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) 2356-1111

หุ้นสามัญของบริ ษทั ฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษทั ฯ มีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้วดังนี้
ทุนจดทะเบียน 2,698,900,950 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท รวมมูลค่า 26,989,009,500 บาท
ทุนชําระแล้ว 2,182,771,917 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท รวมมูลค่า 21,827,719,170 บาท

ส่วนที่ 1-1 หน้าที่ 1

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

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

สัดส่วน
การถือหุ้น
(%)

ชื่อบริษทั

ประเภทธุรกิ จ

ชนิ ดของหุ้น

บริษทั ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อสี ต์เอเชีย จํากัด
อาคารดิออฟฟิ ศเแอทเซ็นทรัลเวิลด์ 999/9 ยูนิตที่
3406-3412 ชัน้ ที่ 34 ถ. พระราม 1 แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 0-2207-9090 โทรสาร 0-2207-9191
บริษทั สายการบินนกแอร์ จํากัด
183 อาคารรัจนาการ ชัน้ 17 ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2627-2000 โทรสาร 0-2286-9830
บริษทั วิงสแปน เซอร์วสิ เซส จํากัด
89 ถนนวิภาวดีรงั สิต
แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร
กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2545-1267 โทรสาร 0-2545-1535
บริษทั ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จํากัด
89 ถนนวิภาวดีรงั สิต
แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร
กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2545-3330 โทรสาร 0-2545-3992
บริษทั ทัวร์เอือ้ งหลวง จํากัด
89 ถนนวิภาวดีรงั สิต
แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2356-2888 โทรสาร 0-2288-7158

บริการด้านคอมพิวเตอร์ สําหรับ
การสํารองทีน่ งโดยสารและบริ
ั่
การ
เดินทางอื่นๆ ให้กบั ตัวแทน
จําหน่าย

สามัญ

15.00

55.00

บริการขนส่งผูโ้ ดยสารทางอากาศ

สามัญ

500.00

49.00
(มีอาํ นาจ
ควบคุม)

บริหารจัดการเรือ่ งบุคลากร
ให้กบั บริษทั ฯ

สามัญ

2.00

49.00
(มีอาํ นาจ
ควบคุม)

บริการฝึกอบรมด้านการบิน

สามัญ

2.00

49.00
(มีอาํ นาจ
ควบคุม)

บริการท่องเทีย่ วและกิจกรรม
ท่องเทีย่ ว

สามัญ

1.00

สามัญ

120.00

ถือหุน้ โดยผ่าน
บจ. วิงสแปน
เซอร์วสิ เซส
49.00
(มีอาํ นาจ
ควบคุม)
40.00

สามัญ

100.00

30.00

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

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

ชื่อบริษทั

ชนิ ด
ของหุ้น

ทุน
จดทะเบียน
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 2555

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)
ฝ่ ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์และผูด้ แู ลผลประโยชน์
ชัน้ ใต้ดนิ อาคาร Glas Haus
สุขมุ วิท 25 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2207-4900 ต่อ 1300-1308

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 0-2626-7507 โทรสาร 0-2626-7542

นายทะเบียนหุน้ กูค้ รัง้ ที่ 1/2548

: ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
ฝ่ ายปฏิบตั กิ ารหลักทรัพย์และกองทุน
เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน
แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2299-1321, 0-2299-1536 โทรสาร 0-2242-3270

ผูแ้ ทนผูถ้ อื หุน้ กูค้ รัง้ ที่ 1/2550

: ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
ฝ่ ายปฏิบตั กิ ารหลักทรัพย์และกองทุน
เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน
แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2299-2465, 0-2299-1887 โทรสาร 0-2242-3208

นายทะเบียนหุน้ กูค้ รัง้ ที่ 1/2550

: ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
ฝ่ ายปฏิบตั กิ ารหลักทรัพย์และกองทุน
เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน
แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2299-1321, 0-2299-1536
โทรสาร 0-2242-3270

ผูแ้ ทนผูถ้ อื หุน้ กูค้ รัง้ ที่ 1/2551

: ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
ฝ่ ายปฏิบตั กิ ารหลักทรัพย์และกองทุน
เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน
แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2299-2465, 0-2299-1887
โทรสาร 0-2242-3208

นายทะเบียนหุน้ กูค้ รัง้ ที่ 1/2551

: ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
ฝ่ ายปฏิบตั กิ ารหลักทรัพย์และกองทุน
เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน
แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2299-1321, 0-2299-1536
โทรสาร 0-2242-3270

ส่วนที่ 1-1 หน้าที่ 4

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

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 0-2626-7507 โทรสาร 0-2626-7542

นายทะเบียนหุน้ กูค้ รัง้ ที่ 1/2554
หุน้ กูค้ รัง้ ที่ 2/2554 และ
หุน้ กูค้ รัง้ ที่ 2/2555

: ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2626-7507 โทรสาร 0-2657-3333

นายทะเบียนหุน้ กูค้ รัง้ ที่ 3/2555

: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2296-3341 โทรสาร 0-2683-1297

ผูส้ อบบัญชี

: สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2271-8000 ต่อ 2405
โทรสาร 0-2618-5783

ส่วนที่ 1-1 หน้าที่ 5

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

2. การบริ หารความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยง
ท่ า มกลางความเสี่ย งจากหลายปั จ จัย ทัง้ ภายในและภายนอกตลอดระยะเวลาหลายปี ที่ผ่ า นมา
บริษทั ฯ เล็งเห็นความจําเป็ นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องมีกลไกการบริหารงานเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพ ควบคู่กบั การดําเนินธุรกิจ
ด้วยความระมัดระวังอย่างสูง เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ธุรกิจการบินสามารถเดินหน้ าต่อไปได้อย่างมันคง
่
บริษทั ฯ จึงมุ่งให้ความสําคัญกับการบริหารความเสีย่ งทัวทั
่ ง้ องค์กรอย่างต่อเนื่องมาตัง้ แต่ปี 2546 เพื่อสร้างผลตอบแทน
ที่น่ า พึงพอใจและความเชื่อ มัน่ ให้แ ก่ ผู้ถือ หุ้น และผู้ม ีส่ ว นได้ส่ว นเสีย โดยมีก ารระบุ ปั จ จัย เสี่ย งและแนวทางการ
ดํ า เนิ น การระยะสัน้ และระยะยาวในแผนวิส าหกิ จ รวมถึ ง การจัด การฝึ ก อบรมเชิ ง ปฏิ บ ั ติ ก าร (Workshop)
เรือ่ งการบริหารความเสีย่ งให้แก่ผบู้ ริหารทุกระดับอย่างต่อเนื่อง เพือ่ สนับสนุนการปลูกฝั งการบริหารความเสีย่ งให้เป็ น
ส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง (Risk Management Committee)
อันประกอบด้วยกรรมการทัง้ จากภาครัฐและกรรมการอิสระจากภาคเอกชน กําหนดและทบทวนนโยบายและกรอบ
การบริหารความเสีย่ งในด้านต่างๆ อย่างสมํ่าเสมอ พร้อมทัง้ กํากับดูแล ติดตามประสิทธิผลของการบริหารความเสีย่ ง
ดังกล่าว เพื่อให้ม นใจว่
ั ่ าผู้บริหารและพนักงานมีการระบุ ความเสี่ยง ประเมินและจัดลําดับความสําคัญ สําหรับ วาง
มาตรการป้ องกัน แก้ไข ควบคุม และจัดการปั จจัยความเสี่ยงทัง้ ในระดับ องค์ก รและระดับฝ่ ายที่อยู่ในความดูแ ล
รับผิดชอบให้อยู่ในระดับทีย่ อมรับได้ และเป็ นระบบสอดคล้องกับมาตรฐาน (Committee of Sponsoring Organization
of the Treadway Commission : COSO) ประกอบกั บ มี ก ารรายงานต่ อ คณะกรรมการบริห ารความเสี่ ย งและ
คณะกรรมการบริษทั ฯ ในทุกไตรมาส ทัง้ นี้ มาตรการดังกล่าวเป็ นไปเพื่อส่งเสริมให้ผบู้ ริหารและพนักงานทุกฝ่ ายของ
องค์กรใช้การบริหารความเสีย่ งเป็ นเครือ่ งมือในการบริหารงาน
เพื่อป้ องกันผลกระทบหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึน้ จากความไม่แน่ นอน พร้อมกับสนับสนุ นให้การ
ดําเนินแผนกลยุทธ์เป็ นไปตามเป้ าหมายทีว่ างไว้ ในปี 2555 บริษทั ฯ จึงมีการบูรณาการการบริหารความเสีย่ งระดับ
องค์ก รเข้ากับ แผนกลยุทธ์ข องบริษัทฯ วิเคราะห์ถึงสาเหตุข องความเสี่ยงและความสัม พัน ธ์ข องความเสี่ยงต่างๆ
รวมทัง้ ได้ดําเนิ นการจัดทําดัชนี ช้ีวดั ความเสี่ยงหลัก (Key Risk Indicator) เพื่อใช้เป็ นเครื่องเตือนภัยล่ วงหน้ า และ
ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบการบริหารความเสีย่ ง (Enterprise-wide Risk Management System) ให้ทนั สมัยและ
มีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ อันเอื้อต่อการเชื่อมโยงการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน และระบบการบริหารจัดการอื่นๆ
ของบริษทั ฯ
ปัจจัยเสี่ยงที่มีนัยสําคัญ
ปั จจัยเสีย่ งทีบ่ ริษทั ฯ เผชิญอยู่ ประกอบไปด้วยปั จจัยเสีย่ งทีส่ ่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการบิน และ
ปั จจัยเสีย่ งทีส่ ง่ ผลกระทบต่อธุรกิจของบริษทั ฯ โดยตรงดังนี้
ปัจจัยเสี่ยงของอุตสาหกรรมการบิน
1. ความเสีย่ งจากความผันผวนของราคานํ้ามันอากาศยาน
ค่าใช้จ่ายนํ้ามันอากาศยานเป็ นค่าใช้จ่ายหลักในการดําเนินธุรกิจการบิน โดยบริษทั ฯ มีตน้ ทุนค่านํ้ามัน
อากาศยานคิดเป็ นประมาณร้อยละ 40 ของค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน ซึ่งราคานํ้ ามันอากาศยานมีความผันผวนอย่าง
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ต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้มกี ารจัดทําประกันความเสีย่ งจากการเปลี่ยนแปลงของราคานํ้ ามันในเชิงรุกมากขึน้ (Jet Fuel
Price Hedging) เพื่อลดความผันผวนของต้นทุนด้านนํ้ามันอากาศยาน โดยบริษทั ฯ มีนโยบายบริหารความเสีย่ งราคา
นํ้ ามันอากาศยานเพื่อลดความเสีย่ งจากความผันผวนของราคานํ้ ามัน ซึ่งมีผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริษทั ฯ
มิใช่เป็ นการแสวงหากําไร แต่เป็ นการชะลอและลดผลกระทบต่อต้นทุนด้านนํ้ ามันฯ หากราคามีการปรับตัวสูงขึ้น
สําหรับปี 2555 บริษัทฯ ได้ดําเนินการบริห ารความเสี่ยงราคานํ้ ามันฯให้ค่าใช้จ่ายนํ้ ามัน ฯของบริษัทฯเป็ นไปตาม
งบประมาณที่ได้ตงั ้ ไว้ นอกจากนี้ บริษัท ฯ มีก ารเรีย กเก็บ เงิน ชดเชยค่า นํ้ า มัน ส่ว นเพิม่ ของบริษ ัท ฯ ผ่า นทาง
ค่า ธรรมเนีย มชดเชยค่ านํ้ ามันได้บางส่ วน ขึ้นอยู่ก ับสภาวะของตลาด การแข่งขัน ความผันผวนของราคานํ้ ามัน
อากาศยาน การตอบสนองของตลาด และการประมาณการค่าใช้จ่ายนํ้ามันอากาศยานทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง รวมทัง้ ได้ม ี
การบริหารจัดการนํ้ามันคงคลัง (Fuel Stock Management) และเพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการใช้น้ํามัน
เชือ้ เพลิง (Fuel Management)
2. ความเสีย่ งจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นเงิ นตราต่างประเทศ
เนื่องจากบริษัทฯ มีรายได้เป็ นเงินตราต่างประเทศกว่า 40 สกุลเงิน คิดเป็ นประมาณร้อยละ 75
ของรายได้รวมทัง้ หมด บริษทั ฯ ได้ดําเนินการบริหารความเสีย่ งอันเนื่องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นให้ม ี
ประสิทธิภาพ โดยมีการบริหารภายใต้นโยบาย Natural Hedging คือ การจัดให้รายจ่ายเป็ นเงินสกุลเดียวกับรายได้
มากทีส่ ุด หลังจากนัน้ บริษทั ฯ บริหารกระแสเงินสดโดยจัดการแลกเปลีย่ นเงินคงเหลือในแต่ละสกุลเข้ามาเป็ นเงินสกุล
เงินหลัก 4 สกุล คือ เงินสกุลเหรียญสหรัฐ ยูโร เยน และบาท โดยพิจารณาจาก Correlation ระหว่างสกุลเงินต่างๆ
กับ 4 สกุลเงินหลัก เพื่อให้สามารถบริหารจัดการเงินคงเหลือให้สอดคล้องกับสกุลเงินทีเ่ ป็ นค่าใช้จ่ายหลักของบริษทั ฯ
เช่น ค่าใช้จ่ายนํ้ ามัน ค่าเช่าเครื่องบิน ค่าใช้จ่ายพนักงาน และปรับโครงสร้างเงินกู้ในสกุลเงินต่างๆ ให้สอดคล้องกับ
สกุลเงินของเงินสดสุทธิจากการดําเนินการ (Net Operating Cash Flow) พร้อมๆ กับลดความเสีย่ งของการมีหนี้เป็ น
เงิน สกุลต่างประเทศมากเกินไป โดยการมีห นี้สกุลบาทด้วยส่วนหนึ่ง เพื่อลดความผัน ผวนของรายการผลกําไร/
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นในงบการเงิน ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้นําโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทใ่ี ช้วดั มูลค่าความเสีย่ งทางด้าน
อัตราแลกเปลีย่ น (VaR) มาใช้เพื่อการวางแผนการจัดหาเงินทุนและกําหนดวิธกี ารบริหารความเสีย่ งโดยใช้เครื่องมือ
ทางการเงินในการทําธุรกรรมทีเ่ หมาะสม เช่น Cross Currency Swap (CCS), Forward ในช่วงทีต่ ลาดเงินเอือ้ อํานวย
โดยในระหว่างปี 2555 บริษัทฯ ได้ดําเนินการกู้เงินในรูปสกุลเงินเยน และยูโร ซึ่งเป็ นสกุลเงินที่
บริษทั ฯ มีกระแสเงินสดสุทธิส่วนเกิน เพื่อซื้อเครื่องบินแอร์บสั A380-300 จํานวน 3 ลํา และแอร์บสั A330-300 จํานวน
1 ลํา ทํา Forward สกุ ล เงิน EUR/USD สําหรับ ค่ า ใช้จ่า ยนํ้ ามัน บางส่ วน จนถึงเดือ นมีน าคม 2556 และทํา Forward
Contract ในอัต ราแลกเปลี่ย น USD/THB ให้เท่ ากับ BOT rate ที่ถู ก เรีย กเก็บ จากบริษัท นํ้ ามัน ทัง้ นี้ ณ วัน ที่ 31
ธันวาคม 2555 บริษทั ฯ มีสดั ส่วนเงินกูใ้ นเงินสกุลหลักภายหลังจากการทํา CCS ดังนี้ USD : EUR : JPY : THB = 1
: 36 : 14 : 49 (ไม่รวมภาระผูกพันค่าเช่าเครือ่ งบินเพือ่ การดําเนินงาน)
ปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวกับธุรกิ จของบริษทั ฯ
1. ความเสีย่ งจากการแข่งขันในธุรกิ จการบิน
การแข่งขันที่เพิ่ม ขึ้นจากสายการบินต้นทุนตํ่า (Low Cost Carrier : LCC) และสายการบิน ใหม่
(Newcomers) ที่เข้ามาบุกตลาดอย่างรุน แรง รวมทัง้ การที่สายการบิน ต่างๆ จับมือเป็ นพัน ธมิตรการบิน กัน มาก
ขึน้ กับสายการบินนอกกลุ่มพันธมิตรเดิม ส่งผลกระทบต่อบริษทั ฯ ในเรื่องของการแข่งขันทีเ่ พิม่ มากขึน้ ในเส้นทาง
เดียวกับเส้นทางทีบ่ ริษทั ฯ ให้บริการอยู่ อาจส่งผลให้บริษทั ฯ สูญเสียโอกาสในเส้นทางนัน้ ๆ บริษทั ฯ ได้มกี ารติดตาม

ส่วนที่ 1-2 หน้าที่ 2

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

ผลการดํา เนิ น งานของแต่ ล ะเส้น ทางบิน อย่ า งใกล้ชิด โดยติด ตามตรวจสอบความสมดุ ล ของจํา นวนที่นั ง่ เสนอ
ให้บริการและจํานวนผูโ้ ดยสารทีใ่ ช้บริการและปรับปรุงความจุและความถีข่ องเทีย่ วบินให้มคี วามเหมาะสมเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด มีแผนการตลาดโดยวิเคราะห์ตลาดสําคัญ ตลาดทีม่ กี ารแข่งขันสูง และตลาดที่มศี กั ยภาพ โดยบริษทั ฯ
ได้จดั ตัง้ หน่ วยธุรกิจไทยสมายล์ เพื่อเพิม่ ศักยภาพในการแข่งขันในตลาดภูมภิ าค โดยมีลกั ษณะเป็ นสายการบินทีม่ ี
ภาพลักษณ์ ของความสดใส ทันสมัย (Trendy) ให้บริการด้วยความเป็ นมิตร ใส่ใจในรายละเอียด (Friendly) และมี
ความคุม้ ค่า (Worthy) สร้างความแตกต่างเพื่อเป็ นทางเลือกใหม่ให้แก่ลูกค้าบริษทั ฯ สําหรับมาตรการลดความเสีย่ ง
จากการบุกตลาดของสายการบินใหม่ (Newcomers) บริษทั ฯ ได้ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ ให้มคี วามทัดเทียม
กับคู่แข่งอย่างต่อเนื่อง มีการขยายความร่วมมือกับสายการบินพันธมิตร ใช้กลยุทธ์การส่งเสริมการขายรูปแบบต่างๆ
เพือ่ ให้สามารถรองรับสถานการณ์การแข่งขันทีเ่ พิม่ ขึน้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ บริษั ท ฯ ยัง มุ่ ง เน้ น การขายในกลุ่ ม ลู ก ค้า ที่ทํ า การบิน แบบเชื่อ มต่ อ เส้น ทางมากขึ้น
(Through Traffic) โดยใช้กรุงเทพฯ เป็ นจุดเชื่อมต่อ (Hub) ซึ่งเป็ นข้อได้เปรียบของสายการบินทีม่ กี ารบริการอย่าง
เต็ม รูป แบบและสายการบิน แบบเครือข่า ย บริษัท ฯ จึงทํา การปรับ ปรุงการเชื่อ มต่ อ เครือข่า ยเส้น ทางบิน (Hub
Connectivity) ของบริษัทฯ ให้สามารถเชื่อมต่อกันอย่างเหมาะสม และในระยะยาวบริษัทฯ มีการวางแผนจัดหา
ฝูงบินโดยพิจารณาเลือกซือ้ หรือเช่าเครือ่ งบินทีม่ ผี ลิตภัณฑ์ทเ่ี ทียบเท่าหรือเหนือกว่าคูแ่ ข่งขัน
2. ความเสีย่ งจากวิ กฤตการณ์ภายนอก และภัยธรรมชาติ
ธุรกิจสายการบินซึ่งเป็ นธุรกิจหลักของบริษทั ฯ ประกอบด้วยการบริการขนส่งผูโ้ ดยสารและสินค้า
ทางอากาศ ทัง้ ภายในประเทศและระหว่างประเทศ ซึ่งล้วนมีความสัมพันธ์โดยตรงกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ดังนัน้ จึงทําให้บริษทั ฯ อาจได้รบั ผลกระทบจากการชะลอตัวของอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว อันเป็ นผลจากปั จจัยเสีย่ ง
จากสภาวะแวดล้อ มต่ า งๆ ทัง้ ภายในประเทศและต่ า งประเทศ อาทิ ภัย ธรรมชาติ โรคระบาด การก่ อการร้า ย
ความขัดแย้งระหว่างประเทศ รวมถึงปั จจัยการเมืองภายในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ
หยุดชะงักลงได้
บริษทั ฯ ได้ตระหนักถึงความจําเป็ นในการรับมือต่อเหตุการณ์ ดงั กล่าวให้ทนั ท่วงที จึงจัดตัง้ ศูนย์
ปฏิบตั ิการภาวะวิกฤต (Crisis Management Operation Center : CMOC) เฝ้ าระวังและติดตามสถานการณ์ ต่างๆ
อย่างใกล้ชดิ รวมทัง้ กําหนดมาตรการแก้ไข และดําเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดระดับความรุนแรงของความเสีย่ งลง
รวมถึงการจัดทํา Business Continuity Management (BCM) ในกระบวนการที่สําคัญเพื่อรองรับสถานการณ์ ต่างๆ
โดยจัดทําแผนและคู่มอื รองรับสถานการณ์ พร้อมฝึ กซ้อม เพื่อให้บริษทั ฯ สามารถดําเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องเมื่อ
เกิดวิกฤตการณ์ต่างๆ อีกทัง้ เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ทด่ี แี ก่บริษทั ฯ และเพิม่ ความมันใจในการเดิ
่
นทางของผูโ้ ดยสาร
นอกจากนี้ เพื่อการปรับตัวทีร่ วดเร็ว (Dynamic) บริษทั ฯ ยังมีการจัดทําประมาณการผลการดําเนินงานเป็ นประจําทุก
เดือน และมีการประเมินผลกระทบจากปั จจัยต่างๆ ทัง้ ภายในประเทศและต่างประเทศ ทีม่ ผี ลต่อการดําเนินงานของ
บริษัทฯ ทัง้ เชิงบวกและเชิงลบอย่างมีนัยสําคัญ เพื่อเป็ นข้อมูลให้ฝ่ายบริหารพิจารณาปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ ในการ
รองรับสถานการณ์ทเ่ี ปลีย่ นแปลงไป อาทิ การปรับลดปริมาณการผลิต (Production) เมือ่ จํานวนผูโ้ ดยสารลดลง
3. ความเสีย่ งจากคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพของบุคลากร
บริษทั ฯ ได้มุ่งเสริมสร้างพนักงานให้มขี ดี ความสามารถ มีผลผลิต และมีความผูกพันต่อองค์กร โดย
บริษทั ฯได้ดําเนินการพัฒนาบุคลากรทีม่ ศี กั ยภาพ มีความสามารถ ทักษะและความรู้ (Talent & Multi-skill) นํ ากลยุทธ์
การบริหารกําลังคนแนวใหม่ (Modern Staffing Strategy) มาปฏิบตั ิ เพื่อควบคุมจํานวนบุคลากรทีต่ อ้ งการให้เป็ นไป
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ตามเป้ าหมายที่ตงั ้ ไว้ ดําเนินการถ่ายโอนความรู้ (Knowledge Management : KM) จากบุคลากรที่มปี ระสบการณ์
อย่างต่อเนื่อง เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ขององค์กร และได้นําการบริหารผลการปฏิบตั ิงานมาใช้กบั พนักงานระดับ
บริหารเพื่อสร้างวัฒนธรรมการทํางานที่มุ่งเน้นผลการปฏิบตั งิ าน (Performance-based Culture) และเชื่อมโยงไปสู่
การให้ผลตอบแทนตามผลงานที่ชดั เจน โดยจัดทําตัวชี้วดั (KPIs) รวมทัง้ การออกแบบกระบวนการใหม่เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพให้บริษทั ฯ สามารถแข่งขันได้
4. ความเสี ย่ งจากคุณภาพของผลิ ตภัณฑ์และบริ การไม่คงที ส่ มําเสมอ
่
(Product and Service
Inconsistency)
เนื่องจากเครื่องบินของบริษัทฯ ส่วนหนึ่งมีอายุการใช้งานยาวนาน ส่งผลให้ผลิตภัณ ฑ์ต่างๆ มี
สภาพเก่าล้าสมัย ประกอบกับคุณภาพผลิตภัณฑ์ท่ใี ห้บริการบนเครื่องบินยังอยู่ในระดับตํ่าเมื่อเทียบกับคู่แข่ง แม้ว่า
บริษัทฯ มีการนํ าเข้าฝูงบินใหม่ ที่ได้รบั การออกแบบห้องโดยสาร รวมทัง้ ติดตัง้ ที่นัง่ และอุปกรณ์ เพื่อความบันเทิง
ทีท่ นั สมัย แต่การทีผ่ ลิตภัณฑ์บนเครือ่ งบินของบริษทั ฯ มีความแตกต่างกันมากระหว่างเครือ่ งบินรุน่ เก่า และเครื่องบิน
รุ่นใหม่ จึงอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อความต่อเนื่องของการให้บริการ (Consistency) และภาพลักษณ์การให้บริการ
ของบริษทั ฯ อย่างไรก็ตาม ด้วยการยึดมันในการบริ
่
การทีเ่ ป็ นเลิศในปี 2555 บริษทั ฯ ได้ดําเนินการปรับปรุงผลิตภัณฑ์
บนเครื่องบินโบอิ้ง 747-400 จํานวน 5 ลํา และโบอิง้ 777-200 จํานวน 4 ลํา และจะดําเนินการปรับปรุงผลิตภัณฑ์บน
เครื่องบินอีก 7 ลํา คือ เครื่องบินโบอิ้ง 747-400 อีก 3 ลํา และโบอิ้ง 777-200 อีก 4 ลํา ในปี 2556 นอกจากนี้ ใน
กรณี ท่ีม ีค วามจํา เป็ น ต้องเปลี่ย นแบบเครื่องบิน อย่างกะทัน หัน บริษัท ฯ ได้กําหนดขัน้ ตอน และแนวทางในการ
ปรับเปลีย่ นแบบของเครือ่ งบินให้มผี ลกระทบต่อความคาดหวัง และความพึงพอใจของผูโ้ ดยสารน้อยทีส่ ดุ
5. ความเสีย่ งจากการพัฒนา IT Platform ล่าช้า
ด้วยระบบสารสนเทศของบริษทั ฯ มีความสลับซับซ้อน และพัฒนาภายใต้เทคโนโลยีทม่ี กี ารใช้งาน
มานาน ส่งผลให้เกิดความยุ่งยากในการบํารุงรักษา และมีขอ้ จํากัดด้านเทคนิคในการพัฒนา และปรับเปลี่ยนเพื่อให้
ทันกับความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี และความต้องการของลูกค้า ประกอบกับมาตรการลดค่าใช้จ่ายและชะลอการ
ลงทุนในหลายๆ ปี ทผ่ี ่านมา ทําให้ฝ่ายงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษทั ฯ ประสบปั ญหาขาดแคลนบุคลากร
ปั จ จัย ทัง้ หมดดังกล่ าวข้า งต้น ส่ งผลให้ก ารพัฒ นาระบบสารสนเทศของบริษัท ฯ ล่ า ช้า และไม่ ท ัน คู่แ ข่ง บริษัท ฯ
ตระหนักถึงปั ญหาจากความเสีย่ งข้างต้น จึงได้กําหนดมาตรการโดยเร่งพัฒนาโครงการ IT ในหลายๆ ด้านไปพร้อมกัน
ได้แ ก่ การพัฒ นาโครงการ IT Sourcing เพื่อ บริห ารจัด การกํา ลังคน และทัก ษะความเชี่ย วชาญด้า น IT สํา หรับ
พนักงานในฝ่ าย IT ให้เพียงพอต่อความต้องการใช้งานของบริษัทฯ การพัฒ นาโครงการ IT Professional Re-skill
เพื่อ สร้า งเสริม ขีด ความสามารถด้า น IT ให้ก ับ พนั ก งานในฝ่ าย IT การพัฒ นาโครงการ IT Architecture เพื่อ ให้
โครงสร้างสถาปั ตยกรรม IT สอดประสานไปในทิศทางเดียวกับกรอบแนวทางในการพัฒนาธุรกิจของบริษทั ฯ และการ
พัฒนาระบบ IT ของบริษทั ฯ โดยสร้างเสริมขีดความสามารถด้าน IT เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนา IT และรองรับแนวทาง
เชิงกลยุ ท ธ์ข ององค์ก ร และพัฒ นาศัก ยภาพด้าน IT ให้ม ีค วามยืด หยุ่น ปรับ เปลี่ย นได้ง่ายและรวดเร็ว สามารถ
ตอบสนองความต้องการทางธุรกิจได้คล่องตัว และทันการณ์
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3. ลักษณะการประกอบธุรกิ จ
ความเป็ นมา
บริษทั ฯ ก่อตัง้ ขึน้ จากการร่วมทุนระหว่างบริษทั เดินอากาศไทย จํากัด กับสายการบินสแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์ ซิสเต็ม
มีวตั ถุประสงค์เริม่ แรกเพื่อดําเนิ นธุรกิจการบินระหว่างประเทศ โดยบริษัทฯ ได้รบั การสนับสนุ นทางด้านการบริหาร และด้าน
เทคนิคจากสายการบินสแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์ ซิสเต็ม เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2503 ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้จดทะเบียนเป็ นบริษทั จํากัด
ด้วยทุนจดทะเบียนแรกเริม่ 2 ล้านบาท โดยมีบริษทั เดินอากาศไทย จํากัด ถือหุน้ ร้อยละ 70 และสายการบินสแกนดิเนเวียน
แอร์ไลน์ ซิสเต็ม ถือหุน้ ร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียน
เมือ่ วันที่ 30 มีนาคม 2520 สายการบินสแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์ ซิสเต็ม ได้โอนหุน้ ทีม่ อี ยู่ทงั ้ หมดให้แก่ บริษทั เดินอากาศ
ไทย จํากัด ทําให้การร่วมทุนสิ้นสุดลง และบริษัทฯ ได้ทําการเพิม่ ทุนโดยมีกระทรวงการคลังเข้าเป็ นผู้ถือหุ้น ต่อมาเมื่อวันที่ 1
เมษายน 2531 รัฐบาลในสมัยนายกรัฐมนตรี ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ได้ดาํ เนินการรวมกิจการการบินภายในประเทศที่
บริษทั เดินอากาศไทย จํากัด ให้บริการ เข้ากับกิจการของบริษทั ฯ ตามมติคณะรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ ส่งผลให้เงินทุนจดทะเบียน
ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นเป็ น 2,230 ล้านบาท โดยมีกระทรวงการคลังเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทฯ จึงมีสถานะเป็ นสายการบิน
แห่งชาติทร่ี บั ผิดชอบกิจการการบินพาณิชย์ทงั ้ เส้นทางบินภายในประเทศและเส้นทางบินระหว่างประเทศ
บริษทั ฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2534 โดยได้ทาํ การแปลงกําไร
สะสมให้เป็ นทุนของบริษทั ฯ ทําให้ทุนจดทะเบียนเพิม่ ขึน้ เป็ น 13,000 ล้านบาท และได้ทําการเพิม่ ทุนใหม่อกี จํานวน 1,000 ล้านบาท
ในปี 2535 และ 3,000 ล้านบาท ในปี 2546 ทัง้ นี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 26,989,009,500 บาท
และมีทุ น ชําระแล้ว 21,827,719,170 บาท โดยมีก ระทรวงการคลังถือหุ้น คิด เป็ น ร้อยละ 51.03 ส่วนที่เหลือร้อยละ 48.97
ถือหุน้ โดยประชาชนทัวไปทั
่ ง้ ในประเทศและต่างประเทศ ซึง่ รวมถึงพนักงานของบริษทั ฯ

ส่วนที่ 1-3 หน้าที่ 1

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

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

2551

 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 เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้โดยสาร
ในการเดินทางไปยังจุดหมายต่างๆ ได้ครอบคลุมทุกพืน้ ทีท่ วโลก
ั่
 บริษทั ฯ ได้รบั รางวัลจากสถาบันชัน้ นําต่างๆ ทัวโลก
่
อาทิ
• รางวัล อัน ดับ 2 ประเภทสายการบิ น ยอดเยี่ย มของเอเชี ย (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
ส่วนที่ 1-3 หน้าที่ 2
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• 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
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 ลกําไรสูงสุด ในรอบ 50 ปี ประสบความสํา เร็จ ในการสร้างความเชื่อมัน่ ใน
ตลาดทุน โดยหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ได้รบั การคัดเลือกเป็ นหลักทรัพย์ท่ใี ช้คํานวณดัชนี
MSCI Global Equity Indices (MSCI เป็ นบริษทั จัดทําดัชนีหลักทรัพย์ระดับโลก) และการ
จําหน่ ายหุ้น สามัญ เพิ่ม ทุ น ของบริษัท ฯ ยังได้รบั การจัดอัน ดับให้เป็ 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
ยอดเยี่ยมอันดับ 1 ด้านห้องรับรองพิเศษสําหรับผู้โดยสารชัน้ หนึ่ง และรางวัลสาย
การบินยอดเยีย่ มอันดับ 1 ด้านการบริการ
• 2 รางวัล สายการบิน ดีเด่ น ของโลก ประจํ า ปี 2553 ในการจัด อัน ดับ แบบสํ า รวจ
ความคิด เห็ น ด้ า นธุ ร กิจ ท่ อ งเที่ย วดีเด่ น (Best in Travel Poll) ได้ แ ก่ รางวัล สาย
การบิน ดีเด่ น อัน ดับ 2 ด้านการบริก ารบนเครื่องบินที่ดีท่ีสุดในโลก และรางวัลชัน้
โดยสารธุรกิจดีเด่นอันดับ 4
• 2 รางวัลสายการบินยอดเยีย่ มจาก TTG Travel Award ได้แก่ รางวัลสายการบินยอดเยีย่ ม
อันดับ 1 ด้านการให้บริการสําหรับชัน้ ธุรกิจ และรางวัลสายการบินยอดเยีย่ มอันดับ 1

ส่วนที่ 1-3 หน้าที่ 3
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แห่งเซาท์อสี ท์เอเชีย
• ได้รบั การจัดอันดับเป็ น 1 ใน 10 สายการบินสากลที่ดที ส่ี ุดในโลก จากผลการสํารวจของ
นิตยสารทราเวล แอนด์ เลเชอร์ ของประเทศสหรัฐอเมริกา
• 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 ดตัวบริการ “บินสบายง่ายแค่คลิก” เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2554 เพื่อเพิม่ ความสะดวกสบาย
และความรวดเร็วให้แก่ลูกค้าในการเข้าถึงข้อมูลบริการต่างๆ ได้ง่ายขึน้ โดยผูใ้ ช้บริการ
ทําการจองบัตรโดยสาร ตรวจสอบข้อมูลตารางการบิน เช็คอิน ขนส่งสินค้า สะสมไมล์ ผ่าน
ทางโทรศัพท์มอื ถือและอินเตอร์เน็ต
 จัด งาน ”รัก คุ ณ เท่ า ฟ้ า 2554” ระหว่างวัน ที่ 28 เมษายน-1 พฤษภาคม 2554 เนื่ อ งใน
โอกาสที่บริษัทฯ ดําเนินกิจการมาครบ 51 ปี โดยภายในงานมีการจําหน่ ายบัตรโดยสาร
ราคาพิเศษทัง้ ภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทัง้ โปรแกรมพิเศษจากทัวร์เอื้องหลวง
เพือ่ เป็ นการขอบคุณและตอบแทนลูกค้า
 ร่วมกับบริษทั วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด จัดเทีย่ วบินสาธิต THAI ASPIRE Flight
ครัง้ แรกในเมือ งไทย เมื่อ วัน ที่ 5 พฤษภาคม 2554 โดยเป็ น การสาธิต การบิน เส้น ทาง
ระหว่า งประเทศในแบบ “Perfect Flight” ซึ่งเป็ น มิต รต่ อ สิ่งแวดล้อ ม และช่ ว ยลดภาวะ
โลกร้อน
 จัดโครงการ Media Fam Trip to Japan ซึ่งเป็ นกิจกรรมนํ าสื่อมวลชนชัน้ นํ าของประเทศ
ไทยไปทัศนศึกษาแหล่งท่องเที่ยวและวัฒ นธรรมตามเมืองต่างๆ ของญี่ป่ ุนระหว่างวันที่
19-25 พฤษภาคม 2554 เพื่อ กระตุ้น ให้เกิด การเดิน ทางไปยังญี่ ป่ ุ นมากขึ้น หลังจาก
เหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิ
 จัดสัมมนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในหัวข้อ “THAI IT Transformation 2011” เมื่อวันที่
1 มิถุนายน 2554 เพื่อเผยแพร่ศกั ยภาพและบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษทั ฯ
ครบวงจร โดยได้รบั การสนับสนุนจากพันธมิตรทางธุรกิจ 12 บริษทั
 คณะกรรมการบริษัท ฯ มีม ติอ นุ ม ัติจ ดั ตัง้ หน่ วยธุรกิจ การบิน ไทยสมายด์ เมื่อ วัน ที่ 19
สิงหาคม 2554 ซึ่งเป็ น Sub-brand ของบริษทั ฯ ภายใต้แนวคิด Trendy-Friendly-Worthy
เพือ่ เป็ นทางเลือกใหม่ให้แก่ลกู ค้า โดยจะเริม่ ทําการบินในเดือนกรกฎาคม 2555
 เปิ ด เส้น ทางการบิน ใหม่ ไป-กลับ กรุ งเทพฯ-บรัส เซลส์ ราชอาณาจัก รเบลเยีย ม เริ่ม
ให้บริการตัง้ แต่วนั ที่ 17 พฤศจิกายน 2554
ส่วนที่ 1-3 หน้าที่ 4
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 ร่วมลงนามกับสายการบินเตอร์กชิ แอร์ไลน์ในข้อตกลงความร่วมมือการทําการบินร่วม เมื่อ
เดื อ นธั น วาคม 2554 เพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพในการขยายตลาดสู่ ภู ม ิ ภ าคเอเชี ย และ
ยุโรป โดยมีอสิ ตันบูล ประเทศตุรกี เป็ นประตูสาํ คัญทีเ่ ชือ่ มระหว่างทัง้ สองภูมภิ าค
 เป็ น สายการบิน แรกในภู ม ิภ าคเอเชีย ที่ทํา การบิน ด้ว ยเชื้อ เพลิงอากาศยานชีวภาพใน
เที่ยวบินพาณิ ช ย์ เมื่อวันที่ 21 ธัน วาคม 2554 เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒ นาการใช้
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 สายการบินยอด
เยีย่ มอันดับ 4 ของโลก สายการบินยอดเยีย่ มอันดับ 2 ด้านการให้บริการบนเครือ่ งบิน
และสายการบินยอดเยีย่ 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 และสายการบินยอด
เยีย่ มอันดับ 1 แห่งภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
• รางวัล รัฐ วิส าหกิ จ ดี เ ด่ น ประจํ า ปี 2554 ประเภทการพั ฒ นาองค์ ก รดี เด่ น จาก
กระทรวงการคลัง
• รางวัล Asiamoney Award โดยนิตยสารเอเชียมันนี่ มอบรางวัลผู้บริห ารยอดเยี่ยม
แห่งประเทศไทย ให้แก่ นายปิ ยสวัสดิ ์ อัมระนันทน์ กรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
• รางวัลสายการบินยอดเยีย่ มแห่งภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจําปี 2011 จาก
นิตยสารโกลบอล แทรเวลเลอร์ ของสหรัฐอเมริกา
• รางวัลสายการบินดีเด่นของภูมภิ าคตะวันออกแห่งปี ติดต่อกันเป็ นปี ท่สี องจากการ
ประกาศผลรางวัล ทราเวิล เอเยนต์ ช้อยส์ อวอร์ด 2011 (2011 Travel Agent Choice
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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”
สนับสนุ นการขนส่งโลหิตของสภากาชาดไทยเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่างๆ
ทัวประเทศที
่
อ่ ยูห่ า่ งไกลและภาคบริการโลหิตแห่งชาติทวประเทศตลอดปี
ั่
2555
บริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด คงอันดับเครดิตองค์กรของการบินไทย และหุ้นกู้ไม่มปี ระกัน
ชุดปั จจุบนั ของบริษทั ฯ ทีร่ ะดับ A+
นําเครื่องบินแบบโบอิ้ง 747-400 ทีด่ ดั แปลงเป็ นเครื่องบินขนส่งสินค้า (Freighter) ลําที่ 1
และ 2 มาให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศ เพื่อเสริมศักยภาพด้านการขนส่งสินค้าทาง
อากาศ
จัด งาน “บิน ขึ้น ฟ้ า พาสู่ ฝั น ” เปิ ดตัว บริษัท ไทยไฟล์ท เทรนนิ่ ง จํา กัด (THAI Flight
Training Co., Ltd.: TFT) และลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับโรงเรียนการบิน
และมหาวิท ยาลัย ต่ างๆ ของไทย ในการผลิต บุ ค ลากรการบิน เพื่อ ความเป็ น หนึ่ งของ
ภูมภิ าคเอเชียแปซิฟิก และป้ อนสูต่ ลาดอุตสาหกรรมการบิน
ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจจัดทําบัตรเครดิตคู่สญ
ั ญา รอยัล ออร์คดิ
พลัส -ซู ม ิโตโม มิต ซุ ย ซึ่งจะช่ ว ยผลัก ดัน ศัก ยภาพทางธุ ร กิจ เป็ น การขยายฐานลู ก ค้า
ภายในประเทศญีป่ ่ ุนทีน่ ิยมการเดินทางกับการบินไทย รวมทัง้ สร้างกลุ่มลูกค้าใหม่
ร่วมมือทางการตลาดระหว่างบริษทั ฯและพันธมิตรทางธุรกิจทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
อาทิ บริษทั อเมริกนั เอ็กซ์เพรส (ไทย) จํากัด ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์ เพื่อ
เพิ่ม ขีด ความสามารถในการให้บ ริก าร และสิท ธิป ระโยชน์ ต่ างๆ แก่ ส มาชิก ผู้ถือ บัต ร
การบินไทย รอยัล ออร์คดิ พลัส สามารถสะสมไมล์ให้สะดวกและรวดเร็วยิง่ ขึน้
การบินไทยสมายล์เปิ ดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ เที่ยวบินที่ TG 750 วันที่ 7 กรกฎาคม 2555
เส้นทาง ไป-กลับ กรุงเทพฯ-มาเก๊า ซึง่ ทําการบินด้วยเครือ่ งบินแบบแอร์บสั A320-200
เปิ ดให้บริการบัตรที่นัง่ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (Mobile 2D Barcode Boarding Pass) ผ่าน
ทางโทรศัพท์มอื ถือสมาร์ทโฟน สําหรับเทีย่ วบินภายในประเทศทีอ่ อกจากท่าอากาศยาน
สุวรรณภูม ิ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ และท่าอากาศยานภูเก็ต เพื่อลดขัน้ ตอนทีเ่ คาน์เตอร์
เช็ค อิน ลดการใช้บ ัตรที่นั ง่ ชนิ ดกระดาษ เพิ่ม ความสะดวกแก่ผู้โดยสารและร่วมรัก ษา
สิง่ แวดล้อม
สมเด็จ พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุ ฎ ราชกุ ม าร เสด็จ พระราชดํ า เนิ น พร้อ มด้ว ย
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ไปทรงเป็ นประธานในพิธเี ปิ ดการบินไทย
สมายล์อย่างเป็ นทางการในวันจันทร์ท่ี 30 กรกฎาคม 2555
เปิ ดทําการบิน ตรง เส้น ทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-ซัป โปโร ประเทศญี่ป่ ุ น ด้วยเครื่องบิน
แบบแอร์บสั A330-300 เพื่อรองรับการขยายตัวการเดินทางไปยังประเทศญี่ป่ ุนทีเ่ พิม่ ขึน้
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โดยเริม่ ให้บริการตัง้ แต่วนั ที่ 30 ตุลาคม 2555 เป็ นต้นไป
เปิ ดทําการบินเทีย่ วบินปฐมฤกษ์ เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-ฮ่องกง ด้วยเครื่องบินแบบ
แอร์บสั A380-800 ลําแรกของการบินไทย ซึ่งเป็ นเครื่องบินขนาดใหญ่และทันสมัยที่สุด
ในโลก ในวันที่ 6 ตุลาคม 2555
เพิม่ ช่องทางการสือ่ สารกับลูกค้าด้วยสือ่ ออนไลน์ผา่ นแอพพลิเคชัน่ LINE
สมเด็จ พระบรมโอรสาธิร าชฯ สยามมกุ ฎ ราชกุ ม าร เสด็จ พระราชดํ า เนิ น พร้อ มด้ ว ย
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรศั มิ ์ พระวรชายาฯ และ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า
ทีปังกรรัศมีโชติ ไปทรงเป็ นประธานในพิธเี ปิ ดตัวเครื่องบินแบบใหม่ล่าสุด จํานวน 2 ลํา
ของ บริษัท ฯ ได้แ ก่ เครื่อ งบิน แบบแอร์บ ัส A380-800 และเครื่อ งบิน แบบโบอิ้ง 777300ER
ร่วมกับอิออนเปิ ดตัวบัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คดิ พลัส แพลทินัม บัตรเครดิตรูปแบบ
ใหม่ ซึ่งเป็ นความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างการบินไทยและอิออน ทีเ่ พิม่ สิทธิประโยชน์อนั
เป็ นเอกสิทธิเฉพาะให้
กบั กลุ่มลูกค้าทีช่ น่ื ชอบการเดินทาง
์
เปิ ดทําการบินเทีย่ วบินปฐมฤกษ์ของเครื่องบินแบบแอร์บสั A380-800 สู่แฟรงก์เฟิ รต์ เมื่อ
วันที่ 15 ธันวาคม 2555

ลักษณะการประกอบธุรกิ จของบริ ษทั ฯ
บริษทั ฯ การบินไทย จํากัด (มหาชน) เป็ นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคมในฐานะสายการบินแห่งชาติ ดําเนิน
กิจการด้านการบินพาณิชย์ทงั ้ เส้นทางบินระหว่างประเทศและเส้นทางบินในประเทศ ซึ่งให้บริการทีเ่ กี่ยวข้องกับการขนส่ง
ทางอากาศแบบครบวงจร โดยแยกการบริหารออกเป็ นธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจสายการบิน และหน่ วยธุรกิจ ซึ่งเป็ นกิจการที่
เกีย่ วข้องโดยตรงกับการขนส่ง ดังนี้
ธุรกิ จสายการบิน
ธุรกิจสายการบินถือเป็ นธุรกิจหลักของบริษัทฯ ประกอบด้วยบริการขนส่งผูโ้ ดยสาร และบริการขนส่งสินค้าพัสดุ
ภัณฑ์และไปรษณียภัณฑ์ โดยให้บริการขนส่งในเส้นทางบินไปยังจุดบินต่างๆ ทัง้ แบบเทีย่ วบินประจําและเทีย่ วบินเช่าเหมาลํา
ครอบคลุมทัง้ เส้นทางบินระหว่างประเทศและภายในประเทศ
ธุรกิ จที่เกี่ยวเนื่ องโดยตรงกับการขนส่งผูโ้ ดยสาร
หน่ วยธุรกิจต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับการขนส่งมีส่วนสําคัญ ในการสนับสนุ นให้การดําเนินธุรกิจสายการบิน
เป็ นไปอย่างราบรื่น ซึ่งแต่ละหน่ วยธุรกิจจะต้องมีการดําเนินงานที่สอดคล้องกันอย่างเป็ นระบบ เพื่อให้เครื่องบินสามารถ
เดินทางจากสถานีตน้ ทางถึงสถานีปลายทางตรงตามกําหนดเวลาทีร่ ะบุในตารางบิน ด้วยความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
ซึ่งเป็ น ปั จจัยสําคัญ ที่จะช่วยสร้างความน่ าเชื่อถือให้แก่ บริษัทฯ พร้อมทัง้ สร้างความมันใจให้
่
แก่ ผู้ใช้บริการ ทัง้ นี้ ธุรกิจที่
เกีย่ วเนื่องโดยตรงกับการขนส่งมีรายละเอียดการให้บริการ ดังนี้
การพาณิ ชย์สินค้าและไปรษณี ยภัณฑ์ (Cargo and Mail Commercial)
• บริการสํารองระวางสินค้าและไปรษณียภัณฑ์
ส่วนที่ 1-3 หน้าที่ 7
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• บริก ารควบคุ ม และวางแผนระวางบรรทุ ก สิน ค้า ไปรษณี ย ภัณ ฑ์ และสัม ภาระผู้โดยสาร (Space Control
and Load Planning)
• บริการจัดการเก็บรักษาสินค้า (Warehouse Storage)
• บริการตรวจสอบสภาพหีบห่อ ชังนํ
่ ้าหนัก ตรวจนับคัดแยก และจัดบรรทุกสินค้าและไปรษณียภัณฑ์
• บริการจัดการเอกสาร สินค้า และไปรษณียภัณฑ์ (Cargo and Mail Documentation)
• บริการจัดทําบัญชีเรือขาออก (Cargo and Mail Manifesting)
• บริการรวบรวมใบขนส่งสินค้าและรายงานอากาศยานเข้า-ออกต่อกรมศุลกากร
• บริการรับแจ้งสินค้าทีช่ าํ รุดเสียหาย (Cargo Tracing)
• บริการรับส่งข้อมูลสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่สายการบินลูกค้าและสายการบินต่างประเทศ
• บริการข้อมูลและสถิตกิ ารนําเข้าและส่งออกสินค้า
• บริการควบคุม บริการทีจ่ ดั เก็บและจัดหาอุปกรณ์บรรทุกสินค้าและสัมภาระผูโ้ ดยสาร (Unit Load Devices Control)
• บริการติดตามข้อมูลและตรวจสอบสถานภาพการขนส่ง (Track and Trace) ผ่านทางเว็บไซต์
• ศูนย์บริการสินค้าสดและผลไม้ เพือ่ รักษาคุณภาพและความสดของสินค้า
• ศูนย์บริการสินค้าเร่งด่วน
การบริการลูกค้าภาคพืน้ (Ground Customer Services )
• บริการตรวจรับผูโ้ ดยสาร (Check-in Service) ให้บริการตรวจสอบบัตรโดยสาร เอกสารการเดินทางหมายเลข
ทีน่ งั ่ อาหารพิเศษ และ/หรือ บริการพิเศษตามชัน้ การเดินทาง หรือตามทีไ่ ด้ทาํ การสํารองไว้ล่วงหน้าตลอดจน
ตรวจสอบ และบันทึกนํ้าหนักสัมภาระของผูโ้ ดยสาร
• บริการห้องรับรองพิเศษ (Lounge Service) ให้แก่ผูโ้ ดยสารชัน้ หนึ่ง ชัน้ ธุรกิจ ผูโ้ ดยสารสมาชิกบัตรแพลททินัม่
และสมาชิกบัตรทอง และบริการสปา สําหรับผูโ้ ดยสารชัน้ หนึ่งและชัน้ ธุรกิจ
• บริการด้านสัม ภาระ (Baggage Service) ให้บริก ารตรวจสอบและติดตามสัม ภาระสูญ หาย ตรวจสอบและ
ซ่อมแซม หรือชดใช้กรณีกระเป๋ าชํารุดเสียหาย รวมถึงให้บริการนําสัมภาระล่าช้าส่งผูโ้ ดยสารถึงทีพ่ กั
• บริการควบคุมระวางบรรทุก (Load Control and Weight Balance) ให้บริการวางแผนระวางบรรทุก คํานวณ
นํ้าหนักบรรทุก ตลอดจนควบคุมการบรรทุกสัมภาระสินค้า และไปรษณียภัณฑ์ทงั ้ ขาขึน้ และขาลง (Loading
และ Unloading)
• บริการสนับสนุนการให้บริการช่วยเหลือผูโ้ ดยสารทีป่ ระสบปั ญหาจากเทีย่ วบินทัง้ ขาเข้า ขาออก ล่าช้า รวมถึง
ผูโ้ ดยสารต่อเครื่องให้สามารถเดินทางต่อไปยังจุดหมายปลายทางได้อย่างราบรืน่ และได้รบั ความสะดวกสบาย
ปลอดภัยมากทีส่ ดุ
• บริการพิเศษต่างๆ (Special Services) เช่น การบริการเฉพาะบุคคลสําคัญ ผูโ้ ดยสารทีเ่ ดินทางในชัน้ หนึ่ง ชัน้
ธุรกิจ ผูโ้ ดยสารสมาชิกแพลททินัม่ หรือ สมาชิกบัตรทอง รวมทัง้ การบริการผูโ้ ดยสารสูงอายุ ผูพ้ กิ าร ผูป้ ่ วย
ทีแ่ พทย์รบั รองการเดินทาง และผูโ้ ดยสารอายุต่าํ กว่า 12 ปี ทีเ่ ดินทางลําพัง เป็ นต้น
• บริก ารพิเศษเฉพาะลู ก ค้า ของหน่ ว ยงานเอกชน (Non-Customer Airlines Services) อาทิ ธนาคาร และ
โรงแรมทีต่ อ้ งการให้บริษทั ฯ อํานวยความสะดวกให้ลูกค้าของตนเป็ นพิเศษ โดยให้บริการด้านผูโ้ ดยสาร ห้อง
รับรองพิเศษ และการบริการพิเศษต่างๆ ตามทีร่ ะบุในสัญญาการให้บริการ
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บริก ารสายการบิน ลูก ค้า (Customer Airlines Services) ให้บ ริก ารผู้โดยสาร สัม ภาระ การควบคุ ม ระวาง
บรรทุก ห้องรับรองพิเศษ และการบริการพิเศษต่างๆ ตามทีร่ ะบุในสัญญาการให้บริการ

การบริการลานจอดและอุปกรณ์ภาคพืน้ (Ground Equipment Services )
•
-

บริการเกีย่ วกับผูโ้ ดยสาร ลูกเรือ และสัมภาระ
บริการรับ-ส่งผูโ้ ดยสารและลูกเรือ พร้อมทัง้ บริการลําเลียง ขนถ่าย และนํ าส่งสัมภาระของบริษัทฯ และสาย
การบินลูกค้าระหว่างอาคารผูโ้ ดยสารกับอากาศยาน โดยรถรับ-ส่งผูโ้ ดยสาร (Ramp Bus) ตลอดจนระหว่าง
อาคารศูนย์ปฏิบตั กิ ารกับอากาศยานโดยรถรับ-ส่งลูกเรือของบริษทั ฯ

•
-

บริการอากาศยานบริเวณลานจอด
บริการลากจูงอากาศยานเข้า-ออกจากสะพานเทียบเครือ่ งบิน หรือจุดจอดอากาศยานภายในลานจอด
บริการผูโ้ ดยสารขึน้ -ลงจากอากาศยานด้วยรถบันได
บริการเติมนํ้าดื่มนํ้าใช้
บริการทําความสะอาดภายในอากาศยาน
บริการเครือ่ งทําความเย็น (Air Condition Unit) และเครือ่ งบริการจ่ายกระแสไฟฟ้ 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 เพื่อบริการผู้โดยสารบนเครื่องบิน ทัง้ สายการบินของบริษัทฯ และ
สายการบินลูกค้า
• บริการอาหารและเครื่องดื่มให้แก่ Lounges ของสายการบินไทย และสายการบินลูกค้า รวมถึงการประชุมของ
หน่วยงานต่างๆ ภายในบริษทั ฯ
• ดําเนินกิจการภัตตาคาร บริการจัดหา และผลิตอาหาร/เครือ่ งดื่ม เพือ่ บริการผูโ้ ดยสารบนเครือ่ งบิน ทัง้ สายการบิน
ของบริษทั ฯ และสายการบินลูกค้า รวมทัง้ Snack Bar ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ภูเก็ต เชียงราย และกระบี่
• ดําเนินกิจการภัตตาคาร “Yellow Orchid” ณ อาคารศูนย์ปฏิบตั กิ าร ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ
• บริการจัดเลีย้ งอาหารและเครือ่ งดื่ม ทัง้ ในและนอกสถานที่
• ดําเนินธุรกิจร้านเบเกอรี่ Puff & Pie จํานวน 27 แห่ง (ในกรุงเทพฯ 21 แห่ง และต่างจังหวัด 6 แห่ง)ณ สถานที่
ราชการ และหน่วยงานของภาครัฐ รวมทัง้ ร้าน Puff & Pie สาขาเฉพาะกิจทีเ่ ปิ ดจําหน่ายเป็ นประจําอีก 2 แห่ง
ในสถานทีเ่ อกชน
• บริก าร Snack Box และอาหารกล่ อ งในงานต่ า งๆ นอกสถานที่ เช่ น งานสวดพระอภิธ รรม งานประชุ ม
งานกีฬา งานนิทรรศการ เป็ นต้น
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บริการอาหารให้แก่พนักงาน เพื่อเป็ นสวัสดิการ ณ สํานักงานใหญ่ ศูนย์ฝึกอบรมลูกเรือ และอาคารศูนย์ปฏิบตั กิ าร
ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ
งานผลิตขนมปั งและเบเกอรีแ่ ช่แข็งสําหรับส่งออก จําหน่ายให้แก่ลกู ค้าทัง้ ภายในประเทศและต่างประเทศ
งานผลิตขนมปั งและเบเกอรีจ่ ําหน่ ายให้แก่ร้าน Puff & Pie Supreme Bakery Delight จํานวน 22 สาขา ซึ่ง
ดําเนินงานโดยผูแ้ ทนจําหน่ายทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกและแต่งตัง้ จากฝ่ ายครัวการบิน
งานผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ “เอือ้ งหลวง” เช่น นํ้าแกงสําเร็จรูป (Retort Pouch) เครื่องดื่มต่างๆ อาทิ นํ้า
ผลไม้รวม นํ้าชามะขาม นํ้าดื่ม เป็ นต้น

การซ่อมบํารุงอากาศยาน (Technical Services)
• บริการตรวจทางเทคนิค และซ่อมบํารุงอากาศยานขัน้ ลานจอด (Line Maintenance) การซ่อมบํารุงย่อย (Light
Maintenance) ทุก ครัง้ ที เ่ ครื่อ งบิน จอดแวะ (Transit) และจอดค้า งคืน (Night Stop) ที ท่ ่า อากาศยาน
สุวรรณภูม ิ ท่าอากาศยานดอนเมืองและท่าอากาศยานอื่นๆ ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่
ทีท่ ่าอากาศยานสุวรรณภูมไิ ด้เปิ ดให้บริการ 24 ชัวโมง
่
• บริการซ่อมบํารุงขัน้ โรงงาน (Heavy Maintenance) สําหรับเครื่องบินทีผ่ ลิตจากบริษทั โบอิ้ง (แบบโบอิ้ง 747
แบบโบอิง้ 777 และแบบโบอิง้ 737) และผลิตจากบริษทั แอร์บสั (แบบแอร์บสั A300-600 แบบแอร์บสั A310 แบบ
แอร์บสั A330 และแบบแอร์บสั A340) นอกจากนี้ ยังมีเครื่องบินแบบอื่นอีก อาทิ ATR-72 ที่ผลิตจากบริษัท
แอโร่สปาเชียล ประเทศฝรังเศส
่ เป็ นต้น โดยศูนย์ซ่อมอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ และศูนย์ซ่อมอากาศยาน
อู่ตะเภา จังหวัดระยอง
• บริการปรับปรุงห้องโดยสาร (Cabin Reconfiguration) สําหรับเครื่องบินแบบโบอิ้ง 747-400 แบบโบอิ้ง 777-200
และแบบโบอิ้ง 777-300 โดยศูนย์ซ่อมอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ และศูนย์ซ่อมอากาศยานอู่ตะเภา
จังหวัดระยอง
• บริการซ่อมบํารุงเครือ่ งยนต์ทผ่ี ลิตโดยบริษทั General Electric รุน่ CF6-80 Series และ CF6-50 Series ผลิต
โดยบริษัท Rolls-Royce รุ่น Trent-800 Series รวมทัง้ อุ ป กรณ์ เครื่อ งบิน ต่ างๆ โดยศู น ย์ซ่ อ มอากาศยาน
ดอนเมือง กรุงเทพฯ
• บริการซ่อมบํารุงเครื่องบินให้แก่เครื่องบินของสายการบินลูกค้าทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ และหน่ วยงาน
ภาครัฐภายในประเทศ ได้แก่ กองทัพอากาศ กองบินตํารวจ และหน่วยราชการสําคัญต่างๆ
• บริการซ่อมบํารุงอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ (Component & Accessory Repair) ให้แก่ฝงู บินของบริษทั ฯและสาย
การบินลูกค้า โดยศูนย์ซ่อมอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ
• บริก ารสอบเทีย บมาตรฐาน (Aircraft Standard Calibration and Measurement) อุ ป กรณ์ แ ละเครื่องมือ วัด
ทางด้านเชิงกลและด้านไฟฟ้ า ของบริษัทฯ ของสายการบินลูกค้า หน่ วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและลูกค้า
ภายในประเทศ โดยศูนย์ซ่อมอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ
• บริก ารล้ า งและขัด เงาลํ า ตั ว เครื่อ งบิ น (Aircraft Washing and Polishing) ให้ แ ก่ ฝู ง บิ น ของบริษั ท ฯ และ
สายการบินลูกค้าทีท่ ่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ จังหวัดสมุทรปราการ
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ธุรกิ จสนับสนุนการขนส่ง
กิจการสนับสนุ นการขนส่งประกอบด้วย บริการอํานวยการบิน การจําหน่ ายสินค้าปลอดภาษีบนเครื่องบิน และ
การจําหน่ายสินค้าทีร่ ะลึก
• การให้ บ ริก ารอํ านวยการบิน (Dispatch Services) เป็ นการให้ บ ริก ารวางแผนการบิน และจัด เตรียมข้อ มู ล
รายละเอียดของเส้นทางบิน พยากรณ์อากาศ รวมทัง้ เอกสารการบินทีเ่ กีย่ วข้องอื่นๆ แก่เทีย่ วบินของบริษทั ฯ และ
เที่ยวบินของสายการบินลูกค้า ให้เป็ นไปตามกฎระเบียบการบิน และ ข้อกําหนดตามที่ระบุในสัญญา เพื่อให้
เทีย่ วบินสามารถปฏิบตั กิ ารบินไปถึงทีห่ มายอย่างปลอดภัย
•

•

การจํ า หน่ า ยสิน ค้ า ปลอดภาษี บ นเครื่อ งบิ น (Sales on Board) โดยบริษั ท King Power Marketing and
Management Co., Ltd. ได้ผา่ นการคัดเลือกให้เป็ นผูร้ บั สัมปทานในการจําหน่ายสินค้าปลอดภาษีบนเครือ่ งบิน
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2554 จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557
การจําหน่ ายสินค้าที่ระลึก (THAI SHOP) บริษัทฯ ได้ดําเนินการเปิ ดร้านจําหน่ ายสินค้าที่ระลึก รวมทัง้ สิ้น
6 แห่ง ประกอบด้วย สํานักงานใหญ่ของบริษัทฯ สํานักงานหลานหลวง สํานักงานสีลม สํานักงานเชียงใหม่
ศูนย์ปฏิบตั กิ าร (Operation Center : OPC) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ และสํานักงานหลักสี่ อีกทัง้ ได้เปิ ด
จําหน่ายสินค้าผ่านทาง Website ของบริษทั ฯ และ Website ภายนอกด้วย

การดําเนิ นงานของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่วม
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
ผลการดําเนินงานของ บริษทั ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อสี ต์เอเชีย จํากัด ประจําปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีผล
กําไรสุทธิ 102.76 ล้านบาท
บริษทั สายการบินนกแอร์ จํากัด
บริษัท สายการบิน นกแอร์ จํา กัด บริษัท ย่อ ยของบริษัท ฯ ดําเนิ น ธุร กิจ สายการบิน ราคาประหยัด โดยมุ่ งเน้ น
ให้บริการเทีย่ วบินในเส้นทางบินภายในประเทศ และมีฐานการบินหลักอยู่ทท่ี ่าอากาศยานดอนเมือง ปั จจุบนั มีทุนทีอ่ อกและ
เรียกชําระแล้ว จํานวน 500 ล้านบาท โดยบริษทั ฯ ถือหุ้นร้อยละ 49 เป็ นเงินลงทุน 360 ล้านบาท ซึ่งคิดมูลค่าปั จจุบนั ตาม
ส่วนได้เสีย เป็ นจํานวนเงิน 435.18 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 2555 มีผลกําไรสุท ธิ
504.68 ล้านบาท

ส่วนที่ 1-3 หน้าที่ 11

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

บริษทั วิ งสแปน เซอร์วิสเซส จํากัด
บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จํากัด บริษัท ย่อยของบริษัท ฯ จดทะเบียนจัดตัง้ เมื่อวัน ที่ 2 ธัน วาคม 2553 เพื่อ
ให้บริการงานบุคลากรเฉพาะด้านให้กบั บริษัทฯ โดยเป็ นการสนับสนุ นการบริหารและดําเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลให้
เป็ นไปอย่างมีป ระสิทธิภาพ เกิดความคล่องตัว ลดความเสี่ยง และลดต้นทุนบุคลากรในระยะยาว อัน เป็ น การเสริม สร้าง
ศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจของบริษทั ฯ ปั จจุบนั มีทุนทีอ่ อกและเรียกชําระแล้ว จํานวน 2.0 ล้านบาท โดยบริษทั ฯ ถือหุน้
สามัญร้อยละ 49.0 เป็ นเงินลงทุ น 0.98 ล้านบาท และบริษัท ครัวการบินภูเก็ต จํากัด ถือหุ้น บุ รมิ สิท ธิช์ นิ ดสะสมร้อยละ 51
เป็ นเงินลงทุน 1.02 ล้านบาท
ผลการดําเนิ นงานของบริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จํากัด ประจําปี ส้ินสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีผลกํ าไรสุทธิ
35.05 ล้านบาท
บริษทั ไทยไฟลท์เทรนนิ่ ง จํากัด
บริษทั ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จํากัด บริษทั ย่อยของบริษทั ฯ จดทะเบียนจัดตัง้ เมื่อ 29 กรกฎาคม 2554 เพื่อให้บริการ
ฝึ กอบรมบุคลากรด้านการบิน เพื่อเป็ นการเพิ่มรายได้ให้กบั บริษัทฯ และเป็ นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
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 2555 มีผลขาดทุนสุทธิ
0.74 ล้านบาท
บริษทั ทัวร์เอื้องหลวง จํากัด
บริษัท ทัวร์เอื้องหลวง จํากัด บริษัทย่อยของบริษัทฯ จดทะเบียนจัดตัง้ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2554 เพื่อประกอบ
ธุรกิจท่องเที่ยวและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ปั จจุบนั มีทุนที่ออกและเรียกชําระแล้ว จํานวน 1 ล้านบาท โดยบริษัท
วิงสแปนเซอร์วสิ เซส จํากัด ถือหุน้ ประมาณร้อยละ 49 เป็ นเงินลงทุน 0.49 ล้านบาท และผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็ นบุคคลธรรมดา สัญชาติ
ไทยถือหุน้ บุรมิ สิทธิชนิ
์ ดสะสมร้อยละ 51
ผลการดําเนินงานของบริษัท ทัวร์เอื้องหลวง จํากัด ประจําปี ส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีผลกําไรสุทธิ 0.42
ล้านบาท
บริ ษทั 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 ิ โรงแรมได้เปลี่ยนกลยุทธ์โดยมุ่งเน้ นไปที่ลูกค้าองค์กร และเน้ นที่การจัดงานกลุ่มบริษัท งานเลี้ยง และสัมมนา
ปั จจุบนั มีทุนทีอ่ อกและเรียกชําระแล้ว จํานวน 120 ล้านบาท โดยบริษทั ฯ ถือหุน้ ร้อยละ 40 เป็ นเงินลงทุน 48 ล้านบาท ซึง่ คิด
มูลค่าปั จจุบนั ตามวิธสี ว่ นได้เสีย เป็ นจํานวนเงิน 93.14 ล้านบาท
ผลการดํ า เนิ น งานของบริษัท ดอนเมือ ง อิน เตอร์เนชัน่ แนล แอร์พ อร์ต โฮเต็ล จํา กัด ประจํา ปี ส้ิน สุด วัน ที่ 31
ธันวาคม 2555 มีผลกําไรสุทธิ 0.59 ล้านบาท
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บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

บริษทั ครัวการบินภูเก็ต จํากัด
บริษทั ครัวการบินภูเก็ต จํากัด บริษทั ร่วมของบริษทั ฯ ให้บริการจัดหาอาหารสําหรับเทีย่ วบินให้แก่หลายสายการ
บินในเทีย่ วบินระหว่างประเทศทีบ่ นิ ออกจากท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ทัง้ เทีย่ วบินแบบประจําและแบบเช่าเหมาลํา ปั จจุบนั มี
ทุนที่ออกและเรียกชําระแล้ว จํานวน 100 ล้านบาท โดยบริษทั ฯ ถือหุ้นร้อยละ 30 เป็ นเงินลงทุน 30 ล้านบาท ซึ่งคิดมูลค่า
ปั จจุบนั ตามวิธสี ว่ นได้เสีย เป็ นจํานวนเงิน 114.52 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 2555 มี ผ ลกํ าไรสุ ท ธิ
224.48 ล้านบาท
บริษทั โรงแรมรอยัลออคิ ด (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษทั โรงแรม รอยัลออคิด (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) บริษทั ร่วมของบริษทั ฯ ซีง่ เป็ นเจ้าของและดําเนินกิจการ
โรงแรม รอยัล ออคิด เชอราตัน ขนาด 726 ห้อง ตัง้ อยู่บนริมฝั ง่ แม่น้ํ าเจ้าพระยาในกรุงเทพมหานคร ปั จจุบนั มีทุนทีอ่ อก
และเรียกชําระแล้วจํานวน 937.50 ล้านบาท โดยบริษทั ฯ ถือหุน้ ร้อยละ 24 เป็ นเงินลงทุน 225 ล้านบาท ซึ่งคิดมูลค่าปั จจุบนั
ตามวิธสี ว่ นได้เสีย เป็ นจํานวนเงิน 113.71 ล้านบาท
ผลการดําเนินงานของบริษทั โรงแรม รอยัลออคิด (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ประจําปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2555 มีผลกําไรสุทธิ 618.75 ล้านบาท
บริษทั บริการเชื้อเพลิ งการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
บริษทั บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (BAFS) บริษทั ร่วมของบริษทั ฯ เพื่อให้บริการจัดเก็บและ
เติ ม นํ้ า มัน เครื่อ งบิ น ทั ง้ ที่ ท่ า อากาศยานสุ ว รรณภู ม ิ แ ละท่ า อากาศยานดอนเมื อ ง โดย BAFS ได้ ร ับ สิท ธิ แ ต่ เพี ย ง
ผู้เดียวในการให้บริการคลังเก็บนํ้ ามันเชื้อเพลิง และเป็ นผู้ให้บริการเติมนํ้ ามันเครื่องบิน 1 ใน 2 ราย ที่ให้บริการเติมนํ้ ามัน
เครื่องบินแก่บริษทั ฯ และสายการบินระหว่างประเทศอื่นๆ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ ปั จจุบนั มีทุนที่ออกและเรียกชําระแล้ว
จํานวน 510 ล้านบาท โดยบริษทั ฯ ถือหุน้ ร้อยละ 22.59 เป็ นเงินลงทุน 115.19 ล้านบาท ซึ่งคิดมูลค่าปั จจุบนั ตามวิธสี ่วนได้
เสีย เป็ นจํานวนเงิน 698.41 ล้านบาท
ผลการดําเนินงานของบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ประจําปี ส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2555 มีผลกําไรสุทธิ 713.71 ล้านบาท
บริ ษทั โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จํากัด
บริษทั โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ จํากัด บริษทั ร่วมของบริษทั ฯ เป็ นเจ้าของและดําเนินกิจการโรงแรมโนโวเทล
สุวรรณภูม ิ แอร์พอร์ต ซึ่งตัง้ อยู่ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ ปั จจุบนั มีทุนทีอ่ อกและเรียกชําระแล้ว จํานวน 1,017.78 ล้านบาท
โดยบริษทั ฯ ถือหุน้ ร้อยละ 30 เป็ นเงินลงทุน 305.33 ล้านบาท ซึ่งคิดมูลค่าปั จจุบนั ตามวิธสี ่วนได้เสีย เป็ นจํานวนเงิน 116.69
ล้านบาท
ผลการดําเนินงานของบริษทั โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ จํากัด สําหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 30 กันยายน 2555 มีผล
กําไรสุทธิ 15.68 ล้านบาท และสําหรับงวดสามเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีผลกําไรสุทธิ 10.06 ล้านบาท
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บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

บริษทั อื่นๆ ซึ่งบริษทั ฯ ถือหุ้นไม่ถึงร้อยละ 10
• บริษทั วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด มีสถานะเป็ นองค์กรทีไ่ ม่แสวงหากําไร ให้บริการการควบคุมจราจรทาง
อากาศ (Air Traffic Control) ทีท่ ่าอากาศยานหลายแห่งในประเทศไทย (บริษทั ฯ ถือหุน้ ประมาณร้อยละ 2.0)
• บริษัท ขนส่ งนํ้ ามันทางท่ อ จํ ากัด ให้บริการจัดเก็บและขนส่ งนํ้ ามันเชื้อเพลิงการบินผ่ านระบบท่ อส่ งนํ้ ามัน
ใต้ดนิ (บริษทั ฯ ถือหุน้ ประมาณร้อยละ 8.4)
• บริษั ท เทรดสยาม จํ า กั ด ซึ่ ง เป็ นบริษั ท ที่ ดํ า เนิ น การศู น ย์ แ ลกเปลี่ ย นข้อ มู ล อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ (บริษั ท ฯ
ถือหุน้ ประมาณร้อยละ 3.5)
• บริษัท สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จํากัด ซึ่งเป็ นบริษัทที่เป็ นเจ้าของพื้นที่ให้เช่าเพื่อการพัฒ นาของ
โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ ในกรุงเทพมหานคร (บริษทั ฯ ถือหุน้ ประมาณร้อยละ 1.3)
• Star Alliance Services GmbH ประกอบกิจการพัฒนาระบบการขนส่งผูโ้ ดยสารทางอากาศ รวมทัง้ การบริการ
รู ป แบบต่ า งๆ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ ส ายการบิ น สมาชิ ก ในกลุ่ ม พั น ธมิ ต รการบิ น สตาร์ อั ล ไลแอนซ์ มี ผ ลกํ า ไรและ
มีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ (บริษทั ฯ ถือหุน้ ประมาณร้อยละ 5.7)

นโยบายการลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่วม
บริษ ทั ฯ ได้พจิ ารณาลงทุนในกิจการทีม่ สี ่วนเกี่ยวพันกับบริษ ทั 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
บริษทั ฯ ได้แก่ บริษทั ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อสี ต์ เอเชีย จํากัด บริษทั วิงสแปน เซอร์วสิ เซส จํากัด บริษทั ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จํากัด
และบริษ ทั สายการบิน นกแอร์ จํา กัด เป็ น ต้น นอกจากนี้ ยัง มีการลงทุ นในกิจการอื่นๆ ซึ่งมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ
บริษทั ฯ โดยถือเป็ นบริษทั ร่วมของบริษทั ฯ อย่างไรก็ตามบริษทั ฯ อาจพิจารณาทบทวนการลงทุนในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม
ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจและแผนยุทธศาสตร์ของบริษทั ฯ ในอนาคต
ในการกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนัน้ บริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นจะแต่งตัง้ ตัวแทนจาก
บริษัทฯ เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น โดยผู้แทนบริษัทฯ มีหน้าที่ในการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องสําคัญ ๆ
ทีจ่ ะต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั ฯ ก่อน อาทิ การเพิม่ ทุน และการลดทุน การให้ความเห็นชอบงบประมาณ
และบัญชีงบดุล การให้ความเห็นชอบโครงสร้างการบริหารงาน เป็ นต้น
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังได้ส่งผูแ้ ทนของบริษทั ฯ เข้าไปเป็ นกรรมการของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม โดยผูแ้ ทนของ
บริษทั ฯ อาจประกอบด้วย ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ซึ่งเป็ นผูม้ คี ุณวุฒแิ ละประสบการณ์เหมาะสมกับกิจการนัน้ ๆ โดยกรรมการ
ของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมทีม่ สี ถานะภาพเป็ นรัฐวิสาหกิจ ต้องมีคุณสมบัตติ ามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัตคิ ุณสมบัตมิ าตรฐาน
สําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2550 และเป็ นบุคคลที่ไม่มผี ลประโยชน์ขดั แย้งในทางธุรกิจกับบริษัทในเครือ
หรือเกี่ยวข้องกับการเมืองโดยตรง ซึ่งผู้แทนดังกล่าวจะมีหน้าที่เข้าร่วมบริหารบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ให้ดําเนินการให้
เป็ นไปตามนโยบายทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากบริษทั ฯ
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังจัดให้มกี ารทําการวิเคราะห์ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานประจําปี ของบริษทั ย่อยและ
บริษทั ร่วมอย่างต่อเนื่อง
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บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

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%

30.0%

24.0%

22.6%

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

บจก.ขนส่งนํ้ามันทางท่อ
เงินลงทุน 133 ล้านบาท

8.4%

Star Alliance Services GmbH
เงินลงทุน 25,000 ยูโร

5.7%

บจก.เทรดสยาม
เงินลงทุน 1.75 ล้านบาท

3.5%

บจก.ครัวการบินภูเก็ต
เงินลงทุน 30 ล้านบาท

บมจ.โรงแรมรอยัลออคิด
(ประเทศไทย)
เงินลงทุน 225 ล้านบาท

บจก.วิทยุการบิน
แห่งประเทศไทย
เงินลงทุน 15.36 ล้านบาท

บมจ.บริการเชือ้ เพลิงการบินกรุงเทพ
เงินลงทุน 115.19 ล้านบาท

บจก.สหโรงแรมไทยและการท่องเทีย่ ว
เงินลงทุน 1.75 ล้านบาท

ส่วนที่ 1-3 หน้าที่ 15

(มีอาํ นาจควบคุม)

2.0%

1.3%

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

โครงสร้างรายได้ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
ตารางดังต่อไปนี้แสดงรายละเอียดองค์ประกอบของรายได้ทส่ี าํ คัญของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย และอัตราร้อยละของ
รายได้รวมของบริษทั ฯ สําหรับรายได้จากการขายหรือการให้บริการแต่ละประเภท สําหรับช่วงระยะเวลาทีร่ ะบุ
ปี 2555
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
ให้บริการ
รายได้อื่น
ดอกเบีย้ รับ
รายได้อ่นื ๆ
กําไรจากการซือ้ ธุรกิจ
รวมรายได้อื่น
รวมรายได้

ปี 2554
ล้านบาท ร้อยละ

ปี 2553
ล้านบาท ร้อยละ

65,744
53,878
14,691
753
1,562
28,858

30.8
25.2
6.9
0.4
0.7
13.5

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

165,486

77.5

154,646

79.6

144,862

78.5

25,840
907
8,826
8,064
209,123

12.1
0.4
4.1
3.8
97.9

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

497
2,326
1,584
4,407
213,530

0.2
1.1
0.8
2.1
100.0

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
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บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

แนวทางการดําเนิ นธุรกิ จและกลยุทธ์ของบริ ษทั ฯ
บริษทั ฯ กําหนดวิสยั ทัศน์ในการเป็ นสายการบินทีล่ ูกค้าเลือกเป็ นอันดับแรก ให้บริการดีเลิศด้วย “เสน่ หไ์ ทย” (First
Choice Carrier with Touches of Thai) ด้วยการสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า ให้เหนือความคาดหมาย และสร้างความ
ผูกพันทีย่ งยื
ั ่ นระหว่างบริษทั ฯ กับลูกค้า โดยการสร้างประสบการณ์การเดินทางทีร่ าบรื่นและประทับใจด้วยเอกลักษณ์ความ
เป็ นไทยให้แก่ลูกค้าทุกคนอย่างต่อเนื่อง ด้วยบริการทีด่ เี ลิศและสมํ่าเสมอ (Service Excellence and Consistency) ในทุกจุด
สัมผัสของการให้บริการ
ในปี 2555 บริษัทฯ ได้ดําเนินกลยุทธ์ธุรกิจต่อเนื่องจากปี ท่ผี ่านมา โดยพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อรักษาคุณภาพที่ดตี ามมาตรฐานระดับสากล รวมทัง้ ควบคุมค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานและปรับปรุงกระบวนการ
ทํางานให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึง่ ช่วยให้บริษทั ฯ เติบโตได้อย่างแข็งแกร่งและ
ยังยื
่ นในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มกี ารแข่งขันรุนแรงและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยในการดําเนินการดังกล่าว
บริษทั ฯ มุ่งเน้นการเป็ นองค์กรที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า มีขดี ความสามารถในการแข่งขัน และมีความ
คล่องตัวในการดําเนินงาน ซึ่งจะส่งผลให้บริษทั ฯ สามารถสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้าและสร้างความเชื่อมันให้
่ แก่นักลงทุน
และผูเ้ กีย่ วข้องได้มากขึน้
บริษทั ฯ ได้ดาํ เนินกลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์ ปี 2555-2561 ซึง่ ประสบความสําเร็จจนสามารถเปลีย่ นแปลงองค์กร
อย่างชัดเจนในหลายด้านทีส่ าํ คัญ สรุปได้ดงั นี้
1. พัฒนากลุ่มธุรกิจองค์กร ทัง้ ในส่วนของธุรกิจสายการบิน (Airline Business) โดยจัดตัง้ หน่ วยธุรกิจการบินไทย
สมายล์ ซึ่งมีตําแหน่ งทางผลิตภัณฑ์เป็ น Regional Airline สําหรับแข่งขันในเส้นทางบินภายในประเทศและเส้นทางรองใน
ภูมภิ าคเพื่อเสริมเส้นทางบินของการบินไทย โดยทําการบินเที่ยวบินแรกในเส้นทางกรุงเทพ-มาเก๊า เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม
2555 สําหรับธุรกิจการบิน (Aviation Business) บริษทั ฯ ได้เสริมสร้างศักยภาพด้านธุรกิจการขนส่งสินค้าโดยดัดแปลงเครื่องบิน
รุน่ โบอิง้ 747-400 จํานวน 2 ลํา เพือ่ เป็ นเครือ่ งบินบรรทุกสินค้า (Freighter) โดยรับมอบในเดือนเมษายน และ เดือนพฤษภาคม
2555 ตามลํ า ดับ รวมทัง้ มุ่ งพัฒ นากลยุ ทธ์ท่ีเหมาะสมสําหรับธุ รกิจสนั บสนุ น อาทิ การกํ า หนดทิศ ทางยุ ท ธศาสตร์แ ละ
โครงสร้างการดําเนินธุรกิจของฝ่ ายช่าง การกําหนดทิศทางการดําเนินธุรกิจของครัวการบิน ซึง่ ได้ทาํ การศึกษาแล้วเสร็จและ
อยู่ระหว่างการเตรียมการเพื่อนํ าไปสู่การปฏิบตั ิ ทัง้ นี้ บริษัทฯ มุ่งพัฒ นาองค์กรให้มอี งค์ป ระกอบของธุรกิจที่เหมาะสม
ทัง้ กลุ่มธุรกิจสายการบิน และธุรกิจอื่น เพือ่ สร้างรายได้เพิม่ และสร้างความแข็งแกร่ง ให้องค์กรเติบโตได้อย่างมันคงและยั
่
งยื
่ น
2. พัฒนาเครือข่ายเส้นทางบินโดยเน้นการบินตรงเข้ามายังกรุงเทพฯ มากขึน้ เพิม่ ความถีข่ องเทีย่ วบินควบคู่ไป
กับการเปิ ดจุดบินใหม่ท่มี ศี กั ยภาพ เพื่อเพิม่ ศักยภาพให้สนามบินสุวรรณภูมเิ ป็ นศูนย์กลางทางการบินทีส่ ําคัญของภูมภิ าค
เอเชีย โดยในตารางบินฤดูหนาว 2555/2556 บริษทั ฯ ได้เปิ ดเส้นทางบินใหม่ ได้แก่ กรุงเทพฯ-ซัปโปโร ประเทศญี่ป่ ุน ซึ่ง
ได้รบั การตอบรับจากผูโ้ ดยสารเป็ นอย่างดี เพิม่ ความถี่ของเทีย่ วบิน อาทิ กรุงเทพฯ-ปูซาน และกรุงเทพฯ-คุนหมิง เป็ นต้น
รวมทัง้ โอนเส้น ทางบิน บางเส้น ทางที่ม ีก ารพิจ ารณาแล้วเห็น สมควรโดยให้ก ารบิน ไทยสมายล์ทํา การบิน แทน ซึ่งจะมี
ประสิท ธิภ าพมากกว่า เช่ น กรุงเทพฯ-สุ ราษฎ์ ธ านี นอกจากนี้ บริษัท ฯ ได้พ ัฒ นาฝูงบิน อย่างต่ อเนื่ อง เพื่อให้ม ีจํานวน
เครื่องบินและแบบของเครื่องบินทีเ่ หมาะสม และเพียงพอต่อความต้องการเดินทางของลูกค้าในแต่ละตลาด โดยในปี 2555
ได้รบั มอบเครื่องบินใหม่ 4 แบบ รวมทัง้ สิน้ จํานวน 12 ลํา ประกอบด้วยเครื่องบิน แอร์บสั A380-800 จํานวน 3 ลํา โบอิ้ง 777300ER จํานวน 2 ลํา แอร์บสั A330-300 จํานวน 3 ลํา และแอร์บสั A320 ของการบินไทยสมายล์ จํานวน 4 ลํา
3. ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการตามจุดทีใ่ ห้บริการในด้านต่างๆ และติดตามผลอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นคุณภาพ
ความคงที่ (Consistency) และความสอดคล้องกัน (Synchronization) ในการให้บริการ เพื่อสร้างประสบการณ์เดินทางทีร่ าบรื่น
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และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า อาทิ การจัดเตรียม iPad เพื่อให้บริการบนที่นัง่ ชัน้ Premium ในเส้นทางที่มรี ะยะ
เวลาบินประมาณ 3- 4 ชัวโมงและไม่
่
มจี อภาพส่วนบุคคล การปรับปรุงรูปแบบ Child Meal Box และ Travel Kit การปรับปรุง
คุณภาพอาหารและวิธกี ารนํ าเสนออาหารบนเครื่องบิน โดยเพิม่ ความถีข่ องการเปลีย่ นรายการอาหารและนํ าเสนอบริการอาหาร
พิเศษทีอ่ อกแบบโดยพ่อครัวทีม่ ชี ่อื เสียง การปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในห้องรับรองพิเศษ การให้บริการรับ Mobile
2D-Barcode Boarding Pass ในรูป แบบ MMS สําหรับผู้โดยสารที่ทํ า Mobile Check-in ผ่ านโทรศัพ ท์ม ือถือ Smart Phone
และการปรับลดเวลาที่ใช้ในการลําเลียงกระเป๋ าผู้โดยสารให้ส นั ้ ลง เป็ นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ปรับปรุงที่นัง่ และระบบ
สาระบันเทิงบนเครื่องบินอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มผี ลิตภัณฑ์ท่ที ดั เทียมคู่แข่งและสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า โดยในปี 2555
ได้ทํ าการปรับปรุ งเครื่องบิน (Retrofit) ที่อยู่ ในฝูงบิน ปั จจุ บ ัน แล้วเสร็จเพิ่ม เติม จํานวน 9 ลํ า ประกอบด้วย การติดตัง้ จอ
ดูภาพยนตร์สาํ หรับทีน่ ัง่ ในชัน้ ประหยัด และการติดตัง้ เก้าอี้และระบบสาระบันเทิงใหม่ในทุกชัน้ โดยสารบนฝูงบินโบอิ้ง 747-400
จํานวน 5 ลํา และการติดตัง้ จอดูภาพยนตร์สาํ หรับทีน่ งในชั
ั ่ น้ ประหยัดบนฝูงบินโบอิง้ 777-200 จํานวน 4 ลํา
4. สร้างความแข็งแกร่งทางการเงินเพือ่ ให้บริษทั ฯ มีศกั ยภาพทีจ่ ะลงทุนขยายกิจการในระยะยาว มีเงินสดเพื่อใช้
คืนหนี้ท่ถี งึ กําหนดชําระในอนาคตอันใกล้ ปรับโครงสร้างเงินทุนให้แข็งแกร่ง และเสริมสภาพคล่องสําหรับการดําเนินธุรกิจ
อย่างมันคงในภาวะที
่
่ธุรกิจมีความผันผวนสูง โดยในปี 2555 บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญ ญาเช่าทางการเงินกับกลุ่มสถาบัน
การเงินต่างๆ เพือ่ จัดหาเงินทุนสําหรับชําระค่าเครือ่ งบินทีม่ กี าํ หนดรับมอบในปี น้ี รวมทัง้ ได้ออกและเสนอขายหุน้ กูใ้ นวงจํากัด
ให้แก่ ผูล้ งทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ จํานวนทัง้ สิ้น 11,500 ล้านบาท ซึ่งจากการดําเนินการตามแผนดังกล่าว ทําให้
โครงสร้างทางการเงินมีความแข็งแกร่งและมีสภาพคล่องเพียงพอทีจ่ ะรองรับการดําเนินธุรกิจในอนาคต
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4. การประกอบธุรกิ จของแต่ละสายผลิ ตภัณฑ์
ลักษณะผลิ ตภัณฑ์ หรือบริ การ
ฝูงบินของบริษทั ฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษทั ฯ มีจาํ นวนเครือ่ งบินทีใ่ ช้ปฏิบตั กิ ารบิน 95 ลํา ประกอบด้ ว ยเครื่อ งบิน
พิส ยั ไกล ที่ใ ช้ทํา การบิน เส้น ทางข้า มทวีป 36 ลํา ได้แ ก่ เครื่อ งบิน แบบ แอร์บ ัส A380-800 โบอิ้ง 747400 โบอิ้ง 777-200ER/300ER แอร์บสั A340-600 และเค รื่ อ งบิ น พิ ส ั ย ก ล า ง ซึ่ ง ใช้ ทํา ก า รบิ น เส้ น ท า ง
ภู ม ิ ภ าค 48 ลํา ได้แก่ เครื่องบินแบบโบอิ้ง 777-200/300 แอร์บสั A330-300 แอร์บสั A300-600 และเครื่องบิน
ลําตัวแคบ ทีใ่ ช้ทําการบินเส้นทางระยะใกล้ 9 ลํา ได้แก่ เครื่องบินแบบโบอิ้ง 737-400 และเครื่องบินของการบิน
ไทยสมายล์ แบบ แอร์บสั A320-200 จํานวน 4 ลํา และเครื่องบินขนส่งสินค้า (Freighter) แบบ โบอิ้ง 747-400F
จํานวน 2 ลํา
แบบเครื่องบิน
แอร์บสั A380-800
โบอิง้ 747-400
โบอิง้ 777-200ER
แอร์บสั A340-600
โบอิง้ 777-300ER1)
โบอิง้ 777-300
โบอิง้ 777-200
แอร์บสั A330-300
แอร์บสั A300-600
โบอิง้ 737-4002)
แอร์บสั A320-200
โบอิง้ 747-400 (Freighter)
แอร์บสั A340-500
รวม

จํานวน (ลํา)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
3
14
6
6
7
6
8
25
9
5
4
2
95

16
6
6
5
6
8
22
11
5
4
89

หมายเหตุ
1) รวมเครือ่ งบินแบบ โบอิ้ง 777-300ER จํานวน 5 ลํา ซึง่ ดําเนินการเช่าระยะสัน้ จากสายการบินเจ็ทแอร์เวย์ส
2) 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 2555 บริษทั ฯ ได้รบั มอบเครื่องบินใหม่ แบบแอร์บสั A380-800 จํานวน 3 ลํา เพื่อทดแทนเครื่องบิน
แบบโบอิ้ง 747-400 ซึ่งบริษัทฯ ได้ดดั แปลงเป็ นเครื่องบินขนส่งสินค้า (Freighter) และใช้ทําการบินในเส้นทาง
กรุงเทพฯ-ฮ่องกง กรุงเทพฯ-แฟรงค์เฟื รท์ และ 777-300ER จํานวน 2 ลํา เพื่อนํ ามาใช้ในเส้นทางกรุงเทพฯ-โซลลอสแองเจลีส และรับมอบเพิม่ แบบแอร์บสั A330-300 จํานวน 3 ลํา เพื่อนํ ามาใช้ในเส้น ทางบิน ภูม ิภ าค เพื่อ
________________________________________________________________________
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รองรับการเจริญเติบโต และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ขณะเดียวกันได้ทําการปลดระวางเครื่องบินแ บ บ
แอร์ บ ั ส A300-600 จํานวน 2 ลําทีม่ อี ายุเกินกว่า 20 ปี
นอกจากนี้ บริษัทฯยังได้รบั มอบฝูงบินใหม่ ซึ่งเป็ นเครื่องบิน ลําตัวแคบแบบแอร์บสั A320-200 จํานวน
4 ลํา เพือ่ ทดแทนเครือ่ งบินแบบ โบอิง้ 737-400

การพัฒนาเส้นทางบินและจุดบิน
ในปี 2555 บริษทั ฯ มีเป้ าหมายในการพัฒนาตลาดและเครือข่ายเส้นทางบินอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถ
แข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยดําเนินการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมใิ ห้เป็ นศูนย์กลางการบิน (Hub)
ทีส่ าํ คัญของภูมภิ าค โดยเพิม่ เทีย่ วบินบินตรงเข้าประเทศไทยมากขึน้ เน้นการเพิม่ ความถีข่ องเทีย่ วบินในจุดบินที่
มีศกั ยภาพ ควบคู่กบั การเปิ ดจุดบินใหม่อย่างระมัดระวัง และเพิม่ ความแข็งแกร่งของเครือข่ายเส้นทางบินในตลาด
หลัก เพื่อรักษาสถานะความเป็ นผูน้ ําตลาด และสร้างความแข็งแกร่งของเครือข่านเส้นทางบินรอบ ๆ ประเทศไทย
โดยเพิม่ การใช้ประโยชน์จากความร่วมมือกับสายการบินพันธมิตรการบิน ในการขยายเครือข่ายเส้นทางบินเพื่อให้
ครอบคลุมลูกค้าได้ทุกกลุ่มเป้ าหมาย และเพิม่ ความคล่องตัวในการปรับแผนตารางการบินให้สอดคล้องกับสภาวะ
ความต้องการในแต่ละฤดูกาล รวมทัง้ ตอบสนองต่อการเปลีย่ นแปลงของความต้องการของการเดินทางและสภาวะ
การแข่งขัน รวมถึงการเตรียมการเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อรองรับการเปิ ดเสรีภ ายใต้ก รอบประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) อีกด้วย
นอกจากนี้ ในปี 2555 บริษทั ฯ ยังคงความร่วมมือกับสายการบิน นกแอร์ในเส้น ทางบินรองและเส้นทาง
บิน ย่อ ยภายในประเทศ โดยบริษัทฯ มีเที่ยวบิน รหัสร่วม (Code Share Flight) กั บ ส าย ก ารบิ น น ก แ อ ร์ ใ น
เส้ น ทางไป-กลับ ดังนี้ เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน ดอนเมือง-พิษณุโลก และ ดอนเมือง-นครพนม ส่งผลให้บริษทั ฯ
สามารถจัดส่งผู้โดยสารจากต่างประเทศเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยได้อย่างต่อเนื่องและครอบคลุมเมืองใน
ภูมภิ าคอย่างทัวถึ
่ ง ในการนี้ บริษทั ฯ ได้เปิ ดตัวผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ คือ การบินไทยสมายล์ ด้วยแนวคิด
“บินมีสไตล์กบั การบินไทยสามยล์” ในรูปแบบ Trendy, Friendly & Worthy เพื่อรองรับกลุ่มเป้ าหมายวัยทํางาน
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2556 โดยทําการบินในเส้น ทางกรุงเทพฯ-มาเก๊ า จํานวน 14 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ และ
เส้นทางภายในประเทศเพือ่ เสริมหรือทดแทนในเส้นทางรองของบริษทั ฯ
นอกจากนี้ บริษั ท ฯ ได้จ ัด ทํ า ตารางบิ น เป็ นสองช่ ว งฤดู ประกอบด้ ว ย ตารางบิน ฤดู ร้อ น (Summer
Schedule) เริม่ จากวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาคมถึงวันเสาร์สุดท้ายของเดือนตุลาคมของแต่ละปี และตาราง
บินฤดูหนาว (Winter Schedule) เริม่ จากวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนตุลาคมถึงวันเสาร์สุดท้ายของเดือนมีนาคมของ
แต่ ละปี เป็ นไปตามข้ อ กํ า หนดของสมาคมขนส่ ง ทางอากาศระหว่ า งประเทศ (International Air Transport
Association : IATA) ทัง้ นี้ ในแต่ละฤดูจะมีการกําหนดความถีข่ องเทีย่ วบิน ชนิดเครือ่ งบิน และตารางการบินไปยัง
จุดบินต่างๆ ทีอ่ าจแตกต่างกันตามการเปลีย่ นแปลงของความต้องการในแต่ละช่วงเวลา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษทั ฯ มีเครือข่ายเส้นทางบินให้บริการครอบคลุม 73 จุดบิน ใน 34 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
________________________________________________________________________
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษทั ฯ ทําการบินจากกรุงเทพฯ ไปยัง 10 จุดบิน ด้วยความถี่ 308 เทีย่ วบิน
ต่อสัปดาห์ ดังนี้ ภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ และเชียงราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ อุดรธานี อุบลราชธานี
และขอนแก่น ภาคใต้ ได้แก่ ภูเก็ต กระบี่ หาดใหญ่ สุราษฎร์ธานี และเกาะสมุย รวมเส้นทางเชียงใหม่-ภูเก็ต โดย
มีการเสริมผลิตภัณฑ์และบริการไทยสมายล์ในเส้นทางหลักเช่น กรุงเทพฯ ไปยัง เชียงใหม่ ภูเก็ต และกระบี่ และ
ทําการบินทดแทนในเส้นทางกรุงเทพฯ-สุราษฎร์ธานี
ข้อมูลเส้นทางภายในประเทศ
ปี 2555
รายได้จากการขนส่งผูโ้ ดยสาร (ล้านบาท) (1)

ปี 2554

ปี 2553

14,691.0

13,808.4

12,399.2

10.9

10.8

10.5

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

3,511.4

3,154.8

3,036.4

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

4,558.9

4,371.3

4,309.1

10/10

10/10

10/10

315/296

294/280

297/277

ร้อยละของรายได้การขนส่งผูโ้ ดยสารรวม (%)

จํานวนจุดหมายปลายทางทีใ่ ห้บริการตามตารางการบิน
(ตารางการบินในภาคฤดูหนาว / ฤดูรอ้ น) (3)
จํานวนของเทีย่ วบินแบบประจํา (เทีย่ วบินต่อสัปดาห์)
(ตารางการบินในภาคฤดูหนาว / ฤดูรอ้ น) (3)
หมายเหตุ :
(1)

รวมรายได้จากเทีย่ วบินแบบประจํา รายได้ค่านํ้ าหนักส่วนเกิน 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

เส้นทางบินระหว่างประเทศ
บริษทั ฯ ทําการบินเส้นทางระหว่างประเทศทัง้ สิ้น 616 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ โดยแบ่งเป็ น 2 เส้นทางหลัก
ได้แก่ เส้นทางภูมภิ าคเอเชีย 472 เทีย่ วบินต่อสัปดาห์ ไปยัง 43 จุดบิน ใน 19 ประเทศ และเส้นทางข้ามทวีป 144
เทีย่ วบินต่อสัปดาห์ ไปยัง 20 จุดบิน ใน 15 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 43 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
________________________________________________________________________
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ข้อมูลเส้นทางภูมิภาคเอเชีย
ปี 2555
รายได้จากการขนส่งผูโ้ ดยสาร (ล้านบาท) (1)

ปี 2554

ปี 2553

65,745.3

58,295.2

52,952.4

48.9

45.5

44.8

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

25,363.4

21,698.3

21,565.7

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

33,521.5

30,924.8

29,352.6

75.7

70.2

73.5

จํานวนจุดหมายปลายทางทีใ่ ห้บริการตามตารางการบิน
(ตารางการบินในภาคฤดูหนาว / ฤดูรอ้ น) (3)

43/42

41/41

42/39

จํานวนของเที่ยวบินแบบประจํา (เที่ยวบินต่ อสัป ดาห์)
(ตารางการบินในภาคฤดูหนาว / ฤดูรอ้ น) (3)

475/445

412/425

401/392

ร้อยละของรายได้การขนส่งผูโ้ ดยสารรวม (%)

อัตราส่วนการขนส่งผูโ้ ดยสาร (%)

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 17 จุดบิน ใน 5 ประเทศ ได้แก่ ฮ่องกง โตเกียว (นาริตะและฮาเนดะ) โอซากา นาโกยา ฟูกูโอกะ ไทเป โซล
มะนิลา ปั กกิง่ ปูซาน เซีย่ งไฮ้ กวางโจว คุนหมิง เซี้ยะเหมิน และเฉิงตู ด้วยความถี่ 234 เทีย่ วบินต่อสัปดาห์ ทัง้ นี้
ตัง้ แต่วนั ที่ 30 ตุลาคม 2554 บริษทั ฯ ได้เปิ ดทําการบินตรงไปยังเมืองซัปโปโร ประเทศญี่ป่ ุน จํานวน 3 เทีน่ วบิน
ต่อสัปดาห์ และมีแผนเพิม่ เป็ น 4 - 5 เทีย่ วบินต่อสัปดาห์ในปี 2556
เส้นทางสายใต้
เป็ น เส้น ทางที่ม ีก ารแข่ง ขัน สูง จากการที่ส ายการบิน ต้น ทุน ตํ่า ทํา การบิน ด้ว ยความถี่สูง ได้แ ก่ ไทย
แอร์เ อเชีย เจ็ท สตาร์เ อเชีย และไทเกอร์แอร์ บริษัทฯ มีจุดบินให้บริการ 5 จุดบิน 3 ประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์
กัวลาลัมเปอร์ ปี นงั เดนปาซาร์ และจาการ์ตา ด้วยความถี่ 69 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
________________________________________________________________________
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กัลกัตตา ไฮเดอราบาด บังกาลอร์ ธากา โคลัมโบ กาฐมาณฑุ ย่างกุง้ เจนไน การาจี อิสลามาบัด ลาฮอร์ พาราณสี
และพุทธคยา ด้วยความถี่ 103 เทีย่ วบินต่อสัปดาห์ และตัง้ แต่วนั ที่ 16 สิงหาคม 2555 เพื่อรองรับการขยายตัว
ของการลงทุนในประเทศเมียนมาร์ บริษทั ฯ ได้เพิม่ เทีย่ วบินกรุงเทพฯ-ย่างกุง้ จาก 14 เทีย่ วบิน เป็ น 21 เทีย่ วบิน
ต่อสัปดาห์ และกรุงเทพฯ-โคลัมโบจาก 3 เทีย่ วบิน เป็ น 4 เทีย่ วบินต่อสัปดาห์ ตัง้ แต่วนั ที่ 28 ตุลาคม 2555
เส้นทางสายตะวันออกกลาง
เนื่องจากสายการบินตะวันออกกลาง มีความเข้มแข็งด้านเงินทุน ซึ่งเอื้อต่อการขยายฝูงบินและเส้นทาง
บิน ได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เป็ น เส้น ทางทีม่ กี ารแข่ง ขัน สูง บริษัท ฯ มีจุด บิน ให้บ ริก ารไปยัง 2 จุด บิน ใน 2
ประเทศ ได้แก่ ดูไบ และมัสกัต ด้วยความถี่ 10 เทีย่ วบินต่อสัปดาห์
เส้นทางสายอิ นโดจีน
เป็ นเส้นทางทีเ่ ป็ นจุดแข็งของเครือข่ายเส้นทางบินภูมภิ าค เนื่องจากมีการเจริญเติบโตทีด่ ี และมีศกั ยภาพ
ในการทํากําไรสูง แต่ขณะเดียวกันก็ม กี ารแข่งขันจากสายการบิน ต้นทุนตํ่าเพิม่ ขึน้ รวมถึงสายการบินต่าง ๆ
ทําการบินตรงจากตะวันออกกลางและยุโรปเพิม่ มากขึน้ บริษทั ฯ มีจุดบินให้บริการ 4 จุดบิน 3 ประเทศ ได้แก่
เวียงจันทน์ พนมเปญ ฮานอย และ โฮจิมนิ ห์ซติ ้ี ด้วยความถี่ 56 เทีย่ วบินต่อสัปดาห์
เส้นทางข้ามทวีป
เส้นทางอเมริกาเหนื อ
เป็ น ตลาดที่ม ขี นาดใหญ่ และมีก ารแข่งขัน สูงมาก การให้บริก ารเส้น ทางบิน ขึ้น อยู่ก ับการเชื่อมโยงกับ
เครือข่ายภายในสหรัฐอเมริก าและแคนาดา ทัง้ นี้ ในปี 2555 บริษัทฯ ได้ปรับการบริการเที่ยวบินไปยังลอสแองเจลิส
โดยมีจุดแวะพักทีส่ นามบินโซล จํานวน 4 เทีย่ วบินต่อสัปดาห์ ด้วยเครือ่ งบินแบบโบอิง้ 777-200ER เพือ่ ลดต้นทุน
นํ้ามันอากาศยาน และปรับเป็ นเครือ่ งบินแบบโบอิง้ 777-300ER รุน่ ใหม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 28 ตุลาคม 2555
บริษทั ฯ ได้ร่วมมือกับพันธมิตรการบินสตาร์อลั ไลแอนซ์ (Star Alliance) ทําเทีย่ วบินรหัสร่วมไปยังจุดบิน
อื่นๆ อาทิ เส้นทางข้ามแปซิฟิก บริษทั ฯ ได้ทําเทีย่ วบินรหัสร่วมกับออลนิปปอนแอร์เวย์ในเส้นทางจากญี่ป่ ุนเข้า
อเมริก าเหนือ คือ เส้น ทางโตเกีย ว ไปยัง โฮโนลูล ู ลอสแองเจลิส ชิค าโก นิว ยอร์ก ซานฟรานซิสโก และ
วอชิงตัน ดี.ซี. สําหรับเส้นทางข้ามแอตแลนติก บริษัทฯ ได้ทําการบินรหัสร่วมกับสายการบินลุฟท์ฮนั ซา โดยมี
แฟรงค์เฟิ รต์ เป็ นศูนย์กลางไปยังนิวยอร์ก แอตแลนตา ไมอามี ชิคาโก ดัลลัส และวอชิงตัน ดี.ซี. และ 3 จุ ด บิ น ใน
ประเทศแคนาดา โดยร่ ว มมื อ กั บ สายการบินแอร์แคนาดา ไปยังโตรอนโต มอนทรีออล และแวนคูเวอร์ รวม
ทัง้ หมด 12 จุดบินใน 2 ประเทศ
ข้อมูลเส้นทางอเมริกาเหนื อ
ปี 2555
รายได้จากการขนส่งผูโ้ ดยสาร (ล้านบาท) (1)

ปี 2554

ปี 2553

2,283.8

3,087.0

3,033.5

1.7

2.4

2.6

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

1,309.2

1,512.6

1,604.1

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

1,679.7

2,080.7

2,086.3

77.9

72.7

76.9

ร้อยละของรายได้การขนส่งผูโ้ ดยสารรวม (%)

อัตราส่วนการขนส่งผูโ้ ดยสาร (%)

________________________________________________________________________

ส่วนที่ 1-4 หน้าที่ 5

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

ปี 2555

ปี 2554

ปี 2553

จํานวนจุดหมายปลายทางทีใ่ ห้บริการตามตารางการบิน
(ตารางการบินในภาคฤดูหนาว / ฤดูรอ้ น) (3)

1/1

1/1

1/1

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

4/4

7/7

7/7

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 92
เทีย่ วบินต่อสัปดาห์ และนํ าเครื่องบินแบบแอร์บสั A380 ทําการบินเส้นทางกรุงเทพฯ-แฟรงค์เฟิ รต์ ตัง้ แต่วนั ที่ 15
ธันวาคม 2555 โดยได้มกี ารปรับลดเทีย่ วบินในเส้นทางกรุงเทพฯ-แฟรงค์เฟิ รต์ เหลือ 12 เทีย่ วบินต่อสัปดาห์ เพื่อ
ไม่ให้จาํ นวนทีน่ งเพิ
ั ่ ม่ มากเกินไป
สําหรับตลาดทีบ่ ริษทั ฯ ไม่ได้เปิ ดทําการบินโดยตรง ทัง้ ในยุโรปและสหราชอาณาจักร บริษทั ฯ ได้ทําความ
ร่วมมือกับสายการบินพันธมิตรในการให้บริการเส้นทางบินโดยใช้เทีย่ วบินรหัสร่วม (Code Sharing) ซึง่ ครอบคลุม
46 จุดบิน ใน 19 ประเทศ
ข้อมูลเส้นทางยุโรป
ปี 2555
รายได้จากการขนส่งผูโ้ ดยสาร (ล้านบาท) (1)

ปี 2554

ปี 2553

33,993.8

36,911.2

36,700.1

25.5

28.8

31.0

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

21,136.5

20,710.8

21,655.2

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

27,300.2

28,863.2

27,847.4

77.4

71.8

77.8

13/13

13/13

13/13

ร้อยละของรายได้การขนส่งผูโ้ ดยสารรวม (%)

อัตราส่วนการขนส่งผูโ้ ดยสาร (%)
จํานวนจุดหมายปลายทางทีใ่ ห้บริการตามตารางการบิน
(ตารางการบินในภาคฤดูหนาว / ฤดูรอ้ น) (3)

________________________________________________________________________

ส่วนที่ 1-4 หน้าที่ 6

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

ปี 2555
จํานวนของเทีย่ วบินแบบประจํา (เทีย่ วบินต่อสัปดาห์)
(ตารางการบินในภาคฤดูหนาว / ฤดูรอ้ น) (3)

ปี 2554

92/87

ปี 2553

90/88

87/85

หมายเหตุ:
(1)

รวมรายได้ จ ากเที ย่ วบิน แบบประจํ า รายได้ ค่ า นํ้ าหนั ก ส่ ว นเกิ น รายได้ สุ ท ธิจ ากการแลกเปลีย่ นการรับ ขนส่ ง
ผู้โดยสารสุท ธิจากเทีย่ วบินทีด่ ําเนิ นการโดยสายการบินอืน่ และขายโดยบริษัทฯ ตามความตกลงเทีย่ วบินร่วม และ
รายได้จากการขายทีน่ ัง่ โดยสารบนเทีย่ วบินของสายการบินอืน่ ซึง่ ไม่ได้เป็ นเทีย่ วบินร่วมแต่ไม่รวมรายได้จากเทีย่ วบิน
ซึง่ ไม่ได้อยูใ่ นตารางการบินและไม่รวมรายได้คา่ ธรรมเนียมชดเชยค่านํ้ามันและเงินค่าประกันภัยเรียกเก็บจากผูโ้ 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 ในนิ วซีแลนด์ ด้วยความถี่รวม 45 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จดั เที่ยวบินรหัสร่วม
(Code Sharing) กับสายการบินแอร์นิวซีแลนด์ ซึ่งเป็ นสายการบินพันธมิตร โดยการเชื่อมโยงเครือข่ายการบินของ
บริษทั ฯ เข้ากับเทีย่ วบินระหว่างเมืองท่องเทีย่ วต่างๆ รวม 7 จุดบิน ใน 2 ประเทศ รวมเส้นทาง ฮ่องกง-โอ๊คแลนด์
ข้อมูลเส้นทางออสเตรเลียและนิ วซีแลนด์
ปี 2555
รายได้จากการขนส่งผูโ้ ดยสาร (ล้านบาท) (1)
ร้อยละของรายได้การขนส่งผูโ้ ดยสารรวม (%)
ปริมาณการขนส่งผูโ้ ดยสาร (RPKs) (ล้านคน-กม.) (2)
(2)
ปริมาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสาร (ASKs) (ล้านทีน่ ง-กม.)
ั่

อัตราส่วนการขนส่งผูโ้ ดยสาร (%)

ปี 2554

ปี 2553

16,729.2

15,099.2

12,664.9

12.6

11.8

10.7

8,363.8

7,422.5

7,253.6

10,770.0

11,044.2

11,072.0

77.7

67.2

65.5

5/5

5/5

49/47

49/49

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

5/5

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

45/40

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

________________________________________________________________________

ส่วนที่ 1-4 หน้าที่ 7

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

(2)

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

(3)

ไม่ รวมกรุง เทพมหานคร ตารางการบิน ในภาคฤดูห 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 2555
รายได้จากการขนส่งผูโ้ ดยสาร (ล้านบาท) (1)

ปี 2554

ปี 2553

871.4

912.2

555.1

0.7

0.7

0.5

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

639.3

585.9

410.3

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

823.8

881.5

637.5

77.6

66.5

64.4

จํ า นวนจุ ด หมายปลายทางที่ ให้ บ ริก ารตามตารางการบิ น
(ตารางการบินในภาคฤดูหนาว / ฤดูรอ้ น) (3)

1/1

1/1

-/1

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

3/3

4/3

-/4(4)

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 และตารางการบินในภาคฤดูร้อนเริม่ ตัง้ แต่วนั อาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาคม
ไปจนถึงวันเสาร์สดุ ท้ายของเดือนตุลาคมของทุกปี

(4)

หยุดทําการบินตัง้ แต่วนั ที ่ 16 มกราคม 2552 ถึงวันที ่ 30 พฤษภาคม 2553

การตลาดและภาวะการแข่งขัน
ปี 2555 เป็ นปี ทท่ี า้ ทายสําหรับอุตสาหกรรมการบินพาณิชย์ทร่ี บั ความเสีย่ งต่อการเปลี่ยนแปลงทัง้ การ
ฟื้ นตัวหลังจากมหาอุทกภัยครัง้ รุนแรง เศรษฐกิจยุโรปทีย่ งั ไม่คลีค่ ลาย ราคานํ้ามันสูงขึน้ รวมถึงคู่แข่งจํานวนมาก
ไม่ว่าจะเป็ นสายการบินตะวันออกกลาง สายการบินต้นทุนตํ่าและสายการบินเกิดใหม่ เป็ นต้น ปั จจัยเหล่านี้ ทําให้
บริษทั ฯ ปรับกําลังการผลิตให้สอดคล้องกับแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลก โดยปรับเปลี่ยนแผนกล
________________________________________________________________________
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ยุทธ์เพื่อรับมือกับความเสีย่ งและผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ โดยย้ายจากตลาดยุโรปมามุ่งเน้นตลาดเอเชียมากขึน้ จาก
การที่ตลาดเอเชียเป็ นตลาดที่มศี กั ยภาพและอัตราการเติบโตสูงขึ้นต่อเนื่องมาโดยตลอด โดยเฉพาะตลาดจีน
อินเดีย เป็ นต้น
ปั จ จัยที่ทําให้ต ลาดเอเชียมีอตั ราการเติบ โตสูงขึ้น ได้แ ก่ การฟื้ นตัวจากภัยพิบ ัติท างธรรมชาติท งั ้ ใน
ประเทศและต่างประเทศ การเกิดใหม่ของสายการบินต้นทุนตํ่ากระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเดินทางในเอเซียมากขึน้
การเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็วของชนชัน้ กลางในเอเชีย ประกอบกับเศรษฐกิจทีแ่ ข็งแกร่งของภูมภิ าคนี้กระตุน้ ให้ความ
ต้องการการเดินทางเพิม่ มากกว่าภูมภิ าคอื่นๆ
อย่างไรก็ตาม ด้วยสภาวะการแข่งขันของอุตสาหกรรมการบินที่ทวีความรุนแรงขึ้นทัง้ ในประเทศและ
ต่างประเทศอันเป็ นผลจากกระแสการตื่นตัวเพื่อเตรียมพร้อมรับการเปิ ดเสรีภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(AEC)ในปี 2558 ซึ่งเป็ นตลาดขนาดใหญ่ทม่ี ศี กั ยภาพและกําลังขยายตัว การปรับตัวเพื่อรองรับการขยายตัวของ
การค้าและการลงทุ น รวมถึงการท่ องเที่ยวที่จ ะคึก คัก ขึ้น จะช่วยเพิ่ม ศัก ยภาพในการแข่งขัน และเกื้อหนุ น ให้
ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางการบินของภูมภิ าคเอเชีย
นอกจากการพัฒนาฝูงบินควบคู่ไปกับการจัดสรรความถีข่ องเทีย่ วบินให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแล้ว บริษัท ฯ โดยสายการพาณิ ช ย์ยงั มุ่ งมันในการดํ
่
าเนิ น ธุ รกิจ การบิน ที่เป็ น มิต รกับ สิ่งแวดล้อมโดยมี
นโยบายในด้านบริหารจัดการด้านสิง่ แวดล้อมตามมาตรฐานสากลอย่างชัดเจนเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้
กรอบการแข่งขันทางด้านธุรกิจการบินได้อย่างยังยื
่ น ในปี 2555 บริษทั ฯได้รบั มอบเครื่องบินแบบแอร์บสั A380
ลําแรกทีม่ ขี นาดใหญ่และทันสมัยที่สุดในโลกในเดือนกันยายน ซึ่งสามารถบรรทุกผูโ้ ดยสารได้มากถึง 507 ที่นัง่
กว้างขวางและสะดวกสบายมากขึน้ โดยเปิ ดให้บริการในเส้นทาง กรุงเทพฯ-ฮ่องกง และ กรุงเทพฯ- สิงคโปร์ ไป
กลับ ลําที่ 2 และลําถัดมาจะเปิ ดให้บริการในเส้นทางแฟรงก์เฟิ รต์ นาริตะ และปารีส ตามลําดับ การปรับเปลีย่ นมา
ใช้เครือ่ งบินทีม่ สี มรรถนะสูงขึน้ จะช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพการใช้เชือ้ เพลิงอันจะช่วยลดมลพิษและลดภาวะโลกร้อน
ได้อกี ทางหนึ่ง
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นการขยายเส้นทางบินไปในเส้นทางบินรอง (Secondary Route) เส้นทาง
เชื่อมต่อจากจุดบินเดิมไปยังประเทศในทวีปเอเชีย(Intra-Asia Route) และเปิ ดเส้นทางบินใหม่ในตารางการบิน
ฤดูหนาวนี้ ได้แก่ เส้นทางกรุงเทพฯ-ซัปโปโร ไปกลับ อีกทัง้ เพิ่มความถี่ของเที่ยวบินในเส้นทางต่างๆ ในช่วง
ปริมาณการจราจรหนาแน่ นเพื่อรองรับปริมาณการเดินทางที่เพิม่ ขึน้ ทัง้ นี้ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวและช่วงนอก
ฤดูกาลท่องเทีย่ ว บริษทั ฯ ได้ปรับตารางการบินให้สอดคล้องและยืดหยุ่นสอดคล้องกับความต้องการเดินทางของ
ผูโ้ ดยสาร ซึง่ จะช่วยเพิม่ ศักยภาพและเชือ่ มโยงเครือข่ายเส้นทางบินของบริษทั ฯให้สามารถแข่งขันได้ดยี งิ่ ขึน้
ขณะเดีย วกัน บริษั ท ฯ ดํ า เนิ น นโยบายเพิ่ม สัด ส่ ว นลู ก ค้ า ระดับ องค์ ก รในตลาดที่ ม ีศ ัก ยภาพ โดย
ประสานงานด้านการขายพร้อมทัง้ พัฒ นาความร่วมมือควบคู่กบั การปรับปรุงสิทธิประโยชน์ ต่างๆ ที่มอบให้กบั
ลูกค้าระดับองค์กรเพื่อเพิม่ คุณค่าการให้บริการอันจะช่วยเพิม่ รายได้และส่วนแบ่งทางการตลาดตลอดจนสร้าง
ความภักดีต่อบริษทั ฯ นอกจากนี้บริษทั ฯ มุง่ เน้นการปรับปรุงประสิทธิภาพของการบริหารรายได้ เพือ่ เพิม่ คุณภาพ
รายได้ โดยนํ าระบบบริห ารรายได้ Revenue Management System Origin & Destination ( RMS O & D) ซึ่ง
พัฒ นาจาก Leg based ในปั จจุบนั เป็ น Network based เพื่อเพิ่มประสิทธิภ าพของระบบให้สามารถเลือกรับ
ผูโ้ ดยสารที่เดินทางในเส้นทางเครือข่ายของบริษทั ฯ อันเป็ นการเพิม่ โอกาสการสร้างรายได้และเพิม่ ศักยภาพใน
การแข่งขันให้เหนือกว่าสายการบินคูแ่ ข่ง
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สําหรับกลยุทธ์ดา้ นการสร้างความภักดีและความรูส้ กึ ผูกพันกับบริษทั ฯ มีการใช้รายการสะสมไมล์รอยัล
ออร์คดิ พลัส เป็ นเครื่องมือทีส่ าํ คัญ ซึ่งบริษทั ฯ ได้พฒ
ั นาระบบสารสนเทศ New Loyalty System แบบใหม่มาใช้
ให้มคี วามทันสมัยและคล่องตัวสําหรับบริการลูกค้า และขยายช่องทางในการให้บริการลูกค้าได้หลากหลายเพื่อให้
แข่งขันได้ และสามารถเพิม่ รายได้โดยขยายคู่สญ
ั ญาพันธมิตรธุรกิจในรายการสะสมไมล์โดยใช้ไมล์เป็ นสิง่ จูงใจ
ลูกค้าในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาดทีบ่ ริษทั ฯ จัดขึน้ นอกจากสร้างความภักดีแล้วลูกค้ายังมีส่วนร่วมในการ
สร้างความผูกพันต่อตราผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ อีกด้วย
อีกหนึ่งกลยุทธ์ทางการตลาดทีส่ าํ คัญ คือการขยายเส้นทางการบิน ด้วยเครือข่ายพันธมิตรจากสายการ
บินในกลุ่มสตาร์ อัลไลแอนซ์ (Star Alliance Network) ซึง่ ในปั จจุบนั มีสมาชิกกว่า 27 สายการบิน ครอบคลุม 194
ประเทศทัวโลก
่
รวมถึงพันธมิตรรายล่าสุด คือ เซินเจิ้น แอร์ไลน์ ส ถือเป็ นการขยายเครือข่ายการบินสู่ตลาดจีน
ตอนใต้ ทําให้ผโู้ ดยสารสามารถเดินทางเชือ่ มต่อไปยังจุดหมายปลายทางในเส้นทางเครือข่ายสตาร์ อัลไลแอนซ์ได้
สะดวกรวดเร็วครอบคลุมเส้นทางได้มากยิง่ ขึน้ และยังเป็ นการสนับสนุ นการขาย Interline ของสายการบินอื่นซึ่ง
กันและกันบนเส้นทางการบินของบริษทั ฯ
ยิง่ ไปกว่านัน้ จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทม่ี สี ว่ นทําให้การเดินทางท่องเทีย่ วสะดวกรวดเร็ว ผนวก
กับการเข้าถึงและการรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารต่างๆ เป็ นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและครอบคลุมทัวโลกผ่
่
านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสําคัญในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็วและวิถชี วี ติ ของผูโ้ ดยสารยุคใหม่ จึงมุ่งเน้นการขายบัตรโดยสารผ่านอินเตอร์เน็ตเป็ นสําคัญ และ พัฒนา
THAI M Service ซึ่งเป็ นแอพพลิเคชันบนโทรศั
่
พท์มอื ถือ (Application on Smartphone) ควบคู่กนั ไป นอกจากนี้
ยังดําเนินการปรับปรุงขัน้ ตอนการสํารองบัตรโดยสารผ่านหน้าเว็บไซด์อย่างต่อเนื่อง (Upgrade Booking Engine)
เพื่ อ ลดขัน้ ตอนและอํ า นวยความสะดวกแก่ ผู้ โ ดยสารที่ ต้ อ งการจองบัต รโดยสารผ่ า นทัง้ เว็บ ไซด์ แ ละบน
โทรศัพท์มอื ถือ มาตรการดังกล่าวเป็ นการเพิม่ ช่องทางในการขายตรงให้มคี วามหลากหลาย สะดวกรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมากขึน้ ซึง่ สามารถเพิม่ ยอดขายให้กบั บริษทั ฯ ได้อกี ทางหนึ่ง
ความร่วมมือกับพันธมิ ตรการบินสตาร์อลั ไลแอนซ์
ในปี 2555 พันธมิตรการบินสตาร์อลั ไลแอนซ์มอี ายุครบ 15 ปี และบริษทั ฯ มีความภูมใิ จอย่างยิง่ ทีเ่ ป็ น
พันธมิตรการบินแรกในโลกทีส่ ามารถครองความยิง่ ใหญ่และเข้มแข็งทีส่ ุดจนถึงปั จจุบนั จากวันแรกทีถ่ อื กําเนิดโดย
5 สายการบิน สมาชิก ก่อตัง้ ประกอบด้วย สายการบิน ยูไนเต็ด สายการบิน ลุฟ ฮันซ่ า สายการบินเอส เอ เอส
สายการบินแคนาดา และสายการบินไทย มีเส้นทางบินครอบคลุม 578 สนามบินใน 106 ประเทศ ด้วยเทีย่ วบิน
1,600 เที่ยวบินต่อวัน จนถึงวันนี้พนั ธมิตรสตาร์อลั ไลแอนซ์มสี มาชิกจํานวน 27 สายการบิน ครอบคลุม 1,329
สนามบินใน 194 ประเทศ ด้วยเทีย่ วบิน 21,900 เทีย่ วบินต่อวัน
พันธมิตรการบินสตาร์อลั ไลแอนซ์เติบโตอย่างต่อเนื่อง จนกระทังเมื
่ ่อเดือนมิถุนายน และพฤศจิกายน
2555 ที่ผ่านมา เครือข่ายการบินได้เพิ่ม สายการบิน หลัก ในภูม ิภ าคที่ม ีค วามสําคัญ ต่อธุรกิจการบิน จํานวน 3
สายการบิน คือ กลุ่มสายการบินเอวิอองกา-ทาคา ประเทศโคลอมเบียและเอลซัลวาดอร์ และสายการบินโคปา
ประเทศปานามา ในภูมภิ าคอเมริกากลาง และสายการบินเซินเจิน้ ซึง่ เป็ นสายการบินใหญ่อนั ดับสีข่ องจีน จึงเป็ น
เครื่องยืนยันคํากล่าวว่า พันธมิตรการบินกลุ่มนี้มเี ครือข่ายการบินครอบคลุมเส้นทางบินรอบโลกกว้างขวางที่สุด
ซึง่ จะช่วยเพิม่ โอกาสในการเชือ่ มต่อเส้นทางบินระหว่างกันได้อย่างต่อเนื่องและสะดวกมากขึน้ สําหรับผูโ้ ดยสาร
จากนโยบายหลักที่ได้ประกาศไว้ตงั ้ แต่วนั แรกของการเปิ ดตัวในปี 2540 ที่จะเสริมสร้างประสบการณ์
การเดิน ทางที่ราบรื่น ให้ก ับ ผู้โดยสารตลอดเส้น ทางบิน (Seamless Travel Experience across Star Alliance
Network) ทําให้พนั ธมิตรสตาร์อลั ไลแอนซ์ยงั คงรักษาแนวทางการนํ าเสนอและพัฒนาสินค้าและบริการให้ดขี ้นึ
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อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็ นการให้บริการด้านการตรวจบัตรโดยสารเพียงครัง้ เดียวตลอดเส้นทางบินแม้จะมีการ
เชื่อมต่อเที่ยวบิน มากกว่า 1 ครัง้ (Through Check-in) การให้บ ริก ารด้านสัม ภาระที่รวดเร็วและไม่สูญ หาย
(Priority Baggage Delivery) การให้บริการพิเศษและมอบสิทธิประโยชน์สาํ หรับผูโ้ ดยสารสมาชิกบัตรทอง (Star
Alliance Gold Member) ที่ ใ ช้ บ ริก ารของสายการบิ น สมาชิ ก ตลอดเส้ น ทางในเครือ ข่ า ยการบิ น ของสตาร์
อัลไลแอนซ์
จากการร่วมมือในลัก ษณะต่ างๆ กับ พัน ธมิต รการบิน สตาร์อลั ไลแอนซ์ ทําให้บ ริษัท ฯ พัฒ นาทัง้ ขีด
ความสามารถและความพยายามที่จะยกระดับการให้บริการให้เป็ นทีพ่ อใจมากขึน้ อย่างมีทศิ ทางและไม่หยุดยัง้
ทัง้ นี้ เพื่อรักษาภาพลักษณ์ในการให้บริการระดับ World Class ไว้อย่างมันคงต่
่
อไป ท่ามกลางสถานการณ์การ
แข่งขันที่ทวีความรุน แรงมากขึ้น ในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะการแย่งส่วนแบ่ งทางการตลาดจากกลุ่ม สายการบิน
ประเทศตะวัน ออกกลาง (Middle East Carriers) และสายการบินต้นทุนตํ่า (Low Cost Carrier) ที่มพี ฒ
ั นาการ
เรือ่ งรูปแบบการดําเนินงาน และการให้บริการทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปจากเดิมอย่างรวดเร็ว
สื่อสังคมออนไลน์
ปั จจุบนั การดําเนินธุรกิจของบริษทั ผ่านช่องทางออนไลน์มแี นวโน้มทีจ่ ะเติบโตและมีความสําคัญยิง่ ขึน้
เป็ นอย่างมาก เนื่องจากอิทธิพลของโลกออนไลน์ซ่งึ เป็ นคลื่นลูกใหม่ทไ่ี ด้รบั ความนิยมอย่างสูงและจะได้รบั ความ
นิยมมากยิง่ ขึน้ อีกเมื่อโทรศัพท์เคลื่อนทีย่ ุคที่ 3 หรือ 3G ถูกนํามาให้บริการอย่างต็มรูปแบบ นัน่ คือ ทุกคนสามรถ
เข้าถึงโลกออนไลน์ดท้ ุกทีแ่ ละทุกเวลา ตลอดจนพฤติกรรมการบริโภคข้อมูลและการสํารองบัตรโดยสารของลูกค้า
ทีเ่ ปลีย่ นไปในปั จจุบนั โดยก่อนหน้านี้ทล่ี กู ค้านิยมใช้บริการผ่านตัวแทนจําหน่ายหรือติดต่อสายการบินโดยตรง มา
เป็ นการนิยมค้นหาข้อมูลและสํารองบัตรโดยสารผ่านช่องทางออนไลน์ดว้ ยตนเองมากขึน้ เนื่องจากเป็ นช่องทางที่
สะดวกรวดเร็วและง่ายต่อการเข้าถึง และสามารถแสวงหาความคุม้ ค่าของราคาซึง่ เป็ นปั จจัยสําคัญเป็ นอันดับต้นๆ
ก่อนการตัดสินใจ
ด้วยเหตุน้ี ทําให้ทศิ ทางการตลาดของบริษทั ฯ จึงหันมามุ่งเน้นการตลาดเชิงรุกโดยใช้ช่องทางออนไลน์
โดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ทําการตลาดมากยิง่ ขึ้น โดยเน้ นการเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสาร การ
ประชาสัม พัน ธ์ การทําการตลาดและส่งเสริม การขาย ตลอดจนการให้บริก ารลูกค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่ง
ปั จจุบนั บริษทั ฯ ดําเนินการพัฒนาสือ่ สังคมออนไลน์ในทุกมิติ ได้แก่ Facebook, Twitter, Youtube และ Line เป็ น
ต้น โดยมุ่งเน้นให้เป็ นช่องทางการสื่สารเพื่อสร้างการรับรูใ้ นตราผลิตภัณฑ์ (Brabd Awareness) และเป็ นช่องทาง
ให้ลูกค้าได้มสี ่วนร่วม (Customer Engagement) ในการติดตามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ
บริการของบริษทั ฯ
การมุ่งเน้นการทําการตลาดเชิงรุกผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) นี้ จะเป็ นการสร้างความมันใจ
่
ในการให้บริการทีท่ นั สมัยและทัดเทียมกับคู่แข่งขันทางธุรกิจ รวมถึงเพื่อให้บริษทั ฯ สามารถเข้าถึงพฤติกรรมและ
สามารถตอบสนองความต้องการของผูโ้ ดยสารทีเ่ ปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในโลกยุคดิจติ อล อีกทัง้ ยังเป็ นการ
ขยายตลาดและฐานะลูกค้าได้กว้างขวางยิง่ ขึน้ เพือ่ ให้สามารถเจาะตลาดได้ทวโลก
ั่
การจําหน่ าย และช่องทางการจําหน่ าย
บริษทั ฯ ได้ใช้ระบบสํารองทีน่ ัง่ แบบเบ็ดเสร็จ (Global Distribution System) เพื่อขยายเครือข่ายช่องทาง
จัดจําหน่ ายทัง้ ภายในสํานัก งานขายของบริษัท ฯ การจําหน่ ายผ่านระบบพาณิ ช ย์อิเล็ก ทรอนิ ก ส์ และตัวแทน
จําหน่ ายทั ่วโลก เพื่ออํานวยความสะดวกในการสํารองที่นัง่ และการออกบัตรโดยสารให้แก่ลูกค้า โดยบริษัทฯ
เป็ นสมาชิก ระบบสํ า รองที่นั ง่ ชัน้ นํ า ทุ ก ระบบ คือ ระบบ AMADEUS ABACUS APOLLO AXESS GALILEO
INFINI SABRE TOPAS TRAVELSKY และ WORLDSPAN
________________________________________________________________________
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บริษทั ฯ จําหน่ายบัตรโดยสารและระวางบรรทุกสินค้าผ่านช่องทางการจําหน่ายดังต่อไปนี้
1. สํานัก งานขายของบริษัทฯ ซึ่งมีท่ีตงั ้ อยู่ตามเมืองสําคัญ ในทุ ก ภูม ิภ าคทัว่ โลกทําหน้ าที่ข ายบัต ร
โดยสารและระวางบรรทุกสินค้า สํารองที่นัง่ และให้บริการความสะดวกแก่ผูโ้ ดยสาร ลูกค้าขนส่งสินค้า ตัวแทน
การจําหน่ายบัตรโดยสาร ตัวแทนการจําหน่ายระวางบรรทุกสินค้า และผูท้ ต่ี อ้ งการติดต่อกับบริษทั ฯ ในเรือ่ งต่างๆ
2. ระบบพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ของบริษทั ฯ เรียกว่า “บริการ Royal e-Service”
บริษทั ฯ ได้ดาํ เนินการระบบสํารองทีน่ งั ่ ผ่านทางอินเทอร์เน็ต (Royal e-Booking) ซึง่ ทําให้ผูโ้ ดยสาร
สามารถทําการสํารองทีน่ ัง่ ตรวจสอบราคาค่าโดยสาร และซื้อบัตรโดยสารอิเล็ก ทรอนิกส์และ check-in ด้วย
ตนเอง ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั ฯ นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้ตดิ ตัง้ เครื่องบริการ check-in อัตโนมัติ (Self-Service
System-Kiosk) ภายใต้บริการ Royal e-Service เพื่อให้ผูโ้ ดยสารทีเ่ ดินทางภายในประเทศพบกับการเดินทาง
ที่สะดวกสบายยิง่ ขึน้ เพราะสามารถเลือกที่นัง่ และ check-in ได้ด้วยตนเอง ซึ่งระบบจะออก Boarding Pass ให้
โดยอัตโนมัติ โดยระบบ check-in อัตโนมัติดงั กล่าวมีให้บริการที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ เชียงใหม่ ขอนแก่น
ภูเก็ต และหาดใหญ่ เพือ่ บริการผูโ้ ดยสารทีเ่ ดินทางภายในประเทศ
3. ตัวแทนจําหน่ายบัตรโดยสารและระวางบรรทุกสินค้า (ตัวแทนจําหน่ายฯ)
3.1 ตัวแทนจําหน่ ายฯ จะเป็ นผูห้ าผูโ้ ดยสาร ทําการสํารองทีน่ ัง่ และออกบัตรโดยสารตามราคาค่า
บัตรโดยสารทีบ่ ริษทั ฯ กําหนด
เพื่อให้เป็ นไปตามธุรกิจการบิน ในปั จจุบนั บริษทั ฯ มีแผนปรับลดค่าตอบแทนให้กบั ตัวแทนจําหน่าย
ในตลาดทีม่ คี วามพร้อม ซึ่งตัวแทนจําหน่ ายฯ จะเป็ นผูก้ ําหนดค่าบริการต่างๆ รวมราคาค่าบัตรโดยสารเป็ นราคา
ขายให้แก่ผโู้ ดยสารตามสภาวะของตลาดนัน้ ๆ
สําหรับในการแต่งตัง้ ตัวแทนจําหน่ ายฯ แยกเป็ นตัวแทนจําหน่ ายบัตรโดยสารต่างประเทศและใน
ประเทศ โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
3.1.1 ตัวแทนจําหน่ายบัตรโดยสารต่างประเทศ
ตัวแทนจําหน่ ายบัตรโดยสารต่างประเทศดังกล่าว ต้องเป็ นสมาชิกของสมาคมขนส่งทาง
อากาศระหว่างประเทศ (International Air Transport Association : IATA) และต้องผ่านเกณฑ์ท่ี IATA กําหนด
โดยสายการพาณิชย์เป็ นผูพ้ จิ ารณาเพือ่ แต่งตัง้ เป็ นตัวแทนจําหน่ายบัตรโดยสารต่างประเทศต่อไป
3.1.2 ตัวแทนจําหน่ายบัตรโดยสารในประเทศ
สายการพาณิชย์จะพิจารณาขีดความสามารถในการทําธุรกิจของตัวแทนจําหน่ าย
บัตรโดยสารในประเทศ สถานทีต่ งั ้ ความพร้อมของบุคลากร ฐานะการเงิน และแต่งตัง้ เป็ นตัวแทนจําหน่ายฯ
3.2 ตัว แทนจํา หน่ า ยระวางบรรทุก สิน ค้า จะทํา หน้า ที่ข ายระวางบรรทุก ให้แ ก่ผู ้ที่ต ้อ งการส่ง
สิน ค้ า ในอัต ราค่ า บรรทุ ก ที่ บ ริษั ท ฯ กํ า หนด โดยผลตอบแทนของตัว แทนจํ า หน่ า ยฯ จะได้ ร ับ ในรู ป แบบ
Commission ฝ่ ายขายระวางบรรทุกสินค้าตลอดจนความมันคงทางด้
่
านการเงินและแต่งตัง้ เป็ นตัวแทนจําหน่ าย
ระวางบรรทุกสินค้า

การบริ การลูกค้า
ในปี 2555 บริษัทฯ ยังคงมุ่งมันพั
่ ฒ นาและปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณ ฑ์และการบริการในทุกจุดสัมผัส
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ใ ห้ ล ู ก ค้ า ใน แ ต่ ล ะกลุ่ ม เป้ า หมายได้ส มั ผัส ประสบการณ์ ก ารบิน ที่โดดเด่ น งดงามผสาน
เอกลักษณ์แห่งความเป็ 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
แนวคิด และภาพลัก ษณ์ ท่ีช ัด เจนภายใต้ น โยบายการบริก ารจากใจ (Service from the Heart) ซึ่ ง พนั ก งาน
การบินไทยทุกคนยึดมันมาตลอด
่
5 ทศวรรษของการให้บริการ ด้วยตระหนักดีว่าคุณภาพของการบริการลูกค้า
________________________________________________________________________
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เป็ นปั จจัยหลัก สู่ความสําเร็จของภารกิจการให้บริการการขนส่ง และขับเคลื่อนให้บริษัทฯ สามารถแข่งขันกับ
สายการบินคูแ่ ข่งได้อย่างยังยื
่ น
เพื่อเน้นยํ้าถึงการบริการทีเ่ ป็ นเลิศ สมํ่าเสมอ และเป็ นไปตามมาตรฐานทีต่ กลงไว้ บริษทั ฯ มีการกําหนด
ขัน้ ตอนการให้บ 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 ความพึงพอใจสูงสุดจากการใช้บริการและผลิตภัณฑ์ท่มี คี ุณภาพตลอดการเดินทาง สําหรับรายละเอียด
ของการพัฒนาการบริการลูกค้าในแต่ละขัน้ ตอน มีดงั นี้
ด้ า นการบริ ก ารก่ อ นเที่ ย วบิ น บริษั ท ฯ ได้ พ ั ฒ นาระบบการให้ บ ริก ารผ่ า นอิ น เทอร์ เ น็ ต และ
โทรศัพ ท์ม ือ ถือ หรือ Electronic and Mobile Service เพื่อ เพิ่ม ความสะดวกสบายและความรวดเร็ว ให้ลูก ค้า
สามารถเข้า ถึง ข้อ มู ล ที่เกี่ย วข้อ งกับ การเดิน ทางได้ง่า ยขึ้น อาทิ ข้อ มู ล การจองบัต รโดยสาร การตรวจสอบ
รายละเอียดเกีย่ วกับเทีย่ วบิน ตารางบิน รวมทัง้ การเช็คอินผ่าน SMS การเช็คอินโดยใช้ 2D Barcode และการสัง่
พิมพ์บตั รโดยสารขึน้ เครือ่ งบินตัง้ แต่ทบ่ี า้ น (Home Print Boarding Pass)
ด้านการบริ การบนเครื่องบิ น บริษัทฯ มุ่งเน้ น การพัฒ นาบริการของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
รวมถึงอาหารและเครื่องดื่มทีใ่ ห้บริการในหลากหลายรูปแบบ อาทิ อาหารยอดนิยมของแต่ละท้องถิน่ อาหารไทย
เครื่องดื่มสมุนไพร และเมนู พเิ ศษในช่วงเทศกาล สําหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิ ทีน่ ัง่ และอุปกรณ์ระบบ
สาระบันเทิง ในปี 2555 บริษทั ฯ มีแผนปรับปรุงเครื่องบินเก่า ได้แก่ เครื่องบินแบบโบอิ้ง 747-400 จํานวน 12 ลํา
ซึง่ ในปี 2555 ดําเนินการแล้วเสร็จจํานวน 5 ลํา และเครื่องบินแบบโบอิ้ง 777-200 จํานวน 8 ลํา ดําเนินการแล้ว
เสร็จจํานวน 4 ลํา ในปี 2555 ส่วนทีเ่ หลือคาดว่าจะดําเนินการแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 ปี 2556
นอกจากนี้ บริษั ท ฯ มีแ ผนพัฒ นาผลิต ภัณ ฑ์ ใ นห้ อ งโดยสารของเครื่อ งบิน ใหม่ โดยว่ า จ้า งบริษั ท
Priestmangoode U.K. เพื่อออกแบบตกแต่งภายในห้องโดยสาร รวมถึงผลิตภัณฑ์บนเครื่องบิน (Service Items)
อาทิ หมอน ผ้าห่ม เป็ นต้น ตามแนวคิด THAI Contemporary ซึ่งสะท้อนภาพลักษณ์ความเป็ นไทยออกสู่สายตา
นานาประเทศทัวโลก
่
พร้อมกับความต่อเนื่องในการให้บริการ อาทิ การจัดวางรูปแบบทีน่ ัง่ เครื่องมือ อุปกรณ์ท่ี
เหมาะสมกับสรีระในทุกอิรยิ าบถ และขนาดทีเ่ หมาะสมกับกลุ่มลูกค้าในแต่ละชัน้ โดยสาร เพื่อให้ลูกค้าได้รบั ความ
สะดวกสบาย และสัมผัสถึงความเป็ นส่วนตัวมากที่สุด ขณะเดียวกันผลิตภัณฑ์ต้องสามารถเชื่อมต่อเทคโนโลยี
ทีท่ นั สมัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้เริม่ นํ าแนวคิดดังกล่าวมาใช้ในเครื่องบินแบบแอร์บสั A320-200 จํานวน
20 ลํา ซึง่ ในปี 2555 บริษทั ฯ ได้รบั มอบแล้วจํานวน 4 ลํา สําหรับเครื่องบินแบบโบอิง้ 777-300ER จํานวน 12 ลํา
จะเริม่ รับมอบลําแรกในเดือนมีนาคม 2556 และเครื่องบินแบบโบอิ้ง 787-8 จํานวน 6 ลํา จะเริม่ รับมอบลําแรก
ในปี 2557 ส่วนเครือ่ งบินแบบโบอิง้ 787-9 และเครือ่ งบินแบบแอร์บสั A350-900 อยูร่ ะหว่างดําเนินการออกแบบ
อุปกรณ์และบริการ
บริษทั ฯ ได้ปรับกลยุทธ์และแผนงานด้านการให้บริการ ให้ตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า และเพิม่
ขีดความสามารถให้พร้อมต่อการแข่งขัน โดยจะทําการปรับปรุงที่นัง่ ทัง้ หมดสําหรับผูโ้ ดยสารชัน้ หนึ่ง ชัน้ ธุรกิจ
และชัน้ ประหยัด ปรับปรุงระยะห่างระหว่างทีน่ งั ่ โดยสารในแต่ละชัน้ ผูโ้ ดยสาร ลดจํานวนทีน่ งั ่ แต่ละแถวลง ลดความ
แออัดในห้องโดยสาร และเพิม่ ความสะดวกสบายโดยรวมให้แก่ผโู้ ดยสารมากขึน้ โดยทีน่ งั ่ รุ่นใหม่จะกว้างขึน้ และมี
ความสะดวกสบายสูง มีจอภาพส่วนตัวในชัน้ หนึ่ง ชัน้ ธุรกิจ และชัน้ ประหยัดทุกทีน่ ัง่ นอกจากนี้ ยังตกแต่งห้องนํ้า
ในชัน้ หนึ่งและชัน้ ธุรกิจให้มคี วามทันสมัยสวยงามและกว้างขวางขึ้น พร้อมด้วยอุปกรณ์ อํานวยความสะดวกที่
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ทัน สมัย ระบบเพลงและภาพยนตร์แบบเลือกชมได้ (On-demand) และมีรายการบันเทิงให้ผู้โดยสารเลือกอย่าง
หลากหลาย ดังมีรายละเอียด ดังนี้
1) การปรับปรุงรูปแบบและคุณภาพของที่นัง่ โดยสารและระบบสาระบันเทิ ง
วัตถุประสงค์หลักของการปรับปรุงอุปกรณ์ ในเครื่องบินของบริษัทฯ คือ การปรับปรุงอุป กรณ์ ใน
เครื่องบินทุกลําที่เป็ นแบบเดียวกัน ให้มที ่นี ัง่ โดยสารและระบบสาระบันเทิงลักษณะเดียวกันในแต่ละชัน้ โดยสาร
โดยจะทําการปรับปรุงที่นั ง่ ทัง้ หมดสําหรับผู้โดยสารชัน้ หนึ่ ง ชัน้ ธุรกิจ และชัน้ ประหยัด บริษัทฯ มีแผนที่จะปรับปรุง
ระยะห่างระหว่างทีน่ งั ่ โดยสารในแต่ละชัน้ ผูโ้ ดยสาร ลดจํานวนทีน่ งั ่ แต่ละแถวลง ลดความแออัดในห้องโดยสาร และเพิม่
ความสะดวกสบายโดยรวมให้แก่ผโู้ ดยสารมากขึน้
การปรับปรุงที่นัง่
ในปี 2555 บริษัทฯ ได้ทําการปรับปรุงที่นัง่ โดยสารในเครื่องบินแบบโบอิ้ง 747-400 (ลําที่ 7-12) แล้ว
เสร็จเพิม่ เติมจากปี 2554 จํานวน 2 ลํา รวมทัง้ หมด 6 ลํา โดยติดตัง้ จอภาพส่วนตัวพร้อมระบบสาระบันเทิงแบบ
On-demand ในชัน้ ประหยัด
นอกจากนี้ ยังมีแผนปรับปรุงที่นั ง่ โดยสารในชัน้ ประหยัด ของเครื่องบินแบบโบอิ้ง 747-400 (ลําที่ 13-18)
ซึ่งในปี 2555 ได้ดําเนิ น การแล้วเสร็จจํานวน 3 ลํา จาก 6 ลํ า โดยติด ตัง้ เก้า อี้พ ร้อ มจอภาพส่ ว นตัว และระบบ
สาระบัน เทิงแบบ On-demand ในทุ ก ชัน้ โดยสาร คาดว่าจะดํา เนิ น การเสร็จ สิ้น ทัง้ 6 ลํา ภายในปี 2556 และ
เครื่อ งบิน โบอิ้ง 777-200 จํ า นว 8 ลํ า โดยจะมีจ อภาพสวนตัว พร้อ มระบบสาระบัน เทิงแบบ On-demand ได้
ดําเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จจํานวน 4 ลําและคาดว่าจะเสร็จสิน้ ทัง้ 8 ลําภายในปี 2556
ตารางแสดงข้ อ มู ล บางประการเกี่ ย วกับ การปรับ ปรุงอากาศยานและอุ ป กรณ์ ทัง้ ที่ อ ยู่ ระหว่ างการ
ดําเนิ นการและที่เสนอให้มีการดําเนิ นการ
แบบ
หรือรุ่น

จํานวน

โบอิง้ 777-200

8

โบอิง้ 747-400

6

(ลําที่ 13-18)

(ลํา)

รายละเอียดของการปรับปรุง
ชัน้ ประหยัด
• ปรับปรุงทีน
่ งโดยติ
ั่
ดตัง้ จอภาพส่วนตัวและ
ระบบสาระบันเทิงแบบเลือกชมได้
(On-demand)
ปรับปรุงที่นัง่ ทุกชัน้ โดยสาร
• เป็ นการปรับปรุงทีน่ งทั
ั ่ ง้ ลําให้มมี าตรฐาน
เดียวกันกับโบอิง้ 747-400 ลําอื่นทีม่ กี าร
ปรับปรุงไปเรียบร้อยแล้ว เพือ่ ให้มมี าตรฐาน
เดียวกัน โดยติดตัง้ จอภาพส่วนตัวทุกทีน่ งั ่
และระบบสาระบันเทิงแบบเลือกชมได้ (Ondemand)

สถานะ

กําหนดเวลา
ที่คาดว่าจะ
แล้วเสร็จ

อยูร่ ะหว่าง
ดําเนินการ
ปรับปรุง

กลางปี 2556

อยูร่ ะหว่าง
ดําเนินการ
ปรับปรุง

กลางปี 2556
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การพัฒนาทางด้านระบบสาระบันเทิ ง
บริษัท ฯ ได้ป รับ ปรุงระบบสาระบัน เทิงทัง้ ด้านภาพและเสีย งบนเครื่องบิน ในเส้น ทางระหว่า ง
ประเทศทุกลํา เพื่อให้มคี ุณภาพสูง ทันสมัย และเป็ นมาตรฐานเดียวกันทัง้ หมด โดยจะมีจอภาพส่วนตัวในชัน้ หนึ่ง
ชัน้ ธุรกิจ และชัน้ ประหยัดทุกที่นัง่ ระบบเพลงและภาพยนตร์แบบเลือกชมได้ (On-demand) และมีรายการบันเทิงให้
ผูโ้ ดยสารเลือกอย่างหลากหลาย รวมทัง้ เกมส์ ข่าว (Live text news) และภาพเส้นทางบิน
• พัฒนา ปรับปรุง Software รองรับจํานวน Content ทีเ่ พิม่ ขึน้ อาทิ e-Menu และ e-Shopping
•

จัด หา Portable AVOD Player รุ่น ใหม่ เพื่อ ให้บ ริก ารแก่ ผู้โดยสารชัน้ หนึ่ งและชัน้ ธุ ร กิจ
สําหรับเที่ยวบิน ที่ม ีชวโมงบิ
ั่
น มากกว่า 4 ชัวโมง
่
และจัดหา Digital Video Player สําหรับ
เครือ่ งบินแอร์บสั A330-300 ทีไ่ ม่มรี ะบบสาระบันเทิงแบบเลือกชมได้ (On-demand)

2) การติ ดตัง้ อุปกรณ์อาํ นวยความสะดวกสําหรับธุรกิ จและการสื่อสาร
บริษัทฯ ได้ติดตัง้ โทรศัพท์ส่วนตัวและอุปกรณ์ เชื่อมต่อไฟฟ้ าสําหรับคอมพิวเตอร์พกพาสําหรับ
ทีน่ งในชั
ั ่ น้ หนึ่งและชัน้ ธุรกิจในฝูงบินเส้นทางข้ามทวีป เพือ่ ให้ผโู้ ดยสารสามารถติดต่อทําธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและ
สะดวกสบาย รวมทัง้ ได้ตดิ ตัง้ โทรศัพท์ในชัน้ ประหยัดบนเครื่องบินในเส้นทางระยะไกล (Long Haul) ในฝูงบินแบบ
แอร์บสั A340-500 แบบแอร์บสั A340-600 และเครื่องบินแบบโบอิ้ง 777-200ER และมีแผนในการติดตัง้ ในฝูงบินอื่น
ต่อไปให้เป็ นมาตรฐานของบริษัทฯ ทัง้ นี้ สําหรับฝูงบินใหม่แบบแอร์บสั A330-300 จํานวน 8 ลํานัน้ มีการติดตัง้
โทรศัพท์ทุกทีน่ งั ่ เพือ่ อํานวยความสะดวกสบายแก่ผโู้ ดยสารในการติดต่อสือ่ สาร
นอกจากนี้ ในเครื่องบินใหม่แบบแอร์บสั A330-300 จํานวน 7 ลํา และเครื่องบินใหม่แบบแอร์บสั
A380-800 จํานวน 6 ลํา จะมีก ารติดตัง้ ระบบ Inflight Connectivity เพื่อให้ผู้โดยสารสามารถติดต่อสื่อสารกับ
ภาคพืน้ โดยใช้โทรศัพท์เคลื่อนทีส่ ่วนตัวของตนเองในการใช้โทรศัพท์ ส่งข้อความสัน้ (SMS/MMS) รวมถึงการใช้
Wifi Internet ได้ สําหรับเครื่องบินเแบบโบอิง้ 747-400 (ลําที่ 13-18) จํานวน 6 ลํา และ เครื่องบินเช่าแบบโบอิ้ง
777-300ER จํานวน 8 ลํา ผูโ้ ดยสารจะสามารถติดต่อสื่อสารโดยใช้โทรศัพท์เคลื่อนทีส่ ่วนตัวของตนเองในการใช้
โทรศัพท์ ส่งข้อความสัน้ (SMS/MMS) และ GPRS

การเงิ นและการบัญชี

จากปั ญหาเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกา และปั ญหาวิกฤติหนี้สาธารณะของประเทศสมาชิกในสหภาพยุโรป
ทีย่ งั คงส่งผลอย่างต่อเนื่อง ราคานํ้ามันทีป่ รับตัวสูงขึน้ ประกอบกับความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจและภัยธรรมชาติ
ทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้อกี และเพื่อรักษาระดับเงินทุนสํารองในปี 2556 รวมทัง้ เพื่อการจัดหาเงินทุนให้เพียงพอสําหรับ
การลงทุ น ที่ผูก พัน แล้ว เช่น การชําระค่างวดล่วงหน้ าค่าเครื่องบิน ตามโครงการจัด หาเครื่องบิน ของบริษัท ฯ
การปรับปรุงผลิตภัณฑ์บนเครื่องบิน บริษทั ฯ จึงได้ดําเนินการออกและเสนอขายตราสารหนี้ ประเภทหุ้นกู้ ในปี
2555 โดยเสนอขายในวงจํากัด ต่อผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ จํานวนรวมทัง้ สิ้น 11,500 ล้านบาท
แบ่งเป็ นครัง้ ที่ 1/2555 จํานวน 3,000 ล้านบาท ครัง้ ที่ 2/2555 จํานวน 1,500 ล้านบาท และครัง้ ที่ 3/2555 จํานวน
7,000 ล้านบาท พร้อมทัง้ จัดหาวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน (Revolving Credit Line) เพิม่ เติมจํานวน 3,600 ล้านบาท
จากเดิมที่บริษัทฯ ได้จดั หาแล้วจํานวน 15,500 ล้านบาท รวมวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนอายุ 3-7 ปี เป็ นจํานวน
ทัง้ สิน้ 19,100 ล้านบาท
ในส่วนของการจัดหาเงินทุนเพือ่ ชําระค่าเครือ่ งบินในปี 2555 บริษทั ฯ ได้จดั หาเงินกูร้ ะยะยาว
ด้วย
วิธีก ารเช่ า ซื้อ ในสกุ ล เงิน ยู โร เพื่อ ชํ า ระค่ า เครื่อ งบิน แอร์บ ัส A330-300 จํา นวน 3 ลํ า และใช้เครื่อ งบิน เป็ น
หลัก ทรัพย์ค้ําประกัน โดยได้เบิกรับเงิน กู้พ ร้อมรับมอบเครื่องบิน แอร์บสั A330-300 จํานวน 3 ลํา ในวัน ที่ 23
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กุมภาพันธ์ 18 กันยายน และ 19 ตุลาคม 2555 ตามลําดับ และจัดหาเงินกูร้ ะยะยาว ด้วยวิธกี ารเช่าซือ้ เพื่อชําระ
ค่าเครื่องบินแอร์บสั A380-800 จํานวน 3 ลํา โดยใช้เครื่องบินเป็ นหลักทรัพย์ค้ําประกัน และได้รบั การสนับสนุ น
การคํ้าประกันเงินกูจ้ าก European Export Credit Agencies (ECAs) ทัง้ นี้ ได้เบิกรับเงินกูพ้ ร้อมรับมอบเครื่องบิน
ในสกุลเงินเยน สําหรับเครื่องบินแอร์บสั A380-800 ลําที่ 1 และ ลําที่ 2 และในสกุลเงินยูโร สําหรับเครื่องบินแอร์
บัส A380-800 ลําที่ 3 เมือ่ วันที่ 26 กันยายน 28 พฤศจิกายน และ 20 ธันวาคม 2555 ตามลําดับ
นอกจากการจัดหาเงินกู้เพิม่ เติมแล้ว ในระหว่างปี 2555 บริษัทฯ มีการชําระคืนเงินต้นสําหรับหนี้เงิน
กู้ระยะยาว รวมเป็ นเงินทัง้ สิ้น 19,822 ล้านบาท ทําให้บริษัทฯ มียอดหนี้เงินกู้และหนี้สนิ ภายใต้สญ
ั ญาเช่าซื้อ
เครื่องบิน (รวมหนี้ท่ถี ึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี ) เพิม่ ขึ้นจาก 142,300 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2554 เป็ น 158,685
ล้านบาท ณ สิน้ ปี 2555
ในด้านการบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทฯ ได้จดั ให้มกี ารกู้เงินใน
สกุลที่มกี 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) หนี้สกุลเงินบาทบางส่วนเพื่อปรับให้ภาระ
การชําระคืนหนี้ให้ เป็ นไปตามสกุลทีม่ กี ระแสเงินสดสุทธิส่วนเกินมากขึน้ อีกทัง้ เพื่อให้สามารถป้ องกันความเสีย่ ง
จากความผัน ผวนของอัตราดอกเบี้ยได้อีกด้วย โดยดําเนิน การแปลงการชําระคืน หนี้ สกุลบาท อัตราดอกเบี้ย
ลอยตัว อ้างอิงตามอัตราดอกเบี้ย THBFIX ไปเป็ นชําระคืนหนี้สกุลเงินเยน ในอัตราดอกเบี้ยคงที่เพิม่ เติมจาก
ปี 2554 อีก 1 รายการ วงเงิน 1,000 ล้านบาท ทําให้สดั ส่วนหนี้ในสกุลเงินต่างๆ หลังการทํา Swap ของบริ ษั ท ฯ
ณ วั น ที่ 31ธั น วาคม 2555 ใน 4 สกุ ล หลั ก ได้แก่ USD : EUR : JPY : THB มีสดั ส่วน 1 : 36 : 14 : 46
ส่วนการบริหารความเสีย่ งจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย ในปี 2555 บริษทั ฯ ได้ดําเนินการเข้าทําธุรกรรม
Interest Rate Swap (IRS) กับหนี้สกุลบาท โดยทําการแปลงอัตราดอกเบีย้ สกุลบาท แบบอัตราลอยตัว เป็ นอัตรา
คงที่ จํานวน 3 รายการ วงเงินรวม 11,536 ล้านบาท และจากการดําเนินการดังกล่าวทัง้ หมด ทําให้สดั ส่วนหนี้ทม่ี ี
อัตราดอกเบีย้ คงทีต่ ่อหนี้ทม่ี อี ตั ราดอกเบีย้ ลอยตัวของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีสดั ส่วน 50 : 50
ในปี 2555 เป็ นช่วงของการดําเนินการติดตัง้ ระบบ SAP สําหรับด้านการเงินและการบัญชี (Financial
and Accounting )และ การจัดซื้อและบริหารวัสดุคงคลัง (Logistics) ซึ่งเป็ นการดําเนินงานตาม Corporate SAP
Master Plan ระยะที่ 1 Stabilize the Foundation ทั ้ง นี้ การดํ า เนิ น การติ ด ตั ้ง ระบบ SAP-DE ตั ้ง แต่ ก าร
กําหนดการทํางานของระบบให้เป็ นไปตามการออกแบบกระบวนการทางธุรกิจ (Realization) การทดสอบการ
ทํางานของระบบ (User Acceptance Test) การฝึ กอบรมผู้ใช้งาน (End User Training) และการถ่ายโอนข้อมูล
จากระบบเดิมมายังระบบใหม่ (Data Cleansing and Data Migration)สามารถดําเนินการสําเร็จลุล่วงตามแผนงาน
และสามารถเริม่ ปฏิบตั งิ านจริง(GO LIVE)บนระบบ SAP ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กันยายน 2555 พร้อมกันกับระบบบัญชี
รายได้ผโู้ ดยสาร (TOPRA) ทีบ่ ริษทั ฯ ได้เปลีย่ นจากระบบเดิมทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ เอง (In-House Development) เป็ นการ
ซื้อบริการระบบ REVERA จากบริษัท Accelya Kale Solutions Limited (Hosting Model) ทัง้ นี้แม้ว่าจะมีความ
ยุ่งยากในการปฏิบตั งิ านบนระบบ SAP และ TOPRA แต่ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคนก็ได้ทุ่มเทกําลังความสามารถ
เพื่อปรับกระบวนการทํางานเพื่อลดปั ญหาและอุปสรรคทีเ่ กิดขึน้ ในขณะเดียวกันบริษทั ฯก็สามารถดําเนินธุรกิจได้
ตามปกติ

การปฏิ บตั ิ การบิน

ตลอด 5 ทศวรรษทีผ่ า่ นมา ความปลอดภัย (Safety and Security) ในการปฏิบตั กิ ารบินเป็ นสิง่ ทีบ่ ริษทั ฯ
ถือว่าเป็ นหัวใจสําคัญของการดําเนินงานธุรกิจการบิน ซึ่งสอดรับเป็ นอย่างดีกบั ภารกิจหลักของบริษทั ฯ คือ การ
ปฏิบตั ิก ารบิน เพื่อนํ าผู้โดยสารและพัสดุภัณ ฑ์สู่จุดหมายด้วยความปลอดภัยสูงสุดตามมาตรฐานสากล ความ
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สะดวกสบายและการตรงต่ อ เวลาเป็ น สํา คัญ โดยมุ่ งเน้ น มาตรฐานความปลอดภัย ของกรมการบิน พลเรือ น
(Department of Civil Aviation : DCA) องค์ก ารการบิน พลเรือ นระหว่า งประเทศ (International Civil Aviation
Organization : ICAO) หน่ ว ยงานควบคุ ม ความปลอดภัย ด้า นการบิน ของยุ โ รป (European Aviation Safety
Agency : EASA) องค์ก รบริห ารการบิน แห่งสหรัฐอเมริก า (Federal Aviation Administration : FAA) และการ
ตรวจประเมิ น ความปลอดภั ย ด้ า นการปฏิ บ ัติ ก ารบิ น ของสมาคมการขนส่ ง ทางอากาศระหว่ า งประเทศ
(International Air Transport Association : IATA)
บริษ ัท ฯ มุ ่ง เน้น การสรรหาและพัฒ นาบุค ลากรการบิน คุณ ภาพระดับ สากลมาประจํา ฝูง บิน โดย
บุค ลากรการบิน ที่ได้รบั การคัดเลือกต้องผ่านการตรวจสอบความพร้อมทัง้ ร่างกาย จิตใจ ความรู้ (Knowledge)
ทักษะ (Skill) และพฤติกรรม (Behavior) นอกจากนี้ ยังต้องผ่านบททดสอบด้านต่างๆ อาทิ การประเมินความ
ถนัด (Aptitude Test) จิต วิท ยาการบิน (Aviation Psychology) การทดสอบความสามารถและทัก ษะการบิน
รวมทั ง้ หลัก สูต รอบรมอีก หลายขัน้ ตอน โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ง การฝึ ก แก้ ปั ญ หาเฉพาะหน้ า เช่ น ปั ญ หาจาก
เครื่อ งยนต์ ระบบเทคนิ ค ต่ างๆ ของเครื่อ งบิน ไฟไหม้ สภาพอากาศที่แ ปรปรวน รวมถึงการร่อ นลงจอดใน
สถานการณ์คบั ขันต่างๆ เป็ นต้น ซึง่ นักบินทุกคนจะได้รบั การฝึกฝนโดยใช้เครือ่ งฝึกบินจําลอง (Flight Simulator) ซึง่
เป็ นอุปกรณ์ฝึกบินทีม่ คี ุณภาพสูงสุดในการจําลองสถานการณ์ให้เสมือนจริง เพื่อฝึ กฝนให้บุคลากรเกิดความชํานาญ
และสามารถประยุกต์ใช้สงิ่ ทีไ่ ด้เรียนรูใ้ นการปฏิบตั กิ ารบินจริงอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังนําระบบ
e-Learning มาใช้ เพื่อเป็ นการทบทวนและเพิม่ พูนความรู้ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีการบินที่ทนั สมัย ร่วมกับ
แนวคิด ด้ า นการจัด การความรู้ (Knowledge Management) เพื ่อ ส่ง เสริม การแลกเปลี ่ย นความรู ใ้ นกลุ ่ม
ผูป้ ฏิบตั งิ าน มาตรการทัง้ หมดดังกล่าวล้วนเป็ นไปเพื่อให้มนใจได้
ั่
วา่ ผูโ้ ดยสารจะได้รบั ความปลอดภัยสูงสุดตลอด
เส้น ทางตามนโยบาย “บิน ปลอดภัย ใจอบอุ่น” (Safe and Warm) ของบริษัทฯ ในช่วงปี ท่ีผ่านมา ซึ่งมุ่งเน้ นถึงความ
ปลอดภัย เคียงคู่กบั การบริการอันน่ าประทับใจ เพื่อคงความเป็ นสายการบินอันดับแรกทีผ่ โู้ ดยสารเลือกใช้ตลอดไปใน
อนาคต
นอกเหนือจากการปฏิบตั กิ ารบินทีม่ คี วามปลอดภัยสูงสุดแล้ว การบริการลูกค้าด้วยความเป็ นเลิศเป็ นอีก
สิ่งหนึ่ งที่บ ริษัท ฯ ให้ค วามสําคัญ ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน โดยมุ่งเน้ น การจัดฝึ ก อบรมในเรื่องการดูแ ลให้ค วาม
ปลอดภัยแก่ผู้โดยสาร และการบริการทัง้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิให้แก่พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินอย่าง
สมํ่าเสมอ นับตัง้ แต่เริม่ เข้าปฏิบตั กิ าร เพื่อ ให้พ นัก งานมีค วามรู้แ ละความชํา นาญระดับ มือ อาชีพ พร้อ มทัง้ มี
ทัศ นคติที่ด ีต่ อ งานบริก ารควบคู่ไ ปกับ การตระหนัก ถึง ความปลอดภัย ของผู โ้ ดยสาร ทัง้ นี้ ฝ่ า ยบริก ารบน
เครื่องบินจะทําการตรวจติดตาม ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน ข้อบกพร่อง หรือจุดที่สมควรได้ร บั การปรับ ปรุง
เพื่อ เพิม่ ประสิท ธิภ าพในการปฏิบ ตั ิห น้า ที่ข องพนัก งานต้อ นรับ บนเครื่อ งบิน ทุก ระดับ ชัน้ แล้ว จึง นํ า ผลการ
ประเมินดังกล่าวมาวิเคราะห์ พร้อมกับจัดวางรูปแบบการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของพนักงานต้อนรับบน
เครื่องบินอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับแนวทางการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องพนักงานให้ตรงกับแนวทางทีอ่ งค์กรต้องการอย่าง
แท้จริง
ในฐานะสายการบินรักษ์สงิ่ แวดล้อม หรือ Travel Green ที่มุ่งหวังให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักรู้ถึงการ
รักษาสภาพแวดล้อมและลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชนั ้ บรรยากาศ บริษัทฯ ได้พยายาม
กระตุน้ ให้สายการบินในภูมภิ าคได้พจิ ารณาใช้เชือ้ เพลิงอากาศยานชีวภาพ (Biofuels) เพื่อลดการพึง่ พานํ้ามันอากาศยาน
ที่ผลิตจากฟอสซิล ให้ไ ด้ใ นอนาคต พร้อ มกับ เร่ ง ผลัก ดัน ให้ม ีก ารพัฒ นาการผลิต เชื้ อ เพลิง อากาศยาน
ชีว ภาพสํา หรับ ใช้ในอุตสาหกรรมการบินอย่างยังยื
่ น
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โดยภาพรวมของการปฏิบตั กิ ารบิน บริษทั ฯ ได้มุ่งเน้นเรื่องของมาตรฐานด้านความปลอดภัยในระดับสูงสุด
พัฒ นาปรับ ปรุง คุณ ภาพการให้บ ริก ารบนเครื่อ งบิน ให้เ ป็ น เลิศ อย่า งต่อ เนื่ อ ง ผสานกับ เทคโนโลยี
สารสนเทศทีท่ นั สมัย และความใส่ใจต่อสิง่ แวดล้อม เพื่อคงไว้ซ่งึ ความพึงพอใจ และเพิม่ พูนความประทับใจของ
ผูโ้ ดยสารทุกครัง้ ทีเ่ ดินทางไปกับการบินไทย

ความปลอดภัย ความมันคง
่ และมาตรฐานการบิน

การดําเนินธุรกิจการบินในฐานะสายการบินแห่งชาติ การเสริมสร้างและรักษามาตรฐาน คุณภาพ ความ
ปลอดภั ย ความมั น่ คง และมาตรฐานการบิ น (Aviation Safety, Security and Standards) ให้ เ ป็ นไปตาม
มาตรฐาน กฎเกณฑ์ ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในระดับสากลนัน้ ถือเป็ นปั จจัยและคุณค่าหลักทีบ่ ริษทั ฯ
ให้ความสําคัญมาอย่างต่อเนื่อง บริษทั ฯ ดําเนินนโยบายเชิงรุกในการดําเนินงานด้านความปลอดภัย ความมันคง
่
และมาตรฐานการบิน โดยพัฒนาคุณภาพของมาตรฐานในกระบวนการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมันใจ
่
ให้แก่ผเู้ กีย่ วข้องทุกฝ่ ายในทุกกระบวนการดําเนินงานของบริษทั ฯ
สํา หรับ ในปี 2555 บริษัท ฯ ยัง ยึด มัน่ ในการปฏิบ ัติต ามมาตรฐานและข้อ พึงปฏิบ ัติ (Standard and
Recommended Practices : SARP) ขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation
Organization : ICAO) ที่กํ า หนดให้ ส ายการบิน ต้ อ งดํ า เนิ น การจัด ให้ ม ีร ะบบบริห ารความปลอดภัย (Safety
Management System : SMS) อย่างต่อเนื่อง ทัง้ นี้ ระบบดังกล่าวเป็ นระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยที่
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตั ิการบิน การปฏิบตั ิการด้านภาคพื้น การซ่อมบํารุง และหน่ วยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของการปฏิบตั กิ ารของบริษทั ฯ ให้อยู่ในระดับสากลและมีองค์ประกอบทีส่ มบูรณ์
แบบ โดยดําเนิ น การพัฒ นาและอบรมบุ คลากรให้ม ีความรู้ทางด้าน SMS มากขึ้น เพื่อพัฒ นา Safety Culture
ให้ ก ับ บริษัท ฯ ตลอดจนดํ า เนิ น การพัฒ นา Safety Performance Index (SPI) ร่ว มกับ พัน ธมิต รการบิน Star
Alliances นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้ปรับปรุงคู่มอื ความปลอดภัย และคุณภาพ (THAI Safety and Quality Manual :
TSQM) ซึ่งเป็ นคู่มอื ความปลอดภัยและคุณภาพที่ครอบคลุมทัง้ ฝ่ ายปฏิบตั กิ ารบินและหน่ วยธุรกิจทัง้ หมดอย่าง
ต่อเนื่อง
ในส่วนของการดําเนินงานด้านความมันคงการบิ
่
น (Aviation Security) ได้มกี ารปฏิบตั ิอย่างเคร่งครัด
ตามมาตรฐานและข้อกําหนดขององค์กรและหน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้องทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่ องค์การ
การบิ น พลเรือ นระหว่ า งประเทศ (International Civil Aviation Organization : ICAO) กรมการบิ น พลเรือ น
(Department of Civil Aviation, Thailand : DCA), Transportation Security Administration (TSA) Department
of Homeland Security ประเทศสหรัฐอเมริก า Office of Transport Security (OTS) ประเทศออสเตรเลีย และ
European Union (EU) Regulations รวมถึงกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ข้อกําหนดของทุกประเทศทีบ่ ริษทั ฯ ทําการบิน
โดยบริษัทฯ ดําเนินการตามนโยบายด้านความมันคงการบิ
่
น (Aviation Security Policy) ที่ได้ประกาศไว้อย่าง
ชัดเจนและครอบคลุมในทุ กกิจกรรมของบริษัทฯ รวมถึงวางแผนการปฏิบ ัติงานด้านความมันคงการบิ
่
น เพื่อ
กําหนดทิศทางการพัฒนางานด้านความมันคงการบิ
่
น ซึ่งทําให้ระบบการบริหารจัดการด้านความมันคงการบิ
่
น
(Security Management System : SeMS) ของบริษทั ฯ มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกันอย่างทัวถึ
่ งทัง้ องค์กร ทัง้ นี้
จากการทีบ่ ริษทั ฯ ดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบตั งิ านด้านความมันคงการบิ
่
นอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าการปฏิบตั งิ านด้านความมันคงการบิ
่
นอยู่ในระดับมาตรฐานสากล ประกอบกับการทีบ่ ริษทั ฯ เข้า
ร่วมเป็ นสมาชิก เครือข่ายด้านความมันคงการบิ
่
น (Aviation Security Network) ทัง้ ในระดับประเทศและระดับ
ภูมภิ าค ซึง่ จะนําไปสู่ระบบการกําหนดมาตรการความมันคงการบิ
่
น และการป้ องกันในเชิงรุก จึงมันใจได้
่
ว่าความ
มันคงการบิ
่
นของบริษทั ฯ เป็ นไปตามมาตรฐาน มีความมันคงสู
่ ง และเป็ นทีย่ อมรับในระดับสากล
________________________________________________________________________
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นอกจากการปฏิบตั ติ ามมาตรฐานความปลอดภัย ความมันคงการบิ
่
นอย่างเคร่งครัดแล้ว บริษัทฯ ได้
ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการตอบสนองต่อภาวะฉุ กเฉิน (Emergency Response) อย่างเข้มงวด โดยบริษัทฯ มีการ
เตรียมความพร้อมเพื่อให้สามารถรองรับกรณีการดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ประสบภาวะฉุกเฉิน หรือภาวะวิกฤตได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีศูนย์ปฏิบตั ิการภาวะวิกฤต (Crisis Management Operation Center : CMOC) เพื่อ
อํานวยการ และสังการให้
่
กบั ฝ่ ายบริหาร รวมทัง้ จัดทําแผนรองรับสถานการณ์ ต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึน้ และมีการ
ฝึกซ้อมการจัดการตามแผนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชดิ ในการให้ความช่วยเหลือซึง่ กัน
และกันเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินกับพันธมิตรการบินของบริษทั ฯ เพื่อเป็ นหลักประกันว่าบริษทั ฯ จะดํารงศักยภาพใน
การดําเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องในทุกสถานการณ์ (Business Continuity)
เพื่อเป็ นการยืนยันความมุ่งมัน่ และให้ความสําคัญสูงสุดด้านความปลอดภัย ความมันคง
่ และมาตรฐาน
การบิน บริษทั ฯ ได้จดั ตัง้ และดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารความปลอดภัยและคุณภาพ (Management
Safety and Quality Board : MSQB) ซึ่งมีกรรมการผูอ้ ํานวยการใหญ่เป็ นประธาน ดําเนินการประชุมเพื่อกําหนด
นโยบาย อย่างน้อยปี ละ 2 ครัง้ รวมทัง้ จัดให้มคี ณะกรรมการบริหารความปลอดภัย (Company Safety Committee :
CSC) คณะกรรมการด้านความมันคงการบิ
่
น (Aviation Security Committee : ASC) และคณะกรรมการควบคุม
คุณภาพ (Quality Assurance Committee : QAC) คณะกรรมการอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทํางาน
(Occupational Health and Safety Committee : OHSC) ประกอบด้วยตัวแทนจากฝ่ ายต่างๆ ดําเนินการประชุม
เป็ นประจําทุกเดือน เพือ่ พิจารณาทบทวน สอบทาน และพัฒนาการดําเนินงานให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้
บริษัทฯ ตระหนักว่าพนักงานเป็ นทรัพยากรที่สําคัญ ในการขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัทฯ ให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ และเป้ าหมายตามแผนกลยุทธ์ท่ตี งั ้ ไว้ บริษัทฯ จึงให้ความสําคัญ ในการบริหารจัดการด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานของพนักงาน โดยกําหนดนโยบาย และแนวทางการ
ดําเนินงานด้านความปลอดภัยฯ ในภาพรวม รวมทัง้ ติดตามการปฏิบตั ขิ องหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้การดําเนินงาน
มีป ระสิท ธิภ าพ เป็ น ไปตามเป้ า หมาย และนโยบายของบริษัท ฯ ตลอดจนให้ก ารสนั บ สนุ น และส่งเสริม การ
ดําเนินงานให้เป็ นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และสอดคล้องกับข้อกําหนดของกฎหมาย นอกจากนี้ เพื่อให้
การดําเนินงานมีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง บริษทั ฯ มีนโยบายให้หน่ วยงานต่างๆ ได้รบั การรับรองระบบ
บริหารงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน (Occupational Health and Safety
Management System : OHSMS) ให้เป็ นไปตามมาตรฐานสากล
ในส่วนของการส่งเสริมพัฒนาความรูค้ วามสามารถของบุคลากร บริษทั ฯ ให้ความสําคัญในเรื่องดังกล่าว
และดําเนิน การอย่างต่ อเนื่ องในหลายรูป แบบ อาทิ การฝึ ก อบรมภาคทฤษฎี การสัม มนาเชิงวิช าการและเชิง
ปฏิบตั กิ าร การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูล ข่าวสาร และความรูด้ า้ นความปลอดภัย ความมันคง
่ และมาตรฐาน
การบิน ผ่านสื่อรูปแบบต่างๆ แก่พนักงานครอบคลุมทัง้ พนักงานภาคพืน้ ดินและพนักงานทีป่ ฏิบตั งิ านบนอากาศ
ยานเพื่อสร้างความมันใจให้
่
กบั ลูกค้า พัน ธมิตรทางการบิน และผู้เกี่ยวข้อง ในเรื่องมาตรฐาน คุณ ภาพ ความ
ปลอดภัย ความมันคง
่ และมาตรฐานการบิน นอกจากนี้ ในปี 2555 บริษทั ฯ ได้จดั งานสัปดาห์รณรงค์ดา้ นความ
มันคงการบิ
่
น (Aviation Security Week) ขึน้ เพื่อสร้างความตระหนักด้านความมันคงการบิ
่
นให้แก่พนักงานของ
บริษทั ฯ และเสริมสร้างเครือข่ายด้านความมันคงการบิ
่
นร่วมกับหน่วยงานภายนอกทีเ่ กีย่ วข้อง
เพื่อให้การดําเนินงานด้านความปลอดภัย ความมันคง
่ และมาตรฐานการบิน มีการปรับปรุงพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง บริษทั ฯ ได้จดั ให้มรี ะบบประกัน และควบคุมคุณภาพด้านความปลอดภัย ความมันคง
่ และมาตรฐานการ
บิน (Safety, Security, Quality Assurance and Control System) ในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ การตรวจสอบ (Audit)
การตรวจประเมิน (Inspection) การตรวจสํารวจ (Survey) การทดสอบ (Testing) การฝึกซ้อม (Exercise) เพื่อให้
________________________________________________________________________
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มันใจว่
่ า การดํา เนิ น งานด้า นความปลอดภัย ความมันคง
่ และมาตรฐานการบิน มีป ระสิท ธิภ าพ เป็ น ไปตาม
มาตรฐานสากล โดยในปี 2555 บริษทั ฯ ได้รบั การตรวจประเมินด้านความมันคงการบิ
่
นในระดับภาคี (Universal
Security Audit Programme : USAP) จ า ก ICAO ร ว ม ทั ้ ง ก า ร รั บ แ ล ะ ผ่ า น ก า ร ต ร ว จ ป ร ะ เ มิ น
(Audit/Inspection/Assessment) ด้า นความมัน่ คงการบิน จากหน่ ว ยงานภายนอก ในหลายประเทศที่บ ริษัท ฯ
ทําการบิน รวมทัง้ สิน้ จํานวน 15 ครัง้ ได้แก่ Authority ของประเทศสเปน เบลเยียม เดนมาร์ก และไต้หวัน TSA,
OTS และบริษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) เป็ นต้น ด้วยการปฏิบตั งิ านด้านความปลอดภัย ความมันคง
่
และมาตรฐานการบินในระดับมาตรฐานสากล บริษทั ฯ จึงได้รบั การรับรองจาก IATA Operational Safety Audit
(IOSA) มาอย่างต่อเนื่องตัง้ แต่ปี 2548 โดยเป็ นการ Re-certified ครัง้ ที่ 4 แล้ว
ด้วยความตระหนักถึงความสําคัญ ในงานความปลอดภัย ความมันคง
่ และมาตรฐานการบิน บริษัทฯ
ยังคงมุ่งมันที
่ จ่ ะพัฒนาประสิทธิภาพ และการดําเนินการในทุกกระบวนการและทุกพืน้ ที่ เพือ่ ให้เกิดความปลอดภัย
สูงสุดแก่ผโู้ ดยสาร พนักงาน ผูเ้ กีย่ วข้อง รวมทัง้ เพือ่ สร้างความมันใจสู
่ งสุดแก่ลกู ค้า และผูใ้ ช้บริการ
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รายละเอียดของมาตรฐานสากลที่ฝ่ายต่างๆ และหน่ วยธุรกิ จของบริษทั ฯ ได้รบั มีดงั นี้
ใบรับรองมาตรฐานสากล

ฝ่ ายหรือหน่ วยธุรกิ จ

วันหมดอายุ

IOSA
(IATA Operational Safety Audit -มาตรฐานการ
ตรวจประเมินความปลอดภัยด้านการปฏิบตั กิ าร
จากสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ)
ISO 9001:2008
(ระบบบริหารงานคุณภาพ)

ได้รบั การรับรองภาพรวมทัง้ บริษทั

28 พฤษภาคม 2557

ฝ่ ายบริหารทัวไป
่
ฝ่ ายพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร
ฝ่ ายช่าง
ฝ่ ายพาณิชย์สนิ ค้าและไปรษณียภัณฑ์
ฝ่ ายบริการลานจอดและอุปกรณ์
ภาคพืน้
ฝ่ ายครัวการบิน
ฝ่ ายบริหารทัวไป
่
(สํานักงานใหญ่ สํานักงานหลักสี่
สํานักงานหลานหลวง ศูนย์-ปฏิบตั กิ าร
ทีส่ นามบินสุวรรณภูม ิ กิจการบริการ
ลูกค้าภาคพืน้ ทีส่ นามบินสุวรรณภูม)ิ
ฝ่ ายช่าง
ฝ่ ายครัวการบิน
ฝ่ ายครัวการบิน

6 ตุลาคม 2559
1 พฤษภาคม 2556
27 พฤษภาคม 2556
30 มิถุนายน 2557
15 ธันวาคม 2557

ISO 14001:2004
(ระบบจัดการสิง่ แวดล้อม)

OHSAS 18001:2007
(มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย)

8 มีนาคม 2557
23 เมษายน 2556

9 มิถุนายน 2556
1 กันยายน 2558
3 สิงหาคม 2557
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ใบรับรองมาตรฐานสากล

ฝ่ ายหรือหน่ วยธุรกิ จ

วันหมดอายุ

HALAL
(มาตรฐานฮาลาล)

ฝ่ ายครัวการบิน

HALAL
(มาตรฐานฮาลาล)

ฝ่ ายครัวการบิน

31 ธันวาคม 2555
(อยูร่ ะหว่างดําเนินการ
ต่อการรับรอง)
31 ธันวาคม 2555
(อยูร่ ะหว่างดําเนินการ
ต่อการรับรอง)

HACCP
ฝ่ ายครัวการบิน
Hazard Analysis and Critical Control Points
ระบบการวิเคราะห์อนั ตรายและจุดวิกฤตทีต่ อ้ งควบคุม
ในการผลิตอาหาร
GMP
(Good manufacturing practice )
ระบบการจัดการสุขลักษณะทีด่ ใี นสถานประกอบการ
FAR 145
(Federal Aviation Regulations 145)
FAA Repair Station
(Federal Aviation Administration)
หน่วยซ่อมองค์การบริหารการบินแห่งประเทศ
สหรัฐอเมริกา
RSC 13
Thai DCA Repair Station 145
(Department of Civil Aviation, Thailand)
หน่วยซ่อมกรมการบินพลเรือน

EASA Part-145
(European Aviation Safety Agency - Approved
Maintenance Organization)
หน่วยซ่อมองค์การความร่วมมือด้านการบินในกลุ่ม
สหภาพยุโรป

8 มีนาคม 2557

ฝ่ ายครัวการบิน

8 มีนาคม 2557

ฝ่ ายช่าง
(สนามบินดอนเมืองและสนามบิน
สุวรรณ-ภูม)ิ
(สนามบินอู่ตะเภา)

31 ตุลาคม 2557

31 ตุลาคม 2557

ฝ่ ายช่าง
(สนามบินสุวรรณภูม)ิ
(สนามบินดอนเมือง)
(สนามบินอู่ตะเภา)

กันยายน 2558
ตุลาคม 2557
กันยายน 2558

ฝ่ ายช่าง

23 มิถุนายน 2557

หมายเหตุ : ฝ่ ายบริหารทัวไปจะขอรั
่
บรองมาตรฐาน ISO 50001 (ระบบการจัดการด้านพลังงาน) ภายในเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2556
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การซ่อมบํารุงอากาศยานโดยฝ่ ายช่าง
หนึ่งในภารกิจทีบ่ ริษทั ฯ ยึดถือเป็ นหลักปฏิบตั มิ าโดยตลอด คือ การรักษามาตรฐานด้านความปลอดภัย
ในระดับสูงสุดให้กบั ผู้โดยสารและสินค้าที่ใช้บริการด้วยอากาศยานของบริษัทฯ ซึ่งเป็ น ส่วนสําคัญ ในการเพิ่ม
คุณภาพการให้บริการและสร้างความเชื่อมันให้
่ กบั ลูกค้าทีม่ ตี ่อการบินไทย ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้ดําเนินการซ่อมบํารุง
อากาศยานให้มคี วามปลอดภัยในระดับสูงสุด ตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านการขนส่งทางอากาศระดับสากล
ส่งผลให้ฝ่ ายช่า งของบริษัท ฯ ได้รบั ใบรับ รองจากหลายหน่ วยงานของโลก อาทิ องค์ก ารบริห ารการบิน แห่ ง
สหรัฐอเมริกา (Federal Aviation Administration : FAA) องค์การความปลอดภัยด้านการบินแห่งสหภาพยุโรป
(European Aviation Safety Agency : EASA) และสํา นั ก งานการบิน พลเรือ นแห่ งประเทศญี่ ป่ ุ น (Japan Civil
Aviation Bureau : JCAB) พร้อมทัง้ ได้การรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 และ ISO 14001:2004 นอกจากนี้
ฝ่ ายช่างของบริษัทฯ ยังได้รบั การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ในการให้บริการสอบเทียบมาตรฐาน
สําหรับอุปกรณ์และเครื่องมือวัด โดยฝ่ ายช่างของบริษทั ฯ ให้บริการครอบคลุมถึงการซ่อมบํารุงอากาศยานขัน้ ลาน
จ อ ด (Line Maintenance) การซ่ อมบํ ารุ ง ย่ อย (Light Maintenance) การซ่ อมบํ ารุ ง ใหญ่ ขั ้น โรงงาน (Heavy
Maintenance) การซ่ อ มบํ า รุ ง อุ ป กรณ์ และผลิ ต ภั ณ ฑ์ (Component & Accessory Repair) การซ่ อ มบํ า รุ ง
เครื่อ งยนต์ (Engine Repair) บริก ารสอบเทีย บมาตรฐาน (Aircraft Standard Calibration and Measurement)
และการฝึกอบรม (Training) ทัง้ สําหรับฝูงบินของบริษทั ฯ และสายการบินอื่นๆ
ในปี 2555 ฝ่ ายช่างของบริษทั ฯ ทําการซ่อมบํารุงอากาศยานในระดับต่างๆ ดังนี้ การซ่อมบํารุงอากาศ
ยานขัน้ ลานจอด (Line Maintenance) จํานวน 56,838 ครัง้ และการซ่อมบํารุงย่อย (Light Maintenance) จํานวน 632
ครัง้ ให้กบั ฝูงบินของบริษัทฯ การซ่อมบํารุงอากาศยานขัน้ ลานจอด (Line Maintenance) จํานวน 60,623 ครัง้
และการซ่อมบํารุงย่อย (Light Maintenance) จํานวน 23 ครัง้ ให้กบั เครือ่ งบินของสายการบินลูกค้า
ในส่วนของการปรับปรุงผลิตภัณ ฑ์ภายในห้องโดยสารของเครื่องบินในฝูงบินของบริษัทฯ ในปี 2555
บริษทั ฯ ดําเนินการปรับปรุงเครือ่ งบินแบบโบอิง้ 747-400 จํานวน 5 ลํา และเครื่องบินแบบโบอิง้ 777-200 จํานวน
4 ลํา รวมทัง้ การซ่ อ มบํ า รุงใหญ่ ข นั ้ โรงงาน (Heavy Maintenance) จํา นวน 64 ลํา การซ่ อ มบํ า รุงเครื่อ งยนต์
อากาศยานที่ผลิตโดยบริษทั General Electric (GE) รุ่น CF6-80C2B1F จํานวน 19 เครื่องยนต์ และเครื่องยนต์
อากาศยานที่ผลิตโดยบริษทั Rolls Royce (RR) รุ่น Trent-800 จํานวน 7 เครื่องยนต์ สําหรับฝูงบินของบริษทั ฯ
นอกจากนี้ ยังมีการบริการซ่อมใหญ่ (Overhaul) เครื่องยนต์ GE รุ่น CF6-50C2 จํานวน 1 เครื่องยนต์ และการ
ถอดประกอบเครือ่ งยนต์ GE รุ่น CF6-50C2 ให้กบั สายการบินลูกค้า อีกทัง้ บริษทั ฯ ยังให้บริการสอบเทียบมาตรฐาน
สําหรับอุปกรณ์ และเครื่องมือวัดแก่สายการบินอื่น หน่ วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและลูกค้าภายในประเทศ ซึ่ง
ดําเนินการ ณ ท่าอากาศยานดอนเมืองและท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ
สําหรับการดําเนินการ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ บริษทั ฯ ให้บริการซ่อมบํารุงอากาศยานขัน้ ลานจอด
และการซ่อมบํารุงย่อย โดยศูนย์ซ่อมอากาศยานดังกล่าวมีพ้นื ที่มากกว่า 190,000 ตารางเมตร รวมถึงโรงซ่อม
เครื่องบิน 3-Bay Hangar บนพื้นที่ป ระมาณ 24,300 ตารางเมตร ซึ่งเป็ นโรงซ่อมเครื่องบินที่มขี นาดใหญ่ ท่ีสุด
ในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สามารถรองรับเครือ่ งบินทีม่ ลี ําตัวเครื่องกว้างเป็ นพิเศษได้ถงึ 3 ลําภายในเวลา
เดียวกัน เช่น เครือ่ งบินแบบแอร์บสั A380
ในส่วนของการดําเนินการ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง บริษทั ฯ ให้บริการซ่อมบํารุงใหญ่ขนั ้ โรงงาน โดย
อาคารสิ่งอํานวยความสะดวกของการซ่ อมบํา รุงอากาศยานของบริษัท ฯ ณ ท่ าอากาศยานดอนเมือ งมีพ้ืน ที่
ประมาณ 170,000 ตารางเมตร ประกอบด้วยโรงซ่อมเครื่องบิน 5 โรง สามารถจอดเครื่องบินได้ทงั ้ หมด 7 ลํา เป็ น
เครื่องบินทีม่ ขี นาดลําตัวกว้างแบบโบอิ้ง 747 จํานวน 3 ลํา แบบโบอิ้ง 777 หรือแบบแอร์บสั A330 หรือแบบแอร์บสั
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A300-600 จํานวน 3 ลํา และช่องจอด 1 ช่อง ทีส่ ามารถรองรับเครื่องบินขนาดลําตัวแคบแบบโบอิ้ง 737 หรือ
แบบแอร์บสั A320 พร้อมด้วยระบบสนับสนุนครบวงจร
นอกจากนี้ ณ ท่าอากาศยานอู่ตะเภา บริษทั ฯ ให้บริการซ่อมบํารุงใหญ่ขนั ้ โรงงาน อาคารสิง่ อํานวยความ
สะดวกมีพน้ื ทีป่ ระมาณ 179,080 ตารางเมตรโดยมีอาคารจอดอากาศยานแบบ 2 ช่อง สําหรับเครื่องบินทีม่ ขี นาด
ลําตัวกว้างแบบโบอิง้ 747 แบบโบอิง้ 777 แบบแอร์บสั A330 หรือแบบแอร์บสั A340 และช่องจอด 1 ช่อง สําหรับ
เครือ่ งบินขนาดลําตัวแคบแบบโบอิง้ 737 และแบบแอร์บสั A320 พร้อมด้วยระบบสนับสนุนครบวงจร
ความพร้อมด้านอาคารสิง่ อํานวยความสะดวก นับเป็ นปั จจัยเกื้อหนุ นสําคัญ ที่ทําให้บริษัทฯ สามารถ
ตรวจสอบและดําเนินการซ่อมแซมเครื่องบินในลักษณะทีม่ คี วามซับซ้อนหลากหลายรูปแบบ รวมถึงการดัดแปลง
ขนาดใหญ่ เช่น การดัดแปลงโครงสร้างลําตัวและส่วนหัวของเครื่องบินแบบโบอิ้ง 747 การดัดแปลงส่วนยึดต่อ
เครื่อ งยนต์ ก ับ ปี กเครื่อ งบิน (Pylon) สํ า หรับ เครื่อ งบิ น แบบโบอิ้ง 747 การปรับ ปรุ ง ห้ อ งผู้โ ดยสาร (Cabin
Reconfiguration) สําหรับเครื่องบินแบบโบอิ้ง 747 และแบบโบอิ้ง 777 นอกจากนี้ ยังสามารถให้บริการซ่อมใหญ่
ทัง้ ในส่ ว นโครงสร้า งไฮโดรเมคแคนิ ค อล (Hydro-mechanical) เครื่อ งยนต์ อุ ป กรณ์ วิท ยุ เครื่อ งไฟฟ้ า และ
อิเล็ก ทรอนิ ก ส์ ก ารบิ น (Avionics) รวมทัง้ บริก ารสอบเทีย บมาตรฐาน (Aircraft Standard Calibration and
Measurement) สําหรับเครื่องบิน แบบแอร์บสั A300-600 แอร์บสั A310 แอร์บสั A320 แอร์บสั A330 แอร์บสั
A340 โบอิง้ 737 โบอิง้ 747 และโบอิง้ 777
อาคารสิง่ อํานวยความสะดวกช่วยให้ฝ่ายช่างสามารถให้บริการซ่อมบํารุงอากาศยานขัน้ ลานจอด การ
ซ่อมบํารุงย่อย การซ่อมบํารุงใหญ่ขนั ้ โรงงานกับเครื่องบินทุกลําในฝูงบินของบริษทั ฯ และบริการซ่อมใหญ่สาํ หรับ
ส่วนประกอบ ชิน้ ส่วน และอุปกรณ์อ่นื ๆ ส่วนใหญ่ของเครือ่ งบิน รวมถึงเครือ่ งยนต์บางประเภทในฝูงบินของบริษทั
ฯ ได้ อย่างไรก็ตาม ส่วนประกอบชิ้นส่วนและอุปกรณ์ อ่นื ๆ และเครื่องยนต์ท่บี ริษัทฯ ไม่ได้ทําการซ่อมใหญ่เอง
บริษทั ฯ จะว่าจ้างให้ผใู้ ห้บริการทีเ่ ป็ นบริษทั ภายนอกทีไ่ ด้รบั การรับรองจากผูผ้ ลิตเป็ นผูด้ าํ เนินการแทน
ฝ่ ายช่างของบริษทั ฯ ใช้สญ
ั ญามาตรฐานของสมาคมการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ และปฏิบตั ิ
ตามหลักเกณฑ์ของหน่ วยงานกํากับดูแลด้านการบินในต่างประเทศที่สําคัญ อาทิ องค์การบริหารการบินแห่ง
สหรัฐอเมริกา (FAA) องค์การความปลอดภัยด้านการบินแห่งสหภาพยุโรป (EASA) และสํานักงานการบินพลเรือน
แห่งประเทศญี่ป่ ุน (JCAB) พร้อมกันนี้ฝ่ายช่างสามารถขยายขอบเขตการให้บริการซ่อมบํารุงแก่สายการบินอื่น
และลูกค้าอื่นๆ ด้วย ลูกค้าที่สําคัญ ของฝ่ ายช่างของบริษัทฯ ประกอบด้วย สายการบินต่างๆ รวมถึงหน่ วยงาน
ภาครัฐภายในประเทศ ได้แก่ กองทัพอากาศ และกองบินตํารวจ ทัง้ นี้ ค่าบริการต่างๆ ของฝ่ ายช่าง โดยทัวไปจะ
่
กําหนดเป็ นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
ในส่ วนของการบริก ารซ่ อมบํ ารุ งอากาศยานขัน้ ลานจอดและซ่ อมบํ ารุ งย่ อย คู่ แ ข่ งหลัก ของบริษั ท ฯ
ประกอบด้วยสายการบิน หรือบริษทั ซ่อมบํารุงอากาศยานทีม่ าให้บริการในท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ สําหรับคู่แข่ง
สําคัญในส่วนการบริการซ่อมบํารุงใหญ่ขนั ้ โรงงานและบริการซ่อมใหญ่ ได้แก่ สายการบิน หรือบริษทั ซ่อมบํารุง
อากาศยานทีใ่ ห้บริการถึงระดับซ่อมบํารุงใหญ่ขนั ้ โรงงาน ซึง่ ส่วนใหญ่ตงั ้ อยูใ่ นต่างประเทศ
ฝ่ ายช่างของบริษทั ฯ คํานึงถึงการให้บริการซ่อมบํารุง ควบคู่กบั คุณภาพของการให้บริการทีด่ เี ลิศ จึงได้ม ี
การจัดโครงการต่างๆ เพือ่ เพิม่ คุณภาพและประสิทธิภาพของการให้บริการ โครงการสําคัญทีด่ าํ เนินการในปี 2555
มีดงั นี้
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1. โครงการปรับปรุงห้องโดยสารในชัน้ ประหยัดทุกที่นัง่ บนเครื่องบิ นแบบโบอิ้ ง 747-400 จํานวน
2 ลํา โดยติด ตัง้ จอภาพส่วนตัว (In-seat VDO) พร้อ มสาระบัน เทิง เพื่อปรับ ปรุงผลิต ภัณ ฑ์ สร้า ง
คุณค่า และเพิม่ ความสะดวกสบายให้แก่ลกู ค้า
2. โครงการปรับปรุงห้องโดยสารในทุกชัน้ ที่ นัง่ บนเครื่องบิ นแบบโบอิ้ ง 747-400 เพิ่ มขึ้นอีก 3 ลํา
โดยติดตัง้ เก้าอีโ้ ดยสาร และระบบสือ่ สาระบันเทิงใหม่พร้อมหน้าจอทีน่ งส่
ั ่ วนตัว (In-seat VDO)
3. โครงการปรับปรุงห้องโดยสารในชัน้ ประหยัดทุกที่นัง่ บนเครื่องบินแบบโบอิ้ ง 777-200 จํานวน
4 ลํา โดยติดตัง้ จอภาพส่วนตัว (In-seat VDO) พร้อมสาระบันเทิง
4. โครงการเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในกระบวนการล้ า งและขัด เงาลํา ตัว เครื่ อ งบิ น (Improve
Aircraft Washing and Polishing Process) เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการล้างเครื่องบิน ให้เป็ นไป
ตามเป้ าหมายและแผนงานทีก่ ําหนดไว้ ทําให้งานล้างเครื่องบินเป็ นไปด้วยความรวดเร็ว ทัง้ นี้ การล้าง
และขัดเงาลําตัวเครื่องบินสามารถลดแรงเสียดทานของอากาศ ขณะทําการบิน ทําให้ประหยัดนํ้ ามัน
เชื้อเพลิง และช่วยลดการปล่อยมลพิษสู่ชนั ้ บรรยากาศ และเพิม่ ความเชื่อมันและภาพลั
่
กษณ์ ทด่ี ขี อง
บริษทั ฯ ต่อสายตาของสาธารณชน โดยเฉพาะผูโ้ ดยสารที่พบเห็น และยังสามารถสร้างรายได้ให้บริษทั ฯ
มากขึน้ โดยเพิม่ บริการล้างเครือ่ งบินให้กบั ลูกค้าทีท่ ่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ
5. โครงการเพิ่ มขีดความสามารถกระบวนการล้างภายในเครื่องยนต์ (Improve Aircraft Engine
Compressor Wash Process) เพือ่ ให้งานล้างเป็ นไปด้วยความรวดเร็ว ตามเป้ าหมายและแผนงานที่
วางไว้ เพิม่ ประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องยนต์ ลดอัตราการใช้น้ํ ามันเชื้อเพลิง และช่วยลดการ
ปล่อยมลพิษสูช่ นั ้ บรรยากาศ
6. โครงการขยายขีดความสามารถการซ่ อมใหญ่เครื่องยนต์ Rolls-Royce รุ่น Trent 700 Series
ระดับ Module Change and Test เพื่อรองรับการซ่อมเครื่องยนต์อากาศยานแบบใหม่ทม่ี าทดแทน
การปลดระวางเครื่องยนต์อากาศยานแบบเดิม (CF6-80C2B1F) โครงการดังกล่าวช่วยเพิม่ รายได้
ให้กบั บริษัทฯ ด้วยการรับซ่อมเครื่องยนต์ให้กบั บริษัท Rolls Royce ภายใต้แผนงานหลัก คือ การ
ติดตัง้ อุปกรณ์เครื่องมือในการซ่อมใหม่พร้อมโรงทดสอบเฉพาะ และพัฒนาบุคลากรให้สามารถซ่อม
เครือ่ งยนต์ทไ่ี ด้รบั การออกแบบ ผลิต และติดตัง้ มาด้วยเทคโนโลยีระดับสูง ซึง่ จะแล้วเสร็จในปี 2556
7. โ ค ร ง ก า ร Repair/Overhaul Rolls-Royce Trent 800 Engine’s Component (FWD & AFT
Mounts) เป็ นโครงการเพื่ อ ลดค่ า ใช้ จ่ า ยในการส่ ง Engine Mount ไปซ่ อ มในต่ า งประเทศ และ
แก้ปัญหาความล่าช้าจากการส่งกลับจากแหล่งซ่อมในต่างประเทศ ทีม่ รี ะยะเวลาซ่อมรวมการขนส่งไป
กลับนานกว่าการซ่อมทีโ่ รงซ่อมเครื่องยนต์อากาศยานของบริษทั ฯ มาก ขณะเดียวกันโครงการนี้ยงั
เพิม่ รายได้ให้กบั บริษทั ฯ โดยรับซ่อม Rolls-Royce Trent 800 Engine Mount ให้กบั สายการบินอื่น
8. โครงการความร่วมมือระหว่างบริ ษัทฯ กับ บริ ษัท แอร์บสั เพื่อร่วมพัฒนาการฝึ กอบรมการซ่อม
บํารุง เพื่อขยายธุรกิจการฝึ กอบรมช่างเครื่องบินในอนาคต ทัง้ สายการบินในประเทศไทยและสายการ
บินในประเทศกลุ่มสมาชิกอาเซียน โดยในเบื้องต้นมีแผนการตลาดมุ่งเน้นทีป่ ระเทศพม่าและลาว ทัง้ นี้
บริษทั ฯ ดําเนินการวางแผนร่วมกับบริษทั แอร์บสั ในการพัฒนาการฝึ กอบรมการซ่อมบํารุงของฝ่ าย
ช่างของบริษทั ฯในปั จจุบนั ให้เป็ นไปตามมาตรฐานเดียวกับบริษัทผูส้ ร้างเครื่องบินแอร์บสั ซึ่งได้รบั
การรับ รองจาก European Aviation Safety Agency (EASA) ใน Part 147 สํ า หรับ ความคืบ หน้ า
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ขณะนี้ได้จดั เตรียมคูม่ อื Maintenance Training Organization Exposition (MTOE) เพือ่ ขอการรับรอง
จาก European Aviation Safety Agency (EASA)

เทคโนโลยีสารสนเทศ
บริษทั ฯ ตระหนักถึงความสําคัญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในฐานะเป็ นเครื่องมือเชิงกลยุทธ์ (Strategic
Tool) ทีใ่ ช้สนับสนุ น 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 บริการที่
ตรงกับความต้องการมากทีส่ ุด เป็ นต้น อีกทัง้ บริษทั ฯ ยังมีการให้บริการผ่านอุปกรณ์เคลื่อนทีแ่ บบพกพา (Mobile
Service) ทีล่ ูกค้าสามารถใช้งานได้ทงั ้ บนโทรศัพท์มอื ถือ สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต ผ่านทางหลายช่องทางด้วยกัน อาทิ
เว็บไซต์ m.thaiairways.com การสังการด้
่
วยเสียง (Speech Recognition) เป็ นภาษาไทย ที่หมายเลขโทรศัพท์
0-2400-4000 การสอบถามข้อ มู ล ผ่ า น SMS (SMS Broadcasting & Query) มาที่ห มายเลข 4514455 และ
Mobile Application ซึ่ ง ครอบคลุ ม การบริก ารแบบเดี ย วกั บ ในเว็ บ ไซต์ m.thaiairways.com อํ า นวยความ
สะดวกสบายในการชําระค่า บัต รโดยสารผ่ านบัต รเครดิต และสามารถออกบัต รโดยสารได้ท ัน ที พร้อมทัง้ ยัง
เสริมสร้างประสบการณ์ผใู้ ช้ให้ดยี งิ่ ขึน้ ด้วย THAI m Service ซึ่งสามารถใช้ได้กบั สมาร์ทโฟนบางประเภท รวมถึง
THAI Touch บนแท็บเล็ตบางประเภท โดยลูกค้าสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้ดว้ ยตนเองผ่านทาง App Store
ยิง่ ไปกว่านัน้ บริษทั ฯ ยังมีแผนพัฒนาระบบ Mobile Application บนระบบปฏิบตั กิ ารอื่นๆ พร้อมทัง้ จะเพิม่ การ
บริก ารให้เทียบเท่าเว็บ ไซต์ www.thaiairways.com และได้พ ฒ
ั นาระบบให้ลูก ค้าสามารถรับ บัตรขึ้น เครื่องบน
โทรศัพท์มอื ถือ (Mobile Boarding Pass) โดยเริม่ ให้บริการกับเที่ยวบินภายในประเทศทีอ่ อกจากท่าอากาศยาน
สุวรรณภูม ิ เชียงใหม่ และภูเก็ต
เพื่อสนับสนุ นการปฏิบตั งิ านของฝ่ ายงานต่างๆ ให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ และเกิดประโยชน์สงู สุด บริษทั ฯ ได้
ทํ า การปรับ ปรุง ระบบและการปฏิบ ัติงาน ในหลายๆ ฝ่ าย อาทิ สายปฏิบ ัติก ารมีก ารติด ตัง้ ระบบ Datalink
Administration and Processing System ให้สามารถรองรับ A380 Datalink Applications รวมถึงขยายขอบเขต
การใช้งาน เพื่อรองรับปริมาณข้อมูลและความต้องการที่เพิม่ มากขึน้ และมีปรับปรุงการปฏิบตั งิ านภายใต้สาย
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ปฏิบตั กิ ารให้เป็ นอิเล็กทรอนิกส์ในหลายส่วน เช่น การจัดทําสื่อการสอนเพื่อสนับสนุ นการฝึ กอบรม การจัดทํา
รายงานต่างๆ การสื่อสารภายในหน่ วย เป็ นต้น ในด้านการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลขององค์กร บริษทั ฯ
ได้ติดตัง้ ระบบกลางในการจัดเก็บองค์ความรู้ท่สี ําคัญ ขององค์กร เพื่อรวบรวมจัดเก็บหมวดหมู่องค์ความรู้และ
ประสบการณ์ ท่มี อี ยู่อย่างหลากหลายจากผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ขององค์กร และให้ทุกคนในองค์กรสามารถ
เข้าถึง แลกเปลีย่ นและแบ่งปั นองค์ความรูร้ ะหว่างกันได้ ซึ่งเป็ นการช่วยเพิม่ พูนผลสัมฤทธิของงานและศั
กยภาพ
์
ของบุคลากร อันจะส่งผลให้องค์กรมีการพัฒนาขีดความสามารถในเชิงการแข่งขันมากยิง่ ขึน้ และมีแผนขยาย
งานให้ครอบคลุมองค์ความรูข้ องทุกหน่วยงานในองค์กร
นอกเหนือจากระบบอํานวยความสะดวกทัง้ ต่อลูกค้าและเพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านแล้ว บริษทั ฯ
มีก ารเชื่อมต่ อระบบกับองค์ก รภายนอก เพื่อเป็ น ไปตามมาตรฐาน กฎหมาย ข้อกําหนดทางธุรกิจ และความ
ปลอดภัย โดยได้ตดิ ตัง้ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพือ่ ใช้แลกเปลีย่ นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์กบั หน่วยงานภาครัฐ
และเพือ่ ติดตามกระบวนการทํางานภายในบริษทั ฯ ในปี ทผ่ี า่ นมา
ในด้านความรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม (Corporate Social Responsibility :
CSR) บริษทั ฯ ได้ตดิ ตัง้ ระบบสนับสนุ นกระบวนการทํางานภายในองค์กรให้เป็ นอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ม ากขึ้ น เช่น
ระบบบริหารการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting System) โดยผูบ้ ริหารสามารถสืบค้นเอกสารการประชุม รายงาน
การประชุ ม และเอกสารอ้างอิง ผ่ านเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ ต บุ๊ ค และแท็บ เล็ต ได้อย่างรวดเร็ว ระบบเอกสาร
อิเล็ก ทรอนิ ก ส์ เพื่อ การสื่อ สารระหว่ า งหน่ ว ยงานในองค์ ก ร (e-Inter Office Communication) เพื่อ ลดต้ น ทุ น
ค่าใช้จ่าย 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 โดยเตรียมความพร้อมของศูนย์สาํ รองทีอ่ ยู่นอกพืน้ ทีใ่ ห้พร้อม
ใช้งาน โดยจัดให้มกี ารทดสอบแผนและกระบวนการกูค้ นื ระบบอย่างน้อยปี ละครัง้
บริษทั ฯ ได้เริม่ ดําเนินแผนบูรณาการระบบสารสนเทศหลักของบริษทั ฯ มาตัง้ แต่ปี 2555 โดยการเปลีย่ น
จากระบบคอมพิวเตอร์เมนเฟรม (Mainframe) ไปสู่ระบบเครือข่าย (Distributed System) และระบบคลาวด์
(Cloud Computing) ที่มคี วามทันสมัยและประสิทธิภาพมากขึน้ ซึ่งจะช่วยสนับสนุ นการดําเนินธุรกิจในหลายๆ
ด้านได้มากขึน้ เช่น
ระบบหลักที่ได้ดําเนิน การเสร็จสิ้น เริม่ ใช้งานแล้ว คือ Corporate SAP (Finance & Accounting) เป็ น
โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพกระบวนการจัดเก็บรายได้ การเงินและการบัญชี ให้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และจะ
ขยายการใช้งานไปในส่วนการบริหารงานบุคคล และเชื่อมโยงระบบ SAP เข้ากับฐานข้อมูลทุกระบบในปั จจุบนั
และอนาคตให้ เป็ นระบบเดีย วกัน (Integrated ERP System) และสามารถจัด ทํ า ระบบข้ อ มู ล บริห ารกลาง
(Corporate MIS System) ทีส่ มบูรณ์ เพื่อประกอบการตัดสินใจของผูบ้ ริหาร และยังมีระบบอื่นๆ ทีอ่ ยู่ในระหว่าง
พัฒนา อาทิ
-

ระบบการขายและการบริก ารลูก ค้า (Passenger Services System) การปรับระบบการสํารอง
ที่นัง่ การควบคุมระบบการสํารองทีน่ ัง่ การออกบัตรโดยสาร และการให้บริการ Check-in ผูโ้ ดยสาร
ของการบิ น ไทยไปสู่ Platform ใหม่ ที่ ม ีค วามทั น สมัย สามารถตอบสนองการบริก ารลู ก ค้ า
ปรับเปลีย่ นความต้องการด้านธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว และเพิม่ ประสิทธิภาพการทํางานได้ดยี งิ่ ขึน้
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New Loyalty System เป็ น ระบบใหม่ข องรายการสะสมไมล์ร อยัล ออร์ค ดิ พลัส (Royal Orchid
Plus) เพื่อการสร้างและรักษาฐานลูกค้า ส่งเสริมและสนับสนุนการตลาดของบริษทั ฯ อันนําไปสู่การ
ดําเนินการรณรงค์และส่งเสริมการขาย (Campaign Management) ทีม่ ปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
Global Tour Management System เพื่ อ สร้ า งและขยายเครือ ข่ า ยการซื้ อ ขายโปรแกรมการ
ท่องเทีย่ วทัวร์เอื้องหลวง (Royal Orchid Holidays) ให้เป็ นระบบการขายตรงผ่านอินเทอร์เน็ตไป
ยังลูกค้ากลุ่มเป้ าหมายมากขึ้น และสนับสนุ นกระบวนการสร้างแพคเก็จทัวร์ได้หลากหลาย เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากขึน้
Commercial Data Warehouse เป็ น ระบบคลังข้อมูล ซึ่งจัดเก็บ ข้อมูลการเดิน ทางของผู้โดยสาร
เที่ยวบิน ฯลฯ ใช้ในการเก็บข้อมูลของลูกค้าแบบครบวงจร พร้อมทัง้ นํ าข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อการ
บริหารจัดการด้านการขาย การตลาด และการวางแผนออกแบบการบริการให้มคี วามจําเพาะเจาะจง
มากขึน้
New Cargo IT System เป็ น ระบ บ ให ม่ที ่ท นั สม ยั ม าท ดแท น ระบ บ ORCHIDS ใน การ
สนับ สนุ น การปฏิบตั ิการคลังสินค้า การสํารองและจัดระวางบรรทุก การขาย การบริห ารรายได้
ตลอดจนการจัด การบัญ ชีร ายได้ เพื่อ เพิ ม่ รายได้จ ากการขนส่ง สิน ค้า ประสิท ธิภ าพในการ
ปฏิบตั งิ าน และศักยภาพการแข่งขัน ตลอดจนสร้างความพึงพอใจให้แก่ลกู ค้า

โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ในช่วงการป รั บ เป ลี่ ย น ให้ ท ั น กั บ เท ค โน โล ยี ทัง้ การ
ปรับปรุงการบริหารจัดการ การนําเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ นั สมัยมาประยุกต์ใช้ เพื่อรองรับการเปลีย่ นแปลงของ
ระบบหรือโครงสร้างด้านธุรกิจ ซึง่ โครงสร้างพืน้ ฐานเทคโนโลยีสารสนเทศทีส่ าํ คัญและได้ตดิ ตัง้ แล้ว อาทิ เช่น
-

Cloud Computing ในส่วนของ Infrastructure as a Services (IAAS) สําหรับทุก Platform เข้ามา
ใช้งาน ซึ่งเป็ นการต่อยอดจาก Server Virtualization ทีบ่ ริษทั ฯ ได้ดําเนินการไว้แล้ว ทําให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการทางธุรกิจได้อย่างทันการณ์มากขึน้

-

Web Service Security เพื่อรองรับการเข้าถึงระบบสารสนเทศผ่านเครือข่ายการสื่อสารและระบบ
รักษาความปลอดภัยทีเ่ หมาะสมของผูใ้ ช้งาน ทัง้ พนักงาน ลูกค้า และคู่คา้ ทีไ่ ด้รบั สิทธิให้สามารถ
เข้าถึงระบบข้อมูลใดๆ ทีเ่ กีย่ วข้องได้ตลอดเวลา ทุกสถานทีท่ ม่ี เี ครือข่ายสื่อสาร ทัง้ นี้ เพื่อให้เป็ นไป
ตามมาตรฐาน กฎหมาย ข้อกําหนดทางธุรกิจ และความปลอดภัย ซึ่งจะเกื้อหนุ นให้ระบบมีความ
น่าเชือ่ ถือและสร้างความมันใจให้
่
แก่ผใู้ ช้ทงั ้ ภายในและภายนอก

-

Identity Management System เป็ นระบบบริหารจัดการ และต่อเชื่อมระบบข้อมูลของพนักงานให้ม ี
ความถูกต้องตรงกัน ในทุกๆ ระบบฐานข้อมูลพนักงาน ช่วยให้การบริหารจัดการ และการตรวจสอบ
ข้อมูลทําได้สะดวกรวดเร็ว และมีความปลอดภัยสูงขึน้ และยังมีโครงการที่กําลังดําเนินการและมี
แผนทีจ่ ะแล้วเสร็จในปี ต่อๆ ไป เช่น

-

Application Integration Platform (Enterprise Services Bus & Online Data Store) เพื่ อ ให้ ก าร
เชื่ อ มต่ อ ระบบสารสนเทศต่ า งๆ มีโครงสร้างทางเทคนิคในรูปแบบมาตรฐานสากล และสามารถ
ใช้ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยระบบที่สําคัญที่จะเริม่ ใช้การเชื่อมต่อดังกล่าวเป็ นระบบแรก
คือ Passenger Services System
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-

Wireless LAN Full Function เป็ นการให้บริการ WiFi Network แบบใหม่สามารถรองรับการใช้งาน
ของอุปกรณ์ได้หลากหลาย มีประสิทธิภาพและความเร็วเพิม่ ขึน้ อีกทัง้ ยังมีการปรับปรุงระบบรักษา
ความปลอดภัยในการเข้าถึงเครือข่ายให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้

-

ระบบโครงสร้างพื้นฐานกุญแจสาธารณะ (Public Key Infrastructure) เพื่อรองรับการลงลายมือชื่อ
อิเล็ก ทรอนิกส์ (Digital Signature) ในการทําธุรกรรมทางอิเล็ก ทรอนิก ส์ รวมถึงการรักษาความ
มันคงปลอดภั
่
ยของการเข้าถึงข้อมูลขององค์กร

-

จัดตัง้ ศูนย์เฝ้ าระบบและแจ้งเตือนการทํางานของโครงสร้างพื้นฐาน ทางด้าน Network, Server,
Storage และ Security โดยมีการทํางานแบบ 7 วัน 24 ชัวโมง
่
เพื่อลดความเสี่ยงในกรณี ท่รี ะบบ
คอมพิวเตอร์จะไม่สามารถให้บริการได้ ทําให้บริษทั ฯ สามารถดําเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ
New DR Site เพื่ อ ออกแบบ และติด ตัง้ ทัง้ ในส่ ว นของศู น ย์ สํา รอง และการทํ า งานของระบบ
คอมพิวเตอร์ในภาพรวมทัง้ หมดของบริษทั ฯ เพื่อให้สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง กรณีทศ่ี ูนย์
คอมพิวเตอร์หลักเกิดปั ญหาขัดข้องไม่สามารถให้บริการได้ ทัง้ นี้ รวมถึงจัดทํากระบวนการทํางาน
และแผนการในการกูค้ นื ระบบ งานด้าน IT ต่าง ๆ ของผูใ้ ช้ระบบสารสนเทศด้วย

-

-

โครงการในกลุ่ม e-Collaboration เพื่อปรับปรุงการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลและบริการของบริษทั ฯ และ
ผ่ า ยงานต่ า งๆ ให้ม ีป ระสิท ธิภ าพยิ่งขึ้น ผ่ า นการสนั บ สนุ น การสื่อ สาร การทํ า งานร่ว มกัน ของ
พนักงาน การบริหารจัดการและแบ่งปั นความรูภ้ ายในองค์กร ให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ ตลอดจนลด
ค่าใช้จ่าย และสนับสนุ น Green IT โดยได้มกี ารพัฒนาระบบต่างๆ ภายใต้โครงการดังกล่าว เช่น
ระบบจัดการเอกสารอิเ ล็ก ทรอนิก ส์ (e-Document) จัด เตรีย มโครงสร้า งพื้น ฐานและโปรแกรม
สนับ สนุ น การสื ่อ สารและการทํ า งานร่ ว มกั น ของพนั ก งานในองค์ ก ร (Corporate Unified
Communication and Collaboration) ระบบการบริห ารจัด การและแบ่ง ปั น ความรู ้ (Knowledge
Management) ให้เป็ นคลังความรูข้ ององค์กรทีบ่ ุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงได้งา่ ย และสามารถ
นําไปใช้ในการปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิผล ซึง่ มีหลายระบบทีอ่ ยู่ในช่วงของการขยายขอบเขต
งานให้ทวทั
ั ่ ง้ องค์กร

การบริ หารทรัพยากรบุคคล
ด้วยตระหนักว่าบุคลากรเป็ นทรัพยากรที่สําคัญ และมีค่ายิง่ ต่อความสําเร็จในการขับเคลื่อนบริษัทฯ ให้
บรรลุเป้ าหมายการเป็ นสายการบินชัน้ นํ าด้านการให้บริการทีด่ เี ลิศและความปลอดภัยในการบิน เพื่อสร้างความ
ประทับใจและความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า รวมถึงมีความสําคัญต่อเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน ได้อย่าง
มันคงและยั
่
งยื
่ น บริษทั ฯ จึงได้กําหนดแผนยุทธศาสตร์มุ่งเน้นด้านการเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากร
บุคคลและโครงสร้างองค์กร (Human Capital & Organization Effectiveness Strategy) ให้สอดคล้องกับทิศทาง
ธุรกิจในอนาคตทีม่ โี ครงสร้างต้นทุนบุคลากรทีย่ ดื หยุ่นและแข่งขันได้ โดยกําหนดทัง้ แผนระยะสัน้ และระยะยาว
ทีจ่ ะส่งเสริมให้การบริหารจัดการทรัพยากรบุคลากรแนวใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะนํ าไปสู่การมีบุคลากร
ทีม่ ศี กั ยภาพมีทกั ษะและความสามารถสูง
หลังจากทีบ่ ริษทั ฯ ได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างระบบชัน้ งาน (New Job Classification System) และนํ าการ
บริห ารกําลังคนแนวใหม่ (Modern Staffing) ในปี 2554 เพื่อให้สอดคล้องกับ ความต้องการทางธุรกิจ และลด
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรในระยะยาวแล้ว ในปี 2555 บริษทั ฯ มียุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลทีส่ าํ คัญคือ
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การริเริม่ กระบวนการจัดโครงสร้างองค์กรแบบแนวราบ (Flat Organization) โดยปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้
กระชับ (Lean and Mean) มีขอบเขตการควบคุม (Span of Control) ซึ่งทําให้มสี ายการบังคับบัญชาในจํานวนที่
เหมาะสมและสัม พัน ธ์ก ับ การกระจายอํ า นาจ โดยจะเน้ น การพัฒ นาความรู้ค วามสามารถของพนั ก งานเพื่อ
เสริมสร้างประสิทธิภาพ และเพิม่ ความคล่องตัวในการบริหารงานด้วยแนวทางการลดสายบังคับบัญ ชาและให้
ผู้ป ฏิบตั ิงานมีส่วนร่วมมากขึ้น รวมถึงมุ่งเน้ น กระบวนการพัฒ นาผู้สบื ทอดตําแหน่ ง การจัดโครงสร้างองค์ก ร
แนวราบนี้จะนําไปสูก่ ารมีบุคคลากรทีม่ ศี กั ยภาพและเป็ นโครงสร้างองค์กรทีม่ ขี นาดเหมาะสมกับธุรกิจต่อไป
นอกจากนี้ บริษั ท ฯ ยัง ได้ ดํ า เนิ น การพัฒ นางานบริห ารทรัพ ยากรบุ ค คลในด้ า นต่ า งๆ เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการทํางานของบุคคากรในองค์กร อาทิ
ด้านขยายขอบเขตการสร้างวัฒนธรรมทีเ่ น้นผลการปฏิบตั งิ าน (Performance-based Culture) เพื่อสร้าง
วัฒนธรรมการทํางานที่เน้นผลการปฏิบตั งิ านโดยเสริมสร้างความรับผิดชอบให้กบั พนักงานในทุกระดับขององค์กร
ปฏิบตั งิ านเป็ นทีมไปในทิศทางเดียวกันมุ่งสู่เป้ าหมายขององค์กร รวมถึงเชื่อมโยงการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการ
ปฏิบตั งิ าน ในปี 2555 บริษทั ฯได้กําหนดให้มตี วั ชี้วดั ผลการปฏิบตั งิ านหลักสําหรับผูบ้ ริหารระดับผูจ้ ดั การแผนก
ขึน้ ไป และคาดว่าจะนําตัวชีว้ ดั ผลการปฏิบตั หิ น้าทีห่ ลักมาใช้กบั พนักงานทุกระดับในปี 2557
ด้านการสร้างกระบวนการบริหารจัดการองค์ความรูข้ ององค์กร (Knowledge Management) เพื่อพัฒนา
กระบวนการบริหารจัดการองค์ความรู้อย่างเป็ นระบบ ก่อให้เกิดวัฒ นธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทวทั
ั ่ ง้ องค์กร
บริษัทให้ความสําคัญต่อการเรียนรู้ของบุคคลไปสู่ทมี การเรียนรู้ โดยสนับสนุ นให้มกี ารถ่ายโอนความรู้ของผูเ้ ชี่ยว
ชาญทีเ่ ป็ นภูมปิ ั ญญาของการบินไทยอย่างเป็ นระบบ จัดกิจกรรมและเวทีการแลกเปลีย่ นเรียนรูจ้ ากคนรุ่นเก่าสู่คน
รุ่นใหม่ เพื่อขับเคลื่อนให้เป็ นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) อันเป็ นการเพิม่ ขีดความสามารถ
และสร้างความสําเร็จในการแข่งขันขององค์กร
ด้านการความผูกพันของพนักงานที่มตี ่อองค์กร (Employee Engagement) บริษทั ได้วางแผนและกําหนด
แนวทางการเสริมสร้างความผูกพันภายในเพื่อสร้างความจงรักภักดีของทรัพยากรบุคคลตลอดจนสามารถสร้าง
สรรค์ผลผลิตทีม่ ปี ระสิทธิภาพให้กบั องค์กรอย่างเต็มความสามารถในระยะยาว
ด้านการพัฒนาและฝึ กอบรมพนักงาน บริษทั ฯ กําหนดกลยุทธ์และแนวทางการดําเนินงานโดยมุ่งพัฒนา
ศักยภาพของพนักงานเพื่อให้เกิดความเชีย่ วชาญที่สามารถทํางานให้แก่องค์กรได้อย่างมีผลิตภาพสูงและพร้อมรับ
การขยายตัวและการเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยบูรณาการระหว่างการพัฒนาบุคคล การพัฒนาอาชีพ และการ
พัฒนาองค์การ บริษัทฯได้รเิ ริม่ ให้มโี ครงการบริหารจัดการคนดีคนเก่งขององค์กร การสังสมประสบการณ์
่
ของ
ผูบ้ ริหารระดับสูงมีส่วนร่วมในการให้ความรูแ้ ละคําแนะนํา ฝ่ ายฝึ ก อบรมและพัฒ นาของบริษัทมีหน้าทีใ่ นการวาง
แผนการจัดทําหลักสูตรและดําเนินการฝึ กอบรม โดยมีหลักสูตรทัง้ ด้านการบริหารจัดการสําหรับผูบ้ ริหาร ด้าน
พัฒนาทัศนคติ พฤติกรรม ด้านภาษาและวัฒนธรรมต่างๆ การพัฒนาทักษะด้านเทคนิคเฉพาะด้าน และความรูข้ องวิทยาการ
สมัยใหม่ทเ่ี ปลีย่ นแปลงตลอดเวลาตลอดจนถึงการหมุนเวียนเปลีย่ นงานเพื่อให้บุคลากรมีความ สามารถรอบด้าน
พร้อมสําหรับการเติบโตในเส้นทางอาชีพทีม่ คี วามชัดเจน

ธุรกิ จที่เกี่ยวเนื่ องโดยตรงกับการขนส่ง

การบริการขนส่งสิ นค้า พัสดุภณ
ั ฑ์และไปรษณี ยภัณฑ์
นอกเหนือจากการยึดมันในปรั
่
ชญา “มุ่งมันส่
่ งมอบบริการที่ดที ่สี ุดให้แก่ลูกค้า” ในด้านบริการเที่ยวบิน
พาณิชย์แล้ว การให้บริการขนส่งสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ทางอากาศเป็ นอีกสิง่ หนึ่งทีบ่ ริษทั ฯ มุ่งหมายเพื่อคงไว้
ซึ่งมาตรฐานในระดับสากล โดยการปรับปรุงสร้างเสริมศักยภาพและความแข็งแกร่งให้แก่คุณ ภาพสิน ค้าและ
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บริการในทุกขัน้ ตอนอย่างละเอียดถี่ถ้วน ควบคู่ไปกับประสิทธิภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยที่ดี และการ
บริการรวดเร็ว ผสานกลิน่ อายเสน่ หแ์ บบไทย เพื่อให้ลูกค้าของการบินไทยได้รบั ความพึงพอใจในระดับสูงสุดจาก
ทุกการให้บริการ อันนําไปสูส่ ายสัมพันธ์ทย่ี งยื
ั ่ นระหว่างบริษทั ฯ และลูกค้าตลอดไป
การบริการขนส่งสิ นค้าทางอากาศ
การบริก ารขนส่งสิน ค้าครอบคลุม ถึงการขนส่งสิน ค้าทางอากาศทัว่ ไป การขนส่งสิน ค้าทางอากาศที่
ต้องการความระมัดระวังในการขนส่งเป็ นพิเศษ (เช่น สินค้าสด สัตว์ท่ยี งั มีชวี ติ อยู่ วัตถุมคี ่า ศิลปวัตถุ และวัตถุ
อันตราย) และการขนส่งไปรษณียภัณฑ์ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ให้ความสําคัญกับการทําการตลาดในส่วนของการให้บริการ
ขนส่งสินค้าชนิดพิเ ศษต่า งๆ โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง กลุ่ม สิน ค้า ที่ต้อ งการควบคุ ม อุณ หภูม ิเ ป็ น พิเ ศษ วัต ถุม ีค่า
และสิน ค้า เร่ง ด่ ว นทีต่ ้องการความรวดเร็ว เป็ นต้น เนื่ องจากบริษ ทั ฯ สามารถสร้างรายได้ต่อหน่ วยจากการ
ขนส่งประเภทดังกล่าวได้สงู กว่าการให้บริการขนส่งประเภทอื่นๆ นอกจากนี้ เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการ
ของผู้ใช้บริการได้อย่างตรงตามเป้ าหมาย บริษัทฯ ยังเพิม่ การให้บริการขนส่งสิน ค้าในรูป แบบพิเศษเฉพาะที่
หลากหลายมากขึน้ อาทิ การบริการขนส่งสินค้าเร่งด่วนระหว่างประเทศทีร่ บั ประกันสินค้าถึงสนามบินปลายทาง
ตามระยะเวลาที่กําหนด (TGForce) บริการขนส่งสินค้าที่ซ้อื จากประเทศไทยส่งกลับไปยังต่างประเทศในราคา
ประหยัด และรวดเร็ว (THAIPAC) บริก ารขนส่ ง สิน ค้า เร่ ง ด่ ว นภายในประเทศ (Thai Express Cargo : TEC)
บริการขนส่งรถยนต์ภายในประเทศ (Transportation of Automobiles) และบริการขนส่งสินค้าของสด หรือที่เน่ า
เสียง่าย (TG Fresh and TG KOOL)
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2555 บริษัท ฯ ให้บ ริก ารขนส่ งพัส ดุ ภัณ ฑ์ แ ละไปรษณี ย ภัณ ฑ์ ไ ปยังจุ ด หมาย
ปลายทางประจํา (ไม่รวมกรุงเทพฯ) จํานวน 73 จุดบินใน 34 ประเทศ โดยทุกแห่งล้วนเป็ นส่วนหนึ่งของเครือข่าย
เส้น ทางบินของเที่ยวบิน ขนส่งผู้โดยสารแบบประจําของบริษัท ฯ อีก ทัง้ บริษัท ฯ ยังให้บริก ารขนส่งสินค้าด้วย
เครื่องบินบรรทุ กสินค้าโดยเฉพาะ (Freighter) ไปยังจุดหมายปลายทางสําคัญ เป็ นประจํา โดยเที่ยวบินขนส่ง
สินค้ามีตารางการบิน 4 เทีย่ วบินต่อสัปดาห์ ออกจากกรุงเทพฯ ไปยัง 5 เมืองหลัก ได้แก่ โตเกียว ไทเป นิวเดลี
แฟรงก์เฟิ รต์ และซิดนีย์ โดยมีรายได้เฉลีย่ ร้อยละ 15 ของรายได้รวมของกิจการการขนส่งของบริษทั ฯ
บริษัทฯ มีการดําเนินกิจกรรมส่งเสริมการตลาดที่เหมาะสมกับลูกค้ากลุ่มเป้ าหมายให้เชื่อมต่อกับแผน
ส่งเสริมการตลาดของธุรกิจอื่นของบริษทั ฯ เช่น การขนส่งผูโ้ ดยสาร พร้อมทัง้ ขยายขอบเขตการให้บริการในการ
รับการขนส่งทางอากาศไปยังเมืองที่บริษทั ฯ ไม่ได้ทําการบิน (Off-line) และการจัด Customer Airline Seminar
เพือ่ กระชับความสัมพันธ์กบั สายการบินลูกค้าให้แน่นแฟ้ นมากขึน้ ทัง้ นี้ กิจกรรมดังกล่าวล้วนเป็ นไปเพื่อเพิม่ มูลค่า
ของผลิตภัณฑ์โดยรวมของบริษัทฯ และเป็ นการให้บริการแบบไร้รอยต่อ (Seamless Services) เพื่อเพิม่ ความ
ร่วมมือประสานงานกับสายการบินอื่นๆ อีกทัง้ ยังสร้างความมันใจให้
่
แก่ลูกค้าในการเลือกใช้บริการกับทางบริษทั ฯ
ในระยะยาว ขณะเดียวกัน บริษทั ฯ ดําเนินการขยายฐานลูกค้าทัง้ Global และ Key Accounts ซึง่ เป็ นตัวแทนขาย
ที่มสี าขาอยู่ทวโลก
ั่
และมีขดี ความสามารถในการสนับสนุ นการขายในภาพรวมทัง้ ระบบ (Global Deal) โดยใช้
แผนการตลาดรูปแบบ Target Incentive Scheme & Corporate Account Rates นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นการเข้าถึง
ผูป้ ระกอบการรายสําคัญทีม่ กี ารนําเข้าและส่งออกในเส้นทางทีบ่ ริษทั ฯ ทําการบิน ทัง้ นี้ เพื่อสร้างฐานการตลาดที่
ยังยื
่ นในระยะยาวจากฐานลูกค้าทีใ่ ช้บริการกับบริษทั ฯ อย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังมีขอ้ ตกลงร่วมกับสายการบินอื่นๆ ซึง่ รวมถึงข้อตกลงการแลกเปลีย่ นการรับขนส่ง
ผู้โ ดยสารระหว่ า งกัน ตามข้อ ตกลงมาตรฐานของสมาคมขนส่ ง ทางอากาศระหว่ า งประเทศ (IATA Interline
Arrangements) ซึ่งบริษัทฯ สามารถซื้อพื้นที่สําหรับขนส่งสินค้าบนเที่ยวบินของสายการบินซึ่งเป็ นสมาชิกของ
สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (หรือขายพืน้ ทีร่ ะวางในเทีย่ วบินของบริษทั ฯ) ได้อกี ด้วย
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บริษทั ฯ คิดอัตราค่าบริการขนส่งพัสดุภณ
ั ฑ์และไปรษณียภัณฑ์ตามสกุลเงินท้องถิน่ ณ จุดต้นทางของ
สินค้าที่จะขนส่ง โดยกลยุทธ์การกําหนดราคาของบริษทั ฯ จะคํานึงถึงปั จจัยทางด้านระดับการให้บริการ ความ
อ่อนไหวต่อเวลา (Time Sensitivity) สภาพการแข่งขันในแต่ละตลาดและแต่ละช่วงเวลา ตลอดจนความต้องการที่
เปลีย่ นแปลงไปตามฤดูกาล ระยะทางในการบิน ราคานํ้ามันเชือ้ เพลิง รวมถึงปั จจัยอื่นๆ ทีส่ าํ คัญและเกีย่ วข้อง
ทัง้ นี้ ในการดําเนิน กิจ การการขนส่งพัสดุภณ
ั ฑ์แ ละไปรษณียภัณฑ์ทางอากาศ บริษัทฯ ต้องแข่งขัน
กับ สายการบินต่างๆ ทีท่ ําการบินในเส้นทางทีบ่ ริษทั ฯ ให้บริการอยู่ โดยมาพร้อมรูปแบบการให้บริการที่เหมือน
หรือคล้ายคลึงกับบริษทั ฯ รวมทัง้ ยังต้องแข่งขันกับผูใ้ ห้บริการขนส่งพัสดุภณ
ั ฑ์และไปรษณียภัณฑ์แบบเบ็ดเสร็จที่
มีสถานีขนส่งภาคพืน้ ดินเป็ นของตนเอง และให้บริการขนส่งทางอากาศในลักษณะทีม่ กี ารรับของจากสถานทีข่ องผู้
ส่งและจัดส่งให้ถึงสถานที่ของผู้รบั (door-to-door) แม้ว่าปั จจุบนั การแข่งขัน ในธุรกิจขนส่งสิน ค้าทางอากาศมี
แนวโน้มสูงขึน้ จากการเปิ ดเสรีทางอุตสาหกรรมการบินในประเทศไทยมากขึน้ แต่ดว้ ยข้อจํากัดในสิทธิการบินของ
ประเทศไทย ผูใ้ ห้บริการเหล่านัน้ จึงยังไม่อาจแข่งขันกับบริษทั ฯ ได้ในระดับทีม่ นี ัยสําคัญ โดยบริษทั ฯ ได้เผชิญกับ
ภาวะแข่งขันในตลาดการขนส่งสินค้าทางอากาศภายในประเทศอยู่บา้ ง แต่ถอื ว่าเป็ นรายได้ส่วนน้อยจากรายได้
โดยรวมทีบ่ ริษทั ฯ ได้รบั จากการขนส่งทางอากาศ
การบริการคลังสิ นค้า
บริษทั ฯ เป็ นผูใ้ ห้บริการจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศทีใ่ หญ่ทสี่ ุด ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ โดยมี
ลูก ค้าที่เป็ นสายการบินต่างชาติ 61 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555) การดําเนินงานจัดการสินค้าของ
บริษทั ฯ ประกอบไปด้วยการจัดการสินค้าทัวไป
่ สินค้าทีต่ อ้ งได้รบั การดูแลพิเศษ (เช่น สินค้าสด สัตว์ทย่ี งั มีชวี ติ อยู่
วัตถุมคี ่า ศิลปวัตถุ และวัตถุอนั ตราย) ทัง้ นี้ ในต้นปี 2553 บริษทั ฯ ได้จดั ตัง้ ศูนย์ขนส่งสินค้าสดซึง่ มีหอ้ งเย็น เพื่อ
อํานวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าประเภทดังกล่าว และการให้บริการขนส่งสินค้าทีต่ อ้ งการควบคุมอุณหภูม ิ
เป็ น พิเศษ ด้ว ยตู ค้ อนเทนเนอร์ทีส่ ามารถเก็บ รัก ษาความเย็น ได้ตัง้ แต่ต ้น ทางจนถึง สถานีป ลายทาง โดยมี
อุณหภูมเิ พิม่ ขึน้ ไม่เกิน 2 องศาเซลเซียส นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังเพิม่ การให้บริการรูปแบบใหม่ อาทิ การจัดการ
บรรทุกสินค้าสําหรับลูกค้าทีข่ นส่งด้วยเครื่องบินของการบินไทย การให้บริการจัดส่งถึงบ้าน (to-door) และการ
ให้บ ริก ารรับ ของจากสถานที่ข องผู้ส่ งและจัด ส่งให้ถึงสถานที่ข องผู้ร บั (door-to-door) พร้อ มขัน้ ตอนผ่ านพิธี
ศุลกากรสําหรับสินค้าทีข่ นส่งเข้ามายังประเทศไทย บริษทั ฯ จัดตัง้ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Cargo Contact Center :
CCC) เพื่อ ให้บ ริก ารด้า นข้อ มู ลข่าวสารแก่ ลูก ค้าที่ส ามารถได้ร บั คํา ตอบ ณ จุ ด เดีย ว (One stop information
service center for customer) ปรับ ปรุ ง การให้ บ ริ ก ารระบบ Track and Trace ซึ่ ง ลู ก ค้ า สามารถติ ด ตาม
สถานการณ์ ขนส่งสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ www.thaicargo.com โดยลูกค้าสามารถรับทราบสถานะของสินค้าได้
ละเอียดขึน้ นอกจากนี้ ยังได้ทําการปรับปรุงขัน้ ตอนการดําเนินงานจนสามารถลดระยะเวลาในการส่งมอบสินค้า
ให้แก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ามันใจในการให้
่
บริการของบริษัทฯ และสามารถลดรายจ่ายรวมถึงข้อผิดพลาดในการ
ดําเนินงานได้ ยิง่ ไปกว่านัน้ เพื่อตอกยํ้าถึงความได้ม าตรฐานระดับ สากล การจัด การไปรษณีย ภัณ ฑ์ หน่ ว ย
ธุร กิจ พาณิช ย์ส นิ ค้า และไปรษณีย ภัณ ฑ์ข องบริษ ัท ฯ ยังได้รบั การรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 อีกด้วย
ขณะนี้ บ ริษัท ฯ กํ า ลังอยู่ในระหว่ า งการพัฒ นาระบบจัด การขนส่งสิน ค้า ระบบใหม่ ท่ีท ัน สมัย (New Cargo IT
System) เพื่อสนับสนุ นการดําเนินธุรกิจ และเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของฝ่ ายการพาณิชย์สนิ ค้าและ
ไปรษณีย ภัณ ฑ์ ตลอดจนการบริห ารรายได้ใ ห้แ ก่ฝ่ า ยบัญ ชีร ายได้ ซึ่งจะสามารถเริม่ ใช้ระบบใหม่ดงั กล่าวได้
ภายในปี 2556
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ในปี 2555 กิจ การพาณิ ช ย์สิน ค้าและไปรษณี ยภัณ ฑ์ข องบริษัท ฯ จัด การสิน ค้าจํานวน 591,281 ตัน
ให้แก่สนิ ค้าทีข่ นส่งโดยเครื่องบินของบริษทั ฯ และจํานวน 453,518 ตัน ให้แก่สายการบินลูกค้า โดยส่วนใหญ่
สัญญาการจัดการสินค้ามีระยะเวลา 2-3 ปี และกําหนดมูลค่าของสัญญาเป็ นสกุลเงินบาทหรือเงินดอลลาร์สหรัฐ
ข้อมูลการบริการพาณิ ชย์สินค้า พัสดุภณ
ั ฑ์ และไปรษณี ยภัณฑ์
การบริการพาณิ ชย์สินค้า พัสดุภณ
ั ฑ์
และไปรษณี ยภัณฑ์

ปี 2555

ปี 2554

ปี 2553

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

26,745.6

28,092.0

28,230.0

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

2,652.9

2,765.9

2,894.7

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

4,892.0

4,918.8

4,708.2

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

54.2

56.2

61.5

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

9.78

9.89

9.50

หมายเหตุ:

(1)

รวมรายได้คา่ ระวางขนส่งพัสดุภณ
ั ฑ์และไปรษณียภัณฑ์จากเทีย่ วบินแบบประจํา เทีย่ วบินแบบไม่ประจํา
และการเช่าพืน้ ระวางบนเครือ่ งบินขนส่งสินค้า
(2)

รวมความจุจากเทีย่ วบินแบบประจํา เทีย่ วบินแบบไม่ประจํา และการเช่าพื้นที่ระวางบนเครื่องบินขนส่ง
สินค้า

(3)

รายได้คา่ ระวางขนส่งพัสดุภณ
ั ฑ์รวมค่าธรรมเนียมชดเชยค่านํ้ามันและค่าธรรมเนียมความเสีย่ งภัยจาก
สงคราม หารด้วยปริมาณการขนส่งพัสดุภณ
ั ฑ์

การบริ การภาคพืน้
การบริการภาคพืน้ เป็ นหน่ วยธุรกิจของบริษทั ฯ ทีป่ ระกอบด้วยการให้บริการหลัก 2 ส่วน คือ การบริการ
ลูกค้าภาคพืน้ ซึ่งเป็ นส่วนทีใ่ ห้บริการโดยตรงกับผูโ้ ดยสารตัง้ แต่เข้ามาสู่ท่าอากาศยาน ผ่านพิธกี ารต่างๆ จนเข้าสู่
ตัวอากาศยาน และการบริการอุปกรณ์ ภาคพื้นซึ่งเป็ นส่วนที่อํานวยความสะดวกและให้บริการบริเวณลานจอด
อากาศยาน พร้อมด้วยการสนับสนุ นจากหน่ วยงานสนับสนุ นอีกส่วนทีเ่ ป็ นหน่ วยงานสังกัดตรงต่อหน่ วยธุรกิจการ
บริการภาคพืน้ ด้วยความมุ่งมันที
่ จ่ ะตอบสนองความต้องการของผูโ้ ดยสารของการบินไทยและสายการบินลูกค้า
ให้ได้รบั ความพึงพอใจสูงสุด
ด้านกลยุทธ์และบริหารธุรกิจนัน้ มีการกําหนดทิศทางและแผนกลยุทธ์ของหน่วยธุรกิจการบริการภาคพืน้
ทัง้ หมด ครอบคลุมทัง้ การกําหนดแนวทางการบริหารด้านการตลาด การซื้อ-ขายบริการภาคพืน้ การบริหารลูกค้า
สัมพันธ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทม่ี งุ่ ให้เกิดรายได้สงู สุดภายใต้การบริหารค่าใช้จ่ายและต้นทุนอย่างเหมาะสม ขณะที่
ด้านการเงินและบัญชีมกี ารควบคุมการใช้จ่ายและบริหารงบประมาณให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สําหรับการบริหารทรัพยากรบุคคลทัง้ ของบริษัทฯ และบุคลากรของแรงงานภายนอก บริษัทฯ มุ่งเน้ น
กระบวนการฝึ ก อบรมบุค ลากรบริการลูก ค้าภาคพื้น และการบริก ารอุป กรณ์ ภ าคพื้น ให้ม ีป ระสิทธิภ าพ มีก าร
กําหนดขัน้ ตอนและควบคุมการปฏิบตั งิ านให้เป็ นไปตามมาตรฐานการบริการ มาตรฐานความปลอดภัย รวมทัง้
มาตรฐานความมันคงการบิ
่
นของกรมการบินพลเรือนของประเทศไทย กรมการบินของประเทศปลายทางและ
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องค์กรการบินสากลต่างๆ เพื่อให้บุคลากรมีศกั ยภาพสูงตามมาตรฐานอุตสาหกรรมการบิน สามารถอํานวยความ
สะดวกผูโ้ ดยสารและให้บริการสายการบินลูกค้าให้ได้รบั ความพึงพอใจสูงสุด
ในส่วนของการสนั บสนุ น การบริการภาคพื้น จะมีก ารจัดหาและจัดเตรียมระบบการโดยสารอัตโนมัติ
สําหรับการให้บริการ ณ ท่าอากาศยานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ พร้อมสนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ นั สมัยเพื่อ
เพิม่ ความสะดวกสบายให้กบั ผูโ้ ดยสารและสายการบินลูกค้าต่างๆ มีกระบวนการจัดหาพัสดุ การวางแผน และ
บริหารควบคุมพัสดุทม่ี ปี ระสิทธิภาพ
ผูโ้ ดยสารของบริษทั ฯ และสายการบินลูกค้าจะได้รบั การบริการทีม่ คี ุณภาพ มีความสะดวกปลอดภัยและ
ความมันใจจากการบริ
่
ก ารลูกค้าภาคพื้น และการบริก ารอุป กรณ์ ภาคพื้น ตามมาตรฐานที่ได้รบั การรับรองโดย
องค์กรระดับสากลต่างๆ ดังนี้
-

มาตรฐานการบริก าร (International Organization for Standardization : ISO9001) จาก TUV
NORD (Certification Body) ด้วยระบบการจัดการตาม ISO9001 : 2008 ครอบคลุมการให้บริการ
ทัง้ สายการบินไทยและสายการบินลูกค้า ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ ท่าอากาศยานเชียงใหม่
ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานกระบี่ โดยมีการตรวจติดตามและรับรองใหม่อย่างต่อเนื่อง
เป็ นประจําทุก 3 ปี ตัง้ แต่ปี 2542 เป็ นต้นมา

-

มาตรฐานการจัด การสิ่ง แวดล้อ ม (Environmental Management System ISO 14001 : 2004)
จาก BUREAU VERITAS Certification ซึง่ บ่งบอกความตระหนักและรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อมใน
การดํ า เนิ น ธุ ร กิจ สร้า งความมัน่ ใจแก่ ส ัง คมว่ า กิจ กรรมและการให้ บ ริก ารลู ก ค้า ภาคพื้น ณ
ท่ าอากาศยานสุวรรณภูม ิ เป็ น ไปตามมาตรฐานและกฎหมายด้านสิง่ แวดล้อม โดยมีก ารตรวจ
ติดตามและรับรองใหม่อยางต่อเนื่องเป็ นประจําทุก 3 ปี ตัง้ แต่ปี 2547 เป็ นต้นมา

-

มาตรฐานคุณภาพบริการและความปลอดภัย (IATA Operational Safety Audit : IOSA) ซึ่งได้รบั
การรับ รองจากสมาคมขนส่ ง ทางอากาศระหว่ า งประเทศ (International Air Transportation
Association : IATA) ตัง้ แต่ปี 2543 โดยมีการตรวจติดตามอย่างต่อเนื่องทุก 2 ปี

-

มาตรฐานความมั น่ คงการบิ น (Aviation Security) จากหน่ ว ยงาน Transportation Security
Administration (TSA) ในสัง กัด Department of Homeland Security (DHS) ของสหรัฐ อเมริก า
สําหรับเทีย่ วบินทีบ่ นิ ตรงเข้า/ออก สหรัฐอเมริกา ตัง้ แต่ปี 2544 โดยมีการตรวจติดตามใหม่ทุกปี

-

มาตรฐานความมันคงการบิ
่
น (Aviation Security) จากหน่ วยงาน Australian Government Office
of Transport Security (OTS) สําหรับเที่ยวบินที่บินเข้า/ออกประเทศออสเตรเลีย ตัง้ แต่ปี 2549
และดําเนินการตรวจติดตามต่อเนื่องทุกปี

-

มาตรฐานการซ่อมอุปกรณ์ Unit Load Device (ULD) ทีไ่ ด้รบั การรับรองหน่ วยซ่อม (Repair Station
Certificate) ตามข้อกําหนดรายละเอียดการปฏิบตั ิก ารหน่ วยซ่ อม (Repair Station Operations
Specifications) จากกรมการบินพลเรือน ประเทศไทย (Department of Civil Aviation, Thailand)

การบริการลูกค้าภาคพื้น
ในปี 2555 บริษทั ฯ ยังคงมุง่ มันมอบการบริ
่
การลูกค้าภาคพืน้ ทีม่ คี ุณภาพพร้อมคงไว้ซง่ึ ความงดงามของ
การให้บริการด้วยเสน่หแ์ ละความอบอุ่นแห่งความเป็ นไทย พัฒนาผลิตภัณฑ์ และเพิม่ สิง่ อํานวยความสะดวกทีไ่ ด้
มาตรฐานระดับสากลในทุกจุดสัมผัสของการให้บริการ สอดรับกับนโยบายของบริษทั ฯ ทีม่ ุ่งมันและเน้
่
นการพัฒนา
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คุณภาพการบริการด้วยความเป็ นเลิศ เพื่อความเป็ นที่หนึ่งในด้านผู้ให้บริการลูกค้าภาคพื้น ณ ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมแิ ละท่าอากาศยานภูมภิ าค
การบริการลูกค้าภาคพื้นสําหรับผูโ้ ดยสารชัน้ หนึ่งนัน้ จะเริม่ ให้บริการต้อนรับและอํานวยความสะดวก
ตัง้ แต่บริเวณชานชาลาท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ บริการตรวจรับบัตรโดยสาร ณ บริเวณเคาน์เตอร์พเิ ศษ (Royal
First Class Check-in) พร้อมทัง้ ดูแลผูโ้ ดยสารผ่านช่องทางพิเศษสําหรับพิธกี ารตรวจคนเข้าเมือง พาผูโ้ ดยสาร
ไปยังห้อ งรับ รองของการบิน ไทย (Royal First Class Lounge) และเรีย นเชิญ ผู้โดยสารส่งในเที่ย วบิน ขาออก
สําหรับ เที่ยวบิน ขาเข้านัน้ จะให้บริก ารดูแ ลอํานวยความสะดวกแก่ ผู้โดยสารชัน้ หนึ่งตัง้ แต่บ ริเวณหน้ าประตู
เครื่องบิน ผ่านช่องทางพิเศษ ดูแลการรับกระเป๋ าสัมภาระให้ครบถ้วนและส่งยังชานชาลาด้านนอก ตลอดจนมี
บริการพิเศษ (Special Service) สําหรับผูโ้ ดยสารทัวไป
่ เช่น ผูโ้ ดยสาร VIP CIP ผูโ้ ดยสารป่ วย ผูพ้ กิ าร ผูส้ งู อายุ
เด็กทีเ่ ดินทางคนเดียว (Unaccompanied Minor – UM / Young Passenger - YP) แม่และเด็ก ผูโ้ ดยสารเดินทาง
ครัง้ แรก และผูโ้ ดยสารทีไ่ ม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ เป็ นต้น จัดให้มเี คาน์เตอร์สอบถามข้อมูลเทีย่ วบิน (Flight
Information Services) เพื่อให้บริการสอบถามข้อมูลการเดินทางและตารางเวลาของเทีย่ วบินขาเข้า-ขาออกของ
สายการบินไทยและสายการบินลูกค้า บริการข้อมูล Royal Orchid Plus (ROP) พร้อมทัง้ ให้บริการสํารองทีน่ งั ่ หรือ
เปลี่ยนแปลงเทีย่ วบินกรณีผูโ้ ดยสารติดต่อด้วยตนเองที่สนามบิน นอกจากนี้ยงั มีบริการพิเศษ Meet and Assist
Services Package ให้ ก ับ ลู ก ค้า ที่ไ ม่ ใ ช่ ส ายการบิน (Non-Airlines Customer) เช่ น ธนาคาร บริษัท เอกชนที่
ต้องการได้รบั ความสะดวกและการต้อนรับพิเศษอีกด้วย
ในด้านการให้บริก ารผู้โดยสารชัน้ ธุรกิจ (Business Class) บริษัทฯ จัดเตรียมเคาน์ เตอร์ให้บริก ารไว้
เฉพาะ พร้อมช่องทางพิเศษอํานวยความสะดวกผู้โดยสารเพื่อเดิน ทางไปยังห้องรับ รองพิเศษ ผ่านจุดตรวจ
Immigration และ Security Checkpoints แยกไว้โดยเฉพาะสําหรับผูโ้ ดยสารชัน้ ธุรกิจ
ส่วนงานบริการผูโ้ ดยสารชัน้ ประหยัด (Economy Class) ทัง้ สําหรับเทีย่ วบินภายในประเทศและระหว่าง
ประเทศนัน้ บริษัทฯ จัดเคาน์ เตอร์ สําหรับเที่ยวบิน ภายในประเทศและเที่ยวบิน ระหว่างประเทศแยกจากกัน
ให้บริการตรวจรับบัตรโดยสาร ตรวจเอกสารการเดินทาง ออกบัตรที่นัง่ ตรวจเช็คสัมภาระ สําหรับผู้โดยสารที่
ประสงค์จะทําการเช็คอินทีท่ ่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ หรือประสงค์ทจ่ี ะเช็คอินทีส่ ถานีรถไฟฟ้ ามักกะสันได้เช่นกัน
การให้บริการ Online Check-in ซึง่ อํานวยความสะดวกแก่ผโู้ ดยสารทีซ่ อ้ื บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยมิได้ชาํ ระ
เงินผ่านบัตรเครดิต ให้สามารถเช็คอินผ่านทางอินเตอร์เน็ต ตลอดจนสามารถยกเลิกการตรวจสอบบัตรโดยสาร
ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ดว้ ยตนเองภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด และสามารถพิมพ์บตั รทีน่ ัง่ (Home Print Boarding
pass) ได้ด้ว ยตนเอง หรือ เช็ค อิน ผ่ า นทางโทรศัพ ท์ม ือ ถือ (Mobile Check-in) จากรุ่น ที่ส ามารถใช้งานผ่ า น
โปรแกรมบราวเซอร์และสามารถเลือกรับ Mobile Boarding Pass ซึง่ สามารถตรวจสอบบัตรโดยสารล่วงหน้าก่อน
เวลาเครื่องออก เลือกปรับเปลี่ยนที่นัง่ ได้จากแผนผังที่นัง่ ของเครื่องบิน โดยเมื่อระบบทําการตรวจสอบบัตร
โดยสารแล้ว จะปรากฏข้อมูลรายละเอียดของการตรวจสอบบัตรโดยสาร อาทิ ชื่อผูโ้ ดยสาร เทีย่ วบิน เส้นทาง และ
หมายเลขทีน่ ัง่ บนหน้าจอโทรศัพท์มอื ถือ และการให้บริการ SMS Check-in ซึ่งผูโ้ ดยสารสามารถส่ง SMS ขอทํา
การตรวจสอบบัตรโดยสารผ่านโทรศัพท์มอื ถือ ผูโ้ ดยสารสามารถนํากระเป๋ าสัมภาระเดินทางมาให้ทจ่ี ุด Baggage
Drop Counters ได้ นอกจากนี้ บริษทั ฯ มีบริการ Pre-check-in ล่วงหน้าทีอ่ าคารสํานักงานใหญ่ ถนนวิภาวดีรงั สิต
สําหรับผูโ้ ดยสารที่เดินทางเป็ นหมู่คณะเพื่ออํานวยความสะดวกและลดเวลาการรอคอยเช็คอินที่ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูม ิ โดยต้องมีการนัดไว้ล่วงหน้า
อีก หนึ่ งบริก ารที่สํา คัญ ในการอํ า นวยความสะดวก ณ ท่ า อากาศยาน คือ การให้บ ริก ารเช็ค อิน แก่
ผูโ้ ดยสารต่อเครื่อง ทัง้ สําหรับผูโ้ ดยสารการบินไทย มาต่อเครื่องการบินไทย ผูโ้ ดยสารการบินไทยต่อเครื่องของ
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สายการบินอื่นๆ หรือผูโ้ ดยสารสายการบินอื่นมาต่อสายอื่นและมาต่อสายการบินไทย ซึ่งครอบคลุมการต่อเครื่อง
ระหว่างเทีย่ วบินระหว่างประเทศและภายในประเทศ
ในส่วนการให้บริการด้าน Gate Service บริเวณประตูทางเข้าอากาศยาน ได้แก่ การ Board ผูโ้ ดยสาร
ขึน้ เครื่องสําหรับเที่ยวบินขาออกและรอรับผู้โดยสารออกจากอากาศยานในเที่ยวบินขาเข้า พร้อมทัง้ แนะนํ าให้
ผูโ้ ดยสารไปสูก่ ระบวนการอื่นๆ ต่อไป ทัง้ กระบวนการต่อเครือ่ ง และกระบวนการเข้าประเทศ
สําหรับการให้บริก ารห้องรับรองพิเศษ (Royal Orchid Lounge) บริษัทฯ พร้อมให้บริการและอํานวย
ความสะดวกสบายแก่ผู้โดยสารชัน้ หนึ่ ง (First Class) ชัน้ ธุรกิจ (Silk Class) สมาชิก แพลทินัม (Royal Orchid
Plus Platinum Member) สมาชิกบัตรทอง (Royal Orchid Plus Gold Member) สมาชิกบัตรเครดิต (Non-Airline)
ผูโ้ ดยสารสายการบินลูกค้า (Customer Airline) ปั จจุบนั การบินไทยมีหอ้ งรับรองพิเศษในพืน้ ทีต่ ่างๆ ณ ท่าอากาศ
ยานสุวรรณภูม ิ จํานวน 8 ห้อง เพือ่ รองรับลูกค้าดังกล่าว
ห้องรับรองชัน้ หนึ่ ง (Royal First Lounge) - Concourse D
บริการตรวจเช็คบัตรโดยสารสําหรับผูโ้ ดยสารชัน้ หนึ่งที่รอต่อเครื่อง บริการอาหารและเครื่องดื่ม A-LaCart Restaurant Concept โดยมีการนํ าเสนอเมนู อาหารผ่าน iPad ในรูป ของ Electronic Menu ในส่วนรับรอง
ผู้โ ดยสารมีห้ อ งส่ ว นตัว (Private Room) ห้ อ งพัก สํา หรับ ครอบครัว (Family Room) ห้ อ งพัก ผ่ อ น (Slumber
Room ) ห้องอาบนํ้า (Shower Room) บริการ Internet WiFi
ห้องรับรองชัน้ ธุรกิ จ (Royal Silk Lounge) - Concourse D,C,E
บริการอาหารและเครื่องดื่ม (Self Service) บริการเครื่องดื่มในช่วง Happy Hour (Wine/Cocktail) ห้องพัก
สําหรับครอบครัว (Family Room) ห้องสําหรับเด็ก (Kid Room) ห้องพักผ่อน (Slumber Room) ห้องอาบนํ้ า (Shower
Room) บริการ Internet WiFi
Spa Lounge – Concourse D
บริการนวดไทย (Thai Traditional Massage) บริการห้องอบตัว (Sauna)
ห้องรับรองชัน้ ธุรกิ จภายในประเทศ (Royal Silk Lounge) - Concourse A
บริการด้วยของว่างแบบไทยพร้อมเครือ่ งดื่ม (Self Service) ห้องพักส่วนตัว (Private Room)
ในส่วนของการบริการภาคพืน้ สําหรับสายการบินลูกค้า ปั จจุบนั บริษทั ฯ มีลูกค้า 42 สายการบินให้บริการ
Check-in Services บริก ารอํา นวยความสะดวกรับ ส่งผู้โดยสารในเที่ย วบิน ขาเข้า-ขาออก บริก ารผู้โดยสารที่
ต้องการได้รบั การดูแลเป็ นพิเศษเช่นเดียวกันกับเที่ยวบินของสายการบินไทย เช่น Wheel Chair Passenger /
Unaccompanied Minor/Young Passenger/ Non-English Passenger เป็ นต้น รวมทัง้ การเป็ นตัวแทนของสาย
การบินลูกค้าในการช่วยประสานงานกับหน่ วยงานราชการต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น กองตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร
การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย ในกรณี Irregularities และอื่นๆ ทัง้ นี้การให้บริการดังกล่าวครอบคลุมถึง
เที่ยวบินสายการบินลูกค้าที่เป็ น Schedule Flights/Non-schedule Flights/Extra Flights หรือ เที่ยวบินเช่าเหมาลํา
(Charter Flights)
สําหรับรายละเอียดปลีกย่อยในการให้บริการภาคพืน้ อื่นๆ ตามทีก่ ฎหมายหรือข้อบังคับ ข้อกําหนดทัง้ จาก
ภาครัฐ และความต้อ งการของสายการบิน ต่ า งๆ อาทิ บริก าร Edit ข้อ มู ล Advance Passenger Information
System-APIS หรือ Advance Passenger Processes-APP เป็ นต้น ซึ่งในระบบการเช็คอินนัน้ มีการรองรับการ
เช็คอินด้วยระบบเช็คอินของตนเองของสายการบินลูกค้า (Native Check-in System) มากกว่า 27 ระบบ หรือ
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สามารถเลือกใช้ระบบของ TG DCS (Departure Control System) ได้ นอกจากนี้ยงั นําเสนอรูปแบบการให้บริการ
แบบ Airlines Dedicated Team บริการเก็บค่านํ้าหนักสัมภาระเกิน (Excess Baggage Collection) และอื่นๆ
ด้วยการมุ่งเน้ น ความตรงต่อ เวลาของเที่ยวบิน และเพื่อให้ก ารหมุน เวีย นของเครื่องบิน เป็ น ไปอย่า งมี
ประสิทธิภาพ มีความรวดเร็วในการเชื่อมต่อเที่ยวบินของผูโ้ ดยสารและกระเป๋ าสัมภาระ บริษทั ฯ มีศูนย์ควบคุม
การปฏิบตั ิการภาคพื้น (Ground Operation Control Center-GOCC) เป็ นศูนย์กลางในการสื่อสาร ควบคุมดูแล
ประสานงาน เพื่อ ให้ก ารเชื่อ มโยงกิจ กรรมการบริก ารภาคพื้น โดยรวมเป็ น ไปอย่ า งสะดวกเรีย บร้อ ย มีก าร
ประสานงานกันเพือ่ แก้ไขปั ญหากรณีเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ และการลดค่าใช้จ่ายในการปฏิบตั กิ ารให้เป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสยั เนื่องจากเทีย่ วบินล่าช้า หน่วยงานสนับสนุ นการบริการ (Service
Delivery Support) จะเร่งทําการช่วยเหลือผูโ้ ดยสารทัง้ ในส่วนของผูโ้ ดยสารทีเ่ ดินทางออก และผูโ้ ดยสารต่อเครื่อง
ที่ประสบปั ญหาจากเหตุการณ์ดงั กล่าวให้สามารถเดินทางต่อไปยังจุดหมายปลายทางได้อย่างราบรื่น พร้อมทัง้
ได้รบั ความสะดวกสบาย และความปลอดภัยมากทีส่ ดุ
ในส่วนของการบริการลูกค้าภาคพื้นของบริษทั ฯ ณ สถานีต่างประเทศ จะแยกประเภทการจัดการเป็ น 3
รูปแบบ คือ
1. Full Handling บริษัท ฯ ใช้บ ริก ารจาก Local Ground Handling Agent เต็ม รูป แบบ รวมทัง้ บริก ารผู้
ปฏิบ ัติห น้ าที่แ ทนผู้จ ดั การสถานี (Airport Services Manager-ASM) เช่น สถานี Brussels-BRU และ
สถานี Macau – MFM
2. Partial Handling บริษทั ฯ ใช้บริการบางส่วนจาก Local Ground Handling Agent ตามความเหมาะสม
เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ หรือพนักงานท้องถิน่ ประจํา ตลอดจนผูจ้ ดั การสถานี (ASM) ทีแ่ ต่งตัง้ จากส่วนกลาง
ทําหน้าทีก่ าํ กับดูแลอยูแ่ ล้ว
3. Self Handling บริษัทฯ มีพ นัก งานท้องถิ่น เป็ น ผู้ให้บริการเอง ไม่ม ีการจ้าง Local Ground Handling
Agent เช่น สถานี Kathmandu-KTM และสถานี Karachi-KHI
สําหรับการบริการลูกค้าภาคพื้น ณ สถานีต่างจังหวัดนัน้ เป็ นการให้บริการภาคพื้นแก่สายการบินไทย
สายการบินไทยสมายล์ และให้บริการภาคพืน้ แก่สายการบินลูกค้าต่างๆ ด้วยมาตรฐาน และศักยภาพเดียวกันกับ
ทีท่ ่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ
การควบคุ ม บริก ารลู ก ค้าภาคพื้น ทัง้ ในส่วนของเที่ยวบิน ของสายการบิน ไทย สายการบิน ลูก ค้า และ
เที่ยวบิน เช่าเหมาลําจะได้รบั การบริห ารจัดการ มีการวางแผนการดําเนิ นงานเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว
ตรงต่ อ เวลา และมีค วามปลอดภัย เครื่อ งเข้า และออกตามกํ า หนดเวลา อีก ทัง้ ดํ า เนิ น การบริห ารงาน การ
ประสานงานกับหน่ วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขสถานการณ์ กรณี เกิดเหตุการณ์ ไม่ปกติข้นึ มีหน่ วยงาน
รับผิดชอบในการบริหารจัดการ ประสานงาน สนับสนุ นหน่ วยงานหลักของภาครัฐหรือผูบ้ ริหารท่าอากาศยานใน
กรณีเกิดเหตุวกิ ฤตต่างๆ เพื่อให้เหตุการณ์คลีค่ ลายสูส่ ภาวะปกติ มีการจัดตัง้ ศูนย์ประสานงานหน่วยงานภายนอก
และบัญชาการหน่วยงานภายในบริษทั ฯ ในกรณีตอ้ งเผชิญเหตุและวิกฤตต่างๆ เช่น กรณีน้ําท่วมกรุงเทพฯ ในช่วง
ปลายปี 2554 และกรณีปิดซ่อม Runway ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมใิ นเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2555 เป็ นต้น
ในส่ วนของการบริการวางแผนและควบคุ มระวางบรรทุ กและสมดุ ลของเครื่องบินทัง้ เที่ยวบินของสาย
การบินไทยและสายการบินลูกค้า จะได้รบั การบริการอย่างถูกต้องตามข้อกําหนดการบรรทุกและมาตรฐานสากล
หรือตามข้อกําหนดของโรงงานผูผ้ ลิตตรงตามอากาศยานแบบต่างๆ ขณะเดียวกันภายใต้มาตรฐานความปลอดภัย
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การบริการภาคพื้นสากล บริษทั ฯ มีการกําหนดตัวแทนบริษทั ฯ และมอบหมายหน้าทีใ่ ห้เป็ นผูป้ ระสานงาน ควบคุม
กํากับดูแลความปลอดภัยในลานจอดอากาศยานในฐานะ Ramp Safety Coordinator มีวตั ถุประสงค์เพื่อป้ องกัน
และลดความสูญ เสียจากอุบตั ิเหตุต่อบุคคล ทรัพย์สนิ ทัง้ ของของบริษัทฯ และหน่ วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้
ป้ องกันอันตรายต่างๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ โดยตรงต่อตัวอากาศยาน
ในกรณีกระเป๋ าสัมภาระพลัดหลง สูญหาย บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) มีหน่ วยงานทีม่ คี วามสามารถ
และประสบการณ์ในการการติดตามสัมภาระ รับแจ้งเหตุกรณีกระเป๋ าสัมภาระไม่มาพร้อมในเทีย่ วบินเดียวกันกับ
ผูโ้ ดยสาร ใช้ระบบการติดตามสัมภาระทีเ่ ป็ นสากล WorldTracer (Missing and Delay Baggage Report) ทัง้ ส่วน
ของ Primary Tracing ในเบื้ อ งต้ น จนกระทั ง่ ทํ า Secondary Tracing ด้ ว ยศู น ย์ ติ ด ตาม Centralized Baggage
Tracing Center ที่ม ีป ระสิท ธิภ าพ รวมทัง้ การรับ ผิด ชอบต่ อ ผู้โดยสารในกรณี ก ระเป๋ าสัม ภาระเสีย หาย หรือ
ทรัพย์สนิ สูญหายจากกระเป๋ าสัมภาระ (Damaged and Pilferage Report) ในเบื้องต้น ณ ท่าอากาศยาน ก่อนส่ง
ต่อไปยังกระบวนพิสจู น์ทราบให้แน่ชดั ถึงสาเหตุและผูร้ บั ผิดชอบต่อไป
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังจัดให้มบี ริการให้ขอ้ มูลและช่วยเหลือผูโ้ ดยสารด้านงานสัมภาระบริเวณห้องโถง
ขาเข้า (Carousel Service) โดยประสานงานช่วยเหลือในกรณีผู้โดยสารลืมทรัพย์สนิ หรือสิง่ ของบนเครื่องบินที่
เดินทาง รวมทัง้ จัดพนักงาน Porter อํานวยความสะดวกในการนํ าส่งอาวุธปื นทัง้ เทีย่ วบินขาออกและขาเข้าตาม
ข้อกําหนดด้านความปลอดภัยและความมันคงการบิ
่
นของการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย
การบริการอุปกรณ์ภาคพื้น
สําหรับ ในปี 2555 บริษัท ฯ ยังยึด มันในหั
่
วใจหลัก ของการบริก ารอุป กรณ์ ภ าคพื้น (Ground Support
Equipment Services) ให้กบั อากาศยานของบริษัทฯ และสายการบินลูกค้า ได้แก่ การบริหารงานเตรียมความ
พร้อม การวางแผนการปฏิบตั งิ านบริการอุปกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ มีการสือ่ สารประสานงานและควบคุมงานใน
ส่วนต่างๆ ในการให้บริการอากาศยานและการบริการลานจอด ให้เป็ นไปด้วยความเรียบร้อย มีความปลอดภัย
สูงสุด โดยเน้นให้อากาศยานมีความพร้อมสามารถทําการบินเข้า-ออก ได้ตรงเวลา
ด้านการรักษาความปลอดภัย หรือความมันคงการบิ
่
น ทัง้ ในส่วนของการพิทกั ษ์ทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ
ทรัพย์สนิ ของผูโ้ ดยสารตลอดจนทรัพย์สนิ ของลูกค้าจะได้รบั การดูแลรักษาอย่างเป็ นระบบ มีมาตรการควบคุมการ
เข้า/ออกของบุคลากรและยานพาหนะ (Access Control) อย่างเข้มงวด มีการใช้ระบบทีววี งจรปิ ด (Close Circuit
Television-CCTV) เพื่อเพิ่ม ประสิท ธิภ าพการควบคุม ดูแ ลรัก ษาดังกล่าว สามารถป้ องกัน ภัยก่อนที่จะเกิดขึ้น
(Proactive Action)
การให้บริการอุปกรณ์ภาคพืน้ ด้วยคุณภาพการบริหารจัดการทัง้ ด้านบุคลากรทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ
และความชํานาญในการให้บริการ รวมทัง้ การใช้อุปกรณ์บริการภาคพืน้ มีระบบการตรวจสอบความสมบูรณ์และ
สภาพความพร้อมของอุปกรณ์ ภาคพื้นที่จะให้บริการอากาศยานของการบินไทย และสายการบินลูกค้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ
บริษทั ฯ ให้ความสําคัญกับการจัดเตรียมบุคลากรและอุปกรณ์บริการภาคพืน้ อย่างครบถ้วน เพื่อสามารถ
ให้ บ ริก ารอากาศยานทุ ก ชนิ ด ทุ ก ขนาด ตัง้ แต่ อ ากาศยานขนาดเล็ก จนถึง อากาศยานขนาดใหญ่ ท่ี สุ ด ใน
อุตสาหกรรมการขนส่งผูโ้ ดยสารทางอากาศซึง่ ในปั จจุบนั คือ เครือ่ งบินแบบแอร์บสั A380
ในส่วนของการดูแลเรื่องความสะอาดถูกหลักอนามัยเป็ นสิง่ ทีบ่ ริษทั ฯ ให้ความสําคัญอย่างต่อเนื่องเพื่อ
สร้างความเชือ่ มันและความพึ
่
งพอใจให้แก่ลกู ค้าในการใช้บริการอุปกรณ์ภาคพืน้ ของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ดําเนิน
มาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด โดยให้บริการทําความสะอาดภายในอากาศยานด้วยมาตรฐาน Secure Clean
________________________________________________________________________

ส่วนที่ 1-4 หน้าที่ 38

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

จากประเทศอังกฤษ และมาตรการทําความสะอาดภายในอากาศยาน 36 จุด ทีผ่ ูโ้ ดยสารจะต้องมีการสัมผัส โดย
เน้นการเช็ดฆ่าเชือ้ รวมถึงการทําความสะอาดช่องระบายอากาศบนเครือ่ งบิน
สําหรับการให้บริการรับ-ส่ง ผู้โดยสาร ลูกเรือ ทัง้ ของสายการบินไทยและสายการบิน ลูกค้า ระหว่าง
อากาศยานและอาคารผู้โดยสาร บริษัท ฯ มีบุ ค ลากรที่ไ ด้ร บั การอบรมอย่ า งดี มีป ระสบการณ์ สูง ตลอดจน
ยานพาหนะที่ ใ ช้ เช่ น Passenger Bus, Passenger Step Vehicle, Invalid Hi-Lift Truck มี คุ ณ ภาพสู ง ตาม
มาตรฐานสากล
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการวางแผน กํากับ สังการและบริ
่
หารงาน ด้านการจัดทําแผนนํ าอุปกรณ์เข้า
ซ่อมบํารุง การเปิ ดและปิ ดใบสังซ่
่ อมอุปกรณ์ การตรวจเช็คและนํ าอุปกรณ์เข้าซ่อมบํารุงประจําวัน การตรวจรับ
จัดเก็บ และจ่าย อะไหล่/พัสดุ การจัดส่งอุปกรณ์ อะไหล่ ไปยังสถานี การจัดส่งพนักงานช่างไปปฏิบตั งิ านทีส่ ถานี
การดูแลรักษาเครือ่ งมือช่าง และเครือ่ งมือสนับสนุนงานซ่อมบํารุง
ในด้ า นวิศ วกรรมการซ่ อ มบํ า รุ ง อุ ป กรณ์ ภ าคพื้ น (Ground Equipment Engineering/Maintenance)
บริษัท ฯ มีศกั ยภาพทัง้ ในงานซ่อมบํารุงชิ้นส่วนไฟฟ้ า/Electronics ชิ้น ส่วนเครื่องกล งานด้านโลหะและสีข อง
อุปกรณ์ภาคพื้น และยานพาหนะของบริษทั ฯ รวมทัง้ การซ่อมบํารุง ULD (Unit Load Devices) ซึ่งเป็ นอุปกรณ์
ประเภท AIRBORNE ที่จําเป็ นต้องผ่านการรับรองมาตรฐานการซ่อมบํารุง ทัง้ นี้ บริษัทฯ ได้รบั การรับรองการ
ซ่อมบํารุงดังกล่าวแล้วจากกรมการบินพลเรือน ประเทศไทย
การซ่อมบํารุงอุปกรณ์ บริการภาคพื้นทุกชนิด รวมทัง้ พาหนะบริการลานจอด ทัง้ ของสายการบินไทย
และสายการบินลูกค้า ให้มคี วามสมบูรณ์ พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัยสูงสุด ตลอดจนมี
การตรวจสอบ ประเมินการใช้ การซ่อมที่เป็ นไปตามหลักการด้านวิศวกรรมสากล นับเป็ นปั จจัยสําคัญ ที่ช่วย
สนับสนุนการดําเนินงานของบริษทั ฯ ให้เป็ นไปอย่างราบรืน่ และมีประสิทธิภาพสูงสุด

ครัวการบิน
ครัวการบินเป็ นหน่ วยธุรกิจหนึ่งภายใต้การบินไทย ประกอบด้วยธุรกิจหลัก 2 ประเภท ได้แก่ ธุรกิจผลิต
อาหารเพื่อให้บริการแก่ผโู้ ดยสารสายการบิน และธุรกิจผลิตอาหารให้บริการภาคพืน้ เช่น ภัตตาคาร ณ ท่าอากาศยาน
นานาชาติ สแนคบาร์ ร้านเบเกอรี่ Puff & Pie ร้านอาหารสวัสดิการ การให้บริการจัดเลี้ยงทัง้ ในและนอกสถานที่
เป็ นต้น
ครัวการบินมีฐานการปฏิบตั ิการ 2 แห่ง คือ ครัวการบิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ ซึ่งมีพ้นื ที่ประมาณ
70,000 ตารางเมตร ตัง้ อยู่ในเขตปลอดอากร ดําเนินการผลิตอาหารเพื่อให้บริการแก่ผู้โดยสารสําหรับเที่ยวบิน
ระหว่างประเทศของบริษัทฯ รวมถึงผู้โดยสารของสายการบินอื่นๆ อีกกว่า 60 สายการบิน และครัวการบิน ณ
ท่าอากาศยานดอนเมือง ซึง่ มีพน้ื ทีป่ ระมาณ 40,000 ตารางเมตร ดําเนินการผลิตอาหารเพือ่ ให้บริการแก่ผโู้ ดยสาร
สํา หรับ เที่ย วบิน ภายในประเทศของบริษัท ฯ และสํา หรับ ธุ ร กิจ ภาคพื้น นอกจากนี้ ครัว การบิน ยังขยายการ
ให้บริการไปสู่หลายจังหวัดของประเทศไทย อาทิ การให้บริการภัตตาคารที่ท่าอากาศยานเชียงราย เชียงใหม่
กระบี่ และภูเก็ต พร้อมกับผลิตอาหารเพื่อให้บริการแก่ผูโ้ ดยสารของบริษทั ฯ และของสายการบินอื่นๆ ทีท่ ําการ
บินไปยังจังหวัดดังกล่าวอีกด้วย
เพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่าลูกค้าของการบินไทยจะได้รบั ทัง้ ความพึงพอใจในรสชาติอาหารทีค่ รัวการบินจัดเตรียม
ไว้ให้บริก าร และความปลอดภัยถูก หลัก อนามัย ครัวการบิน จึงทําการผลิตอาหารโดยใช้ระบบวิธกี ารที่ดีตาม
หลักการผลิตอาหารของกระทรวงอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ควบคู่กบั ระบบการวิเคราะห์อนั ตรายและจุด
วิกฤตที่ต้องควบคุมทัง้ ด้านความสะอาดและสุขอนามัย ในปี 2555 ครัวการบิน มีส่วนแบ่งการตลาดประมาณ 71%
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ประกอบด้วยสายการบินลูกค้ารวมทัง้ สิ้น 58 สายการบิน โดยให้บ ริก ารทัง้ หมด 73,512 เที่ย วบิน มีภ ารกิจ ใน
การผลิตและจัดสรรอาหารประมาณ 68,113 ชุดต่อวัน อันประกอบด้วย อาหารสําหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ
ของบริษัทฯ จํานวน 34,182 ชุดต่อวัน อาหารสําหรับเที่ยวบินภายในประเทศของบริษัทฯ จํานวน 13,708 ชุด
ต่อวัน และอาหารสําหรับเทีย่ วบินของสายการบินอื่นอีกจํานวน 20,223 ชุดต่อวัน จากภารกิจดังกล่าว สะท้อนให้
เห็นอย่างชัดเจน ถึงการยืนหยัดอย่างมันคงในฐานะผู
่
น้ ํ าด้านธุรกิจผลิตอาหาร และบริการแก่สายการบินของครัว
การบิน
ความมุ่งมันพั
่ ฒ นาเพื่อคงคุณ ภาพระดับสูงสุดในทุกรายละเอียดของการดําเนิ นการจัดเตรียมอาหาร
เป็ นรากฐานสําคัญให้ครัวการบินได้รบั การรับรองมาตรฐานระดับสากลทีส่ าํ คัญต่างๆ อาทิ ระบบบริหารคุณภาพ
สุขลักษณะและความปลอดภัยของอาหารเชิงบูรณาการ (Quality Hygiene and Safety : QHS) ซึ่งเป็ นมาตรฐาน
ระดับสากลภายใต้การยอมรับจากสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศและองค์การอนามัยโลก โดยเป็ นระบบ
ทีค่ วบรวมระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 ระบบ Good Manufacturing Practice (GMP) และ Hazard Analysis and
Critical Control Point (HACCP) เข้าไว้ด้วยกัน นอกจากนี้ ครัวการบินยังได้รบั การรับรองตามระบบมาตรฐาน ISO
14001:2004 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001:2007 และระบบ HAL-Q (HalalGMP/HACCP)
ด้วยความเชี่ยวชาญ ความชํานาญ และประสบการณ์ อนั ยาวนานกว่า 5 ทศวรรษ ในการดําเนินธุรกิจ
ด้านอาหารตามมาตรฐานที่เป็ นที่ยอมรับระดับสากล ทําให้ครัวการบินได้รบั รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้าน
ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานระดับประเทศประจําปี 2554 ทัง้ ยังมีส่วนสําคัญ
ผลักดันให้การบินไทยได้รบั รางวัลสายการบินยอดเยีย่ มอันดับที่ 1 ประเภทการให้บริการอาหารบนเครื่องบินชัน้
ประหยัดยอดเยี่ยม (World’s Best Economy Class Catering) จากสกายแทรกซ์ ในปี เดียวกัน และในปี 2555
ยังได้รบั รางวัล Excellent Catering Services Award – Silver จากสายการบิน EVA Airways
แม้ว่าในปี 2555 ครัวการบินจะได้รบั ผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว รวมทัง้ วิกฤตการณ์
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ น ราคานํ้ ามันในตลาดโลกที่ป รับตัวสูงขึ้น ประกอบกับภัยพิบตั ิทางธรรมชาติในต่างประเทศ
แต่ดว้ ยความมุ่งมัน่ ความตัง้ ใจ ความแน่วแน่ของฝ่ ายบริหารและพนักงานทีร่ ว่ มแรงร่วมใจกันต่อสู้ โดยอาศัยการ
ปรับ กลยุทธ์ในด้านต่างๆ ให้เหมาะสม สอดคล้องกับความท้าทายทีร่ ุมล้อมรอบด้าน อาทิ การชะลอการลงทุนทีไ่ ม่
มีความจําเป็ นเร่งด่วน การปรับลดค่าใช้จ่ายเพื่อลดต้นทุนในการดําเนินงาน การประหยัดพลังงาน และการนําเอา
ระบบบริหารเพื่อประสิทธิภาพ (Lean Management) มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการปฏิบตั งิ านต่างๆ ช่วยให้ภาระ
ต้นทุนที่บริษทั ฯ ต้องแบกรับอยู่มรี ะดับลดลง อันเอื้อต่อการปรับโครงสร้างต้นทุนให้เหมาะสมต่อการแข่งขันใน
ธุรกิจการบิน

หน่ วยธุรกิ จการบินไทยสมายล์
ท่ามกลางภาวะการแข่งขันในธุรกิจการบินทีท่ วีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะภายหลังการขยาย
ตัวอย่างรวดเร็วของสายการบินต้นทุนตํ่า บริษัทฯ จึงดําเนินการจัดตัง้ หน่ วยธุรกิจการบิน “THAI Smile-ไทย
สมายล์” ซึ่งเป็ น Sub-Brand และเป็ นส่วนหนึ่งของบริษัทฯ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ภาพลักษณ์ และ
ตําแหน่ งทางการตลาดของการบินไทย โดยหน่ วยธุรกิจฯ ให้บริการรับและส่งต่อผูโ้ ดยสารให้กบั การบินไทยด้วย
ผลิตภัณฑ์และบริการทีม่ มี าตรฐานในระดับใกล้เคียงกัน เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านต้นทุน
ในตลาดเส้นทางบินระยะใกล้ในภูม ิภาคเอเชีย และตลาดเส้น ทางบิน ภายในประเทศบางเส้น ทางของบริษัท ฯ
รวมทัง้ เป็ นเครือ่ งมือหนึ่งทีส่ าํ คัญสําหรับตอบสนองความต้องการเชิงกลยุทธ์ให้แก่การบินไทย
________________________________________________________________________
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หน่ วยธุรกิจการบินไทยสมายล์มตี ําแหน่ งทางการตลาดอยู่ระหว่างการบินไทย และสายการบินต้นทุนตํ่า
โดยภาพลักษณ์ ตราสินค้าของหน่ วยธุรกิจการบินไทยสมายล์ เน้นความสดใส ทันสมัย (Trendy) ให้บริการด้วย
ความเป็ นมิตร พร้อมใส่ใจในรายละเอียด (Friendly) และมีความคุ้มค่า (Worthy) ลูกค้ากลุ่มเป้ าหมายหลักของ
หน่ วยธุรกิจการบินไทยสมายล์ ร้อยละ 30 จะเป็ นผูโ้ ดยสารทีเ่ ดินทางเชื่อมต่อกับเทีย่ วบินของการบินไทย ในขณะ
ทีร่ อ้ ยละ 70 จะเป็ นผูโ้ ดยสารทีเ่ ดินทางในเส้นทางบินของการบินไทยสมายล์เพียงอย่างเดียว
ในส่วนของฝูงบินหน่ วยธุรกิจการบินไทยสมายล์ ใช้เครื่องบินลําตัวแคบแบบแอร์บสั A320 -200 พิสยั การบิน
ประมาณ 3,500 กิโ ลเมตร หรือ เทีย บเท่ า ประมาณ 4 ชัว่ โมงบิน ซึ่ง สอดคล้อ งเป็ น อย่ า งดีก ับ รู ป แบบการ
ดําเนินธุรกิจทีม่ ุ่งเน้นทําการบินในเส้นทางบินระยะใกล้ ครอบคลุมจุดหมายสําคัญต่างๆ จํานวนมากในภูมภิ าคเอเชีย
อาทิ จีน อินเดีย และอาเซียน เป็ นหลัก ควบคู่กบั การให้ความสําคัญกับความถี่ของจํานวนเที่ยวบิน ในปี 2555
หน่ วยธุรกิจการบินไทยสมายล์มเี ครื่องบินจํานวน 4 ลํา และจะขยายเป็ น 20 ลําในปี 2558 โดยเริม่ ทําการบิน
ตัง้ แต่เดือนกรกฎาคม 2555 ทีผ่ า่ นมา
ในปี 2555 หน่ วยธุรกิจการบินไทยสมายล์ให้บริการใน 5 จุดบิน แบ่งเป็ นเส้นทางบินระหว่างประเทศ
1 เส้นทางบิน คือ เส้นทางบินไป-กลับ กรุงเทพฯ - มาเก๊า และเส้นทางบินภายในประเทศ 4 เส้นทางบิน คือ กระบี่
สุราษฎร์ธานี เชียงใหม่ และภูเก็ต สําหรับในปี 2556 หน่ วยธุรกิจการบินไทยสมายล์ จะขยายเส้นทางบินสู่เมือง
ต่างๆ ทัง้ เส้นทางบินภายในประเทศและเส้นทางบินในภูมภิ าคเอเชีย เพื่อให้สอดคล้องกับจํานวนเครื่องบินที่จะ
ทยอยรับมอบจนครบ 10 ลําภายในสิน้ ปี 2556

การดําเนิ นงานด้านสิ่ งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
บริษัท การบิน ไทย จํา กัด (มหาชน) ยังคงมุ่ งมัน่ ที่จ ะนํ า พาองค์ก รไปสู่ก ารพัฒ นาที่ย งั ่ ยืน ภายใต้
วิสยั ทัศน์ แห่งการเป็ น สายการบิน ที่ใส่ใจในสิ่งแวดล้อมและมีค วามรับ ผิดชอบต่ อสังคม โดยบริษัท ฯ ได้ม ีก าร
กําหนดยุทธศาสตร์ดา้ นสิง่ แวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมทีช่ ดั เจน พร้อมทัง้ เร่งผลักดันการดําเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์ดงั กล่าวให้เกิดผลเป็ นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง
สําหรับการดําเนินงานด้านสิง่ แวดล้อม บริษทั ฯ ยังคงเดินหน้าพัฒนาองค์กรภายใต้กรอบแนวคิดของการ
เดินทางแบบรักษ์สงิ่ แวดล้อม (Travel Green) ซึง่ มุ่งเน้นการใช้เชือ้ เพลิงให้มปี ระสิทธิภาพสูงสุด เพื่อลดการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ออกสู่ชนั ้ บรรยากาศ โดยเริม่ ตัง้ แต่การดูแลรักษาเครื่องยนต์อากาศยานให้ม ี
ความสมบูรณ์ พร้อมทัง้ นํ าเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการทําความสะอาดเครื่องยนต์มาใช้ รวมทัง้ อุปกรณ์ล้างทําความ
สะอาดลําตัวเครื่องบินเพื่อลดการเสียดสีช่วยประหยัดการใช้น้ํามันเชือ้ เพลิง โดยในช่วงต้นปี 2555 บริษทั ฯ ได้ม ี
การนําอุปกรณ์ลา้ งเครื่องยนต์ Clear Core มาใช้ ซึง่ เป็ นนวัตกรรมใหม่ทม่ี สี ่วนช่วยในการรักษาสิง่ แวดล้อม ส่งผล
ให้บริษัทฯ สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้ถึงปี ละ 120 ล้านบาท ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังเริม่ เดิน หน้ า
พัฒนาฝูงบินโดยนําเครื่องบินรุ่นใหม่ทม่ี ปี ระสิทธิภาพสูงมาใช้ ทัง้ เครื่องบินแบบโบอิ้ง 777-300ER และเครื่องบิน
แอร์บ ัส A380-800 ซึ่ ง มีป ระสิท ธิภ าพโดดเด่ น ในเรื่อ งของการประหยัด พลัง งานและยัง มีส่ ว นช่ ว ยเพิ่ ม ขีด
ความสามารถในการแข่งขันให้กบั บริษทั ฯ อีกด้วย
บริษัทฯ ให้ความสําคัญต่อการสนับสนุ นและส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ (Biofuels) เพื่อลดการใช้
นํ้ ามันอากาศยานทีผ่ ลิตจากฟอสซิลให้ได้ในอนาคต โดยบริษทั ฯ ยังคงสานต่อ “โครงการพัฒนาเชื้อเพลิงอากาศ
ยานชีวภาพในการบินอย่างยังยื
่ น” ซึง่ เป็ นการผนึกกําลังร่วมกันระหว่างหน่ วยงานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ภาครัฐและ
ภาคเอกชน ทัง้ ในและต่างประเทศ เพื่อร่วมมือผลักดันให้เกิดการใช้เชื้อเพลิงอากาศยานชีวภาพในอุตสาหกรรม
การบินในประเทศไทย โดยล่าสุดเมื่อวันที่ 20-21 มีนาคม 2555 บริษทั ฯ ได้ร่วมมือกับพันธมิตรต่างๆ จัดสัมมนา
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เชิ ง ป ฏิ บั ติ ก าร “Thai Aviation and Environmental Workshop-Biofuels and Efficient Flight Operation” มี
วัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิงอากาศยานชีวภาพ และการใช้
เทคโนโลยีใหม่ๆ ในการบริหารจัดการการจราจรทางอากาศ เพือ่ ให้ใช้เชือ้ เพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บริษทั ฯ ให้ความสําคัญอย่างต่อเนื่องกับการอนุ รกั ษ์พลังงานในทุกขัน้ ตอนของกระบวนการทํางานและ
การให้บริการ ทัง้ การปรับปรุงอาคารศูนย์ปฏิบตั งิ านของบริษทั ฯ ภายใต้แนวคิดของการอนุ รกั ษ์พลังงาน รวมถึง
การกระตุน้ ให้พนักงานในทุกระดับให้ความสําคัญต่อการประหยัดพลังงานและการใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า ควบคู่
ไปกับการนํ าเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ในการให้บริการ ทัง้ ในเรื่องของการตรวจสอบข้อมูลการบิน ตารางเที่ยวบิน
และสํารองที่นัง่ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ระบบการเช็คอินด้วยตนเองผ่าน SMS โดยใช้ 2D Barcode รวมถึงการ
เปลีย่ นแปลงวัสดุอุปกรณ์ในห้องโดยสารให้เบาขึน้ ซึ่งมีส่วนช่วยในการประหยัดพลังงาน ทําให้บริษทั ฯ ได้รบั การ
รับ รองมาตรฐานการจัด การสิ่ ง แวดล้ อ ม (Environmental Management System ISO 14001 : 2004) จาก
BUREAU VERITAS Certification มาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งตัง้ แต่ ปี 2547 สะท้อ นให้เห็น ถึงความตระหนั ก และความ
รับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อมทีบ่ ริษทั ฯ ให้ความสําคัญเสมอมา และบริษทั ฯ ได้รบั รางวัลบุคลากรดีเด่นด้านพลังงาน
ประเภททีมงานด้านพลังงานอาคารควบคุมและรางวัลดีเด่นด้านอนุ รกั ษ์พลังงาน ประเภทอาคารสร้างสรรค์เพื่อ
การอนุ รกั ษ์พลังงาน (อาคารเขียว) จากงานมอบรางวัลอนุ รกั ษ์พลังงานไทย ประจําปี 2011 จากการประกวด
Thailand Energy Award 2011 รวมทัง้ รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน และเจ้าหน้ าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพระดับประเทศ ประจําปี
2555
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังมีความมุง่ มันที
่ จ่ ะปลูกฝั งจิตสํานึกในการรักษาสิง่ แวดล้อมให้แก่พนักงาน รวมถึงผู้
ทีม่ สี ่วนเกีย่ วข้องในทุกภาคส่วน ผ่านกิจกรรมเพื่อสิง่ แวดล้อมต่างๆ ทีจ่ ดั ขึน้ ตลอดทัง้ ปี ภายใต้ช่อื โครงการ “การ
บินไทยปลูกชีวติ ให้แผ่นดิน” ซึ่งเป็ นความร่วมมือระหว่างอาสาสมัครพนักงานการบินไทยกับชุมชนท้องถิน่ ให้ม ี
ส่วนร่วมและนํ าไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่องยังยื
่ น อาทิ โครงการป่ าชุมชน บ้านร่องบอน จังหวัดเชียงราย เพื่อ
ช่วยลดปั ญหาหมอกควันทีเ่ ป็ นอุปสรรคในการบิน เป็ นต้น
นอกจากการดําเนินงานด้านสิง่ แวดล้อมแล้ว บริษทั ฯ ยังให้ความสําคัญกับประเด็นเรื่องความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) ไม่ยงิ่ หย่อนไปกว่ากัน ดังเห็นได้จากกิจกรรมด้าน CSR ที่
จัดขึ้น อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการส่งเสริม กิจกรรมเพื่อเด็ก และเยาวชนทัง้ ด้านการศึก ษาและกีฬ าเพื่อสร้าง
เยาวชนแบบอย่างที่ดี บริษัทฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบตั ิทงั ้ ในและต่างประเทศโดยเฉพาะการขนส่ง
เครื่องอุปโภคบริโภคไปยังที่ต่างๆโดยเครื่องบิน ของบริษัทฯ การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในท้องถิ่นต่างๆ เป็ น
เป้ าหมายหลักในการช่วยเหลือสังคม รวมทัง้ การสนับสนุ นงานด้านสาธารณสุขและการแพทย์ โดยตลอดปี 2555
บริษทั ฯ สนับสนุ นการขนส่งโลหิตของสภากาชาดไทยเพื่อช่วยเหลือผูป้ ่ วยในโรงพยาบาลต่างๆ ทัวประเทศที
่
อ่ ยู่
ห่างไกล รวมถึงการร่วมมือกับมูลนิธแิ อร์บสั ในการรับบริจาคและมอบอุปกรณ์ ทางการแพทย์โรงพยาบาลทหาร
ผ่านศึก เป็ นต้น
บริษทั ฯ ยังให้ความสําคัญกับการสร้างอาชีพให้กบั ประชาชนทัวไปที
่
ส่ นใจภายใต้ช่อื โครงการ “ครัวการ
บินไทยให้อาชีพ” โดยมีการจัดอบรบหลักสูตรการทําอาหารในชุมชนต่างๆ เพื่อให้ผูเ้ ข้าร่วมโครงการสามารถนํ า
ความรูท้ ไ่ี ด้ไปประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต ขณะเดียวกัน บริษทั ฯ ยังร่วมสนับสนุนนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทย
ในการเข้าร่วมการแข่งขันพาราลิมปิ กเกมส์ ครัง้ ที่ 14 ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร และให้การสนับสนุ น
นักกีฬาวีลแชร์ทมี ชาติไทย ในการแข่งขัน Swiss Wheelchair Series 2012 ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็ นต้น
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ขณะเดีย วกัน บริษัท ฯ ยังเน้ น การปลู ก ฝั ง ให้พ นั ก งานตระหนั ก ถึงบทบาทหน้ า ที่ในฐานะพนั ก งาน
รัฐวิสาหกิจทีด่ ใี นการช่วยเหลือสังคม โดยเฉพาะการสนับสนุ นการดําเนินกิจกรรมจิตอาสาของพนักงาน ซึ่งเป็ น
การเปิ ดโอกาสให้พนักงานในทุกภาคส่วนได้รเิ ริม่ และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม อาทิ โครงการค่าย
อาสาพัฒนาชนบทโครงการเก็บขยะและทําความสะอาดชายหาดนํ้าริน จังหวัดระยอง ของชมรมจักรยานพนักงาน
การบินไทย เป็ นต้น
ด้วยความมุ่งมันในการดํ
่
าเนินธุรกิจ โดยยึดหลักของความใส่ใจในสิง่ แวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม ส่ งผลให้บ ริษัท ฯ ได้ร บั รางวัล CSRI Recognition ประเภท Most Improved CSR ประจํา ปี 2555 จาก
สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI) ภายใต้การดําเนิน งานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งถือเป็ นความ
ภาคภูมใิ จอย่างยิง่ ของบริษทั ฯ ทีไ่ ด้เป็ นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพสังคมและสิง่ แวดล้อมให้ดขี น้ึ

สภาวะอุตสาหกรรมการบินและการแข่งขัน
ในปี 2555 สภาวะเศรษฐกิจโลกมีการชะลอตัวต่อเนื่อง สาเหตุหลักมาจากวิกฤตหนี้สาธารณะในยุโรป
และการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกา ส่งผลให้ IMF ปรับลดประมาณการอัตราการเติบโตทาง
เศรษฐกิจโลกลงอยู่ทร่ี อ้ ยละ 3.3 ซึ่งตํ่ากว่าปี 2554 ทีม่ อี ตั ราการเติบโตประมาณร้อยละ 3.8 และเนื่องจากปั จจุบนั
กิจกรรมทางเศรษฐกิจมีการเชื่อมโยงถึงกันทัวโลกส่
่
งผลให้เกิดการชะลอตัวทางเศรษฐกิจไปทัวทุ
่ กภูมภิ าค รวมถึง
ประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่และกําลังพัฒนาที่เป็ นแรงขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจโลก อาทิ จีนและอินเดีย ซึ่งมี
โครงสร้างเศรษฐกิจที่พ่งึ พาการส่งออกเป็ นหลัก โดยมียุโรปและสหรัฐอเมริกาเป็ นตลาดหลักที่สําคัญ เมื่อเกิด
วิกฤตทางเศรษฐกิจในภูมภิ าคดังกล่าวจึงส่งผลทําให้ปริมาณความต้องการสินค้าลดลงส่งผลกระทบต่อยอดส่งออก
สินค้าที่ลดลง อย่างไรก็ตาม ในปี 2555 การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนและอินเดียยังคงอยู่ในระดับสูงที่
ประมาณร้อยละ 7.8 และ 4.9 ตามลําดับ ในส่วนของราคานํ้ามันในตลาดโลกยังคงมีระดับราคาและความผันผวน
ค่อนข้างสูง ตามสถานการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ได้แก่ ความกังวลต่อปั ญหาหนี้สาธารณะในยุโรปการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ
สถานการณ์ความไม่สงบทางการเมืองในประเทศผูผ้ ลิตนํ้ ามัน และความขัดแย้งกรณีโครงการนิวเคลียร์ระหว่าง
ประเทศอิหร่านและตะวันตก ส่งผลให้การคาดการณ์ราคานํ้ามันทําได้ยาก สายการบินจึงต้องเผชิญกับความเสีย่ งจาก
ความผันผวนทีเ่ กิดขึน้ ซึ่งจะส่งผลต่อการประกอบการของสายการบินโดยตรงเนื่องจากราคานํ้ามันเป็ นปั จจัยการ
ผลิตทีส่ ําคัญและมีสดั ส่วนของต้นทุนสูง และทีส่ ําคัญการแข่งขันระหว่างสายการบินด้วยกันยังคงทวีความรุนแรง
อย่างต่ อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็ นการขยายเครือข่ายเส้นทางบิน ฝูงบิน และการแข่งขันด้านราคา ทัง้ จากสายการบิน
ภูม ิภ าคตะวัน ออกกลาง สายการบิน ต้น ทุ น ตํ่า และการเพิ่ม ศัก ยภาพ โดยการรวมตัวของกลุ่ม สายการบิน ใน
ลัก ษณะต่ างๆเพื่อเพิ่ม ขีด ความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่ อการเปลี่ยนแปลงภู ม ิท ัศ น์
(Landscape) ของการแข่งขันในหลายๆภูมภิ าคในอุตสาหกรรมการบินดังนัน้ การปรับตัวของสายการบินควบคู่กบั
การวางกลยุทธ์ในการบริหารจัดการอย่างชัดเจนรอบคอบและสอดคล้องทันต่อเหตุการณ์ จึงเป็ นสิง่ ทีม่ คี วามสําคัญ
ต่อการดําเนินงานเพือ่ รักษาความยังยื
่ นของสายการบิน
เพื่อรับมือกับความท้าทายดังกล่าวข้างต้น บริษทั ฯ ได้มกี ารทบทวนและปรับกลยุทธ์ เพื่อเตรียมพร้อม
รองรับสถานการณ์ต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ หรือมีความเป็ นไปได้ทจ่ี ะเกิดขึน้ ให้ครอบคลุมครบถ้วนในทุกด้าน ทัง้ ในแง่การ
เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการต้นทุน การบริหารจัดการการใช้น้ํ ามันอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการ
ประกันราคานํ้ ามันล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคานํ้ ามันในตลาดโลก การเพิม่ ศักยภาพ
ความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเส้นทางบิน พร้อมทัง้ ปรับเปลีย่ นตารางบินและแบบเครือ่ งบินให้สอดคล้อง
กับปริมาณความต้องการเดินทางของผู้โดยสาร ควบคู่กบั การดําเนิน กิจกรรมทางการตลาดและการขาย เพื่อ
กระตุน้ ความต้องการเดินทางอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังติดตามการดําเนินมาตรการต่างๆ ตามแผนกล
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ยุทธ์อย่างสมํ่าเสมอในทุกส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ด้านการนําระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ มาใช้ เพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพในงานบริการและการปฏิบตั งิ าน รวมทัง้ ยังมีการวางแผนรองรับเหตุการณ์ความไม่แน่ นอนต่างๆ ที่
อาจเกิดขึน้ เพือ่ ให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆ ได้รวดเร็วและทันท่วงที
สภาวะการขนส่งผูโ้ ดยสารทางอากาศ
สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (International Air Transportation Association : IATA) คาดการณ์
ปริมาณการขนส่งผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศทางอากาศโดยรวมของโลกในปี 2556 จะขยายตัวเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 4.5
ในขณะที่ปี 2555 ปริมาณการขนส่งผู้โดยสารระหว่างประเทศทางอากาศโดยรวมขยายตัวเพิม่ ขึ้นร้อยละ 6.0
โดยภูมภิ าคเอเชียมีการขยายตัวในอัตราตํ่ากว่าที่ร้อยละ 5.2 ในขณะที่ภูมภิ าคที่เติบโตมากที่สุด คือ ภูมภิ าค
ตะวัน ออกกลาง ซึ่งมีอตั ราการขยายตัวถึงร้อยละ 15.4 เนื่องจากเศรษฐกิจในภู ม ิภาคดังกล่าวมีก ารขยายตัว
ต่อเนื่อง และมีปริมาณการเดินทางสูงจากการขยายตัวของสายการบินในกลุ่มตะวันออกกลาง ซึ่งมีเป้ าหมายใน
การพัฒนาเมืองสําคัญในประเทศกลุ่มตะวันออกกลาง เพื่อใช้เป็ นศูนย์กลางการเดินทางไปยังทุกภูมภิ าคของโลก
โดยการขยายเครือข่ายเส้นทางบินอย่างครอบคลุมในทุกภูมภิ าค
สํา หรับ ประเทศไทย จากเหตุก ารณ์มหาอุทกภัยซึ่งเกิดขึ้นในภาคกลางรวมทัง้ ในเขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑลในช่วงไตรมาส 4 ของปี 2554 ได้ส่งผลให้ปริมาณผูโ้ ดยสารเข้า-ออกประเทศไทยในไตรมาสแรกปี 2555
มีก ารขยายตัวร้อยละ 6 ซึ่งมีอ ตั ราขยายตัวลดลงเมื่อ เทีย บกับ ช่ว งเดียวกัน ของปี ก่อ นทีข่ ยายตัวร้อยละ 9.1
อย่างไรก็ตาม จากมาตรการดําเนินการกระตุ้นการท่องเที่ยวของทัง้ ภาครัฐและเอกชนตลอดปี 2555 ได้ส่งผลให้
ภาพรวมของปี 2555 ปริม าณผู้โดยสารเข้า-ออกประเทศไทยเดือ นมกราคม-พฤศจิก ายน 2555 มีอตั ราการ
ขยายตัวถึงร้อยละ 13.2 ทัง้ นี้ ในส่วนของบริษทั ฯ เพื่อเพิม่ ปริมาณผูโ้ ดยสาร โดยการสร้างความพึงพอใจในการ
บริการและดึงดูดลูกค้าได้มากขึน้ ได้มกี ารพัฒ นาปรับปรุงผลิต ภัณ ฑ์ข องบริษ ัท ฯ อย่า งต่ อ เนื่ อ ง ให้ส ามารถ
แข่ง ขัน กับ คู่ แ ข่ง และตอบสนองความต้อ งการของลู ก ค้า ได้ม ากขึ้น รวมทัง้ มีก ารติด ตามปั จ จัย แวดล้อ ม
ต่ า งๆ ทางธุ ร กิจ การบิน ในทุ ก ระยะอย่า งใกล้ช ิด และต่ อ เนื่ อ ง เพื่อ ปรับ การดํา เนิ น การในแต่ ล ะส่ว นที่
เกีย่ วข้องให้สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว
ในช่วงเดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2555 มีสายการบินทีท่ าํ การบินประจําระหว่างประเทศของไทยรวม 104
สายการบิน ทําการขนส่งผูโ้ ดยสารรวม 38.5 ล้านคน เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 13.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2554
เป็ นผูโ้ ดยสารของบริษทั ฯ จํานวน 12.5 ล้านคน เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 10.9 ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ยังคงครองความเป็ นผูน้ ํ าตลาด
โดยมีสว่ นแบ่งการตลาดผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศร้อยละ 32.5 รองลงมา คือ สายการบินไทยแอร์เอเชีย คาเธย์แปซิฟิก
เอมิเรสต์ แอร์เอเชีย และโคเรียนแอร์ ซึง่ มีสว่ นแบ่งการตลาดร้อยละ 7.1 3.8 2.9 2.5 และ 2.4 ตามลําดับ
สภาวะการขนส่งสิ นค้าทางอากาศ
ปี 2556 สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) คาดการณ์ ปริมาณการขนส่งสินค้าระหว่าง
ประเทศทางอากาศโดยรวมจะขยายตัวเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 2.4 โดยในปี 2555 ปริมาณการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
ทางอากาศโดยรวมหดตัวลดลงร้อยละ -1.9 โดยภูม ิภ าคเอเชียมีอตั ราการหดตัวลดลงมากกว่าที่ร้อยละ -6.2
ในขณะทีภ่ มู ภิ าคทีม่ กี ารขยายตัวมากทีส่ ดุ คือ ภูมภิ าคตะวันออกกลาง ซึง่ มีอตั ราการขยายตัวร้อยละ 14.8
ในส่วนของการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศของไทยได้ฟ้ื นตัวกลับมามีอตั ราการขยายตัวในปี 2555
โดยในช่วงเดือ นมกราคม-พฤศจิกายน ประเทศไทยมีปริมาณการขนส่งสินค้ารวม 1,234,160 ตัน เพิม่ ขึน้ จาก
ช่วงเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ 5.8 เป็ นการขนส่งสินค้าขาออก 695,611 ตัน เพิม่ ขึน้ จากช่วงเดียวกันของปี 2554
ร้อยละ 3.5 ส่วนสินค้าขาเข้ามีปริมาณการขนส่ง 538,548 ตัน เพิม่ ขึน้ จากช่วงเดียวกันของปี 2554 ร้อยละ 9.1
________________________________________________________________________

ส่วนที่ 1-4 หน้าที่ 44

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

สําหรับบริษทั ฯ มีปริมาณการขนส่งสินค้าขาออก 289,346 ตัน คิดเป็ นส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 41.6 มีปริมาณการ
ขนส่งลดลงจากปี 2554 ร้อยละ -2.9 และมีปริมาณขนส่งสินค้าขาเข้า 248,655 ตัน คิดเป็ นส่วนแบ่งตลาดร้อยละ
46.2 มีปริมาณการขนส่งเพิม่ ขึน้ จากปี 2554 ร้อยละ 2.6 ตลาดโดยรวมสินค้าขาออกมีปริมาณสูงกว่าสินค้าขา
เข้า สําหรับ ตลาดภู ม ิภาคที่ม ีก ารขนส่งสิน ค้าทางอากาศมาก ได้แก่ ฮ่องกง โตเกียว สิงคโปร์ ไทเป และโซล
สําหรับตลาดข้ามทวีป ได้แก่ แฟรงค์เฟิ รต์ ลอนดอน อัมสเตอร์ดมั ซูรคิ และปารีส ตามลําดับ
การแข่งขันของอุตสาหกรรมการบินภายในประเทศ
ตลาดผูโ้ ดยสารภายในประเทศในปี 2555 ตัง้ แต่เดือนมกราคม-พฤศจิกายน ยังคงมีการขยายตัวเพิม่ ขึน้
อย่างต่อเนื่อง โดยปั จจุบนั ธุรกิจสายการบินภายในประเทศ มีการแข่งขันทางด้านราคาทีร่ ุนแรงยิง่ ขึน้ พร้อมทัง้ ยัง
เสนอทางเลือกในรูป แบบที่ห ลากหลาย เพื่อดึงดูดผู้โดยสาร ปั จจุบนั สายการบิน ที่ให้บริการภายในประเทศมี
จํานวนทัง้ สิน้ 10 สายการบิน ได้แก่ การบินไทย บางกอกแอร์เวย์ เอสจีเอแอร์ไลน์ แฮปปี้ แอร์ บิสสิเนสแอร์ กานต์
แอร์ โซล่าร์ แอร์ และเป็ นสายการบินต้นทุนตํ่า 3 สายการบิน ได้แก่ ไทยแอร์เอเชีย นกแอร์ และโอเรียนไทยแอร์
ไลน์ ซึง่ ในปี 2555 ตัง้ แต่เดือนมกราคม-พฤศจิกายน มีผโู้ ดยสารเดินทางภายในประเทศรวม 15.9 ล้านคน เพิม่ ขึน้
จากปี 2554 ร้อยละ 18.2 โดยบริษทั ฯ ยังคงเป็ นสายการบินทีม่ กี ารขนส่งผูโ้ ดยสารมากทีส่ ุดอยู่ท่ี 5.2 ล้านคน คิด
เป็ นส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 32.6 ส่วนสายการบินอื่น คือ ไทยแอร์เอเชีย นกแอร์ บางกอกแอร์เวย์ โอเรียนไทยแอร์
ไลน์ เอสจีเอแอร์ไลน์ แฮปปี้ แอร์ บิสสิเนสแอร์ กานต์แอร์ และโซล่าร์แอร์ มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 25.7 21.8 14.2
4.7 0.9 0.1 0.1 0.04 และ 0.04 ตามลําดับ
การแข่งขันในอุตสาหกรรมการบินระหว่างประเทศ
ในปี 2555 สายการบิน ต่างๆ ได้ม กี ารปรับการดํา เนินการให้สามารถตอบสนองสอดคล้องกับ ความ
ต้องการของผูโ้ ดยสารและเหมาะสมกับสถานการณ์ ซึ่งมีทงั ้ สายการบินหลักทีใ่ ห้บริการเต็มรูปแบบ และสายการ
บินต้นทุนตํ่า โดยเฉพาะสายการบินจากภูมภิ าคตะวันออกกลาง ซึ่งมีความพยายามอย่างยิง่ ในการใช้เมืองต่างๆ
ในตะวันออกกลางในฐานะศูน ย์กลางการเชื่อมต่อการเดินทางระหว่า งภูม ภิ าค ควบคู่ก บั การขยายเครือ ข่า ย
เส้น ทางบิน โดยอาศัย ฝูงบิน ขนาดใหญ่ทีพ่ ร้อ มขยายการบินไปทัวทุ
่ กภูมภิ าคของโลก ทําให้การแข่งขันทาง
ธุรกิจการบินทวีความรุนแรงมากขึน้ อย่างเห็นได้ชดั นอกจากนัน้ การคาดการณ์ เศรษฐกิจเอเชียโดยเฉพาะจีน
และอินเดีย ซึ่งยังคงมีแนวโน้มเติบโต ได้เสริมสร้างความมันใจให้
่
แก่สายการบินต่างๆ ว่าการเดินทางในภูมภิ าค
เอเชียจะยังคงมีการขยายตัวต่อไป ทําให้แม้แต่สายการบินต้นทุนตํ่าก็มแี นวโน้มที่จะขยายการให้บริการเพิม่ ขึน้ ใน
ภูมภิ าคดังกล่าว ยิง่ เป็ นปั จจัยผลักดันให้สภาวะการแข่งขันทีร่ ุนแรงขยายตัวกว้างขวางมากขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่
การแข่งขันด้านราคา

________________________________________________________________________

ส่วนที่ 1-4 หน้าที่ 45

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

การจัดหาผลิ ตภัณฑ์หรือบริ การ

กําลังการผลิ ตและปริมาณการผลิ ตที่เกี่ยวข้องกับการบิน
ปี 2555

-

จํานวนเครือ่ งบินทีใ่ ช้บริการ2)
(Number of Aircraft)

-

ปี 2554

ปี 2553

(ลํา)

95

89

84

จุดหมายปลายทาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)
(Number of Destinations)

(จุดบิน)

73

72

72

ระยะทางบิน
(Kilometres Flown)

(พันกม.)

255,121

250,147

243,147

จํานวนการลงของเครื่องบิน
(Number of Landings)

(ครัง้ )

93,155

88,734

87,645

-

จํานวนชัวโมงปฏิ
่
บตั กิ ารบิน
(Flight Hours)

(ชัวโมง/ปี
่
)

364,536

355,815

341,165

-

ชัวโมงการใช้
่
เครือ่ งบินโดยเฉลีย่
(Aircraft Utilization)

(ชัวโมง/วั
่
น)

11.5

11.7

11.4

การขนส่งผู้โดยสาร
-

ปริมาณทีน่ งั ่
(Available Seats Kilometer)

(ล้านทีน่ ง-กม.)
ั่

79,231

78,533

75,600

-

ปริมาณการขนส่งผูโ้ ดยสาร

(ล้านคน-กม.)

60,679

55,267

55,676

(Revenue Passenger Kilometer)
-

อัตราส่วนการขนส่งผูโ้ ดยสาร
(Cabin Factor)

(ร้อยละ)

76.6

70.4

73.6

-

จํานวนผูโ้ ดยสาร
(Number of Passengers)

(พันคน)

20,615

18,398

18,165

-

รายได้จากผูโ้ ดยสารเฉลีย่ ต่อหน่วย3)
(Passenger Yield)

(บาท/คน-กม.)

2.72

2.75

2.57

การขนส่งสิ นค้าและไปรษณี ยภัณฑ์
-

ปริมาณการผลิตพัสดุภณ
ั ฑ์
(Available Dead Load TonKilometer)

(ล้านตัน-กม.)

4,892

4,919

4,708

-

ปริมาณการขนส่งพัสดุภณ
ั ฑ์
(Revenue Freight Ton- Kilometer)

(ล้านตัน-กม.)

2,653

2,766

2,895
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บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

ปี 2555
-

อัตราการขนส่งพัสดุภณ
ั ฑ์

ปี 2554

ปี 2553

(ร้อยละ)

54.2

56.2

61.5

(พันกก.)

679,120

689,640

713,931

(บาท/ตัน-กม.)

9.78

9.89

9.50

(ล้านตัน-กม.)

12,023

11,987

11,516

(ล้านตัน-กม.)

8,230

7,836

7,997

(ร้อยละ)

68.4

65.4

69.4

(บาท/ตัน-กม.)

23.30

23.06

21.49

(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 :
(2)
(3)

ไม่รวมเครือ่ งบินทีบ่ ริษทั ฯ ให้บริษทั สายการบินนกแอร์ จํากัด เช่า และเครือ่ งบินปลดประจําการ
รายได้รวมเงินประกันภัย และค่าธรรมเนียมนํ้ามันเรียกเก็บจากผูโ้ ดยสาร/ผูข้ นส่งสินค้า
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บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

โครงสร้างค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงานและปัจจัยการผลิ ตที่สาํ คัญ
ค่า ใช้จ่า ยที่สาํ คัญ ในการดํา เนินงานของบริษ ัท ฯ ประกอบด้ว ย ค่า ใช้จ่า ยที่เ กี่ย วข้อ งกับการจัดหาเครื่องบินเพื่อนํามาใช้
บริการ ค่าใช้จ่ายนํ้ ามันอากาศยานที่ใช้ในการบิน ค่าใช้จ่ายด้านพนั กงานซึ่งเป็ นทรัพ ยากรที่สําคัญ ในธุรกิจการให้บริก าร และ
ค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับการบินอื่นๆ

ปี 2555
ล้านบาท

ปี 2554

ร้อยละ

ล้านบาท

ปี 2553

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

- ค่านํ้ามันเครือ่ งบิน

77,481

39.6

76,389

39.5

56,519

32.7

- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน

31,544

16.1

30,964

16.0

34,484

20.0

- ค่าบริการการบิน

20,693

10.6

20,428

10.6

19,064

11.0

5,547

2.8

5,485

3.0

5,092

2.9

- ค่าซ่อมแซมและซ่อมบํารุงอากาศยาน

11,288

5.8

11,698

6.0

9,675

5.6

- ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจําหน่าย

20,424

10.4

19,978

10.3

20,225

11.7

- ค่าเช่าเครือ่ งบินและอะไหล่

3,683

1.9

5,429

2.8

4,331

2.5

- ค่าสินค้าและพัสดุใช้ไป

9,415

4.8

9,042

4.7

9,046

5.2

- ค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับการขายและโฆษณา

6,467

3.3

5,816

3.0

6,061

3.5

760

0.5

733

0.4

675

0.4

8,169

4.2

7,623

3.9

7,426

4.4

195,471

100.0

193,585

100.0

172,598

100.0

- ค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับนักบิน
และลูกเรือ

- ค่าใช้จา่ ยด้านการประกันภัย
- ค่าใช้จา่ ยดําเนินงานอื่น
รวม

การจัดหานํ้ามันเครื่องบิน

ราคานํ้ ามันเครื่องบินที่บริษัทฯ จัดซื้อ จะแปรผันไปตามราคานํ้ ามันอากาศยานตลาดจร (Jet spot
price) ซึ่งจะแปรผันตามราคานํ้ ามันดิบอีกทีหนึ่ง โดยทัวไปแล้
่
ว ราคานํ้ามันเครื่องบินตลาดจร (Jet spot price)
จะมีค วามผัน ผวนสูงและไม่อาจคาดการณ์ล่วงหน้า ได้ โดยในอดีตที่ผ่านมามีปัจจัยสําคัญทีท่ ําให้เกิดความผัน
ผวนได้แก่ อุปสงค์และอุปทาน สภาพอากาศ และสถานการณ์ การเมืองในประเทศต่างๆ และการเคลื่อนย้ายของ
เงินทุนเข้าสูห่ รือออกจากสินค้าโภคภัณฑ์
บริษทั ฯ จัดซื้อนํ้ามันเครื่องบินโดยใช้ราคาอ้างอิงเป็ นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ ต้นทุนค่านํ้ามันเครื่องบิน
ของบริษั ท ฯ ในปี 2554 คิด เป็ นร้อ ยละ 39.5 ของค่ า ใช้จ่ า ยในการดํ า เนิ น งานของบริษัท ฯ และในปี 2555
คิดเป็ นร้อยละ 39.6 ของค่าใช้จา่ ยในการดําเนินงานของบริษทั ฯ
บริษัทฯ ได้ดําเนินการจัดซื้อนํ้า มันเครือ่ งบินจากผู้จาํ หน่ า ยนํ้ามัน ในทุก สถานีที่บริษทั ฯ ให้บริก าร
การบิน โดยบริษทั ฯ ส่งหนังสือเชิญ ถึงผูจ้ ําหน่ ายนํ้ ามันทุกบริษทั ณ สถานีนัน้ ๆ ภายหลังจากที่ได้รบั ข้อเสนอ
ราคาจากผูจ้ ําหน่ ายนํ้ ามันเครื่องบินและได้ดําเนินการเจรจาต่อรองจนเป็ นทีส่ น้ิ สุด บริษทั ฯ จึงจะตกลงทําสัญญา
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บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

ซึ่งมีอายุสญ
ั ญาตามทีต่ กลงกัน (โดยทั ่วไปคือ 1 ปี แต่มบี างกรณีทเี่ ป็ น 6 เดือนหรือ 2 ปี ) อีกทัง้ บริษ ัท ฯ และ
สายการบินที่เป็ น สมาชิก กลุ่ม พัน ธมิตรการบินสตาร์ อัลไลแอนซ์ ได้ร่ว มกัน จัดซื้อนํ้ า มัน ฯ ในบางสถานีเป็ น
ครัง้ คราว หากเห็นว่าบริษทั ฯ จะสามารถ ซือ้ นํ้ามันฯได้ในราคาทีต่ ่าํ ลง
สําหรับปี 2555 นัน้ บริษทั ฯ ได้ซ้อื นํ้ามันเครือ่ งบินจากผูจ้ าํ หน่ ายนํ้ามันในประเทศไทยเป็ นส่วนใหญ่
สําหรับปริมาณความต้องการใช้ภายในประเทศ และจัดซื้อจากผูจ้ ําหน่ ายนํ้ ามันฯ ภายนอกประเทศไทยสําหรับ
ปริมาณความต้องการใช้ภายนอกประเทศไทย ในการซื้อนํ้ ามันเครื่องบิน บริษทั ฯ มิได้พจิ ารณาเฉพาะด้านราคา
เท่านัน้ แต่ยงั พิจารณาถึงความมันคงในการจั
่
ดส่งนํ้ ามันและความจําเป็ นในการรักษาความสัมพันธ์ระยะยาวกับ
ผู้จําหน่ ายด้วย หากแต่ในบางประเทศ เช่น ประเทศจีน ลาว เวีย ดนาม และพม่า บริษ ทั ฯ จะต้อ งซื้อ นํ้ า มัน
เครือ่ งบินจากผูจ้ าํ หน่ ายนํ้ามันทีม่ เี พียงรายเดียวเท่านัน้
บริษัทฯ ซื้อนํ้ ามันเครื่องบินจากผู้จําหน่ ายนํ้ ามันในประเทศไทย ได้แก่ บริษัท บางจากปิ โตรเลียม
จํากัด (มหาชน) บริษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) บริษทั Chevron บริษทั ExxonMobil Aviation และบริษทั Shell
Aviation โดยบริษทั ฯ เชื่อว่าในกรณีทผ่ี จู้ าํ หน่ ายรายใดประสบกับปั ญหาไม่สามารถจัดหานํ้ามันให้แก่บริษทั ฯ ได้
ผูจ้ าํ หน่ายนํ้ามันรายอื่น จะสามารถจัดหานํ้ามันทดแทนตามความต้องการของบริษทั ฯ ได้
บริษัท ฯ ใช้บริก ารจัด ส่งและเติม นํ้ ามัน ณ ท่ าอากาศยานสุวรรณภูม ิ จากบริษัท บริก ารเชื้อเพลิง
การบินกรุงเทพ จํา กัด (มหาชน) ซึ่ ง เป็ น บริษ ัท จดทะเบีย นในตลาดหลัก ทรัพ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย โดยมี
บริษัท ฯ และบริษัท ผู้จาํ หน่ า ยนํ้า มัน อีก 8 รายเป็ น ผู้ถือ หุ้น บริษัท บริก ารเชื้อ เพลิง การบิน กรุง เทพ จํา กัด
(มหาชน) เป็ นผูป้ ระกอบการเพียงรายเดียวทีไ่ ด้รบั สิทธิในการเป็ นผูด้ าํ เนินธุรกิจบริการคลังเก็บรักษานํ้ามันทีท่ ่าอากาศ
ยานสุวรรณภูม ิ และเป็ น 1 ใน 2 ผูป้ ระกอบการ ทีใ่ ห้บริการเติมนํ้ามันเครื่องบินแก่เครื่องบินทีท่ ่าอากาศยานสุวรรณ
ภูม ิ ในฐานะทีบ่ ริษทั ฯ เป็ น ผูถ้ อื หุ น้ ทีเ่ ป็ น สายการบินเพียงรายเดียวในบริษทั บริการเชื้อเพลิงการบิน กรุงเทพ
จํากัด (มหาชน) บริษ ัทฯ จึงเป็ นสายการบินเดียวที่สามารถรับ การจัดส่งนํ้ ามัน ที่ซ้ือจากผู้จํา หน่ า ยนํ้า มัน ราย
อื่น ๆ ที่ม ไิ ด้เ ป็ น ผู ้ถ ือ หุ ้น ของบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) และใช้บริการเติมนํ้ ามัน
เครือ่ งบินของบริษทั บริการเชือ้ เพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ได้
ในปี 2555 บริษัท ฯ ได้ซ้ือนํ้ ามัน เครื่อ งบิน เพื่อ การส่งมอบที่ท่ าอากาศยานสุวรรณภู ม ิ จากบริษัท
บางจากปิ โตรเลียม จํากัด (มหาชน) คิดเป็ นร้อยละ 39.3 ของปริมาณความต้องการนํ้ ามันเครื่องบินของบริษทั ฯ
และจากการที่บริษัท บางจากปิ โตรเลียม จํากัด (มหาชน) ไม่ได้เป็ นผู้ถือหุ้นในบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบิน
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงเป็ นสายการบินเพียงรายเดียวทีบ่ ริษ ัท บางจากปิ โ ตรเลีย ม จํา กัด
(มหาชน) สามารถจัด ส่ง นํ้า มัน อากาศยานที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ ได้ จึงทําให้ในบางครัง้ ราคานํ้ามันทีบ่ ริษทั
บางจากปิ โตรเลียม จํากัด (มหาชน) จําหน่ ายให้แก่บริษทั ฯ มักเป็ นราคาทีเ่ อื้อประโยชน์ต่อบริษทั ฯ และสามารถ
ควบคุมต้นทุนค่านํ้ ามันเครื่องบินของบริษทั ฯ ได้บางส่วนอี ก ทัง้ บริษั ท ฯ ได้ ดํา เนิ น การบริห ารจัด การการใช้
นํ้ า มัน เครื่องบินให้ ม ีป ระสิท ธิภ าพมากขึ้ น โดยวางแผนการบิน และการบรรทุ ก ให้มปี ระสิทธิภาพมาก
ยิง่ ขึน้ การทําความสะอาดลําตัวเครือ่ งและเครือ่ งยนต์ ตลอดจนควบคุมปริมาณสํารองนํ้ามันเครือ่ งบินสําหรับแต่ละ
เทีย่ วบิน และการทําธุรกรรมป้ องกันความเสีย่ งราคานํ้ามันเครือ่ งบินในปริมาณทีม่ ากขึน้
บริษทั ฯ มีนโยบายบริหารความเสีย่ งราคานํ้ามันเครือ่ งบินเพื่อให้สามารถทําการป้ องกันความเสีย่ งได้
ไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 80 ของความต้องการนํ้ามันเครือ่ งบินของบริษทั ฯ โดยมีระยะเวลาครัง้ ละไม่เกิน
18 เดือน ทัง้ นี้ การป้ องกัน ความเสี่ยงในปริม าณที่สูงหรือตํ่ากว่าระดับที่กําหนดไว้น้ี จะต้องได้รบั อนุ ม ตั ิจ าก
คณะกรรมการบริษทั ฯ โดยส่วนใหญ่บริษทั ฯ จัดทําประกันความเสีย่ งราคานํ้ ามันฯ ด้วยเครื่องมือทางการเงิน
แบบ 3 Ways Zero Cost Collar โดยสัญ ญาดังกล่าวมีอายุสญ
ั ญา 6 เดือนถึง 1 ปี และบริษทั ฯ สามารถเรีย ก
________________________________________________________________________
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เก็บ เงิน ชดเชยค่า นํ้ า มัน ส่ว นเพิม่ ของบริษ ัท ฯ ผ่า นทางค่า ธรรมเนีย มชดเชยค่านํ้ ามันได้บางส่วน ขึ้นอยู่กบั
สภาวะของตลาด การแข่งขัน ความผันผวนของราคานํ้ ามันอากาศยาน การตอบสนองของตลาด และการประมาณ
การค่าใช้จ่ายนํ้ามันเครือ่ งบินทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง

การจัดหาประกันภัย
บริษทั ฯ มีการประกันภัยผูโ้ ดยสารและประกันความรับผิดชดใช้ตามกฎหมายอันเนื่องจากการรับขนส่ง
ทางอากาศ และได้ทาํ การประกันอากาศยานสําหรับการสูญเสียและเสียหายซึง่ รวมถึงภัยสงคราม ภายใต้กฎหมายไทย
บริษ ั ท ฯ ต้ อ งทํา ประกัน ภัย ผ่ า นบริษ ั ท ประกัน ของไทยที่ ทํา ประกัน ภัย ต่ อ สํา หรับ ความเสี่ ย ที่เกี่ยวข้อง
ทัง้ หมดภายนอกประเทศไทย เบีย้ ประกันของบริษทั ฯ และวงเงินคุม้ ครองอยูใ่ นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
บริษัทฯ ตกลงชําระเบี้ยประกันภัย จํานวน 22.8 ล้านเหรียญสหรัฐ สําหรับปี 2555 โดยอ้างอิงจาก
มูลค่าฝูงบิน ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2554 จํานวน 6,615.5 ล้านเหรียญสหรัฐ
จํานวนเบี้ยประกันภัยของบริษทั ฯ ได้รบั ผลกระทบไม่เพียงแต่จากเหตุการณ์ และอุบตั เิ หตุทเ่ี กี่ยวกับ
บริษทั ฯ เท่านัน้ แต่ยงั ได้รบั ผลกระทบจากเหตุการณ์และอุบตั เิ หตุทเ่ี กิดกับสายการบินอื่นๆ ทัวโลก
่
ซึง่ เหตุการณ์
หลายเหตุ ก ารณ์ เกี่ ย วกับ สายการบิน ที่ เกิ ด ขึ้น ทัว่ โลกในปี ก่ อ นหน้ า นี้ ทํ า ให้ บ ริษั ท ฯ คาดว่ า โดยรวมแล้ ว
เบีย้ ประกันภัยสําหรับสายการบินรวมถึงเบีย้ ประกันภัยของบริษทั ฯ มีแนวโน้มจะเพิม่ สูงขึน้
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5. สิ นทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิ จ
สิ นทรัพย์หลักของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย
หน่ วย: ล้านบาท

มูลค่าตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ประเภท
เครือ่ งบิน

69,413.81

เครือ่ งบินภายใต้สญ
ั ญาเช่าทางการเงิน

122,730.85

อุปกรณ์การบินหมุนเวียน

14,079.04

เครือ่ งมือ โรงซ่อมและอุปกรณ์

5,324.32

ทีด่ นิ อาคารและค่าปรับปรุง

7,019.93

รวม

218,567.95

ลักษณะสําคัญของสิ นทรัพย์หลัก
เครื่องบิน
ณ วันที่ 31 ธัน วาคม 2555 บริษัทฯ มีเครื่องบินจํานวน 111 ลํา แบ่ งเป็ น เครื่องบินที่เป็ น สินทรัพ ย์ของบริษัท ฯ
จํานวน 58 ลํา เครื่องบินภายใต้สญ
ั ญาเช่าทางการเงิน (Financial Lease) จํานวน 35 ลํา และเครื่องบินภายใต้สญ
ั ญาเช่า
ดําเนินงาน (Operating Lease) จํานวน 18 ลํา
จํานวนเครื่องบินที่บริ ษทั ฯ มี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
จํานวน
(ลํา)

อายุเฉลี่ย
(ปี )

เครื่องบิน
ที่เป็ นกรรมสิ ทธิ์
ของบริ ษทั ฯ

เครื่องบิน
ภายใต้สญ
ั ญาเช่าทาง
การเงิ น (Financial Lease)

เครื่องบินภายใต้
สัญญาเช่าดําเนิ นงาน
(Operating Lease)

โบอิง้ 747-400

18

16.6

141)

4

-

โบอิง้ 777-300

6

13.1

6

-

-

โบอิง้ 777-200ER

6

5.8

-

6

-

โบอิง้ 777-200

8

15.8

6

-

2

โบอิง้ 737-400

9

19.0

62)

-

3

โบอิง้ 777-300ER

7

3.9

-

-

73)

แอร์บสั A340-600

6

6.8

-

6

-

แอร์บสั A340-500

4

7.1

1

3

-

แอร์บสั A330-300

25

8.8

10

13

2

ประเภทเครื่องบิน
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จํานวน
(ลํา)

อายุเฉลี่ย
(ปี )

เครื่องบิน
ที่เป็ นกรรมสิ ทธิ์
ของบริ ษทั ฯ

เครื่องบิน
ภายใต้สญ
ั ญาเช่าทาง
การเงิ น (Financial Lease)

เครื่องบินภายใต้
สัญญาเช่าดําเนิ นงาน
(Operating Lease)

แอร์บสั A320-200

4

0.4

-

-

4

แอร์บสั A380-800

3

0.1

-

3

-

แอร์บสั A300-600R

13

18.3

13

-

-

เอทีอาร์ 72

2

22.8

24)

-

-

111

11.8

35

18

ประเภทเครื่องบิน

รวม

58

หมายเหตุ :
1) เป็ น Freighter A/C จํานวน 2 ลํา
2) บริษทั ฯ ให้บริษทั สายการบินนกแอร์ จํากัด เช่าดําเนินงานเครือ่ งบินแบบโบอิ้ง 737-400 จํานวน 4 ลํา
3) เป็ นเครือ่ งบินเช่าาดําเนินงานระยะสัน้ (2-3 ปี ) จํานวน 5 ลํา จาก Jet Airways (India) Ltd.
4) บริษทั ฯ ให้บริษทั สายการบินนกแอร์ จํากัด เช่าดําเนินงานเครือ่ งบินแบบ เอ ที อาร์ 72 จํานวน 2 ลํา

เครื่องบินที่เป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ประเภทเครื่องบิน

จํานวน
( ลํา)

ลักษณะสําคัญ

โบอิง้ 747-400

14

โบอิง้ 777-200

6

เครือ่ งบินพิสยั กลาง สําหรับเส้นทางบินในภูมภิ าค

โบอิง้ 777-300

4

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

56
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เครื่องบินภายใต้สญ
ั ญาเช่าทางการเงิ น (Financial Lease) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ประเภท
เครื่องบิน

โบอิง้ 747-400

โบอิง้ 777-200ER

แอร์บสั A330-300

จํานวน
(ลํา)

4

6

13

ระยะเวลา
คงเหลือตามสัญญา (ปี )

ยอดคงเหลือของภาระผูกพัน*
(ล้านบาท)

รายละเอียด
เครื่องบิน
(ลําที่)

วันสิ้ นสุด
สัญญาเช่า

เครือ่ งบินพิสยั ไกล

โบอิง้ 747-400#15

5 มิ.ย. 2556

0.4

1.4

256.5

884.4

สําหรับเส้นทางบิน

โบอิง้ 747-400#16

5 มิ.ย. 2556

0.4

1.4

258.1

890.1

ข้ามทวีป

โบอิง้ 747-400#17

19 ต.ค. 2558

2.8

3.8

1,319.8

2,012.5

โบอิง้ 747-400#18

19 ต.ค. 2558

2.8

3.8

1,319.8

2,012.5

เครือ่ งบินพิสยั ไกล

โบอิง้ 777-200ER#1

2 พ.ย. 2561

5.8

6.8

2,073.8

2,401.6

สําหรับเส้นทางบิน

โบอิง้ 777-200ER#2

8 พ.ย. 2561

5.9

6.9

2,077.3

2,405.6

ข้ามทวีป

โบอิง้ 777-200ER#3

8 พ.ย. 2561

5.9

6.9

2,077.3

2,405.6

โบอิง้ 777-200ER#4

15 พ.ย. 2561

5.9

6.9

2,093.4

2,424.3

โบอิง้ 777-200ER#5

24 ก.ย. 2562

5.0

6.0

1,384.5

1,685.4

โบอิง้ 777-200ER#6

29 ต.ค. 2562

5.3

6.3

1,461.7

1,758.9

เครือ่ งบินพิสยั กลาง

แอร์บสั 330-300#13(S)

1 เม.ย. 2564

8.3

9.3

1,360.9

2,116.4

สําหรับเส้นทางบินใน

แอร์บสั 330-300#14

7 พ.ค. 2564

8.1

9.4

1,390.9

2,175.1

ภูมภิ าค

แอร์บสั 330-300#15

29 ก.ค. 2564

7.1

9.6

1,566.9

2,199.9

ลักษณะสําคัญ
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31 ธันวาคม 2554
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ประเภท
เครื่องบิน

จํานวน
(ลํา)

ลักษณะสําคัญ
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ระยะเวลา
คงเหลือตามสัญญา (ปี )

ยอดคงเหลือของภาระผูกพัน*
(ล้านบาท)

รายละเอียด
เครื่องบิน
(ลําที่)

วันสิ้ นสุด
สัญญาเช่า

แอร์บสั 330-300#16

23 ธ.ค. 2564

7.5

8.5

1,495.2

1,683.3

แอร์บสั 330-300#17

23 ธ.ค.2564

7.5

8.5

1,482.4

1,668.9

แอร์บสั 330-300#18

23 ธ.ค. 2564

7.5

8.5

1,479.9

1,666.2

แอร์บสั 330-300#19

29 มี.ค. 2565

7.8

8.8

1,648.5

1,851.6

แอร์บสั 330-300#20

29 มี.ค. 2565

7.8

8.8

1,657.6

1,861.8

แอร์บสั 330-300#21

16 พ.ย. 2565

10.9

11.9

2,397.7

2,605.7

แอร์บสั 330-300#22

6 ธ.ค. 2566

10.9

11.9

2,463.8

2,677.4

แอร์บสั 330-300# 23

23 ก.พ. 2567

11.2

-

2,408.1

-

แอร์บสั 330-300# 24

18 ก.ย. 2570

15.0

-

37.1

-

18 ก.ย. 2567

12.0

-

2,278.3

-

18 ก.ย. 2560

5.0

-

446.7

-

19 ต.ค. 2570

15.0

-

37.1

-

21 ต.ค. 2567

12.0

-

2,303.3

-

19 ต.ค. 2560

5.0

-

468.0

-

แอร์บสั 330-300# 25

ส่วนที่ 1-5 หน้าที่ 4

สิ้ นสุดวันที่
สิ้ นสุดวันที่
สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2555

สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2554

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

ลักษณะสําคัญ

ประเภท
เครื่องบิน

จํานวน
(ลํา)

แอร์บสั A340-600

6

เครือ่ งบินพิสยั ไกล
สําหรับเส้นทางบิน
ข้ามทวีป

แอร์บสั A340-500

3

แอร์บสั A380-800

3

เครือ่ งบินพิสยั ไกล
พิเศษ สําหรับเส้นทาง
บินข้ามทวีป
เครือ่ งบินพิสยั ไกล
ขนาดใหญ่มาก

รวม

35

แบบ 56-1

รายละเอียด
เครื่องบิน
(ลําที่)

วันสิ้ นสุด
สัญญาเช่า

แอร์บสั 340-600#1
แอร์บสั 340-600#2
แอร์บสั 340-600#3
แอร์บสั 340-600#4
แอร์บสั 340-600#5
แอร์บสั 340-600#6
แอร์บสั 340-500#1
แอร์บสั 340-500#2
แอร์บสั 340-500#3
แอร์บสั 380-800#1
แอร์บสั 380-800#2
แอร์บสั 380-800#3

29 มิ.ย. 2560
26 ก.ค. 2560
5 ต.ค. 2560
28 พ.ย. 2560
9 ธ.ค. 2560
29 ต.ค. 2563
6 เม.ย. 2560
29 เม.ย. 2560
25 ต.ค. 2560
26 ก.ย. 2567
28 พ.ย. 2567
20 ธ.ค. 2567

ระยะเวลา
คงเหลือตามสัญญา (ปี )

ยอดคงเหลือของภาระผูกพัน*
(ล้านบาท)

สิ้ นสุดวันที่
สิ้ นสุดวันที่
สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2555
4.5
5.5
1,502.0
4.6
5.6
1,584.6
4.8
5.8
1,709.0
4.9
5.9
1,750.3
4.9
5.9
1,762.7
7.8
8.8
1,733.7
4.3
5.3
1,368.4
4.3
5.3
1,367.5
4.8
5.8
1,645.3
12.0
5,591.6
12.0
6,043.6
12.0
6,352.9

7.12

6.29

71,657.9

สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2554
1,838.0
1,920.4
2,052.6
2,099.4
2,114.2
1,950.5
1,674.1
1,673.2
1,976.0
-

57,896.0

หมายเหตุ :
* ภาระผูกพันทีบ่ ริษทั ฯ ต้องจ่ายให้แก่ผใู้ ห้เช่า ซึง่ ตามสัญญากําหนดไว้เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ คํานวณเป็ นมูลค่าสกุลเงินบาท ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2555 โดยใช้อตั ราแลกเปลีย่ น 30.7775 บาท ต่อ
เหรียญสหรัฐ 40.8603 บาทต่อยูโร และ 35.796 บาทต่อ 100 เยนญีป่ ่ ุน และคํานวณเป็ นมูลค่าสกุลเงินบาท ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2554 โดยใช้อตั ราแลกเปลีย่ น 31.83190 บาทต่อเหรียญสหรัฐ 41.33970
บาทต่อยูโร และ 41.2406 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 2555

ประเภท

จํานวน

เครื่องบิน

(ลํา)

โบอิง้ 777-200

โบอิง้ 737-400

โบอิง้ 777-300ER

2

3

7

รายละเอียด
ลักษณะสําคัญ

เครื่องบิน
(ลําที่)

วันสิ้ นสุด
สัญญาเช่า

ระยะเวลาเช่าที่เหลือ (ปี )

ยอดคงเหลือของภาระผูกพัน*
(ล้านบาท)

สิ้ นสุดวันที่
สิ้ นสุดวันที่
สิ้ นสุดวันที่
สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554

สิ ทธิ การซื้อ
เครื่องบินเมื่อ
สิ้ นสุดสัญญาเช่า
ดําเนิ นงาน

โบอิง้ 777-200#5

15 ส.ค.
2559

3.6

4.6

523.4

682.6

มี(1)

โบอิง้ 777-200#6

29 ก.ย.
2559

3.7

4.8

519.3

678.5

มี(1)

โบอิง้ 737-400#8

9 ธ.ค. 2557

1.9

2.9

129.2

200.5

มี(2)

โบอิง้ 737-400#9

16 ธ.ค. 2557

2.0

3.0

129.2

200.5

มี(2)

โบอิง้ 737-400#10

6 ม.ค. 2558

2.0

3.0

134.6

206.1

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

0.4

1.4

135.4

560.2

ไม่มี

0.4

1.4

135.4

560.2

ไม่มี

0.4

1.4

135.4

560.2

ไม่มี

โบอิง้ 777-300ER#4 29 ก.ค. 2556
โบอิง้ 777-300ER#5 10 พ.ย. 2556
โบอิง้ 777-300ER#6 2 ส.ค. 2567
โบอิง้ 777-300ER#7 30 ต.ค. 2567

0.6
0.9
11.6
11.8

1.6
1.9
-

216.0
360.0
4,842.9
4,930.7

670.4
819.3
-

ไม่มี
ไม่มี

เครือ่ งบินพิสยั
กลาง สําหรับ
เส้นทางบินใน
ภูมภิ าค
เครือ่ งบินพิสยั ใกล้
สําหรับเส้นทางบิน
ภายในประเทศและ
ภูมภิ าค

ส่วนที่ 1-5 หน้าที่ 6

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

ประเภท

จํานวน

เครื่องบิน

(ลํา)

แอร์บสั A330-300

2

แอร์บสั A320-200

4

รายละเอียด
ลักษณะสําคัญ

เครื่องบิน
(ลําที่)

เครือ่ งบินพิสยั
กลาง สําหรับ
เส้นทางบินใน
ภูมภิ าค
เครือ่ งบินพิสยั ใกล้
สําหรับเส้นทางบิน
ภายในประเทศและ
ภูมภิ าค

แบบ 56-1

วันสิ้ นสุด
สัญญาเช่า

ระยะเวลาเช่าที่เหลือ (ปี )

ยอดคงเหลือของภาระผูกพัน*
(ล้านบาท)

สิ้ นสุดวันที่
สิ้ นสุดวันที่
สิ้ นสุดวันที่
สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554
5.7
858.0
แอร์บสั 330-300#9 26 ส.ค.2561
6.7
1,044.1
แอร์บสั 330-300#11 23 ก.ย. 2561
5.7
6.7
870.6
1,057.1
แอร์บสั 320-200#1
แอร์บสั 320-200#2
แอร์บสั 320-200#3
แอร์บสั 320-200#4

29 มิ.ย.2567
8 ส.ค..2567
17 ส.ค.2567
28 ก.ย.2567

11.5
11.6
11.6
11.8

-

995.5
1,013.7
1,023.0
1,032.0

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

-

รวม

18

5.40

3.28

17,985.2

7,240.0

หมายเหตุ :
* ภาระผูกพันทีบ่ ริษัทฯ ต้องจ่ายให้แก่ผูใ้ ห้เช่า ซึง่ ตามสัญญากําหนดไว้เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ คํานวณเป็ นมูลค่าสกุลเงินบาท ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2555 โดยใช้อตั ราแลกเปลีย่ น 30.7775 บาทต่อเหรียญ
สหรัฐ 40.8603 บาทต่อยูโร และ 35.796 บาทต่อ 100 เยนญีป่ ่ ุน และคํานวณเป็ นมูลค่าสกุลเงินบาท ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2554 โดยใช้อตั ราแลกเปลีย่ น 31.83190 บาทต่อเหรียญสหรัฐ41.33970 บาทต่อยูโร
และ 41.2406 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
บริษัท ฯ มีแ ผนการลงทุ น หลัก ในระยะเวลา 5 ปี (ปี 2555-2560) คือการจัด หาเครื่องบิน และอุป กรณ์ ก ารบิน
ซึง่ จะครอบคลุมการจัดหาเครื่องบินใหม่ทไ่ี ด้รบั การอนุ มตั จิ ากคณะรัฐมนตรีแล้วตามแผนยุทธศาสตร์ ปี 2555-2560 จํานวน
65 ลํ า รวมถึ ง การจัด หาเครื่อ งบิ น ใหม่ ท ดแทนการปลดระวางเครื่อ งบิ น ที่ ม ี อ ายุ ก ารใช้ ง านนาน จํ า นวน 45 ลํ า
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพฝูงบิน และรักษาขีดความสามารถในการแข่งขัน รายละเอียดแผนฝูงบินเป็ นดังนี้
ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

รวม 6 ปี
(2554 -2560)

เครื่องบินที่จดั หา
-

A330-300
A380-800
B777-300ER
A350-900
B787-9
B787-8
A320
รวม
เครื่องบินที่ปลดระวาง
- B747-400
- B777-300ER (Jet Airways)
- B777-200
- A340-500
- A330-300
- A300-600
- B737-400
รวม

3
3
2

2
3
6

3

3

4

6

4
7

2
3

2

2
5

4
2

4
2

4

8
2

2

2
4

2
5
2

4
1

อุปกรณ์การบินหมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
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

3

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

ส่วนที่ 1-5 หน้า 8

2

5
6
14
12
2
6
20
65
8
5
4
4
8
11
5
45

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

อุปกรณ์การบินหมุนเวียน

แบบ 56-1

จํานวน (เครือ่ ง)

ลักษณะสําคัญ

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

2

เครือ่ งยนต์สาํ หรับเครือ่ งบินแบบโบอิง้ 777-300ER

เครือ่ งยนต์ TRENT 970

1

เครือ่ งยนต์สาํ หรับเครือ่ งบินแบบแอร์บสั 380-800

เครือ่ งยนต์ IAEV2527-A5

1

เครือ่ งยนต์สาํ หรับเครือ่ งบินแบบแอร์บสั 320-200

ศูนย์ซ่อมอากาศยาน โรงเก็บอุปกรณ์ภาคพืน้ และเครื่องมือ และศูนย์ฝึกอบรม
1)

ศูนย์ซ่อมอากาศยาน ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ

บริษทั ฯ ได้ก่อสร้างศูนย์ซ่อมอากาศยานนี้บนทีด่ นิ ทีเ่ ช่าจากบริษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)
โดยบริษทั ฯ ชําระค่าเช่าทีด่ นิ เป็ นรายเดือน
ลักษณะสําคัญ - เป็ น ศู น ย์ซ่ อ มบํ า รุงขัน้ 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) ตามทีบ่ ริษทั ผูผ้ ลิตกําหนด) โดยมีขดี ความสามารถในการรองรับการซ่อมใหญ่เครื่องบินแบบโบอิ้ง 747
แบบโบอิง้ 777 แบบแอร์บสั A330 และแบบแอร์บสั A300-600
ศูนย์ซ่อมอากาศยานนี้ ยังมีโรงซ่อมเครื่องยนต์อากาศยาน และโรงซ่อมใหญ่อุปกรณ์อากาศยาน ซึ่งมีขดี
ความสามารถในการรองรับการซ่อมในระดับใหญ่ เครื่องยนต์ General Electric รุ่น CF6-50 Series และ CF6-80 Series และ
รองรับการซ่อมในระดับ Module Exchange กับเครื่องยนต์ Rolls-Royce รุ่น Trent 800 Series ซึ่งเป็ นเครื่องยนต์ทใ่ี ช้กบั
เครือ่ งบินแบบโบอิง้ 777
ปั จจุบนั บริษทั ฯ ร่วมกับบริษทั Rolls-Royce อยู่ระหว่างพัฒนาโรงซ่อมเครื่องยนต์อากาศยาน และโรง
ซ่อมใหญ่อุปกรณ์อากาศยานในระดับ Module Exchange ซึ่งจะแล้วเสร็จในปี 2556 เพื่อรองรับการซ่อมเครื่องยนต์ RollsRoyce รุ่น Trent 700 Series ซึ่ง เป็ นเครื่อ งยนต์ ท่ีใช้ก ับ เครื่อ งบิน แบบแอร์บ ัส A330-300 โดยบริษัท ฯ ได้จ ัด ให้ม ีห้อง
ทดสอบสมรรถนะเครือ่ งยนต์อากาศยาน ทีส่ ามารถรองรับแรงขับของเครื่องยนต์ได้ถงึ 150,000 ปอนด์ ทานแรงสันสะเทื
่
อน
ทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างการใช้งานได้ และมีเสียงเกิดขึน้ ตํ่ากว่า 75 เดซิเบล จึงไม่ก่อให้เกิดมลภาวะด้านเสียง
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
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แบบ 56-1

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 สิน้ 3,004 ล้านบาท เปิ ดดําเนินการในเดือนพฤษภาคม 2542 ศูนย์ซ่อมอากาศยานแห่งนี้ถูกออกแบบให้สามารถรองรับ
การซ่อมใหญ่ (Overhaul) เครื่องบินได้พร้อมกัน 3 ลํา มีขดี ความสามารถในการรองรับการซ่อมใหญ่เครื่องบินโดยสารแบบโบ
อิ้ง 777 แบบโบอิ้ง 747 แบบโบอิ้ง 737 แบบแอร์บสั A320 แบบแอร์บสั A330 และแบบแอร์บสั A340 และสามารถรองรับ
งานซ่อมอุปกรณ์และชิน้ ส่วนประกอบทีต่ ดิ ตัง้ ในห้องโดยสาร
3)

ศูนย์ซ่อมอากาศยาน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ

ศูนย์ซ่อมอากาศยานนี้เกิดจากการย้ายฐานปฏิบตั ิการการบินจากท่าอากาศยานดอนเมืองมายังท่าอากาศยาน
สุวรรณภูม ิ โดยบริษัทฯ ได้ก่ อสร้างศู นย์ซ่ อมอากาศยานบนที่ดิน ที่เช่าจากบริษัท ท่ าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)
ซึง่ มีการชําระค่าเช่าเป็ นรายเดือน
ลักษณะสําคัญ - เป็ นศูนย์ซ่ อมบํารุงอากาศยานขัน้ ลานจอด (Line Maintenance) และซ่ อมบํารุงย่อย (Light
Maintenance) ใช้งบประมาณก่อสร้างเป็ นเงินทัง้ สิน้ 2,547 ล้านบาท เปิ ดดําเนินการเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2549 (วันเปิ ด
ใช้ท่าอากาศยานสุวรรณภูม)ิ ศูนย์ซ่อมอากาศยานแห่งนี้ถูกออกแบบให้สามารถรองรับการซ่อมบํารุงเครื่องบินในระดับตัง้ แต่
A-Check (ในการตรวจสอบบํารุงรักษาเครื่องบิน บริษทั ฯ จะดําเนินการตามกําหนดชัวโมงบิ
่
นจริง (FH) ตามทีบ่ ริษทั ผูผ้ ลิต
กําหนด) โดยโรงซ่อมเครื่องบินได้ถูกออกแบบเพื่อรองรับการซ่อมบํารุงเครือ่ งบินทีม่ ขี นาดใหญ่ทส่ี ุด คือ เครื่องบินแบบแอร์
บัส A380 ได้พร้อมกันถึง 3 ลํา และยังได้รบั การออกแบบให้มขี ดี ความสามารถในการซ่อมอุปกรณ์อากาศยาน
ศูน ย์ซ่อมอากาศยานทัง้ 3 แห่งข้างต้นได้รบั ใบรับรองมาตรฐานการซ่อมบํารุงอากาศยาน ซึ่งรวมถึง
ใบรับรองมาตรฐานการซ่อมเครื่องยนต์และเครื่องบริภณ
ั ฑ์ (Peripheral Equipment) จากองค์กรภาครัฐที่ทําหน้าที่กํากับ
ดูแลการบริหารจัดการมาตรฐานทีเ่ กี่ยวข้องกับการบินและความปลอดภัยของประเทศต่างๆ ตัวอย่างใบรับรองที่บริษทั ฯ
ได้รบั เช่ น ใบรับ รองจากองค์ก ารความปลอดภัย ด้า นการบิน แห่ งสหภาพยุโรป (European Aviation Safety Agency :
EASA) และใบรับ รองจากองค์ ก ารบริห ารการบิน แห่ ง สหรัฐ อเมริก า (Federal Aviation Administration : FAA) ซึ่ งเป็ น
หน่ วยงานที่ได้รบั การยอมรับจากวงการอุตสาหกรรมการบินทัวโลก
่
โดยองค์การดังกล่าวได้รบั การจัดตัง้ ขึ้นเพื่อกําหนด
มาตรฐานคุณภาพการบิน และมาตรฐานการซ่อมบํารุงเครื่องบิน 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
4)

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
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แบบ 56-1

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 การจัด ให้ ม ี ห ้ อ งสมุ ด และห้ อ งสมุ ด อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-Library)
การฝึ ก อบรมด้านธุ รกิจ การบิน (Airline Business Training) และการฝึ ก อบรมด้านการบริห าร (General Management
Training) ซึง่ แต่เดิม การฝึกอบรมดังกล่าวได้จดั ดําเนินการทีอ่ าคารสํานักงานใหญ่ของบริษทั ฯ
ศูนย์ฝึกอบรมการบิน
ศูนย์ฝึกอบรมการบินของบริษทั ฯ ตัง้ อยูท่ อ่ี าคารสํานักงานใหญ่
ลักษณะสําคัญ - ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 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

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

การใช้ประโยชน์

กรุงเทพมหานคร
ถนนวิภาวดีรงั สิต
สีลม
หลานหลวง
หลักสี่
ดอนเมือง
บางเขน
ดอนเมือง
เชียงใหม่
ตําบลสุเทพ
ตําบลช้างคลาน
เชียงราย

สํานักงานใหญ่
สํานักงาน
สํานักงาน
ศูนย์ฝึกอบรม
ครัวการบิน
ครัวการบินในประเทศ *
สํานักงาน (บริการลานจอด)
ทีด่ นิ เปล่า (รองรับโครงการครัวการบินในอนาคต)
สํานักงาน
สํานักงาน
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ที่ตงั ้

การใช้ประโยชน์

แม่ฮ่องสอน
น่ าน
พิ ษณุโลก
แพร่
ขอนแก่น
อุดรธานี
หาดใหญ่ สงขลา
นิพทั ธ์อุทศิ 1
นิพทั ธ์อุทศิ 2
ปัตตานี
ภูเก็ต
ถนนมนตรี
ถนนระนอง
สุราษฎร์ธานี
ตรัง

สํานักงาน*
สํานักงานและบ้านพัก (ให้เช่า)
สํานักงาน*
สํานักงาน*
สํานักงาน
สํานักงาน
สํานักงาน *
สํานักงาน (อยูร่ ะหว่างปรับปรุงสํานักงาน)
สํานักงาน*
สํานักงาน *
สํานักงานและสํานักงานให้เช่า
สํานักงาน
สํานักงาน (ให้เช่า)

หมายเหตุ : * บริษทั ฯ อยูร่ ะหว่างการพิจารณาบริหารจัดการทรัพย์สนิ ทีร่ ะบุ เพือ่ ให้การใช้งานเกิดประโยชน์สงู สุด

นอกเหนือจากที่ดนิ ในประเทศแล้ว บริษทั ฯ ยังมีกรรมสิทธิในที
์ ่ดนิ ในต่างประเทศหลายแห่ง สําหรับใช้ในวัตถุประสงค์
เพือ่ การดําเนินกิจการของบริษทั ฯ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษทั ฯ มีทด่ี นิ ในต่างประเทศดังต่อไปนี้
ที่ตงั ้

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)

ส่วนที่ 1-5 หน้า 12

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

ลักษณะสําคัญของสิ นทรัพย์ที่ไม่มีตวั ตนที่สาํ คัญประเภทเครื่องหมายการค้า
บริษัท ฯ ดํ า เนิ น ธุ ร กิจ ภายใต้ช่ือ ทางการค้า "การบิน ไทย“ "Thai Airways” “Thai Airways International” หรือ
“THAI”
นับตัง้ แต่บริษัทฯ เริม่ ดําเนินงาน บริษัทฯ ได้เข้ายื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากับกรมทรัพย์สนิ ทางปั ญ ญา
กระทรวงพาณิ ช ย์ ห ลายครัง้ โดยอาศัย อํ า นาจตามพระราชบัญ ญั ติเครื่อ งหมายการค้า พ.ศ. 2534 การจดทะเบีย น
เครื่ อ งหมายการค้ามีอายุ 10 ปี และอาจต่ออายุได้ทุก 10 ปี ทัง้ นี้ ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2555 บริษัทฯ มีเครื่องหมาย
การค้าทีจ่ ดทะเบียน จํานวน 23 เครือ่ งหมาย ดังต่อไปนี้

เครื่องหมายการค้า

สําหรับสิ นค้า/บริ การ

วันที่จดทะเบียน

1. รูปแบบตราสัญลักษณ์บริษทั ฯ

•
•
•
•

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)

17 มี.ค. 2524 ต่ออายุใน
ปี 2554 สิน้ สุด 16 มี.ค. 2564

2. รูปแบบตราสัญลักษณ์บริษทั ฯ

• บริการขนส่งทางบกทางอากาศ จัดทัวร์ ตัวแทน จําหน่าย
บัตรโดยสารเครือ่ งบิน ให้เช่าคลังสินค้า รับฝากสินค้า
รับจ้างขนของ รับฝากของ

20 ต.ค. 2536 ต่ออายุใน
ปี 2546 (สําหรับบริการ
บํารุงรักษาซ่อมแซมเครือ่ งบิน
สิน้ สุด 19 ต.ค. 2556)

3. รูปลักษณ์ตวั อักษร ใช้
ประกอบตราสัญลักษณ์

ให้บริการบํารุงรักษา ซ่อมแซมเครือ่ งบิน

6 มิ.ย. 2550
สิน้ สุด 5 มิ.ย. 2560

ภาษาอังกฤษ (ใหม่)

ส่วนที่ 1-5 หน้า 13

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

เครื่องหมายการค้า

สําหรับสิ นค้า/บริ การ

แบบ 56-1

วันที่จดทะเบียน

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
สิน้ สุด 5 มิ.ย. 2560

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 ต่ออายุใน
ปี 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 ต่ออายุใน
ปี 2546 สิน้ สุด 19 ต.ค. 2556

7. ตราสัญลักษณ์
THAI Shop

• บริการนําเข้าสินค้าหลายชนิดมารวมจําหน่ายในแห่งเดียว
เพือ่ ความสะดวกของผูจ้ บั จ่ายสินค้า

27 ม.ค. 2553
สิน้ สุด 26 ม.ค. 2563

ส่วนที่ 1-5 หน้า 14

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

เครื่องหมายการค้า

สําหรับสิ นค้า/บริ การ

แบบ 56-1

วันที่จดทะเบียน

• ตราสัญลักษณ์รา้ น Puff & Pie

20 ต.ค. 2539 ต่ออายุใน
ปี 2549 สิน้ สุด 19 ต.ค. 2559

9. ตราสัญลักษณ์รา้ น Puff &
Pie Supreme bakery delight

• บริการจัดการอาหารและเครือ่ งดืม่

13 ก.พ. 2550
สิน้ สุด 12 ก.พ. 2560

10. ตราสัญลักษณ์

• อาหารและเครือ่ งดื่ม

6 ม.ค. 2553
สิน้ สุด 5 ม.ค. 2563

• บริการโปรแกรมพิเศษส่งเสริมการเดินทางโบนัสไมล์สะสม

6 มิ.ย. 2550
สิน้ สุด 5 มิ.ย. 2560

8. ตราสัญลักษณ์รา้ น
Puff & Pie

Eurng Luang

11. ตราสัญลักษณ์โครงการ
ไมล์สร้างบุญ

ส่วนที่ 1-5 หน้า 15

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

เครื่องหมายการค้า

สําหรับสิ นค้า/บริ การ

วันที่จดทะเบียน

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

1 มิ.ย. 2547
สิน้ สุด 31 พ.ค. 2557

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

1 มิ.ย. 2547
สิน้ สุด 31 พ.ค. 2557

14. ตราสัญลักษณ์รา้ น
Thai Shop

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

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

15. ตราสัญลักษณ์

• จัดหาทีพ่ กั อาศัย จองโรงแรม
• จัดทัวร์ตวั แทนจําหน่ายบัตรโดยสารเครือ่ งบิน

20 ต.ค. 2536 ต่ออายุใน
ปี 2546 สิน้ สุด 19 ต.ค. 2556

• บริการขนส่งทางบกและทางอากาศ จัดทัวร์
ตัวแทนจําหน่ายบัตรโดยสารเครือ่ งบิน
• จัดหาทีพ่ กั อาศัย จองโรงแรม

20 ต.ค. 2536 ต่ออายุใน
ปี 2546 สิน้ สุด 19 ต.ค. 2556

Royal Orchid Holiday

16. รูปลักษณ์ตวั อักษร
ใช้ประกอบตราสัญลักษณ์
ภาษาไทย

ส่วนที่ 1-5 หน้า 16

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

เครื่องหมายการค้า

สําหรับสิ นค้า/บริ การ

แบบ 56-1

วันที่จดทะเบียน

17.เอือ้ งหลวง พาท่องทัวไทย
่

• บริการขนส่งทางบกและทางอากาศ จัดทัวร์
ตัวแทนจําหน่ายบัตรโดยสารเครือ่ งบิน
• จัดหาทีพ่ กั อาศัย จองโรงแรม

20 ต.ค. 2536 ต่ออายุใน
ปี 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 ต่ออายุใน
ปี 2546 สิน้ สุด 19 ต.ค. 2556

19. Slogan ภาษาไทยใช้
ประกอบตราสัญลักษณ์

• ผลิตรายการโทรทัศน์

15 ส.ค. 2545
สิน้ สุด 14 ส.ค. 2555

การบินไทยไขจักรวาล
20. Slogan ภาษาไทยใช้
ประกอบตราสัญลักษณ์

Life Style Miles

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 วกับ
การเดินทาง การให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับการขนส่งทางอากาศ
การจัดการนําเทีย่ ว บริการสํารองทีน่ งเพื
ั ่ อ่ การเดินทาง
การให้การดูแลนักท่องเทีย่ วชมรมเพือ่ การเดินทาง
ท่องเทีย่ ว การขนส่งทางอากาศ
• บริการจองห้องพัก โรงแรม บริการจัดหาห้องพักโรงแรม

ส่วนที่ 1-5 หน้า 17

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

เครื่องหมายการค้า

สําหรับสิ นค้า/บริ การ

แบบ 56-1

วันที่จดทะเบียน

21. ตราสัญลักษณ์
Yellow Orchid

• อาหารและเครือ่ งดื่ม

27 ต.ค. 2549
สิน้ สุด 26 ต.ค. 2559

22. รูปลักษณ์ตวั อักษรใช้
ประกอบตราสัญลักษณ์
ภาษาอังกฤษ

• คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ทใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ จัดการ
ดึงกลับมาใช้ใหม่ และเก็บรายละเอียดซึง่ ข้อมูลเกีย่ วกับ
การขนส่งทางอากาศ
• บัตรพิมพ์ทาํ ด้วยพลาสติก ใบปลิวใช้กบั การบริการ
สายการบิน โบว์ชวั รืใช้กบั การบริการสายการบินจดหมาย
ข่าว ทีเ่ กีย่ วกับการเดินทาง
• บริการขนส่งผูโ้ ดยสารทางอากาศ บริการขนส่งไปรษณีย์
ทางอากาศ บริการขนส่งไปรษณียท์ างอากาศ บริการ
สํารองและจองทีเ่ พือ่ การเดินเรือ บริการจัดการเพือ่
การเดินทางท่องเทีย่ วทางเรือ บริการจอดรถ บริการดึงมา
ใช้และเก็บราบละเอียดข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ทเ่ี กีย่ วกับ
การขนส่ง
• บริการจองโรงแรม

20 มี.ค. 2546 ต่ออายุใน
ปี 2550 สิน้ สุด 19 มี.ค. 2560

23. ตราสัญลักษณ์

• คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ทใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ จัดการ
ดึงกลับมาใช้ใหม่ และเก็บรายละเอียดซึง่ ข้อมูลเกีย่ วกับ
การขนส่งทางอากาศ
• 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 วกับ
การขนส่ง
• บริการจองโรงแรม

20 มี.ค. 2540 ต่ออายุใน
ปี 2550 สิน้ สุด 19 มี.ค. 2560

ส่วนที่ 1-5 หน้า 18

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

6. ข้อพิ พาททางกฎหมาย
ข้อ พิ พ าททางกฎหมายทั่วไปที่ มิ ได้ เกี่ ยวเนื่ องกับกฎหมายว่าด้ วยการป้องกันการผูกขาดและการกี 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 2555 บริษทั ฯ มีขอ้ พิพาททางกฎหมายซึง่ บริษทั ฯ เป็ นจําเลย
ในคดีต่างๆ สรุปได้ดงั นี้

ประเภทคดี

จํานวนคดี
(คดี)

ทุนทรัพย์รวม (ล้านบาท)

สถานะปัจจุบนั

คดีพพิ าทแรงงาน

23(1)

1,410.71

อยูใ่ นระหว่างพิจารณาคดีของศาล

คดีเรียกร้องค่าเสียหาย

28(2)

2,537.81

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

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 ามัน (Fuel Surcharge) และ
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ดังกล่าวด้วยเช่นกัน อาทิ สายการบินลุฟท์ฮนั ซา สายการบินบริตชิ แอร์เวย์ สายการบินแควนตัส สายการบิน
โคเรียนแอร์ไลน์ สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ส สายการบินแอร์ฟ
รานซ์ เป็ นต้น

ส่วนที่ 1-6 หน้าที่ 1

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

สรุปข้อมูลข้อพิ พาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษทั ฯ ถูกดําเนินการสอบสวน และ/หรือฟ้ องร้องในกรณีเกีย่ วกับกฎหมายว่าด้วยการ
ป้ อ งกัน การผูก ขาดและการกีด กัน ทางการค้า (Antitrust) ใน 5 ภู ม ิภ าค ได้แ ก่ สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริก า นิ วซีแ ลนด์
ออสเตรเลีย และสาธารณรัฐเกาหลี โดยลักษณะข้อกล่าวหาที่ถูกฟ้ องในแต่ละประเทศนัน้ จะคล้ายคลึงกัน คือกล่าวหาว่า
บริษัทฯ ร่วมกับสายการบินอื่นๆ กําหนดอัตราค่าระวางขนส่งสินค้า หรืออัตราค่าระวางขนส่งผู้โดยสาร หรือทัง้ 2 อย่าง
รวมทัง้ อัตราค่าธรรมเนียมพิเศษต่างๆ โดยมีระยะเวลาที่ถูก กล่าวหาว่ากระทําผิดโดยรวมในช่วงระหว่างปี 2542-2550
(1999-2007) สําหรับรายละเอียดข้อพิพาทในแต่ละประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 สามารถสรุปได้ดงั นี้
1. ข้อพิ พาทในสหภาพยุโรป
บริษทั ฯ ได้รบั หนังสือจากคณะกรรมาธิการประชาคมยุโรป (Commission of the European Communities) หรือ
EC กล่าวหาว่าบริษทั ฯ และสายการบินอื่นๆ อีก 27 สายการบิน ละเมิดต่อกฎหมายประชาคมยุโรป (EU Law) ในการกําหนด
ราคาค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อชดเชยค่านํ้ ามัน (Fuel Surcharge) ค่าธรรมเนียมการรักษาความปลอดภัย (Security Surcharge)
ค่ า ธรรมเนี ย มการเสี่ย งภัย (War Risk Surcharge) อัต ราค่ า ระวางการขนส่ ง สิน ค้า และค่ า ธรรมเนีย มอื่น ๆ ทํ า ให้ ก ลุ่ ม
ผูใ้ ช้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศได้รบั ความเสียหาย
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2553 คณะกรรมาธิการประชาคมยุโรปได้มคี ําสังตั
่ ดสินยกเลิกข้อกล่าวหาบริษัทฯ
แล้ว บริษทั ฯ จึงไม่ถูกกําหนดโทษปรับแต่อย่างใด
2. ข้อพิ พาทในนครนิ วยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา
บริษทั ฯ ถูกกลุ่มผูใ้ ช้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศรวม 35 ราย ร่วมกันฟ้ องร้องต่อศาลแพ่งแห่งนครนิวยอร์ก
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยกล่าวหาว่าบริษทั ฯ ร่วมกับสายการบินอื่นรวมทัง้ สิน้ 38 สายการบิน กําหนดค่าธรรมเนียมชดเชย
ค่านํ้ามัน (Fuel Surcharge) ค่าธรรมเนียมการเสีย่ งภัย (War Risk Surcharge) และค่าธรรมเนียมอื่นๆ อันเป็ นการละเมิดต่อ
กฎหมายป้ อ งกัน การค้า ที่ไ ม่ เป็ นธรรมของประเทศสหรัฐ อเมริก 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 ฯได้ทาํ สัญญาประนีประนอมยอมความกับโจทก์ เป็ นเงิน 3,500,000 เหรียญสหรัฐ และได้ชาํ ระ
เงินให้โจทก์แล้ว และศาลได้มคี าํ พิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความแล้ว อย่างไรก็ตาม มีโจทก์บางส่วนไม่เข้าร่วม
ในการประนีประนอมยอมความ ซึง่ โจทก์สว่ นนี้ยงั มีสทิ ธิตามกฎหมายทีจ่ ะฟ้ องร้องบริษทั ฯ เองได้โดยตรง
3. ข้อพิ พาทในนครลอสแองเจลิ สและนครซานฟรานซิ สโก ประเทศสหรัฐอเมริกา
บริษทั ฯ ถูกกลุ่มผูโ้ ดยสารร่วมกันฟ้ 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 ได้ม ีก ารรวมทัง้ 19 คดี ให้ศ าลที่น ครซานฟรานซิส โกพิจ ารณาเป็ น คดีเดีย วโดยยังไม่ ม ีก ารระบุ
ยอดค่าเสียหาย ในขณะที่บริษัทฯ เองได้เข้าร่วม Joint Defense Group กับอีก 9 สายการบิน ในการต่อสู้ค ดี ปั จจุบนั อยู่
ระหว่างกระบวนการแสวงหาข้อเท็จจริง (Discovery)
เกี่ยวกับยอดค่าเสียหายของข้อพิพาททัง้ ตาม 1. และ 2. ในขณะยื่นฟ้ อง โจทก์แต่ละรายยังไม่ได้ระบุยอด
ค่าเสียหายทีเ่ รียกร้องมา และจะเสนอให้ศาลทราบในภายหลัง ตลอดจนไม่มกี ารระบุจํานวนเงินทุนทรัพย์ทฟ่ี ้ องร้องจนกว่า
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ศาลจะชี้ขาดว่าบริษัท ฯ เป็ นฝ่ ายผิด ทัง้ นี้ ในกรณี ท่ีม ีก ารพิพ ากษาหรือชี้ข าดว่าบริษัทฯ เป็ นฝ่ ายผิด ศาลจะได้กําหนด
ค่าเสียหายต่อไป ซึง่ กฎหมายกําหนดไว้เป็ นจํานวน 3 เท่าของความเสียหายทางเศรษฐกิจทีโ่ จทก์สามารถพิสจู น์ได้
4. การดําเนิ นการกับบริษทั ฯ โดยกระทรวงยุติธรรมของประเทศสหรัฐอเมริกา
กระทรวงยุตธิ รรมของประเทศสหรัฐอเมริกา (Department of Justice : DOJ) ได้ดาํ เนินการตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานและข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับธุรกิจการขนส่งสินค้าทางอากาศ และธุรกิจการขนส่งผูโ้ ดยสารทางอากาศ ของบริษัทฯ
เพือ่ ให้คณะลูกขุน (Grand Jury) พิจารณาว่าจะฟ้ องร้องบริษทั ฯ หรือไม่ ปั จจุบนั ยังอยูร่ ะหว่างการสอบสวน และยังมีความไม่
แน่นอนว่า จะมีการแจ้งข้อกล่าวหาต่อบริษทั ฯ หรือไม่ และเมือ่ ใด
ในกรณีท่มี กี ารตัดสินหรือชี้ขาดว่า บริษัทฯ เป็ นฝ่ ายผิดในคดีน้ี ศาลจะได้กําหนดจํานวนเงินค่าปรับต่อไป
ซึง่ กฎหมายได้มกี ารกําหนดโทษทีเ่ กีย่ วข้องไว้ ดังต่อไปนี้
•

ค่าปรับเป็ นจํานวน 100 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 2 เท่าของผลประโยชน์ทไ่ี ด้รบั จากการกระทําความผิด
(แล้วแต่จาํ นวนใดจะสูงกว่า)

•

ศาลอาจมีคาํ สังคุ
่ มประพฤติ (Probation Order) ต่างๆ ได้ อย่างน้อย 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี เช่น สังให้
่ บริษทั ฯ
กําหนดมาตรการป้ องกันไม่ให้เกิดการละเมิดกฎหมาย Antitrust อีกในอนาคต เป็ นต้น

•

ศาลอาจมีคาํ สังให้
่ ชดเชยความเสียหายในกรณีทม่ี ผี เู้ สียหายจากการกระทําความผิด

•

ศาลอาจมีคาํ สังจํ
่ าคุกสําหรับบุคคลธรรมดา หากปรากฏว่าได้มกี ารกระทําความผิดในนามส่วนตัว (จําคุก
ไม่เกิน 10 ปี และ/หรือปรับไม่เกิน 1,000,000 เหรียญสหรัฐ)

ทัง้ นี้ สายการบินจํานวนหนึ่งได้ถูกดําเนินคดีและถูกปรับ เนื่องจากผลของการสอบสวนในลักษณะเดียวกันนี้
รวมทัง้ พนักงานของสายการบินบางแห่งก็ได้ถูกดําเนินคดี ถูกปรับ และ/หรือถูกตัดสินจําคุก ด้วยเช่นเดียวกัน
5. ข้อพิ พาทในประเทศนิ วซีแลนด์
New Zealand Commerce Commission (NZCC) ได้ย่นื ฟ้ องบริษทั ฯ และสายการบินอื่นอีก 13 สายการบิน
ณ ศาลเมืองโอ๊คแลนด์ กล่าวหาว่า บริษทั ฯ ร่วมกับสายการบินอื่นกําหนดค่าธรรมเนียมชดเชยค่านํ้ ามัน (Fuel Surcharge)
และค่าธรรมเนียมการรักษาความปลอดภัย (Security Surcharge) อันเป็ นการละเมิดต่อกฎหมายการพาณิชย์ (Commerce Act)
ของประเทศนิวซีแลนด์ โดยขอให้ศาลมีคําพิพากษาให้บริษทั ฯ ชําระค่าปรับและค่าใช้จ่ายตามกฎหมาย แต่เนื่องจากขณะที่
ยื่นฟ้ องทาง NZCC ยังไม่ได้ระบุยอดค่าปรับและค่าใช้จ่ายที่เรียกร้องมา ซึ่งคดีน้ีบริษัทฯ ได้เข้าร่วม Airline Defense Group
(ADG) กับสายการบินอื่นอีก 7 สายการบิน ในการต่อสูค้ ดี ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างการพิจารณาคดีของศาล
สําหรับคดีน้ี หากจะมีการพิพากษาหรือชี้ขาดว่าบริษทั ฯ เป็ นฝ่ ายผิด ศาลจะได้กําหนดค่าเสียหายต่อไป ซึ่ง
กฎหมายได้กําหนดค่าปรับไว้เป็ นจํานวน NZ$ 10,000,000 หรือ 3 เท่าของผลประโยชน์ทไ่ี ด้รบั จากการกระทําความผิด หรือ
ร้อยละ 10 ของ Group Turnover ทีเ่ กิดจากการค้าในประเทศนิวซีแลนด์ (แล้วแต่จาํ นวนใดจะสูงกว่า)
6. ข้อพิ พาทในประเทศออสเตรเลีย
Australian Competition and Consumer Commission (ACCC) ได้ย่นื ฟ้ องบริษัทฯ โดยกล่าวหาว่าบริษัทฯ
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 จจุ บ ัน บริษัทฯ ได้ตกลงประนี ประนอมยอมความกับ Australian Competition and Consumer Commission
(ACCC) เป็ นเงินค่าปรับจํานวน 7,500,000 เหรียญออสเตรเลีย พร้อมค่าทนายความของ ACCC จํานวน 500,000 เหรียญ
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ออสเตรเลีย รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 8,000,000 เหรียญออสเตรเลีย เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว และเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2555 ศาลได้
มีคําพิพากษาให้ประนีประนอมยอมความตามทีบ่ ริษทั ฯ และ ACCC ตกลงกันแล้ว โดยบริษทั ฯสามารถผ่อนชําระค่าปรับได้
เป็ นจํานวน 7 งวด ในช่วงระยะเวลา 3 ปี
7. ข้อพิ พาทในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
กรณีทบ่ี ริษทั ฯ ถูกตรวจสอบโดยทางการของประเทศสาธารณรัฐเกาหลี Korea Fair Trade Commission/KFTC
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 บริษัทฯ ได้รบั คําตัดสินฉบับทางการแล้ว โดย KFTC มีคําสังปรั
่ บบริษัทฯ เป็ นเงินจํานวน
ทัง้ สิ้น 2,877,000,000 วอน แต่ไม่ดําเนินคดีอาญากับบริษทั ฯ และพนักงานที่เกี่ยวข้อง บริษทั ฯ ได้ชําระค่าปรับให้แก่ KFTC
ตามคําตัดสินแล้ว และได้ย่นื อุทธรณ์คําตัดสินของ KFTC Commissioners ต่อศาล ผลปรากฏว่า ศาลมีคําสังยกอุ
่ ทธรณ์ของ
บริษัทฯ ทัง้ เส้นทางการบิน ออกจากประเทศสาธารณรัฐเกาหลีและเส้น ทางการบินออกจากประเทศฮ่องกง กล่าวคือ ให้
บริษทั ฯ ชําระค่าปรับจํานวน 2,198,000,000 วอน หรือประมาณ 59.79 ล้านบาท (อัตราแลกเปลีย่ น 1 วอน ต่อ 0.0272 บาท)
เส้นทางการบินออกจากประเทศสาธารณรัฐเกาหลี และชําระค่าปรับจํานวน 679,000,000 วอน หรือประมาณ 18.47 ล้านบาท
สําหรับเส้นทางการบินออกจากประเทศฮ่องกง ซึ่งบริษัทฯ ได้ย่นื ฎีกาต่อศาลแล้ว ขณะนี้คดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของ
ศาลฎีกา
การตัง้ สํารองความเสียหาย
ณ 19 สิงหาคม 2554 บริษัทฯ ได้อนุ ม ตั ิให้เปลี่ยนสกุ 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 ยังไม่ปรากฏทุนทรัพย์ของคดีในคําฟ้ อง ซึ่งโจทก์มหี น้ าที่
จะต้องพิสจู น์ความเสียหายก็ตาม
3. การชีข้ าดหรือการตัดสินในคดีต่างๆ จะเกิดขึน้ ในปี งบประมาณต่อจากนี้ซง่ึ อาจเกิดขึน้ ไม่พร้อมกัน
4. การประมาณการดังกล่าวอาจคลาดเคลื่อนจากความเป็ นจริงในสาระสําคัญ เนื่องจาก
4.1 ในประเทศที่มกี ารสอบสวนโดยทีย่ งั ไม่มกี ารกล่าวหาว่าบริษทั ฯ ได้กระทําผิดกฎหมายนัน้ ยังไม่ปรากฏ
ข้อเท็จจริงทีแ่ น่ชดั ว่าจะมีการกล่าวหาหรือไม่ ถ้ามีการกล่าวหาจะระบุว่า ท้องทีใ่ ดบ้างทีบ่ ริษทั ฯ กระทําผิด
ดังนัน้ จึงยังไม่สามารถทราบจํานวนรายรับของบริษทั ฯ ในท้องที่ดงั กล่าวในอันทีจ่ ะถูกนํ าไปเป็ นฐานใน
การคํานวณค่าปรับหรือค่าเสียหายได้
4.2 การกําหนดค่าปรับและค่าเสียหายเป็ นดุลยพินิจของผูช้ ้ขี าดหรือผูต้ ดั สิน โดยอาจจะพิจารณาข้อเท็จจริง
อื่นๆ ในคดีประกอบด้วย
4.3 ก่อนมีการชีข้ าดหรือตัดสิน อาจมีการตกลงหรือประนีประนอมยอมความในเรื่องค่าปรับหรือค่าเสียหายได้
ทัง้ นี้ จะขึน้ อยูก่ บั นโยบายของแต่ละประเทศและรูปคดีทเ่ี กิดขึน้
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เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2552 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มกี ารมอบหมายให้คณะกรรมการดําเนินการกรณี การ
สอบสวน การกล่าวหา และการฟ้ องร้องคดีเกีย่ วกับการกระทําผิดต่อกฎหมายแข่งขันทางการค้า ซึง่ มีกรรมการประกอบด้วย
กรรมการผู้อํ า นวยการใหญ่ ผู้บ ริห ารระดับ สูงที่เกี่ย วข้อ งของบริษัท ฯ ผู้แ ทนกระทรวงคมนาคม ผู้แ ทนกระทรวงการ
ต่างประเทศ ผู้แทนกระทรวงพาณิ ชย์ ผู้แทนสํานักงานอัยการสูงสุด เป็ นต้น ทําหน้ าที่พจิ ารณาหลักเกณฑ์การตัง้ สํารอง
ค่าเสียหายและค่าปรับ รวมทัง้ วิธกี ารตัง้ สํารองทางบัญชี เพื่อให้เกิดความมันใจว่
่ า การประมาณการหนี้สนิ ทีเ่ กิดขึน้ ใกล้เคียง
กับความเป็ นจริงและเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ของบริษทั ฯ มากทีส่ ดุ โดยให้เริม่ ตัง้ แต่ปี 2553 เป็ นต้นไป และต่อมา
บริษทั ฯ ได้มกี ารแต่งตัง้ คณะกรรมการด้านกฎหมายพิจารณาแนวทางและนโยบายในการดําเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการ
กระทําผิดกฎหมายแข่งขันทางการค้า ในภูมภิ าคต่างๆ ให้มคี วามสอดคล้องกัน เพือ่ ประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ และกําหนด
นโยบายเพื่อป้ องกันมิให้มกี ารปฏิบตั งิ านที่อาจเป็ นความผิดในเรื่องดังกล่าว ซึ่งประกอบด้วย ผูแ้ ทนจากสํานักงานอัยการ
สูงสุด ผูแ้ ทนจากกระทรวงแรงงาน ผูแ้ ทนจากกระทรวงยุตธิ รรม ผูแ้ ทนจากคณะกรรมการกฤษฎีกา เป็ นต้น ทัง้ นี้ บริษทั ฯ จะ
ทําการพิจารณาปรับปรุงการตัง้ สํารองค่าปรับและค่าเสียหายกรณี Antitrust ให้สอดคล้องกับคําตัดสินในแต่ละกรณี เพื่อให้
เกิดความมันใจต่
่ อผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ว่า บริษทั ฯ ได้ตงั ้ สํารองค่าปรับและค่าเสียหาย กรณี Antitrust ไว้อย่างพอเพียงตาม
สมควร และสถานะทางการเงินของบริษทั ฯ จะไม่ถูกกระทบกระเทือนอย่างมีนัยสําคัญในกรณีทม่ี คี ําตัดสินในภูมภิ 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
ค่าทนายความที่แต่ละสํานักงานเรียกเก็บจากบริษัทฯ นัน้ จะคิดคํานวณตามชัวโมงที
่
่ทํางานจริงของทนายความแต่ละคน
ตามอัตราค่าทนายความทีต่ กลงกัน
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7. โครงสร้างเงิ นทุน
ณ วันที่ 31 ธัน วาคม 2555 โครงสร้างเงินทุ น ตามงบการเงิน รวมประกอบด้ วยหนี้ สินจํ านวน 211,381 ล้านบาท
และส่ ว นของผู้ ถื อ หุ้ น จํ า นวน 65,994 ล้ า นบาท ซึ่ ง คิ ด เป็ นอัต ราส่ ว นหนี้ สิ น ต่ อ ส่ ว นของผู้ ถื อ หุ้ น เท่ า กั บ 3.20 เท่ า
โดยองค์ประกอบของโครงสร้างเงินทุนทีส่ าํ คัญมีดงั ต่อไปนี้

หลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ
หุ้นสามัญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 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 21,827,179,170 บาท
หุ้นกู้ของบริ ษทั ฯ
ตัง้ แต่ เดือนตุ ลาคม 2546 บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ให้ก ับนั กลงทุ นทัว่ ไปและนั ก 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, 1/2555, 2/2555, 3/2555

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษทั ฯ มีหนุ้ กูท้ ย่ี งั ไม่ครบกําหนดไถ่ถอนจํานวนทัง้ สิน้ 34,846,790,000 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

ชุดที่ 3 ออกวันที่ 2 ตุลาคม 2551

ร้อยละ 5.50

อันดับเครดิตหุน้ กู้ A+

ส่วนที่ 1-7 หน้าที่ 1

อายุ 5 ปี

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

ชนิ ดของหุ้นกู้

จํานวน

อัตราดอกเบีย้ ต่อปี

แบบ 56-1

อายุ/
กําหนดการไถ่ถอน

ข้อมูล
TRIS RATING(1)

ไม่มหี ลักประกัน
ไม่ดอ้ ยสิทธิ
มีผแู้ ทนผูถ้ อื หุน้ กู้

วงเงิน 2,556.79 ล้านบาท
(2.55679 ล้านหน่วย หน่วยละ 1,000
บาท)

จ่ายดอกเบีย้ ทุก 6 เดือน ครบกําหนดไถ่ถอนวันที่
2 ตุลาคม 2556

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
(0.30 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
(3.60 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+

หุน้ กูเ้ งินบาท

ชุดที่ 2 ออกวันที่ 13 พฤษภาคม 2554
วงเงิน 833 ล้านบาท
(0.833 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 1,445 ล้านบาท
(1.445 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 2,167 ล้านบาท
(2.167 ล้านหน่วย หน่วยละ 1,000 บาท

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

อันดับเครดิตผูอ้ อกหุน้ กู้ A+

ชุดที่ 1 ออกวันที่ 28 ธันวาคม 2554

ร้อยละ 4.30

อันดับเครดิตผูอ้ อกหุน้ กู้ A+

ชุดที่ 3 ออกวันที่ 13 พฤษภาคม 2554
วงเงิน 2,000 ล้านบาท
(2.0 ล้านหน่วย หน่วยละ 1,000 บาท)

ส่วนที่ 1-7 หน้าที่ 2

อายุ 5 ปี

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

อายุ/
กําหนดการไถ่ถอน

ข้อมูล
TRIS RATING(1)

ชนิ ดของหุ้นกู้

จํานวน

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

วงเงิน 2,000 ล้านบาท
( 2.0 ล้านหน่วย หน่วยละ 1,000 บาท)

จ่ายดอกเบีย้ ทุก 6 เดือน ครบกําหนดไถ่ถอนวันที่
28 ธันวาคม 2559

ชุดที่ 1 ออกวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555
วงเงิน 1,000 ล้านบาท
( 1.0 ล้านหน่วย หน่วยละ 1,000 บาท)

ร้อยละ 4.41
อายุ 7 ปี
จ่ายดอกเบีย้ ทุก 6 เดือน ครบกําหนดไถ่ถอนวันที่
16 กุมภาพันธ์ 2562

อันดับเครดิตผูอ้ อกหุน้ กู้ A+

ชุดที่ 2 ออกวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555
วงเงิน 2,000 ล้านบาท
( 2.0 ล้านหน่วย หน่วยละ 1,000 บาท)

ร้อยละ 4.75
อายุ 10 ปี
จ่ายดอกเบีย้ ทุก 6 เดือน ครบกําหนดไถ่ถอนวันที่
16 กุมภาพันธ์ 2565

อันดับเครดิตผูอ้ อกหุน้ กู้ A+

ชุดที่ 1 ออกวันที่ 23 มีนาคม 2555
วงเงิน 1,500 ล้านบาท
( 1.5 ล้านหน่วย หน่วยละ 1,000 บาท)

ร้อยละ 4.98
อายุ 12 ปี
จ่ายดอกเบีย้ ทุก 6 เดือน ครบกําหนดไถ่ถอนวันที่
23 มีนาคม 2567

อันดับเครดิตผูอ้ อกหุน้ กู้ A+

ชุดที่ 1 ออกวันที่ 11 ตุลาคม 2555
วงเงิน 4,000 ล้านบาท
( 4.0 ล้านหน่วย หน่วยละ 1,000 บาท)

ร้อยละ 4.51
อายุ 5 ปี
จ่ายดอกเบีย้ ทุก 6 เดือน ครบกําหนดไถ่ถอนวันที่
11 ตุลาคม 2560

อันดับเครดิตผูอ้ อกหุน้ กู้ A+

ชุดที่ 2 ออกวันที่ 11 ตุลาคม 2555
วงเงิน 1,500 ล้านบาท
( 1.5 ล้านหน่วย หน่วยละ 1,000 บาท)

ร้อยละ 4.70
อายุ 7 ปี
จ่ายดอกเบีย้ ทุก 6 เดือน ครบกําหนดไถ่ถอนวันที่
11 ตุลาคม 2562

อันดับเครดิตผูอ้ อกหุน้ กู้ A+

ชุดที่ 3 ออกวันที่ 11 ตุลาคม 2555
วงเงิน 1,500 ล้านบาท
( 1.5 ล้านหน่วย หน่วยละ 1,000 บาท)

ร้อยละ 4.90
อายุ 10 ปี
จ่ายดอกเบีย้ ทุก 6 เดือน ครบกําหนดไถ่ถอนวันที่
11 ตุลาคม 2565

อันดับเครดิตผูอ้ อกหุน้ กู้ A+

หมายเหตุ :

(1)

อัตราดอกเบีย้ ต่อปี

แบบ 56-1

อ้างอิงจากข้อมูลการจัดอันดับเครดิตทีจ่ ดั ทําโดยบริษทั ทริสเรทติ้ง จํากัด เมือ่ วันที ่ 3 ตุลาคม 2555

ส่วนที่ 1-7 หน้าที่ 3

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

ผูถ้ ือหุ้น

รายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ 10 รายแรก พร้อมทัง้ จํานวนหุน้ ทีถ่ อื และสัดส่วนการถือหุน้ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2555
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)

169,157,720

7.75

3

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

169,157,720

7.75

4

บริษทั ไทยเอ็นวีดอี าร์ จํากัด

87,907,778

4.03

5

กองทุนรวม ออมสิน

46,409,885

2.13

6

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY

41,614,604

1.91

7

THE BANK OF NEW YORK MELLON-CGT TAXABLE

25,000,000

1.14

8

HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD

24,631,932

1.13

9

STATE STREET BANK EUROPE LIMITED

17,736,623

0.81

10

นายเอีย่ ม อาชวกุลเทพ

15,450,000

0.71

11

ผูถ้ อื หุน้ อื่น

471,774,594

21.61

ยอดรวมทุนชําระแล้ว

2,182,771,917

100.00

ผูถ้ อื หุน้ สัญชาติไทย

1,965,288,810

90.04

217,483,107

9.96

ผูถ้ อื หุน้ สัญชาติต่างด้าว

ภาครัฐ ถื อ หุ้ น ในบริษั ท ฯ คิ ด เป็ น สัด ส่ ว นร้ อ ยละ 53.16 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. สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะต้องเป็ นผูต้ รวจสอบงบการเงินของบริษทั ฯ

ส่วนที่ 1-7 หน้าที่ 4

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

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
อัตราไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 25 ของกําไรสุทธิก่อนผลกําไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ จากงบการเงินรวม
ทัง้ นี้ ขึน้ อยูก่ บั แผนการลงทุน ความจําเป็ นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต
พระราชบัญ ญัติบ ริษัท มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ห้ามมิให้บ ริษัท มหาชนจ่ ายเงิน ปั น ผล หากยังมียอดขาดทุ น
สะสมอยู่ แม้ว่าบริษทั นัน้ จะมีกําไรในปี นัน้ ก็ตาม นอกจากนี้ พระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับ
ของบริษทั ฯ กําหนดไว้ว่า บริษทั ฯ ต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี สว่ นหนึ่งไว้เป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิ
ประจํ า ปี หัก ด้ ว ยยอดเงิน ขาดทุ น สะสมยกมา (ถ้ า มี) จนกว่ า ทุ น สํ า รองนี้ จ ะมีจํ า นวนไม่ น้ อ ยกว่ า ร้อ ยละ 10 ของทุ น
จดทะเบียนของบริษทั ฯ

ส่วนที่ 1-7 หน้าที่ 5

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

8. การจัดการ
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

สนับสนุนการถวายบินแก่องค์ประธาน
ศูนย์สนับสนุนการปฏิบตั กิ าร *
รองกรรมการผูอ้ ํานวยการใหญ่*

สายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ
รองกรรมการผูอ้ ํานวยการใหญ่
อาวุโส*

ฝ่ ายช่าง
รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่*

สายการเงินและการบัญชี
รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่*

สายปฏิบตั กิ าร
รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่*

สายทรัพยากรบุคคลและ
กํากับกิจกรรมองค์กร
รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่*

สายการพาณิชย์
รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่*

สายผลิตภัณฑ์และบริการลูกค้า
รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่*

หน่วยธุรกิจการบริการภาคพืน้
กรรมการผูจ้ ดั การ*
(ระดับรองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่)

ฝ่ ายการพาณิชย์สนิ ค้าและไปรษณียภัณฑ์
กรรมการผูจ้ ดั การ
(ระดับผูอ้ ํานวยการใหญ่)

ฝ่ ายครัวการบิน
กรรมการผูจ้ ดั การ
(ระดับผูอ้ าํ นวยการใหญ่)

หน่วยธุรกิจการบินไทยสมายล์
กรรมการผูจ้ ดั การ
(ระดับผูอ้ าํ นวยการใหญ่)

หมายเหตุ : * บุคคลทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหารตามคํานิยามของ “ผูบ้ ริหาร” ภายใต้ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กจ.17/2551
เรือ่ งการกําหนดบทนิยามในประกาศเกีย่ วกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
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คณะกรรมการบริ ษทั ฯ

คณะกรรมการบริษั ท ฯ มีห น้ า ที่ร ับ ผิด ชอบสู ง สุ ด ในการบริห ารจัด การกิจ การของบริษัท ฯ อยู่ ภ ายใต้ เงื่อ นไข
ข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกําหนดให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจํานวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่มากกว่า 15 คน
สุดแต่ทป่ี ระชุมใหญ่ผถู้ อื หุน้ จะเป็ นผูก้ ําหนดเป็ นครัง้ คราว และกรรมการไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจํานวนกรรมการทัง้ หมดต้องมี
ถิน่ ทีอ่ ยู่ในราชอาณาจักร ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครัง้ กรรมการจํานวน 1 ใน 3 จะต้องออกจากตําแหน่ ง และจะมีการ
เลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ กรรมการทีอ่ อกตามวาระนัน้ อาจถูกเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่กไ็ ด้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 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. นายจุตนิ นั ท์
ภิรมย์ภกั ดี
กรรมการตรวจสอบ
6. นายธีรศักดิ ์
สุวรรณยศ
กรรมการ
7. พลตํารวจเอก พงศพัศ
พงษ์เจริญ
กรรมการ
8. นายวรเดช
หาญประเสริฐ
กรรมการ
9. นายวีระวงค์
จิตต์มติ รภาพ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
10. พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล
กรรมการ
11. พลอากาศเอก ม.ล. สุปรีชา กมลาศน์
กรรมการ
12. นายสุธรรม
ศิรทิ พิ ย์สาคร
กรรมการ
13. นายศิลปชัย
จารุเกษมรัตนะ
กรรมการ
14. นายอภิพร
ภาษวัธน์
กรรมการอิสระ
15. นายสรจักร
เกษมสุวรรณ
กรรมการ
นางสุวมิ ล บัวเลิศ (ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ สํานักเลขานุการบริษทั ฯ) เป็ นเลขานุการ
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงลายมือชื่อแทนบริษทั ฯ
นายอําพน กิตติอําพน ประธานกรรมการ ลงลายมือชื่อร่วมกับนายคณิศ แสงสุพรรณ หรือ นายอภิพร ภาษวัธน์
หรือนายสรจักร เกษมสุวรรณ อีกหนึ่งคน และประทับตราสําคัญของบริษทั ฯ หรือนายคณิศ แสงสุพรรณ นายอภิพร ภาษวัธน์
นายสรจักร เกษมสุวรรณ สามคนลงลายมือชือ่ ร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริษทั ฯ
ขอบเขตอํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริษทั ฯ
คณะกรรมการบริษทั ฯ ต้องปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษทั ฯ ตลอดจนมติ
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั ฯ มีอาํ นาจแต่งตัง้ บุคคลอื่นใดให้ดาํ เนินกิจการของบริษทั ฯ ภายใต้การควบคุมของ
คณะกรรมการบริษัทฯ หรืออาจมอบอํานาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว มีอํานาจตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร และ
ภายในเวลาทีก่ รรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการบริษทั ฯ อาจยกเลิก เพิกถอน เปลีย่ นแปลง หรือแก้ไขอํานาจนัน้ ๆ ได้
คณะกรรมการบริษทั ฯ มีอาํ นาจกําหนดชือ่ กรรมการผูม้ อี าํ นาจลงนามผูกพันบริษทั ฯ ตลอดจนจัดตัง้ คณะกรรมการชุดย่อย
ในปี 2555 มีการประชุมทัง้ สิน้ 17 ครัง้
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อช่วยศึกษารายละเอียดและกลันกรองงาน
่
เฉพาะเรือ่ ง ดังนี้
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คณะกรรมการตรวจสอบ

เพื่อให้บริษทั ฯ มีการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี (Good Corporate Governance) ตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ขี อง
กระทรวงการคลังและตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งจะช่วยให้ผถู้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัวไปเกิ
่
ดความมันใจในการบริ
่
หารงานของบริษทั ฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ ที่มคี ุณ สมบัติเป็ น
กรรมการอิสระและไม่ได้เป็ นผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีรายชือ่ ดังนี้
1. นายจุลสิงห์
2. นายจุตนิ นั ท์

วสันตสิงห์
ภิรมย์ภกั ดี

ประธานกรรมการ
กรรมการตรวจสอบ (เป็ นผูท้ ่มี คี วามรูแ้ ละประสบการณ์ ใน
การสอบทานความน่าเชือ่ ถือของงบการเงิน)
3. นายวีระวงค์
จิตต์มติ รภาพ
กรรมการตรวจสอบ
นางเกษรี
ณรงค์เดช
ทีป่ รึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ
นางรวีพร
คูหริ ญ
ั
ทีป่ รึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ
นางสุวคนธ์ นะวงศ์ (ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ สํานักงานการตรวจสอบภายใน) เป็ นเลขานุการ
กรรมการตรวจสอบจะต้องมีคุณ สมบัติเป็ นไปตามข้อกําหนดที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุน กําหนด ซึ่งรวมถึง
คุณสมบัตดิ งั ต่อไปนี้
1. เป็ นกรรมการอิสระทีม่ คี ุณสมบัตคิ รบตามทีค่ ณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนด
2. ไม่เป็ นกรรมการทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดั สินใจในการดําเนินกิจการของบริษทั 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. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีป ระสิทธิผ ล และ
พิจารณาความเป็ นอิสระของหน่ วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้
โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้ บ ริษั ท ฯ ปฏิ บ ัติต ามกฎหมายว่ า ด้ว ยหลัก ทรัพ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ ข้อ กํ า หนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึ่งมีความเป็ นอิสระ เพื่อทําหน้าทีเ่ ป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว ร่วมทัง้ เข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี ่ ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย
อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
5. พิจารณารายการทีเ่ กี่ยวโยงกันหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตามกฎหมายและ
ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทัง้ นี้ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุด
ต่อบริษทั ฯ
6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ของบริษทั ฯ ซึ่งรายงานดังกล่าว
ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบโดยประกอบด้วยข้อมูลตามทีต่ ลาดหลักทรัพย์ฯ กําหนด
7. ปฏิบตั กิ ารอื่นใดตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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8. ในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอ้ สงสัยว่า มีรายการหรือการกระทําดังต่อไปนี้
ซึ่งอาจมีผ ลกระทบอย่ างมีนั ย สําคัญ ต่ อฐานะการเงิน และผลการดําเนิ น งานของบริษัท ฯ ให้ค ณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นสมควร
(1) รายการทีเ่ กิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(2) การทุจริต หรือมีสงิ่ ผิดปกติ หรือมีความบกพร่องทีส่ าํ คัญในระบบควบคุมภายใน
(3) การฝ่ าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมาย
ทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ
ในปี 2555 มีการประชุมทัง้ สิน้ 12 ครัง้ และมีการรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ

คณะกรรมการธรรมาภิ บาล

เพื่อให้ก ารดําเนิน งานของบริษัท ฯ เป็ น ไปตามหลัก การกํากับ ดูแลกิจการที่ดีตามที่ก ระทรวงการคลังและตลาด
หลักทรัพย์ฯ กําหนด และเป็ นทีย่ อมรับในระดับสากล
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการธรรมาภิบาล โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีรายชือ่ ดังต่อไปนี้
1. นายธีรศักดิ ์
สุวรรณยศ
ประธานกรรมการ
2. พลอากาศเอก สถิตย์พงศ์
สุขวิมล
กรรมการ
3. นายวีระวงค์
จิตต์มติ รภาพ
กรรมการ
4. พลตํารวจเอก พงศพัศ
พงษ์เจริญ
กรรมการ
5. กรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
กรรมการ
6. รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่สายทรัพยากรบุคคล
กรรมการและเลขานุการ
และกํากับกิจกรรมองค์กร
7. ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ฝ่ายกฎหมาย
ผูช้ ว่ ยเลขานุการ
อํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการธรรมาภิ บาล
1. เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การดําเนินงานของบริษัทฯ เป็ นไป
ตามหลักการทีก่ ระทรวงการคลังและตลาดหลักทรัพย์ฯ กําหนดและเป็ นทีย่ อมรับในระดับสากล
2. พิจารณาตรวจสอบเกีย่ วกับการกํากับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั ฯ
3. ประสานงาน และปฏิบตั งิ านร่วมกับคณะกรรมการอื่นๆ และคณะทํางานอื่นๆ ของบริษทั ฯ ได้ตามทีเ่ ห็นสมควร
4. มีอํานาจในการเรีย กพนัก งานและลูก จ้างของบริษัท ฯ และบุ ค คลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มาให้ถ้อยคําหรือความเห็น
รวมทัง้ ให้มอี าํ นาจในการเรียกเอกสารหรือสิง่ อื่นใดมาเพือ่ ประกอบการพิจารณาได้ดว้ ย
5. ดําเนินการอื่นๆ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ มอบหมาย

กรรมการอิ สระ

เพื่อเป็ น ไปตามข้อกํ าหนดของสํานั ก งานคณะกรรมการกํากับ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ (ก.ล.ต.) ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และแนวทางปฏิบตั ิท่ดี ขี องสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ กรรมการอิสระ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีรายชือ่ ดังต่อไปนี้
1. นายอําพน
กิตติอาํ พน
กรรมการ
2. นายจุลสิงห์
วสันตสิงห์
กรรมการ
3. นายคณิศ
แสงสุพรรณ
กรรมการ
4. นายวีระวงค์
จิตต์มติ รภาพ
กรรมการ
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5. นายอภิพร
ภาษวัธน์
กรรมการ
ทัง้ นี้ คุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน มีดงั นี้
1. ถื อ หุ้ น ไม่ เกิ น ร้ อ ยละ 1 ของจํ า นวนหุ้ น ที่ ม ี สิท ธิอ อกเสีย งทั ง้ หมดของบริษั ท ฯ บริษั ท ใหญ่ บริษั ท ย่ อ ย
บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุ้นรายใหญ่ หรือผูม้ อี ํานาจควบคุมบริษัทฯ ทัง้ นี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผูท้ ่เี กี่ยวข้องของกรรมการอิสระ
รายนัน้ ๆ ด้วย
2. ไม่ เป็ น หรือ เคยเป็ น กรรมการที่ม ีส่ ว นร่ว มบริห ารงาน ลู ก จ้า ง พนั ก งาน ที่ป รึก ษาที่ได้ร บั เงิน เดือ นประจํา
หรือผู้มอี ํานาจควบคุมบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุ้นรายใหญ่ หรือของผู้ม ี
อํานาจควบคุมของบริษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทัง้ นี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว
ไม่ร วมถึง กรณีที่ก รรมการอิส ระเคยเป็ น ข้า ราชการ หรือ ที่ป รึก ษาของส่ว นราชการซึ่ง เป็ น ผู ้ถ ือ หุ ้น รายใหญ่ หรือ ผู ้ม ี
อํานาจควบคุมของบริษทั ฯ
3. ไม่เป็ นบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะทีเ่ ป็ นบิดา มารดา
คู่สมรส พีน่ ้อง และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุ้นรายใหญ่ ผูม้ อี ํานาจควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั การ
เสนอให้เป็ นผูบ้ ริหาร หรือผูม้ อี าํ นาจควบคุมของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
4. ไม่ ม ีห รือ เคยมีค วามสัม พัน ธ์ ท างธุ ร กิจ กับ บริษั ท ฯ บริษั ท ใหญ่ บริษั ท ย่ อ ย บริษั ท ร่ว ม ผู้ถือ หุ้ น รายใหญ่
หรือผูม้ อี ํานาจควบคุมของบริษทั ฯ ในลักษณะทีอ่ าจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือ
เคยเป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ัย หรือผูม้ อี ํานาจควบคุมของผูท้ ม่ี คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี าํ นาจควบคุมของบริษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่ เป็ นหรือ เคยเป็ นผู้ส อบบัญ ชีข องบริษั ท ฯ บริษั ท ใหญ่ บริษั ท ย่ อ ย บริษั ท ร่ ว ม ผู้ถือ หุ้ น รายใหญ่ หรือ
ผูม้ อี ํานาจควบคุมของบริษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ัย ผูม้ อี ํานาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผสู้ อบ
บัญชีของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ํานาจควบคุมของบริษทั ฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะ
ได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็ นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษา
ท างการเงิ น ซึ่ ง ได้ ร ั บ ค่ า บ ริ ก ารเกิ น กว่ า 2 ล้ า น บาท ต่ อ ปี จากบ ริ ษั ท ฯ บริ ษั ท ให ญ่ บ ริ ษั ท ย่ อ ย บริ ษั ท ร่ ว ม
ผู้ถ ือ หุ ้น รายใหญ่ หรือ ผู้ม อี ํา นาจควบคุม ของบริษ ัท ฯ และไม่เป็ น ผู้ถ ือ หุ ้น ที่ม นี ัย ผู้ม อี ํา นาจควบคุม หรือ หุ ้น ส่ว นของผู้
ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่ เป็ น กรรมการที่ไ ด้ร บั การแต่ ง ตัง้ ขึ้น เพื่อ เป็ น ตัว แทนของกรรมการของบริษัท ฯ ผู้ถือ หุ้น รายใหญ่ หรือ
ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ เป็ นผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มสี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มนี ัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
หรือไม่เป็ นหุน้ ส่วนทีม่ นี ัยในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมการทีม่ สี ่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีร่ บั เงินเดือน
ประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที่มสี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มสี ภาพอย่าง
เดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
9. ไม่มลี กั ษณะอื่นใดทีท่ าํ ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกีย่ วกับการดําเนินงานของบริษทั ฯ
บริษทั ฯ ได้กําหนดคุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระไว้เข้มกว่าคุณสมบัตติ ามข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาด
ทุนและตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยกําหนดเรื่องการถือหุ้นของกรรมการอิสระตามข้อ 1 ไว้เข้มกว่า คือ กําหนดการถือหุ้น ไม่เกิน
ร้อยละ 0.5
กรรมการอิสระที่มคี ุณสมบัตติ ามข้อ 1 ถึงข้อ 9 อาจได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ฯ ให้ตดั สินใจในการ
ดําเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มอี ํานาจ
ควบคุมของบริษทั ฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้
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ในกรณีทบ่ี ุคคลทีบ่ ริษทั ฯ แต่งตัง้ ให้ดาํ รงตําแหน่งกรรมการอิสระเป็ นบุคคลทีม่ หี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ตาม
ข้อ 4 หรือมีการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าทีก่ าํ หนดตามข้อ 6 คณะกรรมการบริษทั ฯ อาจพิจารณาผ่อนผันให้ได้ หากเห็น
ว่าการแต่งตัง้ บุคคลดังกล่าวไม่มผี ลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่และการให้ความเห็นที่เป็ นอิสระ และในกรณี น้ีบริษัทฯ ได้
เปิ ดเผยข้อมูลต่อไปนี้ในหนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ ในวาระพิจารณาแต่งตัง้ กรรมการอิสระดังกล่าวแล้ว
(1) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ทีท่ ําให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัตไิ ม่เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ทก่ี าํ หนด
(2) เหตุผลและความจําเป็ นทีย่ งั คงหรือแต่งตัง้ ให้บุคคลดังกล่าวเป็ นกรรมการอิสระ
(3) ความเห็นของคณะกรรมการของบริษทั ฯ ในการเสนอให้มกี ารแต่งตัง้ บุคคลดังกล่าวเป็ นกรรมการอิสระ
อํานาจหน้ าที่ของกรรมการอิ สระ
1. แสดงความคิด เห็น และ/หรือ รายงานผลการปฏิบ ัติงานตามหน้ า ที่ท่ีไ ด้ร บั มอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษทั ฯ ได้อย่างเสรี ตามภารกิจทีไ่ ด้รบั มอบหมาย ทัง้ นี้ เพือ่ ให้บริษทั ฯ มีการกํากับดูแลกิจการทีด่ ตี ามหลักการกํากับดูแลทีด่ ี
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และหลักเกณฑ์การประเมินการกํากับดูแลที่ดี ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการดําเนินงาน
ประจําปี 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 2555 กรรมการอิสระของบริษทั ฯ ได้มกี ารปฏิบตั งิ านตามอํานาจหน้าทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมาย และได้แสดงความคิดเห็น
ตามหน้าทีอ่ ย่างอิสระ โดยยึดถือการดูแลผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ ทุกรายให้เท่าเทียมกัน

คณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และพัฒนาบุคลากร
เพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ตี ามทีก่ ระทรวงการคลัง และตลาดหลักทรัพย์ฯ กําหนด รวมทัง้ หลักการ
ปฏิบตั ทิ ด่ี ที ย่ี อมรับในระดับสากล และเป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาล
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และพัฒนาบุคลากร โดย ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2555 มีรายชือ่ ดังต่อไปนี้
1. นายอารีพงศ์
ภู่ชอุ่ม
ประธานกรรมการ
2. พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล
รองประธานกรรมการ
3. นายคณิศ
แสงสุพรรณ
กรรมการ
4. นายอภิพร
ภาษวัธน์
กรรมการ
5. กรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
กรรมการ
6. รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
เลขานุการ
สายทรัพยากรบุคคล
อํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และพัฒนาบุคลากร
1. กําหนดหลักเกณฑ์สําหรับการสรรหาและแต่งตัง้ กรรมการบริษทั ฯ และผูบ้ ริหารระดับสูง และพัฒนาบุคลากรของ
บริษัทฯ ทัง้ นี้ เพื่อให้เกิดการกํากับดูแลกิจการที่ดตี ามหลักการที่กระทรวงการคลังและตลาดหลักทรัพย์ฯ กําหนด รวมทัง้
หลักการปฏิบตั ิท่ดี ที ่ยี อมรับในระดับสากล เป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีการนํ าแนวความคิดของการบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่มาใช้เพื่อให้ได้ผทู้ ม่ี คี วามรูค้ วามสามารถและมีคุณภาพมาดํารงตําแหน่ งและปฏิบตั งิ านในตําแหน่ ง
กรรมการบริษทั ฯ และผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั ฯ รวมทัง้ เป็ นการดําเนินการสรรหาทีใ่ ช้หลักความเสมอภาค ความยุตธิ รรม
ความโปร่งใส และการตรวจสอบได้
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2. กําหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการ อนุกรรมการต่างๆ และฝ่ ายบริหาร รวมทัง้ บุคคลภายนอกทีม่ าปฏิบตั งิ านให้กบั
บริษทั ฯ เพือ่ เป็ นการจูงใจและรักษากรรมการทีม่ คี ุณภาพตามทีบ่ ริษทั ฯ ต้องการ และอยู่ในลักษณะทีเ่ ปรียบเทียบได้กบั ระดับ
ที่ป ฏิบ ัติอ ยู่ ในอุ ต สาหกรรม นอกจากนี้ กรรมการที่ไ ด้ร บั มอบหมายหน้ า ที่แ ละความรับ ผิด ชอบเพิ ม่ ขึ้น ควรได้ร บั
ค่า ตอบแทนเพิ่ม ที่เหมาะสม ส่ว นกรรมการที่เ ป็ น ผู้บ ริห ารและฝ่ ายบริห ารควรได้ร บั ค่า ตอบแทนที่เ ชื่อ มโยงกับ ผลการ
ดํา เนิ น งานของบริษ ัท ฯ และผลปฏิบ ตั ิง านของกรรมการหรือผูบ้ ริหารแต่ละคน ทัง้ นี้ เพื่อให้เกิดการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี
ตามหลักการทีก่ ระทรวงการคลัง และตลาดหลักทรัพย์ฯ กําหนด รวมทัง้ หลักการปฏิบตั ทิ ด่ี ที ย่ี อมรับในระดับสากล
3. มีอาํ นาจเรียกเอกสารและบุคคลต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ เป็ นข้อมูลประกอบการพิจารณา
4. ดําเนินการอื่นๆ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ มอบหมาย
5. ให้คณะกรรมการดังกล่าว มีอํานาจหน้าทีค่ รอบคลุมถึงการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของตําแหน่ ง หน้าที่
การงานต่างๆ ในความรับผิดชอบของพนักงานบริษทั ฯ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในตําแหน่งผูบ้ ริหารระดับสูง
6. ดําเนินการสรรหาคัดเลือก เพื่อให้ได้บุคคลที่เหมาะสมเป็ นกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารระดับรองกรรมการ
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ขน้ึ ไป เพือ่ เสนอคณะกรรมการบริษทั ฯ พิจารณาแต่งตัง้ เลื่อนตําแหน่ง หรือโยกย้ายตามทีเ่ ห็นสมควร
ในปี 2555 มีการประชุมทัง้ สิน้ 4 ครัง้ และมีการรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ

คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง
เพื่อให้บริษทั ฯ มีการกํากับดูแลกิจการทีด่ ตี ามหลักการกํากับดูแลทีด่ ขี องตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด
และหลักเกณฑ์การประเมินการกํากับดูแลทีด่ ี ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ ประจําปี บญ
ั ชี
รวมทัง้ หลักการปฏิบตั ทิ ด่ี ที ย่ี อมรับในระดับสากล และเพื่อให้การดําเนินงานด้านบริหารความเสีย่ งสามารถใช้เป็ นเครื่องมือใน
การบริหารได้
คณะกรรมการบริษัท ฯ ได้แ ต่ งตัง้ คณะกรรมการบริห ารความเสี่ย ง โดย ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2555 มีร ายชื่อ
ดังต่อไปนี้
1. นายศิลปชัย
จารุเกษมรัตนะ
ประธานกรรมการ
2. นายธีรศักดิ ์
สุวรรณยศ
กรรมการ
3. พลอากาศเอก หม่อมหลวง สุปรีชา กมลาศน์
กรรมการ
4. กรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
กรรมการ
5. รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
เลขานุการ
สายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ
โดยมีนาย พิชยั ชุณหวชิร ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการประกันความเสีย่ งราคานํ้ามันอากาศยาน เป็ นประธานคณะทํางานด้านการ
บริหารความเสีย่ ง
อํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. ให้คาํ ปรึกษาและคําแนะนําในการดําเนินการบริหารความเสีย่ งทัง้ มวลของบริษทั ฯ
2. มีอาํ นาจเรียกเอกสารและบุคคลต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ เป็ นข้อมูลประกอบการพิจารณา
3. ดําเนินการอื่นๆ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ มอบหมาย
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คณะกรรมการส่งเสริ มกิ จการเพื่อสังคม

เพื่อให้การดําเนินงานของบริษัทฯ ในการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม มีความต่อเนื่องชัดเจน เพิม่ คุณค่าให้แก่
ธุ ร กิจ และมีก ารสื่อ สารประชาสัม พัน ธ์ กิจ กรรมเพื่อ สัง คมและสิ่งแวดล้อ มของบริษัท ฯ ต่ อ สาธารณชนอย่ า งสมํ่ า เสมอ
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีรายชื่อ
ดังต่อไปนี้
1. นายอภิพร
ภาษวัธน์
ประธานกรรมการ
2. นายจุตนิ นั ท์
ภิรมย์ภกั ดี
กรรมการ
3. นายวีระวงค์
จิตต์มติ รภาพ
กรรมการ
4. พลตํารวจเอกพงศพัศ
พงษ์เจริญ
กรรมการ
5. กรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
กรรมการ
6. รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่อาวุโส
กรรมการ
สายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ
7. รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่สายการพาณิชย์
กรรมการ
8. รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่สายทรัพยากรบุคคล
กรรมการ
และกํากับกิจกรรมองค์กร
9. ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์กร
กรรมการและเลขานุการ
โดยมี นายอําพน กิตติอาํ พน เป็ นทีป่ รึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม
อํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมกิ จการเพื่อสังคม
1. กําหนดนโยบายและแนวทางทีช่ ดั เจนของบริษทั ฯ ต่อการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อแสดงให้เห็น
ถึงความมุ่งมันและทุ
่
่มเทของบริษทั ฯ ในการบริหารจัดการด้านสิง่ แวดล้อม ผสมผสานแนวคิดและนวัตกรรมในรูปแบบสีเขียว
(Green Innovation)
2. จัดทําโครงการเพือ่ สังคมและสิง่ แวดล้อมทีส่ อดคล้องกับแนวคิด “การเดินทางแบบรักษ์สงิ่ แวดล้อม” (Travel
Green) โดยชักนําผูม้ สี ว่ นร่วมทัง้ ผูถ้ อื หุน้ ผูโ้ ดยสาร คูค่ า้ และพนักงานทุกคนเข้าร่วมในทุกกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
3. จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนัก และปลูกฝั งจิตสํานึกให้กบั พนักงานในทุกระดับชัน้ ในการคํานึงถึง
สิง่ แวดล้อมและสังคม และให้ค วามเห็น ชอบในกิจกรรมและการดําเนิ น การที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของบริษัทฯ ในเรื่อง
เกีย่ วกับการสนับสนุนสาธารณประโยชน์ และสาธารณกุศล
4. สื่อสารและประชาสัมพันธ์กจิ กรรมเพื่อสังคมและสิง่ แวดล้อมของบริษัทฯ และจัดทํารายงานด้านอนุ รกั ษ์
สิง่ แวดล้อม (CSR Report) ต่อสาธารณชนอย่างสมํ่าเสมอ
5. พิจ ารณากํ า หนดงบประมาณ ประจํ า ปี ของบริษัท ฯ ที่จ ะใช้ ใ นการบริจ าค การสนั บ สนุ น หน่ ว ยงาน/
บุคคลภายนอก การให้บตั รโดยสาร เป็ นต้น และกํากับดูแลงบประมาณดังกล่าว
6. พิจารณากลันกรองการขอใช้
่
งบประมาณในการบริจาค การสนับสนุนหน่วยงาน/บุคคลภายนอกรวมถึงการ
ให้บตั รโดยสาร โดยให้ทุกสายงานนําเสนอคณะกรรมการส่งเสริมกิจการเพือ่ สังคม (CSR) เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ
7. ดําเนินการอื่นๆ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ มอบหมาย
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บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

คณะกรรมการบริ หาร

เพื่อให้การจัดการของบริษทั ฯ เป็ นไปตามเป้ าหมายของแผนวิสาหกิจบริษทั ฯ อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สงู สุด
กับบริษทั ฯ
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารบริษทั ฯ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีรายชือ่ ดังต่อไปนี้
1. นายคณิศ
แสงสุพรรณ
ประธานกรรมการ
2. นายธีรศักดิ ์
สุวรรณยศ
กรรมการ
3. นายวรเดช
หาญประเสริฐ
กรรมการ
4. นายสุธรรม
ศิรทิ พิ ย์สาคร
กรรมการ
5. พลอากาศเอก ม.ล. สุปรีชา กมลาศน์
กรรมการ
6. นายอภิพร
ภาษวัธน์
กรรมการ
7. นายสรจักร
เกษมสุวรรณ
กรรมการ
นางสุวมิ ล บัวเลิศ (ผูอ้ 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 หรือ
คณะกรรมการบริษทั ฯ มอบหมาย
3. เสนอแนะแนวทางและมาตรการในการปรับปรุงคุณภาพ และประสิทธิภาพของการดําเนินกิจการของบริษทั ฯ
4. มีอาํ นาจอนุมตั กิ ารจัดหาตามระเบียบบริษทั ฯ ว่าด้วยการพัสดุ ภายในวงเงินทีอ่ ยูใ่ นอํานาจอนุมตั ไิ ม่เกิน 500 ล้านบาท
5. อนุ มตั ิก ารใช้เงิน นอกเหนื อวงเงิน ที่ห น่ วยงานได้รบั การจัดสรรตามงบประมาณประจําปี ท่ีเกิน 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
ในการประชุ ม คณะกรรมการบริห าร ต้ อ งมี ก รรมการมาประชุ ม เกิ น กึ่ ง หนึ่ ง ของจํ า นวนกรรมการทั ง้ หมด
จึงจะเป็ นองค์ประชุม ให้ประธานกรรมการเป็ นประธานในที่ประชุม ในกรณี ท่ปี ระธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่
สามารถปฏิบตั หิ น้ าที่ได้ ให้ประธานกรรมการมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งคนใดเป็ นประธานในที่ประชุมแทน ในกรณีท่ี
ประธานกรรมการมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งคนใดเป็ นประธานในที่ประชุมแทนไม่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือก
กรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานในทีป่ ระชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ให้ถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ให้ออกจากทีป่ ระชุมในวาระนัน้ และไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกหนึ่งเสียงเป็ นเสียงชีข้ าด
ในปี 2555 มีการประชุมทัง้ สิน้ 16 ครัง้ และมีการรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ
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บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

คณะกรรมการด้านกฎหมาย

เพือ่ ให้การดําเนินงานของบริษทั ฯ ในเรือ่ งเกีย่ วกับงานด้านกฎหมาย รวมทัง้ งานทีเ่ กีย่ วกับกฎ ข้อบังคับ และระเบียบ
ต่างๆ เป็ นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง และมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการด้านกฎหมาย โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีรายชือ่ ดังต่อไปนี้
1. นายจุลสิงห์
วสันตสิงห์
ประธานกรรมการ
2. นายวีระวงค์
จิตต์มติ รภาพ
กรรมการ
3. นายสรจักร
เกษมสุวรรณ
กรรมการ
4. นายอัชพร
จารุจนิ ดา
กรรมการ
5. นายสราวุธ
เบญจกุล
กรรมการ
6. นายเข็มชัย
ชุตวิ งศ์
กรรมการ
7. นายอมรศักดิ ์
นพรัมภา
กรรมการ
8. นายสมเกียรติ
ฉายะศรีวงศ์
กรรมการ
9. นายนิรุฒ
มณีพนั ธ์
กรรมการ
10. นายบําเพ็ญ
สรรพศรี
เลขานุการ
อํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการด้านกฎหมาย
1. พิจารณากลันกรองงานด้
่
านกฎหมาย รวมทัง้ งานทีเ่ กีย่ วกับกฎ ข้อบังคับ และระเบียบต่างๆ ตามทีค่ ณะกรรมการ
บริษทั ฯ กรรมการ และกรรมการผูอ้ ํานวยการใหญ่ หรือรองกรรมการผูอ้ ํานวยการใหญ่สายทรัพยากรบุคคลและกํากับกิจกรรม
องค์กร เห็นว่าเป็ นเรือ่ งสําคัญของบริษทั ฯ หรือเรือ่ งทีจ่ ะต้องนําเข้าสูก่ ารพิจารณาของคณะกรรมการบริษทั ฯ
2. พิจารณาแนวทางและนโยบายในการดําเนินการในเรื่องทีเ่ กีย่ วกับการกระทําผิดต่อกฎหมายแข่งขันทางการค้า
(Antitrust Law หรือ Competition Law) ในภู ม ิภ าคต่ า งๆ ให้ม ีค วามสอดคล้อ งกัน เพื่อ ประโยชน์ สูงสุ ด ของบริษัท ฯ และ
กําหนดนโยบายเพือ่ ป้ องกันมิให้มกี ารปฏิบตั งิ านทีอ่ าจเป็ นความผิดในเรือ่ งดังกล่าว
3. พิจารณาดําเนินการในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการสอบสวน การกล่าวหา การพิจารณา และการดําเนินคดีของศาล ใน
เรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับการกระทําผิดต่อกฎหมายแข่งขันทางการค้า (Antitrust Law หรือ Competition Law) ในทุกภูมภิ าค รวมทัง้ คดี
ในลักษณะเดียวกันทีอ่ าจเกิดขึน้ ในอนาคต รวมถึงพิจารณาการว่าจ้าง การดําเนินการ การประสานงานของทีป่ รึกษากฎหมาย
และทนายความของบริษทั ฯ ในเรือ่ งดังกล่าวในภูมภิ าคต่างๆ
4. รวบรวมพยานหลักฐาน โดยให้มอี าํ นาจเรียกและตรวจสอบเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับการกระทําผิดต่อ
กฎหมายแข่งขันทางการค้า (Antitrust Law หรือ Competition Law) รวมทัง้ เรียกพนักงานและลูกจ้างทีเ่ กีย่ วข้องมาให้ถอ้ ยคํา
เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการในเรื่องดังกล่าว ทัง้ นี้ ให้ทุกหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้องให้ความร่วมมือ และอํานวยความสะดวกแก่
คณะกรรมการ กรรมการ หรือผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการอย่างเต็มที่
5. แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการและคณะทํางานได้ตามความเหมาะสม
6. ให้มอี าํ นาจเรียกเอกสารและบุคคลต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ เป็ นข้อมูลประกอบการพิจารณา
7. ดําเนินการในเรือ่ งอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง หรือตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ มอบหมาย
การประชุมของคณะกรรมการด้านกฎหมายเดือนละ 1 ครัง้ หรือตามทีป่ ระธานคณะกรรมการด้านกฎหมายกําหนด
การรายงานของคณะกรรมการด้านกฎหมายนําเสนอมติของคณะกรรมการด้านกฎหมายต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ
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บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

เจ้าหน้ าที่บริ หาร

ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2555 บริษัทฯ มีตําแหน่ งเจ้าหน้ าที่ระดับบริห ารจํานวนทัง้ สิ้น 13 ตําแหน่ ง ประกอบด้วย
กรรมการผู้อํ า นวยการใหญ่ 1 ตํ า แหน่ ง ระดับ รองกรรมการผู้อํ า นวยการใหญ่ อ าวุ โ ส 1 ตํ า แหน่ ง ระดับ รองกรรมการ
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ 8 ตําแหน่ง และผูอ้ าํ นวยการใหญ่สายการบัญชีหรือการเงิน 3 ตําแหน่ง ประกอบด้วย
1. นายสรจักร
เกษมสุวรรณ
กรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
2. นายโชคชัย
ปั ญญายงค์
รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่อาวุโส
สายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ
3. นายปานฑิต
ชนะภัย
กรรมการผูจ้ ดั การหน่วยธุรกิจการบริการภาคพืน้
ระดับรองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
4. เรืออากาศเอก มนตรี
จําเรียง
รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่ฝ่ายช่าง
5. นาวาอากาศตรี อัษฎาวุธ วัฒนางกูร
รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่สนับสนุนถวายการบิน
แก่องค์ประธานศูนย์สนับสนุนการปฏิบตั กิ าร
6. นายธีรพล
โชติชนาภิบาล
รองกรรม การผู อ้ ํ า นวยการให ญ่ส ายผลิต ภ ณ
ั ฑ ์แ ละ
บริการลูกค้า
7. นายดนุช
บุนนาค
รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่สายการพาณิชย์
8. นายนิรุฒ
มณีพนั ธ์
รองกรรมการผู้ อํ า นวยการใหญ่ สายทรัพ ยากรบุ ค คล
และกํากับกิจกรรมองค์กร
9. นางวสุกานต์
วิศาลสวัสดิ ์
รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่สายการเงินและการบัญชี
10. ร้อยโท อธิศกั ดิ ์
พัดชืน่ ใจ
รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่สายปฏิบตั กิ าร
11. นายรัช
ตันตนันตา
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ฝ่ายการเงินองค์กร
12. นายธงชัย
สิงห์กุล
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ฝ่ายบัญชีการเงิน
13. นางชาริตา
ลีลายุทธ
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ฝ่ายบัญชีบริหารและงบประมาณ
หมายเหตุ : เจ้าหน้าที่บริหาร ตามคํานิยาม “ผูบ้ ริหาร” ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.)
อํานาจหน้ าที่ของกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
กรรมการผู้อํ า นวยการใหญ่ มีอํ า นาจหน้ า ที่ร บั ผิด ชอบภายใต้ข อบเขตที่ร ะบุ ไ ว้ในระเบีย บภายในของบริษัท ฯ
ดังต่อไปนี้
1. อํานาจหน้าทีภ่ ายใต้ “ระเบียบบริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) ว่าด้วยการบริหารกิจการทัวไป
่ พ.ศ. 2550”
กรรมการผู้อํานวยการใหญ่ มีอํานาจหน้ าที่รบั ผิดชอบในการบริห ารงานของบริษัทฯ ให้บรรลุตามวัตถุป ระสงค์
นโยบายของบริษทั ฯ หรือตามมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ตลอดจนบังคับบัญชาฝ่ ายบริหารและพนักงานของบริษทั ฯ
ทัง้ นี้ ภายในขอบเขตอํานาจทีก่ าํ หนดในข้อบังคับของบริษทั ฯ หรือตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ กําหนด
2. อํานาจหน้าทีภ่ ายใต้ “ระเบียบบริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2555” (แก้ไขเพิม่ เติม
ครัง้ ที่ 1 พ.ศ. 2555)
กรรมการผูอ้ ํานวยการใหญ่ เป็ นผูร้ กั ษาการตามระเบียบบริษทั ฯ ว่าด้วยการพัสดุ และมีอํานาจดําเนินการและอนุ มตั ิ
การจัดหาพัสดุ การจัดหาประโยชน์ในพัสดุ การให้สทิ ธิ ์ หรือการจําหน่ายพัสดุ ซึง่ รวมถึงการจัดซือ้ การจ้าง การเช่าหรือให้เช่า
ฯลฯ การออกคําสังที
่ จ่ ําเป็ นต่างๆ ตามระเบียบบริษทั ฯ ว่าด้วยการพัสดุ โดยระเบียบบริษทั ฯ ดังกล่าว ได้กําหนดถึงอํานาจ
ของกรรมการผูอ้ ํานวยการใหญ่ในการดําเนินการและอนุ มตั กิ ารจัดหาพัสดุและการเข้าทําธุรกรรมแต่ละประเภทภายในวงเงิน
ขัน้ สูงสุดทีร่ ะบุไว้ตามรายละเอียดและขอบเขตทีก่ าํ หนดไว้ในระเบียบบริษทั ฯ ดังต่อไปนี้
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-

การจัดหาพัสดุ ทีม่ วี งเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท
การจัดหาเชือ้ เพลิงอากาศยาน ทีม่ วี งเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท
การจัดหาประกันภัยทีม่ เี บีย้ ประกันภัยวงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท
การจัดหาบริภณ
ั ฑ์และอุปกรณ์อ่นื ๆ ซึง่ ต้องส่งมอบพร้อมกับการส่งมอบเครื่องบิน ตามระเบียบข้อ 13 ทีม่ วี งเงิน
ไม่เกิน 300 ล้านบาท
- การจัดหาประโยชน์ในพัสดุ เช่น การให้เช่า วงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท สําหรับพัสดุท่เี ป็ นเครื่องยนต์อะไหล่
(Spare Engine) และอะไหล่ของอากาศยาน (Spare Part) ทีใ่ ห้เช่าตามความจําเป็ นเร่งด่วนซึ่งเป็ นประเพณีปฏิบตั ิ
ของธุรกิจการบิน มีอาํ นาจอนุมตั โิ ดยไม่จาํ กัดวงเงิน
- การให้สทิ ธิหรือการร่วมงานหรือดําเนินการในกิจการของบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการโฆษณา การประชาสัมพันธ์
และการจัดทําหนังสือกับบุคคลหรือนิตบิ ุคคลใด หรือการให้สทิ ธิหรือการร่วมงานอื่นทีม่ วี งเงินไม่เกิน 300 ล้าน
บาท
- การตัดบัญชีพสั ดุ ทีม่ รี าคาต้นทุนต่อหน่วยของพัสดุขณะได้มาไม่เกิน 50 ล้านบาท
- การจําหน่ายพัสดุ ทีม่ รี าคาต้นทุนของพัสดุขณะได้มาทีม่ มี ลู ค่ารวมต่อครัง้ ไม่เกิน 300 ล้านบาท
3. อํานาจหน้าทีภ่ ายใต้ “ระเบียบบริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) ว่าด้วยอํานาจหน้าทีท่ างการเงิน พ.ศ. 2552”
(แก้ไขเพิม่ เติมครัง้ ที่ 3 พ.ศ. 2554)
กรรมการผูอ้ ํานวยการใหญ่ มีอํานาจสังให้
่ เข้าทําสัญญาและดําเนินงานตามข้อผูกพันทางการเงิน และอนุ มตั ธิ ุรกรรม
ทางด้านการเงินทัง้ ปวง ตามที่ได้รบั มอบหมายจากที่ประชุมผูถ้ อื หุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ รวมทัง้ ในกิจการ
ประจํ า ทั ง้ ปวงภายในขอบเขตข้ อ บั ง คั บ ของบริษั ท ฯ ทั ง้ นี้ ตามรายละเอี ย ดและขอบเขตที่ กํ า หนดไว้ ใ นระเบี ย บ
บริษัทฯ ดังกล่าว โดยเป็ นผู้มอี ํานาจสังดํ
่ าเนินงานและ/หรืออนุ มตั ิการเงิน ที่มวี งเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท และการใช้เงิน
นอกเหนือวงเงินทีห่ น่วยงานได้รบั การจัดสรรตามงบประมาณประจําปี ในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท
กรรมการผู้อํ า นวยการใหญ่ ไ ม่ ส ามารถอนุ ม ัติก ารเข้า ทํ า ธุ ร กรรมใดๆ ที่อ ยู่ น อกขอบเขตอํ า นาจของกรรมการ
ผูอ้ ํานวยการใหญ่ ตามทีร่ ะบุไว้ในระเบียบภายในของบริษทั ฯ ดังกล่าวข้างต้น นอกจากนัน้ ตามมติท่ปี ระชุมคณะกรรมการ
บริษทั ฯ ครัง้ ที่ 14/2545 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2545 ระบุว่า การมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษทั ฯ ให้แก่กรรมการ
ผูอ้ ํานวยการใหญ่ในเรื่องเกี่ยวกับการดําเนินงานตามปกติธุรกิจนัน้ กรรมการผูอ้ ํานวยการใหญ่จะไม่สามารถอนุ มตั กิ ารเข้าทํา
ธุรกรรมใดๆ ทีต่ นหรือ “บุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง” ซึง่ ได้แก่ (ก) ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ (ข) ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ (ค) ผูม้ ี
อํานาจควบคุมของบริษทั ฯ (ง) บุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรส หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับ
บุคคลตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ซึง่ ได้แก่ บิดา มารดา คู่สมรส บุตร หรือญาติสนิทอืน่ และ (จ) นิตบิ คุ คลใดๆ ทีบ่ ุคคลตาม (ก) (ข)
หรือ (ค) ถือหุน้ หรือมีอํานาจควบคุมหรือมีส่วนได้เสียอื่นใด ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมอย่างมีนัยสําคัญ หรือบุคคลตามที่
มีกําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพ ย์และตลาดหลักทรัพย์ มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ใน
ลักษณะอื่นใดกับบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ

การสรรหากรรมการและเจ้าหน้ าที่บริ หาร

การสรรหาคณะกรรมการบริษทั ฯ
ตามข้อบังคับของบริษทั ฯ คณะกรรมการบริษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมการจํานวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่มากกว่า 15 คน
สุดแต่ทป่ี ระชุมใหญ่จะเป็ นผูก้ ําหนดเป็ นครัง้ คราว และกรรมการจํานวนไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจํานวนกรรมการทัง้ หมดต้องมี
ถิน่ ทีอ่ ยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษทั ฯ จะต้องเป็ นผูม้ คี ุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามทีก่ ฎหมายกําหนด
ในการประชุมสามัญประจําปี ผถู้ อื หุน้ ในแต่ละปี จะมีการเลือกตัง้ กรรมการใหม่แทนกรรมการทีต่ อ้ งออกจากตําแหน่ งตามวาระ
จํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทัง้ หมด หรือจํานวนใกล้ทส่ี ดุ กับส่วน 1 ใน 3 ในกรณีทแ่ี บ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้
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คณะกรรมการบริษทั ฯ กําหนดหลักเกณฑ์การดําเนินการสรรหากรรมการบริษทั ฯ เพื่อเป็ นแนวทางการดําเนินการ
ของคณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และพัฒนาบุคลากร ในการสรรหากรรมการบริษัทฯ ให้เป็ นไปตามหลักการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี ตามทีก่ ระทรวงการคลังและตลาดหลักทรัพย์ฯ กําหนด ด้วยความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล หลักเกณฑ์การ
ดําเนินการสรรหากรรมการบริษทั ฯ ดังกล่าวสรุปได้ดงั นี้
1. ดําเนินการกําหนดคุณสมบัตขิ องกรรมการบริษทั ฯ ทีต่ อ้ งการสรรหา
1.1 ความเหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ย วชาญของกรรมการบริษั ท ฯ โดยรวม เพื่ อ ให้
คณะกรรมการบริษทั ฯ มีองค์ประกอบทีเ่ หมาะสม สามารถกําหนดกลยุทธ์ และนโยบาย รวมทัง้ กํากับดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ าม
กลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิผล
1.2 คุณ สมบัติของกรรมการบริษัท ฯ แต่ละคน เพื่อความมันใจว่
่ า ผู้ท่ีได้รบั การสรรหาจะสามารถปฏิบตั ิห น้ าที่
กรรมการตามหลัก Fiduciary Duty ที่สําคัญ คือ การปฏิบตั ิหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
มีคุณธรรมและความรับผิดชอบ ตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล ฯลฯ
1.3 ไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามทีก่ ฎหมาย กฎ ระเบียบอื่นทีเ่ กีย่ วข้องกําหนด
1.4 ความเป็ นอิสระของกรรมการอิสระแต่ละคน
1.5 ความสามารถในการอุทศิ เวลาของกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาจากจํานวนบริษทั ที่ดํารงตําแหน่ งอยู่ ฯลฯ
เพื่อให้มเี วลาอย่างเพียงพอในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ อย่างสมํ่าเสมอ รวมทัง้ การดูแลและการติดตามการ
ดําเนินงานของบริษทั ฯ
2. กระบวนการในการสรรหากรรมการบริษทั ฯ
2.1 คณะกรรมการสรรหาฯ จะดําเนินการสรรหาบุคคลทีเ่ หมาะสมทีจ่ ะมาดํารงตําแหน่งกรรมการฯ
กรณี ที่ 1 กรณี ตํ า แหน่ ง กรรมการว่ า งลง เนื่ อ งจากครบวาระในการประชุ ม ใหญ่ ส ามัญ ผู้ถือ หุ้ น ประจํ า ปี
ซึ่งกรรมการต้องพ้นจากตําแหน่ ง 1 ใน 3 นัน้ อาจพิจารณารายชื่อบุคคลทีเ่ หมาะสมจาก (1) บุคคลทีเ่ ป็ นกรรมการเดิมทีพ่ น้
วาระเพื่อเสนอให้ดํารงตําแหน่ งต่อไป (2) บัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ ตามประกาศของกระทรวงการคลังซึ่งได้กําหนด
แนวทางปฏิบตั สิ าํ หรับกรณีทก่ี รรมการอื่นทีม่ ใิ ช่กรรมการโดยตําแหน่ งครบวาระการดํารงตําแหน่ ง หรือพ้นจากตําแหน่ งก่อน
ครบวาระ จะต้องแต่งตัง้ กรรมการอื่นจากบัญชีรายชือ่ กรรมการรัฐวิสาหกิจแทนกรรมการรายดังกล่าว จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ใน
3 ของจํานวนกรรมการอื่น (3) การเสนอชื่อของผูถ้ อื หุน้ (ถ้ามี) (4) การเสนอชื่อของประธานกรรมการบริษทั ฯ กรรมการบริษทั ฯ
ฯลฯ (5) การเสาะหาบุคคลทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ทเ่ี หมาะสมกับบริษทั ฯ
กรณี ที่ 2 กรณี ตํ า แหน่ ง กรรมการบริษั ท ฯ ว่ า งลงนอกจากเหตุ ต ามกรณี ท่ี 1 คณะกรรมการสรรหาฯ
จะดํา เนิ น การสรรหาเมื่อ คณะกรรมการบริษัท ฯ มีม ติให้แ ต่ งตัง้ ทดแทน โดยอาจพิจ ารณารายชื่อบุ ค คลที่เหมาะสมจาก
(1) บัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ ตามประกาศของกระทรวงการคลังซึง่ ได้กําหนดแนวทางปฏิบตั สิ าํ หรับกรณีทก่ี รรมการ
อื่นทีม่ ใิ ช่กรรมการโดยตําแหน่ งครบวาระการดํารงตําแหน่ ง หรือพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ จะต้องแต่งตัง้ กรรมการอื่นจาก
บัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจแทนกรรมการรายดังกล่าว จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการอื่น (2) การเสนอ
ชือ่ ของผูถ้ อื หุน้ (ถ้ามี) (3) การเสนอชื่อของประธานกรรมการบริษทั ฯ กรรมการบริษทั ฯ ฯลฯ (4) การเสาะหาบุคคลทีม่ คี วามรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ทเ่ี หมาะสมกับบริษทั ฯ
2.2 คณะกรรมการสรรหาฯ กลันกรองให้
่
ได้บุคคลทีม่ คี ุณสมบัตสิ อดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัตทิ ก่ี าํ หนดไว้
2.3 เลขานุ ก ารบริษั ท ฯ ดํ า เนิ น การตรวจสอบคุ ณ สมบัติ ข องบุ ค คลที่ จ ะได้ ร ับ การเสนอชื่อ ให้ เป็ นกรรมการ
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
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2. ผูถ้ อื หุน้ แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงทีม่ อี ยู่ทงั ้ หมดเลือกตัง้ บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็ นกรรมการ

ก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึง่ ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เป็ นผูไ้ ด้รบั การเลือกตัง้ เป็ นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการทีจ่ ะ
พึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีทบ่ี ุคคลซึง่ ได้รบั การเลือกตัง้ ในลําดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน
จํานวนกรรมการทีจ่ ะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้เลือกด้วยวิธจี บั สลากเพือ่ ให้ได้ตามจํานวนกรรมการทีจ่ ะพึงมี

ในกรณีทต่ี ําแหน่ งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่นื นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลหนึ่งซึ่ง
มีคุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปด้วยคะแนน
เสียงไม่ น้ อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการที่ย งั เหลืออยู่ เว้นแต่ วาระของกรรมการจะเหลือน้ อยกว่า 2 เดือน บุ ค คลซึ่งเข้าเป็ น
กรรมการแทนดังกล่าว จะอยูใ่ นตําแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระทีย่ งั เหลืออยูข่ องกรรมการทีต่ นแทน
ที่ป ระชุม ผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้ก รรมการคนใดออกจากตําแหน่ งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง และมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจํานวน
หุน้ ทีถ่ อื โดยผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงในการประชุมนัน้
ในการประชุ ม สามัญ ประจํา ปี ทุ ก ครัง้ ให้ก รรมการออกจากตํ า แหน่ ง 1 ใน 3 ถ้า จํา นวนกรรมการที่จ ะแบ่ งออก
ให้ตรงเป็ น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่สี ุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตําแหน่ งในปี แรกและปี ท่ี
2 ภายหลังจดทะเบียนบริษทั นัน้ ให้ใช้วธิ จี บั สลากกันว่าผูใ้ ดจะออก ส่วนปี หลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนทีอ่ ยู่ในตําแหน่ งนาน
ทีส่ ดุ นัน้ เป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ง กรรมการทีอ่ อกตามวาระนัน้ อาจถูกเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่กไ็ ด้
การแต่งตัง้ คณะกรรมการอื่นๆ
คณะกรรมการบริษัทฯ เป็ น ผู้พิจารณาแต่งตัง้ คณะกรรมการอื่น ๆ ของบริษัท ฯ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ คณะกรรมการธรรมาภิบาล คณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และพัฒนาบุคลากร คณะกรรมการ
บริหารความเสีย่ ง และคณะกรรมการบริหาร
การแต่งตัง้ เจ้าหน้ าที่ระดับบริหาร
การแต่ งตัง้ กรรมการผู้อํานวยการใหญ่ ซึ่งเป็ น ตําแหน่ งเจ้าหน้ าที่บ ริห ารสูงสุด ของบริษัท ฯ นั น้ คณะกรรมการ
บริษั ท ฯ จะแต่ ง ตัง้ คณะกรรมการเพื่อ คัด เลือ กคณะกรรมการสรรหาผู้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง กรรมการผู้ อํ า นวยการใหญ่ ซึ่ ง
ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ 5 คน และรองกรรมการผูอ้ ํานวยการใหญ่ สํานักเลขานุ การบริษัทฯ 1 คน เพื่อแต่งตัง้
คณะกรรมการสรรหา ผูด้ าํ รงตําแหน่ งกรรมการผูอ้ ํานวยการใหญ่ โดยมีอํานาจหน้าทีใ่ นการกําหนดหลักเกณฑ์ วิธกี ารสรรหา
และดําเนิน การสรรหาผู้ท่ีม ีความรู้ค วามสามารถ ประสบการณ์ ท่ีเหมาะสม และคุณ สมบัติและไม่ม ีลกั ษณะต้องห้ามตาม
พระราชบัญญัตคิ ุณสมบัตมิ าตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 (และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม) และกฎหมาย
อื่นทีเ่ กี่ยวข้อง เพื่อดํารงตําแหน่ งกรรมการผูอ้ ํานวยการใหญ่ และเสนอชื่อผูท้ ผ่ี ่านการคัดเลือกที่สมควรได้รบั การแต่งตัง้ ต่อ
คณะกรรมการบริษทั ฯ เพือ่ พิจารณาต่อไป
สําหรับเจ้าหน้าทีบ่ ริหารอื่น คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และ
พัฒ นาบุคลากร คัดเลือกผู้ท่ีเหมาะสมมาดํารงตําแหน่ งระดับรองกรรมการผู้อํานวยการใหญ่ และ/หรือเทียบเท่า นํ าเสนอ
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ สําหรับตําแหน่ งระดับผู้อํานวยการใหญ่ และ/หรือเทียบเท่าให้เป็ นอํานาจของ
กรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่ ทัง้ นี้ ให้นําเสนอคณะกรรมการบริษทั ฯ เพือ่ ทราบก่อนลงนามในคําสังแต่
่ งตัง้
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ค่าตอบแทนกรรมการและเจ้าหน้ าที่บริ หาร

ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิ น
ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ฯ
ทีป่ ระชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2555 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555 ได้มมี ติกําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ฯ
สําหรับช่วงวันที่ 1 พฤษภาคม 2555 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2556 และเงินรางวัลประจําปี 2555 ในส่วนของค่าตอบแทนทีเ่ ป็ น
ตัวเงิน ดังนี้
1. ให้กรรมการบริษทั ฯ ได้รบั ค่าตอบแทนคนละ 50,000 บาทต่อเดือน เป็ นประจําทุกเดือน และได้รบั เบี้ยประชุม
คนละ 30,000 บาทต่อครัง้ หากในเดือนใดมีการประชุมเกินกว่า 1 ครัง้ คงให้กรรมการบริษทั ฯ ได้รบั เบีย้ ประชุมคนละ 30,000
บาทเท่านัน้ โดยให้ประธานกรรมการได้รบั เบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการร้อยละ 25 และรองประธานกรรมการได้รบั เบี้ยประชุม
สูงกว่ากรรมการร้อยละ 12.5 และให้กรรมการเสียภาษีเงินได้เอง
2. ในกรณี ก รรมการบริษัท ฯ ได้ร บั แต่ งตัง้ จากคณะกรรมการบริษัท ฯ หรือ ประธานกรรมการบริษัท ฯ ให้เป็ น
กรรมการ อนุ ก รรมการ หรือคณะทํางานชุ ด ต่ างๆ ของบริษัท ฯ ให้ก รรมการบริษัท ฯ ที่ได้รบั การแต่ งตัง้ ดังกล่ าว ได้ร บั
ค่าตอบแทนเพิม่ เป็ นเบี้ยประชุมคนละ 10,000 บาทต่อครัง้ หากในเดือนใด กรรมการ อนุ กรรมการ และคณะทํางานชุดใด
มีการประชุมเกินกว่า 1 ครัง้ คงให้ได้รบั เบีย้ ประชุมคนละ 10,000 บาทเท่านัน้
3. คณะกรรมการตรวจสอบให้ได้รบั ค่าตอบแทนเป็ นรายเดือนเท่ากับเบีย้ ประชุมกรรมการบริษทั ฯ โดยทีใ่ นเดือนใด
ไม่มกี ารประชุมคงให้ได้รบั ค่าตอบแทนด้วย
4. ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รบั เงินรางวัลประจําปี (Bonus) โดยคํานวณจากอัตราร้อยละ 0.2 ของกําไรสุทธิ
ก่อนผลกําไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศจากงบการเงินรวม ทัง้ นี้ ในวงเงินรวมไม่เกิน 30 ล้านบาท และ
ให้ใช้อตั ราดังกล่าวสําหรับการคํานวณเงินรางวัลประจําปี ในปี ต่อๆ ไป
ตารางแสดงค่าตอบแทนสําหรับกรรมการของบริ ษทั ฯ ในปี 2555 สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
หน่ วย : ล้านบาท
จํานวน
ค่าตอบแทนรวมเบีย้ ประชุม
คณะกรรมการ
(ราย)
และเงิ นรางวัลประจําปี
คณะกรรมการบริษทั
19
15.93 1)
คณะกรรมการตรวจสอบ 2)
3
1.08
คณะกรรมการอื่นๆ 3)
19
1.87
หมายเหตุ : 1) ค่าตอบแทนรวมเบี้ยประชุม สําหรับคณะกรรมการบริษทั ฯ ค่าเบี้ยประชุมสําหรับคณะอนุ กรรมการบริษทั ฯ (ไม่รวมค่าตอบแทน
คณะกรรมการตรวจสอบ) ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และเงินรางวัลประจําปี สําหรับช่วงดํารง
ตําแหน่ง ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554
2) กรรมการบริษทั ฯ ทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็ นคณะกรรมการตรวจสอบ
3) บุคคลภายนอกที่คณะกรรมการบริษัทฯ เชิญมาเป็ นกรรมการ อนุ กรรมการ หรือคณะทํางานชุดต่างๆ (มิได้เป็ นกรรมการของ
บริษทั ฯ)

ตารางแสดงค่าตอบแทนสําหรับเจ้าหน้ าที่บริหารของบริษทั ฯ ปี 2555 สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
จํานวน
(ราย)
เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

15

หน่ วย : ล้านบาท
ค่าตอบแทนรวมเงิ นเดือน
เงิ นรางวัลประจําปี และสวัสดิ การ
63.20

หมายเหตุ : * เจ้าหน้าทีบ่ ริหารจํานวน 15 รายรวมเจ้าหน้าทีบ่ ริหารทีเ่ กษียณอายุและลาออกก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2555
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ค่าตอบแทนอื่นๆ

สิ ทธิ ประโยชน์ ด้านบัตรโดยสาร
คณะกรรมการบริษทั ฯ
ตามระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยการให้สทิ ธิป ระโยชน์ ด้านบัตรโดยสารแก่กรรมการบริษัทและอดีตกรรมการบริษัท
พ.ศ. 2554 กําหนดให้ก รรมการบริษัทฯ ได้รบั สิทธิป ระโยชน์ ด้านบัตรโดยสารให้เปล่า ไป-กลับ ในเส้น ทางต่างประเทศ
10 ใบต่อปี ในประเทศ 10 ใบต่อปี ในชัน้ ธุรกิจ ซึง่ ลดลงจากเดิมทีเ่ คยให้สทิ ธิประโยชน์ในชัน้ สูงสุด (First Class) ทัง้ นี้ หากมี
ทีน่ งว่
ั ่ างในชัน้ สูงสุดสามารถเดินทางในชัน้ ดังกล่าวได้ โดยให้นําสิทธิประโยชน์ดงั กล่าวไปใช้ตามความเหมาะสม โดยกรรมการ
จะได้รบั สิทธิน้ีในขณะดํารงตําแหน่งกรรมการบริษทั ฯ เท่านัน้ ทัง้ นี้ จํานวนบัตรโดยสารดังกล่าวมีจาํ นวนเท่ากับจํานวนทีไ่ ด้รบั
อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2554

ทีก่ าํ หนด

เจ้าหน้ าที่บริหาร
เจ้าหน้ าที่บ ริห ารของบริษัท รวมทัง้ คู่สมรสและบุ ตร จะได้รบั บัต รโดยสารแบบสํารองที่นัง่ ได้ต ามระเบียบบริษัท ฯ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
บริษัท ฯ ได้จ ดทะเบียนจัดตัง้ กองทุ น สํารองเลี้ยงชีพ เมื่อวันที่ 26 มิถุน ายน 2535 ซึ่งภายใต้ก ารกํากับ ดูแ ลของ
คณะกรรมการกองทุ น สํารองเลี้ย งชีพ บริษัท ฯ จ่ า ยเงิน สมทบเข้ากองทุ น ในอัต ราร้อ ยละ 9 ของเงิน เดือ นค่าจ้างสํา หรับ
พนัก งานที่ม ีอายุงานไม่ เกิน 20 ปี และในอัต ราร้อ ยละ10 ของเงิน เดือ นค่ า จ้างสําหรับ พนั ก งานที่ม ีอ ายุ งาน 20 ปี ข้นึ ไป
โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตราไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 2 ของเงินเดือนค่าจ้าง แต่ไม่เกินอัตราทีบ่ ริษทั ฯ จ่ายสมทบ
กองทุนบําเหน็จพนักงาน
บริษัทฯ ได้จดั ตัง้ กองทุนบําเหน็จพนักงาน บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) โดยจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนใน
อัตราร้อยละ10 ของเงินเดือนค่าจ้าง ในกรณีทเ่ี งินในกองทุนตํ่ากว่าภาระผูกพัน ณ วันสิน้ งวดบัญชี บริษทั ฯ จะจ่ายเงินสมทบ
เพิม่ เติมให้เต็มตามภาระผูกพัน
พนักงานทีอ่ ยู่ในกองทุนบําเหน็จ จะต้องมีอายุงานไม่ต่ํากว่า 3 ปี จึงจะมีสทิ ธิได้ร บั เงิน บํา เหน็จ ตามอายุงาน เมื่อ
พ้น สภาพจากการเป็ น พนั ก งานที่ม ีสิท ธิได้ร บั เงิน บํ าเหน็ จ ตามระเบีย บบริษัท ตัง้ แต่ เดือ นมิถุ น ายน 2535 ที่บ ริษัท ฯ ได้
ดําเนินการจัดตัง้ กองทุนสํารองเลีย้ งชีพแล้ว พนักงานทีเ่ ข้าทํางานหลังจากนี้จะสามารถเข้าเป็ นสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ได้อย่างเดียว และไม่สามารถเข้าเป็ นสมาชิกกองทุนบําเหน็จพนักงาน กองทุนบําเหน็จพนักงานจึงไม่มสี มาชิกเพิม่ ตัง้ แต่วนั
เริม่ จัดตัง้ กองทุนสํารองเลีย้ งชีพ
เงิ นสมทบกองทุนสํารองเลีย้ งชีพและเงิ นบําเหน็จที่ให้แก่เจ้าหน้ าที่บริ หารในปี 2555 สิ้ นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555
หน่ วย : ล้านบาท
จํานวน
จํานวนเงิ น
(ราย)
(ล้านบาท)
13
3.3
หมายเหตุ : * เจ้าหน้าทีบ่ ริหารจํานวน 13 รายรวมเจ้าหน้าทีบ่ ริหารทีเ่ กษียณอายุและลาออกก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2555

เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
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การปฏิ บตั ิ ตามหลักการกํากับกิ จการที่ดี
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) เป็ นรัฐวิสาหกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงมีพ ันธกิจที่ต้องดํา เนิ น การให้
สอดคล้องกับแนวคิดของธรรมาภิบาลในภาครัฐ และหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของภาคเอกชนตามที่กําหนดในตลาด
หลักทรัพย์ฯ บริษทั ฯ ดําเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส รับผิดชอบและเป็ นธรรมต่อสังคม โดยยึดมันในหลั
่
กจริยธรรม และหลัก
ธรรมาภิบาลทีไ่ ด้มกี ารพัฒนาให้เหมาะสมกับการเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม บริษทั ฯ ได้ให้ความสําคัญในหลักการ
และแนวทางปฏิบตั ติ ามหลักธรรมาภิบาลทีเ่ กีย่ วกับความรับผิดชอบและเป็ นธรรม เช่น การกําหนดอย่างชัดเจนเกีย่ วกับหน้าที่
ความรับผิดชอบ ความเป็ นอิสระ และการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั ฯ การเปิ ดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส มีระบบการ
ตรวจสอบและการบริหารความเสีย่ งทีร่ อบคอบ รัดกุม เพื่อความเชื่อมันและเพิ
่
ม่ มูลค่าให้แก่ ลูกค้า ผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ทุกภาคส่วน
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มกี ารพิจารณาแนวโน้ มและความเคลื่อนไหวในระดับสากล เพื่อให้ขอ้ เสนอแนะในการ
ปรับปรุงและได้มอบหมายให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลดําเนินการปรับปรุง แก้ไขในหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ใี ห้ทนั สมัย
เหมาะสม สอดคล้องกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมทีเ่ ปลีย่ นแปลงอยู่ตลอดเวลา อีกทัง้ ยังมีการให้ความรูค้ วามเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวปฏิบตั ทิ ่ถี ูกต้อง เพื่อให้พนักงานทุกคนสามารถนํ าไปใช้ในการปฏิบตั งิ าน รวมทัง้ มีการติดตามและประเมินผล
เป็ นประจํา
จากผลการดําเนินการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ทําให้บริษัทได้รบั การประเมินจาก
องค์ก รอิส ระต่ า งๆ ในระดับ “ดีม าก” อย่ า งต่ อ เนื่ อ งจากปี 2549 ติด ต่ อ กัน เป็ น เวลา 6 ปี แ ละในปี 2555 บริษัทฯ ได้ร บั การ
การประเมินอยู่ ในระดับ “ดีเลิศ” พร้อมทัง้ ได้ ร ับโล่ เกียรติ คุ ณรางวัล “ดีเยี่ย ม” จากการประกวดแผนงานส่ ง เสริม ธรรมาภิ บ าล
ในรัฐวิสาหกิจ ประเภทบริษทั มหาชน ประจําปี พ.ศ. 2555 โดยบริษทั ฯ ได้รบั รางวัล “ดีเยีย่ ม” จาก “โครงการประสิทธิภาพการ
ดําเนินการพัสดุแบบบูรณาการ” และรางวัล “ดี” จาก “โครงการพัฒนาศูนย์ขอ้ มูลข่าวสาร”
1.

นโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิ จการที่ดี
บริษทั ฯ ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสําคัญของหลักธรรมาภิบาลและหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี ดังนัน้ บริษทั
จึงปลูกฝั งหลักการดังกล่าวในสํานึกและพฤติกรรมของคณะกรรมการบริษทั ฯ ฝ่ ายบริหาร และพนักงาน เพื่อให้การดําเนิน
ธุรกิจของบริษทั ฯ เติบโตอย่างมันคงและยั
่
งยื
่ น
คณะกรรมการบริษั ทฯ มี นโยบายให้ ความสํ าคัญต่ อการดํ าเนิ นงานตามหลักการกํ ากับดู แลกิ จการที่ ดี โดยยึด หลัก
ธรรมาภิบาลสากล เป็ นแนวทางในการดําเนินงาน จึงกําหนดกรอบนโยบายการกํากับดูแลกิจการ ซึง่ ครอบคลุมองค์ประกอบที่
สําคัญ 4 ด้าน ได้แก่
1. ด้าน รัฐ สังคมและสิ่ งแวดล้อม
 มุง่ มัน่ รักษาและส่งเสริม คุณภาพสิง่ แวดล้อมอันเกิดจากการดําเนินงานขององค์กร
 กระตุ้น ส่งเสริม เน้นยํ้าให้ทุกหน่ วยงานในองค์กร ดําเนินงานโดยคํานึงถึงหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบเพื่อ
ประโยชน์สว่ นรวม ใส่ใจต่อสิง่ แวดล้อม สังคมและชุมชน
 มุ่งมัน่ สร้างสรรค์ ส่งเสริม สนับสนุ น และบริหารจัดการด้วยความรับผิดชอบต่อ สิง่ แวดล้อม สังคม ชุมชน
ตามหลักกฎหมายและข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง
2. ด้านผูร้ บั บริ การและผูม้ ีส่วนได้เสีย
 มุง่ เน้นการให้บริการทุกระดับด้วยความประทับใจ ผูร้ บั บริการ/ผูม้ สี ่วนได้เสีย ได้รบั การอํานวยความสะดวก
และได้รบั การตอบสนองตามต้องการ
 สร้างกระบวนการรับฟั งความคิดเห็นของผูร้ บั บริการ และผูม้ สี ว่ นได้เสียผ่านช่องทางต่างๆ
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 ส่งเสริม สนับสนุ น แนวทางใหม่ๆ ตลอดจนการนํ าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการพัฒ นาการ
ให้บริการเพือ่ ความสะดวกและทันสมัย
 ส่งเสริมการให้บริการ โดยยึดหลักความพึงพอใจของผูร้ บั บริการ แสดงความรับผิดชอบต่อความเสียหาย
ทีเ่ กิดขึน้ อย่างเป็ นธรรม อันเนื่องมาจากการบริการทีผ่ ดิ พลาด หรือไม่เป็ นไปตามสัญญาหรือข้อตกลง
 มุง่ มันที
่ จ่ ะเปิ ดโอกาสในการแข่งขันการให้บริการอย่างเป็ นธรรมและเสมอภาค
3. ด้านองค์กร
 สร้างระบบการกํากับดูแลและป้ องกันมิให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ในการดําเนิ นงาน
และทบทวนระบบการกํากับดูแลขององค์กรอย่างสมํ่าเสมอ
 ส่ง เสริม ปลูก ฝั ง และกระตุ้น สร้า งบรรยากาศให้ต ระหนั ก ถึงความเสี่ย งต่ อ การผิด จริย ธรรม จนเป็ น
วัฒ นธรรมองค์ก รโดยเน้ น ยํ้ า ถึงผลกระทบที่เกิด จากการดํา เนิ น งานที่ไ ม่ ส อดคล้อ งกับ หลัก คุ ณ ธรรม
จริยธรรม และธรรมาภิบาล
 สร้างกระบวนการป้ องกัน และรับ มือกับ เหตุ ก ารณ์ ท่ีค าดไม่ถึง เช่น กรณี ท่ีผ ลิตภัณ ฑ์ บริก าร และการ
ปฏิบตั กิ ารมีผลกระทบในเชิงลบต่อสังคม รวมถึงการคาดการณ์ล่วงหน้า ถึงความกังวลของสาธารณะทีม่ ผี ล
ต่อผลิตภัณฑ์ บริการ และการปฏิบตั กิ าร
 ให้ความสําคัญ ต่อความถูกต้องและความชัดเจนของข้อมูลที่เผยแพร่สู่สาธารณชน โดยปรับปรุงพัฒ นา
ระบบการจัดการฐานข้อมูลให้ถูกต้อง ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา และเน้ นยํ้าให้ผู้ปฏิบตั ิงานทุ กระดับยึดถือ
ปฏิบตั โิ ดยเคร่งครัด
 ส่งเสริมและจัดให้มรี ะบบบริหารความเสีย่ ง ทีเ่ กีย่ วกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบตั งิ าน ความ
ถูกต้องของรายงานและการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง ภายใต้การกํากับดูแลและควบคุมภายในทีด่ ี
4. ด้านผูป้ ฏิ บตั ิ งาน
 ให้ความสําคัญ สนับสนุ น ผลักดัน การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การสร้างความผูกพันองค์กร และการสืบ
ทอดตําแหน่งอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่อง
 มุ่งมันที
่ ่จะสร้างบรรยากาศในการทํางานที่ดงึ ดูดและรักษาพนักงานทีม่ คี ุณภาพ พร้อมจัดให้มกี ารพัฒนา
ความสามารถและทักษะทีจ่ าํ เป็ น เพื่อให้พนักงานพัฒนาศักยภาพและสามารถทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด
 ส่งเสริม สนับสนุ น จัดให้มรี ะบบการแลกเปลีย่ น เรียนรู้ ประสบการณ์และความรูใ้ นการปฏิบตั งิ านทุกระดับ
เพือ่ ยกระดับมาตรฐานในการปฏิบตั งิ าน
 เคารพในสิทธิส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่/พนักงาน หลีกเลี่ยงการนํ าเอาข้อมูล หรือเรื่องราวของเจ้าหน้าที่/
พนักงาน ทัง้ ในเรื่องทีเ่ กีย่ วกับการปฏิบตั งิ านและเรื่องส่วนตัวไปเปิ ดเผย หรือวิพากษ์วจิ ารณ์ในลักษณะที่
จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าหน้าที/่ พนักงาน หรือภาพลักษณ์โดยรวมขององค์กร
 กํากับดูแลให้พนักงานปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เพื่อประโยชน์สงู สุดขององค์กร และไม่
ดําเนินการทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 ให้ความสําคัญและความเป็ นธรรมกับพนักงานทุกระดับ จัดให้มกี ระบวนการรับข้อร้องเรียนจากพนักงาน
อย่างเป็ นระบบ ในเรือ่ งการปฏิบตั ทิ ไ่ี ม่เป็ นธรรมของผูบ้ งั คับบัญชา
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หลักบรรษัทภิ บาลของการบินไทย
♦ การสร้า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ให้ แ ก่ อ งค์ก รในระยะยาว (Creation of Long Term Value) ส่งเสริม และปลูก ฝั งให้
ผูป้ ฏิบตั งิ านมีวสิ ยั ทัศน์และตระหนักถึงความสําคัญในการเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันในทุกด้าน ซึง่ เป็ น
การสร้างมูลค่าเพิม่ ให้แก่องค์กรในระยะยาว ตลอดจนจัดให้มคี ณะกรรมการต่างๆ ตามหลักธรรมาภิบาล และ
ผูบ้ ริหารต้องปฏิบตั ติ ามนโยบายว่าด้วยการสรรหา แต่งตัง้ โยกย้ายและพิจารณาความดีความชอบด้วยความ
โปร่งใสและเป็ นธรรม
♦ ความโปร่ ง ใส (Transparency) ดู แ ลให้ ม ีก ารเปิ ด เผยข้อ มู ล สํา คัญ ทัง้ ข้อ มู ล ด้า นการเงิน และด้า นอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ภายในระยะเวลาทีเ่ หมาะสม และผ่านช่องทางทีผ่ ูเ้ กีย่ วข้องสามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้สะดวก และจัดให้มหี น่ วยงานประชาสัมพันธ์และหน่ วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ทําหน้าที่เผยแพร่
ข้อมูลและข่าวสารทัวไปเกี
่
ย่ วกับบริษทั ฯ ให้สาธารณชนได้รบั ทราบ อีกทัง้ ผูป้ ฏิบตั งิ านจะต้องไม่มผี ลประโยชน์
ส่ ว นตน ในการปฏิบ ัติห น้ า ที่ห รือ ละเว้น การดํา เนิ น การใดๆ ในลัก ษณะที่อ าจก่ อ ให้เกิด ความขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์กบั บริษทั ฯ ไม่ใช้ขอ้ มูลแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือผูอ้ ่นื ตลอดจนผูป้ ฏิบตั งิ านต้องไม่รบั
ตําแหน่ งกรรมการหรือที่ป รึก ษาให้แ ก่ บ ริษัท หรือบุ ค คลใดๆ ซึ่งจะก่ อหรืออาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ กบั บริษัทฯ รวมถึงการรับทรัพย์สนิ หรือประโยชน์ อ่นื ใดของผู้ปฏิบตั ิงาน จะต้องอยู่ภายใต้หลัก
เกณท์ทค่ี ณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกาํ หนด
♦ ความรับผิ ดชอบในหน้ าที่ (Responsibility) ผู้ป ฏิบตั ิงานต้องอุทิศตนในการปฏิบตั หิ น้ าที่ด้วยความรู้และ
ประสบการณ์อย่างเต็มความสามารถโดยให้ความสําคัญต่อการตอบสนองความต้องการของผูถ้ อื หุน้ ลูกค้า คู่คา้
และพนั ก งาน และใช้ดุ ล ยพินิ จ ในการปฏิบ ัติห น้ า ที่อ ย่า งเป็ น อิส ระด้วยความสุจ ริต และเป็ น ธรรมตลอดจน
หลีกเลีย่ งการกระทําใดๆ อันเป็ นการขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษทั ฯ หรือเป็ นการใช้โอกาสหรือข้อมูลทีไ่ ด้
จากการเป็ นผู้ป ฏิบตั ิงานของบริษัทฯ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ สําหรับตนเองหรือผู้อ่ืน ซึ่งผู้บริห ารจะต้อง
ส่งเสริมและปลูกฝั งผูใ้ ต้บงั คับบัญชาให้มจี ติ สํานึกของความรับผิดชอบอย่างสูงในการปฏิบตั หิ น้าที่
♦ ความรับผิ ดชอบต่ อผลการปฏิ บ ตั ิ หน้ าที่ (Accountability) ผู้ปฏิบตั ิงานต้องตัง้ ใจปฏิบตั ิห น้ าที่อย่างเต็ม
ความสามารถ และใช้ความระมัดระวังเยีย่ งผูม้ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์ พร้อมทีจ่ ะรับผิดชอบต่อผลการกระทํา
ของตน รวมถึงชี้แจงและอธิบายการตัดสินใจและการกระทําของตนต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ผูบ้ งั คับบัญชา
ผูถ้ ือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า และผู้มสี ่วนได้เสียอื่นๆ ของบริษัทฯ ส่งเสริมและปลูกฝั งให้ผู้ปฏิบตั ิงานมีจติ สํานึกความ
รับผิดชอบ
♦ ความเป็ นธรรม (Equitable Treatment) ผูป้ ฏิบตั งิ านต้องดําเนินกิจการและปฏิบตั หิ น้าทีข่ องตนเองด้วยความ
เป็ น ธรรมโดยการปฏิบตั ิต่อผู้มสี ่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบตั ิเนื่องจากความแตกต่างในด้าน
เชื้อชาติ สัญ ชาติ ศาสนา เพศ หรือเหตุอ่นื อันไม่เป็ นธรรม รวมถึงประพฤติปฏิบตั ิต่อคู่แข่งขันทางการค้าให้
สอดคล้องกับหลักสากลภายใต้กรอบแห่งกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง ไม่ละเมิดความลับ หรือล่วงรูค้ วามลับทางการค้า
ของคู่ แ ข่ งทางการค้า ด้ว ยวิธีฉ้ อ ฉล และจัด ให้ม ีช่ อ งทางให้พ นั ก งานสามารถแจ้ง เรื่อ งที่ผ ิด กฎหมายหรือ
ผิดระเบียบของบริษทั ฯ และดูแลให้ขอ้ ร้องเรียนได้รบั การตอบสนองภายในระยะเวลาทีเ่ หมาะสม

2.

ผูถ้ ือหุ้น : สิ ทธิ และความเท่าเทียมกันของผูถ้ อื หุ้น

สิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ้น
บริษทั ฯ ให้ความสําคัญกับผูถ้ อื หุน้ และสิทธิของผูถ้ อื หุน้ การทําให้ผถู้ อื หุน้ ไว้วางใจและมันใจในการลงทุ
่
นกับบริษทั ฯ
คือ การทีบ่ ริษทั ฯ มีนโยบาย หรือการดําเนินการทีป่ กป้ องและรักษาสิทธิขนั ้ พืน้ ฐานของผูถ้ อื หุน้ ทีพ่ งึ ได้รบั ได้แก่ สิทธิในการ
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ซื้อขาย การโอนหลักทรัพย์ทต่ี นถืออยู่ สิทธิในการมีส่วนแบ่งผลกําไรของบริษทั ฯ สิทธิการได้รบั ข้อมูลของบริษทั ฯ อย่างเพียงพอและ
ทันเวลา สิทธิต่างๆ ในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ สิทธิการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน สิทธิการ
แสดงความคิดเห็นและซักถามในการประชุมผูถ้ อื หุน้ สิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมและเสนอชือ่ บุคคล
ทีม่ คี ุณสมบัตเิ หมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั ฯ สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสําคัญของบริษทั ฯ
เช่น การเลือกตัง้ กรรมการ การอนุ มตั ิธุรกรรมที่สําคัญ และมีผลต่อทิศทางการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ การแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษทั ฯ เป็ นต้น
การปฏิ บตั ิ ต่อผูถ้ ือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
นโยบายของบริษัทฯ คือการอํานวยความสะดวกให้ผู้ถอื หุ้น และปฏิบตั ติ ่อผู้ถอื หุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เป็ น
ธรรม และเป็ นไปตามข้อกําหนดกฎหมาย เช่น การปกป้ องสิทธิขนั ้ พืน้ ฐานของผูถ้ อื หุน้ การกําหนดให้สทิ ธิออกเสียงในทีป่ ระชุม
เป็ นไปตามจํ านวนหุ้ นที่ ผู้ ถื อหุ้ นถื ออยู่ โดยหนึ่ งหุ้ นมี สิ ทธิ เท่ ากั บหนึ่ งเสี ยง การกํ าหนดให้ กรรมการอิ สระเป็ นผู้ ม ี ห น้ า ที่ ดู แ ล
ผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อย เป็ นต้น
ในส่วนของนโยบายและวิธกี ารดูแลผูบ้ ริหารในการนํ าข้อมูลภายในไปใช้ บริษทั ฯ ได้ออกประกาศบริษทั ฯ เรื่องการ
ป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายในเพือ่ ประโยชน์สว่ นตน ตัง้ แต่ปี 2547เพือ่ ห้ามกรรมการ รวมถึงกรรมการทีพ่ น้ ตําแหน่งในช่วง 6 เดือน
และผูบ้ ริหาร ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ก่อนการประกาศงบการเงิน 1เดือน และหลังประกาศ 3วัน รวมทัง้ ได้จดั ทําวาระ
เรื่อง ช่วงระยะเวลาห้ามทําการซือ้ ขายหุน้ การบินไทยตามประกาศบริษทั ฯ เป็ นรายไตรมาส เพือ่ แจ้งให้คณะกรรมการบริษทั ฯ
และฝ่ ายบริหารทราบ ตลอดจนมีจดหมายแจ้งเป็ นรายบุคคลด้วย นอกจากนัน้ ยังจัดทําวาระแจ้งคณะกรรมการบริษทั ฯ และ
ฝ่ ายบริหารทุกเดือน เรือ่ ง รายงานการถือครองหุน้ ในบริษทั ฯ ของกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง รวมทัง้ ของคู่สมรส และบุตร
ทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ เพือ่ แจ้งให้ทราบถึงการเปลีย่ นแปลงการถือครองหุน้ ของคณะกรรมการบริษทั ฯ และฝ่ ายบริหาร รวมทัง้
กําหนดไว้ในจรรยาบรรณของบริษทั ฯ ให้การเปิ ดเผยหรือใช้ขอ้ มูลภายในเพือ่ ประโยชน์สว่ นตนถือว่าเป็ นการผิดวินัยพนักงาน

3.

สิ ทธิ ของผูม้ ีส่วนได้เสีย

บริษทั ฯ ดําเนินธุรกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาล หรือ หลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ขี องรัฐวิสาหกิจ รวมทัง้ หลักการ
ปฏิบตั ิท่ีดีท่ยี อมรับในระดับสากล (International Best Practice) เพื่อความเป็ นองค์กรที่มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล มี
ความโปร่งใส สร้างความเชื่อมันและความพึ
่
งพอใจแก่ลูกค้า สร้างมูลค่าสูงสุดสําหรับผูถ้ อื หุน้ และมุ่งเน้นสร้างประโยชน์ให้กบั
ผูม้ สี ว่ นได้เสียในทุกภาคส่วนอย่างเป็ นธรรม
ในฐานะสายการบินแห่งชาติ บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งสอดคล้องกับหลักมาตรฐาน
สิง่ แวดล้อมสากล เพื่อลดมลพิษและผลกระทบต่างๆ อัน เกิดจากการดําเนิ น งาน และเพื่อให้เป็ น ไปตามรัฐธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจัก รไทยพุ ท ธศัก ราช 2550 ที่บ ัญ ญัติให้ม ีป ระมวลจริย ธรรม บริษัท ฯ ได้กํ า หนดแนวทางการปฏิบ ัติไ ว้เป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรในคูม่ อื ประมวลบรรษัทภิบาลและจริยธรรม เพือ่ ให้คณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ยึดถือปฏิบตั ิ ดังนี้
ประเทศชาติ
บริษัทฯ ดําเนิ นธุรกิจด้วยความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ ช่วยให้บริษัทฯ เติบโตอย่างยังยื
่ นและเกิดผลดีต่อ
ประเทศชาติ โดยไม่กระทําการใดๆ อันจะก่อให้เกิดผลเสียต่อประเทศชาติ
สังคมและส่วนรวม
บริษทั ฯ คํานึงถึงทรัพยากรธรรมชาติ สิง่ แวดล้อม และประโยชน์ส่วนรวม โดยปลูกฝั งให้เกิดจิตสํานึกรับผิดชอบต่อ
“สังคมและส่วนรวม” รวมทัง้ ให้การสนับสนุน ส่งเสริม หรือมีสว่ นร่วมในกิจกรรมทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อสังคมหรือชุมชนต่างๆ
ผูถ้ ือหุ้น
บริษทั ฯ ดําเนินธุรกิจเพื่อสร้างผลตอบแทนทีด่ อี ย่างต่อเนื่องและยังยื
่ นให้แก่ “ผูถ้ อื หุน้ ” และปฏิบตั ติ ่อ “ผูถ้ อื หุน้ ” ทุก
รายด้วยความเสมอภาค
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ลูกค้า
บริษทั ฯ จะให้บริการทีม่ คี ุณภาพ โดยใส่ใจในเรื่องความปลอดภัย ความสะดวกสบาย และแสวงหาวิธกี ารทีส่ ามารถ
สนองความต้องการของ “ลูกค้า” อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพือ่ สร้างความเชือ่ มันและความพึ
่
งพอใจ
คู่ค้า เจ้าหนี้ และลูกหนี้
บริษทั ฯ จะดําเนินการให้ “คู่คา้ เจ้าหนี้ และลูกหนี้” มันใจได้
่
ว่าจะได้รบั การปฏิบตั อิ ย่างเสมอภาคและเป็ นธรรม โดย
ตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการได้รบั ผลตอบแทนทีเ่ ป็ นธรรมต่อทัง้ สองฝ่ าย รวมทัง้ หลีกเลีย่ งสถานการณ์
ทีอ่ าจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

4.

การประชุมผูถ้ ือหุ้น

บริษัทฯ ได้จดั ให้มกี ารประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุ้นประจําปี ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยได้ปฏิบตั ติ าม
แนวทางการจัด ประชุม ผู้ถ ือ หุ ้น ที่ด ขี องสํา นัก งานคณะกรรมการกํา กับ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทัง้
ปรับปรุงเพิม่ เติมตามหลักเกณฑ์ของบริษัท ทริส คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (TRIS Corp) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD) และตรวจสอบให้การประชุมผู้ถือหุ้นมีขอ้ ปฏิบตั ิครบถ้วนตามข้อกําหนดที่ระบุไว้ใน Annual General Meeting
Checklist (AGM Checklist) ตามโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผูถ้ อื หุ้นสามัญประจําปี ของบริษทั จดทะเบียน โดย
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษทั จดทะเบียน และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) เพือ่ ยกระดับคุณภาพการจัดการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี ของบริษทั ฯ ดังนี้
การกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประชุม
ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ครั ง้ ที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 ได้ ม ี ม ติ กาํ หนดให้ จ ั ด การ
ประชุมใหญ่ สามัญ ผู้ถือหุ้นประจําปี 2555 ในวันที่ 25 เมษายน 2555 ซึ่งอยู่ภายในกําหนดระยะเวลา 4 เดือน นับแต่วนั ปิ ดบัญ ชี
ประจําปี ของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้เปิ ดเผยมติดงั กล่าวในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่ คําบอกกล่าวเรียก
ประชุมผูถ้ อื หุน้ ในเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ตัง้ แต่วนั ที่ 22 มีนาคม 2555 โดยการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2555 ได้จดั
ขึน้ ณ ห้องมิราเคิล แกรนด์ บอลรูม ชัน้ 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่ ถนนวิภาวดีรงั สิต กรุงเทพมหานคร มีผถู้ อื หุน้
และผู้รบั มอบฉัน ทะแทนจํา นวน 4,601 ราย ถือหุ้น รวมกัน ทัง้ สิ้น 1,739,379,275 หุ้น เกิน กว่ า 1 ใน 3 ของจํา นวนหุ้น ที่
จําหน่ายได้ทงั ้ หมดของบริษทั ฯ เข้าร่วมประชุม ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษทั ฯ
ก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุ้น
ในการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2555 เพื่อเป็ นการส่งเสริมการกํากับดูแลกิจการทีด่ เี กี่ยวกับการดูแลสิทธิ
ของผูถ้ อื หุน้ บริษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอเรือ่ งเพื่อพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลทีม่ คี ุณสมบัติ
เหมาะสมเพือ่ รับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั ฯ เป็ นการล่วงหน้าก่อนทีบ่ ริษทั ฯ จะส่งหนังสือเชิญประชุม คือ ตัง้ แต่
เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2554 โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธกี ารตามทีไ่ ด้เปิ ดเผยบนเว็บไซต์ของบริษทั ฯ พร้อมทัง้ ได้ม ี
หนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรือ่ งดังกล่าว
การส่งเอกสารการประชุมและการมอบฉันทะ
บริษ ทั ฯ ได้จ ดั ส่งหนังสือ เชิญ ประชุม ซึ่ง บรรจุว าระทีส่ ํา คัญ อย่า งครบถ้ว นตามกฎหมาย ข้อ กํา หนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ อาทิ รายละเอียดวาระการประชุมที่เพียงพอที่จะประกอบการตัดสินใจ ทัง้ นี้ บริษัทฯ
ได้ระบุ อย่ างชัดเจนในแต่ ละวาระที่นํ าเสนอว่า เป็ นเรื่องที่นํ าเสนอเพื่อทราบ เพื่อ อนุ ม ตั ิ หรือ เพื่อ พิจ ารณารวมทัง้ นํ า เสนอ
ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั ฯ ในแต่ละวาระอย่างชัดเจน รายงานการประชุมครัง้ ทีผ่ ่านมา รายงานประจําปี พร้อมทัง้
เอกสารประกอบการประชุม เอกสารทีต่ อ้ งใช้ในการมอบฉันทะและระบุวธิ กี ารไว้ชดั เจน ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ได้พจิ ารณาล่วงหน้าก่อน
การประชุมมากกว่า 21 วัน และได้ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย เรือ่ งคําบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้
ติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า 3 วัน และก่อนวัน ประชุมไม่น้ อยกว่า 3 วัน รวมถึงได้เผยแพร่ห นังสือเชิญ ประชุม พร้อมทัง้ เอกสาร
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ประกอบการประชุมในเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมมากกว่า 30 วัน เพื่อบอกกล่าว ผูถ้ อื หุน้ ล่วงหน้าในเวลา
ที่เพียงพอสํา หรับ เตรีย มตัว ศึก ษาข้อ มูล ในการพิจ ารณาเกี่ย วกับ วาระการประชุม ก่อ นมาเข้า ร่ว มประชุม หนัง สือ เชิญ
ประชุมได้จดั ส่งให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ทุกรายทีม่ รี ายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ รวมทัง้ ได้แต่งตัง้ กรรมการอิสระ
เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะแทนผูถ้ อื หุน้ ในกรณีทผี่ ูถ้ อื หุน้ ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผูอ้ ่นื มาประชุมแทน สามารถเลือกมอบฉันทะให้
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกรรมการอิสระของบริษทั ฯ เข้าประชุมแทนได้

วันประชุมผูถ้ อื หุ้น

การเข้าร่วมประชุมและการลงทะเบียน
บริษทั ฯ ได้แจ้งในเอกสารประกอบการประชุมทีจ่ ดั ส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ ทราบถึงกระบวนการ
และขัน้ ตอนในการเข้า ร่ว มประชุม การตรวจสอบเอกสารหรือ หลัก ฐานเพื่อ แสดงสิท ธิใ นการเข้าร่วมประชุม บริษทั ฯ ได้
อํานวยความสะดวกให้กบั ผูถ้ อื หุน้ โดยได้กําหนดวันเวลาการประชุม สถานทีป่ ระชุมที่มนใจในด้
ั่
านการรักษาความปลอดภัย
ให้กบั ผูถ้ อื หุ้น จัดเจ้าหน้าทีล่ งทะเบียน และกําหนดจุดบริการรับลงทะเบียนให้แก่ผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม
อย่างเหมาะสมและเพียงพอ โดยผู้ถอื หุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุม 2 ชัวโมง
่ และต่อเนื่อง
จนกว่าการประชุมผูถ้ อื หุน้ จะแล้วเสร็จ รวมถึงการจัดของทีร่ ะลึก และการเลีย้ งรับรองทีเ่ หมาะสมแก่ผถู้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมด้วย
การเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุ้นของคณะกรรมการและฝ่ ายบริหารของบริ ษทั ฯ
ในปี 2555 นายอําพน กิตติอําพน ประธานกรรมการบริษัทฯ ทําหน้าที่ประธานของที่ประชุม โดยมีกรรมการและ
คณะกรรมการชุ ด ต่ า งๆ รวมทัง้ ฝ่ ายบริห ารของบริษั ท ฯ เข้ า ร่ ว มประชุ ม เพื่ อ รับ ฟั งความคิด เห็ น และตอบข้ อ ซั ก ถาม
ของผูถ้ อื หุน้ ดังนี้
กรรมการและคณะกรรมการชุดต่างๆ
1. นายอําพน
กิตติอาํ พน
2. นายอารีพงศ์
ภู่ชอุ่ม
3. นายคณิศ

แสงสุพรรณ

4. นายอภิพร

ภาษวัธน์

5. พลตํารวจเอก เพรียวพันธ์
6. นายศิลปชัย
7. นายธีรศักดิ ์

ดามาพงศ์
จารุเกษมรัตนะ
สุวรรณยศ

8. พลอากาศเอก ม.ล. สุปรีชา
9. นายจุตนิ นั ท์

กมลาศน์
ภิรมย์ภกั ดี

10. นายประดิษฐ
11. นายวรเดช
12. นายปิ ยสวัสดิ ์

สินธวณรงค์
หาญประเสริฐ
อัมระนันทน์

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการสรรหา กําหนด
ค่าตอบแทน และพัฒนาบุคลากร
กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และ
พัฒนาบุคลากร และประธานกรรมการบริหาร
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการเพือ่ สังคม
และกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และพัฒนาบุคลากร
กรรมการ และประธานกรรมการธรรมาภิบาล
กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการ กรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง และกรรมการ
ธรรมาภิบาล
กรรมการ และกรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการส่งเสริมกิจการ
เพือ่ สังคม
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ กรรมการธรรมาภิบาล กรรมการสรรหา กําหนด
ค่าตอบแทน และพัฒนาบุคลากร กรรมการบริหารความเสีย่ ง
และกรรมการส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม
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ฝ่ ายบริ หารบริ ษทั ฯ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายปิ ยสวัสดิ ์
นายปานฑิต
เรืออากาศเอก มนตรี
นายโชคชัย
นาวาอากาศตรี อัษฎาวุธ
นายธีรพล

7. นายดนุช
8. นายนิรุจน์
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

นายสาธก
นางวสุกานต์
นางสุวคนธ์
นางสุนัที
นายประกอบเกียรติ
นางชุดา
นายรัช
นายพิเชษฐ์
นายธงชัย
นางพิณคํา
นายพิชยั
นายชัยฤกษ์
นายเล็ก
นางชาริตา
ร้อยตรี อนุสสรณ์
เรืออากาศโท วุฒชิ ยั
นายวรเนติ
ร้อยโท อธิศกั ดิ ์
นายดุลยพงศ์
เรืออากาศเอก กนก
นายฉลองชัย
เรืออากาศโท สุรพล
นายบําเพ็ญ
นางสาวจิระพันธ์
นายสาโรจน์
นางเดือนเพ็ญ

อัมระนันทน์
ชนะภัย
จําเรียง
ปั ญญายงค์
วัฒนางกูร
โชติชนาภิบาล

กรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่สายการพาณิชย์
รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่ฝ่ายช่าง
รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่สายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ
รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่สายปฏิบตั กิ าร
รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่สายผลิตภัณฑ์
และบริการลูกค้า
บุนนาค
กรรมการผูจ้ ดั การหน่วยธุรกิจการบริการภาคพืน้
มณีพนั ธ์
รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่ สํานักเลขานุการบริษทั ฯ
ทําหน้าทีเ่ ลขานุการการประชุม
วรศะริน
รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่สายทรัพยากรบุคคล
วิศาลสวัสดิ ์
รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่สายการเงินและการบัญชี
นะวงศ์
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่สาํ นักงานการตรวจสอบภายใน
อิศวพรชัย
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ฝ่ายสือ่ สารองค์กรและประชาสัมพันธ์
นินนาท
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ฝ่ายธุรกิจปิ โตรเลียมและประกันภัย
ธนะภูม ิ
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร
ตันตนันตา
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ฝ่ายการเงินองค์กร
เรียงวัฒนสุข
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ฝ่ายบริหารความเสีย่ ง
สิงห์กุล
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ฝ่ายบัญชีการเงิน
โรหิตเสถียร
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ฝ่ายบริการบนเครือ่ งบิน
จึงอนุวตั ร
กรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายการพาณิชย์สนิ ค้า และไปรษณียภัณฑ์
ทิพยจันทร์
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่สงั กัดสํานักงานกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
กลิน่ วิบูลย์
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ฝ่ายบริการลูกค้าภาคพืน้
ลีลายุทธ
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ฝ่ายบัญชีบริหารและงบประมาณ
นาคศรีชมุ่
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพืน้
สงวนหมู่
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ฝ่ายซ่อมใหญ่
หล้าพระบาง
กรรมการผูจ้ ดั การหน่วยธุรกิจการบินไทยสมายล์
พัดชืน่ ใจ
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ฝ่ายปฏิบตั กิ ารบิน
สุขานุศาสน์
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ฝ่ายพันธมิตรและพัฒนาธุรกิจการพาณิชย์
ทองเผือก
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
หิรณ
ั ยเลขา
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ฝ่ายวางแผนการตลาด และบริหารรายได้
อิศรางกูร ณ อยุธยา กรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายครัวการบิน
สรรพศรี
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ฝ่ายกฎหมายและกํากับกิจกรรมองค์กร
ศิรไิ พรวัน
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและโครงการสําคัญ
ยุทธไตร
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ฝ่ายงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทีฆกุล
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ฝ่ายกลยุทธ์และแผน
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การเปิ ดโอกาสให้ผถ้ ู ือหุ้นซักถามและแสดงความคิ ดเห็น การลงมติ และการบันทึกรายงานการประชุม
ในการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2555 ก่อนดําเนินการประชุมประธานในทีป่ ระชุมได้มกี ารแจ้งรายละเอียด
ขององค์ประชุม อธิบายวิธกี ารลงคะแนน การนับคะแนน การใช้บตั รลงคะแนน การเก็บบัตรลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และ
เปิ ดเผยผลการนับคะแนนในแต่ละวาระอย่างชัดเจน โปร่งใส รวมทัง้ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นอย่าง
เหมาะสมและเพียงพอ และให้ฝ่ายบริหารทีเ่ กีย่ วข้องชีแ้ จงและให้ขอ้ มูลต่างๆ แก่ผถู้ อื หุน้ อย่างครบถ้วนและชัดเจน สําหรับการ
ลงคะแนนและนับคะแนนเสียง บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ามข้อบังคับของบริษทั ฯ ทีก่ ําหนดให้ 1 หุน้ เป็ น 1 เสียง และนับเสียงข้างมากหรือไม่
น้อยกว่า 2 ใน 3 เป็ นมติ โดยในวาระทัวไปใช้
่
บตั รลงคะแนนเฉพาะกรณีท่ผี ูถ้ อื หุ้นไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงสําหรับวาระเลือกตัง้
กรรมการใช้บตั รลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง รวมทัง้ บริษทั ฯ มีการจดบันทึกรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน
และมีการบันทึกภาพประชุมในลักษณะสื่อวิดที ศั น์ และพร้อมให้บริการเผยแพร่แก่ผถู้ อื หุน้ ทีส่ นใจ

ภายหลังวันประชุมผูถ้ ือหุ้น

การแจ้งมติ ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น
บริษัทฯ ได้แจ้งมติท่ีป ระชุม ผู้ถือหุ้นผ่านระบบข่าวของตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ ภายหลังจากการประชุม ผู้ถือหุ้น ในวัน
เดียวกัน โดยมติดงั กล่าวได้ระบุผลของมติ (เห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ) และผลของการลงคะแนนเสียง (เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย/งดออก
เสียง) ในแต่ละวาระ และจัดส่งรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ ซึ่งจดบันทึกรายชื่อกรรมการ/ผูบ้ ริหารทีเ่ ข้าร่วมประชุม ผลของมติ
(เห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ) และผลของการลงคะแนนเสียง (เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย/งดออกเสียง) ในวาระทีข่ อรับรอง/อนุมตั จิ าก ผูถ้ อื หุน้
รวมทัง้ ประเด็น อภิป รายที่สํา คัญ ข้อ ซัก ถามของผู้ถือ หุ้น ในแต่ ล ะวาระและการชี้แ จงของบริษัท ฯ อย่ า งละเอีย ดให้ต ลาด
หลักทรัพย์ฯ และหน่ วยงานราชการ ภายในระยะเวลา 14 วัน นับแต่วนั ประชุมผูถ้ อื หุน้ พร้อมทัง้ เผยแพร่รายงานการประชุม
ผูถ้ อื หุน้ บนเว็บไซต์ของบริษทั ฯ

5.

ภาวะผูน้ ําและวิ สยั ทัศน์

6.

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

วิสยั ทัศน์ ท่ดี ขี องผูน้ ํ า ควรตัง้ มันอยู
่ ่บนพื้นฐานความเป็ นจริง แต่มคี วามท้าทายและสอดคล้องกับค่านิยมหลักของ
องค์กร ผูน้ ํ าควรสามารถใช้วสิ ยั ทัศน์เป็ นเครื่องนํ าทางในการตัดสินใจ เพื่อนํ าพาองค์กรไปสู่ความสําเร็จและยังยื
่ น ด้วยการ
มุง่ เน้นประโยชน์สงู สุดสําหรับ ลูกค้า ผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ่วนได้เสียทุกภาคส่วน รวมถึง พนักงานทุกระดับ และควรมีการสือ่ สาร
ให้เข้าใจถึงผลประโยชน์สาํ หรับกลุ่มต่างๆ เหล่านัน้
คณะกรรมการบริษทั ฯ มีการพัฒนาวิสยั ทัศน์อย่างสมํ่าเสมอ เพื่อนํ ามากําหนดทิศทางขององค์กรว่าควรก้าวไปใน
ทิศทางใด ด้วยการพิจารณาค่านิยมและอุดมคติขององค์กรทีย่ งั มีประโยชน์และมีคุณค่า มีการหารือเกีย่ วกับแนวคิดต่างๆ กับ
ผูม้ สี ่วนได้เสีย และนําผลจากการหารือมาใช้ในการพิจารณาเพื่อกําหนดวิสยั ทัศน์ให้สอดคล้องกับความเป็ นจริง ตลอดจนกํากับดูแล
ให้การบริหารงานดําเนิ นตามแผนกลยุทธ์ โดยคํา นึ งถึงกฎหมาย กฎระเบีย บ ข้อ บังคับ ต่ า งๆ เพื่อให้เกิด ประสิท ธิภ าพและ
ประสิทธิผลต่อบริษทั ฯ
บริษัทฯ ยึดมันและให้
่
ความสําคัญ ในหลักการการกํากับดูแลกิจการที่ดี ที่จะขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พ จิ ารณารายการที่อ าจมีค วามขัด แย้ง ทางผลประโยชน์ หรือ รายการที่เ กี่ย วโยงกัน หรือ
รายการระหว่างกันอย่างเหมาะสมภายใต้กรอบจริยธรรมทีด่ ี และมีการดูแลให้คณะกรรมการบริษทั ฯ ฝ่ ายบริหาร และพนักงาน
ทุกคนถือปฏิบตั โิ ดยเคร่งครัดตามข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้เป็ นทีเ่ ชื่อถือและ
ไว้วางใจของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่ าย ซึง่ มีหลักเกณฑ์สาํ คัญ ดังนี้
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บริษัท ฯ ได้อ อกประกาศบริษัท ฯ เรื่อ งการเปิ ด เผยข้อ มูล รายการที่เกี่ย วโยงกัน ของบริษัท การบิน ไทย จํา กัด
(มหาชน) ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตัง้ แต่กนั ยายน 2547 เพื่อให้คณะกรรมการบริษทั ฯ และฝ่ ายบริหารทุก
ท่าน ซึง่ เข้าข่ายบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันตามคํานิยามของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เปิ ดเผยข้อมูล
บุคคลและนิตบิ ุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ทุกครัง้ ที่มกี ารแต่งตัง้ กรรมการหรือผูบ้ ริหารใหม่ สํานักเลขานุ การบริษัทฯ จะจัดส่งแบบฟอร์ม
“รายละเอีย ดของบุ ค คลที่เกี่ย วโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ เรื่องการเปิ ด เผยข้อ มูล และการ
ปฏิบ ตั ิก ารของบริษ ัท จดทะเบียนในรายการที่เกี่ย วโยงกัน พ.ศ. 2546” ซึ่ง ได้ป รับ ปรุงรายละเอีย ดตามข้อ กํา หนดของ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่เปลี่ยนแปลงโดยตลอด โดยให้ก รรมการหรือผู้บริห ารที่ได้รบั แต่งตัง้ ใหม่ ให้ขอ้ มูลพร้อม
ลงนามรับ รองความถูก ต้อ งของข้อ มูล และหากภายหลัง มีการเปลี่ยนแปลงข้อ มูล กรรมการหรือ ผู ้บ ริห ารจะต้อ งจัด ส่ง
แบบฟอร์ม ดัง กล่า วพร้อ มลงนามรับ รองความถูก ต้อ งของข้อ มูล ทุก ครัง้ โดยสํานักเลขานุ การบริษัทฯ จะจัดส่งแบบฟอร์ม
ดังกล่าวให้ประธานกรรมการบริษทั ฯ และประธานกรรมการตรวจสอบรับทราบด้วย พร้อมทัง้ จัดทําสรุปรายชื่อบุคคลและนิติ
บุ ค คลที่เกี่ย วโยงกัน นํ า ส่ งฝ่ ายบริห ารทุ ก ฝ่ าย และบุ ค คลที่เป็ น ผู้ป ระสานงานเกี่ย วกับ รายการที่เกี่ย วโยงกัน ของแต่ ล ะ
หน่ วยงาน เพื่อใช้ตรวจสอบธุรกรรมทีห่ น่ วยงานตนจะเสนอฝ่ ายบริหารหรือคณะกรรมการบริษทั ฯ และหากมีรายการทีเ่ กีย่ ว
โยงกันเกิดขึน้ บริษทั ฯ จะดําเนินการตามขัน้ ตอนปฏิบตั ทิ ก่ี ําหนดไว้ ซึง่ อ้างอิงจากกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ นําไปเปิ ดเผยใน
รายงานประจําปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
เพื่อให้การดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรายการทีเ่ กี่ยวโยงกันมีแนวทางปฏิบตั ทิ ช่ี ดั เจนยิง่ ขึน้ บริษทั ฯ ได้ออกประกาศ
บริษ ทั ฯ เรื่อง การกํา หนดนโยบายราคาสํา หรับ รายการทีเ่ กี่ย วโยงกัน ของบริษ ทั การบิน ไทย จํา กัด (มหาชน) ในเดือน
มกราคม 2548 โดยในการเข้าทํารายการทีเ่ กี่ยวโยงกันของบริษทั ฯ กับบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน ใช้นโยบายการกําหนดราคาซื้อ
สินค้าและบริการระหว่างบริษทั ฯ กับกิจการทีเ่ กีย่ วข้อง โดยกําหนดจากราคาปกติของธุรกิจเช่นเดียวกับบริษทั ฯ กําหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องเป็ นลําดับแรก และใช้นโยบายราคาทีม่ เี งือ่ นไขทางธุรกิจทีไ่ ม่เป็ นปกติ หรือไม่เป็ นไปตาม
ราคาตลาดหากจําเป็ น ทัง้ นี้ เพื่อบริษทั ฯ จะได้ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์และวิธกี ารของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทัง้ มาตรฐานการ
บัญชี ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน
นอกจากนัน้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ และฝ่ ายบริหารทุกเดือน สํานักเลขานุ การบริษทั ฯ จะจัดทําวาระ
เสนอ เรื่อง รายการทีเ่ กี่ยวโยงกันของบริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) เพื่อเปิ ดเผยให้คณะกรรมการบริษทั ฯ และฝ่ าย
บริห ารทราบว่าในแต่ ละเดือนบริษัท ฯ มีก ารเข้าทํารายการที่เกี่ย วโยงกัน หรือไม่ ทัง้ นี้ บริษัท ฯ ได้ป รับ ปรุงขัน้ ตอนการ
ปฏิบตั งิ านในด้านนี้ให้สอดคล้องกับข้อกําหนดของหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปโดยตลอด เพื่อให้การดูแลด้านการ
ขจัดความขัดแย้งและผลประโยชน์เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ แี ละถูกต้องตามข้อกําหนด
7.

จริ ยธรรมธุรกิ จ

จริยธรรมทางธุรกิจ เป็ นหนทางแห่งความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจ เพราะองค์กรจะได้รบั การยอมรับและมีความ
น่ าเชื่อถือ ทําให้ได้เปรียบในการแข่งขันและมีความมันคงในระยะยาว
่
บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ ท่จี ะดําเนินธุรกิจควบคู่ไปกับ
ความรับผิดชอบต่อสังคม โดยยึดมันในหลั
่
กจริยธรรมทางธุรกิจและหลักธรรมาภิบาลหรือหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี บริษทั ฯ
ได้ให้พนักงานในทุกระดับปฏิบตั งิ านตาม “ประมวลบรรษัทภิบาลและจริยธรรมของบริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)” ควบคู่
ไปกับประกาศ ข้อบังคับ คําสัง่ ระเบียบ และวิธปี ฏิบตั อิ ่นื ๆ ทัง้ นี้ เพื่อให้ผปู้ ฏิบตั งิ านของบริษทั ฯ ปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้อย่างถูกต้อง
ตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม ผดุงไว้ซง่ึ เกียรติและศักดิศรี
่ อลูกค้าและ
์ ควรค่าแก่ความไว้วางใจ และเสริมสร้างความเชื่อมันต่
ประชาชน อันเป็ นผลทําให้ภาพลักษณ์ของบริษทั ฯ เป็ นทีศ่ รัทธาแก่บุคคลโดยทัวไป
่
นอกเหนือจากการดําเนินธุรกิจเพื่อประโยชน์ของผูม้ สี ่วนได้เสียในทุกภาคส่วนแล้ว บริษทั ฯ ยังคํานึงถึงสังคมและสิง่ แวดล้อม
โดยรวม ด้วยการมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผูบ้ ริหาร พนักงาน เพื่อปลูกฝั งจิตสํานึกการรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง โดย
มุง่ มันที
่ จ่ ะสร้างสรรค์ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านสังคมและสิง่ แวดล้อมเพื่อการวางรากฐานและการขยายเครือข่าย เพื่อ
การเจริญเติบโตอย่างยังยื
่ น อาทิ เชิญชวนให้พนักงาน บริจาคเงินหรือสิง่ ของ เครือ่ งใช้เพื่อนําไปช่วยเหลือผูป้ ระสบอุทกภัยใน
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หลายพืน้ ทีท่ วประเทศ
ั่
โครงการปลูกชีวติ ให้แผ่นดิน เนื่องจากเล็งเห็นถึงความสําคัญของการอนุรกั ษ์ตน้ นํ้าลําธารของผืนป่ าใน
ประเทศ

บริ ษทั ฯ มีหลักจริ ยธรรม เพื่อให้พนักงานยึดถือปฏิ บตั ิ ดังนี้

หลักจริยธรรม (Ethics)
1. ยึดมันในระบอบประชาธิ
่
ปไตย ให้การสนับสนุนและยึดมันในระบอบประชาธิ
่
ปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รง
เป็ นประมุข
2. ยึดมันในประโยชน์
่
ของบริษทั ฯ ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ พื่อประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ โดยไม่แสวงหาผลประโยชน์
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
8.

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร

การแต่งตัง้ กรรมการของบริษทั ฯ เป็ นไปตามมติทป่ี ระชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ
สรรหากําหนดค่าตอบแทน และพัฒนาบุคลากร และกรรมการบริษทั ฯ ตามลําดับ ตามข้อบังคับของบริษทั ฯ และคณะกรรมการ
บริษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 ท่าน แต่ไม่เกิน 15 ท่าน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการบริษทั ฯ
มีจาํ นวน 15 ท่าน ประกอบด้วย
♦ กรรมการทีไ่ ม่ได้เป็ นผูบ้ ริหาร 9 ท่าน
♦ กรรมการอิสระ 5 ท่าน
♦ กรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหาร 1 ท่าน
จากโครงสร้างข้างต้น คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริหารถึงร้อยละ 60 ของจํานวนกรรมการ
ทัง้ หมด และมีกรรมการอิสระถึงร้อยละ 33.33 ของจํานวนกรรมการทัง้ หมด ซึง่ เป็ นจํานวนทีม่ ากพอทีจ่ ะสามารถสร้างกลไกถ่วงดุล
อํานาจภายในคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนัน้ ผูม้ สี ่วนได้เสียจึงสามารถมันใจได้
่
ว่าคณะกรรมการบริษัทฯ สามารถปฏิบตั หิ น้าที่ใน
ฐานะตัวแทนผูถ้ อื หุน้ ได้อย่างเป็ นอิสระ และมีการถ่วงดุลทีเ่ หมาะสม
ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษัท ฯ มีห น้ าที่รบั ผิด ชอบในการปฏิบ ัติห น้ าที่ให้เป็ น ไปตามกฎหมาย วัตถุ ป ระสงค์ และ
ข้อบังคับของบริษทั ฯ ตลอดจนมติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริต และความระมัดระวังในการรักษาผลประโยชน์
ของบริษทั ฯ กรรมการบริษทั ฯ มีวาระการดํารงตําแหน่งทีแ่ น่ นอน ตามข้อบังคับบริษทั ฯ ทีก่ ําหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจําปี
ทุกครัง้ ให้กรรมการจํานวน 1 ใน 3 ออกจากตําแหน่ง โดยให้กรรมการทีด่ าํ รงตําแหน่งนานทีส่ ดุ เป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ง

9.
การประเมิ นตนเองของคณะกรรมการบริ ษัทฯ และการประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งานของผู้ดาํ รงตําแหน่ ง
กรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
บริษั ทฯ กํ าหนดการประเมินผลการปฏิ บ ัติ งานของคณะกรรมการเป็ นประจํ าทุ กปี ตามหลักการกํ ากับดู แลกิ จการที่ ดี
เพื่อ เป็ น เครื่องมือในการตรวจสอบการปฏิบตั ิห น้ าที่ข องคณะกรรมการบริษัท ฯ และได้ทําการปรับปรุงแบบประเมิน ให้ม ี
ความชัดเจนยิง่ ขึน้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการธรรมาภิบาล ประกอบด้วยแบบการประเมินตนเองของกรรมการ
(Self Assessment) แบบประเมินไขว้ของกรรมการ (Cross Evaluation) และแบบประเมินคณะกรรมการบริษทั ฯ (Board Evaluation)
และนํ า ผลการประเมิน ของคณะกรรมการรายงานในการประชุ ม คณะกรรมการบริษัท ฯ เพื่อ นํ า ไปจัด กิจ กรรมเพื่อ เป็ น
การส่งเสริมความรู้ ความสามารถของคณะกรรมการ
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บริษัทฯ ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการการประเมิน ผลการปฏิบตั ิงานของผู้ดํารงตําแหน่ งกรรมการผู้อํานวยการใหญ่
ประกอบด้วยกรรมการบริษทั ฯ และผูแ้ ทนฝ่ ายบริหารทําหน้าทีเ่ ลขานุ การ คณะกรรมการดังกล่าวจะทําหน้าทีป่ ระเมินผลการ
ปฏิบตั งิ านของกรรมการผูอ้ ํานวยการใหญ่ปีละ 2 ครัง้ เป็ นประจําทุกปี ตามรอบของปี งบประมาณ ซึง่ ได้ทาํ การประเมินผลการ
ปฏิบตั งิ านอย่างต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ

10.

การรวมหรือแยกตําแหน่ ง

ประธานกรรมการบริษทั ฯ เป็ นกรรมการทีไ่ ม่ได้เป็ นผูบ้ ริหารและเป็ นกรรมการอิสระ ไม่เป็ นบุคคลเดียวกับกรรมการ
ผูอ้ ํานวยการใหญ่ และไม่มคี วามสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ ายบริหาร โดยบริษทั ฯ ได้มกี ารจัดให้แบ่งแยกบทบาท หน้าที่ และความ
รับผิดชอบในการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั ฯ และฝ่ ายบริหารออกจากกันอย่างชัดเจนและเป็ นลายลักษณ์อกั ษร

11.

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และพัฒ นาบุ ค ลากร เพื่อทําหน้ าที่
พิจารณากําหนดค่าตอบแทนของกรรมการ อนุ กรรมการต่ างๆ และฝ่ ายบริห ารของบริษัทฯ รวมทัง้ บุ คคลภายนอกที่ม า
ปฏิบ ัติงานให้ก ับ บริษัท ฯ เพื่อเป็ น การจูงใจ และรัก ษากรรมการที่ม ีคุ ณ ภาพตามที่บ ริษัท ฯ ต้องการและอยู่ในลัก ษณะที่
เปรียบเทียบได้กบั ระดับทีป่ ฏิบตั อิ ยูใ่ นอุตสาหกรรม นอกจากนี้ กรรมการทีไ่ ด้รบั มอบหมายหน้าทีค่ วามรับผิดชอบเพิม่ ขึน้ ควร
ได้รบั ค่าตอบแทนเพิม่ ที่เหมาะสม ส่วนกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหารและฝ่ ายบริหาร ควรได้รบั ค่าตอบแทนทีเ่ ชื่อมโยงกับผลการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการ หรือผู้บริหารแต่ละคน ทัง้ นี้ เพื่อให้เกิดการกํากับดูแลที่ดตี าม
หลัก การที่ก ระทรวงการคลัง และตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ กํ าหนด รวมทัง้ หลัก การปฏิบ ัติท่ีดีซ่ึงเป็ นที่ยอมรับในระดับสากล โดย
ค่าตอบแทนกรรมการเป็ นไปตามมติทไ่ี ด้รบั การอนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ทัง้ นี้ รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและ
ผูบ้ ริหาร สําหรับปี 2555 ได้เปิ ดเผยไว้ในหัวข้อผลตอบแทนกรรมการและเจ้าหน้าทีบ่ ริหารแล้ว

12.

การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ

บริษัทฯ ได้กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้อย่างเป็ นทางการล่วงหน้ าตลอดทัง้ ปี โดยกําหนดการประชุม
เดือนละ 1 ครัง้ ในทุกวันศุกร์ท่ี 2 ของเดือน และมีการประชุมวาระพิเศษเฉพาะคราวเพิม่ ตามความจําเป็ น โดยมีการกําหนด
วาระชัดเจน และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดําเนินงานเป็ นประจํา สํานักเลขานุ การบริษทั ฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุม
พร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารให้กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็ นเวลา 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการ
ได้มเี วลาศึกษาข้อมูลอย่า งเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม โดยในปี 2555 คณะกรรมการบริษทั ฯ มีการประชุมรวมทัง้ สิน้ 17
ครัง้ ซึง่ รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษทั ฯ แต่ละท่านได้สรุปอยูใ่ นหัวข้อการถือครองหุน้ และการเข้าประชุมของ
คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบประจําปี เลขานุ การบริษัทฯ ได้มกี ารจดบันทึกและจัดทํารายงานการ
ประชุมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรทุกครัง้ และได้นําเสนอคณะกรรมการบริษทั ฯ พิจารณาร่างรายงานการประชุมดังกล่าวก่อนทําการ
รับรองในการประชุมครัง้ ต่อไป รวมทัง้ ได้มกี ารจัดเก็บรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ผ่านการรับรองจาก
คณะกรรมการบริษทั ฯ ให้พร้อมสําหรับการตรวจสอบจากคณะกรรมการบริษทั ฯ และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง

13.

คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ฯ ได้แ ต่ งตัง้ กรรมการที่ม ีค วามรู้ค วามชํานาญที่เหมาะสมเป็ น คณะอนุ ก รรมการ เพื่อช่วย
ปฏิบ ัติงานในการศึก ษาและกลัน่ กรองเรื่อ งสํา คัญ ที่ต้ อ งการการดู แ ลอย่ า งใกล้ชิด ในแต่ ล ะด้า น และเสนอความเห็น ต่ อ
คณะกรรมการบริษัทฯ คณะอนุ กรรมการในความหมายที่กําหนดไว้ในหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้จดั ตัง้ เป็ น
คณะกรรมการชุดต่างๆ สําหรับรายละเอียด บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ และองค์ประกอบของแต่ละคณะได้อธิบายไว้
ภายใต้หวั ข้อเรือ่ งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดย่อย
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14.

แบบ 56-1

การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
ดูรายละเอียดในส่วนที่ 1-9 หน้า 1 เรือ่ ง การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

15.

รายงานของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ

16.

ความสัมพันธ์กบั นักลงทุน

คณะกรรมการบริษทั ฯ มีหน้าทีจ่ ดั ทํารายงานอธิบายถึงผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ และ เหตุการณ์สาํ คัญในรอบปี
ให้ผู้ถือหุ้น ได้รบั ทราบ และรับ ผิด ชอบต่ อการมีระบบบริห ารความเสี่ยง และระบบการควบคุ ม ภายในที่เหมาะสม และมี
ประสิทธิผล โดยคณะกรรมการบริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทําหน้าทีด่ ูแลรับผิดชอบเกีย่ วกับคุณภาพของ
รายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน รวมถึงกระบวนการต่างๆ ให้มกี ารจัดทําอย่างถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีท่ี
รับ รองทัว่ ไปและมีก ารเปิ ดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส คณะกรรมการบริษัท ฯ ได้จดั ทํารายงานดังกล่าว และคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้มกี ารรายงานตามรายละเอียดทีป่ รากฏในรายงานประจําปี แล้ว

บริษั ท ฯ โดยฝ่ ายนั ก ลงทุ น สัม พั น ธ์ ในฐานะที่ ม ี ห น้ า ที่ ค วามรับ ผิ ด ชอบในการสร้ า งความสัม พั น ธ์ ท่ี ดี ก ั บ
นักลงทุน ผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ่วนได้เสีย ได้ดําเนินงานตามแนวทางปฏิบตั ทิ ด่ี ขี องบริษทั จดทะเบียน ตามกฎระเบียบของตลาด
หลัก ทรัพ ย์ฯ อย่างเคร่งครัด โดยให้ค วามสําคัญ ในการนํ าเสนอข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ ที่ม ีค วามทัน สมัย ได้แก่ ข้อมูล
ทางด้านการเงิน ผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ กลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจ เพื่อให้กลุ่มเป้ าหมายหลักทุกกลุ่ม ซึ่งได้แก่ ผูถ้ อื
หุน้ นักลงทุนทัง้ รายบุคคลและสถาบัน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ผูบ้ ริหารกองทุนและผูบ้ ริหารหลักทรัพย์ พนักงาน ตลอดจน
ผูม้ สี ว่ นได้เสียอื่นๆ ได้รบั ข้อมูลข่าวสารทีถ่ ูกต้อง โปร่งใสอย่างสมํ่าเสมอเท่าเทียมกัน ผ่านทางรายงานทางการเงินและรายงาน
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็ นรายงานที่บริษัทฯ ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามกฎเกณฑ์ขอ้ บังคับอย่างสมํ่าเสมอ ทัง้ นี้ เพื่อสร้าง
ความเข้าใจทีถ่ ูกต้อง และความเชือ่ มันที
่ ด่ ตี ่อการบริหารงานของบริษทั ฯ
สําหรับในปี 2555 บริษทั ฯ โดยฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ได้มกี จิ กรรมทีส่ าํ คัญๆ ดังนี้

กิ จกรรม

จํานวน

โรดโชว์ในประเทศและต่างประเทศ

6 ครัง้ /ปี

การเข้าประชุม/การประชุมทางโทรศัพท์กบั ผูบ้ ริหารบริษทั ฯ

40 ครัง้ /ปี

การตอบข้อซักถามและให้ขอ้ มูลทางโทรศัพท์ และทางอีเมล์

3-5 ราย/วัน

การชีแ้ จงข้อมูลรายไตรมาส

4 ครัง้ /ปี

การเยีย่ มชมกิจการบริษทั ฯ

4 ครัง้ /ปี

การจัดกิจกรรมพิเศษอื่นๆ

2 ครัง้ /ปี

ทัง้ นี้ ในปี 2555 บริษัทฯ ได้ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมพิเศษอื่น ๆ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัท
หลัก ทรัพ ย์ ต่ า งๆ โดยจัด ให้ ม ี ก ารบรรยายให้ ค วามรู้ ตลอดจนตอบข้อ ซัก ถามต่ า งๆ และได้ ร ับ การตอบรับ ที่ ดี จ าก
ผู้ถือ หุ้น นัก วิเคราะห์ห ลัก ทรัพ ย์ และนัก ลงทุ น กิจ กรรมดังกล่าว ได้แ ก่ การร่วมงาน SET in the City 2012 ของตลาด
หลัก ทรัพ ย์ ฯ การร่ ว มงาน Transportation Day งาน Thailand Focus 2012 และงาน Corporate Day ซึ่ ง จัด โดยบริษั ท
หลักทรัพย์ต่างๆ ในประเทศ เป็ นต้น
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แบบ 56-1

นอกเหนือจากกิจกรรมดังกล่าวแล้ว บริษทั ฯ ยังจัดกิจกรรมพิเศษอื่นๆ โดยบริษทั ฯ เองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กลุ่ม
บุคคลทีเ่ ป็ นเป้ าหมายหลักได้มโี อกาสได้พบปะกับผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั ฯ ซึง่ ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ได้แสดงวิสยั ทัศน์และ
นโยบาย พร้อมตอบข้อซักถามอันเป็ นการสร้างความเชื่อมันให้
่ กบั กลุ่มบุคคลดังกล่าวได้เป็ นอย่างดี นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้ม ี
การพั ฒ นาและปรับ ปรุ ง เว็ บ ไซต์ ข องฝ่ ายนั ก ลงทุ น สั ม พั น ธ์ ใ ห้ ม ี ค วามทั น สมั ย และง่ า ยต่ อ การสื บ ค้ น ผ่ า นทาง
http://www.thaiairways.co.th/about-thai/investor-relations/th/investor_th.html และยัง สามารถลงทะเบี ย นรับ ข้อ มู ล ของ
บริษทั ฯ ทีท่ นั ต่อเหตุการณ์ผา่ นทางอีเมล์ได้

17.

เลขานุการบริ ษทั ฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ เล็งเห็น ถึงความสําคัญ ของบทบาทและหน้ าที่ของเลขานุ ก ารบริษัท ฯ และได้ป ฏิบตั ิตาม
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/15 ซึง่ กําหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้ม ี
เลขานุ การบริษัท รับผิดชอบดําเนิ น การในนามบริษัทฯ หรือคณะกรรมการ โดยบริษัท ฯ ได้แต่งตัง้ ให้ นางสุวมิ ล บัวเลิศ
ผูอ้ ํานวยการใหญ่สํานักเลขานุ การบริษทั ฯ เป็ นเลขานุ การบริษทั ฯ และทําหน้าที่เป็ นเลขานุ การคณะกรรมการบริษทั ฯ แทน
นายนิรุฒ มณีพนั ธ์ ตัง้ แต่วนั ที่ 13 พฤศจิกายน 2555 โดยรายงานตรงต่อกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่

เลขานุการบริ ษทั ฯ มีหน้ าที่และความรับผิดชอบหลักดังนี้

- ประสานงาน และดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษทั ฯ ให้เป็ น ไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่
เกีย่ วข้องต่างๆ และมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้
- จัดทําและจัดเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ
- จัดทําและจัดเก็บรักษาหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ
และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์
- จัดทําและจัดเก็บรักษาหนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ เอกสารประกอบการประชุมผูถ้ อื หุน้ และรายงานการประชุมผู้
ถือหุน้ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ภายในกําหนดเวลาของกฎหมาย
- จัดเก็บรักษารายงานการมีสว่ นได้เสียทีร่ ายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ ริหาร
- เป็ นทีป่ รึกษาและเลขานุการคณะกรรมการบริษทั ฯ
- เป็ น ที่ป รึก ษาและประสานงานกับ เลขานุ ก ารของคณะอนุ ก รรมการต่ างๆ ที่ค ณะกรรมการบริษัท ฯ ได้ม ีม ติ
แต่งตัง้
- กํากับดูแลการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั จดทะเบียน
- ประสานงานกับทีป่ รึกษากฎหมายและผูส้ อบบัญชี
- เป็ นศูนย์กลางในการติดต่อ ให้ขอ้ มูลกับกรรมการบริษทั ฯ และบุคคลภายนอก
- ให้คําแนะนํ าเบื้องต้นแก่กรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทฯ และ
ติดตามให้มกี ารปฏิบตั ติ ามอย่างถูกต้องและสมํ่าเสมอ รวมทัง้ รายงานการเปลีย่ นแปลงทีม่ นี ยั สําคัญแก่กรรมการ
- ดูแล กํากับ รับผิดชอบการจัดทําและจัดเก็บรักษารายงานประจําปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจําปี (แบบ 56-1)
- ให้คําแนะนํ ากรรมการและผูบ้ ริหาร เพื่อให้ปฏิบตั ติ ามข้อกําหนด หลักเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับของ ก.ล.ต. และ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
- กํากับดูแลการให้คาํ ปรึกษา อํานวยความสะดวกในด้านงานทะเบียนแก่ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ
- ดําเนินการจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ ให้เป็ นไปตามข้อกําหนดของกฎหมาย และหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี
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18.

แบบ 56-1

นโยบายและวิ ธีการดูแลผูบ้ ริ หารในการนําข้อมูลภายในไปใช้

บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด โดยบริษทั ฯ ให้ความสําคัญในเรื่องหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี เพื่อให้บรรลุผลในทางปฏิบตั ิ
โดยออกประกาศบริษัทฯ เรื่องการป้ องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ ส่วนตน ตัง้ แต่ ปี 2547 เพื่อห้ามกรรมการ รวมถึง
กรรมการทีพ่ น้ ตําแหน่ งในช่วง 6 เดือน และผูบ้ ริหาร ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ก่อนการประกาศงบการเงิน 1 เดือน และ
หลังประกาศ 3 วัน โดยทุกๆ 3 เดือน สํานักเลขานุ การบริษทั ฯ จะจัดทําวาระแจ้งคณะกรรมการและฝ่ ายบริหาร รวมถึงจัดทํา
หนังสือแจ้งกรรมการและผูบ้ ริหารเป็ นรายบุคคลถึงช่วงระยะเวลาห้ามทําการซื้อขายหุน้ การบินไทย ตามประกาศบริษทั ฯ ฉบับ
ดังกล่าว นอกจากนัน้ ยังจัดทําวาระแจ้งคณะกรรมการบริษทั ฯ และฝ่ ายบริหารทุกเดือนเรื่องรายงานการถือครองหุน้ การบินไทย
ของกรรมการบริษัทฯ และผู ้บ ริห ารระดับ สูง รวมทัง้ ของคู่สมรส และบุ ตรที่ยงั ไม่บ รรลุนิติภาวะ เพื่อแจ้งให้ทราบถึงการ
เปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ ายบริหาร รวมทัง้ แจ้งบทลงโทษ กรณี ไม่ได้จดั ทํารายงานการ
เปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภ ายในระยะเวลาที่กํา หนด
รวมทัง้ กํา หนดไว้ใ นจรรยาบรรณการบิน ไทย ให้ก ารเปิ ดเผยหรือใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตน ถือว่าเป็ นการผิด
วินยั พนักงาน

19.

การพัฒนาความรู้และทักษะของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และฝ่ ายบริ หาร

บทบาทของกรรมการบริษัทจดทะเบียนในการกํากับดูแลกิจการที่ดี เป็ นสิง่ ที่ได้รบั ความสนใจจากผู้มสี ่วนได้เสีย
หน่วยงานกํากับดูแล นักลงทุน สถาบัน ผูถ้ อื หุน้ ตลอดจนตัวบริษทั เอง ความคาดหวังจากผูม้ สี ่วนได้เสีย จากการปฏิบตั หิ น้าที่
ของกรรมการบริษทั ฯ ในปั จจุบนั นัน้ มีเพิม่ ขึน้ ผูม้ สี ว่ นได้เสียมิได้คาดหวังให้กรรมการเป็ นเพียงแต่ตรายาง แต่มคี วามคาดหวัง
ให้กรรมการมีหน้าทีช่ น้ี ําองค์กรไปสูค่ วามเจริญอย่างยังยื
่ น (Sustainability) ต้องคอยดูแลและปกป้ องผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้
ไม่ว่าจะเป็ นรายใหญ่หรือรายเล็กให้ได้รบั ผลตอบแทนสูงทีส่ ุด จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น บริษทั ฯ จึงเล็งเห็นความสําคัญของ
การพัฒ นาความรู้แ ละทัก ษะของคณะกรรมการบริษั ท ฯ และฝ่ ายบริห าร โดยมีน โยบายส่ ง เสริม และนํ า ผลประเมิน
คณะกรรมการบริษทั ฯ มาประกอบในการดําเนินการให้คณะกรรมการบริษทั ฯ และฝ่ ายบริหารเข้ารับการอบรมหรือเข้าร่วม
กิจกรรมเพื่อเป็ นการเพิม่ พูนความรูด้ า้ นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าทีท่ ่ไี ด้รบั มอบหมาย ทัง้ ในฐานะกรรมการบริษทั ฯ
และกรรมการชุดย่อยต่างๆ อย่างสมํ่าเสมอ รวมถึงฝ่ ายบริหารทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ ให้ไปปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นตําแหน่ ง กรรมการผูแ้ ทน
บริษทั ฯ ในคณะกรรมการบริษทั ย่อย บริษทั ร่วมและบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ ทีจ่ ดั โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
(IOD) ตลาดหลักทรัพย์ฯ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสมาคมบริษทั จดทะเบียน ซึ่ง
กรรมการส่วนใหญ่ ได้ผา่ นการอบรมหลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั 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 (FND)
7. หลักสูตร Understanding the Fundamental of Financial Statements (UFS)
8. หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD)
9. หลักสูตร The Executive Director Course (EDC)
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แบบ 56-1

การเข้ารับการอบรมของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และฝ่ ายบริ หาร
คณะกรรมการและผูบ้ ริหารบริษทั ฯ ให้ความสําคัญต่อการเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาความรู้
ความสามารถในการปฏิบ ัติห น้ า ที่อ ย่ างสมํ่า เสมอ โดยคณะกรรมการและผู้บ ริห ารบริษัท ฯ ตามคํา นิ ย ามของสํานั ก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ผ่านการอบรม/สัมมนาหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association : IOD) และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีรายละเอียดการเข้าอบรมของ
กรรมการและผูบ้ ริหาร ดังนี้
รายชื่อ
นายอําพน กิตติอาํ พน
นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์

นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม

นายคณิศ แสงสุพรรณ
นายจุตนิ นั ท์ ภิรมย์ภกั ดี

นายธีรศักดิ ์ สุวรรณยศ

ตําแหน่ ง
หลักสูตร
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ -Director Certification Program
(DCP 80/2006)
รองประธานกรรมการและกรรมการอิสระ -Audit Committee Program
รองประธานกรรมการตรวจสอบ
(ACP 17/2007)
-Director Certification Program
(DCP 35/2003)
-DCP Refresher Course
(Re-DCP 1/2008)
-Finance for Non-Finance Director
(FND 7/2003)
-Financial Institutions Governance
Program
-Financial Institutions Governance
Program
(FGP 4/2012)
รองประธานกรรมการ
-Director Certification Program
(DCP 3/2000)
-DCP Refresher Course
(Re-DCP 2/2009)
กรรมการอิสระ
-Director Accreditation Program
(DAP 21/2004)
กรรมการ
-Audit Committee Program
กรรมการตรวจสอบ
(ACP 38/2012)
-Director Certification Program
(DCP 49/2004)
-Role of the Chairman Program
(RCP 11/2005)
กรรมการ
-Director Accreditation Program
(DAP 26/2004)
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รายชื่อ
พลตํารวจเอก พงศพัศ พงษ์เจริญ

นายวรเดช หาญประเสริฐ
นายวีระวงค์ จิตต์มติ รภาพ

แบบ 56-1

ตําแหน่ ง
กรรมการ

พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล
พลอากาศเอก ม.ล. สุปรีชา กมลาศน์

กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการ

นายสุธรรม ศิรทิ พิ ย์สาคร

กรรมการ

นายศิลปชัย จารุเกษมรัตนะ
นายอภิพร ภาษวัธน์

กรรมการ
กรรมการอิสระ

นายสรจักร เกษมสุวรรณ

กรรมการ
กรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่

หลักสูตร
-Audit Committee Program
(ACP 26/2009)
-Director Certification Program
(DCP 107/2008)
-Director Certification Program
(DCP 0/2000)
-Director Accreditation Program
(DAP 54/2006)
-Director Accreditation Program
(DAP 63/2007)
-Director Accreditation Program
(DAP 39/2005)
-Director Accreditation Program
(DAP 22/2004)

การปฐมนิ เทศกรรมการใหม่ (Directors Orientation)
เพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) เกี่ยวกับความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ (Board Responsibilities) ตามข้อเสนอแนะของรายงานการกํากับ ดูแ ลกิจการเฉพาะบริษัท (Company
Corporate Governance Assessment Report & Recommendations) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย บริษทั ฯ
ได้จดั ให้มกี ารประชุมสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารเพื่อแนะนํ าลักษณะธุรกิจและแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ รวมทัง้ ได้จดั
เอกสารและข้อมูลทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการ ซึง่ ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

หลักการและแนวทางการกํากับดูแลทีด่ ใี นรัฐวิสาหกิจปี 2552
คูม่ อื กรรมการบริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)
คูม่ อื กรรมการบริษทั จดทะเบียน
คูม่ อื ประมวลบรรษัทภิบาลและจริยธรรมของบริษทั ฯ
แนวทางปฏิบตั สิ าํ หรับเลขานุการคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ
หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษทั ฯ
พระราชบัญญัตคิ ุณสมบัตมิ าตรฐานสําหรับกรรมการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ
หลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ สี าํ หรับบริษทั จดทะเบียนปี 2549
ข้อแนะนําการให้สารสนเทศสําหรับผูบ้ ริหารบริษทั จดทะเบียน
สาระสําคัญของพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2551)
ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ เกีย่ วกับการเปิ ดเผยสารสนเทศของบริษทั จดทะเบียน
รายงานประจําปี และ CD
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แบบ 56-1

ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายการตรวจสอบบัญชี
บริษทั ฯ ยังคงสถานะเป็ นรัฐวิสาหกิจ การตรวจสอบงบการเงินของบริษทั ฯ จะต้องกระทําโดยสํานักงานการตรวจเงิน
แผ่ น ดิน ตามพระราชบัญ ญั ติป ระกอบรัฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยการตรวจเงิน แผ่ น ดิน พ.ศ. 2542 มาตรา 4 (4) และมาตรา
39 (2) โดยมีการโอนย้ายสับเปลีย่ นเจ้าหน้าทีร่ บั รองงบการเงินตามการโยกย้ายของเจ้าหน้าทีส่ าํ นักกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
สําหรับปี 2555 มีคา่ ธรรมเนียมตรวจสอบ 2.90 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับการตรวจสอบบัญชี 1.95 ล้านบาท

ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสิ นใจลงทุน
ในสถานการณ์ปัจจุบนั ธุรกิจการบินเป็ นธุรกิจทีม่ กี ารแข่งขันสูงมากจากสายการบินคู่แข่ง สายการบินต้นทุนตํ่า และ
สายการบินกลุ่มตะวันออกกลาง นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยเสีย่ งต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจการบิน และส่งผลกระทบโดยตรงต่อผล
การดําเนินงาน และผลตอบแทนการลงทุน ได้แก่ ความผันผวนของราคานํ้ ามัน เศรษฐกิจภายในประเทศ และต่างประเทศ
ทัวโลก
่
สถานการณ์ของตลาดเงินและตลาดทุน ตลอดจนปั ญหาและเหตุการณ์ทางการเมืองทัง้ ในและต่างประเทศ ภัยพิบตั ิ
ทางธรรมชาติ และโรคระบาด เป็ นต้น
การตัด สิน ใจลงทุ น อย่ า งรอบคอบ ถู ก ต้ อ งและฉั บ ไว ทัน ต่ อ เหตุ ก ารณ์ ตลอดจนความรู้ค วามสามารถ ทัก ษะ
ประสบการณ์ ของผู้ บริหารทุ กระดับขององค์ กร จึงนั บว่ า มีความสํ าคัญ อย่ างมากต่ อผลการดํ าเนิ นงาน และผลประกอบการ
ของบริษทั ฯ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ โดยตรง ดังนัน้ ทางบริษทั ฯ จึงแนะนํ าให้นักลงทุนและผูม้ สี ่วนได้
เสีย ทุ ก ท่ า นควรศึก ษา และทํ า ความเข้า ใจในรายละเอีย ดเกี่ย วกับ ข้อ มูลของบริษัท ฯ และปั จ จัย อื่น ๆ ที่ส่ งผลกระทบต่ อ
ผลประกอบการของบริษทั ฯ

ส่วนที่ 1-8 หน้า 33

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

การถือครองหุ้น และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษทั ฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ ประจําปี 2555

รายชื่อและตําแหน่ งคณะกรรมการบริ ษทั ฯ

จํานวนหุ้น
ที่ถือครอง

การเข้าร่วม
ประชุม / จํานวน
ครัง้ ที่มี
การประชุม (ครัง้ )

ช่วงระยะเวลา
การดํารงตําแหน่ ง

1. นายอําพน กิตติอาํ พน

ประธานกรรมการ และ
กรรมการอิสระ

-

17/17

27 เม.ย. 54 - เม.ย. 57

2. นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์

รองประธานกรรมการ

-

15/17

28 เม.ย. 53 - เม.ย. 56

กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

11/12

3. นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม

รองประธานกรรมการ

-

13/17

25 เม.ย. 55 - เม.ย. 58

4. นายคณิศ แสงสุพรรณ

กรรมการอิสระ

-

17/17

28 เม.ย. 53 - เม.ย. 56

5. นายประดิษฐ สินธวณรงค์

อดีตกรรมการ

-

13/17

12 ต.ค. 54 – 24 ต.ค.
55

6. พลตํารวจเอก เพรียวพันธ์ ดามาพงศ์

อดีตกรรมการ

-

8/17

25 เม.ย. 55 - 1 ต.ค.
55

7. นายวีระวงค์ จิตต์มติ รภาพ

กรรมการ

-

16/17

28 เม.ย. 53 - เม.ย. 56

กรรมการตรวจสอบ

9/12

8. พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล

กรรมการอิสระ

-

2/17

25 เม.ย. 55 - เม.ย. 58

9. พลอากาศเอก ม.ล. สุปรีชา กมลาศน์

กรรมการ

-

17/17

25 เม.ย. 55 - เม.ย. 58

10. นายอภิพร ภาษวัธน์

กรรมการอิสระ

-

15/17

28 เม.ย. 53 - เม.ย. 56

11. นายธีรศักดิ ์ สุวรรณยศ

กรรมการ

-

15/17

27 เม.ย. 54 - เม.ย. 57

12. นายวรเดช หาญประเสริฐ

กรรมการ

-

13/17

11 พ.ย. 54 – 1 ม.ค. 56

13. นายจุตนิ นั ท์ ภิรมย์ภกั ดี

กรรมการ

-

15/17

11 พ.ย. 54 – เม.ย. 57

กรรมการตรวจสอบ

10/12

14. นายปิ ยสวัสดิ ์ อัมระนันทน์

อดีตกรรมการ

-

8/17

27 เม.ย. 54 – 21 มิ.ย.
55

15. นายศิลปชัย จารุเกษมรัตนะ

กรรมการ

-

14/17

25 เม.ย. 55 – เม.ย. 58

16. พลตํารวจเอก พงศพัศ พงษ์เจริญ

กรรมการ

-

2/17

13 พ.ย. 55 – เม.ย. 58

17. นายสุธรรม ศิรทิ พิ ย์สาคร

กรรมการ

-

2/17

13 พ.ย. 55 – เม.ย. 57

18. นายสรจักร เกษมสุวรรณ

กรรมการ

-

3/17

13 พ.ย. 55 – เม.ย. 57

หมายเหตุ : อดีตกรรมการ หมายถึง กรรมการบริษทั ฯ ทีพ่ น้ วาระก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2555
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บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

ตารางแสดงค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ประจําปี 2555
ค่าตอบแทน
รวมเบีย้ ประชุม
คณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ (บาท)

รายชื่อและตําแหน่ งคณะกรรมการบริ ษทั ฯ

1. นายอําพน

กิตติอําพน

2. นายจุลสิงห์

วสันตสิงห์

3. นายอารีพงศ์

ภู่ชอุ่ม

ประธานกรรมการ และ
กรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการ
และกรรมการอิสระ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

1,050,000.00

เบีย้ ประชุม
อนุกรรมการ
บริ ษทั ฯ (บาท)
ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ (บาท)

เงิ นรางวัลประจําปี
(โบนัส)
จากผล
ประกอบการ
ปี 2554
(บาท)

10,000.00

รวม
ผลตอบแทน
(บาท)

1,060,000.00
-

1,005,000.00
-

รองประธานกรรมการ

891,250.00

อดีตกรรมการ

80,000.00

70,000.00

-

1,075,000.00

360,000.00

-

360,000.00

110,000.00

-

1,001,250.00

-

-

80,000.00

4. นายคณิศ

แสงสุพรรณ

กรรมการ และกรรมการ
อิสระ

960,000.00

240,000.00

-

1,200,000.00

5. นายจุตนิ นั ท์

ภิรมย์ภกั ดี

กรรมการ

960,000.00

50,000.00

-

1,010,000.00

360,000.00

-

360,000.00

กรรมการตรวจสอบ

-

6. นายธีรศักดิ ์

สุวรรณยศ

กรรมการ

960,000.00

210,000.00

-

1,170,000.00

7. พล.ต.อ. พงศพัศ

พงษ์เจริญ

กรรมการ

140,000.00

10,000.00

-

150,000.00

8. นายวรเดช

หาญประเสริฐ

กรรมการ

930,000.00

150,000.00

-

1,080,000.00

9. นายวีระวงค์

จิตต์มติ รภาพ

กรรมการ

930,000.00

110,000.00

-

1,040,000.00

360,000.00

-

360,000.00

กรรมการตรวจสอบ

-

10. พล.อ.อ. สถิตย์พงษ์

สุขวิมล

กรรมการ

660,000.00

-

-

660,000.00

11. นายสุธรรม

ศิรทิ พิ ย์สาคร

กรรมการ

140,000.00

30,000.00

-

170,000.00

12. พล.อ.อ. ม.ล. สุรชี า

กมลาศน์

กรรมการ

960,000.00

150,000.00

-

1,110,000.00

13. นายอภิพร

ภาษวัธน์

กรรมการ

960,000.00

260,000.00

-

1,220,000.00

14. นายศิลปชัย

จารุเกษมรัตนะ

กรรมการ

869,354.84

140,000.00

-

1,009,354.84

15. นายสรจักร

เกษมสุวรรณ

กรรมการ

140,000.00

40,000.00

-

180,000.00

16. นายปิ ยสวัสดิ ์

อัมระนันทน์

อดีตกรรมการ

-

-

-
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บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

ค่าตอบแทน
รวมเบีย้ ประชุม
คณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ (บาท)

รายชื่อและตําแหน่ งคณะกรรมการบริ ษทั ฯ

เบีย้ ประชุม
อนุกรรมการ
บริ ษทั ฯ (บาท)
ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ (บาท)

เงิ นรางวัลประจําปี
(โบนัส)
จากผล
ประกอบการ
ปี 2554
(บาท)

รวม
ผลตอบแทน
(บาท)

17. นายประดิษฐ

สินธวณรงค์

อดีตกรรมการ

787,096.78

170,000.00

-

957,096.78

18. พล.ต.อ. เพรียวพันธ์

ดามาพงศ์

อดีตรองประธาน
กรรมการ

271,250.00

20,000.00

-

291,250.00

อดีตกรรมการ

370,000.00

-

-

370,000.00

20,000.00

-

20,000.00

19. นายประวิช

รัตนเพียร

อดีตกรรมการ

-

หมายเหตุ : 1) อดีตประธานกรรมการ อดีตรองประธานกรรมการ และอดีตกรรมการ หมายถึง กรรมการบริษทั ฯ ทีพ่ น้ วาระก่อนวันที ่ 31 ธันวาคม 2555
2) นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ แสดงความจํานงไม่ขอรับค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมทุกคณะตลอดปี 2555
3) นายประวิช รัตนเพียร เป็ นกรรมการบริษทั ฯ ปี 2554 ขอลาออกเมือ่ วันที ่ 7 ตุลาคม 2554 ได้รบั ค่าเบี้ยประชุมอนุกรรมการบริษทั ฯ
ของปี 2554
4) เงินรางวัลประจําปี (โบนัส) จากผลประกอบการปี 2554 บริษทั ฯ งดจ่าย
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บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

บุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษทั ฯ มีพนักงานจํานวน 25,412 คน โดยทัวไป
่ พนักงานของบริษทั ฯ จะสิน้ สุดสภาพ
การเป็ นพนักงานเมื่อสิน้ สุดรอบปี งบประมาณของทางการ (วันที่ 30 กันยายน) ทีพ่ นักงานนัน้ มีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ บริษทั มี
ข้อจํากัดตามแนวปฏิบตั ภิ ายในบางประการเกี่ยวกับมาตรการทีจ่ ะนํ ามาใช้ในการดําเนินการลดจํานวนพนักงานเพื่อการเพิม่
ประสิทธิภาพในการดําเนิน งาน หรือลดต้น ทุ น ทัง้ นี้ แนวปฏิบตั ิภายในของบริษัทฯ ได้กําหนดให้สอดคล้องกับกฎหมาย
แรงงานของประเทศไทย ซึ่งมีบ ทบัญ ญั ติเกี่ย วกับ การจ้า งแรงงานและการเลิก จ้า งพนั ก งาน ตลอดจนการเกษี ย ณอายุ
การทํางาน
ตารางแสดงจํานวนพนักงานแยกตามสถานที่ปฏิ บตั ิ งานและหน้ าที่ ณ วันที่ที่แสดงไว้
จํานวนพนักงาน (คน)
ปี 2555
จํานวนพนักงานทัง้ หมด*
แบ่งตามสถานที่ปฏิ บตั ิ งาน
 กรุงเทพฯ
 สถานทีอ่ ่นื ในประเทศไทย
 ต่างประเทศ
แบ่งตามหน้ าที่
 ลูกเรือบนเทีย่ วบิน

ปี 2554

ปี 2553

25,412

25,856

25,884

22,209
1,607
1,596

22,567
1,642
1,647

22,563
1,648
1,673

- นักบิน
- พนักงานต้อนรับบนเครือ่ งบิน
 ฝ่ ายช่าง
 สายการพาณิชย์
 หน่วยธุรกิจการบริการภาคพืน้
 ฝ่ ายบริการลูกค้าภาคพืน้
 ฝ่ ายบริการลานจอดและ
อุปกรณ์ภาคพืน้
 ฝ่ ายครัวการบิน
 ฝ่ ายการพาณิชย์สนิ ค้าและ
ไปรษณียภัณฑ์

1,252
6,094
4,336
1,801
5,366
-

1,433
6,186
4,401
1,850
5,333
3,108
2,225

1,450
5,984
4,467
1,951
5,656
3,328
2,328

1,926
1,645

1,956
1,679

1,996
1,695

 ฝ่ ายอื่นๆ

2,992

3,018

2,685

ตัวชี้วดั ผลการปฏิ บตั ิ หน้ าที่หลัก (Key Performance Indicators : KPIs)
บริษัทฯ กําหนดให้มตี วั ชี้วดั ผลการปฏิบตั งิ านหลัก (Key Performance Indicators : KPIs) สําหรับพนักงาน ทัง้ นี้
มีวตั ถุ ป ระสงค์เพื่อให้พ นัก งานปฏิบ ัติงานไปในทิศ ทางเดียวกัน และมุ่งสู่เป้ าหมายขององค์ก ร รวมถึงเชื่อมโยงการจ่าย
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบตั งิ าน ทัง้ ยังเป็ นการเสริมสร้างความรับผิดชอบให้กบั พนักงานในทุกระดับขององค์กร ตัวชีว้ ดั ผล
การปฏิบ ัติงานหลัก นี้ เชื่อ มโยงโดยตรงกับ ความสามารถในการทํ า กํ า ไรและตัว ชี้ว ดั ผลการปฏิบ ัติงานอย่ า งอื่น เพื่อ ให้
วัตถุประสงค์ของฝ่ ายบริหารสอดคล้องตรงกันกับวัตถุประสงค์ของผู้ถือหุ้น ในปี 2555 บริษัทฯ ได้กําหนดให้มตี วั ชี้วดั ผล
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บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

การปฏิ บ ัติง านหลัก สํ า หรับ ผู้บ ริห ารระดับ ผู้จ ัด การแผนกขึ้น ไป ซึ่ ง รวมถึง กรรมการผู้อํ า นวยการใหญ่ รองกรรมการ
ผูอ้ ํานวยการใหญ่สายการพาณิชย์ สายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ สายทรัพยากรบุคคลและกํากับกิจกรรมองค์กร สายการเงิน
และการบัญชี สายปฏิบตั กิ าร สายผลิตภัณฑ์และบริการลูกค้า ฝ่ ายช่าง และกรรมการผูจ้ ดั การกลุ่มธุรกิจสนับสนุนการบินทัง้ 4
กลุ่มของบริษทั ฯ
ตัวชี้วดั ผลการปฏิบ ัติงานหลัก สําหรับ ผู้บ ริห ารระดับ สูง จะแตกต่ างกัน ไปตามภารกิจที่รบั ผิดชอบ และเป็ น การ
ประเมินผลการดําเนินงาน และเป้ าหมายโดยรวมของแต่ละฝ่ ายทีผ่ บู้ ริหารระดับสูงแต่ละท่านกํากับดูแล
นอกเหนื อ จากการนํ า ตัว ชี้ว ัด ผลการปฏิ บ ัติง านหลัก มาใช้ก ับ ผู้ บ ริห ารระดับ ผู้จ ัด การแผนกขึ้น ไปในปี นี้ แ ล้ ว
บริษทั ฯ ได้จดั ทําร่างตัวชีว้ ดั ของพนักงานระดับปฏิบตั กิ ารสําหรับใช้ประเมินผลการปฏิบตั งิ านประจําปี 2556 และคาดว่าจะนํา
ตัวชีว้ ดั ผลการปฏิบตั หิ น้าทีห่ ลักมาใช้กบั พนักงานทุกระดับในปี 2557

สิ ทธิ ประโยชน์ และสวัสดิ การของพนักงาน
บริษทั ฯ มีนโยบายการให้สทิ ธิประโยชน์ดา้ นเงินเดือนและค่าตอบแทนแก่พนักงานทีเ่ ป็ นธรรมและแข่งขันได้ใน
ธุร กิจ ซึ่ ง ผลตอบแทนที่ใ ห้ แ ก่ พ นั ก งานนี้ จ ะเชื่อ มโยงกับ ผลการปฏิ บ ัติง าน เป็ นการให้ ผ ลตอบแทนที่มุ่ ง เน้ น ผลงาน
(Performance Based Reward) เฉพาะในส่ ว นของเงิน เดื อ นและเงิน รางวัล ประจํ า ปี จะพิ จ ารณาตามหลั ก เกณฑ์ ท่ี
คณะกรรมการฝ่ ายบริหารงานนโยบายและคณะกรรมการบริษทั ฯ กําหนด นอกจากนี้ พนักงานยังได้รบั สิทธิประโยชน์อ่นื ๆ
และสวัสดิการทีไ่ ม่น้อยกว่าทีก่ ฎหมายกําหนด
บริษัทฯ ให้การดูแลและป้ องกันด้านสุขภาพอนามัยแก่พนักงานอย่างครบถ้วนทุกด้าน เพื่อ มุ่ง หวัง ให้พ นัก งานมี
สุข ภาพอนามัย ที่ด ซี ึ่งถือ เป็ น ปั จ จัย หนึ่ งของการมีคุณ ภาพชีว ติ ทีด่ ี โดยจัด ให้ม แี พทย์แ ละพยาบาลประจํา สํา นัก งานใน
ช่ว งเวลาปฏิบ ตั ิง าน มีการตรวจรักษาสุขภาพอนามัย และมาตรการการดูแลสุขภาพอนามัยของพนักงานอย่างสมํ่าเสมอ
ตลอดปี มีการสัมมนาและประชาสัมพันธ์แนวทางการป้ องกันโรค รวมถึงส่งเสริมให้พนักงานได้ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพทีด่ ี
โดยได้จ ดั สถานที่แ ละอุ ป กรณ์ ก ารออกกํ า ลังกาย เป็ น ต้น นอกจากนี้ บ ริษัท ฯ ยังตระหนัก ถึงความปลอดภัย แก่ ชีวิต และ
ทรัพย์สนิ ของพนักงาน จึงให้ความสําคัญด้า นอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํา งาน โดยกําหนดเป็ นนโยบายและ
ส่งเสริมให้มกี ารกํากับดูแลเพือ่ ให้พนักงานได้ทาํ งานในทีป่ ลอดภัยและมีการควบคุมภยันตรายอย่างใกล้ชดิ
บริษัทฯ ได้คํานึ งถึงคุ ณ ภาพชีวติ ที่ม นคงและมี
ั่
หลักประกันยามพ้นสภาพจากการเป็ นพนักงาน จึงจัดตัง้ กองทุ น
บําเหน็จและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ โดยทัง้ สองกองทุนจัดตัง้ ขึน้ สําหรับพนักงานที่ได้รบั การว่าจ้างเป็ นพนักงานประจําใน
ประเทศไทยและพนักงานทีถ่ ูกโอนไปทํางานชัวคราวในต่
่
างประเทศ กองทุนบําเหน็จเป็ นกองทุนทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ สําหรับพนักงาน
ประจําที่บริษัทฯ ว่าจ้างก่อนวันที่ 26 มิถุนายน 2535 ส่วนกองทุนสํารองเลี้ยงชีพจัดตัง้ ขึน้ สําหรับพนักงานประจําที่ว่าจ้าง
ตัง้ แต่วนั ที่ 26 มิถุนายน 2535 เป็ นต้นไปรวมถึงพนักงานทีว่ ่าจ้างก่อนวันดังกล่าวซึ่งประสงค์จ ะลาออกจากการเป็ นสมาชิก
กองทุน บําเหน็จเพื่อสมัค รเข้า เป็ น สมาชิก กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษทั ฯ มีพนักงานทีเ่ ป็ น
สมาชิกกองทุนบําเหน็จ จํานวน 2,907 คน และพนักงานทีเ่ ป็ นสมาชิกกองทุนสํารองเลีย้ งชีพจํานวน 21,089 คน
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ตารางแสดงผลตอบแทนที่เป็ นตัวเงิ นที่จ่ายให้แก่พนักงานตามปี หรือรอบระยะเวลาที่แสดงไว้
หน่ วย : ล้านบาท
ผลตอบแทนที่เป็ นตัวเงิ นแก่พนักงาน

ปี 2555

ปี 2554

พนักงานทัวไป
่

21,619

21,841

24,054

นักบิน

8,627

5,624

5,296

พนักงานต้อนรับบนเครือ่ งบิน

5,735

8,591

8,778

35,981

36,056

38,128

รวม

ปี 2553

หมายเหตุ : จํานวนรวมผลตอบแทนอาจไม่ตรงกับผลรวมผลตอบแทนของพนักงานแต่ละประเภท เนือ่ งจากมีการปัดเศษทศนิยม

นโยบายการพัฒนาและฝึ กอบรมพนักงาน
บริษัท ฯ กําหนดวางกลยุท ธ์แ ละแนวทางการดําเนิ น งานโดยมุ่งพัฒ นาศัก ยภาพของพนั ก งานเพื่อให้เกิด ความ
เชี่ยวชาญที่สามารถทํ างานให้แก่ องค์กรได้อย่างมีผ ลิตภาพสูงและพร้อมรับการขยายตัวและการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
โดยบูรณาการระหว่างการพัฒนาบุคคล การพัฒนาอาชีพ และการพัฒนาองค์การ เพื่อมุ่งเน้นการเรียนรูข้ องบุคคลไปสู่ทมี การ
เรียนรูแ้ ละองค์กรแห่งการเรียนรู้
สําหรับเครือ่ งมือในการเสริมสร้างการเรียนรู้ บริษทั ฯ ได้รเิ ริม่ ให้มโี ครงการบริหารจัดการคนดีคนเก่งขององค์กร หรือ
ทีเ่ รียกว่า THAI High Flyer Program เป็ นการส่งเสริมให้บุคลากรได้รบั การพัฒนาทีแ่ ตกต่างกันปรับเปลีย่ นรูปแบบจากเดิมที่
เน้นเฉพาะการฝึ กอบรมด้วยหลักสูตรต่างๆ เป็ นการสังสมประสบการณ์
่
โดยผูบ้ ริหารระดับสูงมีส่วนร่วมในการให้ความรูแ้ ละ
คําแนะนํา ตลอดจนถึงการหมุนเวียนเปลีย่ นงาน เพื่อให้มคี วามสามารถรอบด้าน พร้อมสําหรับการเติบโตในเส้นทางอาชีพทีม่ ี
ความชัดเจน เป็ นการเสริมสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร ด้วยตระหนักว่าบุคลากรเป็ นทรัพยากรบุคคลทีม่ คี ่ายิง่
จึงได้เร่งดําเนินการด้านการบริหารจัดการความรู้ โดยสนับสนุ นให้มกี ารถ่ายโอนความรูข้ องผูเ้ ชีย่ วชาญทีเ่ ป็ นภูมปิ ั ญญาของ
การบินไทยอย่างเป็ นระบบจัดกิจกรรมและเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรูจ้ ากคนรุ่นเก่าสู่คนรุ่นใหม่ ซึ่งนํ าไปสู่การปรับเปลี่ยน
วัฒ นธรรมองค์ก รที่พึงประสงค์ไ ด้อ ย่ า งถาวรและเกิด การพัฒ นาอย่ า งยัง่ ยืน อัน เป็ น การเพิ่ม ขีด ความสามารถและสร้า ง
ความสําเร็จในการแข่งขันขององค์กร
บุคลากรการบิน
บริษทั ฯ ให้ความสําคัญในการฝึ กอบรมนักบินและพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินอย่างมาก เพื่อให้บุคลากรมีทกั ษะ
และความสามารถที่เพีย งพอต่ อ การให้บ ริก ารผู้โ ดยสาร บริษัท ฯ ได้จ ัด หลัก สูต รการฝึ ก อบรมนั ก บิน เบื้อ งต้ น (Airline
Transition Training) เพื่อผลิตบุคลากรทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการปฏิบตั กิ ารบิน ซึ่งความรับผิดชอบในส่วนนี้เป็ นของฝ่ ายพัฒนา
ทรัพยากรการบินของบริษัทฯ ทัง้ นี้ บริษัทฯ มีเป้ าหมายจะผลิตนักบินประมาณปี ละ 70 คน ในส่วนของพนักงานต้อนรับบน
เครือ่ งบิน พนักงานทุกคนจะต้องผ่านการฝึกฝนทัง้ ภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิ และมีกระบวนการทดลองงานบริการบนเครือ่ งบินอีก
6 เดือน บริษทั ฯ ยังจัดให้มกี ารฝึ กอบรมการพัฒนาทัศนคติต่องานและลูกค้า จัดสัมมนาพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในทุก
ระดับชัน้ เพือ่ ปลุกจิตสํานึกการให้บริการทีด่ ี
บุคลากรการบินประกอบด้วย :
นักบิน
บริษทั ฯ ให้ความสําคัญกับการฝึ กอบรมนักบินเป็ นอย่างยิง่ เพื่อให้ได้นักบินทีไ่ ด้มาตรฐานตามกฎเกณฑ์ขององค์การ
การบิน พลเรือ นระหว่า งประเทศ (International Civil Aviation Organization) บริษัท ฯ จะส่งผู้ท่ีผ่ า นการสอบคัด เลือ กไป
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ฝึ กอบรมเพื่อเป็ นนักบินทีส่ ถาบันการฝึกบิน เป็ นเวลา 12 เดือน เพื่อให้ได้รบั ใบอนุ ญาตนักบินพาณิชย์ตรีจากกรมการบิน พล
เรือ น เมื่อ ได้ร บั ใบอนุ ญ าตนัก บิน แล้ว นัก บิน จะเข้า รับ การฝึ ก อบรมในหลัก สูต รนัก บิน เบื้อ งต้น (Airline Transition
Training) หลักสูตรการฝึ กบินเฉพาะแบบ (Aircraft Type Course) และหลักสูตรการฝึ กเปลี่ยนแบบเครื่องบิน (Aircraft
Conversion Course) เป็ นเวลาอย่างน้อย 12 เดือน นักบินดังกล่าวจึงจะได้รบั ใบอนุ ญาตจากกรมการบินพลเรือนให้ทาํ การ
บินกับเครื่องบินของบริษทั ฯ นักบินผูช้ ่วยของบริษทั ฯ จะต้องมีประสบการณ์ดา้ นการบินอย่างน้อย 8 ปี นักบินผูช้ ่วยที่ผ่านการ
ประเมินจะได้รบั การคัดเลือกเข้ารับการทดสอบและพิจารณาเลื่อนตําแหน่ งเป็ นกัปตันหรือนักบินที่หนึ่ง (Pilot in Command)
ปั จจุบนั บริษัทฯ มีเครื่องฝึ กบินจําลองสําหรับแบบของเครื่องบินแบบโบอิ้ง และแบบแอร์บสั ที่บริษทั ฯ ทําการบินอยู่จํานวน 6
แบบ ติดตัง้ อยู่ทส่ี าํ นักงานใหญ่ของบริษทั ฯ เพื่อใช้ในการฝึ กอบรมและเพิม่ พูนทักษะของนักบิน โดยนักบินจะสามารถทําการฝึ ก
การนํ าเครื่องบินขึ้นและลงจอด ณ ท่ าอากาศยานต่างๆ ได้ทวโลก
ั่
ในสภาพภู ม ิอากาศทุกประเภททัง้ ภาวะปกติและฉุ กเฉิ น
นอกจากนี้ นั กบินทุ กคนจะต้องผ่ านการตรวจสุขภาพตามระยะเวลาที่กํา หนด และต้อ งเข้า รับ การฝึ ก อบรมด้า นความ
ปลอดภัยในด้า นการปฏิบตั ิก ารบิน โดยทัวไปนั
่
ก บินของบริษัทฯ จะเกษียณอายุเมือ่ มีอายุครบ 60 ปี
พนักงานต้อนรับบนเครือ่ งบิน
ผู้ท่บี ริษัทฯ รับเข้าเป็ นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจะได้รบั การฝึ กอบรมที่ศูน ย์ฝึกอบรม เป็ นเวลาไม่น้อยกว่า
3 เดือน และมีการฝึ กอบรมเพิม่ เติมตลอดระยะเวลาการทํางาน พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินมีสทิ ธิได้รบั การพิจารณาเลื่อน
ตําแหน่ งเป็ นหัวหน้าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหลัง จากปฏิบ ัติง านในตํา แหน่ ง พนัก งานต้อ นรับ บนเครื่อ งบิน เป็ น เวลา
10 ปี และมีสทิ ธิได้รบั การพิจารณาเลื่อนตําแหน่งเป็ นผูจ้ ดั การเทีย่ วบินหลังจากปฏิบตั งิ านในตําแหน่ งหัวหน้าพนักงานต้อนรับ
บนเครื่อ งบิน เป็ น เวลา 2 ปี โดยพิจ ารณาจากผลการปฏิบ ัติงาน ผลสอบข้อ เขีย น การสัม ภาษณ์ และคะแนนการวัด ผล
ภาษาอังกฤษ
บริษทั ฯ ให้ความสําคัญในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานต้อนรับบนเครือ่ งบินอย่างต่อเนื่อง โดยมีการวางแผนการ
ฝึ กอบรมสําหรับพนักงานตัง้ แต่แรกเข้า การฝึ กอบรมสําหรับเปลีย่ นแบบเครื่องบิน และการฝึ กอบรมสําหรับพนักงานต้อนรับ
บนเครื่องบินทีไ่ ด้รบั การเลื่อนตําแหน่ งสูงขึน้ จนถึงระดับผูจ้ ดั การเที่ยวบิน พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินทุกคน จะได้รบั การ
ฝึ ก อบรมเพื่อ ทบทวนเรื่องระบบความปลอดภัย และการบริก ารอย่างน้ อย 1 ครัง้ ภายใน 1 ปี โดยให้ค วามสําคัญ กับการ
ฝึกอบรมทัง้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ ให้พนักงานมีความรูค้ วามชํานาญ มีทศั นคติและใจรักต่องานบริการ (Service-Minded)
ควบคูไ่ ปกับความตระหนักด้านความปลอดภัย
นอกจากพนัก งานต้อนรับ บนเครื่องบิน จะได้รบั การฝึ ก อบรมตามหลัก สูตรดังกล่าวข้า งต้น แล้ว ยังมีห ลัก สูต รที่
เสริมสร้างศักยภาพเฉพาะทางในสายงานวิชาชีพด้านการบิน อันได้แก่ หลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพ หลักสูตรการเรียนรูแ้ ละ
ทําความเข้าใจกับ อารมณ์ แ ละความรู้สึก ของตนเอง เพื่อเป็ นการพัฒ นาศัก ยภาพส่วนตัวของพนัก งาน และเป็ น การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริการให้ดยี งิ่ ขึน้ นอกจากนี้ บริษทั ฯ ให้ความสําคัญกับการตรวจติดตาม การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของ
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินทุกระดับ โดยได้กําหนดมาตรฐานการประเมินผลให้พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินทุกคนได้รบั
การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน 4 ครัง้ ต่อปี เป็ นอย่างน้อย
บริษ ัท ฯ ให้ค วามสํา คัญ ในการฝึ ก อบรมพนัก งานทุก ฝ่ ายทุก ระดับ โดยฝ่ ายฝึ ก อบรมและพัฒ นาของบริษ ัท ฯ มี
หน้ าที่ในการวางแผนการจัดทําหลักสูตรและดําเนิน การฝึ กอบรม โดยมีห ลักสูตรทัง้ ด้านการบริห ารจัดการสําหรับผู้บริหาร
ด้านพัฒนาทัศนคติ พฤติกรรม และความรูข้ องวิทยาการสมัยใหม่ ทีเ่ ปลีย่ นแปลงตลอดเวลา ด้านภาษาและวัฒนธรรมต่างๆ
รวมทัง้ การพัฒนาทักษะด้านเทคนิคเฉพาะด้าน ตลอดจนด้านการทบทวนการปฏิบตั งิ าน ซึ่งพนักงานทุกคนต้องเข้ารับการ
อบรมอย่างสมํ่าเสมอ โดยจะมีการประเมินและติดตามผลการพัฒนาเป็ นระยะๆ
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นอกจากนี้บริษัทฯ ยังกําหนดให้มกี ารพัฒ นาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีการวางแผนการฝึ กอบรมสําหรับ
พนักงานตัง้ แต่แรกเข้า ซึ่งนอกเหนือจากการฝึกอบรมทัวไปแล้
่
ว ยังกําหนดให้มกี ารฝึกอบรมตามวิชาชีพให้แก่พนักงานแต่ละ
สายงาน ไม่ว่าจะเป็ นการจัดฝึ กอบรมภายในบริษทั ฯ โดยนําวิทยากรทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถจากสถาบันทีม่ ชี ่อื เสียงเข้ามาให้
ความรูแ้ ละคําแนะนํ า หรือการจัดส่งพนักงานไปรับการฝึ กอบรมภายนอกบริษทั ฯ ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ทัง้ นี้ เพื่อให้
บุคลากรมีทกั ษะ ความรูค้ วามชํานาญ และความสามารถทัง้ ภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิ รวมถึงมีทศั นคติทด่ี ี

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพนักงาน

หน่ วย : ล้านบาท

รายจ่ายในการพัฒนาพนักงาน
รายจ่ายในการพัฒนาพนักงานทัวไป
่
รายจ่ายในการพัฒนานักบิน
รายจ่ายในการพัฒนาพนักงานต้อนรับบนเครือ่ งบิน
รวม

ปี 2555

ปี 2554

ปี 2553

98

90

133

455

659

337

8

14

11

561

763

481

การบริหารงานแรงงานสัมพันธ์ สหภาพแรงงานรัฐวิ สาหกิ จการบินไทย และการคุ้มครองแรงงาน
แนวทางด้านแรงงานสัมพันธ์ของบริษทั ฯ
บริษัทฯ มุ่งมันที
่ ่จะส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ท่ดี รี ะหว่างนายจ้างและลูกจ้าง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหาร
จัด การให้เป็ น ไปตามวัต ถุ ป ระสงค์ข องพระราชบัญ ญัติแ รงงานรัฐวิสาหกิจ สัม พัน ธ์ พ.ศ. 2543 โดยบริษัท ฯ ใช้ระบบการ
ปรึกษาหารือร่วมกันในรูปแบบของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ซึง่ กําหนดให้มกี ารประชุมร่วมกันอย่างน้อยเดือนละ หนึ่งครัง้
โดยมีอํานาจหน้ าที่ในการพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจน
ส่งเสริมและพัฒนาการแรงงานสัมพันธ์ หาทางปรองดองและระงับข้อขัดแย้งในบริษทั ฯ พิจารณาปรับปรุงระเบียบข้อบังคับใน
การทํางาน อันเป็ นประโยชน์ต่อนายจ้าง ลูกจ้างและบริษทั ฯ ร่วมกันปรึกษาหารือเพื่อแก้ไขปั ญหาตามคําร้องทุกข์ของลูกจ้าง
หรือสหภาพแรงงานฯ รวมถึงการร้องทุกข์ท่เี กี่ยวกับการลงโทษทางวินัย ตลอดจนปรึกษาหารือเพีอ่ พิจารณาปรับปรุงสภาพ
การจ้า ง เป็ น ต้น ซึ่งจากการประชุ ม คณะกรรมการกิจ การสัม พัน ธ์ท่ีผ่ า นมา แม้ว่า จะมีก ารยื่น ข้อเรีย กร้อ งตามกฎหมาย
บ้างก็ตาม แต่กส็ ามารถเจรจาทําความเข้าใจและตกลงกันได้ดว้ ยดีเสมอมาตามกระบวนการและขัน้ ตอนทีก่ ฎหมายกําหนด
แนวทางด้านการคุ้มครองแรงงาน
บริษทั ฯ เห็นถึงความสําคัญและคํานึงถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานของพนักงาน
เนื่ อ งจากลัก ษณะงานที่ม ีค วามแตกต่ า งกัน ในแต่ ล ะสายงาน จึงจัด ให้ม ีค ณะกรรมการความปลอดภัย อาชีว อนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทํางานโดยมีการคัดสรรจากฝ่ ายบริหารและฝ่ ายลูกจ้างหน่ วยงานต่างๆ ของบริษทั ฯ ร่วมเป็ นกรรมการ
เพือ่ พิจารณาหาแนวทางและดําเนินการให้ถูกต้องตามทีก่ ฎหมายกําหนด รวมถึง ร่วมกันตรวจสอบและจัดหาอุปกรณ์ เครือ่ งมือ
เครื่องใช้ต่างๆ เพื่อให้การปฏิบตั งิ านเป็ นไปด้วยความสะดวก รวดเร็วและมีความปลอดภัยสูงสุด เพื่อลดการเกิดอุบตั เิ หตุ หรือ
ภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้กบั พนักงานของบริษัทฯ ทัง้ นี้ บริษัทฯ ได้ดําเนินการให้ความคุ้มครองแรงงาน ตามที่กฎหมาย
กําหนดไว้

คู่มือกรรมการบริ ษทั ฯ
ในฐานะที่คณะกรรมการบริษัทฯ เป็ นผูร้ บั มอบอํานาจจากผู้ถอื หุ้นให้ดําเนินภารกิจต่างๆ ของบริษทั ฯ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ สูงสุดแก่ผูถ้ อื หุ้น มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของบริษทั ฯ และ
ควบคุมการดําเนินงานของฝ่ ายบริหารให้เป็ นไปตามนโยบายและทิศทางทีก่ ําหนด รวมทัง้ มีหน้าทีใ่ นการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้เป็ นไป
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ตามกฎหมาย วัต ถุ ป ระสงค์ และข้อ บังคับ ของบริษั ท ฯ ตลอดจนปฏิ บ ัติ ห น้ า ที่ ให้ เป็ นไปตามมติ ท่ี ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ด้ ว ย
ความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ ของบริษทั ฯ ด้วยความรับผิดชอบต่อผูม้ สี ่วนได้เสีย ซึ่งได้แก่ ผูถ้ อื หุ้น
นักลงทุน พนักงาน ลูกค้า คูค่ า้ เจ้าหนี้ หน่วยงานของรัฐ ชุมชน และสิง่ แวดล้อม
ดังนัน้ เพื่อให้ภารกิจหลักของคณะกรรมการบริษทั ฯ ดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริษทั ฯ จึงได้
จัดทําคู่มอื กรรมการบริษทั ฯ ขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจ ในบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษทั ฯ ต่อผูถ้ อื หุน้ รวมทัง้ เพื่อให้เข้าใจถึงหลักเกณฑ์ทส่ี าํ คัญเกีย่ วกับคณะกรรมการ และคณะอนุ กรรมการชุด
ต่างๆ นโยบาย ข้อมูลทีส่ าํ คัญของบริษทั ฯ ข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้องในการบริหารจัดการ หลักเกณฑ์ กฎระเบียบต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับกรรมการ
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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 มีสภาพแวดล้อมการควบคุมในภาพรวมทีเ่ พียงพอและเหมาะสม มีปัจจัยเกีย่ วกับสภาพแวดล้อม
การควบคุมภายในทีส่ นับสนุ นการควบคุมภายในเป็ นอย่างดีและมีประสิทธิผล สอดคล้องกับนโยบายการควบคุมภายใน
ของบริษทั ฯ โดยจัดให้มคี ่มู อื ประมวลบรรษัทภิบาลและจริยธรรมแจกจ่ายให้พนักงานถือปฏิบตั ิ มีการกําหนดนโยบายใน
การเปิ ดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์สาํ หรับผูบ้ ริหารระดับสูง มีการสรรหาและแต่งตัง้ พนักงานตามระเบียบบริษทั ฯ
ว่าด้วยการบริห ารงานบุ ค คล และมีก ารจัด ทํา ทบทวนและปรับ ปรุงคําบรรยายลัก ษณะงาน (Job Description) ของ
ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคนให้ถูกต้องและทันสมัยอย่างสมํ่าเสมอ การเลื่อนตําแหน่ งและอัตราเงินเดือนขึน้ อยู่กบั ผลการ
ประเมินการปฏิบตั งิ านซึ่งมีการประเมินทุก 6 เดือน ตลอดจนมีการกําหนดให้ใช้ดชั นีวดั ผลการดําเนินงานทีส่ าํ คัญ (KPI)
โดยระบุไว้ในคํารับรองการปฏิบตั ิหน้ าที่ของผู้บริหาร (Performance Management) ตัง้ แต่ระดับผู้จดั การแผนกขึ้นไป
เพื่อให้การปฏิบตั ิหน้าที่บรรลุผลตามเป้ าหมายนอกจากนี้ยงั มีการให้เงินรางวัลพิเศษ (Incentive) เพื่อเป็ นแรงจูงใจให้
พนักงานปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างเต็มความสามารถ มีการวางแผนและทบทวนอัตรากําลังคนให้เหมาะสม รวมทัง้ มีการปรับปรุง
คู่มอื การปฏิบตั งิ าน เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการควบคุมภายในให้ดยี งิ่ ขึน้ อีกทัง้ ยังส่งเสริมการ
สร้า งวัฒ นธรรมองค์ ก ร THAI Spirit และสนั บ สนุ น ให้ พ นั ก งานเข้ า รับ การอบรม เพื่ อ พัฒ นาและเพิ่ ม พู น ความรู้
ความสามารถตลอดจนคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นงานทีร่ บั ผิดชอบ อย่างไรก็ตามบางฝ่ ายยังอยู่ในระหว่าง
การปรับปรุงโครงสร้างภายในฝ่ ายเพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะงานและกระบวนการทํางานที่ได้ม ีการปรับเปลี่ยนไป
ตลอดจนหลายฝ่ ายยังขาดผู้บริห ารและพนัก งานที่ม ีค วามรู้ท ัก ษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ดังนัน้ บริษัท ฯ จะ
ดําเนินการปรับปรุงการจัดสรรทรัพยากรบุคคลให้เหมาะสม โดยวางแผนอัตรากําลังคนในแต่ละช่วงอายุให้สอดคล้องกับ
ความต้องการในแต่ละสาขา และพัฒนาบุคลากรในทุกระดับอย่างทัวถึ
่ ง ตลอดจนมีการปรับโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสม
กับการดําเนินธุรกิจ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรอย่างยังยื
่ นต่อไป
2. การบริหารความเสี่ยง
บริษทั ฯ มีการประเมินความเสีย่ งอย่างเพียงพอ มีการกําหนดวัตถุประสงค์ วิสยั ทัศน์ และพันธกิจไว้ใน
แผนยุทธศาสตร์ และแผนดําเนินงานเชิงกลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยมีการกําหนดตัวชี้วดั ความสําเร็จของแต่ละแผนฯ
(Strategies Success Measures / SSM) มีการระบุ ประเมิน และวิเคราะห์ความเสีย่ งทัง้ จากภายในและภายนอกมีการ
จัดทําค่าดัชนี ช้ีวดั ความเสี่ยงหลัก (Key Risk Indicator / KRI) เพื่อใช้เป็ นเครื่องมือในการเตือนภัยล่วงหน้ า (Early
Warning) สํา หรับ ความเสี่ย งระดับ องค์ก รทุ ก รายการ นอกจากนี้ ม ีก ารกํ าหนดให้ก ารบริห ารความเสี่ย งเป็ น Key
Performance Indicator (KPI) ของผูบ้ ริหารระดับผูอ้ ํานวยการใหญ่ (Vice President) ขึน้ ไป และหน่ วยงานทุกฝ่ ายใน
บริษทั ฯ มีการจัดการความเสีย่ งภายในฝ่ าย รวมถึงการจัดทํารายงานการบริหารความเสีย่ งทุกไตรมาส ตามเกณฑ์ท่ี
ระบุไว้ในคู่มอื การบริหารความเสีย่ งซึง่ ใช้เป็ นกรอบ และเป็ นแนวทางในการบริหารความเสีย่ งของบริษทั ฯ มีฝ่ายบริหาร
ความเสีย่ งทําหน้าทีต่ ดิ ตามความคืบหน้าของแผนปฏิบตั กิ ารในการควบคุมความเสีย่ งอย่างต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ โดย
ส่วนที่ 1-9 หน้า 1

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

จัด ทํ า รายงานความคืบ หน้ า การบริห ารความเสี่ย งระดับ องค์ก รเสนอต่ อ คณะกรรมการฝ่ ายบริห ารงานนโยบาย
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริษัทฯ เป็ นประจํา รวมทัง้ มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
รับผิดชอบในการ กํากับ ดูแล ติดตามและให้คาํ แนะนําการบริหารความเสีย่ งอย่างต่อเนื่อง
3. การควบคุมการปฏิ บตั ิ งานของฝ่ ายบริหาร
บริษทั ฯ มีกจิ กรรมการควบคุมที่เพียงพอ ตลอดจนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลการประเมินความ
เสีย่ งของบริษทั ฯ มีนโยบาย คู่มอื การปฏิบตั งิ านและระเบียบปฏิบตั สิ ําหรับกิจกรรมทีส่ ําคัญเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร ซึ่ง
พนักงานถือปฏิบตั ภิ ายใต้การกํากับดูแลของหัวหน้างาน และผูบ้ งั คับบัญชาตามสายงาน เช่น ระเบียบฯ ว่าด้วยอํานาจ
หน้าทีท่ างการเงิน ระเบียบฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล และระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เป็ นต้น อย่างไรก็ตามบาง
ฝ่ ายอยู่ในระหว่างการปรับปรุงคู่มอื การปฏิบตั งิ านให้สอดคล้องกับภาระหน้าทีข่ องงานตามโครงสร้างและลักษณะการ
ทํางานใหม่ มีการปรับปรุงคู่มอื ปฏิบตั งิ านอย่างสมํ่าเสมอ มีการแบ่งแยกหน้าทีร่ บั ผิดชอบการปฏิบตั งิ านทีส่ าํ คัญ มีการ
เก็บรักษาทรัพย์สนิ ทีม่ คี ่าไว้อย่างปลอดภัย และมีการตรวจนับทรัพย์สนิ กับทะเบียนทรัพย์สนิ ทุกปี มีการสอบทานผล
การดําเนินงาน โดยฝ่ ายบริหารอย่างสมํ่าเสมอ มีการปฏิบตั ติ ามระเบียบกฎเกณฑ์ท่เี ป็ นมาตรฐานสากลขององค์กร
ต่างๆ เช่น IATA, ICAO, กรมการบินพลเรือน และ ISO ต่างๆ เป็ นต้น มีการติดตามและตรวจสอบการดําเนินงานทัง้
จากสํานักงานการตรวจสอบภายในของบริษทั ฯ และจากหน่วยงานภายนอกทีเ่ กีย่ วข้อง
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
บริษทั ฯ มีระบบสารสนเทศ และการสื่อสารทีเ่ พียงพอต่อการปฏิบตั งิ าน มีการใช้ระบบสารสนเทศสําหรับ
การบริหารและตัดสินใจของฝ่ ายบริหาร มี Website ของบริษทั ฯ และมีระบบ Intranet คือ THAISphere เพื่อสื่อข่าวสาร
และข้อมูลต่างๆ ภายในองค์กร หลายฝ่ ายได้จดั ทํา Webpage เพื่อสื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั งิ านของฝ่ าย
ตลอดจนมีการรับข้อมูลข่าวสารจากภายนอกองค์กร เช่น นโยบายภาครัฐ ผลสํารวจความคิดเห็นของลูกค้า ผลการจัด
อันดับของสายการบินจากองค์กรต่างๆ รายงานสถานการณ์ดา้ นเศรษฐกิจและการเมือง อุตสาหกรรมการบิน เทคโนโลยี
และความก้าวหน้าด้านวิทยาการการสื่อสารและคมนาคม เป็ นต้น บริษทั ฯ ได้สนับสนุ นการพัฒนาระบบสารสนเทศต่างๆ
เช่น ระบบ SAP ซึง่ ใช้สาํ หรับปรับปรุงการดําเนินงาน เพือ่ ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ และกําลังอยูใ่ นระหว่างการพัฒนา
ระบบ Data Warehouse ของบริษทั ฯ เพื่อให้ขอ้ มูลต่างๆ เพื่อใช้ในการศึกษา วิเคราะห์ และใช้งาน ได้รบั การรวบรวมไว้
ในฐานข้อมูลเดียวกัน นอกจากนี้ยงั ได้จดั ให้มรี ะบบการสื่อสารทัง้ ภายใน และภายนอกอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทัน
กาล เช่น มีการใช้ระบบ Internet มีการประชุมภายในฝ่ าย มีการออกคําสัง่ ประกาศ จัดทํา Bulletin เช่น THAI’s Today
ตลอดจนมี Management Talk เพื่อสื่อสารข้อมูลทีส่ าํ คัญของบริษทั ฯ จากผูบ้ ริหารระดับสูงไปยังพนักงานโดยทัวถึ
่ งผ่าน
ระบบ Intranet ของบริษัท ฯ และมีก ารสื่อสารข้อมูลผ่านโทรศัพ ท์ม ือถือ (SMS) และสื่อสังคมออนไลน์ ต่างๆ (Social
Media Network) นอกจากนี้ ยังเปิ ดโอกาสให้พนักงานได้เข้าถึงข้อมูลและองค์ความรูต้ ่างๆโดยผ่านช่องทาง Knowledge
Base ในระบบ Intranet ของบริษัทฯ ซึ่งทําให้การปฏิบตั งิ านดําเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทันต่อสถานการณ์
รวมทัง้ มีการรับฟั งและพิจารณาข้อร้องเรียนภายในองค์กรตามนโยบาย Whistle Blower และมีการรับฟั งข้อร้องเรียนจาก
ภายนอก อาทิ ลูกค้า คู่ค้า หรือผูถ้ อื หุ้น โดยผ่านทางสื่อต่างๆ เพื่อนํ ามาปรับปรุงการบริหารจัดการภายในองค์กรให้ม ี
ประสิทธิภาพมากขึน้
5. ระบบติ ดตามประเมิ นผล
บริษัท ฯ มีก ารติด ตามประเมิน ผลการควบคุ ม ภายในอย่ า งเพีย งพอ และเหมาะสม ผู้บ ริห ารทุ ก ระดับ
รับทราบ และตระหนักถึงความรับผิดชอบทีม่ ตี ่อการติดตามผลการปฏิบตั งิ านให้เป็ นไปตามแผนงาน โดยผูบ้ ริหารจัดให้ม ี
การประชุมภายในฝ่ าย เพื่อติดตามผลการปฏิบตั งิ านให้บรรลุเป้ าหมายตามดัชนีช้วี ดั (KPI) มีการจัดทํารายงานผลการ
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ปฏิบตั ิงานเปรียบเทียบกับเป้ าหมายตามแผนงาน หรืองบประมาณ เสนอต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขให้
เป็ นไปตามเป้ าหมายอย่างสมํ่าเสมอ ทุกฝ่ ายมีการประเมินการควบคุมภายใน และจัดทํารายงานการควบคุมภายในตาม
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ข้อ 6 เป็ นประจําทุกปี นอกจากนี้ ยังมีการตรวจสอบ และประเมินผลการควบคุม
ภายในเป็ นรายครัง้ โดยผูต้ รวจสอบจากสํานักงานการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ซึ่งเป็ นหน่ วยงานอิสระขึน้ ตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนมีผตู้ รวจสอบจากหน่วยงานภายนอก เช่น Bureau Veritas, IATA Operational Safety
Audit (IOSA), กรมการบินพลเรือน และองค์การมาตรฐานสากล (ISO) ต่างๆ เป็ นต้น ซึ่งผูบ้ ริหารได้ให้ความสําคัญและ
มีการพิจารณาเพือ่ ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผูต้ รวจสอบดังกล่าว
บริษัทฯ ให้ความสําคัญ กับการปฏิบตั ิงานอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมทัง้ สนับสนุ นให้มรี ะบบการ
ตรวจสอบภายในทีด่ ี มีความเป็ นอิสระ จึงกําหนดให้สาํ นักงานการตรวจสอบภายใน มีสายการบังคับบัญชาขึน้ ตรงต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็ น ผู้กํากับดูแล เพื่อให้
สํานักงานการตรวจสอบภายในสามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้อย่างเป็ นอิสระและเทีย่ งธรรม สามารถเพิม่ มูลค่า และปรับปรุงการ
ดําเนิ นงานของบริษัทฯ เพื่อช่วยให้บริษัทฯ บรรลุเป้ าหมาย ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของการบริหาร
ความเสี่ย ง การควบคุ ม ภายในและการกํ า กับ ดู แ ลอย่ า งเป็ นระบบ และเป็ นระเบีย บ เพื่ อ ให้ เกิด ความมัน่ ใจว่ า
การดําเนินงานของบริษทั ฯ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีการใช้จ่ายและลงทุนอย่างคุ้มค่าสมประโยชน์ มีการจัดทํา
รายงานทางการเงินทีเ่ ชื่อถือได้ ตามกําหนดเวลา มีการเปิ ดเผยข้อมูลทีเ่ พียงพอตามรูปแบบทีก่ ําหนด มีการดูแลรักษา
ทรัพย์สนิ และผลประโยชน์ของบริษทั ฯ มิให้เกิดการสูญเสีย หรือความเสียหาย ซึ่งรวมถึงความเสียหายจากการทุจริต
และการประพฤติมชิ อบ รวมทัง้ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าการปฏิบตั งิ านของหน่ วยงานต่างๆ สอดคล้องกับนโยบาย กฎเกณฑ์
ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีการปรับปรุงการปฏิบตั งิ านอย่างต่อเนื่อง มีการติดตามและประเมินผล
การลงทุนในบริษทั ย่อยและการร่วมลงทุนอื่นๆ ทัง้ นี้ ภาระหน้าทีข่ องสํานักงานการตรวจสอบภายใน ยังรวมถึงการให้
คําปรึกษาแนะนําฝ่ ายบริหารในการปรับปรุงการควบคุมภายในให้มปี ระสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากยิง่ ขึน้
สํานั ก งานการตรวจสอบภายในปฏิบ ัติงานตรวจสอบกระบวนการทํางานของบริษัท ฯ รวมทัง้ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศตามแผนการตรวจสอบทีไ่ ด้รบั อนุ มตั จิ ากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยสํานักงานการตรวจสอบ
ภายในได้จดั ทําแผนการตรวจสอบดังกล่าวตามแนวความเสีย่ ง (Risk Based Audit) โดยพิจารณาถึงความสอดคล้อง
กับ กลยุ ท ธ์ข องบริษัท ฯ นอกจากนี้ สํา นั ก งานการตรวจสอบภายในมีก ารปฏิบ ัติงานตรวจสอบเฉพาะกิจ ตามที่
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ โดยรายงานผลการตรวจสอบต่อผูบ้ ริหารทีร่ บั ผิดชอบ กรรมการผูอ้ ํานวยการใหญ่
และคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นประจําทุกไตรมาส ในกรณีท่พี บหรือมีขอ้ สงสัยว่ามีร ายการหรือ การกระทํา ที่อ าจ
ก่อ ให้เกิด ความเสีย หายที่ม นี ัย สํา คัญ ต่อ ผลการดํา เนิน งานของบริษ ัท ฯ หัว หน้ า สํานักงานการตรวจสอบภายในจะ
รายงานต่อกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่และคณะกรรมการตรวจสอบทันที
ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้ให้ความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษทั ฯ มีความเพียงพอกับ
การดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ

ส่วนที่ 1-9 หน้า 3

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

10. รายการระหว่างกัน
รายการระหว่างกัน
บริษทั ฯ มีรายการระหว่างกันทีส่ าํ คัญกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ และนิตบิ ุคคล/บริษทั ทีอ่ าจมีความขัดแย้ง สําหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ดังนี้
นิ ติบคุ คล/บริษทั
ที่อาจมี
ความขัดแย้ง
กระทรวงการคลัง

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการระหว่างกัน

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สําหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2555

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

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

1,225.26
90.67

ส่วนที่ 1 หน้าที่ 10-1

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สําหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2554

1,273.28
87.06

การกําหนดราคา/เงือ่ นไขเป็ นไปตามปกติของธุรกิจ ซึง่
เป็ นไปในแนวทางเดียวกันกับการกําหนดเงือ่ นไขกับ
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน โดยมีรายละเอียด
เงือ่ นไขสําคัญดังนี้
อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 7.07 ต่อปี
อายุเงินกู้ 20 ปี
ครบกําหนดสัญญา 30 กันยายน 2556

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

นิ ติบคุ คล/บริษทั
ที่อาจมี
ความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

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
2555
4.58

ส่วนที่ 1 หน้าที่ 10-2

สําหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2554
4.41

เงื่อนไข/นโยบายราคา

กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ ําหนด
ให้กบั บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

นิ ติบคุ คล/บริษทั
ที่อาจมี
ความขัดแย้ง
ธนาคารออมสิน

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการระหว่างกัน

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สําหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2555

 กระทรวงการคลัง ซึง่ เป็ นผูถ้ อื 1.บริษทั ฯ ได้กเู้ งินจากธนาคาร
ออมสิน ประกอบด้วย
หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ มี
อํานาจควบคุมธนาคารออมสิน
 กรรมการของบริษทั ฯ ได้แก่
• เงินกูย้ มื ระยะยาว
นายสุธรรม ศิรทิ พิ ย์สาคร เป็ น
- ยอดเงินคงค้าง
กรรมการของธนาคารออมสิน
- ดอกเบีย้ จ่าย
หมายเหตุ นายสุธรรม ศิรทิ พิ ย์
สาคร เป็ นกรรมการของบริษทั ฯ
เมือ่ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2555

3,462.00
279.58

ส่วนที่ 1 หน้าที่ 10-3

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สําหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2554

5,034.00
222.41

การกําหนดราคา/เงือ่ นไขเป็ นไปตามปกติของธุรกิจ ซึง่
เป็ นไปในแนวทางเดียวกันกับการกําหนดเงือ่ นไขกับ
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน โดยมีรายละเอียด
เงือ่ นไขสําคัญ ดังนี้
- สัญญาเงินกูร้ ะยะยาว 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

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

นิ ติบคุ คล/บริษทั
ที่อาจมี
ความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการระหว่างกัน

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สําหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2555

สําหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2554

2. บริษทั ฯ ทําสัญญาวงเงินกู้
ประเภทเงินทุนหมุนเวียน กับ
ธนาคารออมสิน จํานวนเงินไม่
เกิน 7,000 ล้านบาท
- ค่าธรรมเนียมวงเงินกู้

17.31

13.71

3. บริษทั ฯ ขายบัตรโดยสาร
เครือ่ งบิน ให้บริการเช่าพืน้ ที่
และบริการอื่นๆ แก่ธนาคาร
ออมสิน
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี้คงค้าง

1.51
0.37

7.14
1.05

ส่วนที่ 1 หน้าที่ 10-4

เงื่อนไข/นโยบายราคา

การกําหนดราคา/เงือ่ นไขเป็ นไปตามปกติของธุรกิจ ซึง่
เป็ นไปในแนวทางเดียวกันกับการกําหนดเงือ่ นไขกับ
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน
- สัญญาวงเงินกูห้ มุนเวียน (Committed Revolving
Credit Line)
- ระยะเวลาไม่เกิน 7 ปี นับจากวันทีล่ งทุนในสัญญา
เงินกู้
- อัตราดอกเบีย้ FDR (Fixed Deposit Rate) บวก
ร้อยละ 1.9 ต่อปี หรือบวกร้อยละ 2.375 ต่อปี หาก
บริษทั ฯ มิได้มสี ถานะเป็ นรัฐวิสาหกิจ
- ค่าธรรมเนียมผูกพันเงินกู้ (Commitment fee)
ร้อยละ 0.25 ต่อปี ของวงเงินกูท้ ย่ี งั ไม่ได้เบิก
ปั จจุบนั ยังไม่มกี ารเบิกใช้วงเงินกูด้ งั กล่าว
กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ ําหนด
ให้กบั บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

นิ ติบคุ คล/บริษทั
ที่อาจมี
ความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

 กระทรวงการคลัง ซึง่ เป็ นผูถ้ อื
หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ มี
อํานาจควบคุมธนาคารอิสลาม
แห่งประเทศไทย
 กรรมการของบริษทั ฯ ได้แก่
นายธีรศักดิ ์ สุวรรณยศ เป็ น
กรรมการผูจ้ ดั การของธนาคาร
อิสลามแห่งประเทศไทย
หมายเหตุ นายธีรศักดิ ์ สุวรรณ
ยศ ครบวาระดํ ารงตํ าแหน่ งเมื่อ
วัน ที่ 4 กรกฎาคม 2555 ของ
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลักษณะของรายการระหว่างกัน

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สําหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2555

บริษทั ฯ ได้กเู้ งินระยะยาวจาก
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
ซึง่ ยังคงมียอดคงค้างและผลกําไร
ทีต่ อ้ งชําระดังนี้
- เงินกูย้ มื ระยะยาวคงค้าง
- การชําระผลกําไร

500.00
55.04

ส่วนที่ 1 หน้าที่ 10-5

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สําหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2554

1,000.00
80.41

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
ธนาคารเพือ่ การส่งออกและ
นําเข้าแห่งประเทศไทย

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการระหว่างกัน

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สําหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2555

 กระทรวงการคลัง ซึง่ เป็ นผูถ้ อื
หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ มี
อํานาจควบคุมธนาคารเพือ่
การส่งออกและนําเข้าแห่ง
ประเทศไทย

บริษทั ฯ ทําสัญญาวงเงินกูป้ ระเภท
เงินทุนหมุนเวียน กับธนาคารเพือ่
การส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศ
ไทย จํานวนเงิน 3,600 ล้านบาท
- ค่าธรรมเนียมวงเงินกู้

1.60

ส่วนที่ 1 หน้าที่ 10-6

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สําหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2554

0.00

การกําหนดราคา/เงือ่ นไขเป็ นไปตามปกติของธุรกิจ ซึง่
เป็ นไปในแนวทางเดียวกันกับการกําหนดเงือ่ นไขกับ
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน โดยมีรายละเอียด
เงือ่ นไขสําคัญ ดังนี้
- อายุเงินกู้ 5 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่ 20 กรกฎาคม 2555 – 20
กรกฎาคม 2560
- อัตราดอกเบีย้ THBFIX 3 เดือน บวกร้อยละ 2.25 ต่อปี
- ค่าธรรมเนียมกูเ้ งิน อัตราร้อยละ 0.20 ของวงเงินทีผ่ กู้ ู้
เบิกใช้ในแต่ละครัง้
- ค่าธรรมเนียมผูกพันเงินกู้ (Commitment Fee) อัตรา
ร้อยละ 0.10 ต่อปี
- ผูก้ ตู้ กลงชําระค่าธรรมเนียมการชําระคืนก่อนกําหนด
(Prepayment Fee) ในอัตราร้อยละ 2.0 ของจํานวนเงินที่
ชําระคืนก่อนกําหนดเวลา
ปั จจุบนั ยังไม่มกี ารเบิกใช้วงเงินกูด้ งั กล่าว

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

นิ ติบคุ คล/บริษทั
ที่อาจมี
ความขัดแย้ง
บริษทั ไปรษณียไ์ ทย จํากัด

การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการระหว่างกัน

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สําหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2555

 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
1. บริษทั ฯ จ่ายค่า commission
ในการจําหน่ายบัตร
โดยสารของบริษทั ฯ ในอัตรา
ร้อยละ 5 แก่การท่องเทีย่ วแห่ง
ประเทศไทย
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สําหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2554
กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ ําหนด
ให้กบั บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน และเป็ นไป
ตามราคาตลาด

14.68
0.50

15.78
0.00
กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ ําหนด
ให้กบั บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

2.45
0.85

0.79
0.16
กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ ําหนด
ให้กบั บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน และเป็ นไป
ตามราคาตลาด

1.19
0.77

ส่วนที่ 1 หน้าที่ 10-7

0.00
0.00

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

นิ ติบคุ คล/บริษทั
ที่อาจมี
ความขัดแย้ง

บริษทั ปตท. จํากัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการระหว่างกัน

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สําหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2555

 กระทรวงการคลังเป็ นผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ของ บริษทั ปตท.
จํากัด (มหาชน) และของ
บริษทั ฯ
 กรรมการของบริษทั ฯ ได้แก่
นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ เป็ น
กรรมการของบริษทั ปตท.
จํากัด (มหาชน)

2. บริษทั ฯ ขายบัตรโดยสาร
เครือ่ งบิน และให้เช่าสํานักงาน
สาขาทีจ่ งั หวัดตรัง แก่
การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี้คงค้าง
1. บริษทั ฯ ซือ้ นํ้ามันเครือ่ งบินและ
นํ้ามันรถยนต์จากบริษทั ปตท.
จํากัด (มหาชน)
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง
2. บริษทั ฯ ขายบัตรโดยสาร
เครือ่ งบิน แก่บริษทั ปตท.
จํากัด (มหาชน)
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี้คงค้าง

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สําหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2554
กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ ําหนด
ให้กบั บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

164.47
32.33

56.89
6.28
กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ ําหนด
ให้กบั บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน และเป็ นไป
ตามราคาตลาด

8,515.46
33.82

9,481.92
443.69
กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ ําหนด
ให้กบั บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

383.92
51.47

ส่วนที่ 1 หน้าที่ 10-8

160.69
18.69

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

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

บริษทั เบอร์ลย่ี ุคเกอร์ จํากัด
(มหาชน)

บริษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด
(มหาชน)

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการระหว่างกัน

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สําหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2555

 กระทรวงการคลังซึง่ เป็ นผูถ้ อื
หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ เป็ น
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่โดยทางอ้อม
ของบริษทั บางจาก
ปิ โตรเลียม จํากัด (มหาชน)

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

 กรรมการของบริษทั ฯ ได้แก่
นายวีระวงค์ จิตต์มติ รภาพ
เป็ นกรรมการบริษทั
เบอร์ลย่ี คุ เกอร์ จํากัด
(มหาชน)

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

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

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สําหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2554
กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ ําหนด
ให้กบั บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน และเป็ นไป
ตามราคาตลาด

18,466.25
845.10

18,965.57
2,733.30
กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ ําหนด
ให้กบั บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน และเป็ นไป
ตามราคาตลาด

13.70
1.73

12.11
3.19
กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ ําหนด
ให้กบั บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน และเป็ นไป
ตามราคาตลาด

5,765.09
240.51

ส่วนที่ 1 หน้าที่ 10-9

5,016.17
277.61

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

นิ ติบคุ คล/บริษทั
ที่อาจมี
ความขัดแย้ง

บริษทั ผลิตไฟฟ้ าและนํ้าเย็น
จํากัด

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการระหว่างกัน

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สําหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2555

2. บริษทั ฯ มีรายได้จากการขาย
บัตรโดยสารเครื่องบิน และได้รบั
ส่วนแบ่งรายได้ 2% จากการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการใช้
สนามบิน (Passenger Service
Charges) ให้กบั บริษทั ท่า
อากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี้คงค้าง
บริษทั ฯ ซือ้ ไอนํ้าและนํ้าเย็น จาก
 กระทรวงการคลังเป็ นผูถ้ อื หุน้
บริษทั ผลิตไฟฟ้ าและนํ้าเย็น จํากัด
รายใหญ่ของการไฟฟ้ าฝ่ าย
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
ผลิตแห่งประเทศไทย และ
- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง
ของบริษทั ฯ
 การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย เป็ นผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ของ บริษทั ผลิต
ไฟฟ้ าและนํ้าเย็น จํากัด

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สําหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2554
กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ ําหนด
ให้กบั บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

80.86
13.58

117.48
11.91

ส่วนที่ 1 หน้าที่ 10-10

65.74
21.71

30.86
11.09

กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ ําหนด
ให้กบั บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน และเป็ นไป
ตามราคาตลาด

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

นิ ติบคุ คล/บริษทั
ที่อาจมี
ความขัดแย้ง
สถาบันการบินพลเรือน

กรมการบินพลเรือน

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการระหว่างกัน

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สําหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2555

 กระทรวงการคลังเป็ นผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ของสถาบันการบิน
พลเรือน และของบริษทั ฯ
 ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ คือ ร.ท.
อธิศกั ดิ ์ พัดชื่นใจ เป็ น
กรรมการของสถาบันการบิน
พลเรือน

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

2. บริษทั ฯ ขายบัตรโดยสาร
เครือ่ งบิน แก่สถาบันการบิน
พลเรือน
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี้คงค้าง
1. บริษทั ฯ ซือ้ บริการเช่า
 กรรมการของบริษทั ฯ ได้แก่
สํานักงานในเขตสนามบินตาม
นายวรเดช หาญประเสริฐ
สถานี และค่าลานจอดสนามบิน
เป็ นอธิบดีกรมการบินพลเรือน
จาก กรมการบินพลเรือน
ของกรมการบินพลเรือน
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง
2. บริษทั ฯ ขายบัตรโดยสาร
เครือ่ งบินแก่กรมการบิน
พลเรือน
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี้คงค้าง

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สําหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2554
กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ ําหนด
ให้กบั บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน และเป็ นไป
ตามราคาตลาด

22.29
0.00

10.43
0.00
กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ ําหนด
ให้กบั บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

0.11
0.00

0.07
0.00
กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ ําหนด
ให้กบั บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน และเป็ นไป
ตามราคาตลาด

30.01
0.00

10.59
10.00
กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ ําหนด
ให้กบั บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

0.21
0.11

ส่วนที่ 1 หน้าที่ 10-11

0.56
0.04

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

นิ ติบคุ คล/บริษทั
ที่อาจมี
ความขัดแย้ง
องค์การเภสัชกรรม

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการระหว่างกัน

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สําหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2555

 กระทรวงการคลังเป็ นผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ขององค์การเภสัช
กรรม และของบริษทั ฯ

1. บริษทั ฯ ซือ้ ยาและเวชภัณฑ์
จากองค์การเภสัชกรรม
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง
2. บริษทั ฯ ขายบัตรโดยสาร
เครือ่ งบิน แก่องค์การ
เภสัชกรรม
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี้คงค้าง

0.12
0.00

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สําหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2554

0.15
0.00

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

12.57
0.44

ส่วนที่ 1 หน้าที่ 10-12

1.69
0.42

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

นิ ติบคุ คล/บริษทั
ที่อาจมี
ความขัดแย้ง
บริษทั ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อสี ต์
เอเชีย จํากัด
(บริษทั ย่อย)

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการระหว่างกัน

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สําหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2555

 บริษทั ฯ เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ 1. บริษทั ไทย-อะมาดิอุส
เซาท์อสี ต์เอเชีย จํากัด ลงทุน
ของบริษทั ไทย-อะมาดิอุส
ในหุน้ กูข้ องบริษทั ฯ
เซาท์อสี ต์เอเชีย จํากัด โดย
- ยอดคงเหลือหุน้ กู้
ถือหุน้ ประมาณร้อยละ 55
 กรรมการของบริษทั ฯ ได้แก่
นายคณิศ แสงสุพรรณ เป็ น
ประธานกรรมการ และ
2. บริษทั ฯ ได้รบั เงินมัดจําค่าเช่า
ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ คือ
พืน้ ทีใ่ นอาคารสํานักงาน
นายนิรุฒ มณีพนั ธ์ เป็ น
จังหวัดหาดใหญ่ และภูเก็ต
ประธานกรรมการ ของ บริษทั
จากบริษทั ไทย-อะมาดิอุส
ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อสี ต์
เซาท์อสี ต์เอเชีย จํากัด
เอเชีย จํากัด
ยอดเจ้าหนี้คงค้าง
หมายเหตุ นายนิรุฒ มณีพนั ธ์
เป็ นประธานกรรมการแทน
นายคณิศ แสงสุพรรณ ลาออก
จากตําแหน่งประธานกรรมการ
ของบริษทั ไทย- อะมาดิอุส เซาท์
อีสต์เอเชีย จํากัด เมือ่ วันที่ 16
มีนาคม 2555

สําหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2554

0.00

50.78

0.13

0.13

ส่วนที่ 1 หน้าที่ 10-13

เงื่อนไข/นโยบายราคา

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 บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

นิ ติบคุ คล/บริษทั
ที่อาจมี
ความขัดแย้ง

บริษทั วิงสแปน เซอร์วสิ เซส
จํากัด
(บริษทั ย่อย)

บริษทั ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จํากัด
(บริษทั ย่อย)

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการระหว่างกัน

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สําหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2555

 บริษทั ฯ เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
ของบริษทั วิงสแปน
เซอร์วสิ เซส จํากัด โดยถือหุน้
ประมาณร้อยละ 49
 ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ได้แก่
นายโชคชัย ปั ญญายงค์ เป็ น
ประธานกรรมการ และ
นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ ์
นายดนุ ช บุนนาค และ
นายนิรุฒ มณีพนั ธ์ เป็ น
กรรมการของบริษทั วิงสแปน
เซอร์วสิ เซส จํากัด
 บริษทั ฯ เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
ของบริษทั ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง

3. บริษทั ฯ ขายบัตรโดยสาร
เครือ่ งบิน และให้บริการเช่า
พืน้ ทีส่ าํ นักงานและอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ แก่บริษทั
ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อสี ต์
เอเชีย จํากัด
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี้คงค้าง
1. บริษทั ฯ ซือ้ บริการจัดส่ง
พนักงานแรงงานภายนอก
เพือ่ ปฏิบตั งิ านในบริษทั ฯ จาก
บริษทั วิงสแปน เซอร์วสิ เซส
จํากัด
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง
2. บริษทั ฯ ให้บริการเช่าพืน้ ที่
สํานักงานและอุปกรณ์
สํานักงาน แก่บริษทั วิงสแปน
เซอร์วสิ เซส จํากัด
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี้คงค้าง
บริษทั ฯ ให้บริการใช้เครือ่ งมือและ
อุปกรณ์ในการฝึกอบรมด้านการ

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สําหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2554
กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ ําหนด
ให้กบั บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

2.51
0.37

3.04
0.32
กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ ําหนด
ให้กบั บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน และเป็ นไป
ตามราคาตลาด

515.02
0.01

67.38
2.53
กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ ําหนด
ให้กบั บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

21.30
169.13

ส่วนที่ 1 หน้าที่ 10-14

0.36
0.00
กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ ําหนด
ให้กบั บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

นิ ติบคุ คล/บริษทั
ที่อาจมี
ความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

จํากัด โดยถือหุน้ ประมาณ
ร้อยละ 49
 ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ได้แก่
นาวาอากาศตรีอษั ฎาวุธ
วัฒนางกูร เป็ นประธาน
กรรมการ นายโชคชัย
ปั ญญายงค์ นางวสุกานต์
วิศาลสวัสดิ ์ และนายธงชัย
สิงห์กุล เป็ นกรรมการของ
บริษทั ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง
จํากัด
หมายเหตุ นายธงชัย สิงห์กุล
เป็ นกรรมการแทนนางวสุกานต์
วิศาลสวัสดิ ์ ลาออกจากตําแหน่ง
กรรมการ เมือ่ วันที่ 20
กุมภาพันธ์ 2555 และนาย
โชคชัย ปั ญญายงค์ ลาออกจาก
ตําแหน่งกรรมการบริษทั ไทย
ไฟลท์เทรนนิ่ง จํากัด ตามมติ
คณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่
4/2555 เมือ่ วันที่ 16 มีนาคม
2555

ลักษณะของรายการระหว่างกัน

บิน และให้บริการเช่าพืน้ ที่
สํานักงานและอุปกรณ์สาํ นักงาน
แก่ บริษทั ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง
จํากัด
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี้คงค้าง

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สําหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2555

สําหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2554

13.44
6.48

5.88
0.00

ส่วนที่ 1 หน้าที่ 10-15

เงื่อนไข/นโยบายราคา

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

นิ ติบคุ คล/บริษทั
ที่อาจมี
ความขัดแย้ง
บริษทั สายการบินนกแอร์ จํากัด
(บริษทั ย่อย)

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการระหว่างกัน

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สําหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2555

 บริษั ทฯ ถื อหุ้ นในบริษั ท สาย 1. บริษทั ฯ ชําระค่าบริการอุปกรณ์
บริการภาคพืน้ ทีจ่ งั หวัด
การบินนกแอร์ จํากัด ร้อยละ 49
อุบลราชธานี และค่า Engineer
 กรรมการของบริษทั ฯ ได้แก่
Licence ของบริษทั สายการบิน
นายอภิพร ภาษวัธน์ เป็ น
นกแอร์ จํากัด
ประธานกรรมการ และนาย
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
วีระวงค์ จิตต์มติ รภาพ เป็ น
- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง
กรรมการ และผูบ้ ริหารของ
บริษทั ฯ ได้แก่ นายปิ ยสวัสดิ ์
2. บริษทั ฯ ให้บริการเช่าเครือ่ งบิน
อัมระนันทน์ นายโชคชัย
และให้บริการด้านธุรกิจการบิน
ปั ญญายงศ์ นายธีรพล โชติ
แก่บริษทั สายการบินนกแอร์
ชนาภิบาล และนายนิรุฒ มณี
จํากัด ทัง้ นี้ รายได้จากการ
พันธ์ เป็ นกรรมการของบริษทั
ให้บริการด้านธุรกิจการบินโดย
สายการบินนกแอร์ จํากัด
หลักประกอบด้วย ค่าซ่อมบํารุง
หมายเหตุ นายนิรุฒ มณีพนั ธ์
อากาศยาน ค่าซ่อมบํารุง
เป็ นกรรมการแทนนายปิ ยสวัสดิ ์
อุปกรณ์ ค่านํ้ามันเครือ่ งบิน
อัมระนันทน์ ตามมติ
เป็ นต้น
คณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่
- ยอดรายได้รวม
10/2555 เมือ่ วันที่ 27 กรกฎาคม
- ยอดลูกหนี้คงค้าง
2555 ของบริษทั สายการบินนก
แอร์ จํากัด

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สําหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2554
กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ ําหนด
ให้กบั บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน และเป็ นไป
ตามราคาตลาด

8.39
0.57

0.00
0.00
กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ ําหนด
ให้กบั บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

532.88
75.05

ส่วนที่ 1 หน้าที่ 10-16

815.90
110.73

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

นิ ติบคุ คล/บริษทั
ที่อาจมี
ความขัดแย้ง
บริษทั ทัวร์เอือ้ งหลวง จํากัด
(บริษทั ย่อย)

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการระหว่างกัน

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สําหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2555

 บริษั ทฯ ถือหุ้ นในบริษั ท ทัวร์ 1. บริษทั ฯ จ่ายค่าตอบแทน
(Commission) จากการ
เอือ้ งหลวง จํากัด ร้อยละ 49
จําหน่ายผลิตภันฑ์ของบริการ
 ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ได้แก่
เอือ้ งหลวง แก่บริษทั ทัวร์
นายปานฑิต ชนะภัย และนาย
เอือ้ งหลวง จํากัด
นิรุฒ มณีพนั ธ์ เป็ นกรรมการ
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
ของบริษทั ทัวร์เอือ้ งหลวง
- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง
จํากัด
2. บริษทั ฯ ขายทัวร์เอือ้ งหลวง
ให้แก่บริษทั ทัวร์เอือ้ งหลวง
จํากัด
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี้คงค้าง

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สําหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2554
กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ ําหนด
ให้กบั บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน และเป็ นไป
ตามราคาตลาด

0.50
0.00

0.00
0.00
กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ ําหนด
ให้กบั บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

10.01
0.96

ส่วนที่ 1 หน้าที่ 10-17

0.00
0.00

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

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

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการระหว่างกัน

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สําหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2555

 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
หมายเหตุ เรืออากาศเอกมนตรี
จําเรียง ลาออกจากตําแหน่ง
กรรมการบริษทั บริษทั ดอนเมือง
อินเตอร์เนชันแนล
่
แอร์พอร์ต
โฮเต็ล จํากัด ตามมติ
คณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่
4/2555 เมือ่ วันที่ 16 มีนาคม
2555

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
2554
กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ ําหนด
ให้กบั บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน และเป็ นไป
ตามราคาตลาด

0.00
0.00

ส่วนที่ 1 หน้าที่ 10-18

0.41
0.00

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

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

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการระหว่างกัน

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สําหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2555

 บริษทั ฯ ถือหุน้ ในบริษทั
บริการเชือ้ เพลิงการบิน
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ประมาณร้อยละ 22.59
 ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ คือ
นายโชคชัย ปั ญญายงศ์
เรืออากาศเอกมนตรี จําเรียง
เป็ นกรรมการของบริษทั
บริการเชือ้ เพลิงการบิน
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุ นายโชคชัย ปั ญญา
ยงศ์ ลาออกจากกรรมการ
บริษทั บริการเชือ้ เพลิงการบิน
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ตาม
มติคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่
4/2555 เมือ่ วันที่ 16 มีนาคม
2555

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
2554
กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ ําหนด
ให้กบั บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน และเป็ นไป
ตามราคาตลาด

316.41
0.00

394.03
36.36
กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ ําหนด
ให้กบั บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

0.05
0.04

ส่วนที่ 1 หน้าที่ 10-19

0.03
0.00

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

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

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการระหว่างกัน

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สําหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2555

1. บริษทั ฯ ซือ้ บริการห้องพักของ
 บริษทั ฯ ถือหุน้ ในบริษทั
บริษทั โรงแรมรอยัล ออคิด
โรงแรมรอยัล ออคิด (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
โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศ
บริษทั โรงแรมรอยัล ออคิด
ไทย) จํากัด (มหาชน)
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี้คงค้าง

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สําหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2554
กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ ําหนด
ให้กบั บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน และเป็ นไป
ตามราคาตลาด

2.63
0.00

4.47
0.03
กําหนดจากราคาปกติของธุ รกิจ เช่น เดียวกับ ที่กํ าหนด
ให้กบั บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

0.15
0.00

ส่วนที่ 1 หน้าที่ 10-20

0.15
0.00

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

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

บริษทั โรงแรมท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ จํากัด
(บริษทั ร่วม)

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการระหว่างกัน

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สําหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2555

 บริษทั ฯ ถือหุน้ ในบริษทั ครัว
การบินภูเก็ต จํากัด ประมาณ
ร้อยละ 30
 ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ได้แก่
นายสาธก วรศะริน เป็ น
ประธานกรรมการของบริษทั
ครัวการบินภูเก็ต จํากัด
หมายเหตุ นายสาธก วรศะริน
เกษียณอายุ เมือ่ วันที่ 30
กันยายน 2555

1. บริษทั ฯ ซือ้ อาหารและบริการ
จากบริษทั ครัวการบินภูเก็ต
จํากัด
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง

2. บริษทั ฯ มีรายได้จากการขาย
วัตถุดบิ และการให้บริการแก่
บริษทั ครัวการบินภูเก็ต จํากัด
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี้คงค้าง
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
นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิเป็์ น
- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง
กรรมการของบริษทั โรงแรม
2.
บริ
ษทั ฯ ขายบัตรโดยสาร
ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ
เครือ่ งบิน แก่ บริษทั โรงแรม
จํากัด
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จํากัด
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี้คงค้าง

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สําหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2554
กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ ําหนด
ให้กบั บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน และเป็ นไป
ตามราคาตลาด

15.55
0.00

11.01
3.20
กําหนดจากราคาปกติของธุ รกิจ เช่น เดียวกับ ที่กํ าหนด
ให้กบั บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

3.45
0.01

3.36
0.88
กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ ําหนด
ให้กบั บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน และเป็ นไป
ตามราคาตลาด

19.76
0.11

28.39
0.45
กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ ําหนด
ให้กบั บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

0.02
0.00

ส่วนที่ 1 หน้าที่ 10-21

0.02
0.00

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 2.00 ในบริษทั
วิทยุการบินแห่งประเทศไทย
จํากัด
 ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ คือ
นาวาอากาศตรีอษั ฎาวุธ
วัฒนางกูร เป็ นกรรมการ
ของบริษทั วิทยุการบินแห่ง
ประเทศไทย จํากัด

ลักษณะของรายการระหว่างกัน

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สําหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2555

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
2554
กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ ําหนด
ให้กบั บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน และเป็ นไป
ตามราคาตลาด

1,377.22
10.33

1,224.70
101.89
กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ ําหนด
ให้กบั บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

6.63
0.83

3.94
0.47

ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ยังมีรายการระหว่างกันทีเ่ ป็ นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบริการสาธารณู ปโภคต่าง ๆ (ซึ่งประกอบด้วย ค่าไฟฟ้ า ประปา และโทรศัพท์) ที่บริษทั ฯ มีการทํารายการกับ
หน่ วยงานของรัฐ และ/หรือรัฐวิสาหกิจทีท่ ําหน้าทีเ่ ป็ นผูใ้ ห้บริการสาธารณูปโภคต่างๆ ดังกล่าว เป็ นจํานวนเงิน 217.33 ล้านบาท สําหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และมียอดคงค้าง
3.31 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ส่วนที่ 1 หน้าที่ 10-22

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 2 บริษทั ทีอ่ อกหลักทรัพย์

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณารายการระหว่างกันสําหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และมีความเห็น
ว่ารายการระหว่างกันดังกล่าว เป็ นรายการทีเ่ ป็ นไปตามธุรกิจปกติของบริษทั ฯ มีความสมเหตุสมผลมีการกําหนดราคา
และเงือ่ นไขอื่นๆ ตามราคาตลาดเช่นเดียวกับการกําหนดราคาให้กบั บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน และไม่มกี าร
ถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษทั ฯ และบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง

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

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

ส่วนที่ 1 หน้าที่ 10-23

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

11. ฐานะการเงิ นและผลการดําเนิ นงาน
ข้อมูลทางการเงิ นโดยสรุป
งบการเงิ นรวม
ปี 2555
งบกําไรขาดทุน
รายได้รวม
ค่าใช้จ่ายรวม
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
กําไร (ขาดทุน) สุทธิสว่ นทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
งบดุล
รวม สินทรัพย์
รวมหนี้สนิ
รวมส่วนของผูถ้ อื หุน้
หุ้น
จํานวนหุน้ สามัญทีอ่ อกและชําระแล้ว
มูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้
กําไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุน้
เงินปั นผลจ่ายต่อหุน้
อัตราส่วนทางการเงิ น
อัตรากําไร (ขาดทุน) สุทธิต่อรายได้รวม
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม(1)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (2)
อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (3)

ปี 2554
(ปรับปรุงใหม่)

ปี 2553
(ปรับปรุงใหม่)

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

213,530
206,426
7,104
6,229
6,510

194,342
202,259
(7,917)
(10,197)
(10,162)

184,270
167,613
16,657
14,744
14,792

(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)

304,096
234,278
69,818

273,956
211,009
62,947

296,070
220,176
75,894

(ล้านหุน้ )
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2,182.77
10.00
2.85
0.50

2,182.77
10.00
(4.67)
-

2,182.77
10.00
8.06
1.25

(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(เท่า)

3.0
2.3
9.8
2.3

(5.2)
(3.6)
(14.6)
2.3

8.0
5.2
24.1
1.9

หมายเหตุ : มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 ผลประโยชน์ของพนักงานถือปฏิบตั กิ บั งบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีทเ่ี ริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 เป็ นต้นไป
และ ปี 2553 ได้ปรับผลกระทบทีเ่ กิดจากการนํามาตรฐานการบัญชีทอ่ี อกใหม่มาใช้เพือ่ ให้สามารถเปรียบเทียบกันได้
(1) อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม เท่ากับ กําไรสุทธิ/สินทรัพย์รวมเฉลีย่
(2) อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ เท่ากับ กําไรสุทธิ/ส่วนของผูถ้ อื หุน้ เฉลีย่
(3) อัตราส่วนหนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ เท่ากับ (เงินกูย้ มื ระยะสัน้ +เงินกูย้ มื ระยะยาวรวมส่วนทีถ่ งึ กําหนดชําระภายใน 1 ปี )/ส่วนของผูถ้ อื หุน้

ส่วนที่ 1-11 หน้า 1

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

งบการเงิ น
สรุปรายงานการตรวจสอบงบการเงิ นของสํานักงานการตรวจเงิ นแผ่นดิ นในระยะ 3 ปี ทีผ่ า่ นมา
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีทร่ี บั รองทัวไปสํ
่ าหรับ งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ ปี 2555 ปี 2554 และ 2553 โดยได้แสดงความเห็นและรายงานการตรวจสอบดังนี้
งบการเงิ นปี 2555
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะ
การเงินเฉพาะกิจการของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท การบินไทย จํา กัด
(มหาชน) ตามลําดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการและกระแสเงินสด
รวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปี สน้ิ สุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามทีค่ วรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายการ
ทางการเงิน
งบการเงิ นปี 2554
งบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน แสดงความเห็นแบบไม่มเี งื่อนไข ขอให้
สังเกตหมายเหตุป ระกอบงบการเงิน ข้อ 3 และข้อ 4 ในระหว่างปี ปั จจุบนั บริษัทฯได้ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญ ชีและ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ ซึ่งออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี เพื่อจัดทําและนํ าเสนองบการเงินนี้
ทัง้ นี้บริษทั ฯได้ปรับย้อนหลังงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และสําหรับปี สน้ิ สุดวันเดียวกัน เพื่อให้สอดคล้องกับการ
เปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชี เนื่องจากการนํามาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีอ่ อกและปรับปรุง
ใหม่ดงั กล่าวมาถือปฏิบตั ิ
งบการเงิ นปี 2553
งบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน แสดงความเห็นแบบไม่มเี งื่อนไข ขอให้
สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6.31 เรื่อง การรับมอบเครื่องบินแอร์บสั A330-300 ซึ่งเป็ นเครื่องบินภายใต้สญ
ั ญา
เช่าการเงินที่บริษัทฯ รับมอบไว้จํานวน 5 ลํา โดยไม่มเี ก้าอี้โดยสารชัน้ ประหยัดและบริษัทฯ อาจต้องชําระคืนเงินกู้คงค้าง
ทัง้ หมดหากไม่สามารถติดตัง้ เก้าอีไ้ ด้ภายในกําหนด

ตารางสรุปงบการเงิ นรวมสําหรับระยะ 3 ปี ทีผ่ า่ นมา
หน่ วย : ล้านบาท

รายการ

ปี 2554

ปี 2553
(ปรับปรุงใหม่)

173,458

154,646

144,862

25,857

27,245

27,391

ปี 2555

งบกําไรขาดทุน :
ค่าโดยสารและนํ้าหนักส่วนเกิน
ค่าระวางขนส่ง
ค่าไปรษณียภัณฑ์
กิจการอื่นๆ

907

847

839

8,901

8,259

7,497

ดอกเบีย้ รับและรายได้อ่นื

4,407

3,345

3,681

213,530

194,342

184,270

รวมรายได้

ส่วนที่ 1-11 หน้า 2

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

รายการ

แบบ 56-1

ปี 2555

ปี 2554

ปี 2553
(ปรับปรุงใหม่)

ค่านํ้ามันเครือ่ งบิน

80,179

76,389

56,519

ค่าใช้จา่ ยผลประโยชน์พนักงาน*

32,087

31,009

34,525

ค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับการบิน

39,628

37,611

33,831

ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจําหน่าย

20,524

19,989

20,236

ค่าเช่าเครือ่ งบินและอะไหล่

4,552

5,430

4,331

ค่าสินค้าและพัสดุใช้ไป

9,530

9,042

9,046

ค่าใช้จา่ ยด้านการตลาด

6,833

5,885

6,103

ค่าใช้จ่ายด้านการประกันภัย

893

733

675

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเครือ่ งบินและสินทรัพย์

771

1,121

489

ค่าใช้จ่ายอื่น

9,169

7,149

6,056

ดอกเบีย้ จ่ายและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

2,260

7,901

(4,198)

206,426

202,259

167,613

กําไร (ขาดทุน) ก่อนหักภาษีเงินได้

7,104

(7,917)

16,657

ค่าใช้จา่ ย (รายได้) ภาษีเงินได้สทุ ธิ

594

2,245

1,865

กําไรสุทธิสว่ นทีเ่ ป็ นของผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อย

281

35

48

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

6,229

(10,197)

14,744

จํานวนหุน้ ทีอ่ อกและเรียกชําระแล้ว (ล้านหุน้ )

2,183

2,183

2,183

2.85

(4.67)

8.06

รวมค่าใช้จ่าย

กําไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุน้ (บาท)

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

หน่ วย : ล้านบาท

รายการ
งบกระแสเงิ นสด :
กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลีย่ นแปลงใน
สินทรัพย์และหนี้สนิ ดําเนินงาน
เงินสดสุทธิได้มาในกิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดจ่ายซือ้ สินทรัพย์
เงินสดรับจากการจําหน่ายสินทรัพย์

ปี 2555

ปี 2554

ปี 2553
(ปรับปรุงใหม่)

30,693
31,163

20,826
9,167

34,732
28,268

(18,597)

(12,628)

(9,684)

183

285

375

2555

ส่วนที่ 1-11 หน้า 3

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1
หน่ วย : ล้านบาท

รายการ

ปี 2555

ปี 2554

ปี 2553
(ปรับปรุงใหม่)

(14,764)

(11,030)

(8,872)

6,830

(1,538)

(10,955)

เงินสดรับจากการออกหุน้ สามัญ

-

-

4,839

เงินสดรับจากส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ

-

-

9,911

เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินกูร้ ะยะสัน้

-

-

(1,116)

(13,280)

(9,126)

8,110

-

-

(750)

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน

(12,426)

(19,238)

3,979

EBITDAR (1)

31,232

22,636

32,398

14.31

10.37

14.84

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับ (จ่าย) จากหุน้ กู้

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

EBITDAR ต่อหุน้ (บาท)

หมายเหตุ : มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 ผลประโยชน์ของพนักงานถือปฏิบตั กิ บั งบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีทเ่ี ริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 เป็ นต้นไป
และปี 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 2555

ปี 2554
(ปรับปรุงใหม่)

ปี 2553
(ปรับปรุงใหม่)

20,048
71,611
218,568
304,096
82,683
134,741
234,278
21,828
69,818

16,666
58,805
204,995
273,956
70,675
123,427
211,010
21,828
62,947

37,680
78,088
206,118
296,070
80,736
123,125
220,176
21,828
75,894

หมายเหตุ : มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 ผลประโยชน์ของพนักงานถือปฏิบตั กิ บั งบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีทเ่ี ริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 เป็ นต้นไป
และปี 2553 ได้ปรับผลกระทบทีเ่ กิดจากการนํามาตรฐานการบัญชีทอ่ี อกใหม่มาใช้เพือ่ ให้สามารถเปรียบเทียบกันได้

ส่วนที่ 1-11 หน้า 4

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

อัตราส่วนทางการเงินสําหรับระยะ 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 (%)(2)
อัตรารายได้อ่นื (%)
อัตราส่วนเงินสดต่อการทํากําไร (%)
อัตรากําไรสุทธิ (%) (3)
อัตราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้ (%)(4)
อัตราส่วนแสดงประสิ ทธิ ภาพในการดําเนิ นงาน :
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)(5)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)
อัตราส่วนวิ เคราะห์นโยบายทางการเงิ น :
อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (เท่า) (6)
อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบีย้ (เท่า) (7)
อัตราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพัน (เท่า) (8)
อัตราการจ่ายปั นผล (%)

ปี 2555

ปี 2554

ปี 2553
(ปรับปรุงใหม่)

2.05
0.45
0.41
11.69
30.80
21.54
16.71
27.85
12.93
34.59

2.17
0.49
0.12
10.36
34.75
21.83
16.49
23.22
15.51
35.73

2.46
0.70
0.37
10.14
35.50
21.10
17.06
21.34
16.87
35.68

20.21
2.94
1.09
483.18
3.11

16.12
(1.46)
1.36
(533.90)
(5.32)
(14.64)

23.07
4.34
1.90
306.75
8.19
24.08

2.25
12.63
0.74

(3.57)
4.76
0.68

5.19
16.67
0.65

2.27
4.57

2.26
3.04
0.50
-

1.93
5.43
0.87
-

9.81

1.01

-

หมายเหตุ : 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)

(7)
(8)

อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่ากับ สินทรัพย์หมุนเวียน / หนี้สนิ หมุนเวียน (ไม่รวมหนี้สนิ ระยะยาวทีถ่ งึ กําหนดชําระภายใน
หนึ่งปี และรายรับด้านการขนส่งทีย่ งั ไม่ถอื เป็ นรายได้)
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน เท่ากับ (รายได้จากการดําเนินงาน - ค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงาน) / รายได้จากการดําเนินงาน
อัตรากําไรสุทธิ เท่ากับ กําไรสุทธิ / รายได้จาการดําเนินงาน
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ เท่ากับ กําไรสุทธิ / ส่วนของผูถ้ อื หุน้ เฉลีย่
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ เท่ากับ กําไรสุทธิ / สินทรัพย์รวมเฉลีย่
อัตราส่วนหนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ เท่ากับ (เงินกูย้ มื ระยะสัน้ +เงินกูย้ มื ระยะยาวรวมส่วนทีถ่ งึ กําหนดชําระ
ภายใน 1 ปี )/ส่วนของผูถ้ อื หุน้
อัตราส่วนความสามารถในการชําระดอกเบีย้ เท่ากับ EBITDA/ดอกเบีย้ จ่าย
อัตราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพัน เท่ากับ EBITDAR / (การชําระคืนหนี้สนิ ระยะยาว+ดอกเบีย้ จ่าย+ค่าเช่า
เครื่องบินและอะไหล่)

ส่วนที่ 1-11 หน้า 5

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

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
ค่าใช้จา่ ยผลประโยชน์พนักงาน*
ค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับการบิน
ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าเช่าเครือ่ งบินและอะไหล่
ค่าสินค้าและพัสดุใช้ไป
ค่าใช้จา่ ยด้านการตลาด
ค่าใช้จ่ายด้านการประกันภัย
ค่าใช้จา่ ยดําเนินงานอื่น
รวมค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
กําไรจากการดําเนินงาน
กําไรสุทธิ

ปี 2555

ปี 2554

ปี 2553

31.24
25.69
10.85
0.36
0.25
8.81
4.26
18.54

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

100.00

100.00

100.00

38.34
15.34
18.95
9.81
2.18
4.56
3.27
0.43
4.00
96.88
3.12
2.98

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

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

ส่วนที่ 1-11 หน้า 6

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

คําอธิ บายผลการดําเนิ นงานและการวิ เคราะห์ฐานะทางการเงินสําหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ของ
บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบการเงินรวมสําหรับปี 2555 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2554 ได้รวมงบการเงินของ
บริษทั ย่อยเพิม่ ขึน้ อีก 1 บริษทั ได้แก่ บริษทั สายการบินนกแอร์ จํากัด ซึ่งบริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) ได้ซ้อื หุ้น
เพิม่ 5 ล้านหุน้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 10 ของทุนทีอ่ อกและชําระแล้ว เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2554 ทําให้สดั ส่วนการถือ
หุน้ เพิม่ ขึน้ เป็ นร้อยละ 49 โดย บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) มีอํานาจควบคุมผ่านคณะกรรมการบริษทั สายการบิน
นกแอร์ จํากัด
1.
บทสรุปผูบ้ ริหาร
ภาวะเศรษฐกิจโลกในปี 2555 ยังชะลอตัว โดยได้รบั ผลกระทบจากปั ญหาเศรษฐกิจในสหภาพยุโรป จีน และญี่ป่ ุน
ส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศในภูมภิ าคเอเชียชะลอตัวตามไปด้วย อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมการบินยังเติบโต โดยการ
ขนส่งผู้โดยสารระหว่างประเทศในปี 2555 ในภาพรวมเติบโตอยู่ท่อี ตั ราร้อยละ 6.5 เท่ากับปี ท่ผี ่านมา โดยสายการบินใน
ภูมภิ าคตะวันออกกลางมีอตั ราการเติบโตสูงสุด ตามมาด้วยภูมภิ าคละตินอเมริกาและแคริบเบียน และภูมภิ าคแอฟริกนั
อย่างไรก็ตามอัตราการเติบโตของภูมภิ าคเอเชียและแปซิฟิกมีสถิตกิ ารเติบโตชะลอตัวกว่าปี ทผ่ี ่านมา สาเหตุหลักจากภาวะ
เศรษฐกิจไม่เอือ้ อํานวยและผลประกอบการทีไ่ ม่ดขี องสายการบินของประเทศอินเดียและมาเลเซีย ส่วนภูมภิ าคอเมริกาเหนือ
มีอตั ราเติบโตตํ่าสุด สําหรับปริมาณการขนส่งสินค้าลดลงในอัตราร้อยละ 1.2 ซึ่งเป็ นผลสะท้อนถึงการเติบโตที่ชะลอตัวลง
อย่างมากของการค้าโลกปี 2555 จากปั ญหาด้านเศรษฐกิจในยุโรป การชะลอตัวของการส่งออกของจีน และการแข่งขันกัน
อย่างรุนแรงในภาคการขนส่งทางทะเลซึ่งส่งผลกระทบต่อการขนส่งสินค้าทางอากาศ นอกจากนัน้ ราคานํ้ ามันทีย่ งั คงอยู่ใน
ระดับ สูง และการแข่งขัน ที่รุน แรงขึ้น ทัง้ ตลาดภายในและระหว่า งประเทศ ยังเป็ น ปั จ จัย ลบที่ม ีผ ลกระทบอย่า งมากต่ อ
อุตสาหกรรมการบิน
นอกจากผลกระทบจากปั จจัยทางเศรษฐกิจ การแข่งขันที่รุนแรงของอุตสาหกรรมการบิน และราคานํ้ ามันซึ่งเป็ น
ต้นทุนหลักของบริษทั ฯ แล้ว ในปี 2555 บริษทั ฯ ยังได้รบั ผลกระทบต่อเนื่องจากเหตุการณ์มหาอุทกภัย เมื่อปลายปี 2554
ทําให้ตอ้ งปรับกลยุทธ์การตลาดด้านราคาโดยการจําหน่ ายบัตรโดยสารราคาพิเศษเพื่อกระตุน้ ให้ผูโ้ ดยสารกลับมาใช้บริการ
เพิม่ ขึน้ และการปิ ดซ่อมแซมทางวิง่ ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมใิ นเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2555 ทําให้เทีย่ วบินล่าช้า
และมีคา่ ใช้จ่ายเพิม่ ขึน้ ซึง่ ล้วนเป็ นปั จจัยลบทีก่ ระทบต่อการดําเนินงานของบริษทั ฯ เพิม่ ขึน้
บริษทั ฯ ได้ดําเนินกลยุทธ์ต่าง ๆ ทีว่ างไว้อย่างต่อเนื่อง โดยได้มกี ารปรับปรุงให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์
ต่างๆ อย่างเหมาะสมยิง่ ขึ้น ไม่ว่าจะเป็ น การดําเนิน การตามกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจองค์ก รเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการ
แข่งขันและมีการเติบโตอย่างมันคงและยั
่
งยื
่ น โดยเพิม่ สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั สายการบินนกแอร์ จํากัด จากร้อยละ 39
เพิม่ เป็ นร้อยละ 49 เพื่อเสริมความร่วมมือในการต่อสูก้ บั สายการบินต้นทุนตํ่าของตลาดภายในประเทศให้มปี ระสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากขึน้ และดําเนินการจัดตัง้ หน่วยธุรกิจการบิน ไทยสมายล์ (Thai Smile) ทีใ่ ห้บริการแบบ Light Premium เพื่อ
เป็ นเครื่องมือในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ครอบคลุมตําแหน่ งทางการตลาดของการบินไทย โดยได้เปิ ดเส้นทางบิน
แรกกรุงเทพ-มาเก๊า ในเดือนกรกฎาคม 2555 และปั จจุบนั ได้ให้บริการเส้นทางบินภายในประเทศอีก 4 เส้นทางบิน ได้แก่
กระบี่ สุราษฎร์ธานี เชียงใหม่ และภูเก็ต เพือ่ ทดแทนหรือเสริมในเส้นทางของการบินไทย
นอกจากนัน้ บริษทั ฯ ได้มกี ารปรับเปลีย่ นกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับการเปลีย่ นแปลงของสภาวะตลาดและติดตามผล
อย่างใกล้ชดิ ด้วยการลดเทีย่ วบินในเส้นทางข้ามทวีป และเพิม่ เทีย่ วบินในเส้นทางภูมภิ าคเอเชีย การปรับเปลีย่ นตารางบินใน
บางเส้นทางควบคู่กบั การปรับเปลีย่ นแบบของเครื่องบินและจํานวนเทีย่ วบินให้สอดคล้องกับปริมาณความต้องการเดินทาง
ของผู้โดยสาร การรับ มอบเครื่องบินใหม่ 12 ลํา เพื่อทดแทนเครื่องบินที่ป ลดระวาง 5 ลํา และเครื่องบินที่ดดั แปลงเป็ น
เครื่องบินขนส่งสินค้า 2 ลํา เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพของฝูงบิน โดยเฉพาะอย่างยิง่ การรับมอบเครื่องบิน A380-800 ซึ่งเป็ น
เครื่องบินทีใ่ หญ่และทันสมัยทีส่ ุดในโลก ตลอดจนการปรับปรุงห้องโดยสารและผลิตภัณฑ์บนเครื่องบินเดิม ให้สอดคล้องกับ
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ตําแหน่ งทางยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ ที่กําหนดให้การบิน ไทยเป็ น สายการบิน ที่ให้บริการอย่างมีคุณ ภาพระดับพรีเมียม
ตลอดจนการเปิ ดเส้นทางบินใหม่ กรุงเทพฯ-ซับโปโร เพือ่ สร้างโอกาสในตลาดใหม่และรองรับการขยายตัวของการเดินทางไป
ยังประเทศญี่ป่ ุนเพิม่ ขึน้ รวมถึงปรับกลยุทธ์ดา้ นราคาเพื่อจูงใจลูกค้าให้เหมาะสมกับสถานการณ์และฤดูกาล ทําให้ปริมาณ
การขนส่งผูโ้ ดยสาร (Revenue Passenger-Kilometer : RPK) เพิม่ ขึน้ จากปี ท่ผี ่านมาร้อยละ 9.8 ขณะที่ปริมาณการผลิต
ด้านผูโ้ ดยสาร (Available Seat-Kilometer : ASK) เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.9 ส่งผลให้มอี ตั ราการบรรทุกผูโ้ ดยสาร (Cabin Factor)
เฉลีย่ ร้อยละ 76.6 ซึง่ สูงสุดในรอบ 5 ปี เพิม่ ขึน้ จากปี ทผ่ี า่ นมาซึง่ เฉลีย่ ร้อยละ 70.4
ในส่วนของการเพิ่ม ประสิท ธิภ าพและบริห ารจัด การค่า ใช้จ่า ย บริษัท ฯ ได้ทําการป้ อ งกัน ความเสี่ย งจากการ
เปลี่ยนแปลงของราคานํ้ ามันเชิงรุกมากขึ้นซึ่งสามารถลดความผันผวนของต้นทุนนํ้ ามันได้อย่างดี และปรับค่าธรรมเนียม
ชดเชยค่านํ้ ามันเพื่อให้ตอบสนองสถานการณ์ราคานํ้ ามันได้ทนั เวลาเพื่อบรรเทาภาระค่านํ้ามันทีส่ งู ขึน้ รวมถึงบริหารจัดการ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานเฉพาะส่วนที่ไม่กระทบกับการให้บริการและความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มรี ะดับต้นทุน
ทีเ่ หมาะสมในระยะยาว
ในส่วนของความแข็งแกร่งทางการเงิน บริษัท ทริสเรตติ้ง จํากัด ยังคงอันดับเครดิตของบริษัทฯ ไว้ท่รี ะดับ A+
ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัทฯ โดยในปี 2555 บริษัทฯ จัดหาเงินกู้ ระยะยาวด้วยวิธเี ช่าซื้อ
เครื่องบินที่รบั มอบในปี น้ี 6 ลําได้แก่ เครื่องบิน A330-300 จํานวน 3 ลํา โดยใช้เครื่องบินเป็ นหลักทรัพย์ค้ําประกัน และ
A380-800 จํานวน 3 ลํา ซึ่งใช้เครื่องบิน เป็ น หลักทรัพ ย์ค้ําประกัน อีก ทัง้ ยังได้รบั การสนับสนุ น การคํ้าประกัน เงิน กู้จาก
European Export Credit Agencies (ECAs) ด้วย ในส่วนการจัดหาเงินทุนเพื่อรองรับการลงทุนที่ผูกพันแล้ว การชําระคืน
เงินกูเ้ ดิมทีม่ ตี น้ ทุนทางการเงินสูงกว่า รวมทัง้ เพือ่ รักษาระดับเงินทุนสํารองในปี 2556 บริษทั ฯ ได้ออกและเสนอขายตราสาร
หนี้ ประเภทหุ้นกู้จํานวน 11,500 ล้านบาท พร้อมทัง้ จัดหาวงเงินสินเชื่อหมุน เวียน (Revolving Credit Line) เพิ่มเติมอีก
3,600 ล้านบาท
จากความสําเร็จในการดําเนินกลยุทธ์ดา้ นต่างๆ ดังกล่าว ทําให้การดําเนินงานของบริษทั ฯ สามารถกลับมาทํากําไร
อีกครัง้ หลังจากประสบภาวะขาดทุนในปี 2554 โดยในปี 2555 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีกําไรสุทธิ 6,510 ล้านบาท โดยมี
อัตรากําไรสุทธิ (Net Profit Margin) ร้อยละ 3.11
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2. สรุปผลการดําเนิ นงานของบริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
หน่ วย : ล้ านบาท

รายได้รวม
ค่าใช้จ่ายรวม 1)
กําไร(ขาดทุน)ก่อนอัตราแลกเปลี่ยนฯ
และภาษีเงินได้
กําไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ
กําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ
กําไร(ขาดทุน)สุ ทธิส่วนที่เป็ นของ
บริ ษทั ใหญ่
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ (บาท)
EBITDA2)
EBITDAR3)

2555

งบการเงินรวม
2554
เปลีย่ นแปลง
ล้ านบาท
%

2555

213,530 194,342 + 19,188 + 9.9 204,255
209,639 199,831 + 9,808 + 4.9 202,505
3,891

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
เปลีย่ นแปลง
ล้ านบาท %

194,213 + 10,042 +
199,820 + 2,685 +

5.2
1.3

(5,489) + 9,380 + 170.9

1,750

(5,607)

3,213 (2,428) + 5,641 + 232.3
6,510 (10,162) + 16,672 + 164.1

3,207
4,430

(2,430) + 5,637 + 232.0
(10,238) + 14,668 + 143.3

6,229 (10, 197) + 16,426 + 161.1
2.85
(4.67) + 7.52 + 161.0
26,680 17,207 + 9,473 + 55.1

4,430
2.03
26,011

(10,238) + 14,668 + 143.3
(4.69) + 6.72 + 143.3
17,085 + 8,926 + 52.2

31,232

29,694

22,514

22,636 + 8,596 + 38.0

+ 7,357 + 131.2

+ 7,180 + 31.9

1) ไม่รวมกําไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน
2) EBITDA เท่ากับ รายได้จากการขายหรื อให้บริ การ-ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน+ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
3) EBITDAR เท่ากับ รายได้จากการขายหรื อให้บริ การ-ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน+ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย+ค่าเช่าเครื่ องบินและอะไหล่

ใน ปี 2555 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีรายได้รวมทัง้ สิน้ 213,530 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน จํานวน 19,188 ล้านบาท
หรือร้อยละ 9.9 โดยเป็ นรายได้สว่ นของบริษทั สายการบินนกแอร์ จํากัด จํานวน 8,248 ล้านบาท และกําไรจากการซือ้ ธุรกิจ
บริษทั สายการบินนกแอร์ จํากัด 1,584 ล้านบาท ในส่วนของรายได้รวมเฉพาะกิจการเพิม่ ขึน้ 10,042 ล้านบาท จากรายได้
จากการขายหรือการให้บริการทีเ่ พิม่ ขึน้ 10,366 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.4 สาเหตุหลักเนื่องจากจํานวนผูโ้ ดยสารเพิม่ ขึน้
ค่าใช้จ่ายไม่รวมกําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ มีจํานวนทัง้ สิน้ 209,639 ล้านบาท สูงกว่า
ปี ก่อน 9,808 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.9 โดยเป็ นค่าใช้จ่ายของบริษทั สายการบินนกแอร์ จํากัด จํานวน 6,869 ล้านบาท ใน
ส่วนค่าใช้จ่ายเฉพาะกิจการเพิม่ ขึน้ 2,685 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.3 เป็ นผลมาจากค่านํ้ามันค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการเพิม่
เที่ยวบิน และการเพิ่ม จํานวนผู้โดยสาร และการจ่ายเงิน รางวัลประจําปี ในขณะที่ค่าซ่อมแซมและซ่ อมบํ ารุงอากาศยาน
รวมทัง้ ค่าเช่าเครือ่ งบินและอะไหล่ลดลง
บริษทั ฯ มีกําไรก่อนอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศและภาษีเงินได้ 3,891 ล้านบาท โดยในปี 2554 บริษทั ฯ
ขาดทุนก่อนอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศและภาษีเงินได้ 5,489 ล้านบาท นอกจากนัน้ ในปี 2555 บริษทั ฯ มีกําไร
จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 3,213 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2554 ที่ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ 2,428 ล้านบาท
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ในปี 2555 บริษทั ฯ มีกําไรสุทธิ 6,510 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนซึ่งขาดทุนสุทธิ 10,162 ล้านบาท โดยเป็ นกําไร
สุทธิส่วนทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่ จํานวน 6,229 ล้านบาท คิดเป็ นกําไรต่อหุ้น 2.85 บาท เพิม่ ขึน้ จากปี 2554 ซึ่งขาดทุนสุทธิ
10,197 ล้านบาท หรือขาดทุนต่อหุน้ 4.67 บาท และมีกําไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจําหน่ าย และค่าเช่า
เครือ่ งบินและอะไหล่ ( EBITDAR) เท่ากับ 31,232 ล้านบาท สูงกว่าปี ก่อน 8,596 ล้านบาท หรือร้อยละ 38.0

3.

คําอธิ บายและวิ เคราะห์ผลการดําเนิ นงานปี 2555

ปริมาณการผลิ ตและการขนส่ง (เฉพาะบริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน))

ปริ มาณการผลิตรวม
ปริ มาณการขนส่ งรวม
อัตราส่ วนการบรรทุก
ปริ มาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสาร
ปริ มาณการขนส่ งผูโ้ ดยสาร
อัตราส่ วนการบรรทุกผูโ้ ดยสาร
ปริ มาณการผลิตด้านพัสดุภณั ฑ์
ปริ มาณการขนส่ งพัสดุภณ
ั ฑ์
อัตราส่ วนการขนส่ งพัสดุภณ
ั ฑ์
จํานวนผูโ้ ดยสาร
ชัว่ โมงปฏิบตั ิการบิน
อัตราการใช้ประโยชน์เครื่ องบินเฉลี่ย

(ล้านตัน-กิโลเมตร)
(ล้านตัน-กิโลเมตร)
(ร้อยละ)
(ล้านที่นง่ั -กิโลเมตร)
(ล้านคน-กิโลเมตร)
(ร้อยละ)
(ล้านตัน-กิโลเมตร)
(ล้านตัน-กิโลเมตร)
(ร้อยละ)
(ล้านคน)
(ชัว่ โมง)
(ชัว่ โมง/ลํา/วัน)

2555

2554

12,023
8,229
68.4
79,231
60,679
76.6
4,892
2,653
54.2
20.62
364,536
11.5

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

อัตรา
เปลีย่ นแปลง
+ 0.3%
+ 5.0%
+ 3.0
+ 0.9%
+ 9.8%
+ 6.2
- 0.5%
- 4.1%
- 2.0
+ 12.1%
+ 2.5%
- 3.4%

บริษทั ฯ มุง่ เน้นการเพิม่ ประสิทธิภาพของฝูงบินอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2555 บริษทั ฯ ได้ปลดประจําการเครือ่ งบิน 5 ลํา
เพื่อรอการขาย ได้แก่ เครื่องบินแบบ A300-600 จํานวน 2 ลํา เครื่องบินแบบ A340-500 จํานวน 3 ลํา (ไม่รวมเครื่องบิน
B737-400 จํานวน 3 ลํา ทีร่ บั คืนเนื่องจากครบกําหนดเช่าจาก บริษทั สายการบินนกแอร์ จํากัด และบริษทั ฯ ไม่ได้ใช้ทําการบิน)
และมีการรับมอบเครื่องบินใหม่ 12 ลํา ได้แก่ เครื่องบินแบบ A330-300 จํานวน 3 ลํา เพื่อให้บริการในเส้นทางบินภูมภิ าค
เครื่องบินแบบ B777-300ER จํานวน 2 ลํา เพื่อให้บริการในเส้นทางอเมริกาเหนือ เครื่องบินแบบ A320-200 จํานวน 4 ลํา
เพื่อให้บริการในเส้นทางที่ทําการบินโดยการบินไทยสมายล์ และเครื่องบิน แบบ A380-800 จํานวน 3 ลํา เพื่อทดแทน
เครือ่ งบิน B747-400 ทีบ่ ริษทั ฯ ดัดแปลงเป็ นเครือ่ งบินขนส่งสินค้า โดยให้บริการในเส้นทางฮ่องกงและแฟรงค์เฟิ รท์
จากการปรับฝูงบินและพัฒนาเส้นทางบินโดยการปรับตารางบินให้สอดคล้องกับความต้องการเดินทางของผูโ้ ดยสาร
ในแต่ละช่วงเวลา (Seasonality) รวมทัง้ ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะการแข่งขันหรือสถานการณ์ ต่างๆ ได้
รวดเร็วขึ้น ทําให้บริษัทฯ มีปริมาณการขนส่งผู้โดยสาร (Revenue Passenger-Kilometer : RPK) เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 9.8 โดย
เพิม่ ขึน้ ในทุกเส้นทางยกเว้นเส้นทางอเมริกาเหนือทีม่ กี ารปรับลดการผลิตสูงสุดเมื่อเทียบกับปี ก่อน และมีปริมาณการผลิต
ด้านด้านผูโ้ ดยสาร (Available Seat-Kilometer : ASK) เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.9 เป็ นผลจากการเพิม่ ขึน้ ของเส้นทางภูมภิ าคเอเชีย
และปรับลดเส้นทางระหว่างทวีป ส่งผลให้อตั ราการบรรทุกผูโ้ ดยสารเพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 70.4 ในปี 2554 เป็ นร้อยละ 76.6
ในปี 2555
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ในส่วนของการขนส่งสินค้า บริษทั ฯ ได้คนื เครือ่ งบินเช่าขนส่งสินค้า (Freighter) ในเดือนกุมภาพันธ์ 2555 อีก 1 ลํา
โดยได้เริม่ ให้บริการขนส่งสินค้าด้วยเครือ่ งบินขนส่งสินค้าของบริษทั ฯ ทีด่ ดั แปลงจากเครือ่ งบินโดยสารแบบ B747-400 2 ลํา
ในเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคม 2555 อย่างไรก็ตาม จากผลกระทบของเศรษฐกิจโลกทีช่ ะลอตัว ทําให้บริษทั ฯ ต้องลด
ปริมาณการผลิตของเครื่องบินขนส่งสินค้า 1 ลําในเดือนกันยายน 2555 เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ส่งผลให้
ปริมาณการผลิตสินค้าและพัสดุภณ
ั ฑ์ (Available Dead Load Ton-Kilometers : ADTK) และปริมาณการขนส่งสินค้าและ
พัสดุภณ
ั ฑ์ (Revenue Freight Ton-Kilometers : RFTK) ตํ่ากว่าปี ก่อนร้อยละ 0.5 และ 4.1 ตามลําดับ โดยมีอตั ราส่วนการ
ขนส่งสินค้าและพัสดุภณ
ั ฑ์ (Freight Load Factor) เฉลีย่ ร้อยละ 54.2 ลดลงจากร้อยละ 56.2 ในปี ก่อน
รายได้
ในปี 2555 บริษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีรายได้รวมทัง้ สิน้ 213,530 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน 19,188 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 9.9 โดยสรุปดังนี้
หน่ วย : ล้านบาท

2555

งบการเงิ นรวม
2554
เปลี่ยนแปลง
ล้านบาท

รายได้จากกิ จการขนส่ง
ค่าโดยสารและค่านํ้าหนักส่วนเกิน
ค่าระวางขนส่งและไปรษณียภัณฑ์
รวมรายได้จากกิ จการขนส่ง
รายได้จากกิจการอื่น
รวมรายได้จากการขายหรือ
การให้บริการ
ดอกเบีย้ รับ
รายได้อน่ื
กําไรจากการซือ้ ธุรกิจ
รวมรายได้

%

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
2555 2554
เปลี่ยนแปลง
ล้านบาท
%

173,458 154,646
26,764 28,092
200,222 182,738
8,901 8,259

+ 18,812
- 1,328
+ 17,484
+ 642

+ 12.2 165,486 154,646 +10,840
- 4.7 26,746 28,092 - 1,346
+ 9.6 192,232 182,738 + 9,494
+ 7.8
8,826 7,954 + 872

+ 7.0
- 4.8
+ 5.2
+ 11.0

209,123 190,997
497
711
2,326 2,634
1,584
213,530 194,342

+ 18,126
214
308
+ 1,584
+ 19,188

+ 9.5 201,058 190,692
- 30.1
443
696
- 11.7
2,754 2,825
+ 9.9 204,255 194,213

+ 5.4
- 36.4
- 2.5
+ 5.2

+10,366
- 253
- 71
+10,042

รายได้จากการขายหรือการให้บริ การ ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีจํานวนรวมทัง้ สิน้ 209,123 ล้านบาท เพิม่ ขึน้
จากปี ก่อน 18,126 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.5
รายได้จากกิ จการขนส่ง ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย รวมทัง้ สิน้ 200,222 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 17,484 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 9.6 ประกอบด้วย
• รายได้จากค่าโดยสารและค่านํ้าหนักส่วนเกิ น
รายได้จากค่าโดยสารและนํ้ าหนักส่วนเกินรวมบริษทั ย่อย 173,458 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 18,812 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 12.2 เนื่องจาก
 รายได้จากค่าโดยสารและนํ้าหนักส่วนเกินของบริษทั สายการบินนกแอร์ จํากัด 7,966 ล้านบาท
 รายได้จากค่าโดยสารและนํ้ าหนักส่วนเกินเฉพาะกิ จการ เพิม่ ขึน้ 10,840 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.0 เป็ น
ผลมาจากปริมาณการขนส่งผูโ้ ดยสาร (Revenue Passenger - Kilometer : RPK) เพิม่ สูงขึน้ ถึงร้อยละ 9.8 ถึงแม้รายได้จาก
ผูโ้ ดยสารเฉลีย่ ต่อหน่วย (รวมค่าธรรมเนียมชดเชยค่านํ้ามันและค่าเบีย้ ประกันภัย) เฉลีย่ 2.72 บาท ลดลงจากปี ก่อนซึง่ เฉลีย่
เท่ากับ 2.75 บาท หรือลดลงร้อยละ 1.1 ซึ่งเป็ นผลจากการจําหน่ ายตั ๋วราคาพิเศษเพื่อกระตุ้นผูโ้ ดยสารให้กลับมาเดินทาง
หลังจากเหตุการณ์มหาอุทกภัย โดยแบ่งรายได้ตามภูมภิ าค ได้ดงั นี้
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หน่ วย : ล้านบาท
รายได้ค่าโดยสารและค่านํ้าหนักส่วนเกิ น
ภูมภิ าค
ข้ามทวีป
ภายในประเทศ
เทีย่ วบินแบบไม่ประจํา
ค่าประกันภัยเรียกเก็บจากผูโ้ ดยสาร
ค่าธรรมเนียมชดเชยนํ้ามันเรียกเก็บจากผูโ้ ดยสาร
รวมรายได้ค่าโดยสารและค่านํ้าหนักส่วนเกิ น

แบบ 56-1

2555

2554

65,744
53,878
14,691
753
1,562
28,858
165,486

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

เปลี่ยนแปลง
ล้านบาท
%
+
+
+
+
+

7,446
2,135
883
54
108
4,700
10,840

+ 12.8
- 3.8
+ 6.4
+ 7.7
- 6.5
+ 19.5
+ 7.0

รายได้คา่ โดยสารและค่านํ้าหนักส่วนเกินเฉพาะกิ จการจําแนกตามภูมภิ าค
รายได้ค่าโดยสารและค่านํ้าหนักส่วนเกิ นสําหรับเส้นทางบิ นในภูมิภาค มีจํานวน 65,744 ล้านบาท
เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน 7,446 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.8 สาเหตุสาํ คัญเนื่องจากบริษทั ฯ ได้ปรับกลยุทธ์มุ่งเน้นตลาดเอเชียมากขึน้
เพื่อลดผลกระทบของวิกฤติเศรษฐกิจยุโรปทีย่ งั ไม่คลี่คลาย โดยในปี 2555 บริษทั ฯ ได้ปรับเส้นทางบิน เพิม่ ความถี่ ตลอดจน
เปิ ดจุดบินใหม่ไปยังเมืองซัปโปโร ประเทศญี่ป่ ุน ทําให้ปริมาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสารเพิม่ ขึน้ 2,597 ล้านทีน่ ัง่ -กิโลเมตร หรือ
ร้อยละ 8.4 และมีปริมาณการขนส่งผูโ้ ดยสารเพิม่ ขึน้ 3,665 ล้านคน-กิโลเมตร หรือร้อยละ 16.9 เป็ นผลให้อตั ราการบรรทุก
ผูโ้ ดยสารเฉลีย่ เพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 70.2 ในปี 2554 เป็ นร้อยละ 75.7 ในปี 2555
นอกจากนี้ จากการเปิ ดเส้นทางบินกรุงเทพ-มาเก๊าของการบินไทยสมายล์ ทําให้ม ีปริมาณการผลิตด้าน
ผูโ้ ดยสารเพิม่ ขึ้น 195 ล้านที่นัง่ -กิโลเมตร และมีปริมาณการขนส่งผูโ้ ดยสารเพิม่ ขึน้ 161 ล้านคน-กิโลเมตร โดยมีอตั ราการ
บรรทุกผูโ้ ดยสารเฉลีย่ สูงถึงร้อยละ 82.3
รายได้ ค่าโดยสารและค่านํ้ าหนั กส่วนเกิ นสําหรับเส้ นทางบิ นข้ามทวีป มีจํานวน 53,878 ล้านบาท
ลดลงจากปี ก่อน 2,135 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.8โดยในปี 2555 บริษทั ฯ ได้ปรับแผนการบินเส้นทางข้ามทวีปให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ ทําให้ปริมาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสารลดลง 2,296 ล้านที่นัง่ -กิโลเมตร หรือร้อยละ 5.4 อย่างไรก็ตาม ในส่วนของ
ปริมาณการขนส่งผูโ้ ดยสารเพิม่ ขึน้ 1,217 ล้านคน-กิโลเมตร หรือร้อยละ 4.0 เป็ นผลให้อตั ราการบรรทุกผูโ้ ดยสารเฉลีย่ เพิม่ ขึน้
จากร้อยละ 70.5 ในปี 2554 เป็ นร้อยละ 77.5 ในปี 2555
รายได้ ค่ า โดยสารและค่ า นํ้ าหนั ก ส่ ว นเกิ นสํ า หรับ เส้ น ทางบิ นในประเทศ รวมรายได้ จ าก
การให้บริการของการบินไทยสมายล์ มีจํานวนรวม 14,691ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน 883 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.4 โดยมี
ปริมาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสารเพิม่ ขึน้ 188 ล้านที่นัง่ -กิโลเมตร หรือร้อยละ 4.3 และปริมาณการขนส่งผูโ้ ดยสารเพิม่ ขึน้ 356
ล้านคน-กิโลเมตร หรือร้อยละ 11.3 เป็ นผลให้อตั ราการบรรทุกผูโ้ ดยสารเพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 72.1 ในปี 2554 เป็ นร้อยละ 77.0
ในปี 2555
รายได้ค่าธรรมเนี ยมชดเชยค่านํ้ามันเรียกเก็บจากผู้โดยสาร มีจาํ นวน 28,858 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 4,700
ล้านบาท หรือร้อยละ 19.5 เนื่องจากการปรับค่าธรรมเนี ยมชดเชยค่านํ้ ามันเพิ่มขึ้นตามราคานํ้ ามันได้ม ีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ประกอบกับจํานวนผูโ้ ดยสารเพิม่ ขึน้
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• รายได้ค่าระวางขนส่งและค่าไปรษณี ยภัณฑ์
รายได้จากค่าระวางขนส่งและค่าไปรษณียภัณฑ์รวมบริษทั ย่อย 26,764 ล้านบาท ลดลง 1,328 ล้านบาท
หรือร้อยละ 4.7 โดยมีรายได้คา่ ระวางขนส่งและค่าไปรษณียภัณฑ์เฉพาะกิ จการ ลดลง 1,346 ล้านบาท หรือร้อยละ
4.8 และมีรายได้จากพัสดุภณ
ั ฑ์ต่อหน่วยโดยเฉลีย่ เฉพาะกิ จการ (รวมค่าธรรมเนียมชดเชยนํ้ามันและค่าประกันภัย)
ลดลงจาก 9.89 บาทในปี 2554 เหลือ 9.78 บาท หรือลดลงประมาณร้อยละ 1.1 เป็ นผลจากเศรษฐกิจโลกชะลอตัว
และการแข่งขัน อย่ างรุน แรงในภาคการขนส่งทางทะเลซึ่งส่งผลกระทบต่ อ การขนส่งสิน ค้าทางอากาศ รวมทัง้
ผลกระทบจากการเติบโตของการขนส่งสินค้าทางบกที่ทําให้บริษทั ฯ ถูกแบ่งส่วนแบ่งทางการตลาดไปด้วย ทําให้
ปริมาณการขนส่งพัสดุภณ
ั ฑ์ (Revenue Freight Ton-Kilometers : RFTK) ลดลง 113 ล้านตัน-กิโลเมตร หรือร้อยละ
4.1 โดยมีปริมาณการผลิตด้านพัสดุภณ
ั ฑ์ (Available Dead Load Ton-Kilometers : ADTK) ลดลง 27 ล้านตัน กิโลเมตร หรือร้อยละ 0.5 เป็ นผลให้อตั ราส่วนการขนส่งพัสดุภณ
ั ฑ์ลดลงจากร้อยละ 56.2 ในปี 2554 เหลือร้อยละ
54.2 ในปี 2555
รายได้จากกิ จการอืน่ ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย 8,901 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 642 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.8
เป็ นผลจากรายได้จากกิจการอื่นเฉพาะกิ จการ เพิ่มขึ้น 872 ล้านบาท เนื่องจากรายได้จากทุ กหน่ วยธุรกิจ ได้แก่
การให้บริการภาคพืน้ การให้บริการด้านคลังสินค้า การให้บริการอาหารบนเครื่องบิน รวมทัง้ รายได้จากการซ่อมบํารุง
เครือ่ งบินของหน่วยงานราชการและการขายอะไหล่เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยรับ 497 ล้านบาท ลดลง 214 ล้านบาท หรือร้อยละ 30.1 สาเหตุหลักจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลีย่
ตํ่ากว่าปี ก่อน
รายได้อืน่
รายได้อ่นื 2,326 ล้านบาท ลดลง 308 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.7 โดยรายได้อ่นื เฉพาะกิ จการลดลง 71
ล้านบาท โดยมีสาเหตุห ลักจากการรับรู้ค่าธรรมเนียมสนามบินที่เรียกเก็บจากผู้โดยสาร แต่สายการบิน อื่นหรือ
ประเทศทีบ่ ริษทั ฯ ขนส่งผูโ้ ดยสารไปไม่ได้เรียกเก็บมาเกินกว่า 3 ปี ตํ่ากว่าปี ก่อน 480 ล้านบาท ในขณะทีเ่ งินปั นผล
จากบริษทั ร่วมและบริษทั ย่อย สูงกว่าปี ก่อน 276 ล้านบาท และรายได้ค่าปรับจากการส่งมอบเครื่องบินล่าช้าเพิม่ ขึน้
140 ล้านบาท
กําไรจากการซื้อธุรกิ จ
บริษัท ฯ มีกํ าไรจากการซื้อ ธุ ร กิจ จํานวน 1,584 ล้านบาท ซึ่งเกิด จากการเข้าซื้อ หุ้น สามัญ ของบริษัท
สายการบิน นกแอร์ จํากัด เพิ่ม ขึ้น จากเดิม ร้อ ยละ 39 เป็ น ร้อ ยละ 49 (ตามรายละเอีย ดในหมายเหตุ ป ระกอบ
งบการเงินข้อ 5.5)
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ค่าใช้จ่าย
ในปี 2555 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีคา่ ใช้จา่ ยรวมทัง้ สิน้ 206,426 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 4,167 ล้านบาท หรือร้อยละ
2.1 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
หน่ วย : ล้านบาท
ค่านํ้ามันเครือ่ งบิน
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ค่าบริการการบิน
ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับนักบินและลูกเรือ
ค่าซ่อมแซมและ
ซ่อมบํารุงอากาศยาน
ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าเช่าเครือ่ งบินและอะไหล่
ค่าสินค้าและพัสดุใช้ไป
ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับการขายและ
โฆษณา
ค่าใช้จ่ายด้านการประกันภัย
ค่าใช้จ่ายดําเนินงานอื่น
รวมค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงาน
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ
เครือ่ งบินและสินทรัพย์
ผลขาดทุน(กําไร)จากอัตรา
แลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
ต้นทุนทางการเงิน
ขาดทุนจากการไถ่ถอนหุน้ กู้
ส่วนแบ่งขาดทุน(กําไร)จากเงิน
ลงทุนในบริษทั ร่วม
ค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ
รวมค่าใช้จ่าย

2555

งบการเงิ นรวม
2554
เปลี่ยนแปลง
ล้านบาท
%

80,179
32,087
21,321
5,707

76,389
31,009
20,428
5,485

+ 3,790
+ 1,078
+ 893
+ 222

12,600
20,524
4,552
9,530

11,698 + 902
19,989 + 535
5,429 - 877
9,042 + 488

+
+
+
+

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
2555 2554
เปลี่ยนแปลง
ล้านบาท
%

5.0
3.5
4.4
4.0

77,481
31,544
20,693
5,547

76,389
30,964
20,428
5,485

+ 1,092
+ 580
+ 265
+ 62

+
+
+
+

1.4
1.9
1.3
1.1

+ 7.7
+ 2.7
- 16.2
+ 5.4

11,288
20,424
3,683
9,415

11,698
19,978
5,429
9,042

- 410
+ 446
- 1,746
+ 373

- 3.5
+ 2.2
- 32.2
+ 4.1

6,833
893
8,741
202,967

5,885
733
7,692
193,779

+ 948
+ 160
+ 1,049
+ 9,188

+ 16.1
+ 21.8
+ 13.6
+ 4.7

6,467
760
8,169
195,471

5,816
733
7,623
193,585

+ 651
+ 27
+ 546
+ 1,886

+ 11.2
+ 3.7
+ 7.2
+ 1.0

771

1,121

- 350

- 31.2

771

1,121

- 350

- 31.2

(3,213)
5,836
-

2,428
5,656
2

- 5,641
+ 180
2

-232.3
+ 3.2
-100.0

(3,207)
5,839
-

2,430
5,657
-

- 5,637
+ 182
-

-232.0
+ 3.2
-

(363)
428

184)
(543)

- 179
+ 971

- 97.3
+178.8

424

(543)

+ 967

+ 178.1

206,426

202,259

+ 4,167

+ 2.1

199,298 202,250

- 2,952

- 1.5

ค่าใช้จ่ายดําเนิ นงาน 202,967 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 9,188 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.7 สาเหตุหลักเนื่องจากการรวม
งบการเงินของบริษทั สายการบินนกแอร์ จํากัด โดยมีคา่ ใช้จ่ายทีเ่ ปลีย่ นแปลงอย่างมีนยั สําคัญ ได้แก่
ค่านํ้ามันเครือ่ งบิน 80,179 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 3,790 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.0 ประกอบด้วย
 ค่านํ้ามันเครือ่ งบินเฉพาะกิ จการ เพิม่ ขึน้ 1,092 ล้านบาท เนื่องจากทัง้ ราคานํ้ามันเครือ่ งบินเฉลีย่ และปริมาณการ
ใช้น้ํ ามันเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.2 และ 0.5 ตามลําดับ ประกอบกับเงินเหรียญสหรัฐแข็งค่าขึน้ ทําให้ค่านํ้ ามัน คิดเป็ นเงินบาทสูงขึน้
อย่างไรก็ตามบริษทั ฯ สามารถลดภาระค่านํ้ามันลงจากการบริหารความเสีย่ งราคานํ้ามันเป็ นเงิน 3,764 ล้านบาท
 ค่านํ้ามันเครือ่ งบินของบริษทั สายการบินนกแอร์ จํากัด 2,276 ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ พนักงาน ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายบุคลากร ผลประโยชน์ พนักงาน ค่าตอบแทนผู้บริหาร และ
ค่าตอบแทนกรรมการ มีจาํ นวนรวม 32,087 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 1,078 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.5 ประกอบด้วย
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 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานเฉพาะกิ จการ เพิม่ ขึน้ 580 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.9 สาเหตุหลักเนื่องจากใน
ปี น้ี บริษัท ฯ จ่ ายเงิน รางวัลประจําปี 1 เดือน ในขณะที่ปี ก่อนงดจ่าย อย่างไรก็ตามในปี น้ี บ ริษัท ฯ ได้ป รับ ลดสํารองเงิน
ช่วยเหลือพนักงานที่ประสบอุทกภัยในปี 2554 ลง 191 ล้านบาท จากเดิมที่ตงั ้ เป็ นค่าใช้จ่ายในปี 2554 จํานวน 400 ล้าน
บาท (รายละเอียดเพิม่ เติมในหมายเหตุประกอบงบข้อ 5.38.2)
 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานของบริษทั สายการบินนกแอร์ จํากัด 536 ล้านบาท
ค่าบริการการบิน 21,321ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 893 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.4 เนื่องจาก
 ค่าบริการการบินเฉพาะกิ จการ เพิม่ ขึน้ 265 ล้านบาท จากจํานวนเทีย่ วบินทีเ่ พิม่ ขึน้
 ค่าบริการการบินของบริษทั สายการบินนกแอร์ จํากัด 628 ล้านบาท
ค่าซ่อมแซมและซ่อมบํารุงอากาศยาน 12,600 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 902 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.7 เนื่องจาก
 ค่าซ่ อมแซมและซ่ อมบํ ารุ งอากาศยาน เฉพาะกิ จการ ลดลง 410 ล้านบาท จากจํานวนเครื่องยนต์ท่ีส่ง
Overhaul น้อยกว่าปี ก่อน
 ค่าซ่อมแซมและซ่อมบํารุงอากาศยาน ของบริษทั สายการบินนกแอร์ จํากัด 1,312 ล้านบาท
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่ าย 20,524 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 535 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.7 สาเหตุสาํ คัญเนื่องจากการ
รับมอบเครือ่ งบินใหม่
ค่าเช่าเครือ่ งบินและอะไหล่ 4,552 ล้านบาท ลดลง 877 ล้านบาท หรือร้อยละ 16.2 เนื่องจาก
 ค่าเช่าเครื่องบินและอะไหล่เฉพาะกิ จการ ลดลง 1,746 ล้านบาท เป็ นผลมาจากบริษัทฯ คืนเครื่องบินขนส่ง
สิน ค้า 2 ลํ าให้แก่ ผู้ให้เช่ าในเดือนสิงหาคม 2554 และเดือนกุ มภาพันธ์ 2555 ถึงแม้บริษัทฯ เช่ าเครื่องบิน เพิ่มขึ้น 6 ลํ า
ประกอบด้วยเครื่องบิน โบอิง้ 777-300ER 2 ลําในเดือนสิงหาคม และเดือนพฤศจิกายน 2555 และเครื่องบิน A320-200 จํานวน
4 ลําในปี น้ี ก็ตาม
 ค่าเช่าเครือ่ งบินและอะไหล่ของบริษทั สายการบินนกแอร์ จํากัด 869 ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับการขายและโฆษณา 6,833 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 948 ล้านบาท หรือร้อยละ 16.1 เนื่องจาก
 ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับการขายและโฆษณา เฉพาะกิ จการ เพิม่ ขึน้ 651 ล้านบาท สาเหตุหลักเนื่องจากค่าใช้จ่าย
เกีย่ วกับการสํารองทีน่ งสู
ั ่ งกว่าปี ก่อน เป็ นผลจากจํานวนการสํารองทีน่ งเพิ
ั ่ ม่ ขึน้ ตามจํานวนผูโ้ ดยสารทีเ่ พิม่ ขึน้
 ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับการขายและโฆษณาของบริษทั สายการบินนกแอร์ จํากัด 295 ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายดําเนินงานอื่น 8,741 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 1,049 ล้านบาท หรือร้อยละ 13.6 เนื่องจาก
 ค่าใช้จ่ายดําเนินงานอื่น เฉพาะกิ จการ เพิม่ ขึน้ 546 ล้านบาท สาเหตุหลักจากการตัง้ สํารองค่าเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญ และค่าจ้างแรงงานภายนอกเพิม่ ขึน้
 ค่าใช้จ่ายดําเนินงานอื่นของบริษทั สายการบินนกแอร์ จํากัด 492 ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายอื่น 3,459 ล้านบาท ลดลง 5,021 ล้านบาท ประกอบด้วย
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเครื่องบินและสินทรัพย์ 771 ล้านบาท ลดลง 350 ล้านบาท หรือร้อยละ 31.2 สาเหตุ
หลักเนื่องจากการตัง้ สํารองอะไหล่เครือ่ งบินหมุนเวียนทีช่ าํ รุดเสียหายและรอการจําหน่ายตํ่ากว่าปี ก่อน
กําไรจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ 3,213 ล้านบาท ซึง่ ส่วนใหญ่เกิดจากการปรับยอดเงินกูค้ งเหลือสกุล
เยนและยูโรเป็ นเงินบาท ณ วันสิน้ งวด ในขณะทีป่ ี ก่อนขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ 2,428 ล้านบาท
ต้นทุนทางการเงิน 5,836 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 180 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.2 เนื่องจากบริษทั ฯ มีเงินกู้ยมื ระยะยาว
เพิม่ ขึน้ จากการเช่าซือ้ เครือ่ งบินเพิม่ ในปี น้ี 6 ลํา
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ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วม 363 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 179 ล้านบาท เป็ นผลมาจากการรับรูร้ ายได้จาก
เงิน ลงทุ น จากบริษัท โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 149 ล้านบาท เพิ่ม ขึ้น จากปี ก่ อน ซึ่งรับรู้เป็ น
ค่าใช้จ่าย 71 ล้านบาท และบริษทั บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) รับรูร้ ายได้ 161 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 52
ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ในปี น้ีได้รวมผลการดําเนินงานของบริษทั สายการบินนกแอร์ จํากัด ไว้ในงบการเงินรวม ในขณะที่
ปี ก่อนแสดงเป็ นส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วม
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 428 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 971 ล้านบาท หรือร้อยละ 178.8 เป็ นผลจากค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะกิ จการ
เพิม่ ขึน้ 967 ล้านบาท สาเหตุหลักเนื่องจากในปี 2554 บริษทั ฯ ปรับลดประมาณการสํารองความเสียหายและค่าปรับจาก
กรณีละเมิดกฎหมายการป้ องกันการค้าทีไ่ ม่เป็ นธรรม (Antitrust) เป็ นจํานวน 1,042 ล้านบาท ส่วนในปี น้ีปรับลดลง 696 ล้านบาท
คงเหลือสํารองไว้ 769 ล้านบาท (รายละเอียดเพิม่ เติมในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5.18.9) นอกจากนี้ ในปี น้ีบริษทั ฯ
ได้ตกลงประนีประนอมยอมความกับ Australian Competition and Consumer Commission (ACCC) เป็ นเงินค่าปรับพร้อม
ค่าทนายความของ ACCC รวม 257 ล้านบาท (รายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5.33.2)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงิ นได้
บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จํานวน 593 ล้านบาท ลดลง 1,652 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากในปี ก่อนมีการบันทึก
ผลกระทบต่อภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเปลีย่ นแปลงอัตราภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล ประกอบกับบริษทั ฯ ได้รบั ประโยชน์
จากการได้รบั บัตรส่งเสริมการลงทุนสําหรับการดําเนินการขนส่งทางอากาศของเครือ่ งบินโดยสาร ทําให้ภาระภาษีลดลง
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
กําไรสุทธิ 6,510 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราส่วนกําไรสุทธิรอ้ ยละ 3.11 โดยเป็ นกําไรสุทธิส่วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่
6,229 ล้านบาท และส่วนทีเ่ ป็ นของส่วนได้เสียที่ไม่มอี ํานาจควบคุม 281 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี ก่อนมีผลขาดทุนสุทธิ
10,162 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราส่วนขาดทุนสุทธิรอ้ ยละ 5.32
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แบบ 56-1

คําอธิ บายและวิ เคราะห์ฐานะการเงิ น

สิ นทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีสนิ ทรัพย์รวมทัง้ สิน้ 304,096 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากวันที่ 31
ธันวาคม 2554 จํานวน 30,140 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.0 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
งบการเงินรวม

สินทรัพย์หมุนเวียน
ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์
เครือ่ งบินและ
เครือ่ 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. 2555
ล้านบาท %ของ
สิ นทรัพย์
รวม
71,611
23.5

17,617
51,661
122,707
12,506
2,488
7,020
4,569
218,568
13,917
304,096

5.8
17.0
40.4
4.1
0.8
2.3
1.5
71.9
4.6
100.0

31 ธ.ค. 2554
ล้านบาท
%ของ
สิ นทรัพย์
รวม

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
31 ธ.ค. 2555
31 ธ.ค.2554
ล้านบาท
%ของ
ล้านบาท
%ของ
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์
รวม
รวม

58,805

21.5

69,357

23.2

58,310

21.4

21,279
46,104
112,051
10,367
2,838
7,463
4,893
204,995
10,156
273,956

7.8
16.8
40.9
3.8
1.0
2.7
1.8
74.8
3.7
100.0

17,617
51,661
122,707
12,506
2,488
7,020
4,479
218,478
11,521
299,356

5.9
17.3
41.0
4.2
0.8
2.3
1.5
73.0
3.8
100.0

21,279
46,104
112,051
10,367
2,838
7,463
4,885
204,987
9,503
272,800

7.8
16.9
41.1
3.8
1.0
2.7
1.8
75.1
3.5
100.0

สินทรัพย์หมุนเวียน มีจาํ นวน 71,611 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 23.5 ของสินทรัพย์รวม เพิม่ ขึน้ จาก ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2554 จํานวน 12,806 ล้านบาท หรือร้อยละ 21.8 สาเหตุสาํ คัญเนื่องจาก
- เงิน สดและรายการเทียบเท่ าเงิน สด ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2555 มีจํานวนรวมทัง้ สิ้น 20,048 ล้านบาท
เพิม่ ขึน้ จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จํานวน 3,382 ล้านบาท ซึ่งรวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดส่วนของบริษัท
สายการบินนกแอร์ จํากัด จํานวน 246 ล้านบาท
- เงินลงทุนชัวคราว
่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีจาํ นวน 1,710 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2554 จํานวน 1,291 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักเกิดจากการรวมงบการเงินของบริษทั สายการบินนกแอร์ จํากัด ซึง่ มีการลงทุน
ในตั ๋วแลกเงินจํานวน 1,410 ล้านบาท
- สินทรัพย์หมุ นเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีจํานวน 9,949 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2554 จํานวน 2,829 ล้านบาท โดยสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเฉพาะกิ จการเพิม่ ขึน้ 2,622 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลัก
เกิดจากเงินค่าเสียหายรอเบิกจ่ายจากบริษัทประกันภัยสูงกว่าปี ก่อนจํานวน 365 ล้านบาท ภาษีซ้อื รอเรียกคืนสูงกว่าปี ก่อน
592 ล้านบาท เงินค้างรับจากการประกันความเสีย่ งราคานํ้ ามันสูงกว่าปี ก่อน 284 ล้านบาท และสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นของ
บริษทั สายการบินนกแอร์ จํากัด มีจาํ นวน 330 ล้านบาท
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ อื ไว้เพื่อขาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีจาํ นวน 7,430 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จาก ณ วันที่
31 ธันวาคม 2554 จํานวน 7,168 ล้านบาท เกิดจากการปลดระวางเครื่องบินเพื่อรอการขายรวม 8 ลํา ได้แก่ เครื่องบิน A300600 จํานวน 2 ลํา A340-500 จํานวน 3 ลํา และเครื่องบิน B737-400 ทีบ่ ริษทั ฯ ให้บริษทั สายการบินนกแอร์ จํากัด เช่าและ
หมดสัญญาเช่าในปี น้ี จํานวน 3 ลํา
ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ มีจาํ นวนรวม 218,568 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 71.9 ของสินทรัพย์รวม เพิม่ ขึน้
จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จํานวน 13,573 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.6 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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- เครื่องบินและเครื่องบินภายใต้สญ
ั ญาเช่า เพิม่ ขึน้ 16,213 ล้านบาท สาเหตุหลักเนื่องจากการรับมอบเครื่องบินภายใต้
สัญญาเช่า A330-300 จํานวน 3 ลํา และ A380-800 จํานวน 3 ลํา อย่างไรก็ตามในปี น้ีบริษทั ฯ ได้โอนเครื่องบิน A300-600 จํานวน 2 ลํา
A340-500 จํานวน 3 ลํา และ B737-400 จํานวน 3 ลํา ทีป่ ลดระวางและรอการขาย ไปเป็ นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ อื ไว้เพือ่ ขาย
- อุปกรณ์ การบินหมุนเวียนเพิม่ ขึน้ 2,139 ล้านบาท สาเหตุหลักเนื่องจากการรับมอบเครื่องยนต์ อะไหล่ และอะไหล่
เครือ่ งบินหมุนเวียน เพือ่ รองรับเครือ่ งบินทีร่ บั มอบใหม่
- เครื่อ งบิน และเครื่อ งยนต์อ ะไหล่ จ่ ายล่ วงหน้ าลดลง 3,662 ล้านบาท เนื่ องจากมีก ารโอนเครื่อ งบิน และ
เครื่องยนต์จ่ายล่วงหน้าไปเป็ นเครื่องบินภายใต้สญ
ั ญาเช่า และอุปกรณ์การบินหมุนเวียน ส่วนหนึ่ง เนื่องจากมีการรับมอบ
เครื่องบินและเครื่องยนต์อะไหล่ใหม่ในปี น้ี อย่างไรก็ตาม ในปี น้ีบริษัทฯ ได้จ่ายล่วงหน้ าเพิม่ เติมค่าเครื่องบินและอุปกรณ์
ตกแต่งภายในเครือ่ งบิน A330-300 A380-800 B777-300ER และ A350-900XWB และเครือ่ งยนต์ ซึง่ คาดว่าจะรับมอบใน
ปี 2556-2560
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นๆ มีจํานวนรวม 13,917 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 4.6 ของสินทรัพย์รวม เพิม่ ขึน้ จาก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จํานวน 3,761 ล้านบาท หรือร้อยละ 37.0 สาเหตุหลักเนื่องจากค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีเพิม่ ขึน้
จากค่าใช้จ่ายในการจัดหาเงินกูข้ องเครื่องบิน A380-800 และ A330-300 ทีร่ บั มอบในปี น้ี
หนี้ สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 หนี้สนิ รวมของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย เท่ากับ 234,278 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จาก ณ วันที่
31 ธันวาคม 2554 จํานวน 23,269 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.0 โดยมีองค์ประกอบหลักของหนี้สนิ ดังนี้
งบการเงิ นรวม
31 ธ.ค. 2555
31 ธ.ค. 2554
ล้านบาท
%ของ ล้านบาท %ของ
หนี้ สิน
หนี้ สิน
รวม
รวม

หนี้สนิ หมุนเวียน

(ไม่รวมหนี้สนิ ทีถ่ งึ กําหนดชําระภายในหนึ่งปี )

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
31 ธ.ค. 2555
31 ธ.ค. 2554
ล้านบาท % ของ
ล้านบาท %ของ
หนี้ สินรวม
หนี้ สิน
รวม

58,739

25.1

51,803

24.6

57,688

24.7.7

51,738

24.5

หนี้ สินระยะยาว
หุน้ กู้
หนี้สนิ ภายใต้เงือ่ นไขสัญญาเช่า
เครือ่ งบิน
เงินกูย้ มื ระยะยาว
รวมหนี้ สินระยะยาว

34,677

14.8

27,797

13.2

34,677

14.9

27,847

13.2

71,550
52,459
158,686

30.5
22.4
67.7

27.4
26.8
67.4

57,895
56,607
142,349

27.5
26.8
67.5

11,082
5,771
234,278

4.7
2.5
100.0

71,550
52,459
158,68
6
10,971
5,767
233,11
2

30.7
22.5
68.1

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียนอืน่ ๆ
รวมหนี้ สิน

57,895
56,607
142,29
9
10,632
6,275
211,00
9

4.7
2.5
100.0

10,627
6,272
210,986

5.0
3.0
100.0

5.0
3.0
100.0

หนี้สนิ หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีจาํ นวนรวมทัง้ สิน้ 58,739 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 25.1 ของ
หนี้สนิ รวม เพิม่ ขึน้ จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จํานวน 6,936 ล้านบาท สาเหตุหลักเนื่องจากค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิม่ ขึน้
4,768 ล้านบาท จากค่านํ้ ามันค้างจ่ายเพิ่มขึ้น ค่าธรรมเนียมสนามบินที่เรียกเก็บจากผู้โดยสารเพิ่ม ขึ้น 2,928 ล้านบาท
เงินรับค่าสินไหมทดแทนล่วงหน้าจากบริษทั ประกันภัยจากผลเสียหายจากเหตุอุทกภัยเพิม่ ขึน้ 1,048 ล้านบาท และเจ้าหนี้
อื่นๆ เพิม่ ขึน้ 1,665 ล้านบาท แต่อย่างไรก็ตาม เจ้าหนี้การค้าลดลง 2,741 ล้านบาท
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หนี้สนิ ระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีจาํ นวนรวมทัง้ สิน้ 158,686 ล้านบาท (รวมหนี้สว่ นทีถ่ งึ กําหนดชําระ
ภายในหนึ่งปี จาํ นวน 23,944 ล้านบาท) หรือคิดเป็ นร้อยละ 67.7 ของหนี้สนิ รวม เพิม่ ขึน้ จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
จํานวน 16,387 ล้านบาท โดยมีสาเหตุมาจากการกูเ้ งินเพือ่ รับมอบเครือ่ งบินใหม่จาํ นวน 6 ลํา และการออกหุน้ กูจ้ าํ นวน
11,500 ล้านบาท เพือ่ ใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียน ลงทุนในสินทรัพย์ และชําระคืนเงินกูข้ องบริษทั ฯ ทีม่ ตี น้ ทุนทางการเงินทีส่ งู
กว่า โดยในปี 2555 นอกจากการชําระคืนเงินกูแ้ ละหุน้ กูท้ ค่ี รบกําหนดแล้ว บริษทั ฯ ได้ใช้เงินจากการออกหุน้ กูช้ าํ ระคืนเงินกูท้ ่ี
มีตน้ ทุนทางการเงินสูงกว่าก่อนกําหนดเป็ นจํานวน 1,138 ล้านบาท
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีจาํ นวน 11,082 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 4.7
ของหนี้สนิ รวม เพิม่ ขึน้ จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เป็ นจํานวน 450 ล้านบาท
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียนอื่น ๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีจาํ นวน 5,771 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 2.5 ของหนี้สนิ
รวม ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เป็ นจํานวน 504 ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ส่วนของผูถ้ ือหุ้นมีจํานวน 69,818 ล้านบาท เพิม่ ขึ้นจากวันที่ 31 ธันวาคม 2554 จํานวน
6,871 ล้านบาท เป็ นผลมาจากบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีกาํ ไรสุทธิ
5.

สภาพคล่องทางการเงิ น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากับ 20,048 ล้านบาท
เพิม่ ขึน้ จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จํานวน 3,382 ล้านบาท หรือร้อยละ 20.3 สรุปเงินสดสุทธิได้มาและใช้ไปในกิจกรรม
ต่างๆ ดังนี้
หน่ วย : ล้านบาท
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงอัตราแลกเปลีย่ นของเงินสด
และเงินฝากธนาคารเพิม่ ขึน้ (ลดลง)
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสดเพิ่ มขึน้ (ลดลง)

งบการเงิ นรวม
2555
2554
31,163
9,167
(14,764) (11,030)
(12,426) (19,238)

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
2555
2554
30,224
9,075
(14,441)
(11,001)
(12,080)
(19,133)

(591)

88

(591)

88

3,382

(21,013)

3,112

(20,971)

เงิ นสดสุทธิ ได้มาจากกิ จกรรมดําเนิ นงาน
เงิน สดสุทธิได้ม าจากกิจกรรมดําเนิ น งาน สําหรับ ปี ส้นิ สุดวัน ที่ 31 ธัน วาคม 2555 มีจํานวน 31,163 ล้านบาท
ประกอบด้วย
- กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลีย่ นแปลงในสินทรัพย์และหนี้สนิ ดําเนินงาน 30,693 ล้านบาท
- สินทรัพย์ดําเนินงานเพิม่ ขึน้ 3,981 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการเพิม่ ขึน้ ของสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นและ
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี
- หนี้สนิ ดําเนินงานเพิม่ ขึน้ 4,785 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สนิ หมุนเวียนอื่นเพิม่ ขึน้
- จ่ายภาษีเงินได้ 334 ล้านบาท
เงิ นสดสุทธิ ใช้ไปในกิ จกรรมลงทุน
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เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนในงวดปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีจํานวน 14,764 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็ น
การจ่ายซื้อสิน ทรัพ ย์ถาวรรวมทัง้ สิ้น 18,388 ล้านบาท ส่วนใหญ่ เป็ น การจ่ายล่วงหน้ าค่าเครื่องบิน และอุ ป กรณ์ ตกแต่ ง
เครือ่ งบิน การจ่ายล่วงหน้าค่าเครือ่ งยนต์ การจ่ายซือ้ อะไหล่เครือ่ งบินหมุนเวียน และการจ่ายค่าออกแบบและค่าอะไหล่สาํ หรับ
โครงการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ในห้องโดยสารของเครื่องบิน B747-400 และ B777-200 รวมทัง้ นํ าไปลงทุ น ระยะสัน้ เพิ่ม ขึ้น
อย่างไรก็ตาม มีเงินสดรับจากการโอนสิทธิค่าเครื่องบินจ่ายล่วงหน้าและอุปกรณ์ การบินจากการรับมอบเครื่องบิน A330-300
และ A380-800 จํานวน 2,959 ล้านบาท และเงินสดรับจากกิจกรรมลงทุนอื่นๆ 665 ล้านบาท
เงิ นสดสุทธิ ใช้ไปในกิ จกรรมจัดหาเงิ น
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินในงวดปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีจํานวน 12,426 ล้านบาท ประกอบด้วย
การจ่ายชําระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาว และหุน้ กู้ รวมทัง้ สิน้ 19,822 ล้านบาท จ่ายดอกเบีย้ เงินกูย้ มื 5,629 ล้านบาท และจ่ายเงิน
ปั นผล 346 ล้านบาท ในขณะทีม่ เี งินสดรับจากหุน้ กู้ และเงินกูย้ มื ระยะยาวรวม 13,372 ล้านบาท
6.

รายจ่ายลงทุน

บริษทั ฯ มีรายจ่ายเพือ่ การลงทุนก่อนหักเงินสดรับจากสัญญาเช่าทางการเงิน สําหรับปี 2555 เป็ นเงิน 40,576 ล้านบาท
เพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี 2554 จํานวน 24,238 ล้านบาท หรือร้อยละ 148.4 ส่วนใหญ่เป็ นการลงทุน เพือ่ จัดหาเครือ่ งบินใหม่
ซึง่ รับมอบในปี 2555 จํานวน 6 ลํา และทีเ่ หลือรับมอบระหว่างปี 2556-2560 การจัดหาอุปกรณ์การบินหมุนเวียน และโครงการ
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ในห้องโดยสารเครือ่ งบิน เป็ นเงินรวม 39,956 ล้านบาท
หน่ วย : ล้านบาท
เครือ่ งบินและอุปกรณ์การบิน
อื่นๆ (ทีไ่ ม่ใช่เครือ่ งบิน)
รวม

ม.ค.-ธ.ค.
2555
2554
39,956
620
40,576
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7. อัตราส่วนทางการเงิ น
งบการเงิ นรวม
2555

2554

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
2555

2554

อัตราส่วนทางการเงิ น (Liquidity Ratio)
เท่า

2.05

2.17

2.02

2.16

อัตรากําไรจากการดําเนินงาน

ร้อยละ

อัตรากําไรสุทธิ

ร้อยละ

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้

ร้อยละ

2.94
3.11
9.81

(1.46)
(5.32)
(14.64)

2.78
2.20
6.92

(1.52)
(5.37)
(14.99)

ร้อยละ

2.25

(3.57)

1.55

(3.61)

เท่า
เท่า

2.27
4.57

2.26
3.04

2.40
4.46

2.30
3.02

อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratio)

อัตราส่วนแสดงประสิ ทธิ ภาพในการดําเนิ นงาน (Efficiency Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนวิ เคราะห์นโยบายทางการเงิ น (Financial Policy Ratio)
อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (Interest Bearing Debt to Equity)
อัตราส่วนความสามารถในการชําระดอกเบีย้

หมายเหตุ : (1) อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่ากับ สินทรัพย์หมุนเวียน / หนี้สนิ หมุนเวียน (ไม่รวมหนี้สนิ ระยะยาวทีถ่ งึ กําหนดชําระภายในหนึ่งปี
และรายรับด้านการขนส่งทีย่ งั ไม่ถอื เป็ นรายได้)
(2) อัตรากําไรจากการดําเนินงาน เท่ากับ (รายได้จากการดําเนินงาน-ค่าใช้จา่ ยจากการดําเนินงาน)/รายได้จากการดําเนินงาน
(3) อัตรากําไรสุทธิ เท่ากับ กําไรสุทธิ/รายได้จากการดําเนินงาน
(4) อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ เท่ากับ กําไรสุทธิ/ส่วนของผูถ้ อื หุน้ เฉลีย่
(5) อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ เท่ากับ กําไรสุทธิ/สินทรัพย์รวมเฉลีย่
(6) อัตราส่วนหนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ เท่ากับ (เงินกูย้ มื ระยะสัน้ +เงินกูย้ มื ระยะยาวรวมส่วนทีถ่ งึ กําหนดชําระ
ภายใน 1 ปี ) /ส่วนของผูถ้ อื หุน้
(7) อัตราส่วนความสามารถในการชําระดอกเบีย้ เท่ากับ EBITDA /ดอกเบีย้ จ่าย

รายละเอียดเรือ่ งสัญญาและภาระผูกพัน อยูใ่ นหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5.37
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ผลการดําเนิ นงานในรอบ 5 ปี
ปี 2555
จํานวนเครือ่ งบิน
จํานวนชั ่วโมงปฏิบตั กิ ารบิน
ปริมาณการผลิต
ปริมาณการขนส่ง
อัตราส่วนการบรรทุก
จํานวนผูโ้ ดยสาร
ปริมาณทีน่ งั ่
ปริมาณการขนส่งผูโ้ ดยสาร
อัตราส่วนการขนส่งผูโ้ ดยสาร
ปริมาณการผลิตพัสดุภณ
ั ฑ์
ปริมาณการขนส่งพัสดุภณ
ั ฑ์
อัตราส่วนการขนส่งพัสดุภณ
ั ฑ์
จํานวนพนักงาน
กําไร(ขาดทุน)ก่อนหักภาษีเงินได้

(ลํา)
(ชัวโมง/ปี
่
)
(ล้านตัน-กม.)
(ล้านตัน-กม.)
(ร้อยละ)
(พันคน)
(ล้านทีน่ ง-กม.)
ั่
(ล้านทีน่ ั ่ง-กม.)
(ร้อยละ)
(ล้านตัน-กม.)
(ล้านตัน-กม.)
(ร้อยละ)
(คน)
(ล้านบาท)

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

ปี 2554
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)

ปี 2553
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

ปี 2552
91
326,008
10,499
6,908
65.8
18,477
72,031
52,593
73.0
4,016
2,092
52.1
27,002
8,107

ปี 2551
89
342,175
10,937
7,458
68.2
18,710
75,391
56,377
74.8
4,152
2,292
55.2
27,193
(23,600)

นิ ยามศัพท์ทางด้านการบิน
• ปริมาณการผลิตรวมคิดเป็ น ตัน-กิโลเมตร คือ ระวางบรรทุกของเครือ่ งบิน คูณ ระยะทางบิน
• ปริม าณการขนส่ ง รวมคิด เป็ น ตัน -กิโ ลเมตร คือ นํ้ า หนั ก ผู้โดยสาร สัม ภาระเกิน พิก ัด พัส ดุ และไปรษณี ย ภัณ 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)

ส่วนที่ 1-12 หน้า 1

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

ส่วนที่ 2
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
บริษัทฯ ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี ฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทฯ ขอรับรองว่า
ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทําให้ผอู้ ่นื สําคัญผิดหรือไม่ขาดข้อมูลทีค่ วรต้องแจ้งในสาระสําคัญ นอกจากนี้
บริษทั ฯ ขอรับรองว่า
(1) งบการเงินและข้อมู ลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี ได้แสดงข้อมู ลอย่ างถู กต้องครบถ้วน
ในสาระสําคัญเกีย่ วกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยแล้ว
(2) บริษทั ฯ ได้จดั ให้มรี ะบบการเปิ ดเผยข้อมูลทีด่ ี เพื่อให้แน่ ใจว่าบริษทั ฯ ได้เปิ ดเผยข้อมูลในส่วนทีเ่ ป็ นสาระสําคัญ
ทัง้ ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ ควบคุมดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามระบบดังกล่าว
(3) บริษทั ฯ ได้มรี ะบบการควบคุมภายในทีด่ ี และควบคุมดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามระบบดังกล่าว และบริษทั ฯ ได้แจ้ง
ข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 ต่อผู้สอบบัญชีและคณะกรรมการตรวจสอบของ
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 ได้มอบหมายให้นางสุวมิ ล บัวเลิศ เป็ นผูล้ งลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มลี ายมือชื่อ
ของนางสุวมิ ล บัวเลิศ กํากับไว้ บริษทั ฯ จะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูลทีบ่ ริษทั ฯ ได้รบั รองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น
ชื่อ

ตําแหน่ ง

ลายมือชื่อ

ประธานกรรมการ

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

กรรมการ

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

ชื่อ

ตําแหน่ ง

ลายมือชื่อ

นางสุวมิ ล บัวเลิศ

ผูอ้ าํ นวยการใหญ่
สํานักเลขานุการบริษทั ฯ

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

1. นายอําพน กิตติอาํ พน
2. นายสรจักร เกษมสุวรรณ
ผูร้ บั มอบอํานาจ

ส่วนที่ 2-A หน้าที่ 1

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ
1. รายละเอียดของกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ชื่ อ-สกุล/ตําแหน่ ง
1. นายอําพน กิตติอาํ พน
ประธานกรรมการ
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
กรรมการอิสระ

อายุ
(ปี )
57

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริ ญญาตรี ศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ปริ ญญาโทวิทยาศาสตร์ (M.S. Economics)
Northeastern University, Boston, USA
• ปริ ญญาเอกเศรษฐศาสตร์
(เศรษฐศาสตร์ประยุกต์) Clemson University,
South Carolina, USA
• วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. รุ่ นที่ 45)
• สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
(IOD)
- หลักสู ตร DCP 80/2006

สั ดส่ วน
การถือ
หุ้น
(%)

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ างผู้บริหาร

ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์ ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ ง
2553 – ปัจจุบนั
2553 – ปัจจุบนั

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
กรรมการ

2555 – ปัจจุบนั
2553 – ปัจจุบนั

ประธาน
ประธานกรรมการบริ หาร

2555 – ปัจจุบนั

กรรมการ

2555 – ปัจจุบนั

กรรมการ

2554 – ปัจจุบนั

กรรมการ

2549 – ปัจจุบนั
2554 – ปัจจุบนั
2547 – ปัจจุบนั
2547 – ปัจจุบนั
2554 – ปัจจุบนั และ
2547 – ก.ย. 2553
2551 – ปัจจุบนั

กรรมการ
กรรมการบริ หารศาลยุติธรรมผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ส่วนที่ 2-A1 หน้าที่ 1

ประธาน อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการเตรี ยมการ
กําลังคนภาครัฐ

ชื่ อหน่ ายงาน/บริษทั /ประเภทธุรกิจ
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
สถาบันวิจยั และพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
มูลนิธิสถาบันวิจยั และพัฒนาประเทศตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
สภามหาวิทยาลัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(ผูท้ รงคุณวุฒิ)
คณะกรรมการจัดการทรัพย์สิน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 7 และคณะพิเศษ
สํานักงานศาลยุติธรรม
ธนาคารแห่งประเทศไทย (รวม 3 วาระ)
คณะกรรมการนโยบายการเงิน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน
(รวม 2 วาระ)
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

ชื่ อ-สกุล/ตําแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

แบบ 56-1

สั ดส่ วน
การถือ
หุ้น
(%)

ประสบการณ์ ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ างผู้บริหาร

ตําแหน่ ง
2548 – ปัจจุบนั
2552 – ปัจจุบนั
2554 – ปัจจุบนั

กรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ

2553 – มี.ค. 2554
2550 – ธ.ค. 2553
2549 – 2551

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการ

2548 – ต.ค. 2554

กรรมการ

2548 – มี.ค. 2554
2548 – ก.ย. 2553
2548 – 2551
2547 – 2553
2549 – 2 มี.ค. 51

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขาธิการ
สมาชิกสภา

ส่วนที่ 2-A1 หน้าที่ 2

ชื่ อหน่ ายงาน/บริษทั /ประเภทธุรกิจ
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ปตท. สํารวจและผลิตปิ โตรเลียม จํากัด
(มหาชน)
บริ ษทั ปตท. จํากัด (มหาชน)
มูลนิธิพฒั นาไท
สภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บริ ษทั ปตท อะโรเมติกส์และการกลัน่ จํากัด
(มหาชน) (PTTAR)
บริ ษทั ปตท. จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน
คณะกรรมการบรรษัทบริ หารสิ นทรัพย์ไทย
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สภานิติบญั ญัติแห่งชาติ

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

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

อายุ
(ปี )
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คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริ ญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• เนติบณ
ั ฑิตไทย
สํานักอบรมศึกษากฎหมาย
แห่งเนติบณ
ั ฑิตยสภา
• ปริ ญญาโท (Comparative Law)
Illinois University, USA
• นิติศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
• นิติศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• นิติศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัยโยนก
• หลักสู ตรผูบ้ ริ หารระดับสู งด้านวิทยาการ
พลังงาน รุ่ น 1 สถาบันวิทยาการพลังงาน
• สมาคมส่ 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
• หลักสู ตรตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- วตท 5/2007

แบบ 56-1

สั ดส่ วน
การถือ
หุ้น
(%)

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ างผู้บริหาร

ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์ ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ ง
2553 – ปัจจุบนั
2552 – ปัจจุบนั
2548 – ปัจจุบนั
2547 – ปัจจุบนั
2541 – ปัจจุบนั
2548 – 2552
2547 – 2553
2547 – 2553

ส่วนที่ 2-A1 หน้าที่ 3

กรรมการตรวจสอบ
อัยการสู งสุ ด
กรรมการ
กรรมการบริ หารทรัพย์สิน
ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และ
กรรมการกําหนดค่าตอบแทน
รองอัยการสู งสุ ด
กรรมการ
กรรมการ

ชื่ อหน่ ายงาน/บริษทั /ประเภทธุรกิจ
ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน)
สํานักงานอัยการสู งสุ ด
เนติบณ
ั ฑิตยสภา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บริ ษทั ปตท. สํารวจ และผลิตปิ โตรเลียม จํากัด
(มหาชน)
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
พัฒนาบุคลากร

อายุ
(ปี )
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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
• หลักสู ตร “Government Debt Monitoring
System” โดยธนาคารโลก (World Bank)
• หลักสู ตร “Global Trend and Public Enterprise
Reform” Harvard University สหรัฐอเมริ กา
• หลักสู ตร “Awareness, Vision, Imagination,
Responsibility, Action (AVIRA)”
สถาบัน INSEAD ประเทศฝรั่งเศส
• หลักสู ตร “ ผูบ้ ริ หารระดับสู ง สถาบันวิทยาการ
ตลาดทุน รุ่ น4” (วตท.)
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• หลักสู ตร “ ผูบ้ ริ หารกระบวนการยุติธรรม
ระดับสู งรุ่ น 14” (นบส.) สํานักงานศาลยุติธรรม
• หลักสู ตร “ การป้องกันราชอาณาจักร รุ่ น 46”
(วปอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

แบบ 56-1

สั ดส่ วน
การถือ
หุ้น
(%)

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ างผู้บริหาร

ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์ ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ ง
2553 – ปัจจุบนั
2553 – ปัจจุบนั
2554 – 2555
2553 – 2554
2552 – 2553
2552 – 2553
2552 - 2553
2551
2550 – 2552
2550 – 2552
2543 – 2551

ส่วนที่ 2-A1 หน้าที่ 4

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

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

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

ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์ ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ ง

ชื่ อหน่ ายงาน/บริษทั /ประเภทธุรกิจ

• หลักสู ตร “ ผูบ้ ริ หารระดับสู งด้านวิทยาการ
พลังงานรุ่ น 1” (วพน.)
สถาบันวิทยาการพลังงาน
• หลักสู ตร “ผูบ้ ริ หารระดับสู งด้านการ
บริ หารงานพัฒนาเมือง รุ่ น 1” (กทม)
สถาบันพัฒนาเมือง กรุ งเทพมหานครร่ วมกับ
สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสู ตร “เสาหลักของแผ่นดิน : ผูน้ าํ ระดับสู ง
ตามแนวพระราชดําริ ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ วั รุ่ นวีไอพี” (สนพ.) สถาบัน
ศาสตราจารย์ ดร. บุญรอด บิณฑสันต์ร่วมกับ
ศูนย์บริ การวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4. นายคณิ ศ แสงสุ พรรณ
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการสรรหา กําหนด
ค่าตอบแทน และพัฒนา
บุคลากร

• 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

ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
2551
2551
2549 – 2551

ส่วนที่ 2-A1 หน้าที่ 5

ผูอ้ าํ นวยการ
กรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นการเงินการคลัง
ที่ปรึ กษาผูท้ รงคุณวุฒิของรองนายกรัฐมนตรี
(ดร.โอฬาร ไชยประวัติ)
ที่ปรึ กษาผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นเศรษฐกิจของ
นายกรัฐมนตรี (นายสมัคร สุ นทรเวช)
กรรมการอิสระ

สถาบันวิจยั นโยบายเศรษฐกิจการคลัง
ธนาคารแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการสํานักงานหลักประกันสุ ขภาพแห่งชาติ
สํานักนายกรัฐมนตรี
สํานักนายกรัฐมนตรี
ธนาคาร ทิสโก้ จํากัด (มหาชน)

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

ชื่ อ-สกุล/ตําแหน่ ง

อายุ
(ปี )

5. นายจุตินนั ท์ ภิรมย์ภกั ดี
55
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการส่ งเสริ มกิจการเพื่อสังคม

6. นายธีรศักดิ์ สุ วรรณยศ
กรรมการบริ หาร
ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง

60

แบบ 56-1

สั ดส่ วน
การถือ
หุ้น
(%)

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ างผู้บริหาร

• บริ หารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการเงิน คณะบริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
• เศรษฐศาสตรบัณฑิต 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 49/2004
- หลักสู ตร RCP 11/2005
- หลักสู ตร ACP 38/2012

ไม่มี

ไม่มี

• ปริ ญญาตรี ศิลปศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์
(เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยการาจี ประเทศ
ปากีสถาน
• ปริ ญญาโท ศิลปศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยการาจี ประเทศปากีสถาน
• ปริ ญญาบริ หารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
• สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
(IOD)
- หลักสู ตร DAP 26/2004

ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

ประสบการณ์ ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ ง
2525 – ปัจจุบนั
2525 – ปัจจุบนั
2554 – ปัจจุบนั
2554 – ปัจจุบนั
2552 - ปัจจุบนั
2552 – ปัจจุบนั
2550 – ปัจจุบนั
2552 - 2553

ไม่มี

ปัจจุบนั
2551 - ก.ค. 2555
2552 - ต.ค.2554
2552 - ต.ค.2554
2552 - ต.ค.2554
2552 - ต.ค.2554
2552

ส่วนที่ 2-A1 หน้าที่ 6

กรรมการรองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
อนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน
ที่ปรึ กษากิตติมศักดิ์คณะกรรมาธิการการกีฬา
ที่ปรึ กษา คณะอนุกรรมาธิการกีฬาเด็ก เยาวชนและ
กีฬาคนพิการ
ประธานมูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิ ก
ประเทศไทย
นายกสมาคมคาราเต้แห่งประเทศไทย
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ ายงานประชาสัมพันธ์

กรรมการ คณะกรรมการธรรมาภิบาล
กรรมการผูจ้ ดั การ
ประธานคณะทํางาน คณะทํางานปรับปรุ ง
โครงสร้างและแผนพัฒนาบุคลากร
ประธานกรรมการ คณะกรรมการประเมินผลงาน
ปฏิบตั ิงานของกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่ กรรมการ
กรรมการ
ประธานคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
คณะทํางาน คณะกรรมการฟื้ นฟูและพัฒนาการ
ดําเนินธุรกิจการขนส่ งทางอากาศ

ชื่ อหน่ ายงาน/บริษทั /ประเภทธุรกิจ
บริ ษทั บุญรอดบริ วเวอรี่ จํากัด
สํานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน
วุฒิสภา
วุฒิสภา
การกีฬาแห่งประเทศไทย
การกีฬาแห่งประเทศไทย
สภาลูกเสื อแห่งชาติ
สมาคมนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน

บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
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

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

แบบ 56-1

สั ดส่ วน
การถือ
หุ้น
(%)

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ างผู้บริหาร
ไม่มี

7. พล.ต.อ. พงศพัศ พงษ์เจริ ญ
57
กรรมการธรรมาภิบาล
กรรมการส่ งเสริ มกิจการเพื่อสังคม

• ปริ ญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ (รปบ.ตร. )
รุ่ นที่ 31 โรงเรี ยนนายร้อยตํารวจ
• ปริ ญญาโท การบริ หารงานกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา มหาวิทยาลัย อลาบามา
ประเทศสหรัฐอเมริ กา
• ปริ ญญาเอก การบริ หารงานกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา มหาวิทยาลัยแซมฮิวสตัน
สเตท ประเทศสหรัฐอเมริ กา

ไม่มี

8. นายวรเดช หาญประเสริ ฐ
กรรมการบริ หาร

• ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจบัณฑิต
• ปริ ญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
• หลักสู ตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
รุ่ นที่ 53 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ไม่มี

54

ไม่มี

ประสบการณ์ ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ ง
ปัจจุบนั
1.ต.ค. 2555 – ปัจจุบนั
2554 – ปัจจุบนั
2553 – 2554
2550 – 2553

รองผูบ้ ญั ชาการตํารวจแห่งชาติ
ที่ปรึ กษา (สบ 10)
ผูช้ ่วยผูบ้ ญั ชาการตํารวจแห่งชาติ

การไฟฟ้านครหลวง
สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยา
เสพติด
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ

2554 – ปัจจุบนั
2553
2551

อธิบดีกรมการบินพลเรื อน
ผูต้ รวจราชการกระทรวงคมนาคม
ที่ปรึ กษาด้านเศรษฐกิจการขนส่ งอากาศ

กรมการบินพลเรื อน กระทรวงคมนาคม
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงคมนาคม

ส่วนที่ 2-A1 หน้าที่ 7

กรรมการอิสระ
เลขาธิการ ป.ป.ส.

ชื่ อหน่ ายงาน/บริษทั /ประเภทธุรกิจ

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
ตําแหน่ ง

ชื่ อหน่ ายงาน/บริษทั /ประเภทธุรกิจ

9. นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการธรรมาภิบาล
กรรมการส่ งเสริ มกิจการ
เพื่อสังคม
กรรมการด้านกฎหมาย

54

• เนติบณ
ั ฑิตไทย สํานักอบรมศึกษากฎหมาย
แห่งเนติบณ
ั ฑิตยสภา
• นิติศาสตรมหาบัณฑิต
University of Pennsylvania, USA
• นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
(IOD)
- หลักสู ตร DCP /2000

ไม่มี

ไม่มี

2554 – ปัจจุบนั
2549 – ปัจจุบนั
2554 – ปัจจุบนั
2554 – ปัจจุบนั
2551 – ปัจจุบนั
2552 – ปัจจุบนั
2552 – ปัจจุบนั
2552 – ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
2551
2550 - มิ.ย. 2554
2539 - 2551

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
Executive Partner

บมจ. เบอร์ลี่ 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)

10. พล.อ.อ. สถิตย์พงษ์ สุ ขวิมล
รองประธานกรรมการสรรหา
กําหนดค่าตอบแทน และ
พัฒนาบุคลากร
กรรมการธรรมาภิบาล

63

• ปริ ญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต
(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

ไม่มี

ไม่มี

2548 – ปัจจุบนั

ราชเลขานุการในพระองค์
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
รองเลขาธิการพระราชวังประจําสํานักพระราชวัง
พิเศษ

ราชการบริ หารส่ วนกลาง สํานักงานราชเลขานุการ
ในพระองค์ฯ กองกิจการในพระองค์
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

ส่วนที่ 2-A1 หน้าที่ 8

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
ตําแหน่ ง

11. พล.อ.อ.ม.ล. สุ ปรี ชา กมลาศน์
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง

60

• 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

ไม่มี

ไม่มี

ปัจจุบนั
2555
2551
2550

12. นายสุ ธรรม ศิริทิพย์สาคร
กรรมการบริ หาร

56

• ปริ ญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ไม่มี

ไม่มี

ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
2554 – ปัจจุบนั
2555
2555

13.นายศิลปชัย จารุ เกษมรัตนะ
ประธานกรรมการบริ หารความ
เสี่ ยง

60

• ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วศ.บ.
(โยธา) มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
• ปริ ญญาโท ด้านการวางแผนการขนส่ ง (D.I.C.)
Transport Imperial College, University of
London
• ปริ ญญาโท ด้านการจราจร และการขนส่ ง
University of Newcastle Upon-Tyne

ไม่มี

ไม่มี

2555
ปัจจุบนั
2554
2553
2551

ส่วนที่ 2-A1 หน้าที่ 9

ชื่ อหน่ ายงาน/บริษทั /ประเภทธุรกิจ

ข้าราชการบํานาญ
ประธานคณะที่ปรึ กษา
หัวหน้านายทหารฝ่ ายเสนาธิการ
รองผูบ้ ญั ชาการ

กระทรวงกลาโหม
กองบัญชาการกองทัพไทย
ประจําผูบ้ ญั ชาการทหารสู งสุ ด
กองบัญชาการยุทธทางอากาศ

กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บริ ษทั สถาปนิกสุ ธรรม
ธนาคารออมสิ น
การรถไฟแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการผังเมือง
การเคหะแห่งชาติ
บริ ษทั อสมท จํากัด (มหาชน)

ปลัดกระทรวงคมนาคม
กรรมการการเคหะแห่งประเทศไทย
รองปลัดกระทรวงคมนาคม
หัวหน้าผูต้ รวจราชการกระทรวงคมนาคม
อธิบดีกรมการขนส่ งทางบก

กระทรวงคมนาคม
การเคหะแห่งประเทศไทย
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงคมนาคม
กรมการขนส่ งทางบก

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

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

อายุ
(ปี )
64

15. นายสรจักร เกษมสุ วรรณ
57
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
กรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
กรรมการบริ หาร
กรรมการธรรมาภิบาล
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการสรรหา กําหนด
ค่าตอบแทน และพัฒนาบุคลากร
กรรมการส่ งเสริ มกิจการเพื่อสังคม
กรรมการด้านกฎหมาย

แบบ 56-1

สั ดส่ วน
การถือ
หุ้น
(%)

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ างผู้บริหาร

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

ไม่มี

ไม่มี

ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั

• ปริ ญญาตรี (เกียรตินิยม) นิติศาสตร์และ
รัฐศาสตร์ University College of Wales,
Aberystwyth สหราชอาณาจักร
• ปริ ญญาโท นิติศาสตร์ (LL.M) University
College, London, University of London
สหราชอาณาจักร
• ปริ ญญาเอก นิติศาสตร์ (Ph.D) กฎหมายระหว่าง
ประเทศ London School of Economics,
University of London สหราชอาณาจักร
• หลักสู ตร ปปร. 5 สถาบันพระปกเกล้า

ไม่มี

ไม่มี

ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ธ.ค. 2554 - ต.ค. 2555
2554 – 2555
2553 – 2555

คุณวุฒิทางการศึกษา

ประสบการณ์ ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ ง

2553 – 2555
2553 – 2555

ส่วนที่ 2-A1 หน้าที่ 10

ชื่ อหน่ ายงาน/บริษทั /ประเภทธุรกิจ

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

บริ ษทั ไทยพลาสติกและเคมีภณ
ั ฑ์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั สายการบินนกแอร์ จํากัด
บริ ษทั ลินเด้ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั พีเออี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั กรุ งเทพซินธิ ติกส์ จํากัด
บริ ษทั บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จํากัด
บริ ษทั เอเพ็กซ์เซล่า จํากัด
บริ ษทั องค์การเภสัชกรรม เมอร์ริเออร์ชีววัตถุ จํากัด
มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก
สถาบันปิ โตรเลียมแห่งประเทศไทย
มูลนิธิซิเมนต์ไทย
บริ ษทั ทุนลดาวัลย์ จํากัด

กรรมการ
ที่ปรึ กษา
รองประธาน
รองประธาน
ประธานกรรมการ
กรรมการ
ประธานหลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสันติภาพ
ศึกษาและการทูต
เลขาธิการสมาพันธ์
ผูอ้ าํ นวยการ

บริ ษทั ผลิตไฟฟ้า จํากัด (มหาชน) (EGCO)
มูลนิธิสุนทราภรณ์
มูลนิธิสถาบันการต่างประเทศสราญรมย์
มูลนิธิสวัสดิการนักแสดงอาวุโส
บริ ษทั อสมท. จํากัด (มหาชน)
ภาพยนตร์และวีดิทศั น์แห่งชาติ
มหาวิทยาลัยสยาม
สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ
สมาคมผูส้ ร้างภาพยนตร์แห่งสหรัฐอเมริ กา
(ประเทศไทย)

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

ชื่ อ-สกุล/ตําแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา
• สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
(IOD)
- หลักสู ตร DAP 22/2004
- หลักสู ตร DCP 157/2012

แบบ 56-1

สั ดส่ วน
การถือ
หุ้น
(%)

ประสบการณ์ ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ างผู้บริหาร

ตําแหน่ ง
2553 – 2554
2552 - 2553
2550 – 2552

ส่วนที่ 2-A1 หน้าที่ 11

ที่ปรึ กษารัฐมนตรี ช่วยว่าการ
อธิการบดี
ผูอ้ าํ นวยการบริ หาร

ชื่ อหน่ ายงาน/บริษทั /ประเภทธุรกิจ
กระทรวงศึกษาธิการ (น.ส. นริ ศรา ชวาลตันพิพทั ธ์)
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
(องค์การมหาชน)

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

2. รายละเอียดของเจ้ าหน้ าที่บริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ชื่ อ-สกุล/ตําแหน่ ง
1. นายสรจักร เกษมสุ วรรณ
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
กรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
กรรมการบริ หาร
กรรมการธรรมาภิบาล
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการสรรหา กําหนด
ค่าตอบแทน และพัฒนา
บุคลากร
กรรมการส่ งเสริ มกิจการเพื่อ
สังคม
กรรมการด้านกฎหมาย

อายุ
(ปี )
57

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริ ญญาตรี (เกียรตินิยม) นิติศาสตร์และ
รัฐศาสตร์ University College of Wales,
Aberystwyth สหราชอาณาจักร
• ปริ ญญาโท นิติศาสตร์ (LL.M) University
College, London, University of London สหราช
อาณาจักร
• ปริ ญญาเอก นิติศาสตร์ (Ph.D) กฎหมายระหว่าง
ประเทศ London School of Economics,
University of London สหราชอาณาจักร
• สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
(IOD)
- หลักสูตร DAP 22/2004
- หลักสูตร DCP 157/2012

สั ดส่ วน
การถือ
หุ้น
(%)

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ างผู้บริหาร

ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์ ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ธ.ค. 2554 - ต.ค. 2555
2554 – 2555
2553 – 2555

ตําแหน่ ง

2553 – 2555
2553 – 2555

กรรมการ
ที่ปรึ กษา
รองประธาน
รองประธาน
ประธานกรรมการ
กรรมการ
ประธานหลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสันติภาพ
ศึกษาและการทูต
เลขาธิการสมาพันธ์
ผูอ้ าํ นวยการ

2553 – 2554
2552 – 2553
2550 – 2552

ที่ปรึ กษารัฐมนตรี ช่วยว่าการ
อธิการบดี
ผูอ้ าํ นวยการบริ หาร

ส่วนที่ 2-A1 หน้าที่ 12

ชื่ อหน่ ายงาน/บริษทั /ประเภทธุรกิจ
บริ ษทั ผลิตไฟฟ้า จํากัด (มหาชน) (EGCO)
มูลนิธิสุนทราภรณ์
มูลนิธิสถาบันการต่างประเทศสราญรมย์
มูลนิธิสวัสดิการนักแสดงอาวุโส
บริ ษทั อสมท. จํากัด (มหาชน)
ภาพยนตร์และวีดิทศั น์แห่งชาติ
มหาวิทยาลัยสยาม
สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ
สมาคมผูส้ ร้างภาพยนตร์แห่งสหรัฐอเมริ กา
(ประเทศไทย)
กระทรวงศึกษาธิการ (น.ส. นริ ศรา ชวาลตันพิ
พัทธ์)
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
(องค์การมหาชน)

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

ชื่ อ-สกุล/ตําแหน่ ง
2. นายโชคชัย ปัญญายงค์
รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
สายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ
(9 ต.ค.52-13 ก.ย.55)
รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
อาวุโส สายกลยุทธ์และพัฒนา
ธุรกิจ
(14 ก.ย.55-ปัจจุบนั )
3. นายปานฑิต ชนะภัย
รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
สายการพาณิ ชย์
(1 ก.พ.54-15 พ.ย.55)
กรรมการผูจ้ ดั การหน่วยธุรกิจการ
บริ การภาคพื้นระดับรองกรรมการ
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่
(16 พ.ย.55-ปัจจุบนั )

อายุ
(ปี )
58

แบบ 56-1

สั ดส่ วน
การถือ
หุ้น
(%)

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ างผู้บริหาร

• Master of Civil Engineering, Civil Engineering
University of Detroit, USA
• Bachelor of Engineering, Civil Engineering
University of Detroit, USA
• Bachelor of Science, Architecture,
Mapua Institute of Technology, Philippines

0.000048

ไม่มี

• Master of Arts, International Relations
The University of Connecticut, USA
• Bachelor of Arts,
West Liberty State College, USA
• สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
(IOD)
- หลักสู ตร DAP 111/2008

0.001629

คุณวุฒิทางการศึกษา

ไม่มี

ประสบการณ์ ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
2552

ตําแหน่ ง

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

2545 – 2552

กรรมการ
ประธานกรรมการ
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และโครงการ
สําคัญ
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่โครงการสุ วรรณภูมิ

ปัจจุบนั

กรรมการ

ปัจจุบนั

กรรมการ

บริ ษทั โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) จํากัด
มหาชน
บริ ษทั ดอนเมืองอินเตอร์เนชัน่ แนลแอร์พอร์ต
โฮเต็ล จํากัด
บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

2552 - 2554
2550 – 2552
2549 - 2550

ส่วนที่ 2-A1 หน้าที่ 13

รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
สายทรัพยากรบุคคลและบริ หารทัว่ ไป
รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่สายการพาณิ ชย์
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ฝ่ายพัฒนา และสนับสนุนการพาณิ ชย์

บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

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

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

ชื่ อ-สกุล/ตําแหน่ ง
4. เรื ออากาศเอก มนตรี จําเรี ยง
รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
ฝ่ ายช่าง
(12 ต.ค. 53-ปัจจุบนั )

อายุ
(ปี )
55

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
2552 - 2553
2551 – 2552
2549 – 2551

ตําแหน่ ง
กรรมการ
กรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายช่าง
ระดับรองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
สายทรัพยากรบุคคลและบริ หารทัว่ ไป
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ฝ่ายบริ หารบุคลากร

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

5. นาวาอากาศตรี อัษฎาวุธ
วัฒนางกูร
รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
สายปฏิบตั ิการ
(1 ต.ค.53-4 ต.ค.55)

53

• Diplom Prufung Bauingenieurwesen,
Civil Engineering
Hochschule der Bundeswehr Muenchen,
Federal Republic of Germany

0.000044

ไม่มี

ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
2551 – 2553
2549 - 2551

รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
สายมาตรฐานความปลอดภัย
และ
พัฒนาทรัพยากรการบิน
(5 ต.ค.55-12 พ.ย.55)
รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
สนับสนุนการถวายบินแก่องค์
ประธานศูนย์สนับสนุนการ
ปฏิบตั ิการ
(13 พ.ย.55-ปัจจุบนั )

ส่วนที่ 2-A1 หน้าที่ 14

กรรมการ
กรรมการ
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรการบิน
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายฝึ กอบรมนักบิน

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

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

ชื่ อ-สกุล/ตําแหน่ ง
6. นายธีรพล โชติชนาภิบาล
รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
สายผลิตภัณฑ์และบริ การลูกค้า
(25 ก.พ.54-ปัจจุบนั )

อายุ
(ปี )
55

คุณวุฒิทางการศึกษา
• Master of Science,Operations Research
University of Southampton, Great Britain
• Bachelor of Arts, Maths & Economics
University College of wales, Great Britain

แบบ 56-1

สั ดส่ วน
การถือ
หุ้น
(%)

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ างผู้บริหาร

0.000995

ไม่มี

ประสบการณ์ ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
ปัจจุบนั

รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
สายการพาณิ ชย์
(16 พ.ย.55-ปัจจุบนั )

49

• Master of Construction Management
Washington University at St. Louis, USA
• Bachelor of Science, Systems Science and
Engineering Washington University at St. Louis,
USA
• Bachelor of Special Studies, Mathematics
Cornell College, USA

0.000052

ไม่มี

กรรมการ

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

ปัจจุบนั
2553 - 2554

กรรมการ
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุนการ
พาณิ ชย์

2553
2550 – 2553

กรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายครัวการบิน
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุนการ
พาณิ ชย์
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ฝ่ายขาย

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

กรรมการ
กรรมการ ผูม้ ีอาํ นาจ
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ฝ่ายวางแผนการตลาด
และการบริ หารรายได้

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

2549 - 2550
7. นายดนุช บุนนาค
กรรมการผูจ้ ดั การหน่วยธุรกิจ
การบริ การภาคพื้นระดับ
รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
(25 ก.พ.54-15 พ.ย.55)

ตําแหน่ ง

ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
2549 - 2554

ส่วนที่ 2-A1 หน้าที่ 15

บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

ชื่ อ-สกุล/ตําแหน่ ง
8. นายนิรุฒ มณี พนั ธ์
รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
สํานักเลขานุการบริ ษทั ฯ
25 ก.พ. 2554 – 26 ก.ค. 2555

อายุ
(ปี )

สั ดส่ วน
การถือ
หุ้น
(%)

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ างผู้บริหาร

44

• 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

50

• ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริ ญญาโท พัฒนาเศรษฐกิจ
สาขาการวิเคราะห์และประเมินโครงการ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ (นิดา้ )

0.000015

ไม่มี

รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
สายทรัพยากรบุคคลและกํากับ
กิจกรรมองค์กร
(27 ก.ค.55 - ปัจจุบนั )
9. นางวสุ กานต์ วิศาลสวัสดิ์
รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
สายการเงินและการบัญชี
(1 ต.ค.54-ปัจจุบนั )

คุณวุฒิทางการศึกษา

แบบ 56-1

ประสบการณ์ ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
2551 - 2554

ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
2554
2552 - 2554
2548 - 2552

ส่วนที่ 2-A1 หน้าที่ 16

ตําแหน่ ง

ชื่ อหน่ ายงาน/บริษทั /ประเภทธุรกิจ

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)

กรรมการ

บริ ษทั วิงสแปน เซอร์วิสเซส จํากัด

กรรมการ
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ฝ่ายการเงินองค์กร
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและโครงการสําคัญ
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายเงินทุน

บริ ษทั
บริ ษทั
บริ ษทั
บริ ษทั

โรงแรมท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ จํากัด
การบินไทย จํากัด (มหาชน)
การบินไทย จํากัด (มหาชน)
การบินไทย จํากัด (มหาชน)

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

ชื่ อ-สกุล/ตําแหน่ ง
10. ร้อยโท อธิศกั ดิ์ พัดชื่นใจ
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ ฝ่ าย
ปฏิบตั ิการบิน
(1 ต.ค. 2554 - 4 ต.ค. 2555)

อายุ
(ปี )
59

คุณวุฒิทางการศึกษา
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมสํารวจ
โรงเรี ยนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
• ประกาศนียบัตร
ศูนย์ฝึกการบินพลเรือน

แบบ 56-1

สั ดส่ วน
การถือ
หุ้น
(%)

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ างผู้บริหาร

0.000024

ไม่มี

รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
สายปฏิบตั ิการ
(5 ต.ค.55-ปัจจุบนั )
11. นายรัช ตันตนันตา
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ฝ่ายการเงิน
องค์กร
(1 ต.ค.54-ปัจจุบนั )

43

• Bachelor of Science in Business Administration
Boston University, USA
• Master of Business Administration
The American University, Washington D.C.

12. นายธงชัย สิ งห์กุล
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ฝ่ายบัญชีการเงิน
(9 ส.ค.49-ปั จจุบนั )

58

13. นางชาริ ตา ลีลายุทธ
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ฝ่ายบัญชีบริ หาร
และงบประมาณ
(11 ธ.ค.2551-ปัจจุบนั )

51

ประสบการณ์ ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
2553 - 2554
2553

ตําแหน่ ง

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

2552 - 2553
2549 - 2552

ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรการบิน
ผูอ้ าํ นวยการภารกิจพิเศษฝ่ ายพัฒนาทรัพยากร
การบิน
ผูอ้ าํ นวยการภารกิจพิเศษฝ่ ายปฏิบตั ิการบิน
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายประสานการอํานวยการบิน

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

ไม่มี

ไม่มี

2548 - 2554

ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

• ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

0.000037

ไม่มี

2547 – 2549

ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายการบัญชีสาขา และการภาษีต่างประเทศ

บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

•

0.000030

ไม่มี

2550 - 2551
2548 - 2550

ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบัญชีบริ หาร
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายตรวจสอบธุรกิจการบิน

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

ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

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

ส่วนที่ 2-A1 หน้าที่ 17

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
นายนิรุฒ
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

ส่วนที่ 2-A2 หน้าที่ 1

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

หมายเหตุ (1) นายนิรุฒ มณีพนั ธ์ เป็ นผูแ้ ทนของบริษทั วิงสแปน เซอร์วสิ เซส จํากัด ในบริษทั ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จํากัด
(2)
อันดับที่ 1-13 เป็ นผูบ้ ริหารตามนิยามของกลต.

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)

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 ษ ัท ฯ ไม่ ไ ด้ส่ งตัว แทนไปดํา รงตําแหน่ ง กรรมการใน Star Alliance Services Gmbh และบริ ษ ั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 2555 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
รายงานสรุปกิ จกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบประจําปี 2555
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งเป็ น
ผูท้ รงคุณวุฒแิ ละมีประสบการณ์ดา้ นกฎหมาย การบริหารองค์กร และการสอบทานความน่ าเชื่อถือของงบการเงิน มีนายจุลสิงห์
วสันตสิงห์ เป็ นประธานกรรมการ นายจุตนิ ันท์ ภิรมย์ภกั ดี และนายวีระวงค์ จิตต์มติ รภาพ เป็ นกรรมการ โดยมีศาสตราจารย์
เกียรติคุณ เกษรี ณรงค์เดช และนางรวีพร คูหริ ญ
ั เป็ นทีป่ รึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งทัง้ สองท่านเป็ นทรงคุณวุฒ ิ
ด้านการบัญชีและการควบคุมภายใน
ในปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบได้ม ีก ารประชุ ม ร่วมกับ ผู้สอบบัญ ชี ผู้ต รวจสอบภายใน และผู้บ ริห าร
ระดับสูงทีเ่ กี่ยวข้อง รวม 12 ครัง้ โดยได้ป ระชุม ร่วมกับผูส้ อบบัญ ชีเป็ น การเฉพาะ 1 ครัง้ ประชุมร่วมกับฝ่ ายบริหารทัง้
คณะ 1 ครัง้ และได้เชิญผูบ้ ริหารระดับสูงเข้าชี้แจงและร่วมหารือในวาระทีเ่ กี่ยวข้องตามความเหมาะสม การเข้าร่วมประชุม
ของกรรมการแต่ละท่านได้รายงานไว้ในหัวข้อการกํากับดูแลกิจการ ทัง้ นี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานสรุปประเด็น
ทีส่ าํ คัญและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ ตามทีเ่ ห็นสมควร โดยมีสาระสําคัญดังนี้
1. การสอบทานรายงานทางการเงิ น คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และ
งบการเงินประจําปี 2555 ร่วมกับผูบ้ ริหารสายการเงินและการบัญชี และผูส้ อบบัญชี รวมทัง้ ได้พ ิจ ารณาคํา อธิบ ายและ
การวิเ คราะห์ฐ านะทางการเงิน และผลการดํา เนิ น งานของบริษัท ฯ คณะกรรมการตรวจสอบได้ส อบถามผู้ส อบบัญ ชี
เกี่ย วกับ ความถู ก ต้อ ง ครบถ้ว น และเชื่อ ถือ ได้ข องงบการเงิน ความเพีย งพอในการเปิ ด เผยข้อ มูล และรายการ
ปรับ ปรุ ง บัญ ชีท่ีสาํ คัญ เพื่อ ให้ม ั ่นใจว่ า การจัด ทํา งบการเงิน เป็ น ไปตามข้อ กํา หนดของกฎหมายและมาตรฐานบัญ ชี
ตามหลัก การบัญชีท่ีร บั รองโดยทัวไป
่ รวมทัง้ มีการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอและทันต่อเวลา
ทัง้ นี้ ในการสอบทานและการตรวจสอบของผูส้ อบบัญชี มิได้ขอ้ สังเกตอื่นใด และมิได้มกี ารรายงานเกีย่ วกับ
การกระทํ า ผิด ตามที่ก ฎหมายกํ า หนดตามมาตรา 89/25 แห่ ง พ.ร.บ. หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ (ฉบับ ที่ 4)
พ.ศ. 2551
2. การสอบทานความเพี ยงพอและประสิ ทธิ ผล ของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาความเพียงพอเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน โดยได้ต ิด ตามการดํา เนิ น การ
ของฝ่ ายบริห ารในการชี้แ จงตามข้อสังเกตประกอบการสอบทานงบการเงิน ฯ ปี 2554 ของผู้ส อบบัญ ชี พิจารณา
รายงานผลการตรวจสอบจากสํานักงานการตรวจสอบภายใน และรายงานจากผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาผลการจัดทําแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 และรายงานจาก
ฝ่ ายบริหารเกีย่ วกับความเสีย่ งทีส่ าํ คัญของบริษทั ฯ และแนวทางในการดําเนินการบริหารจัดการความเสีย่ งดังกล่าว
ทัง้ นี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอแนะให้นําตัวชีว้ ดั ของสํานักงานการตรวจสอบภายในประกอบด้วย
ตัวชี้วดั ผลการประเมิน จากการตรวจสอบ (Audit Rating) และตัวชี้วดั ผลการดําเนิ น การตามข้อเสนอแนะของสํานักงาน
การตรวจสอบภายใน ใช้เป็ นหนึ่งในตัวชี้วดั ของผูบ้ ริหารทีจ่ ดั ทําคํารับรองการปฏิบตั หิ น้าทีป่ ระจําปี 2555 เพื่อเป็ นการกระตุ้น
ให้ผบู้ ริหารระดับสูงตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลให้หน่วยงานมีระบบการควบคุมภายในทีด่ ยี งิ่ ขึน้

ส่วนที่ 2-A3 หน้าที่ 1

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

3. การกํากับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาอนุ มตั แิ ผนการตรวจสอบ
ของสํ า นั ก งานการตรวจสอบภายใน และได้ อ นุ ม ัติ ก ารปรับ แผนการตรวจสอบให้ ส อดคล้ อ งกับ สภาพความเสี่ย ง
ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป และเหมาะสมกับทรัพยากรของสํานักงานการตรวจสอบภายในคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ขอ้ แนะนํา
และกํากับติดตามผลการดําเนินงานของสํานักงานการตรวจสอบภายในทุกไตรมาส รวมทัง้ ได้พจิ ารณาอนุ มตั กิ ารปรับปรุง
กฎบัตร คูม่ อื ปฏิบตั งิ าน และอนุมตั แิ ผนการฝึกอบรมประจําปี ของสํานักงานการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สนับสนุ น ให้สํานัก งานการตรวจสอบภายในจัด โครงการอบรมหลัก สูตร
วุฒบิ ตั รด้านการตรวจสอบภายใน ของสภาวิชาชีพบัญชีฯ (Federation of Accounting Professions) เป็ นIn house Training
สําหรับพนักงานของสํานักงานการตรวจสอบภายใน เพือ่ เป็ นการส่งเสริมให้พนักงานได้รบั วุฒบิ ตั รทางวิชาชีพตรวจสอบภายใน
ซึง่ มีพนักงานสอบผ่านและได้รบั วุฒบิ ตั รฯ ถึงร้อยละ 70 ของพนักงานทีเ่ ข้าสอบทัง้ หมด
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเกณฑ์วดั ผลงาน และประเมินผลการปฏิบตั ิงานของ
หัวหน้ าสํานั ก งานการตรวจสอบภายใน ให้ค วามเห็น ชอบการแต่ งตัง้ ผู้บ ริห ารตัง้ แต่ ระดับ ผู้อํานวยการขึ้น ไป และได้
รับทราบรายงานสรุปการแต่งตัง้ เลื่อนตําแหน่ ง กําหนดค่าตอบแทน และการประเมินผลงานบุคลากร ของสํานักงานการ
ตรวจสอบภายใน โดยได้ให้ความเห็นเกีย่ วกับการรับพนักงานใหม่ของสํานักงานการตรวจสอบภายในด้วย
4. การสอบทานการปฏิ บ ตั ิ ตามกฎหมาย คณะกรรมการตรวจสอบได้ม ีก ารประชุม ร่วมกับ ผู้บ ริห าร
ที่เกี่ยวข้อง และรับทราบรายงานจากสายทรัพ ยากรบุ ค คลและกํากับกิจกรรมองค์ก ร ซึ่งทําหน้ าที่ กํา กับ ติด ตามการ
ปฏิบตั งิ านของหน่วยงานต่างๆ เพือ่ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อกําหนดทีเ่ กีย่ วข้อง
5. การพิ จารณารายการที่ เกี่ยวโยงกัน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและให้ความเห็นต่อการ
ทํารายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก่อนการนํ าเสนอขออนุ มตั ิจาก
คณะกรรมการบริษทั ฯ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ า เป็ นรายการทีผ่ ่านกระบวนการอนุ มตั ทิ โ่ี ปร่งใส โดยผูม้ สี ่วนได้เสียไม่ได้มสี ่วนร่วม
ในการตัดสินใจ และเป็ นรายการที่กระทําโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ ของบริษัทฯ เสมือนการทํารายการกับบุคคลภายนอก
ทัง้ นี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้รบั ทราบรายงานรายการที่เกี่ยวโยงกันทุกไตรมาส รวมทัง้ ได้สอบทานการเปิ ดเผยข้อมูล
รายการระหว่างกันว่าเป็ นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
6. กฎบัตรและการประเมิ นตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวน
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้ ได้ประเมินผลการปฏิบตั งิ านด้วยตนเองตามแนวทางปฏิบตั ิที่ดขี องตลาดหลัก ทรัพ ย์
แห่งประเทศไทย และคู่ม อื ปฏิบ ตั ิสํา หรับ คณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ ทีก่ ําหนดโดยกระทรวงการคลัง (ฉบับ
ปรับปรุงปี 2555) โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของตนเองทัง้ คณะ และเป็ นรายบุคคล ผลการ
ประเมิน สรุป ได้ว่ า คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ป ฏิบ ัติงานตามหน้ า ที่ค วามรับ ผิด ชอบอย่ า งรอบคอบและเป็ นอิส ระ
สอดคล้องตามแนวทางปฏิบตั ทิ ด่ี ี และกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
7. การเสนอแต่ง ตั ง้ ผู้ส อบบ ญ
ั ชี คณะกรรมการตรวจสอบได้นํ า เสนอคณะกรรมการบริษัท ฯ เพื่อ
พิจารณาและขออนุ ม ตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตัง้ สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็ นผู้สอบบัญชีข องบริษัทฯ
ประจําปี 2556
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บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

จากการดําเนินการ ตามขอบเขตอํานาจหน้าที่ทไ่ี ด้รบั มอบหมาย คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษทั ฯ
ได้จดั ทํางบการเงินอย่างถูกต้องตามควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีทร่ี บั รองทัวไป
่ มีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
ครบถ้วนและเชื่อถือได้ การทําธุรกรรมรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันเป็ นไปอย่างสมเหตุผลและมีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
บริษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายในทีเ่ พียงพอและเหมาะสม มีการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย และข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องโดยไม่พบ
ข้อบกพร่องทีเ่ ป็ นสาระสําคัญ

(นายจุลสิ งห์ วสันตสิ งห์)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556
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บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

รายงานของคณะกรรมการธรรมาภิ บาล
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ได้ดําเนินธุรกิจและบริหารจัดการตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดขี อง
รัฐวิสาหกิจที่กําหนดโดยกระทรวงการคลัง และหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย รวมทัง้ หลักการปฏิบตั ทิ ่ดี ที ่ยี อมรับในระดับสากล (International Best Practice) ดังเห็นได้จากการที่บริษทั ฯ ได้กําหนด
เป้ าหมายหลักองค์กรในการมุ่งทีจ่ ะเสริมสร้างประโยชน์สงู สุดให้แก่ผถู้ อื หุน้ ด้วยการบริหารจัดการอย่างโปร่งใส เป็ นธรรม
และยึดมันในความรั
่
บผิดชอบต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่ าย ตลอดจนสภาพแวดล้อม สังคม และประเทศชาติ
บริษทั ฯ ได้มกี ารนํ าข้อมูลในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักธรรมาภิบาลหรือหลักบรรษัทภิบาล หลักเกณฑ์
การประเมินผลการดําเนินงาน มาตรฐานการดําเนินธุรกิจด้านต่างๆ มาใช้ในการวิเคราะห์สภาพปั จจุบนั ของบริษทั ฯ เช่น
จุดแข็ง จุดอ่อน ของกลยุทธ์ วัฒนธรรมองค์กร จริยธรรมองค์กร ค่านิยม และระบบอุปถัมภ์เพื่อให้ได้หลักคิด หลักปฏิบตั ิ
และทราบถึงสิง่ ทีข่ ดั ขวาง และสิง่ ทีส่ นับสนุ นความสําเร็จ เพื่อใช้เป็ นเครื่องมือในการกําหนดกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนให้
ระบบธรรมาภิบาลภายในองค์กรเกิดความยังยื
่ น และสร้างความพึงพอใจให้แก่ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกภาคส่วน
คณะกรรมการธรรมาภิบาลของบริษัทฯ มีความมุ่งมันและตระหนั
่
กถึงความสําคัญของระบบธรรมาภิบาล ด้วยคํานึงถึง
ปั ญหาและผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ กับบริษทั ฯ จึงให้มกี ารเชื่อมโยงเรื่องธรรมาภิบาลกับระบบบริหารงานขององค์กร เพื่อ
บรรลุผ ลตามนโยบาย วัตถุป ระสงค์ และแผนยุท ธศาสตร์ท่ีตงั ้ ไว้ เพื่อนํ าองค์ก รสู่ความเป็ นเลิศ โดยให้ผู้บริห ารและ
พนักงานทุกระดับในองค์กร ดําเนินการปฏิบตั ใิ ห้เห็นเป็ นเชิงประจักษ์ในองค์กร ดังนี้
- งานทรัพยากรบุคคล ครอบคลุมทัง้ การฝึ กอบรม ปฐมนิเทศ การสรรหา การคัดเลือก การแต่งตัง้ โยกย้าย
การเลื่อนตําแหน่ง การดํารงตําแหน่ง การติดตามและประเมินผล
- ระบบบริ หารงานโดยรวมขององค์กร ด้วยการทบทวนระบบงาน ปรับปรุงหลักการ แนวทางปฏิบตั ิ เช่น แนวทาง
ปฏิบตั ทิ ด่ี ขี องคณะกรรมการและผูบ้ ริหาร ดําเนินงานด้วยความโปร่งใส การเปิ ดเผยข้อมูล การเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม การสนับสนุนการมีสว่ นร่วมของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกภาคส่วน
- ปรับปรุงกฎ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพือ่ ให้สอดคล้องและทันต่อเหตุปัจจุบนั
- การดูแ ลสังคมและสิ่ งแวดล้ อ ม โดยมีก ารดําเนิ นงานอย่างสมํ่าเสมอต่อเนื่ อง ซึ่งอยู่ภ ายใต้ก ารดูแ ลของ
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม ซึ่งกําหนดนโยบายและแนวทางทีช่ ดั เจนของบริษทั ฯ ต่อการมีส่วนร่วม
รับผิดต่อสังคม เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมันและทุ
่
่มเทของบริษัทฯ ในการบริหารจัดการด้านสิง่ แวดล้อม
ผสมผสานแนวคิดและนวัตกรรมในรูปแบบสีเขียว (Green Innovation)
ผลจากการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตามหลักการกํากับดูแลกิจการดังกล่าว ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รบั การจัด
อันดับด้านการกํากับดูแลกิจการจากองค์กรอิสระต่างๆ ในระดับ “ดีมาก” อย่างต่อเนื่องจาก ปี 2549-2554 บริษทั ฯ ได้รบั
การจัดอันดับด้านการกํากับดูแลกิจการ โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (Thai Institute of Directors : IOD) โดย
มีคะแนนในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” ติดต่อกันเป็ นปี ท่ี 6 และในปี 2555 บริษทั ฯ ได้รบั การจัดอันดับด้านการกํากับดูแลกิจการ
โดยมีคะแนนในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” โดยเฉพาะในปี 2555 บริษัทฯ ได้รบั โล่เกียรติคุณรางวัล “ดีเยี่ยม” จากการประกวด
แผนงานส่งเสริมธรรมาภิบาลในรัฐวิสาหกิจ ประเภทบริษทั มหาชน ประจําปี พ.ศ.2555 โดยบริษทั ฯ ได้รบั รางวัล “ดีเยีย่ ม”
จาก “โครงการประสิทธิภาพการดําเนินการพัสดุแบบบูรณาการ” และรางวัล “ดี” จาก “โครงการพัฒนาศูนย์ขอ้ มูลข่าวสาร”
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แบบ 56-1

จากผลของการประเมินการกํากับดูแลกิจการของบริษทั ฯ และการได้รบั รางวัลเกียรติคุณต่างๆ สะท้อนให้เห็น
ถึงความมุ่งมันของคณะกรรมการบริ
่
ษัทฯ ฝ่ ายบริหาร และพนักงาน ที่ให้ความสําคัญต่อการดําเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส
ตรวจสอบได้ และให้ความเป็ นธรรมต่อผูม้ สี ่วนได้เสียทุกฝ่ าย ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างให้บริษทั ฯ เติบโตอย่างยังยื
่ นและเกิด
ผลดีต่อประเทศชาติโดยรวมต่อไป

(นายธีรศักดิ ์ สุวรรณยศ)
ประธานกรรมการธรรมาภิบาล

ส่วนที่ 2-A3 หน้าที่ 5

