากการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการใช้
สนามบิน (Passenger Service
Charges) ให้กบั บริษทั ท่า
อากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี้คงค้าง

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สําหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2553
กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ ําหนด
ให้กบั บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน และเป็ นไป
ตามราคาตลาด

5,016.17
277.61

2,707.98
1,053.86
กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ ําหนด
ให้กบั บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

65.74
21.71

ส่วนที่ 1-10 หน้าที่ 9

54.87
9.04

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

นิ ติบคุ คล/บริษทั
ที่อาจมี
ความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

แบบ 56-1

ลักษณะของรายการระหว่างกัน

สําหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2554
 กรรมการของบริษทั ฯ ได้แก่
นายคณิศ แสงสุพรรณ เป็ น
กรรมการของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย

บริษทั ฯ ขายบัตรโดยสาร
เครือ่ งบิน แก่ธนาคาร
แห่งประเทศไทย
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี้คงค้าง

บริษทั ผลิตไฟฟ้ าและนํ้าเย็น
จํากัด

 การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย เป็ นผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ของ บริษทั ผลิต
ไฟฟ้ าและนํ้าเย็น จํากัด

บริษทั ฯ ซือ้ ไอนํ้าและนํ้าเย็น จาก
บริษทั ผลิตไฟฟ้ าและนํ้าเย็น จํากัด
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง

ราชการบริหารส่วนกลาง
ราชเลขานุการในพระองค์ฯ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร

 กรรมการของบริษทั ฯ ได้แก่
พล.อ.อ. สถิตย์พงษ์ สุขวิมล
เป็ นรองเลขาธิการพระราชวัง
ประจําสํานักพระราชวังพิเศษ
ของราชการบริหารส่วนกลาง
ราชเลขานุการในพระองค์ฯ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร

บริษทั ฯ ขายบัตรโดยสารเครือ่ งบิน
แก่ราชการบริหารส่วนกลาง
ราชเลขานุการในพระองค์ฯ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี้คงค้าง

ธนาคารแห่งประเทศไทย

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สําหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2553
กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ ําหนด
ให้กบั บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

24.45
1.31

30.86
11.09

20.28
1.13

0.00
0.00

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

35.22
45.23

ส่วนที่ 1-10 หน้าที่ 10

8.66
35.44

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

นิ ติบคุ คล/บริษทั
ที่อาจมี
ความขัดแย้ง
สํานักงานอัยการสูงสุด

สถาบันการบินพลเรือน

กรมการบินพลเรือน

ความสัมพันธ์

แบบ 56-1

ลักษณะของรายการระหว่างกัน

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สําหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2554

 กรรมการของบริษทั ฯ ได้แก่
นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ เป็ น
อัยการสูงสุด ของสํานักงาน
อัยการสูงสุด

บริษทั ฯ ขายบัตรโดยสาร
เครือ่ งบิน แก่สาํ นักงานอัยการ
สูงสุด
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี้คงค้าง

 กระทรวงการคลังเป็ นผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ของสถาบันการบิน
พลเรือน และของบริษทั ฯ

1. บริษทั ฯ จัดส่งนักบินบริษทั ฯ
ไปอบรมด้านกิจการบิน จาก
สถาบันการบินพลเรือน
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง

2. บริษทั ฯ ขายบัตรโดยสาร
เครือ่ งบิน แก่สถาบันการบินพล
เรือน
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี้คงค้าง
บริษทั ฯ ซือ้ บริการเช่าสํานักงาน
 กรรมการของบริษทั ฯ ได้แก่
ในเขตสนามบินตามสถานี และค่า
นายวรเดช หาญประเสริญ
เป็ นอธิบดีกรมการบินพลเรือน ลานจอดสนามบินจาก กรมการบิน
พลเรือน
ของกรมการบินพลเรือน
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
หมายเหตุ นายวรเดช
- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง
หาญประเสริญ ดํารงตําแหน่งกรรมการ
บริษทั ฯ เมือ่ วันที่ 11 พ.ย.2554

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สําหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2553
กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ ําหนด
ให้กบั บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

13.27
1.20

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

10.43
0.00

143.11
0.00
กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ ําหนด
ให้กบั บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

0.07
0.00

0.18
0.00
กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ ําหนด
ให้กบั บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน และเป็ นไป
ตามราคาตลาด

10.59
10.00

ส่วนที่ 1-10 หน้าที่ 11

0.00
0.00

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

นิ ติบคุ คล/บริษทั
ที่อาจมี
ความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

บริษทั ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อสี ต์
เอเชีย จํากัด
(บริษทั ย่อย)

 บริษทั ฯ เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
ของบริษทั ไทย-อะมาดิอุส
เซาท์อสี ต์เอเชีย จํากัด โดย
ถือหุน้ ประมาณร้อยละ 55
 กรรมการของบริษทั ฯ ได้แก่
นายคณิศ แสงสุพรรณ เป็ น
ประธานกรรมการ และ
ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ คือ
นายนิรุจน์ มณีพนั ธ์ เป็ น
กรรมการ ของ บริษทั
ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อสี ต์
เอเชีย จํากัด

แบบ 56-1

ลักษณะของรายการระหว่างกัน

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สําหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2554

1. บริษทั ไทย-อะมาดิอุส
เซาท์อสี ต์เอเชีย จํากัด ลงทุน
ในหุน้ กูข้ องบริษทั ฯ
- หุน้ กู้

2. บริษทั ฯ ขายบัตรโดยสาร
เครือ่ งบิน และให้บริการเช่าพืน้ ที่
สํานักงานและอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ แก่บริษทั
ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อสี ต์เอเชีย
จํากัด
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี้คงค้าง

50.78

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สําหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2553

0.00

การกําหนดราคา/เงือ่ นไขเป็ นไปตามปกติของธุรกิจ ซึง่
เป็ นไปในแนวทางเดียวกันกับการกําหนดเงือ่ นไขกับ
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน โดยมีรายละเอียด
เงือ่ นไขสําคัญดังนี้
อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 5.04 ต่อปี
อายุหนุ้ กูค้ งเหลือ 1 ปี 7 เดือน
ครบกําหนดสัญญา 22 พฤศจิกายน 2555
กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ ําหนด
ให้กบั บุคคลหรือกิจการอื่น ทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

3.04
0.32

ส่วนที่ 1-10 หน้าที่ 12

2.99
0.27

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

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

ความสัมพันธ์

แบบ 56-1

ลักษณะของรายการระหว่างกัน

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สําหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2554

 บริษทั ฯ เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ 1. บริษทั ฯ ซือ้ บริการจัดส่ง
พนักงานแรงงานภายนอก
ของบริษทั วิงสแปน
เพือ่ ปฏิบตั งิ านในบริษทั ฯ จาก
เซอร์วสิ เซส จํากัด โดยถือหุน้
บริษทั วิงสแปน เซอร์วสิ เซส
ประมาณร้อยละ 49
จํากัด
 ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ได้แก่
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
นายโชคชัย ปั ญญายงค์ เป็ น
- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง
ประธานกรรมการ และ
นายกวีพนั ธ์ เรืองผกา
2. บริษทั ฯ ให้บริการเช่าพืน้ ที่
นายปานฑิต ชนะภัย
สํานักงานและอุปกรณ์
นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ ์
สํานักงาน แก่บริษทั วิงสแปน
นายดนุ บุนนาค และ
เซอร์วสิ เซส จํากัด
นายนิรุจน์ มณีพนั ธ์ เป็ น
- ยอดรายได้รวม
กรรมการของบริษทั วิงสแปน
- ยอดลูกหนี้คงค้าง
เซอร์วสิ เซส จํากัด
หมายเหตุ นางวสุกานต์
วิศาลสวัสดิ ์ เป็ นกรรมการแทน
นายกวีพนั ธ์ เรืองผกา
(เกษียณอายุ) เมือ่ วันที่ 1 ตุลาคม
2554 และ นายดนุช บุนนาค เป็ น
กรรมการแทนนายปานฑิต
ชนะภัย เมือ่ วันที่ 1 ตุลาคม 2554
ของ บริษทั วิงสแปน เซอร์วสิ เซส
จํากัด

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สําหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2553
กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ ําหนด
ให้กบั บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน และเป็ นไป
ตามราคาตลาด

67.38
2.53

0.00
0.00
กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ ําหนด
ให้กบั บุคคลหรือกิจการอื่น ทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

0.36
0.00

ส่วนที่ 1-10 หน้าที่ 13

0.00
0.00

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

นิ ติบคุ คล/บริษทั
ที่อาจมี
ความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

บริษทั ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จํากัด
(บริษทั ย่อย)

 บริษทั ฯ เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
ของบริษทั ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง
จํากัด โดยถือหุน้ ประมาณ
ร้อยละ 49
 ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ได้แก่
นาวาอากาศตรีอษั ฎาวุธ
วัฒนางกูร นายโชคชัย
ปั ญญายงค์ และ
นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ ์
เป็ นกรรมการของบริษทั
ไทยไฟลท์เทรนนิง่ จํากัด
เมือ่ วันที่ 29 กรกฎาคม 2554
 บริษทั ฯ ถือหุน้ ในบริษทั
ดอนเมือง อินเตอร์เนชันแนล
่
แอร์พอร์ต โฮเต็ล จํากัด
ประมาณร้อยละ 40
 ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ได้แก่
นายปานฑิต ชนะภัย เป็ น
ประธานกรรมการ และ
เรืออากาศเอกมนตรี จําเรียง
เป็ นกรรมการของบริษทั
ดอนเมือง อินเตอร์เนชันแนล
่
แอร์พอร์ต โฮเต็ล จํากัด

บริษทั ดอนเมือง อินเตอร์
เนชันแนล
่
แอร์พอร์ต โฮเต็ล
จํากัด
(บริษทั ร่วม)

แบบ 56-1

ลักษณะของรายการระหว่างกัน

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สําหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2554

บริษทั ฯ ให้บริการใช้เครือ่ งมือและ
อุปกรณ์ในการฝึกอบรมด้านการ
บิน และให้บริการเช่าพืน้ ที่
สํานักงานและอุปกรณ์สาํ นักงาน
แก่ บริษทั ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง
จํากัด
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี้คงค้าง

บริษทั ฯ ซือ้ บริการห้องพักของ
บริษทั ดอนเมือง อินเตอร์เนชั ่นแนล
แอร์พอร์ต โฮเต็ล จํากัด สําหรับ
ผูโ้ ดยสารของบริษทั ฯ
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สําหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2553
กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ ําหนด
ให้กบั บุคคลหรือกิจการอื่น ทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

5.88
0.00

0.00
0.00

กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ ําหนด
ให้กบั บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน และเป็ นไป
ตามราคาตลาด
0.41
0.00

ส่วนที่ 1-10 หน้าที่ 14

0.90
0.00

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

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

ความสัมพันธ์

แบบ 56-1

ลักษณะของรายการระหว่างกัน

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สําหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2554

 บริษทั ฯ ถือหุน้ ในบริษทั
บริการเชือ้ เพลิงการบิน
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ประมาณร้อยละ 22.59
 ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ คือ
นายโชคชัย ปั ญญายงศ์
เรืออากาศเอกมนตรี จําเรียง
และนาวาอากาศตรี อัษฎาวุธ
วัฒนางกูร เป็ นกรรมการของ
บริษทั บริการเชือ้ เพลิงการ
บินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุ นาวาอากาศตรี
อัษฎาวุธ วัฒนางกูร ลาออกจาก
กรรมการ บริษทั บริการ
เชือ้ เพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด
(มหาชน) เมือ่ วันที่ 1 มิถุนายน
2554

1. บริษทั ฯ ซือ้ บริการเติมนํ้ามัน
เครือ่ งบินจากบริษทั บริการ
เชือ้ เพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด
(มหาชน)
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง
2. บริษทั ฯ มีการให้บริการขนส่ง
และการบริการด้านอาหาร
ให้แก่บริษทั บริการเชือ้ เพลิง
การบินกรุงเทพ จํากัด
(มหาชน)
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี้คงค้าง

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สําหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2553
กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ ําหนด
ให้กบั บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน และเป็ นไป
ตามราคาตลาด

394.03
36.36

368.70
37.15
กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ ําหนด
ให้กบั บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

0.03
0.00

ส่วนที่ 1-10 หน้าที่ 15

0.02
0.00

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

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

ความสัมพันธ์

แบบ 56-1

ลักษณะของรายการระหว่างกัน

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สําหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2554

1. บริษทั ฯ ซือ้ บริการห้องพักของ
 บริษทั ฯ ถือหุน้ ในบริษทั
บริษทั โรงแรม รอยัล ออคิด
โรงแรม รอยัลออคิด (ประเทศ
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ไทย) จํากัด (มหาชน)
สําหรับผูโ้ ดยสารของบริษทั ฯ
ประมาณร้อยละ 24
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
 ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ คือ
- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง
นายปานฑิต ชนะภัย และ
นายธีรพล โชติชนาภิบาล
2. บริษทั ฯ ขายค่าโฆษณา
เป็ นกรรมการของบริษทั
ใน ROH BROCHURE ให้แก่
โรงแรม รอยัล ออคิด
บริษทั โรงแรม รอยัล ออคิด
(ประเทศไทย) จํากัด
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
(มหาชน)
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี้คงค้าง

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สําหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2553
กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ ําหนด
ให้กบั บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน และเป็ นไป
ตามราคาตลาด

4.47
0.03

3.58
0.01
กําหนดจากราคาปกติของธุ รกิจ เช่น เดียวกับ ที่กํ าหนด
ให้กบั บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

0.15
0.00

ส่วนที่ 1-10 หน้าที่ 16

0.22
0.00

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

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

ความสัมพันธ์

แบบ 56-1

ลักษณะของรายการระหว่างกัน

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สําหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2554

 บริษทั ฯ ถือหุน้ ในบริษทั ครัว
การบินภูเก็ต จํากัด ประมาณ
ร้อยละ 30
 ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ได้แก่
นายกวีพนั ธ์ เรืองผกา และ
นายสาธก วรศะริน เป็ น
ประธานกรรมการของบริษทั
ครัวการบินภูเก็ต จํากัด
หมายเหตุ นายสาธก วรศะริน
เป็ นประธานกรรมการแทน
นายกวีพนั ธ์ เรืองผกา
ซึง่ เกษียณอายุ เมื่อวันที่
30 กันยายน 2554

1. บริษทั ฯ ซือ้ อาหารและบริการ
จากบริษทั ครัวการบินภูเก็ต
จํากัด
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง
2. บริษทั ฯ มีรายได้จากการขาย
วัตถุดบิ และการให้บริการแก่
บริษทั ครัวการบินภูเก็ต จํากัด
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี้คงค้าง

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สําหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2553
กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ ําหนด
ให้กบั บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน และเป็ นไป
ตามราคาตลาด

11.01
3.20

12.11
2.93
กําหนดจากราคาปกติของธุ รกิจ เช่น เดียวกับ ที่กํ าหนด
ให้กบั บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

3.36
0.88

ส่วนที่ 1-10 หน้าที่ 17

2.99
0.26

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

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

ความสัมพันธ์

แบบ 56-1

ลักษณะของรายการระหว่างกัน

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สําหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2554

1. บริษทั ฯ ซือ้ บริการห้องพักจาก
 บริษทั ฯ ถือหุน้ ในบริษทั
บริษทั โรงแรมท่าอากาศยาน
โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณ
สุวรรณภูมิ จํากัด สําหรับ
ภูมิ จํากัด ประมาณร้อยละ 30
ผูโ้ ดยสารของบริษทั ฯ
 ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ คือ
ยอดค่าใช้จ่ายรวม
นายพิเชษฐ์ เรียงวัฒนสุข
- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง
และ นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ ์
2. บริษทั ฯ ขายบัตรโดยสาร
เป็ นกรรมการของบริษทั
เครือ่ งบิน แก่ บริษทั โรงแรม
โรงแรม ท่าอากาศยาน
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จํากัด
สุวรรณภูมิ จํากัด
- ยอดรายได้รวม
หมายเหตุ นางวสุกานต์
- ยอดลูกหนี้คงค้าง
วิศาลสวัสดิ ์ เป็ นกรรมการ
ของบริษทั โรงแรมท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ จํากัด เมือ่ วันที่ 28
มกราคม 2554

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สําหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2553
กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ ําหนด
ให้กบั บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน และเป็ นไป
ตามราคาตลาด

28.39
0.45

30.95
3.35
กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ ําหนด
ให้กบั บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

0.02
0.00

ส่วนที่ 1-10 หน้าที่ 18

0.00
0.00

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

นิ ติบคุ คล/บริษทั
ที่อาจมี
ความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

บริษทั สายการบินนกแอร์ จํากัด
(บริษทั ร่วม)

 บริษทั ฯ ถือหุน้ ในบริษทั สาย
การบินนกแอร์ จํากัด ร้อยละ 49
หมายเหตุ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน
2554 บริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นบริษัท
สายการบิ น นกแอร์ จํ ากั ด เพิ่ ม
ร้อยละ10 รวมเป็ นร้อยละ 49
 กรรมการของบริษทั ฯ ได้แก่
นายอภิพร ภาษวัธน์ เป็ นประธาน
กรรมการ และนายวีระวงค์
จิตต์มติ รภาพ เป็ นกรรมการ และ
ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ได้แก่
นายปิ ยสวัสดิ ์ อัมระนันทน์ นาย
กวีพนั ธ์ เรืองผกา นายโชคชัย
ปั ญญายงศ์ และ นาย ธีรพล
โชติชนาภิบาล เป็ นกรรมการของ
บริษทั สายการบินนกแอร์ จํากัด
หมายเหตุ นายอภิพร ภาษวัธน์
เป็ นกรรมการแทน นายกวีพนั ธ์
เรืองผกา เมือ่ วันที่ 13 มิถุนายน
2554 และนายปิ ยสวัสดิ ์
อัมระนันทน์ เป็ นกรรมการ เมือ่
วันที่ 22 ธันวาคม 2554 ของ
บริษทั สายการบินนกแอร์ จํากัด

แบบ 56-1

ลักษณะของรายการระหว่างกัน

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สําหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2554

บริษทั ฯ ให้บริการเช่าเครือ่ งบิน
และให้บริการด้านธุรกิจการบินแก่
บริษทั สายการบินนกแอร์ จํากัด
ทัง้ นี้ รายได้จากการให้บริการด้าน
ธุรกิจการบินโดยหลัก
ประกอบด้วย ค่าซ่อมบํารุงอากาศ
ยาน ค่าซ่อมบํารุงอุปกรณ์
ค่านํ้ามันเครือ่ งบิน เป็ นต้น
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี้คงค้าง

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สําหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2553
กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ ําหนด
ให้กบั บุคคลหรือกิจการอืน่ ทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

815.90
110.73

ส่วนที่ 1-10 หน้าที่ 19

1,609.78
69.30

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

นิ ติบคุ คล/บริษทั
ที่อาจมี
ความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

บริษทั วิทยุการบินแห่งประเทศ
ไทย จํากัด
(บริษทั ร่วมลงทุน)

 กระทรวงการคลังเป็ นผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ของบริษทั วิทยุ
การบินแห่งประเทศไทย
จํากัด และของบริษทั ฯ
 บริษทั ฯ ถือหุน้ ประมาณ
ร้อยละ 2.33 ในบริษทั
วิทยุการบินแห่งประเทศไทย
จํากัด
 กรรมการของบริษทั ฯ ได้แก่
นายชัยศักดิ ์ อังค์สวุ รรณ
เป็ นประธานกรรมการ และ
ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ คือ
นาวาอากาศตรีอษั ฎาวุธ
วัฒนางกูร เป็ นกรรมการ
ของบริษทั วิทยุการบินแห่ง
ประเทศไทย จํากัด
หมายเหตุ นายชัยศักดิ ์
อังค์สวุ รรณ ลาออกจาก
กรรมการบริษทั ฯ เมือ่ วันที่ 1
ตุลาคม 2554

แบบ 56-1

ลักษณะของรายการระหว่างกัน

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สําหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2554

1. บริษทั ฯ ซือ้ บริการนําร่อง
(Navigation) และเช่าอุปกรณ์
จากบริษทั วิทยุการบินแห่ง
ประเทศไทย จํากัด
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง
2. บริษทั ฯ ขายบัตรโดยสาร
เครือ่ งบิน และให้บริการขนส่ง
แก่บริษทั วิทยุการบินแห่ง
ประเทศไทย จํากัด
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี้คงค้าง

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สําหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2553
กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ ําหนด
ให้กบั บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน และเป็ นไป
ตามราคาตลาด

1,224.70
101.89

1,189.60
100.61
กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ ําหนด
ให้กบั บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

3.94
0.47

ส่วนที่ 1-10 หน้าที่ 20

0.25
0.01

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ยังมีรายการระหว่างกันทีเ่ ป็ นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบริการสาธารณู ปโภคต่าง ๆ (ซึ่งประกอบด้วย ค่าไฟฟ้ า ประปา และโทรศัพท์) ทีบ่ ริษทั ฯ มีการทํารายการกับ
หน่ วยงานของรัฐ และ/หรือรัฐวิสาหกิจที่ทําหน้าที่เป็ นผูใ้ ห้บริการสาธารณู ปโภคต่าง ๆ ดังกล่าว เป็ นจํานวนเงิน 258.25 ล้านบาท สําหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และมียอด
คงค้าง 50.09 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

ส่วนที่ 1-10 หน้าที่ 21

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 2 บริษทั ทีอ่ อกหลักทรัพย์

10.2 ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณารายการระหว่างกันสําหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และมีความเห็น
ว่ารายการระหว่างกันดังกล่าว เป็ นรายการทีเ่ ป็ นไปตามธุรกิจปกติของบริษทั ฯ มีความสมเหตุสมผลมีการกําหนดราคา
และเงือ่ นไขอื่น ๆ ตามราคาตลาดเช่นเดียวกับการกําหนดราคาให้กบั บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน และไม่มกี าร
ถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษทั ฯ และบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
10.3 ขัน้ ตอนการอนุมต
ั ิ การทํารายการระหว่างกัน

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

คณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทฯ จะร่วมกันดูแลรายการระหว่างกันดังกล่าวที่อาจเกิดขึน้ ในอนาคตว่าจะ
เป็ นไปด้วยความสมเหตุสมผลและมีอตั ราตอบแทนที่ยุติธรรม พร้อมทัง้ ผ่านการอนุ มตั ิตามขัน้ ตอนและกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง และจะเปิ ดเผยชนิดและมูลค่าของรายการระหว่างกันของบริษทั ฯ กับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
ภายใต้ประกาศและข้อบังคับของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) คณะกรรมการกํากับตลาด
ทุน สํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

ส่วนที่ 1-10 หน้าที่ 22

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

11. ฐานะการเงิ นและผลการดําเนิ นงาน
11.1 ข้อมูลทางการเงิ นโดยสรุป
งบการเงิ นรวม
ปี 2554

ปี 2553
(ปรับปรุงใหม่)

ปี 2552

งบกําไรขาดทุน
รายได้รวม
ค่าใช้จ่ายรวม
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

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

194,342
202,259
(7,917)
(10,197)

184,270
167,613
16,657
14,744

163,875
155,768
8,107
7,344

งบดุล
สินทรัพย์รวม
หนี้สนิ รวม
ส่วนของผูถ้ อื หุน้

(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)

274,445
211,010
63,435

296,558
220,176
76,382

271,694
218,450
53,244

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

(ล้านหุน้ )
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2,182.77
10.00
(4.67)
-

2,182.77
10.00
8.06
1.25

1,698.90
10.00
4.32
0.25

อัตราส่วนทางการเงิ น
อัตรากําไร (ขาดทุน) สุทธิต่อรายได้รวม
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม(1)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (2)
อัตราส่วนหนี้สนิ รวมต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้

(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(เท่า)

(5.2)
(3.7)
(16.1)
3.3

8.0
5.0
19.3
2.9

4.5
2.7
13.8
4.1

* มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 ผลประโยชน์ของพนักงานถือปฏิบตั กิ บั งบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีทเ่ี ริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 เป็ นต้นไป และ ปี 2553
ได้ปรับผลกระทบทีเ่ กิดจากการนํามาตรฐานการบัญชีทอ่ี อกใหม่มาใช้เพือ่ ให้สามารถเปรียบเทียบกันได้
(1) อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม เท่ากับ กําไรสุทธิ/สินทรัพย์รวม ณ วันสิน
้ รอบระยะเวลาบัญชี
(2)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ เท่ากับ กําไรสุทธิ/ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ณ วันสิน้ รอบระยะเวลาบัญชี

ส่วนที่ 1-11 หน้า 1

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

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
และงบการเงินเฉพาะกิจการ ปี 2554 ปี 2553 และ 2552 โดยได้แสดงความเห็นและรายงานการตรวจสอบดังนี้
งบการเงิ นปี 2554
งบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน แสดงความเห็นแบบไม่มเี งือ่ นไข ขอให้
สังเกตหมายเหตุป ระกอบงบการเงินข้อ 3 และข้อ 4 ในระหว่างปี ปั จจุบนั บริษัทฯได้ป ฏิบตั ิตามมาตรฐาน
การบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีอ่ อกและปรับปรุงใหม่ ซึง่ ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี เพือ่ จัดทํา
และนํ าเสนองบการเงินนี้ ทัง้ นี้บริษัทฯได้ปรับย้อนหลังงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และสําหรับปี
สิน้ สุดวันเดียวกัน เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชี เนื่องจากการนํามาตรฐานการบัญชี
และมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีอ่ อกและปรับปรุงใหม่ดงั กล่าวมาถือปฏิบตั ิ
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 งค้างทัง้ 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

ส่วนที่ 1-11 หน้า 2

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

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

รายการ

ปี 2553
(ปรับปรุงใหม่)

ปี 2552

154,646

144,862

134,479

27,245

27,391

18,525

ปี 2554

งบกําไรขาดทุน :
ค่าโดยสารและนํ้าหนักส่วนเกิน
ค่าระวางขนส่ง
ค่าไปรษณียภัณฑ์
กิจการอื่นๆ

847

839

823

8,259

7,497

7,776

ดอกเบีย้ รับและรายได้อ่นื

3,345

3,681

2,272

194,342

184,270

163,875

ค่านํ้ามันเครือ่ งบิน

76,389

56,519

47,015

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน*

31,009

34,525

26,252

ค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับการบิน

37,611

33,831

33,257

ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจําหน่าย

19,989

20,236

21,023

ค่าเช่าเครือ่ งบินและอะไหล่

5,430

4,331

1,532

ค่าสินค้าและพัสดุใช้ไป

9,042

9,046

8,496

ค่าใช้จา่ ยด้านการตลาด

5,885

6,103

6,221

733

675

760

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเครือ่ งบินและสินทรัพย์

1,121

489

529

ค่าใช้จ่ายอื่น

7,149

6,056

8,104

ดอกเบีย้ จ่ายและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

7,901

(4,198)

2,579

รวมค่าใช้จ่าย

202,259

167,613

155,768

กําไร (ขาดทุน) ก่อนหักภาษีเงินได้

(7,917)

16,657

8,107

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้สทุ ธิ

2,245

1,865

691

35

48

72

(10,197)

14,744

7,344

จํานวนหุน้ ทีอ่ อกและเรียกชําระแล้ว (ล้านหุน้ )

2,183

2,183

1,699

กําไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุน้ (บาท)

(4.67)

8.06

4.32

รวมรายได้

ค่าใช้จ่ายด้านการประกันภัย

กําไรสุทธิสว่ นทีเ่ ป็ นของผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อย
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

* มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 ผลประโยชน์ของพนักงานถือปฏิบตั กิ บั งบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีทเ่ี ริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 เป็ นต้นไป และ
ปี 2553 ได้ปรับผลกระทบทีเ่ กิดจากการนํามาตรฐานการบัญชีทอ่ี อกใหม่มาใช้เพือ่ ให้สามารถเปรียบเทียบกันได้

ส่วนที่ 1-11 หน้า 3

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1
หน่ วย : ล้านบาท

รายการ

ปี 2554

ปี 2553
(ปรับปรุงใหม่)

20,826

34,732

32,781

9,167

28,268

28,523

(12,628)

(9,684)

(16,526)

285

375

256

(11,030)

(8,872)

(14,472)

(1,538)

(10,955)

(2,710)

เงินสดรับจากการออกหุน้ สามัญ

-

4,839

-

เงินสดรับจากส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ

-

9,911

-

เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินกูร้ ะยะสัน้

-

(1,116)

(20,323)

(9,126)

8,110

22,484

-

(750)

(1,050)

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน

(19,238)

3,979

(7,085)

EBITDAR (1)

22,637

32,398

31,917

10.36

14.84

18.79

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

เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินกูย้ มื ระยะยาว
เงินสดรับ (จ่าย) จากตั ๋วสัญญาใช้เงิน

EBITDAR ต่อหุน้ (บาท)

ปี 2552

2555

* มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 ผลประโยชน์ของพนักงานถือปฏิบตั กิ บั งบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีทเ่ี ริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 เป็ นต้นไป และ
ปี 2553 ได้ปรับผลกระทบทีเ่ กิดจากการนํามาตรฐานการบัญชีทอ่ี อกใหม่มาใช้เพือ่ ให้สามารถเปรียบเทียบกันได้
** (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 2554

ปี 2553
(ปรับปรุงใหม่)

16,666
59,294
204,995
274,445
70,675
123,427
211,010
21,828
63,435

37,680
78,576
206,118
296,558
80,736
123,125
220,176
21,828
76,382

ปี 2552

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

* มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 ผลประโยชน์ของพนักงานถือปฏิบตั กิ บั งบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีทเ่ี ริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 เป็ นต้นไป และ
ปี 2553 ได้ปรับผลกระทบทีเ่ กิดจากการนํามาตรฐานการบัญชีทอ่ี อกใหม่มาใช้เพือ่ ให้สามารถเปรียบเทียบกันได้

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 (%)(3)
อัตราส่วนแสดงประสิ ทธิ ภาพในการดําเนิ นงาน :
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)(4)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)
อัตราส่วนวิ เคราะห์นโยบายทางการเงิ น :
อัตราส่วนหนี้สนิ รวมต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบีย้ (เท่า) (5)
อัตราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพัน (เท่า) (6)
อัตราการจ่ายปั นผล (%)

ปี 2554

ปี 2553
(ปรับปรุงใหม่)

ปี 2552

2.19
0.49
0.12
10.36
34.75
21.83
16.49
23.22
15.51
35.73

2.47
0.70
0.37
10.14
35.50
21.10
17.06
21.34
16.87
35.68

1.58
0.39
0.32
9.44
38.14
18.07
19.92
17.82
20.20
37.86

16.12
(0.93)
1.36
(533.90)
(5.25)
(16.07)

23.07
5.32
1.90
306.75
8.00
19.30

27.45
5.79
1.28
304.70
4.48
13.79

(3.72)
4.76
0.68

4.97
16.67
0.65

2.70
13.49
0.62

3.33
3.04
0.50
-

2.88
5.43
0.87
-

4.10
5.30
1.13
5.78

* มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 ผลประโยชน์ของพนักงานถือปฏิบตั กิ บั งบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีทเ่ี ริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 เป็ นต้นไป และ
ปี 2553 ได้ปรับผลกระทบทีเ่ กิดจากการนํามาตรฐานการบัญชีทอ่ี อกใหม่มาใช้เพือ่ ให้สามารถเปรียบเทียบกันได้
(1)

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่ากับ สินทรัพย์หมุนเวียน / หนี้สนิ หมุนเวียน (ไม่รวมหนี้สนิ ระยะยาวทีถ่ งึ กําหนดชําระภายใน
หนึ่งปี และรายรับด้านการขนส่งทีย่ งั ไม่ถอื เป็ นรายได้)
อัตรากําไรสุทธิ เท่ากับ กําไรสุทธิ / รายได้รวม
อัตราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้ เท่ากับ กําไรสุทธิ / ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ณ วันสิน้ รอบระยะเวลาบัญชี
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ เท่ากับ กําไรสุทธิ / สินทรัพย์รวม ณ วันสิน้ รอบระยะเวลาบัญชี
อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบีย้ เท่ากับ EBITDA / ดอกเบีย้ จ่าย
อัตราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพัน เท่ากับ EBITDAR / (การชําระคืนหนี้สนิ ระยะยาว+ดอกเบีย้ จ่าย+ค่าเช่า
เครื่องบินและอะไหล่)
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ผลการดําเนิ นงานของบริษทั ฯ
ตารางต่ อไปนี้ แสดงการเปรียบเทียบรายได้และค่ าใช้จ่ ายของบริษัทฯ โดยเทียบเป็ นอัตราร้อยละของยอดรายได้
จากการขายหรือการให้บริการในรอบระยะเวลาบัญชี 3 ปี ทผ่ี า่ นมา
หน่ วย : ล้านบาท

รายการ
รายได้
รายได้จากค่าโดยสาร
ในภูมภิ าค
ระหว่างทวีป
ในประเทศ
เทีย่ วบินไม่ประจํา
รายได้คา่ นํ้าหนักส่วนเกิน
ค่าระวางขนส่งสินค้าและไปรษณียภัณฑ์
รายได้จากกิจกรรมอื่นๆ
ค่าเงินประกันภัยและค่าธรรมเนียมนํ้ามัน
เรียกเก็บจากผูโ้ ดยสาร
รวมรายได้จากการขายหรือการให้บริการ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงาน
ค่านํ้ามันเครือ่ งบิน
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน*
ค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับการบิน
ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าเช่าเครือ่ งบินและอะไหล่
ค่าสินค้าและพัสดุใช้ไป
ค่าใช้จา่ ยด้านการตลาด
ค่าใช้จ่ายด้านการประกันภัย
ค่าใช้จ่ายดําเนินงานอื่น
รวมค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
กําไรจากการดําเนินงาน
กําไรสุทธิ

ปี 2554

ปี 2553
(ปรับปรุงใหม่)

ปี 2552

30.29
29.22
7.22
0.36
0.30
14.76
4.33
13.52

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

100.00

100.00

100.00

40.00
16.24
19.69
10.47
2.84
4.73
3.08
0.38
3.50
100.93
(0.93)
(5.34)

31.30
19.12
18.73
11.21
2.40
5.01
3.38
0.37
3.16
94.68
5.32
8.16

29.09
16.24
20.58
13.01
0.95
5.26
3.85
0.47
4.81
94.26
5.74
4.54

* มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 ผลประโยชน์ของพนักงานถือปฏิบตั กิ บั งบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีทเ่ี ริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 เป็ นต้นไป
และ ปี 2553 ได้ปรับผลกระทบทีเ่ กิดจากการนํามาตรฐานการบัญชีทอ่ี อกใหม่มาใช้เพือ่ ให้สามารถเปรียบเทียบกันได้
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11.3 คําอธิ บายผลการดําเนิ นงานและการวิ เคราะห์ฐานะทางการเงิ นสําหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ของ
บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
1. สรุปผลการดําเนิ นงานของบริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
ในปี 2554 บริษทั ฯ ต้องเผชิญกับปั จจัยภายนอกทีก่ ระทบต่อผลการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องตัง้ แต่ไตรมาสแรกของ
ปี เป็ นต้นมา ได้แก่ การปรับตัวสูงขึน้ ของราคานํ้ามัน วิกฤตการเงินในยุโรปและอเมริกา เหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศญีป่ ่ ุน
ในเดือนมีนาคม 2554 รวมทัง้ มหาอุทกภัยในประเทศไทยทีข่ ยายวงกว้างและส่งผลกระทบรุนแรงในไตรมาส 4 ซึง่ ปกติเป็ นช่วงที่
มีผโู้ ดยสารหนาแน่ น ปั จจัยต่างๆ เหล่านี้นอกจากจะส่งผลกระทบต่อการเดินทางของผูโ้ ดยสารโดยรวมลดลง ยังกระทบต่อการ
ผลิตของภาคอุตสาหกรรม ซึ่งส่งผลให้ปริมาณการขนส่งสินค้าของบริษัทฯ ลดลงด้วย ถึงแม้บริษัทฯ ได้ยกเลิกและปรับลด
เทีย่ วบินให้เหมาะสมกับสถานการณ์ตลอดเวลา รวมทัง้ ติดตามปรับค่าธรรมเนียมชดเชยค่านํ้ ามัน เพื่อบรรเทาภาระค่านํ้ามันที่
สูงขึ้นอย่างใกล้ชิด แต่ เนื่ องจากการแข่งขันทางการตลาดที่รุนแรงทําให้ไม่สามารถปรับค่าธรรมเนี ยมชดเชยค่านํ้ ามันให้
ครอบคลุมค่านํ้ ามันที่เพิ่มขึ้นได้ทงั ้ หมด ซึ่งเป็ นปั จจัยหลักที่ทําให้ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2554 ไม่เป็ นไปตาม
เป้ าหมาย
อย่างไรก็ตาม ผลกระทบต่างๆ ข้างต้น ประกอบกับการแข่งขันในธุรกิจการบินทีท่ วีความรุนแรงมากขึน้ จากการขยาย
ตัวอย่างรวดเร็วของสายการบินต้นทุนตํ่า และสายการบินจากตะวันออกกลาง ทําให้บริษทั ฯ ต้องปรับกลยุทธ์ในการดําเนินงาน
ด้านต่างๆ อาทิเช่น การปรับแผนการบินและแผนการใช้เครือ่ งบิน การส่งเสริมการขายในรูปแบบต่างๆ การบริหารความเสีย่ ง
จากราคานํ้ามันและอัตราแลกเปลีย่ น การสร้างความแข็งแกร่งด้านการเงิน การชะลอการลงทุนทีไ่ ม่เร่งด่วน การควบคุมและ
ลดค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง รวมทัง้ การจัดตัง้ หน่วยธุรกิจการบิน “ไทยสมายล์” เพื่อขยายกลุ่มลูกค้า โดยการปรับรูปแบบของ
ผลิตภัณฑ์และการบริการให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าทีเ่ ดินทางในระยะบินใกล้ๆ เพื่อให้สามารถแข่งขันและรักษา
สัดส่วนทางการตลาดไว้ และเพือ่ เป็ นการรองรับกับปั จจัยภายนอกทีอ่ าจเกิดขึน้ อีกในอนาคต
สรุปผลการดําเนินงานประจําปี 2554 ได้ดงั นี้
หน่ วย : ล้านบาท

2554

2553

รายได้รวม
ค่าใช้จ่ายรวม *
กําไร(ขาดทุน)ก่อนอัตราแลกเปลีย่ นฯและภาษีเงินได้
กําไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
ผลกระทบต่อภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจาก
การเปลีย่ นแปลงอัตราภาษี
กําไร(ขาดทุน)สุทธิสว่ นทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ (บาท)
EBITDA
EBITDAR

194,342
199,831
(5,489)
(2,428)
(7,917)

184,270
176,719
7,551
9,106
16,657

(2,407)
(10,197)
(4.67)
17,207
22,637

14,744
8.06
28,067
32,398

เปลี่ยนแปลง
ล้านบาท
%
+ 10,072
+ 5.5
+ 23,112
+ 13.1
- 13,040
- 172.7
- 11,534
- 126.7
- 24,574
- 147.5
-

2,407
24,941
12.73
10,860
9,761

-

169.2
157.9
38.7
30.1

* ไม่รวมกําไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
ในปี 2554 บริษัท ฯ มีรายได้รวมทัง้ สิ้น 194,342 ล้านบาท เพิ่ม ขึ้น จากปี 2553 จํานวน 10,072 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 5.5 โดยมีรายได้จากการขายหรือการให้บริการเพิม่ ขึน้ 10,409 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.8 สาเหตุหลักเนื่องจากจํานวน
ผูโ้ ดยสารเพิม่ ขึน้ และรายได้เฉลี่ยต่อหน่ วยเพิม่ ขึน้ จากการปรับอัตราค่าธรรมเนียมชดเชยนํ้ ามันเพิม่ ขึน้ ค่าใช้จ่ายไม่รวม
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กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน มีจํานวนทัง้ สิน้ 199,831 ล้านบาท สูงกว่าปี ก่อน 23,112 ล้านบาท หรือร้อยละ 13.1
เป็ นผลมาจากราคานํ้ ามันเครื่องบินโดยเฉลี่ยสูงขึน้ ถึงร้อยละ 38.7 ทําให้ค่านํ้ ามันเครื่องบินสูงกว่าปี ก่อน 19,870 ล้านบาท
และการเพิ่ม ปริม าณการผลิต ทําให้ค่ าใช้จ่ ายที่เกี่ยวข้องเพิ่ม สูงขึ้น นอกจากนัน้ ในปี 2554 บริษัท ฯ ขาดทุ น จากอัต รา
แลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ 2,428 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ ปี 2553 ทีม่ กี ําไรจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
9,106 ล้านบาท เป็ นผลให้บริษทั ฯ ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ 7,917 ล้านบาท ในขณะทีป่ ี 2553 บริษทั ฯ มีกําไร 16,657 ล้าน
บาท ทัง้ นี้ หากไม่รวมกําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บริษัทฯ ขาดทุนก่อนอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศและภาษีเงินได้ 5,489 ล้านบาท โดยในปี 2553 บริษทั ฯ มีกาํ ไรก่อนอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
และภาษีเงินได้ 7,551 ล้านบาท
นอกจากนัน้ การเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลจากร้อยละ 30 เป็ นร้อยละ 23 ในปี 2555 และร้อยละ 20
สําหรับปี 2556 เป็ นต้นไป มีผลกระทบต่อการวัดมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของบริษทั ฯ โดยในปี
2554 บริษัทฯ ได้บนั ทึกผลกระทบต่อภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีเป็ นค่าใช้จ่ายภาษีจํานวน
2,407 ล้านบาท ทําให้บริษทั ฯ มีผลขาดทุนสุทธิ 10,197 ล้านบาท คิดเป็ นขาดทุนต่อหุน้ 4.67 บาท ในขณะทีป่ ี 2553 บริษทั ฯ
มีกําไรสุทธิ 14,744 ล้านบาท หรือกําไรต่อหุน้ 8.06 บาท และมีกําไรก่อนหักดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจําหน่ายและ
ค่าเช่าเครือ่ งบินและอะไหล่ (EBITDAR) เท่ากับ 22,637 ล้านบาท ตํ่ากว่าปี ก่อน 9,761 ล้านบาท หรือร้อยละ 30.1
งบการเงินรวมปี 2554 ประกอบด้วยงบการเงินเฉพาะบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ซึง่ ประกอบด้วย บริษทั ไทย-อะมา
ดิอุส เซาท์อสี ต์เอเซีย จํากัด บริษทั วิงสแปน เซอร์วสิ เซส จํากัด บริษทั ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จํากัด และบริษทั ทัวร์เอือ้ งหลวง
จํากัด
การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี
บริษัทฯ ได้ถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญ ชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ม ีผลบังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ที่
1 มกราคม 2554 มีผลให้บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีเรื่องการนํ าเสนองบการเงิน และผลประโยชน์ พ นัก งาน
(รายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 และ 4) ซึ่งการเปลีย่ นแปลงนโยบายบัญชีดงั กล่าว ส่วนใหญ่มผี ลกระทบ
ต่อการนํ าเสนองบการเงินเท่านัน้ ไม่มผี ลกระทบต่อกําไรหรือกําไรต่อหุ้น ยกเว้นเรื่องผลประโยชน์ พนักงาน โดยบริษัทฯ
เลือกทีจ่ ะบันทึกภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานโดยวิธปี รับย้อนหลัง ซึ่งมีผลทําให้กําไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2554
ในงบการเงินรวมลดลงเป็ นจํานวนเงิน 6,527 ล้านบาท กําไรสุทธิของปี 2553 ลดลง 606 ล้านบาท หรือ 0.33 บาทต่อหุน้
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คําอธิ บายและวิ เคราะห์ผลการดําเนิ นงานปี 2554
2.1 ปริมาณการผลิ ตและการขนส่ง
2554

ปริมาณการผลิตรวม
ปริมาณการขนส่งรวม
อัตราส่วนการบรรทุก
ปริมาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสาร
ปริมาณการขนส่งผูโ้ ดยสาร
อัตราส่วนการบรรทุกผูโ้ ดยสาร
ปริมาณการผลิตด้านพัสดุภณ
ั ฑ์
ปริมาณการขนส่งพัสดุภณ
ั ฑ์
อัตราส่วนการขนส่งพัสดุภณ
ั ฑ์
จํานวนผูโ้ ดยสาร
ชัวโมงปฏิ
่
บตั 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)

11,987
7,836
65.4
78,533
55,267
70.4
4,919
2,766
56.2
18.39
355,815
11.9

2553
11,516
7,997
69.4
75,600
55,676
73.6
4,708
2,895
61.5
18.17
341,165
11.4

อัตรา
เปลี่ยนแปลง
+ 4.1%
- 2.0%
- 4.0
+ 3.9%
- 0.7%
- 3.2
+ 4.5%
- 4.5%
- 5.3
+ 1.2%
+ 4.3%
+ 4.4%

บริษทั ฯ ได้ดาํ เนินการตามกลยุทธ์เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพของฝูงบิน ให้สามารถแข่งขันกับสายการบินคู่แข่ง รองรับ
การเติบโตของอุตสาหกรรมการบิน และลดค่าใช้จ่ายโดยรวมของบริษัทฯ โดยในปี 2554 บริษัทฯ ได้รบั มอบเครื่องบิน
เพือ่ ขยายกําลังการผลิตและทดแทนเครือ่ งบินเก่าทีป่ ลดระวางรวม 9 ลํา ประกอบด้วยเครื่องบินใหม่ A330-300 จํานวน 7 ลํา
เพื่อให้บริการในเส้นทางภูมภิ าค และเช่าเครื่องบิน B777-300ER เพิม่ 2 ลํา เพื่อให้บริการในเส้นทางบินยุโรป โดยบริษทั ฯ
ได้ปลดระวางเครื่องบิน A300-600 จํานวน 2 ลํา ทีม่ อี ายุการใช้งานกว่า 20 ปี เพื่อรอการจําหน่าย และปรับเปลีย่ นเครื่องบิน
B747-400 จํา นวน 2 ลํา เป็ น เครื่องบิน ขนส่งสิน ค้า ซึ่งอยู่ในระหว่างการดําเนิ น การ เพื่อทดแทนเครื่อ งบิน ขนส่งสิน ค้า
B777-200LRF ซึง่ บริษทั ฯ ได้สง่ คืน 1 ลําเมือ่ เดือนสิงหาคม 2554 และอีก 1 ลําจะหมดสัญญาเช่าในเดือนมีนาคม 2555
ในด้านการพัฒนาเส้นทางบิน บริษทั ฯ ได้เปิ ดให้บริการเส้นทางบินใหม่กรุงเทพฯ – บรัสเซลส์ ประเทศเบลเยีย่ มใน
เดือนพฤศจิกายน 2554 จํานวน 3 เทีย่ วบินต่อสัปดาห์ เพื่อรองรับนักท่องเทีย่ วจากทวีปยุโรปทีเ่ พิม่ ขึน้ ทุกปี ในช่วงฤดูหนาว
และเปิ ดเส้นทางบินตรงจากโคเปนฮาเกน ประเทศเดนมาร์ค และโซล ประเทศเกาหลีใต้ มายังภูเก็ต เมืองละ 3 เทีย่ วบินต่อ
สัปดาห์ ในขณะเดียวกันบริษทั ฯ ได้หยุดทําการบินเส้นทางกรุงเทพฯ – เอเธนส์ ประเทศกรีซ เนื่องจากปั ญหาวิกฤตการเงิน
ในกลุ่มประเทศในทวีปยุโรป
จากการปรับเปลี่ยนฝูงบินและการพัฒนาเส้นทางบิน เป็ นผลให้ปริมาณการผลิตรวม (Available Ton -Kilometer :
ATK) ในปี 2554 เพิม่ ขึน้ จากปี 2553 ร้อยละ 4.1 แต่ปริมาณการขนส่งรวม (Revenue Ton-Kilometer : RTK) ลดลงร้อยละ
2.0 ส่งผลให้อตั ราส่วนการบรรทุกรวม (Load Factor) เฉลีย่ ร้อยละ 65.4 ลดลงจากปี ก่อน ซึง่ เฉลีย่ ร้อยละ 69.4 โดยมีปริมาณ
การผลิตด้านผูโ้ ดยสาร (Available Seat - Kilometer : ASK) เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนร้อยละ 3.9 แต่ปริมาณการขนส่งผูโ้ ดยสาร
(Revenue Passenger - Kilometer : RPK) ลดลงร้อยละ 0.7 เป็ นผลให้อตั ราส่วนการบรรทุกผูโ้ ดยสาร (Cabin Factor)ลดลง
จากเฉลีย่ ร้อยละ 73.6 ในปี ก่อน เหลือร้อยละ 70.4
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2.2 รายได้
ในปี 2554 บริษทั ฯ มีรายได้รวมทัง้ สิน้ 194,342 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี 2553 เป็ นจํานวน 10,072 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 5.5 โดยสรุปดังนี้
2554

2553

เปลี่ยนแปลง
ล้านบาท
%

รายได้ค่าโดยสารและค่านํ้าหนักส่วนเกิ น
ภูมภิ าค
ข้ามทวีป
ภายในประเทศ
เทีย่ วบินแบบไม่ประจํา
ค่าประกันภัยเรียกเก็บจากผูโ้ ดยสาร
ค่าธรรมเนียมชดเชยนํ้ามันเรียกเก็บจากผูโ้ ดยสาร
รวมรายได้ค่าโดยสารและค่านํ้าหนักส่วนเกิ น
ค่าระวางขนส่งและไปรษณียภัณฑ์

58,298
56,013
13,808
699
1,670
24,158
154,646
28,092

52,953
52,954
12,399
539
1,925
24,092
144,862
28,230

+
+
+
+
+
+
-

รวมรายได้จากกิ จการขนส่ง
รายได้จากกิจการอื่น
รวมรายได้จากการขายหรือการให้บริการ
ดอกเบีย้ รับ
รายได้อ่นื
รวมรายได้

182,738
8,259
190,997
711
2,634
194,342

173,092
7,496
180,588
185
3,497
184,270

+ 9,646
+ 763
+ 10,409
+ 526
- 863
+ 10,072

หน่ วย : ล้านบาท

5,345
3,059
1,409
160
255
66
9,784
138

+
+
+
+
+
+
-

10.1
5.8
11.4
29.7
13.2
0.3
6.8
0.5

+ 5.6
+ 10.2
+ 5.8
+ 284.3
- 24.7
+ 5.5

รายได้จากการขายหรือการให้บริการ บริษทั ฯ มีรายได้จากการขายหรือการให้บริการรวมทัง้ สิน้ 190,997 ล้าน
บาท เพิม่ ขึน้ จากปี กอ่ น 10,409 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 5.8
รายได้จากกิ จการขนส่ง จํานวน 182,738 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 9,646 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.6 ประกอบด้วย
•
รายได้จากค่าโดยสารและค่านํ้าหนักส่วนเกิ น
บริษทั ฯ มีรายได้จากค่าโดยสารและนํ้ าหนักส่วนเกินรวมทัง้ สิน้ 154,646 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 9,784 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 6.8 สาเหตุสําคัญเนื่องจากรายได้จากผูโ้ ดยสารต่อหน่ วยโดยเฉลี่ย (รวมค่าธรรมเนียมชดเชยค่านํ้ ามันและค่าเบี้ย
ประกันภัย) เพิม่ ขึน้ จาก 2.57 บาทในปี 2553 เป็ น 2.75 บาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 7.0 เป็ นผลมาจากการปรับราคาค่าโดยสาร
รวมค่าธรรมเนี ยมชดเชยค่านํ้ ามัน เฉลี่ยเพิ่ม ขึ้น ตามราคานํ้ ามัน ที่สูงขึ้น ประกอบกับ มีรายได้จ ากผู้โดยสารชัน้ หนึ่ งและ
ชัน้ ธุรกิจเพิม่ ขึน้
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้รวมค่าธรรมเนียมชดเชยค่านํ้ ามันและค่าประกันภัยทีเ่ รียกเก็บจากผูโ้ ดยสารในราคาบัตรโดยสาร
สําหรับเส้นทางภายในประเทศตัง้ แต่เดือนเมษายน 2553 และสําหรับเส้นทางระหว่างประเทศทีจ่ ําหน่ ายในประเทศอินเดีย
ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ และศรีลงั กา ตัง้ แต่เดือนมิถุนายน 2553 มกราคม 2554 และกุมภาพันธ์ 2554 ตามลําดับ อย่างไร
ก็ต าม สาเหตุ สํา คัญ ที่ทํ าให้รายได้ค่า โดยสาร (ไม่ ร วมค่ า ธรรมเนี ย มชดเชยค่ า นํ้ า มัน และค่ า ประกัน ภัย ที่เรีย กเก็บ จาก
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ผูโ้ ดยสาร) สูงกว่าปี ก่อน เป็ นผลมาจากในปี 2554 บริษัทฯ ได้รวมค่าธรรมเนียมชดเชยค่านํ้ ามันส่วนหนึ่งไว้ในราคาบัตร
โดยสารเส้นทางระหว่างประเทศ
- รายได้คา่ โดยสารและค่านํ้าหนักส่วนเกินจําแนกตามภูมภิ าค
รายได้ค่าโดยสารและค่านํ้าหนักส่วนเกิ นสําหรับเส้นทางบินในภูมิภาค มีจาํ นวน 58,298 ล้านบาท เพิม่ ขึน้
5,345 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.1 สาเหตุสําคัญ เนื่องจากการรวมค่าธรรมเนียมชดเชยค่านํ้ ามันส่วนหนึ่งไว้ในราคาบัตร
โดยสาร ในปี 2554 บริษัทฯ ได้ปรับเปลี่ยนเส้นทางบิน ความถี่ และขนาดของเครื่องบิน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และ
ความต้องการของผูโ้ ดยสาร ทําให้ปริมาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสารเพิม่ ขึน้ 1,572 ล้านทีน่ ัง่ -กิโลเมตร หรือร้อยละ 5.4 ขณะที่
ผลกระทบจากเหตุการณ์ แผ่น ดินไหวในประเทศญี่ป่ ุน และการที่รฐั บาลหลายประเทศประกาศเตือนประชาชนไม่ให้เดิน
ทางเข้ามาในประเทศไทยในช่วงเกิดมหาอุทกภัยในประเทศไทย เป็ นผลให้ปริมาณการขนส่งผูโ้ ดยสารเพิม่ ขึน้ เพียง 133 ล้าน
คน-กิโลเมตร หรือร้อยละ 0.6 ส่งผลให้อตั ราการขนส่งผูโ้ ดยสารลดลงจากร้อยละ 73.5 ในปี 2553 เหลือร้อยละ 70.2 ในปี
2554
รายได้ ค่ า โดยสารและค่ า นํ้ า หนั ก ส่ ว นเกิ น สํา หรับ เส้ น ทางบิ น ข้ า มทวี ป มีจํานวน 56,013 ล้า นบาท
เพิม่ ขึน้ 3,059 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.8 สาเหตุสําคัญเนื่องจากการรวมค่าธรรมเนียมชดเชยค่านํ้ ามันส่วนหนึ่งไว้ในราคา
บัต รโดยสาร ประกอบกับ การรวมค่ า ธรรมเนี ย มชดเชยค่านํ้ ามัน และค่า ประกัน ภัย ที่เรีย กเก็บ จากผู้โดยสารที่จําหน่ า ย
ในประเทศออสเตรเลียและนิ วซีแลนด์ไว้ในราคาบัตรโดยสาร โดยในปี 2554 บริษัทฯ ปรับแผนการบิน เส้น ทางข้ามทวีป
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยได้หยุดบินเส้นทางกรุงเทพฯ–เอเธนส์ ซึง่ ได้รบั ผลกระทบจากวิกฤตการเงินยุโรป และได้เพิม่
และปรับเปลีย่ นเส้นทางบินให้ตอบสนองความต้องการของผูโ้ ดยสาร โดยเปิ ดบินเส้นทางใหม่ กรุงเทพฯ–บรัสเซลส์ จํานวน
3 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ และเส้นทางบินตรง โคเปนฮาเกน–ภูเก็ต จํานวน 3 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ เป็ นผลให้ปริมาณการผลิต
ด้านผูโ้ ดยสารเส้นทางข้ามทวีปเพิม่ ขึน้ 1,226 ล้านทีน่ ัง่ -กิโลเมตร หรือร้อยละ 2.9 อย่างไรก็ตาม ผลกระทบจากวิกฤตทาง
การเงินในทวีปยุโรปและอเมริกา รวมทัง้ การเพิม่ ขึน้ ของสายการบินคู่แข่งทัง้ ในด้านจํานวนสายการบิน จํานวนเทีย่ วบิน และ
ขนาดเครื่องบิน ทําให้ปริมาณการขนส่งผูโ้ ดยสารลดลง 691 ล้านคน-กิโลเมตร หรือร้อยละ 2.2 เป็ นผลให้อตั ราการขนส่ง
ผูโ้ ดยสารลดลงจากร้อยละ 74.3 ในปี 2553 เหลือร้อยละ 70.5 ในปี 2554
รายได้ ค่ าโดยสารและค่ านํ้ าหนั ก ส่ ว นเกิ น สําหรับ เส้ น ทางบิ น ในประเทศ มีจํานวน 13,808 ล้านบาท
เพิม่ ขึน้ 1,409 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.4 เป็ นผลมาจากกลยุทธ์การบริหารการจัดการด้านราคาและการเพิม่ ส่วนแบ่งทาง
การตลาด ทําให้รายได้ต่อหน่วยและจํานวนผูโ้ ดยสารเพิม่ ขึน้ โดยบริษทั ฯ ยังมุ่งเน้นการพัฒนาเส้นทางบินหลัก และนโยบาย
การร่วมมือกับสายการบินนกแอร์สาํ หรับเส้นทางบินรองและเส้นทางบินย่อย เพือ่ ให้บริษทั ฯ สามารถให้บริการผูโ้ ดยสารอย่าง
ครอบคลุมทัง้ ประเทศ ในปี 2554 ปริมาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสารเพิม่ ขึน้ 62 ล้านทีน่ ัง่ -กิโลเมตร หรือร้อยละ 1.4 และปริมาณ
การขนส่งผูโ้ ดยสารเพิม่ ขึ้น 118 ล้านคน-กิโลเมตร หรือร้อยละ 3.9 เป็ นผลให้อตั ราการขนส่งผูโ้ ดยสารเพิม่ ขึ้นจากร้อยละ
70.5 ในปี 2553 เป็ นร้อยละ 72.2 ในปี 2554
- รายได้คา่ โดยสารและนํ้าหนักส่วนเกินสําหรับเทีย่ วบินแบบไม่ประจํา
รายได้คา่ โดยสารและนํ้าหนักส่วนเกินสําหรับเทีย่ วบินแบบไม่ประจํา 699 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 160 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 29.7 เนื่องจากจํานวนเทีย่ วบินแบบไม่ประจําไปยังเส้นทางต่างประเทศเพิม่ ขึน้
- รายได้เงินค่าประกันภัยเรียกเก็บจากผูโ้ ดยสาร
รายได้เงินค่าประกันภัยเรียกเก็บจากผูโ้ ดยสาร 1,670 ล้านบาท ลดลง 255 ล้านบาท หรือร้อยละ13.2 โดยมี
สาเหตุหลักจากการทีบ่ ริษทั ฯ บันทึกรายได้เงินค่าประกันภัยเรียกเก็บจากผูโ้ ดยสารในบางประเทศเข้าเป็ นรายได้คา่ โดยสาร
- รายได้คา่ ธรรมเนียมชดเชยนํ้ามันเรียกเก็บจากผูโ้ ดยสาร
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รายได้ค่าธรรมเนียมชดเชยนํ้ามันเรียกเก็บจากผูโ้ ดยสาร 24,158 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 66 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.3
สาเหตุสําคัญเนื่องจากการรวมค่าธรรมเนียมชดเชยค่านํ้ ามันส่วนหนึ่งไว้ในราคาบัตรโดยสารเส้นทางระหว่างประเทศตามที่
ได้กล่าวมาข้างต้น ประกอบกับภาวะการแข่งขันทําให้ไม่สามารถปรับราคาค่าธรรมเนียมชดเชยนํ้ามันเพิม่ ขึน้ ตามราคานํ้ามัน
ได้ทงั ้ หมด ทําให้รายได้ค่าธรรมเนียมชดเชยนํ้ามันเรียกเก็บจากผูโ้ ดยสารเพิม่ ขึน้ น้อยมาก เมื่อเทียบกับการปรับตัวขึน้ ของ
ราคานํ้ามัน
•
รายได้ค่าระวางขนส่งและค่าไปรษณี ยภัณฑ์
รายได้จากค่าระวางขนส่งและค่าไปรษณี ยภัณฑ์ 28,092 ล้านบาท ลดลง 138 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.5 ถึงแม้
รายได้จากพัสดุภณ
ั ฑ์รวมค่าธรรมเนียมนํ้ามันและค่าประกันภัยต่อหน่ วยเพิม่ ขึน้ จาก 9.50 บาทในปี 2553 เป็ น 9.89 บาทใน
ปี 2554 หรือเพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.1 ก็ตาม เป็ น ผลมาจากการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกชะลอตัวลง ปั ญ หาแผ่น ดิน ไหวใน
ประเทศญี่ป่ ุน และมหาอุทกภัยในประเทศไทย ทําให้กําลังการผลิตลดลง ซึ่งส่งผลต่อปริมาณการขนส่งสินค้าของบริษัทฯ
ลดลงด้วย นอกจากนัน้ ผลกระทบจากการเติบโตของการขนส่งสินค้าทางบก ก็เป็ นปั จจัยทีส่ าํ คัญทีท่ าํ ให้การขนส่งสินค้าของ
บริษทั ฯ ถูกแบ่งส่วนแบ่งทางการตลาดไป ทําให้บริษทั ฯ ต้องปรับแผนโดยการส่งคืนเครื่องบินขนส่งสินค้าแบบโบอิ้ง 777200 LRF 1 ลําที่เช่ามาในปี 2553 ซึ่งเป็ นปี ท่ปี ริมาณการขนส่งสินค้าทางอากาศขยายตัวอย่างมาก เป็ นผลให้ปริมาณการ
ขนส่งพัสดุภณ
ั ฑ์ (Revenue Freight Ton-Kilometers : RFTK) ลดลง129 ล้านตัน-กิโลเมตร หรือร้อยละ 4.5 โดยมีปริมาณ
การผลิตด้านพัสดุภณ
ั ฑ์ (Available Dead Load Ton-Kilometers : ADTK) เพิม่ ขึน้ 211 ล้านตัน-กิโลเมตร หรือร้อยละ 4.5
ซึง่ ส่งผลให้อตั ราส่วนการขนส่งพัสดุภณ
ั ฑ์ (Freight Load Factor) ลดลงจากร้อยละ 61.5 ในปี 2553 เหลือร้อยละ 56.2 ในปี
2554
รายได้จากกิ จการอืน่
รายได้จากกิจการอื่น 8,259 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 763 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.2 เนื่องจากรายได้จากทุกกิจการซึ่ง
ประกอบด้วยการให้บริการซ่อมบํารุงอากาศยาน การให้บริการภาคพืน้ การให้บริการอาหารบนเครื่องบินและการให้บริการด้าน
คลังสินค้า สูงกว่าปี ก่อนโดยมีสาเหตุหลักมาจากจํานวนเทีย่ วบินและจํานวนผูโ้ ดยสารของสายการบินลูกค้าเพิม่ ขึน้ การเพิม่
บริการใหม่ๆ อาทิเช่น การให้บริการห้องรับรองพิเศษแก่ผูโ้ ดยสารทีถ่ อื บัตรเครดิตกับธนาคารที่ทําสัญญากับบริษทั ฯ และ
การปรับค่าบริการด้านคลังสินค้า
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบีย้ รับ 711 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 526 ล้านบาท หรือร้อยละ 284.3 สาเหตุสาํ คัญเนื่องจากบริษทั ฯ ได้รบั ดอกเบีย้
รับจากเงินประกันค่าเช่าซือ้ เครือ่ งบิน (Security Deposit) ทีค่ รบกําหนด จํานวน 287 ล้านบาท และในปี น้เี งินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดเฉลีย่ และอัตราดอกเบีย้ เงินฝากเฉลีย่ สูงกว่าปี ก่อน ประกอบกับบริษทั ฯ นําเงินสดดังกล่าวไปลงทุนระยะสัน้ ที่
ให้ผลตอบแทนทีส่ งู ขึน้
รายได้อืน่
รายได้อ่นื 2,634 ล้านบาท ลดลง 863 ล้านบาท หรือร้อยละ 24.7 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการทีบ่ ริษทั ฯ รับรูค้ ่า
ชดเชยจากการส่งมอบเครื่องบินล่าช้าตํ่ากว่าปี ก่อน 952 ล้านบาท และรายได้จากการรับรูค้ ่าธรรมเนียมสนามบินทีเ่ รียกเก็บ
จากผูโ้ ดยสาร ทีส่ ายการบินอื่นหรือประเทศที่บริษทั ฯ ขนส่งผูโ้ ดยสารไปไม่ได้เรียกเก็บมาเกินกว่า 3 ปี ตํ่ากว่าปี ก่อน 275
ล้านบาท และในปี 2554 บริษทั ฯ ได้บนั ทึกรายได้ค่าสินไหมทดแทนจากเหตุอุทกภัยจํานวน 175 ล้านบาท ตามมูลค่าสุทธิ
ทางบัญ ชีของสิน ทรัพย์ท่ไี ด้รบั ความเสียหายจากเหตุอุทกภัย ซึ่งสิน ทรัพย์ดงั กล่าวได้รบั ความคุ้มครองตามเงื่อนไขของ
กรมธรรม์ประกันภัย (รายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6.35.1)
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2.3 ค่าใช้จ่าย
ในปี 2554 บริษทั ฯ มีคา่ ใช้จ่ายรวมทัง้ สิน้ 202,259 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 34,646 ล้านบาท หรือร้อยละ 20.7 โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
หน่ วย : ล้านบาท

2554

ค่านํ้ามันเครือ่ งบิน
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ค่าบริการการบิน
ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับนักบินและลูกเรือ
ค่าซ่อมแซมและซ่อมบํารุงอากาศยาน
ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าเช่าเครือ่ งบินและอะไหล่
ค่าสินค้าและพัสดุใช้ไป
ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับการขายและโฆษณา
ค่าใช้จ่ายด้านการประกันภัย
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเครือ่ งบิน
ค่าใช้จ่ายอื่น
ผลขาดทุน(กําไร)จากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
ต้นทุนทางการเงิน
ขาดทุนจากการไถ่ถอนหุน้ กู้
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วม
รวมค่าใช้จ่าย

76,389
31,009
20,428
5,485
11,698
19,989
5,430
9,042
5,885
733
940
181
7,149
2,428
5,656
1
(184)
202,259

2553
56,519
34,525
19,064
5,092
9,675
20,236
4,331
9,046
6,103
675
318
171
6,056
(9,106)
5,166
(258)
167,613

เปลี่ยนแปลง
ล้านบาท
%
+19,870
+ 35.2
- 3,516
- 10.2
+ 1,364
+ 7.2
+ 393
+ 7.7
+ 2,023
+ 20.9
- 247
- 1.2
+ 1,099
+ 25.4
4
- 218
- 3.6
+ 58
+ 8.6
+ 622
+ 195.6
+ 10
+ 5.8
+ 1,093
+ 18.0
+11,534
+ 126.7
+ 490
+ 9.5
+
1
+ 74
+ 28.7
+34,646
+ 20.7

สรุปค่าใช้จ่ายทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงอย่างมีนยั สําคัญในปี 2554 ได้แก่
ค่านํ้ ามันเครื่องบิน 76,389 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 19,870 ล้านบาท หรือร้อยละ 35.2 โดยมีสาเหตุหลักจากราคานํ้ ามัน
เครื่องบินที่เพิม่ ขึน้ ถึงร้อยละ 38.7 และปริมาณการใช้น้ํ ามันเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 2.5 อันเป็ นผลมาจากการเพิม่ ปริมาณการผลิต
ในขณะทีเ่ งินเหรียญสหรัฐอ่อนค่าลงทําให้ค่านํ้ ามันคิดเป็ นเงินบาทลดลงบางส่วน รวมทัง้ ในปี น้ีบริษทั ฯ มีรายรับชดเชยจาก
การบริหารความเสีย่ งราคานํ้ามัน 1,103 ล้านบาท สูงกว่าปี 2553 จํานวน 505 ล้านบาท หรือร้อยละ 84.4
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายบุคลากร ผลประโยชน์พนักงาน ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร และ
ค่าตอบแทนกรรมการ มีจํานวนรวม 31,009 ล้านบาท ลดลง 3,516 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.2 โดยมีสาเหตุหลักเนื่องจาก
ในปี น้ีบริษัทฯ งดจ่ายเงินรางวัลประจําปี ในขณะที่ปีก่อนจ่ายรวม 4,301 ล้านบาท ประกอบกับในปี 2553 บริษัทฯ มีค่า
ใช้ จ่ า ยโครงการ Golden Handshake และโครงการร่ ว มใจจากองค์ ก รรวม 2,263 ล้ า นบาท แต่ ใ นปี นี้ บ ริษั ท ฯ ไม่ ไ ด้
ดําเนินการโครงการดังกล่าว ทัง้ นี้ หากไม่รวมรายการดังกล่าว ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานสูงกว่าปี ก่อน 3,048 ล้านบาท
เนื่องจาก
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- การขึน้ เงินเดือนประจําปี และการปรับเงินเดือนเพิม่ ขึน้ สําหรับพนักงานทีม่ เี งินเดือนตํ่ากว่า 50,000 บาท ตาม
มติคณะรัฐมนตรี
- ค่าล่วงเวลาเพิม่ ขึน้ ตามปริมาณการผลิต
- การจ่ายเงินรางวัลพิเศษ (Special Incentive) ให้พนักงานสําหรับผลการปฏิบตั งิ านปี 2553
- ค่าใช้จ่ายโครงการนักบินฝึกหัด
- การปรับเพิม่ ผลประโยชน์พนักงานตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 โดยมีรายละเอียดในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อ 6.17
- การตัง้ สํารองเงินช่วยเหลือพนักงานทีป่ ระสบอุทกภัยจํานวน 6,000 ราย เป็ นเงิน 400 ล้านบาท
ค่าบริการการบิน 20,428 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 1,364 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.2 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิม่ ขึน้
ของค่าใช้จ่ายเนื่องจากการเพิม่ ปริมาณการผลิต ประกอบกับค่าใช้จ่ายในปี ก่อนตํ่ากว่าปกติเนื่องจากบริษทั ฯ ได้รบั ส่วนลด
ค่าธรรมเนีย มจากมาตรการการให้ค วามช่วยเหลือสายการบิน และผู้ป ระกอบการของบริษัท ท่ าอากาศยานไทย จํากัด
(มหาชน) ในระหว่างเดือนมีนาคม-ธันวาคม 2553
ค่าซ่อมแซมและซ่อมบํารุงอากาศยาน 11,698 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 2,023 ล้านบาท หรือร้อยละ 20.9 โดยมีสาเหตุหลัก
มาจากจํานวนเครือ่ งยนต์ทถ่ี งึ กําหนดเข้าซ่อมมีจาํ นวนเพิม่ ขึน้ เมือ่ เทียบกับปี ก่อน และปริมาณการผลิตเพิม่ ขึน้
ค่าเช่าเครือ่ งบินและอะไหล่ 5,430 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 1,099 ล้านบาท หรือร้อยละ 25.4 สาเหตุหลักเกิดจากการเช่า
เครือ่ งบินโบอิง้ B777-300ER จาก Jet Airway จํานวน 3 ลําในเดือนพฤษภาคม 2553 และในปี น้ไี ด้เช่าเพิม่ อีก 2 ลํา
ในเดือนกรกฎาคมและพฤศจิกายน 2554 ทําให้คา่ เช่าเครือ่ งบินเพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน และค่าใช้จา่ ยจากการเช่าพืน้ ทีร่ ะวางขนส่ง
สินค้าบนเครือ่ งบินขนส่งสินค้าเพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน
ค่าใช้จ่ายอื่น 7,149 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 1,093 ล้านบาท หรือร้อยละ 18.0 สาเหตุหลักเนื่องจากในปี 2553 บริษทั ฯ
ปรับลดประมาณการสํารองความเสียหายและค่าปรับจากกรณีละเมิดกฎหมายการป้ องกันการค้าที่ไม่เป็ นธรรม (Antitrust)
เป็ นจํานวน 1,783 ล้านบาท ส่วนในปี น้ีปรับลดลง 1,042 ล้านบาท คงเหลือสํารองไว้ 1,465 ล้านบาท (รายละเอียดเพิม่ เติม
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6.16.7) และในปี 2554 บริษทั ฯ ได้บนั ทึกค่าเสียหายจากเหตุอุทกภัยจํานวน 175 ล้าน
บาท ตามมู ลค่ า สุท ธิท างบัญ ชีข องสิน ทรัพ ย์ท่ีได้รบั ความเสีย หายจากเหตุ อุ ท กภัย (รายละเอียดในหมายเหตุ ป ระกอบ
งบการเงินข้อ 6.35.1)
ผลขาดทุ น จากอัต ราแลกเปลี่ย นเงิน ตราต่ างประเทศ 2,428 ล้า นบาท ซึ่งส่วนใหญ่ เกิด จากการปรับ ยอดเงิน กู้
คงเหลือสกุลเยนและยูโรเป็ นเงินบาท ณ วันสิน้ งวด ในขณะทีป่ ี ก่อนกําไร 9,106 ล้านบาท
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วม จํานวน 184 ล้านบาท ลดลง 74 ล้านบาท หรือร้อยละ 28.7 โดยมีสาเหตุ
หลักมาจากการรับรูส้ ว่ นได้เสียจากเงินลงทุนในบริษทั สายการบินนกแอร์ จํากัด ลดลง
ค่าใช้จ่ายภาษีเงิ นได้
บริษทั ฯ มีคา่ ใช้จ่ายภาษีเงินได้จาํ นวน 2,245 ล้านบาท จากการบันทึกผลกระทบต่อภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจาก
การเปลีย่ นแปลงอัตราภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลจากร้อยละ 30 เป็ นร้อยละ 23 สําหรับปี 2555 และร้อยละ 20 สําหรับปี 2556 เป็ น
ต้นไป
ขาดทุนสุทธิ ส่วนที่เป็ นของบริษทั ใหญ่
ขาดทุนสุทธิสว่ นทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่ 10,197 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราส่วนขาดทุนสุทธิรอ้ ยละ 5.34 ในขณะทีป่ ี
2553 มีกาํ ไรสุทธิ 14,744 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราส่วนกําไรสุทธิรอ้ ยละ 8.16
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3. คําอธิ บายและวิ เคราะห์ฐานะการเงิ น
สิ นทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษทั ฯ มีสนิ ทรัพย์รวมทัง้ สิน้ 274,445 ล้านบาท ลดลงจากวันที่ 31 ธันวาคม 2553
จํานวน 22,113 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.5 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

สินทรัพย์หมุนเวียน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
เครือ่ งบินและเครือ่ งยนต์อะไหล่จ่ายล่วงหน้า
เครือ่ งบิน
เครือ่ งบินภายใต้สญ
ั ญาเช่า
อุปกรณ์การบินหมุนเวียน
งานระหว่างทํา
ทีด่ นิ อาคาร และค่าปรับปรุง
เครือ่ งมือ โรงซ่อม และอุปกรณ์
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นๆ
รวมสิ นทรัพย์

31 ธ.ค. 2554
ล้านบาท
% ของ
สิ นทรัพย์รวม
59,294
21.6
21,279
46,104
112,051
10,367
2,838
7,463
4,893
204,995
10,156
274,445

7.8
16.8
40.8
3.8
1.0
2.7
1.8
74.7
3.7
100.0

31 ธ.ค. 2553
ล้านบาท
% ของ
สิ นทรัพย์รวม
78,577
26.5
17,983
48,588
115,621
9,593
311
7,987
6,035
206,118
11,863
296,558

6.1
16.4
39.0
3.2
0.1
2.7
2.0
69.5
4.0
100.0

สินทรัพย์หมุนเวียนของบริษทั ฯ มีจาํ นวน 59,294 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 21.6 ของสินทรัพย์รวมลดลงจาก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 จํานวน 19,283 ล้านบาท หรือร้อยละ 24.5 สาเหตุสาํ คัญเนื่องจากเงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีจาํ นวน 16,666 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 จํานวน 21,014 ล้าน
บาท จากการจ่ายชําระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาว หุน้ กู้ ดอกเบีย้ เงินกูย้ มื และเงินปั นผลจ่าย รวมทัง้ การจ่ายเงินล่วงหน้าค่าเครือ่ งบิน
เครือ่ งยนต์ และจ่ายซือ้ สินทรัพย์ถาวรอื่น มากกว่าเงินสดสุทธิทไ่ี ด้มาจากการดําเนินงาน และเงินสดรับจากการออกหุน้ กูแ้ ละ
เงินกูย้ มื ระยะยาว
ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ มีจาํ นวนรวม 204,995 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 74.7 ของสินทรัพย์รวม ลดลง
จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 จํานวน 1,123 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.5 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- เครือ่ งบินและเครือ่ งยนต์อะไหล่จ่ายล่วงหน้าเพิม่ ขึน้ 3,296 ล้านบาทจากการจ่ายล่วงหน้าค่าเครือ่ งบิน A320-200
5 ลํ า A330-300 5 ลํ า A350-900 XWB 4 ลํ า A380-800 6 ลํ า B777-300ER 6 ลํ า และเครื่อ งยนต์ แ ละอุ ป กรณ์ ต กแต่ ง
เครือ่ งบิน ซึง่ คาดว่าจะรับมอบในปี 2555-2560
- เครือ่ งบินและเครือ่ งบินภายใต้สญ
ั ญาเช่าลดลงรวม 6,054 ล้านบาท เนื่องจากค่าเสือ่ มราคาของเครือ่ งบินมีจาํ นวน
มากกว่ามูลค่าของเครือ่ งบิน A330-300 ทีบ่ ริษทั ฯ ได้รบั มอบเพิม่ 7 ลําในปี น้ี
- งานระหว่างทําเพิม่ ขึน้ 2,527 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็ นค่าใช้จ่ายในการออกแบบและอะไหล่สาํ หรับโครงการ
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ในห้องโดยสารของเครือ่ งบิน B747-400 จํานวน 8 ลํา B777-200 จํานวน 8 ลํา และค่าใช้จ่ายในการ
ดัดแปลงเครือ่ งบิน B747-400 เป็ นเครือ่ งบินขนส่งสินค้า จํานวน 2 ลํา ซึง่ คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2555
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นๆ มีจาํ นวน 10,156 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 3.7 ของสินทรัพย์รวมลดลงจาก ณ วันที่
31 ธันวาคม 2553 จํานวน 1,707 ล้านบาท หรือร้อยละ 14.4 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการปรับลดสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการ
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ตัดบัญชีตามพระราชกฤษฎีกา เรือ่ ง การลดอัตราภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล (รายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6.96.10)
หนี้ สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 หนี้สนิ รวมของบริษทั ฯ เท่ากับ 211,010 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
จํานวน 9,166 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.2 โดยมีองค์ประกอบหลักของหนี้สนิ ดังนี้
31 ธ.ค. 2554
ล้านบาท
% ของ
หนี้ สินรวม
หนี้สนิ หมุนเวียน
(ไม่รวมหนี้สนิ ทีถ่ งึ กําหนดชําระภายในหนึ่งปี )
หนี้ สินระยะยาว
หุน้ กู้
หนี้สนิ ภายใต้เงือ่ นไขสัญญาเช่าเครือ่ งบิน
เงินกูย้ มื ระยะยาว
รวมหนี้ สินระยะยาว
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียนอื่นๆ
รวมหนี้ สิน

31 ธ.ค. 2553
ล้านบาท
% ของ
หนี้ สินรวม

51,804

24.6

57,581

26.2

27,797
57,895
56,607
142,299
10,632
6,275
211,010

13.2
27.4
26.8
67.4
5.0
3.0
100.0

29,335
64,327
52,618
146,280
9,326
6,989
220,176

13.3
29.2
23.9
66.4
4.2
3.2
100.0

หนี้สนิ หมุนเวียน (ไม่รวมหนี้สนิ ทีถ่ งึ กําหนดชําระภายในหนึ่งปี ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีจาํ นวน 51,804 ล้าน
บาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 24.6 ของหนี้สนิ รวม ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 จํานวน 5,777 ล้านบาท หรือร้อยละ
10.0 สาเหตุหลักเนื่องจากค่าใช้จ่ายค้างจ่ายลดลง 4,939 ล้านบาท และรายรับขนส่งทีย่ งั ไม่ถอื เป็ นรายได้ลดลง 1,044 ล้าน
บาท
หนี้สนิ ระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีจาํ นวน 142,299 ล้านบาท (รวมหนี้สว่ นทีถ่ งึ กําหนดชําระภายในหนึ่ง
ปี จาํ นวน 18,872 ล้านบาท) หรือคิดเป็ นร้อยละ 67.4 ของหนี้สนิ รวม ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 จํานวน 3,981
ล้านบาท โดยในปี 2554 นอกจากการชําระคืนเงินกูท้ ค่ี รบกําหนดแล้ว บริษทั ฯ ได้ชาํ ระคืนเงินกูก้ ่อนกําหนดจํานวน 6,308
ล้านบาท โดยในจํานวนนี้บริษทั ฯ ได้กเู้ งินระยะยาว 1,500 ล้านบาท มาชําระคืน เพือ่ ยืดอายุหนี้และลดภาระดอกเบีย้ รวมทัง้
ได้ออกหุน้ กูใ้ หม่จาํ นวน 10,000 ล้านบาท เพือ่ ชําระคืนหุน้ กูท้ ค่ี รบกําหนด 11,538 ล้านบาท
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีจาํ นวน 10,632 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 5.0
ของหนี้สนิ รวม เพิม่ ขึน้ จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 จํานวน 1,306 ล้านบาท หรือร้อยละ 14.0 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
การรับรูภ้ าระผูกพันผลประโยชน์พนักงานของปี 2554 โดยมีรายละเอียดเรือ่ งภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 6.17
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียนอื่นๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีจาํ นวน 6,275 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 3.0 ของหนี้สนิ
รวม ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 จํานวน 714 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.2 โดยมีสาเหตุหลักมาจากประมาณการ
หนี้สนิ ระยะยาวลดลง 1,030 ล้านบาท จากการปรับลดสํารองความเสียหายและค่าปรับจากกรณีคดีละเมิดกฎหมายการป้ องกัน
การค้าทีไ่ ม่เป็ นธรรม อย่างไรก็ตาม เงินกองทุนบําเหน็จพนักงานเพิม่ ขึน้ 190 ล้านบาท หนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เพิม่ ขึน้ 56 ล้านบาท และหนี้สนิ ไม่หมุนเวียนอื่นเพิม่ ขึน้ 71 ล้านบาท
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ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ มีจาํ นวน 63,435 ล้านบาท ลดลงจากวันที่ 31 ธันวาคม
2553 จํานวน 12,947 ล้านบาท เป็ นผลมาจากบริษทั ฯ ขาดทุนสุทธิในปี 2554 และการจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการ
ดําเนินงานประจําปี 2553
4. สภาพคล่องทางการเงิ น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษทั ฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากับ 16,666 ล้านบาท ลดลงจาก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 จํานวน 21,014 ล้านบาท หรือร้อยละ 55.8 สรุปเงินสดสุทธิได้มาและใช้ไปในกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
หน่ วย : ล้านบาท
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงอัตราแลกเปลีย่ นของเงินสดและเงินฝากธนาคาร

2554
9,167
(11,030)
(19,238)
87

2553
28,268
(8,872)
3,979
5

เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสดเพิ่ มขึ้น (ลดลง)

(21,014)

23,380

เงิ นสดสุทธิ ได้มาจากกิ จกรรมดําเนิ นงาน
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงานของบริษทั ฯ สําหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีจาํ นวน 9,167 ล้าน
บาท ลดลง 19,101 ล้านบาท สาเหตุสาํ คัญเนื่องจากบริษทั ฯ ขาดทุนสุทธิ ทําให้กาํ ไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลีย่ นแปลง
ในสินทรัพย์และหนี้สนิ ดําเนินงานลดลง 13,906 ล้านบาท หนี้สนิ ดําเนินงานลดลง 12,316 ล้านบาท สินทรัพย์ดาํ เนินงานลดลง
6,183 ล้านบาท และจ่ายภาษีเงินได้ลดลง 938 ล้านบาท
เงิ นสดสุทธิ ใช้ไปในกิ จกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนในปี 2554 มีจาํ นวน 11,030 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน 2,158 ล้านบาท โดยส่วน
ใหญ่เป็ นการจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องบิน เครื่องยนต์ และค่าอุปกรณ์ตกแต่งเครื่องบิน การจ่ายซื้ออะไหล่เครื่องบินหมุนเวียน
ค่าใช้จ่ายในการออกแบบและอะไหล่สาํ หรับโครงการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ในห้องโดยสารของเครื่องบิน B747-400 และ B777200 และค่าใช้จ่ายในการดัดแปลงเครือ่ งบิน B747-400 จํานวน 2 ลํา เป็ นเครือ่ งบินขนส่งสินค้า
เงิ นสดสุทธิ ได้มาจาก (ใช้ไปใน) ในกิ จกรรมจัดหาเงิ น
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินในปี 2554 มีจาํ นวน 19,238 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน 23,217 ล้านบาท
โดยเงินสดสุทธิใช้ไปในปี 2554 ประกอบด้วยการชําระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวและหุน้ กูร้ วม 29,463 ล้านบาท การจ่ายดอกเบีย้ เงิน
กูย้ มื 5,770 ล้านบาท และจ่ายเงินปั นผล 2,805 ล้านบาท โดยมีเงินสดรับจากหุน้ กูแ้ ละเงินกูย้ มื ระยะยาวรวม 18,800 ล้านบาท
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5.

แบบ 56-1

รายจ่ายลงทุน

บริษทั ฯ มีรายจ่ายเพือ่ การลงทุนก่อนหักเงินสดรับจากสัญญาเช่าทางการเงิน สําหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
เป็ นเงิน 16,338 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี 2553 จํานวน 2,730 ล้านบาท หรือร้อยละ 20.1 ส่วนใหญ่เป็ นการ
ชําระเงินเพื่อจัดหาเครือ่ งบินใหม่ ซึง่ จะรับมอบระหว่างปี 2555-2560 การจัดหาอุปกรณ์การบินหมุนเวียน โครงการปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์ในห้องโดยสารเครือ่ งบิน และค่าใช้จ่ายในการดัดแปลงเครือ่ งบิน B747-400 เป็ นเครือ่ งบินขนส่งสินค้า เป็ นจํานวน
เงินรวม 15,638 ล้านบาท
หน่ วย : ล้านบาท

ม.ค.-ธ.ค.
2554
2553
15,638
13,235
700
373
16,338
13,608

เครือ่ งบินและอุปกรณ์การบิน
อื่นๆ (ทีไ่ ม่ใช่เครือ่ งบิน)
รวม
6.

อัตราส่วนทางการเงิ น
2554

อัตราส่วนทางการเงิ น (Liquidity Ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (1)
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratio)
อัตรากําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน
อัตรากําไร (ขาดทุน) สุทธิ
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้
อัตราส่วนแสดงประสิ ทธิ ภาพในการดําเนิ นงาน (Efficiency Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนวิ เคราะห์นโยบายทางการเงิ น (Financial Policy Ratio)
อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (Interest Bearing Debt to Equity)
อัตราส่วนความสามารถในการชําระดอกเบีย้ (2)

2553

เท่า

2.19

2.47

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

(1.46)
(5.34)
(14.59)

4.34
8.16
23.84

ร้อยละ

(3.57)

5.17

เท่า
เท่า

2.24
3.04

1.92
5.43

หมายเหตุ : (1) อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่ากับ สินทรัพย์หมุนเวียน / หนี้สนิ หมุนเวียน (ไม่รวมหนี้สนิ ระยะยาวทีถ่ งึ กําหนด
ชําระภายในหนึ่งปี และรายรับด้านการขนส่งทีย่ งั ไม่ถอื เป็ นรายได้)
(2) อัตราส่วนความสามารถในการชําระดอกเบีย้ เท่ากับ EBITDA / ดอกเบีย้ จ่าย
(3) ข้อมูลอัตราส่วนทางการเงินของปี 2553 ทีน่ ํามาเปรียบเทียบ ได้ปรับผลกระทบทีเ่ กิดจากการนํามาตรฐาน
บัญชีทอ่ี อกใหม่มาใช้แล้ว
รายละเอียดเรือ่ งนโยบายบัญชีทส่ี าํ คัญ สิทธิและประโยชน์ภายใต้การส่งเสริมการลงทุน ความเสีย่ งทางการตลาด และ
สัญญาและภาระผูกพัน อยูใ่ นหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 5 ข้อ 6.26 ข้อ 6.32 และข้อ 6.34 ตามลําดับ
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11.4

แบบ 56-1

ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบบัญชี

บริษทั ฯ ยังคงสถานะเป็ นรัฐวิสาหกิจ การตรวจสอบงบการเงินของบริษทั ฯ จะต้องกระทําโดยสํานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน ตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนู ญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 มาตรา 4 (4) และมาตรา 39 (2)
โดยมีการโอนย้ายสับเปลี่ยนเจ้าหน้ าที่รบั รองงบการเงินตามการโยกย้ายของเจ้าหน้ าที่สํานักกรรมการตรวจเงิน แผ่น ดิน
สําหรับปี 2554 มีคา่ ธรรมเนียมตรวจสอบ 2.90 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับการตรวจสอบบัญชี 1.26 ล้านบาท
11.5

ผลการดําเนิ นงานในรอบ 5 ปี
ปี 2554
ปี 2553
ปี 2552
ปี 2551 ปี 2550
(ม.ค.-ธ.ค.) (ม.ค.-ธ.ค.) (ม.ค.-ธ.ค.) (ม.ค.-ธ.ค.) (ม.ค.-ธ.ค.)

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

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

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

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

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

นิ ยามศัพท์ทางด้านการบิน
• ปริมาณการผลิตรวมคิดเป็ น ตัน-กิโลเมตร คือ ระวางบรรทุกของเครือ่ งบิน คูณ ระยะทางบิน
• ปริมาณการขนส่งรวมคิดเป็ น ตัน-กิโลเมตร คือ นํ้ าหนักผู้โดยสาร 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
• อัตราส่วนการขนส่งพัสดุภณ
ั ฑ์ คือ ปริมาณการขนส่งพัสดุภณ
ั ฑ์ เทียบเป็ นร้อยละของปริมาณการผลิตพัสดุภณ
ั ฑ์
• ระวางบรรทุ ก ของเครื่อ งบิน คือ ปริม าณนํ้ า หนั ก สู ง สุ ด ซึ่ง เครื่อ งบิน สามารถบรรทุ ก ได้ นํ้ า หนั ก ในที่น้ี หมายถึง
นํ้าหนักผูโ้ ดยสาร สัมภาระเกินพิกดั พัสดุและไปรษณียภัณฑ์
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12. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง
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)
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ส่วนที่ 2
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
บริษัทฯ ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี ฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทฯ ขอรับรองว่า
ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทําให้ผอู้ ่นื สําคัญผิดหรือไม่ขาดข้อมูลทีค่ วรต้องแจ้งในสาระสําคัญ นอกจากนี้
บริษทั ฯ ขอรับรองว่า
(1) งบการเงินและข้อมู ลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี ได้แสดงข้อมู ลอย่ างถู กต้องครบถ้วน
ในสาระสําคัญเกีย่ วกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยแล้ว
(2) บริษทั ฯ ได้จดั ให้มรี ะบบการเปิ ดเผยข้อมูลทีด่ ี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษทั ฯ ได้เปิ ดเผยข้อมูลในส่วนทีเ่ ป็ นสาระสําคัญ
ทัง้ ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ ควบคุมดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามระบบดังกล่าว
(3) บริษทั ฯ ได้มรี ะบบการควบคุมภายในทีด่ ี และควบคุมดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามระบบดังกล่าว และบริษทั ฯ ได้แจ้ง
ข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 ต่อผูส้ อบบัญชีและคณะกรรมการตรวจสอบของ
บริษทั ฯ แล้ว ซึง่ ครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลีย่ นแปลงทีส่ าํ คัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทัง้ การกระทําทีม่ ชิ อบ
ทีอ่ 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
1. นายอําพน กิตติอาํ พน
2. นายปิ ยสวัสดิ ์ อัมระนันทน์

ตําแหน่ ง

ลายมือชื่อ

ประธานกรรมการ

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

กรรมการ

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

ตําแหน่ ง

ลายมือชื่อ

ผูร้ บั มอบอํานาจ
ชื่อ
นายนิรุจน์ มณีพนั ธ์

รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
สํานักเลขานุการบริษทั ฯ

ส่วนที่ 2-A หน้าที่ 1

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

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ
1. รายละเอียดของกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ชื่ อ-สกุล/ตําแหน่ ง
1. นายอําพน กิตติอาํ พน
ประธานกรรมการ
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
กรรมการอิสระ

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
ต.ค. 2553 – ปัจจุบนั
พ.ย. 2554- ปัจจุบนั
2553 – ปัจจุบนั
2551 - ปัจจุบนั
2549 – ปัจจุบนั
2547 – ปัจจุบนั
2547 - ปัจจุบนั
2548 – มี.ค. 2554
2548 – ต.ค. 2554
2549 - 2551
2547 – ก.ย.2553
2547 - ก.ย. 53

ส่วนที่ 2-A1 หน้าที่ 1

ตําแหน่ ง
เลขาธิการ
กรรมการบริ หารศาลยุติธรรม
ประธานกรรมการบริ หาร
ประธาน อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการเตรี ยมการ
กําลังคนภาครัฐ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการสรรหา และประธานกรรมการกําหนด
ค่าตอบแทน
ประธานกรรมการสรรหา และกําหนดค่าตอบแทน
สมาชิก
เลขาธิการ
กรรมการ

ชื่ อหน่ วยงาน/บริษทั /ประเภทธุรกิจ
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สํานักงานศาลยุติธรรม
มูลนิธิสถาบันวิจยั และพัฒนาประเทศตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน
คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 7
คณะกรรมการนโยบายการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย
บริ ษทั ปตท. จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ปตท. อะโรเมติกส์ และการกลัน่ จํากัด (มหาชน)
สภานิติบญั ญัติแห่งชาติ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

ชื่ อ-สกุล/ตําแหน่ ง
2. นายจุลสิ งห์ วสันตสิ งห์
รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

อายุ
(ปี )
61

คุณวุฒิทางการศึกษา
• 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 FND 7/2003
- หลักสู ตร UFS 1/2006
- หลักสู ตร ACP 17/2007
- หลักสู ตร DCP Refresher 1/2008
• หลักสูตรตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- วตท 5/2007

แบบ 56-1

สั ดส่ วน
การถือ
หุ้น
(%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์ ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

ชื่ อหน่ วยงาน/บริษทั /ประเภทธุรกิจ

2553 - ปัจจุบนั
2552 - ปัจจุบนั
2548 - ปัจจุบนั
2547 - ปัจจุบนั
2541 - ปัจจุบนั

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

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 2

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

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

ชื่ อ-สกุล/ตําแหน่ ง
3. นายอารี พงศ์ ภู่ชอุ่ม
รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการสรรหา
กําหนดค่าตอบแทน และ
พัฒนาบุคคลากร

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
2553 - ปัจจุบนั
2553 - ปัจจุบนั
2552 - 2553
2552 - 2553
2552 - 2553
2551
2550 - 2552
2550 - 2552
2543 - 2551
2545 - 2550

ส่วนที่ 2-A1 หน้าที่ 3

ตําแหน่ ง
ปลัดกระทรวง
ประธานกรรมการ
อธิบดี
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผูอ้ าํ นวยการ
กรรมการ
กรรมการ

ชื่ อหน่ วยงาน/บริษทั /ประเภทธุรกิจ
กระทรวงการคลัง
ธนาคารอาคารสงเคาระห์
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
4.. นายคณิ ศ แสงสุ พรรณ
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการสรรหา กําหนด
ค่าตอบแทน และพัฒนา
บุคคลากร
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง

อายุ
(ปี )
53

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

แบบ 56-1

สั ดส่ วน
การถือ
หุ้น
(%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์ ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่ วงเวลา
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
2551
2551
2549 – 2551

ส่วนที่ 2-A1 หน้าที่ 4

ตําแหน่ ง
กรรมการ
กรรมการ
ผูอ้ าํ นวยการ
ที่ปรึ กษาผูท้ รงคุณวุฒิของรองนายกรัฐมนตรี
(ดร.โอฬาร ไชยประวัติ)
ที่ปรึ กษาผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นเศรษฐกิจ ของ
นายกรัฐมนตรี (นายสมัคร สุ นทรเวช)
กรรมการอิสระ

ชื่ อหน่ วยงาน/บริษทั /ประเภทธุรกิจ
บริ ษทั ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์เอเชีย จํากัด
ธนาคารแห่งประเทศไทย
สถาบันวิจยั นโยบายเศรษฐกิจการคลัง
สํานักนายกรัฐมนตรี
สํานักนายกรัฐมนตรี
ธนาคาร ทิสโก้ จํากัด (มหาชน)

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

ชื่ อ-สกุล/ตําแหน่ ง
5. นายประดิษฐ สิ นธวณรงค์
กรรมการบริ หาร

อายุ
(ปี )
52

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริ ญญาแพทย์ศาสตร์บณ
ั ฑิต
คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชฯ มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปริ ญญาโท สาธารณสุ ขศาสตร์
สาขาบริ หารงานสาธารณสุ ขระหว่างประเทศ
มหาวิทยาลัย ฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริ กา

แบบ 56-1

สั ดส่ วน
การถือ
หุ้น
(%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์ ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

2554 - ปัจจุบนั
2554 - ปัจจุบนั

กรรมการ
ที่ปรึ กษา

2550 - ปัจจุบนั
2550 - ปัจจุบนั
2549 - ปัจจุบนั
2548 – ปัจจุบนั
2547 - ปัจจุบนั
2542 - ปัจจุบนั
2540 – ปัจจุบนั

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการบริ หาร
กรรมการ

2535 – ปัจจุบนั

กรรมการผูจ้ ดั การ

ส่วนที่ 2-A1 หน้าที่ 5

ชื่ อหน่ วยงาน/บริษทั /ประเภทธุรกิจ
สํานักงานหลักประกันสุ ขภาพแห่งชาติ (สปสช)
สํานักงานอํานวยการร่ วมศูนย์อาํ นวยการพลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ (สอร.ศพส.)
Pure Interior Pte.Ltd.
บริ ษทั สเปซ ดิเวลลอปเมนท์ จํากัด
บริ ษทั ฟู้ด อ๊อฟเซสชัน่ จํากัด
บริ ษทั คิวคอนเซ็พท์ จํากัด
บริ ษทั เพดเดิล แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง จํากัด
บริ ษทั เจแอนด์ดบั บลิว ดิเวลลอปเมนท์ จํากัด
มูลนิธชิ วี ติ พัฒนาในพระอุปถัมภ์พระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้า
กัลยาณิ วฒั นา กรมหลวงนราธิวาสราชนคริ นทร์
บริ ษทั เดคคอร์มาร์ท จํากัด

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

ชื่ อ-สกุล/ตําแหน่ ง
6. พล.ต.อ. เพรี ยวพันธ์ ดามาพงศ์
กรรมการ
ประธานกรรมการธรรมาภิบาล

อายุ
(ปี )
59

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริ ญญาตรี นิติศาสตร์บณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- M.Sc. (Criminology)
Eastern Kentucky University, USA.
- หลักสู ตรการบริ หารงานตํารวจชั้นสู ง

แบบ 56-1

สั ดส่ วน
การถือ
หุ้น
(%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์ ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

ปัจจุบนั
ปัจจุบนั

ผูบ้ ญั ชาการตํารวจแห่งชาติ
ผูอ้ าํ นวยการศูนย์อาํ นวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยา
เสพติด
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
คณะกรรมการคดีพิเศษ
รองผูบ้ ญั ชาการตํารวจแห่งชาติ
ผูบ้ ญั ชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด
รองผูบ้ ญั ชาการตํารวจสอบสวนกลาง
ผูบ้ งั คับการตํารวจตรวจคนเข้าเมือง 2
รองผูบ้ งั คับการตํารวจท่องเที่ยว

ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
2547 – ต.ค.2554
2543
2541
2538
2535

ส่วนที่ 2-A1 หน้าที่ 6

ชื่ อหน่ วยงาน/บริษทั /ประเภทธุรกิจ
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

ชื่ อ-สกุล/ตําแหน่ ง
7. นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการธรรมาภิบาล
กรรมการส่ งเสริ มกิจการเพื่อ
สังคม

อายุ
(ปี )
52

คุณวุฒิทางการศึกษา
• หลักสู ตร DCP /2000
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
(IOD)
• เนติบณ
ั ฑิตไทย สํานักอบรมศึกษากฎหมาย
แห่งเนติบณ
ั ฑิตยสภา
• นิติศาสตร์มหาบัณฑิต
University of Pennsylvania, USA
• นิติศาสตร์บณ
ั ฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แบบ 56-1

สั ดส่ วน
การถือ
หุ้น
(%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์ ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่ วงเวลา
2554-ปัจจุบนั
2549-ปัจจุบนั
2554-ปัจจุบนั
2554-ปัจจุบนั
2551-ปัจจุบนั
2552 – ปัจจุบนั
2552 - ปัจจุบนั
2552- ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปั จจุบนั
2551
2550-มิ.ย. 2554
2539-2551

ส่วนที่ 2-A1 หน้าที่ 7

ตําแหน่ ง
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ
ประธาน
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
Executive Partner

ชื่ อหน่ วยงาน/บริษทั /ประเภทธุรกิจ
บมจ. เบอร์ล่ี ยุคเกอร์
บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล
บมจ. ไทยพาณิ ชย์ประกันชีวิต
บมจ. เนชัน่ แนล เพาเวอร์ ซัพพลาย
บจ. สายการบินนกแอร์
บจ. วีระวงค์ ชินวัฒน์ และเพียงพนอ
บจ. ดับบลิวซีแอนด์พี โฮลดิ้ง จํากัด
บจ. ปุณณเขตต์
บจ. พิชญารัตน์
บจ. ยักษา
บจ. เนชัน่ แนล เพาเวอร์
บมจ. อาหารสยาม
บจ. ไวท์ แอนด์ เคส (ประเทศไทย)

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

ชื่ อ-สกุล/ตําแหน่ ง
8. พล.อ.อ. สถิตย์พงษ์ สุ ขวิมล
กรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการสรรหา
กําหนดค่าตอบแทน และ
พัฒนาบุคคลากร
กรรมการธรรมาภิบาล

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

ตําแหน่ ง

2548 – ปัจจุบนั

ราชเลขานุการในพระองค์
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

ส่วนที่ 2-A1 หน้าที่ 8

ชื่ อหน่ วยงาน/บริษทั /ประเภทธุรกิจ
ราชการบริ หารส่ วนกลาง สํานักงานราชเลขานุการ
ในพระองค์ฯ กองกิจการในพระองค์
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

ชื่ อ-สกุล/ตําแหน่ ง
9. พล.อ.อ.ม.ล. สุ ปรี ชา กมลาศน์
กรรมการ
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง

อายุ
(ปี )
59

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริ ญญาตรี วิศวกรรมอากาศยาน
โรงเรี ยนนายเรื ออากาศ รุ่ นที่ 17
- โรงเรี ยนนายทหารชั้นผูบ้ งั คับฝูง รุ่ นที่ 46
- โรงเรี ยนเสนาธิการทหารอากาศ รุ่ นที่ 30
- วิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่ นที่ 29
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่ นที่ 46
- สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
(IOD)
หลักสู ตร DAP 2006

แบบ 56-1

สั ดส่ วน
การถือ
หุ้น
(%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์ ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่ วงเวลา
ปัจจุบนั
2551
2550

ส่วนที่ 2-A1 หน้าที่ 9

ตําแหน่ ง
ประธานคณะที่ปรึ กษา
หัวหน้านายทหารฝ่ ายเสนาธิการ
รองผูบ้ ญั ชาการ

ชื่ อหน่ วยงาน/บริษทั /ประเภทธุรกิจ
กองบัญชาการกองทัพไทย
ประจําผูบ้ ญั ชาการทหารสู งสุ ด
กองบัญชาการยุทธทางอากาศ

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

ชื่ อ-สกุล/ตําแหน่ ง
10. นายอภิพร ภาษวัธน์
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
กรรมการอิสระ
กรรมการบริ หาร
กรรมการสรรหา กําหนดค่า
ตอบแทน และพัฒนา
บุคลากร
ประธานกรรมการ ส่ งเสริ ม
กิจการเพื่อสังคม

อายุ
(ปี )
63

คุณวุฒิทางการศึกษา
• 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

แบบ 56-1

สั ดส่ วน
การถือ
หุ้น
(%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์ ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่ วงเวลา
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
2548 - 2553
2538 - 2550

ส่วนที่ 2-A1 หน้าที่ 10

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการบริ หาร และกรรมการ
ประธานกรรมการ และกรรมการ
ประธานกรรมการบริ หาร และกรรมการ
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการบริ หาร และกรรมการ
ประธานกรรมการบริ หาร และกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอํานวยการ
ที่ปรึ กษา
ที่ปรึ กษา
ที่ปรึ กษา
กรรมการ

ชื่ อหน่ วยงาน/บริษทั /ประเภทธุรกิจ
บริ ษทั ไทยพลาสติกและเคมีภณ
ั ฑ์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั สายการบินนกแอร์ จํากัด
บริ ษทั ไทยอินดัสเตรี ยลแก๊ส จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั พีเออี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั กรุ งเทพซินธิ ติกส์ จํากัด
บริ ษทั บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จํากัด
บริ ษทั สยามไบโอไซเอนซ์ จํากัด
บริ ษทั เอเพ็กซ์เซล่า จํากัด
บริ ษทั องค์การเภสัชกรรม เมอร์ริเออร์ชีววัตุ จํากัด
มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก
สถาบันปิ โตรเลียมแห่งประเทศไทย
มูลนิธิซิเมนต์ไทย
บริ ษทั ทุนลดาวัลย์ จํากัด
บริ ษทั ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

ชื่ อ-สกุล/ตําแหน่ ง
11. นายธีรศักดิ์ สุ วรรณยศ
กรรมการ
กรรมการธรรมาภิบาล
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง

อายุ
(ปี )
58

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริ ญญาตรี ศิลปศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์
(เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยการาจี
ประเทศปากีสถาน
- ปริ ญญาโท ศิลปศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยการาจี ประเทศปากีสถาน

แบบ 56-1

สั ดส่ วน
การถือ
หุ้น
(%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์ ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

2551-ปัจจุบนั
ปัจจุบนั

กรรมการผูจ้ ดั การ
อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการพิจารณาร่ างประกาศ
เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
ที่ปรึ กษา
ประธานคณะทํางาน คณะทํางานปรับปรุ ง
โครงสร้างและแผนพัฒนาบุคลากร
ประธานกรรมการ คณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานของกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
ประธานกรรมการ
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการ
คณะทํางาน คณะกรรมการฟื้ นฟูและพัฒนาการ
ดําเนินธุรกิจการขนส่ งทางอากาศ

ปัจจุบนั
2552- ต.ค.2554
2552- ต.ค.2554
2552- ต.ค.2554
2552- ต.ค.2554
2552

ส่วนที่ 2-A1 หน้าที่ 11

ชื่ อหน่ วยงาน/บริษทั /ประเภทธุรกิจ
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์
สํานักจุฬาราชมนตรี
บริ ษทั อสมท จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั อสมท จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั อสมท จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั อสมท จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

ชื่ อ-สกุล/ตําแหน่ ง
12. นายวรเดช หาญประเสริ ฐ
กรรมการบริ หาร

อายุ
(ปี )
53

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจบัณฑิต
- ปริ ญญาโท เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต
- หลักสู ตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่ นที่ 53
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

แบบ 56-1

สั ดส่ วน
การถือ
หุ้น
(%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์ ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่ วงเวลา
2554-ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
2553
2551

ส่วนที่ 2-A1 หน้าที่ 12

ตําแหน่ ง
อธิบดีกรมการบินพลเรื อน
ประธานกรรมการ
ผูต้ รวจราชการกระทรวงคมนาคม
ที่ปรึ กษาด้านเศรษฐกิจการขนส่ งอากาศ

ชื่ อหน่ วยงาน/บริษทั /ประเภทธุรกิจ
กรมการบินพลเรื อน กระทรวงคมนาคม
บริ ษทั วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงคมนาคม

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

ชื่ อ-สกุล/ตําแหน่ ง
13. นายจุตินนั ท์ ภิรมย์ภกั ดี
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการส่ งเสริ มกิจการ
เพื่อสังคม

อายุ
(ปี )
54

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริ ญญาบริ หารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการเงิน คณะบริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
- ปริ ญญาเศรษฐศาสตร์บณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยบอสตัน มลรัฐแมสซาชูเสต
สหรัฐอเมริ กา
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. 2546)
- หลักสู ตรผูบ้ ริ หารระดับสู ง
สถาบันวิทยาการตลาดทุน (รุ่ น 8)
- สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
(IOD)
หลักสู ตร DCP

แบบ 56-1

สั ดส่ วน
การถือ
หุ้น
(%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์ ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

ปัจจุบนั
ปัจจุบนั

กรรมการรองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
อนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการส่ งเสริ ม
การลงทุน
ที่ปรึ กษากิตติมศักดิ์คณะกรรมาธิการการกีฬา
ที่ปรึ กษา คณะอนุกรรมาธิการกีฬาเด็ก เยาวชนและ
คนพิการ
เลขานุการประจําคณะกรรมาธิการการคมนาคม
ประธานมูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิ กประเทศ
ไทย
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
ที่ปรึ กษาประจําคณะกรรมาธิการพลังงาน
ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ ายงานประชาสัมพันธ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
สมาชิกสภาร่ างรัฐธรรมนูญ

ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
2552-ปัจจุบนั
2550-ปัจจุบนั
2553-2554
2552-2553
2550-2553
2550

ส่วนที่ 2-A1 หน้าที่ 13

ชื่ อหน่ วยงาน/บริษทั /ประเภทธุรกิจ
บริ ษทั บุญรอดบริ วเวอรี่ จํากัด
สํานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน
วุฒิสภา
วุฒิสภา
วุฒิสภา
การกีฬาแห่งประเทศไทย
สภาลูกเสือแห่งชาติ
วุฒิสภา
สมาคมนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

ชื่ อ-สกุล/ตําแหน่ ง
14. นายปิ ยสวัสดิ์ อัมระนันทน์
กรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
กรรมการบริ หาร
กรรมการธรรมาภิบาล
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการสรรหา
กําหนดค่าตอบแทน และ
พัฒนาบุคลากร
กรรมการส่ งเสริ มกิจการ
เพื่อสังคม

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

ตําแหน่ ง

ปัจจุบนั

กรรมการ

ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
2551 – 2552
2549

กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
ประธานคณะที่ปรึ กษา ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
รัฐมนตรี

ส่วนที่ 2-A1 หน้าที่ 14

ชื่ อหน่ วยงาน/บริษทั /ประเภทธุรกิจ
มูลนิธิอุทยานสิ่ งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
มูลนิธิสถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย
มูลนิธิสถาบันสิ่ งแวดล้อมไทย
มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่ งแวดล้อม
สมาคมบริ ษทั จดทะเบียนไทย
ธนาคารกสิ กรไทย จํากัด (มหาชน)
กระทรวงพลังงาน

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

2. รายละเอียดของเจ้ าหน้ าที่บริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ชื่ อ-สกุล/ตําแหน่ ง
1. นายปิ ยสวัสดิ์ อัมระนันทน์
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
กรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
กรรมการบริ หาร
กรรมการธรรมาภิบาล
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการสรรหา
กําหนดค่าตอบแทน และ
พัฒนาบุคลากร
กรรมการส่ งเสริ ม
กิจการเพื่อสังคม

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

สั ดส่ วน
การถือ
หุ้น
(%)

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ างผู้บริหาร

ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์ ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

ปัจจุบนั

กรรมการ

ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
2551 – 2552
2549

กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
ประธานคณะที่ปรึ กษา ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
รัฐมนตรี

ส่วนที่ 2-A1 หน้าที่ 15

ชื่ อหน่ ายงาน/บริษทั /ประเภทธุรกิจ
มูลนิธิอุทยานสิ่ งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
มูลนิธิสถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย
มูลนิธิสถาบันสิ่ งแวดล้อมไทย
มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่ งแวดล้อม
สมาคมบริ ษทั จดทะเบียนไทย
ธนาคารกสิ กรไทย จํากัด (มหาชน)
กระทรวงพลังงาน

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

ชื่ อ-สกุล/ตําแหน่ ง
2. นายปานฑิต ชนะภัย
รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
สายการพาณิ ชย์

อายุ
(ปี )
55

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

แบบ 56-1

สั ดส่ วน
การถือ
หุ้น
(%)

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ างผู้บริหาร

0.001629

ไม่มี

ประสบการณ์ ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

ปัจจุบนั

กรรมการ

ปัจจุบนั

กรรมการ

ปัจจุบนั
2552 - 2554

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

2550 – 2552
2549 – 2550
2548 – 2549

ส่วนที่ 2-A1 หน้าที่ 16

ชื่ อหน่ ายงาน/บริษทั /ประเภทธุรกิจ
บริ ษทั โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) จํากัด
มหาชน
บริ ษทั ดอนเมืองอินเตอร์เนชัน่ แนลแอร์พอร์ตโฮเต็ล
จํากัด
บริ ษทั ทัวร์เอื้องหลวง จํากัด
บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)
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

กรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายช่าง
ระดับรองกรรมการ
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริ ญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต
(วิศวกรรมเครื่ องกล)
โรงเรี ยนนายเรื ออากาศ

แบบ 56-1

สั ดส่ วน
การถือ
หุ้น
(%)

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ างผู้บริหาร

0.000074

ไม่มี

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

4. นายโชคชัย ปัญญายงค์
รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
สายกลยุทธ์ และพัฒนาธุรกิจ

57

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

0.000048

ไม่มี

ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
2552
2550 – 2552

ส่วนที่ 2-A1 หน้าที่ 17

ตําแหน่ ง
กรรมการ
กรรมการ
รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
สายทรัพยากรบุคคลและบริ หารทัว่ ไป
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ ฝ่ ายบริ หารบุคลากร
ผูอ้ าํ นวยการ ฝ่ ายบริ หารนักบิน
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และโครงการ
สําคัญ
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่โครงการสุ วรรณภูมิ

ชื่ อหน่ ายงาน/บริษทั /ประเภทธุรกิจ
บริ ษทั ดอนเมืองอินเตอร์เนชัน่ แนลแอร์พอร์ตโฮเต็ล
จํากัด
บริ ษทั บริ การเชื้อเพลิงการบินกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั สายการบินนกแอร์ จํากัด
บริ ษทั บริ การเชื้อเพลิงการบินกรุ งเทพ จํากัด
(มหาชน)
บริ ษทั วิงสแปน เซอร์วิสเซส จํากัด
บริ ษทั ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จํากัด
บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

ชื่ อ-สกุล/ตําแหน่ ง
5. นาวาอากาศตรี อัษฎาวุธ
วัฒนางกูร

อายุ
(ปี )

สั ดส่ วน
การถือ
หุ้น
(%)

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ างผู้บริหาร

ประสบการณ์ ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

52

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

0.000044

ไม่มี

ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
2551 - 2552

53

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

0.000995

ไม่มี

ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ก.ค. 2553 – ม.ค.2554
ธ.ค. 2553 – ก.พ. 2554

รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
สายปฎิบตั ิการ
6. นายธีรพล โชติชนาภิบาล
รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
สายผลิตภัณฑ์และบริ การลูกค้า

คุณวุฒิทางการศึกษา

แบบ 56-1

พ.ค. 2553 – พ.ย. 2553

7. นายดนุช บุนนาค
กรรมการผูจ้ ดั การหน่วยธุรกิจ
การบริ การภาคพื้นระดับ
รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่

47

• ปริ ญญาโท (Construction Management)
Washington University at St. Louis, USA

0.000052

ไม่มี

ปัจจุบนั
2549 - 2554
2549
2544 – 2549

ส่วนที่ 2-A1 หน้าที่ 18

ตําแหน่ ง

ชื่ อหน่ ายงาน/บริษทั /ประเภทธุรกิจ

กรรมการ
กรรมการ
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรการบิน

บริ ษทั วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด
บริ ษทั ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จํากัด
บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

กรรมการ
กรรมการ
รักษาการ รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่สายการ
พาณิ ชย์
ผูอ้ ํานวยการใหญ่ ฝ่ ายพัฒนาและสนับสนุนการ
พาณิชย์

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

กรรมการผูจ้ ดั การ ฝ่ ายครัวการบิน

บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน

กรรมการ
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ฝ่ายวางแผนการตลาด
และการบริ หารรายได้
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายผลผลิตการท่องเที่ยว
ผูอ้ าํ นวยการสังกัดสํานักงานผูอ้ าํ นวยการใหญ่
ฝ่ ายวางแผนและบริ หารรายได้

บริ ษทั วิงสแปน เซอร์วิสเซส จํากัด
บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)
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

ตําแหน่ ง

ชื่ อหน่ ายงาน/บริษทั /ประเภทธุรกิจ

8. นายนิรุจน์ มณี พนั ธ์
42
รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
สํานักเลขานุการบริ ษทั ฯ

• นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
• เนติบณ
ั ฑิตไทย สมัยที่ 45
• Master of Comparative Jurisprudence (M.C.J)
Howard University, Washington D.C., USA
• Master of Laws (LL.M.)
Temple University, Philadelphia Pennsylvania,
USA

0.001112

ไม่มี

ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
2551 - 2554

ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ฝ่ายกฎหมาย
และกํากับกิจกรรมองค์กร

บริ ษทั ไทย-อะมาดิอสุ เซาส์อีสต์เอเซีย จํากัด
บริ ษทั วิงสแปน เซอร์วิสเซส จํากัด
บริ ษทั ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จํากัด
บริ ษทั ทัวร์เอื้องหลวง จํากัด
บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

9. นายสาธก วรศะริ น
รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
สายทรัพยากรบุคคล

59

• ปริ ญญาโท (Business Administration)
Middleham University, UK

0.000082

ไม่มี

ปัจจุบนั
2553 – 2554
2553
2550 - 2553

กรรมการ
กรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายครัวการบิน
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ฝ่ายบริ การบนเครื่ องบิน
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ สังกัดสํานักงาน
กรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่

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

10. นางวสุ กานต์ วิศาลสวัสดิ์

49

• ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริ ญญาโท พัฒนาเศรษฐกิจด้านการ
วิเคราะห์ และประเมินโครงการ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ (นิดา้ )

0.000015

ไม่มี

ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
2554
2552 - 2554
2548 - 2552

กรรมการ

บริ ษทั วิงสแปน เซอร์วิสเซส จํากัด

กรรมการ
กรรมการ
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ฝ่ายการเงินองค์กร
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและโครงการสําคัญ
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายเงินทุน

บริ ษทั โรงแรมท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ จํากัด
บริ ษทั ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จํากัด
บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
สายการเงินและการบัญชี

ส่วนที่ 2-A1 หน้าที่ 19

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

ไม่มี

ไม่มี

2548 – ก.ย 2554

ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์

บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

ชื่ อหน่ ายงาน/บริษทั /ประเภทธุรกิจ

11. นายรัช ตันตนันตา
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ฝ่ายการเงินองค์กร

42

• ปริ ญญาโท สาขาบริ หารการเงิน The American
University, Washington D.C.

12. นายธงชัย สิ งห์กุล
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ฝ่ายบัญชีการเงิน

56

• ปริ ญญาโทบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาบริ หารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

0.000037

ไม่มี

2547 – 2549

ผูอ้ าํ นวยการ ฝ่ ายการบัญชีสาขา และการภาษี
ต่างประเทศ

บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

13.นางชาริ ตา ลีลายุทธ
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ฝ่ายบัญชีบริ หาร
และงบประมาณ

50

• ปริ ญญาโทบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาบริ หารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

0.000030

ไม่มี

2550 - 2551
2548 - 2550

ผูอ้ าํ นวยการ ฝ่ ายบัญชีบริ หาร
ผูอ้ าํ นวยการ ฝ่ ายตรวจสอบธุรกิจการบิน

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

หมายเหตุ : เจ้ าหน้ าที่บริ หาร ตามคํานิยาม “ผู้บริ หาร” ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ (ก.ล.ต.)

ส่วนที่ 2-A1 หน้าที่ 20

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดการดํารงตําแหน่ งของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ ในบริ ษทั ย่อย บริษทั ร่วม
และบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง
รายนามกรรมการและเจ้ าหน้ าที่บริหาร
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

นายคณิ ศ
นายวีระวงค์
นายอภิพร
นายปิ ยสวัสดิ์
นายปานฑิต
เรื ออากาศเอก มนตรี
นายโชคชัย
นาวาอากาศตรี อัษฎาวุธ
นายธีรพล
นายดนุช
นายนิรุจน์
นายสาธก
นางวสุ กานต์
นายเล็ก
นายประกอบเกียรติ
นายพิเชษฐ์
นายพิชยั
นายสมิทธิ
ร้อยตรี อนุสสรณ์
นายสาโรจน์
นาวาอากาศตรี อลงกต
นายดุลยพงศ์
เรื ออากาศโทสุ รพล
ร้อยโท อธิศกั ดิ์
นางชุดา
นาวาอากาศตรี สถาพร

แสงสุ พรรณ
จิตต์มิตรภาพ
ภาษวัธน์
อัมระนันทน์
ชนะภัย
จําเรี ยง
ปัญญายงค์
วัฒนางกูร
โชติชนาภิบาล
บุนนาค
มณี พนั ธ์
วรศะริ น
วิศาลสวัสดิ์
กลิ่นวิบูลย์
นินนาท
เรี ยงวัฒนสุ ข
จึงอนุวตั ร
พิรุณสาร
นาคศรี ชุ่ม
ยุทธไตร
พูลสุ ข
สุ ขานุศาสน์
อิศรางกูร ณ อยุธยา
พัดชื่นใจ
ธนะภูมิ
เจริ ญศริ

บริ ษทั ย่อย
1 2 3
X
/
X
/

/

X

4

บริ ษทั ร่ วม
5 6 7

8

X

///

X
/

/
/

/
X

/

/
//

9

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง
10 11 12 13 14

/
/
/

/ (1)

/
X

/

/

/
/
/
/
/
/
/
/

/

/

/
/
/
/
/

X = ประธานกรรมการ X/ = รองประธานกรรมการ / = กรรมการ // = ประธานกรรมการบริหาร /// = กรรมการบริหาร
หมายเหตุ (1) นายนิรุจน์ มณีพนั ธ์ เป็ นผูแ้ ทนของบริษทั วิงสแปน เซอร์วสิ เซส จํากัด ในบริษทั ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จํากัด
(2)
อันดับที่ 1-13 เป็ นผูบ้ ริหารตามนิยามของกลต.

ส่วนที่ 2-A2 หน้าที่ 1

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

1. บริ ษทั ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์เอเชีย จํากัด (Amadeus)
2. บริ ษทั สายการบินนกแอร์ จํากัด
3. บริ ษทั วิงสแปน เซอร์วิสเซส จํากัดบริ ษทั ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จํากัด
4. บริ ษทั ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จํากัด
5. บริ ษทั ทัววร์เอื้องหลวง จํากัด
6. บริ ษทั ดอนเมืองอินเตอร์เนชัน่ แนล แอร์พอร์ต โฮเต็ล จํากัด
7. บริ ษทั ครัวการบินภูเก็ต จํากัด
8. บริ ษทั โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) จํากัด(มหาชน)
9. บริ ษทั บริ การเชื้อเพลิงการบินกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) (BAFS)

แบบ 56-1

10. บริ ษทั โรงแรมท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ จํากัด
11. บริ ษทั ขนส่ งนํ้ามันทางท่อ จํากัด
12. บริ ษทั วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด
13. สถาบันการบินพลเรื อน (รัฐวิสาหกิจ)
14. บริ ษทั เทรดสยาม จํากัด

บริ ษั ท ฯ ไม่ ไ ด้ ส่ งตั ว แทนไปดํา รงตําแหน่ ง กรรมการใน Star Alliance Services Gmbh และบริ ษั ท สหโรงแรมไทยและ
การท่องเที่ยว จํากัด
หมายเหตุ : * บริ ษทั ฯ ได้ส่งตัวแทนไปดํารงตําแหน่งกรรมการและกรรมการบริ หารของบริ ษทั ดังกล่าว
ทั้งนี้ กรรมการ หรื อเจ้าหน้าที่ บริ หารที่ ด าํ รงตําแหน่ งในบริ ษ ัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 แต่ ไม่ มี ชื่ อปรากฏ
อยู่ในตารางข้างต้น ไม่ได้ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ ี อาํ นาจควบคุมในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม และ
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง

ส่วนที่ 2-A2 หน้าที่ 2

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

เอกสารแนบ 3
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษ ัท การบิ น ไทย จํากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิ ส ระ 3 ท่ าน ซึ่ งเป็ น
ผูท้ รงคุ ณวุฒิ และมี ประสบการณ์ ด้าน กฎหมาย การบริ หารองค์กร และการสอบทานความน่ าเชื่ อถื อของงบการเงิ น มี นายจุ ลสิ งห์
วสันตสิ งห์ เป็ นประธานกรรมการ นายจุตินันท์ ภิรมย์ภกั ดี และนายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ เป็ นกรรมการ โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
เกษรี ณรงค์เดช และนางรวีพร คูหิรัญ เป็ นที่ปรึ กษาคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ งทั้งสองท่านเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นการบัญชี
และการควบคุมภายใน
ในระหว่างปี 2554 มี การเปลี่ ย นแปลงกรรมการตรวจสอบ โดยที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ มี มติ แต่งตั้ง
พลอากาศเอก หม่อมหลวง สุ ปรี ชา กมลาศน์ แทนนายบรรยง พงษ์พานิช ตั้งแต่วนั ที่ 14 ตุลาคม 2554 และแต่งตั้ง นายจุตินนั ท์
ภิรมย์ภกั ดี แทนพลอากาศเอก หม่อมหลวง สุ ปรี ชา กมลาศน์ ตั้งแต่วนั ที่ 18 พฤศจิกายน 2554
ในปี 2554 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่ วมกับ ผูส้ อบบัญชี ผูต้ รวจสอบภายใน และผูบ้ ริ หารระดับสู ง
ที่ เกี่ ยวข้อง รวม 11 ครั้ง โดยได้รายงานสรุ ปประเด็นที่ สําคัญ และความเห็ นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ ตามที่ เห็ นสมควร การเข้าร่ วมประชุ มของกรรมการแต่ละท่านได้รายงานไว้ในหัวข้อการกํากับดู แลกิ จการ โดยมี
สาระสําคัญดังนี้
1. การสอบทานรายงานทางการเงิ น คณะกรรมการตรวจสอบได้ส อบทานงบการเงิ น รายไตรมาส
และงบการเงินประจําปี 2554 ร่ วมกับผูบ้ ริ หารสายการเงินและการบัญชี และผูส้ อบบัญชี รวมทั้ง ได้พิ จ ารณาคํา อธิ บ ายและ
การวิ เ คราะห์ ฐ านะทางการเงิ น และผลการดํา เนิ น งานของบริ ษ ัท ฯ คณะกรรมการตรวจสอบได้ส อบถามผู ส้ อบบัญ ชี
เกี ่ ย วกับ ความถู ก ต้อ ง ครบถ้ว น และเชื ่ อ ถื อ ได้ข องงบการเงิ น ความเพี ย งพอในการเปิ ดเผยข้อ มู ล และรายการ
ปรั บ ปรุ ง บัญ ชี ที่ สํา คัญ เพื่ อ ให้ม ั่น ใจว่า การจัด ทํา งบการเงิ น เป็ นไปตามข้อ กํา หนดของกฎหมายและมาตรฐานบัญ ชี
ตามหลักการบัญ ชี ท่ี รั บ รองโดยทั่วไป รวมทั้งมีการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอและทันต่อเวลา
คณะกรรมการตรวจสอบได้ป ระชุม ร่ วมกับ ผูส้ อบบัญ ชีเป็ นการเฉพาะโดยไม่มีฝ่ายบริ ห ารของบริ ษ ทั ฯ
1 ครั้ ง รวมทั้ง ได้พิ จ ารณาข้อ สั ง เกตประกอบการสอบทานงบการเงิ น ฯ ของผู ส้ อบบัญ ชี และติ ด ตามการดํา เนิ น การ
ของฝ่ ายบริ ห ารเกี่ ย วกับ ข้อ สัง เกตนั้น ๆ อย่า งต่ อ เนื่ อ ง ทั้ง นี้ ในการสอบทานหรื อ การตรวจสอบของผูส้ อบบัญ ชี มิ ไ ด้มี
การรายงานเกี่ย วกับ การกระทําผิดตามที่กฎหมายกําหนดตามมาตรา 89/25 แห่ ง พ.ร.บ. หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
2. การสอบทานความเพี ย งพอและประสิ ท ธิ ผ ล ของระบบการควบคุ ม ภายในและการบริ ห ารความเสี่ ย ง
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาข้อสังเกตของผูส้ อบบัญชี รายงานผลการตรวจสอบจากสํานักงานการตรวจสอบภายใน
และรายงานจากผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุ มร่ วมกับฝ่ ายบริ หารทั้งคณะ 1 ครั้ง และได้เชิ ญ
ผูบ้ ริ หารระดับสู งเข้าชี้ แจงและร่ วมหารื อเพื่ อสร้ างความเข้าใจในกระบวนการที่ สําคัญ รวมทั้งในวาระที่ เกี่ ยวข้องตามความ
เหมาะสม ในการดําเนิ นการดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเพียงพอเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน
โดยได้ให้คาํ แนะนําในการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิผลของการควบคุมภายใน ของกระบวนการทํางานที่สาํ คัญ เช่น การบริ หาร
สัญญา การบริ หารจัดการสํานักงานสาขา เป็ นต้น
ส่วนที่ 2-A3 หน้าที่ 1

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

ในปี นี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสําคัญในการเสริ มสร้างให้ผบู ้ ริ หารมีความเข้าใจ และตระหนักใน
ความสํา คัญ ของระบบการควบคุ ม ภายใน รวมถึ ง บทบาทหน้า ที่ ข องผู บ้ ริ ห ารในการสร้ า งระบบการควบคุ ม ภายในที่ ดี
ของหน่วยงาน โดยได้มีการจัดหลักสู ตรสัมมนาบทบาทของผูบ้ ริ หารกับการควบคุมภายในสําหรับผูบ้ ริ หารระดับผูอ้ าํ นวยการขึ้นไป
และหลักสู ตรการควบคุมภายใน สําหรับผูจ้ ดั การบัญชีประจําสํานักงานสาขาของบริ ษทั ฯ
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการจัดทําแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง
ตามระเบี ย บคณะกรรมการตรวจเงิ นแผ่นดิ น ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุม ภายใน พ.ศ. 2544 และรายงานจาก
ฝ่ ายบริ หารเกี่ยวกับความเสี่ ยงที่สาํ คัญของบริ ษทั ฯ และแนวทางในการดําเนินการบริ หารจัดการความเสี่ ยงดังกล่าว
3. การกํากับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอนุ มตั ิแผนการตรวจสอบของ
สํานักงานการตรวจสอบภายใน และได้อนุมตั ิการปรับแผนการตรวจสอบให้สอดคล้องกับสภาพความเสี่ ยงที่เปลี่ยนแปลงไป
และเหมาะสมกับทรัพยากรของสํานักงานการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ขอ้ แนะนํา และกํากับติดตามผล
การดําเนิ นงานของสํานักงานการตรวจสอบภายในทุกไตรมาส รวมทั้งได้พิจารณาอนุมตั ิการปรับปรุ งกฎบัตร คู่มือปฏิบตั ิงาน
และอนุมตั ิแผนการฝึ กอบรมประจําปี ของสํานักงานการตรวจสอบภายใน
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเกณฑ์วดั ผลงาน และประเมินผลการปฏิบตั ิงานของหัวหน้า
สํานักงานการตรวจสอบภายใน ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งผูบ้ ริ หารตั้งแต่ระดับผูอ้ าํ นวยการขึ้นไป และได้รับทราบรายงาน
สรุ ปการแต่งตั้ง เลื่อนตําแหน่ ง กําหนดค่าตอบแทน และการประเมินผลงานบุคลากร ของสํานักงานการตรวจสอบภายใน
โดยได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการรับพนักงานใหม่ของสํานักงานการตรวจสอบภายในด้วย
4. การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่ วมกับผูบ้ ริ หารที่เกี่ยวข้อง
และรับทราบรายงานจากสํานักเลขานุ การบริ ษทั ฯ ซึ่ งทําหน้าที่ กํากับ ติดตามการปฏิบตั ิงานของหน่ วยงานต่างๆ เพื่อให้เป็ น
ไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อกําหนดที่เกี่ยวข้อง
5. การพิจ ารณารายการที่ เ กี่ย วโยงกัน คณะกรรมการตรวจสอบได้ส อบทานและให้ค วามเห็ น ต่ อ การ
ทํา รายการที่ เกี่ ย วโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย ก่ อ นการนําเสนอขออนุ ม ัติ จ าก
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพื่อให้มนั่ ใจว่า เป็ นรายการที่ผ่านกระบวนการอนุมตั ิที่โปร่ งใส โดยผูม้ ีส่วนได้เสี ยไม่ได้มีส่วนร่ วมใน
การตัดสิ นใจ และเป็ นรายการที่ กระทําโดยคํานึ งถึงผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ เสมื อนการทํารายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบรายงานรายการที่ เกี่ ยวโยงกันทุกไตรมาส รวมทั้งได้สอบทานการเปิ ดเผยข้อมู ลรายการ
ระหว่างกันว่าเป็ นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
6. กฎบัตรและการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งได้ประเมินผลการปฏิบตั ิงานด้วยตนเองตามแนวทางปฏิบตั ิที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทย และแนวทางปฏิ บตั ิสาํ หรั บคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ ที่กาํ หนดโดยกระทรวงการคลัง โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ป ระเมิ น ผลการปฏิ บ ัติ งานของตนเองทั้งคณะ และเป็ นรายบุ ค คล ผลการประเมิ น สรุ ป ได้ว่า คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ได้ปฏิบตั ิงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างรอบคอบและเป็ นอิสระ สอดคล้องตามแนวทางปฏิบตั ิที่ดี และกฎบัตร
ของคณะกรรมการตรวจสอบ
7. การเสนอแต่ งตั้งผู้สอบบัญ ชี คณะกรรมการตรวจสอบได้นาํ เสนอคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพื่อพิจารณา
และขออนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ แต่งตั้ง สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ ประจําปี 2555
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จากการดําเนิ นการ ตามขอบเขตอํานาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็ นว่า บริ ษทั ฯ
ได้จดั ทํางบการเงินอย่างถู กต้องตามควรในสาระสําคัญ ตามหลักการบัญ ชี ที่ รับ รองทั่วไป มี การเปิ ดเผยข้อมู ลอย่างเพี ยงพอ
ครบถ้วนและเชื่ อถื อได้ การทําธุ รกรรมรายการที่ เกี่ ยวโยงกันเป็ นไปอย่างสมเหตุผลและมี การเปิ ดเผยข้อมู ลอย่างเพี ยงพอ
บริ ษ ัท ฯ มี ระบบการควบคุ มภายในที่ เพี ยงพอและเหมาะสม มี การปฏิ บ ัติตามกฎหมาย และข้อกําหนดที่ เกี่ ยวข้องโดยไม่ พบ
ข้อบกพร่ องที่เป็ นสาระสําคัญ

( นายจุลสิ งห์ วสันตสิ งห์ )
ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555
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รายงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาล
บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) ตระหนัก และให้ความสําคัญ ด้านธรรมาภิ บ าล พร้ อ มเชื่ อมัน่ ว่าการนํา
หลักธรรมาภิ บ าลมาผสมผสานกับ การบริ ห ารจัด การในองค์ก รจะก่อ ให้เกิ ดการเพิ่ม มูลค่าของกิ จ การอย่างยัง่ ยืนและสร้าง
ความเชื่อมัน่ ต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย อันจะนําไปสู่การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันต่อไป
คณะกรรมการธรรมาภิบาล ได้ดาํ เนินงานอย่างเป็ นระบบและเป็ นไปตามขั้นตอน โดยให้ความสําคัญต่อการสร้าง
ความแข็งแกร่ งและพัฒนาด้านกลไกธรรมาภิบาลโดยการปรับปรุ งกฎระเบียบต่างๆ ของบริ ษทั ฯ ให้เหมาะสม และกําหนดเครื่ องมือ
อันประกอบด้วย
• ระเบี ยบบริ ษทั การบิ นไทย จํากัด (มหาชน) ว่าด้วยการร้องเรี ยนเกี่ ยวกับการทุจริ ตหรื อการไม่ปฏิบตั ิ ตาม
กฏหมาย กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งบริ ษทั หรื อธรรมาภิบาล หรื อจริ ยธรรม ตามประมวลธรรมาภิบาลและ
จริ ยธรรม พ.ศ. 2553
• ประมวลบรรษัทภิบาลและจริ ยธรรม
• จัดตั้งสํานักงานการตรวจการองค์กร
• นโยบายเป่ านกหวีด (Whistle Blower Policy)
โดยเครื่ องมื อดังกล่าวถูกขับเคลื่ อนผ่านวัฒนธรรมองค์กรภายใต้ชื่อ THAI Spirit ซึ่ งถื อเป็ นเครื่ องมื อหลักในการ
ขับเคลื่อนจากนโยบายลงสู่หน่วยงาน และบุคลากรอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด
คณะกรรมการธรรมาภิ บ าล ได้จ ัดทํานโยบายกํากับ ดู แ ลกิ จ การ และนโยบายการกํากับ ดู แ ล การปฎิ บ ัติ ตาม
กฎหมายและกฎระเบี ยบของบริ ษ ัท ฯ รวมถึ งแผนธรรมาภิ บ าลของบริ ษ ทั ฯ ประจําปี 2555-2556 เพื่ อให้กรรมการบริ ษ ทั ฯ
ฝ่ ายบริ หาร และพนักงานมีส่วนร่ วมในการดําเนิ นงานด้านธรรมาภิบาลมุ่งไปสู่ ทิศทางเดี ยวกันอย่างเป็ นรู ปธรรม จากความ
มุ่งมัน่ ในการผลักดัน พัฒนา และยกระดับด้านธรรมาภิบาล ส่ งผลให้บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) ได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น
ประจําปี 2554 ประเภทรางวัลพัฒนาองค์กรดี เด่น จากสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และได้รับการประเมิน
ในการจัดอันดับด้านการกํากับดู แลกิ จการที่ ดี จากสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษ ทั ไทย (Thai Institute of Directors : IOD)
ในภาพรวมในระดับ “ดีมาก” ติดต่อกันมา 6 ปี ตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปี 2554 ผลการประเมินขององค์กรภายนอกนั้น ย่อมแสดงให้เห็น
ถึงผลสัมฤทธิในการผลักดัน ส่ งเสริ ม สนับสนุนจากผูบ้ ริ หารระดับสู งภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง ผ่านการกํากับดูแลของคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาล ได้เป็ นอย่างดี และมีประสิ ทธิภาพในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลองค์กรอย่างเป็ นระบบ
บริ ษั ท ฯ ยังคงมุ่ งมั่ นในการนํ ากระบวนการด้ านธรรมาภิ บ าลมาเชื่ อมโยงและบู รณาการกั บการบริ หารจั ดการ
ภายใต้การแข่งขันที่รุนแรง และสภาวะแวดล้อมทางธุ รกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว โดยผ่านการมีส่วนร่ วมของผูบ้ ริ หาร พนักงาน ผูถ้ ือหุ้น
และผูม้ ีส่วนได้เสี ย ในการร่ วมมือและการมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิงานตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้เกิดความเชื่ อมัน่ และเพิ่มมูลค่าของ
กิจการ ในอันที่จะนําพาบริ ษทั ฯ ไปสู่ความมัน่ คงอย่างยัง่ ยืนต่อไป
พลตํารวจเอก
(เพรี ยวพันธ์ ดามาพงศ์)
ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
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