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ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
1.1 ความเป็ นมาของบริ ษทั
เพื่อให้ประเทศไทยมีสายการบินแห่งชาติท่ีให้บริการในระดับสากล รัฐบาลไทยใน ปี 2503 จึงได้จดั ตัง้ บริษัท
การบินไทย จํากัด โดยการร่วมทุนระหว่างบริษัท เดินอากาศไทย จํากัด กับสายการบินสแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์ ซิสเต็ม
วัตถุประสงค์แรกเริม่ เพื่อดําเนินธุรกิจการบินระหว่างประเทศ โดยบริษทั ฯ ได้รบั การสนับสนุ นทางด้านการบริหาร และด้าน
เทคนิคจากสายการบินสแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์ ซิสเต็ม เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2503 บริษทั ฯ ได้จดทะเบียนเป็ นบริษทั จํากัด
ด้วยทุนจดทะเบียนแรกเริม่ 2 ล้านบาท มีบริษทั เดินอากาศไทย จํากัด ถือหุน้ ร้อยละ 70 และสายการบินสแกนดิเนเวียน
แอร์ไลน์ ซิสเต็ม ถือหุน้ ร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียน
ต่อมาวันที่ 30 มีนาคม 2520 สายการบินสแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์ ซิสเต็ม ได้โอนหุ้นที่มอี ยู่ทงั ้ หมดให้แก่ บริษทั
เดินอากาศไทย จํากัด ทําให้การร่วมทุนสิ้นสุดลง และบริษัทฯ ได้ทําการเพิม่ ทุนโดยมีกระทรวงการคลังเข้าเป็ นผู้ถือหุ้น
ต่อมาเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2531 รัฐบาลในสมัยนายกรัฐมนตรี ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ได้ดําเนินการรวมกิจการ
การบินภายในประเทศที่บริษัท เดินอากาศไทย จํากัด ให้ บริการ เข้ากับกิจการของบริษัทฯ ตามมติคณะรัฐมนตรี
ฝ่ ายเศรษฐกิจ ส่งผลให้เงินทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ เพิม่ ขึน้ เป็ น 2,230 ล้านบาท โดยมีกระทรวงการคลังเป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
จากการขยายตัว ของธุ รกิจ บริษัท ฯ ได้เข้าจดทะเบีย นในตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ งประเทศไทยเมื่อ วัน ที่ 19
กรกฎาคม 2534 โดยได้ทําการแปลงกําไรสะสมให้เป็ นทุนของบริษทั ฯ ทําให้ทุนจดทะเบียนเพิม่ ขึน้ เป็ น 13,000 ล้านบาท
และได้ทําการเพิม่ ทุนใหม่อกี จํานวน 1,000 ล้านบาทในปี 2535 และ 3,000 ล้านบาท ในปี 2546 และ 4,838,709,670 บาท
ในปี 2553
ทัง้ นี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 26,989,009,500 บาท มีทุนชําระแล้ว 21,827,719,170
่ ง้ ในประเทศ
บาท มีกระทรวงการคลังถือหุน้ คิดเป็ นร้อยละ 51.03 ส่วนทีเ่ หลือร้อยละ 48.97 ถือหุน้ โดยประชาชนทัวไปทั
และต่างประเทศ ซึง่ รวมถึงพนักงานของบริษทั ฯ
จากบริบทแรกในการสร้างธุรกิจการบินที่ได้สงสมประสบการณ์
ั่
และกลยุทธ์ในการบริหารองค์กรจนสามารถ
เพิม่ ทุน และสามารถจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ ปั จจุบนั บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) ซึง่ เป็ นสายการบิน
แห่งชาติของประเทศไทย มีสถานะเป็ นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม ประกอบธุรกิจการบริการขนส่งทางอากาศ
ทัง้ ภายในประเทศและระหว่างประเทศ ณ สํานักงานใหญ่ ท่ีกรุงเทพมหานคร โดยมีฐานปฏิบ ตั ิการบินที่ท่าอากาศยานสุวรรณภู ม ิ
เป็ นศูนย์กลางของเครือข่ายการขนส่ง ประกอบด้วย การให้บริการขนส่งทางอากาศ ขนส่งผู้โดยสาร และการขนส่ง
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สินค้าและไปรษณียภัณฑ์ และมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องคือ บริการคลังสินค้า บริการลูกค้าภาคพื้น บริการอุปกรณ์ ภาคพื้น
ครัวการบิน และบริการซ่อมบํารุงอากาศยาน
วิ สยั ทัศน์
ในการก้าวสู่การเป็ นองค์กรชัน้ นํ าในธุรกิจขนส่งทางอากาศ สิง่ สําคัญหนึ่งที่มอิ าจปฏิเสธ นัน่ คือมุมมองและ
เป้ าหมายในสายตาอันยาวไกลของผูบ้ ริหารทีเ่ รียกว่า “วิสยั ทัศน์” ซึ่งถือเป็ นหัวใจหลักในการก้าวสูค่ วามเป็ นสากลใน
แนวทางการทําธุรกิจ
วิสยั ทัศน์ ของบริษทั ฯ คือเป็ นสายการบินที่ลูกค้าเลือกเป็ นอันดับแรก ให้บริการดีเลิศด้วย “เสน่ ห์ความเป็ น
ไทย” (The First Choice Carrier with Touches of Thai) ด้วยการสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า ให้เหนือความ
คาดหมาย สร้างความผูกพันที่ยงยื
ั ่ นระหว่างบริษทั ฯ กับลูกค้า โดยการสร้างประสบการณ์การเดินทางที่ราบรื่น สร้าง
ความประทับใจด้วยเอกลักษณ์ความเป็ นไทยให้แก่ลกู ค้าทุกคนอย่างต่อเนื่อง ด้วยบริการทีด่ เี ลิศและสมํ่าเสมอ (Service
Excellence and Consistency) ในทุกจุดสัมผัสของการให้บริการ
กลยุทธ์
กลยุทธ์ทางการตลาดถือเป็ นหัวใจหลักในการสร้างแบรนด์ ในปี 2556 บริษัทฯ ได้ดําเนินกลยุทธ์ธุรกิจอย่าง
ต่อเนื่อง โดยได้พฒ
ั นาปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการเพือ่ รักษาคุณภาพทีด่ ตี ามมาตรฐานระดับสากล บริหารการขาย ขยาย
ช่องทางการขาย ปรับปรุงประสิทธิภาพการทําตลาด ตลอดจนเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านเครือข่ายเส้นทางบินและ
ปรับปรุงประสิทธิภาพของฝูงบิน เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ช่วยให้บริษทั ฯ เติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง
และยังยื
่ น แม้ว่าปั จจุบ ันจะมีการแข่งขันสูงของธุรกิจสายการบิน และมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลา
ดังนัน้ กลยุทธ์ทางการตลาดของบริษัทฯ จึงมุ่งพัฒนาให้เป็ นองค์กรที่เน้ นการสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า
มีประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุน มีความคล่องตัวในการดําเนินงาน ส่งผลให้บริษทั ฯ ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ สร้างความเชื่อมันให้
่ แก่นกั ลงทุนและผูเ้ กีย่ วข้องได้มากขึน้
บริษัทฯ ได้ดําเนินกลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์ ปี 2556-2565 ซึ่งประสบความสําเร็จในหลายด้านที่สําคัญ
สรุปได้ดงั นี้
1. พัฒนากลุ่มธุรกิจองค์กร ให้มอี งค์ประกอบทีเ่ หมาะสม ทัง้ ธุรกิจสายการบิน และธุรกิจอื่น เพิม่ รายได้และสร้าง
ความแข็งแกร่งให้องค์กรอย่างมันคงและยั
่
งยื
่ น โดยปรับปรุงรูปแบบการบริหารธุรกิจของหน่ วยธุรกิจการบินไทยสมายล์
ด้วยการแยกออกเป็ นบริษทั ย่อยซึ่งจะทําให้สามารถตอบสนองต่อกลุ่มลูกค้า และการแข่งขันในประชาคมอาเซียนได้อย่าง
ชัดเจนคล่องตัว นอกจากนี้ยงั มีการปรับปรุงระเบียบการบริหารเพื่อให้หน่ วยธุรกิจสามารถดําเนินธุรกิจได้อย่างอิสระและ
คล่องตัวขึน้ รวมทัง้ ทําการศึกษาเพือ่ แสวงหาโอกาสขยายไปในธุรกิจทีม่ ศี กั ยภาพ
2. พัฒนาเครือข่ายเส้นทางบินโดยเน้ นการบินตรงเข้ามายังกรุงเทพฯ มากขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพให้สนามบิน
สุวรรณภูมเิ ป็ นศูนย์กลางทางการบินที่สาํ คัญของภูมภิ าคเอเชีย โดยในปี 2556 บริษทั ฯ ได้เปิ ดทําการบินตรงไปยังเมือง
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เซนได ประเทศญี่ป่ ุ น ในส่วนของเส้นทางบินที่ทําการบินโดยการบินไทยสมายล์ ได้เปิ ดทําการบินในเส้นทางกรุงเทพฯมัณฑะเลย์ กรุงเทพฯ-ฉงชิง่ กรุงเทพฯ-ฉางชา และกรุงเทพฯ-หลวงพระบาง เป็ นต้น รวมทัง้ โอนเส้นทางบินบางเส้นทางที่
มีการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้การบินไทยสมายล์ทําการบินแทนสายการบินไทย ซึ่งจะมีประสิทธิภาพมากกว่า อาทิ
กรุงเทพฯ-โคลัมโบ กรุงเทพฯ-อุดรธานี และกรุงเทพฯ-อุบลราชธานี เป็ นต้น นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้พฒ
ั นาฝูงบินอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้มจี ํานวนเครื่องบินและแบบของเครื่องบินที่เหมาะสม และเพียงพอต่อความต้องการเดินทางของลูกค้าใน
แต่ละตลาด โดยในปี 2556 ได้รบั มอบเครื่องบินใหม่ 4 แบบ รวมทัง้ สิ้นจํานวน 17 ลํา ประกอบด้วยเครื่องบิน แอร์บสั
A380-800 จํานวน 3 ลํา โบอิง้ 777-300ER จํานวน 6 ลํา แอร์บสั A330-300 จํานวน 2 ลํา และแอร์บสั A320 ของการบิน
ไทยสมายล์ จํานวน 6 ลํา
3. ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการตามจุดทีใ่ ห้บริการในด้านต่างๆ ติดตามผลอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นคุณภาพ
ความคงที่ (Consistency) และความสอดคล้องกัน (Synchronization) ในการให้บริการ เพื่อสร้างประสบการณ์ เดินทางที่
ราบรืน่ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลกู ค้า อาทิ การจัดเตรียม iPad เพื่อให้บริการบนทีน่ งชั
ั ่ น้ Premium ในเส้นทางที่
มีระยะเวลาบินประมาณ 3-4 ชัวโมง
่
ไม่มจี อภาพส่วนบุคคล การปรับปรุงรูปแบบ Child Meal Box และ Travel Kit การ
ปรับปรุงคุณภาพอาหาร วิธกี ารนําเสนออาหารบนเครื่องบิน เพิม่ ความถี่ของการเปลีย่ นรายการอาหารและนําเสนอบริการ
อาหารพิเศษที่ อ อกแบบโดยพ่ อ ครัวที่ม ีช่ือเสีย ง การปรับ ปรุ งระบบอิน เทอร์เน็ ต ความเร็วสู งในห้ อ งรับ รองพิเศษ
การให้บริการรับ Mobile 2D-Barcode Boarding Pass ในรูปแบบ MMS สําหรับผู้โดยสารที่ทํา Mobile Check-in ผ่ าน
โทรศัพท์มอื ถือ Smart Phone การปรับลดเวลาทีใ่ ช้ในการลําเลียงกระเป๋ าผูโ้ ดยสารให้สนั ้ ลง เป็ นต้น
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้ปรับปรุงทีน่ งั ่ ระบบสาระบันเทิงบนเครื่องบินอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มผี ลิตภัณฑ์ทท่ี ดั เทียม
คูแ่ ข่งสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า โดยในปี 2556 ได้ทาํ การปรับปรุงเครื่องบิน (Retrofit) ทีอ่ ยูใ่ นฝูงบินปั จจุบนั แล้วเสร็จ
เพิ่มเติมจํานวน 9 ลํา ประกอบด้วย การติดตัง้ จอชมภาพยนตร์สําหรับที่นัง่ ในชัน้ ประหยัด การติดตัง้ เก้าอี้และระบบ
สาระบันเทิงใหม่ในทุกชัน้ โดยสารบนฝูงบินโบอิ้ง 747-400 จํานวน 5 ลํา การติดตัง้ จอชมภาพยนตร์สําหรับที่นัง่ ในชัน้
ประหยัดบนฝูงบินโบอิง้ 777-200 จํานวน 4 ลํา
4. สร้างความแข็งแกร่งทางการเงินเพื่อให้บริษทั ฯ มีศกั ยภาพที่จะลงทุนขยายกิจการในระยะยาว มีเงินสด
เพื่อใช้คนื หนี้ท่ถี งึ กําหนดชําระในอนาคตอันใกล้ ปรับโครงสร้างเงินทุนให้แข็งแกร่ง เพื่อเสริมสภาพคล่องสําหรับการ
ดําเนินธุรกิจให้มนคงในภาวะที
ั่
ธ่ ุรกิจมีความผันผวนสูง โดยในปี 2556 บริษทั ฯ ได้ลงนามในสัญญาเช่าทางการเงินกับ
กลุ่มสถาบันการเงินต่างๆ เพื่อจัดหาเงินทุนสําหรับชําระค่าเครื่องบินทีม่ กี ําหนดรับมอบในปี น้ี รวมทัง้ ได้ออกและเสนอ
ขายหุน้ กูใ้ นวงจํากัดให้แก่ ผูล้ งทุนสถาบันและผูล้ งทุนรายใหญ่จาํ นวนทัง้ สิน้ 9,000 ล้านบาท ซึง่ จากการดําเนินการตาม
แผนดังกล่าว ทําให้โครงสร้างทางการเงินมีความแข็งแกร่ง มีสภาพคล่องเพียงพอทีจ่ ะรองรับการดําเนินธุรกิจในอนาคต

1.2 การเปลี่ยนแปลงลักษณะการประกอบธุรกิ จของปี ที่ผา่ นมา
ในปี 2556 บริษัท ฯ ดําเนิ น กิจการด้วยความมันคงตามกลยุ
่
ท ธ์ของบริษัทฯ ที่กําหนดไว้ แม้ว่าจะมีปั จจัย
ภายนอกหลายประการ เช่น ภาวะเศรษฐกิจที่มคี วามผันผวน ราคานํ้ ามัน สถานการณ์ทางการเมือง ฯลฯ บริษทั ฯ ได้
ดําเนินกลยุทธ์ต่างๆ มารองรับการเปลีย่ นแปลงเหล่านัน้ โดยมีการพัฒนาด้านสําคัญต่างๆ ในปี 2556 ดังนี้
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 การจัดตัง้ บริ ษทั ไทยสมายล์ แอร์เวย์ จํากัด
จากกลยุทธ์เป็ นไปอย่างแยบยล ผลที่ได้รบั กลับมาคือความสําเร็จบนความแข็งแกร่ง บริษัทฯ พร้อม
ขยายการลงทุนออกไปตามขัน้ ตอนการพัฒนาธุรกิจ ซึ่งเป็ นผลพวงมาจากวิสยั ทัศน์และกลยุทธ์ตามที่กล่าวมาข้างต้น
เป็ นการพัฒนาสูค่ วามสําเร็จในอีกระดับหนึ่ง
ภายหลังจากการทีบ่ ริษทั ฯ ได้รบั ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีให้ลงทุนจัดตัง้ สายการบิน ไทยสมายล์
แอร์เวย์ จํากัด วงเงิน 1,800 ล้านบาท โดยจดทะเบียนเป็ นนิตบิ ุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยบริษทั ฯ
ถือหุ้นร้อยละ 100 เป็ นหุ้นสามัญ จํานวน 180 ล้านหุ้น (หุ้นละ 10 บาท) มีสถานะเป็ นรัฐวิสาหกิจ ใช้เงินลงทุนจากเงิน
รายได้ของบริษทั ฯ ซึ่งเป็ นงบลงทุน ประจําปี 2556 จํานวน 450 ล้านบาท และงบลงทุนประจําปี 2557 จํานวน 1,350
ล้านบาท ทัง้ นี้ บริษทั ไทยสมายล์ แอร์เวย์ จํากัด ได้รบั การยกเว้นไม่ตอ้ งนําหลักเกณฑ์ คําสัง่ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และ
มติคณะรัฐมนตรี มาปฏิบ ัติในหลักการเดียวกันกับบริษัทฯ โดยยังคงต้องปฏิบ ัติตามระเบียบสํานั กนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2550 ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัตพิ ฒ
ั นาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
พ.ศ. 2521 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2549 ออกตามความในพระราชบัญญัตกิ าร
บริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548
อนึ่ ง บริษัทฯ ได้ดําเนิ นการจดทะเบียนจัดตัง้ บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จํากัด ต่อกระทรวงพาณิ ชย์
เรีย บร้อยแล้วเมื่อวัน ที่ 17 ตุ ลาคม 2556 ขณะนี้ อยู่ระหว่ างเตรีย มการในส่ วนที่เกี่ย วข้อง คาดว่าจะเริ่ม ทํ าการบิน
ด้วยรหัสสายการบินใหม่ ในปี 2557


การพัฒนาผลิ ตภัณฑ์

แนวคิด ในการพัฒ นาผลิต ภัณ ฑ์ โดยยึด หลัก ความพึง พอใจของผู้ บ ริโ ภคที่ม ีต่ อ ผลิต ภัณ ฑ์ นั ้น มี
ความสัมพันธ์กบั ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภคได้จริง เป็ นการพัฒนาสูค่ วามสําเร็จอีกทาง
หนึ่ง ซึง่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์มรี ายละเอียดดังนี้
1) การปรับปรุงทีน่ งั ่
ในปี 2556 บริษัทฯ ได้ทําการปรับปรุงที่นัง่ ทุ กชัน้ โดยสารของเครื่องบินแบบโบอิ้ง 747-400 (ลําที่ 13-18)
เพิ่มเติมจากปี 2555 จํานวน 3 ลํา รวมทัง้ สิ้น 6 ลํา โดยติดตัง้ เก้าอี้พร้อมจอภาพส่วนตัว และระบบสาระบันเทิงแบบ
On-demanddemand ปรับปรุงทีน่ งโดยสารในชั
ั่
น้ ประหยัด ของเครือ่ งบินโบอิง้ 777-200 เพิม่ อีกจํานวน 4 ลํา รวมทัง้ สิน้ 8
ลํ
า
โดยติดตัง้ จอภาพส่วนตัวพร้อมระบบสาระบันเทิงแบบ On-demand
2) การพัฒนาทางด้านระบบสาระบันเทิง


บริษัทฯ ได้ปรับปรุงระบบสาระบันเทิงทัง้ ด้านภาพและเสียงบนเครื่องบินในเส้นทางระหว่าง
ประเทศทุกลําให้มคี ุณภาพสูง ทันสมัย โดยมีจอภาพส่วนตัวในทุกชัน้ โดยสาร ระบบเพลงและภาพยนตร์แบบเลือกชม
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ได้ (On-demand) มีรายการบัน เทิงให้ผู้โดยสารเลือ กอย่า งหลากหลาย รวมทัง้ เกมส์ ข้อ มูล และภาพเส้น ทางบิน
นอกจากนัน้ ยังได้พฒ
ั นา ปรับปรุง Software รองรับจํานวน Content ทีเ่ พิม่ ขึน้ อาทิ e-Menu และ e-Shopping


ให้บริการ Portable AVOD Player แก่ผโู้ ดยสารชัน้ ธุรกิจ สําหรับเทีย่ วบินทีม่ รี ะยะเวลาบิน 3-4
ชัวโมง
่
ซึ่งให้บริการด้วย เครื่องบินแอร์บสั A330-300 ที่ไม่มรี ะบบสาระบันเทิงแบบเลือกชมได้ (On-demand) ใช้เป็ น
อุปกรณ์สาํ รองบนเครือ่ งบินแอร์บสั A340-600 และโบอิง้ 747-400 ในกรณีทร่ี ะบบสาระบันเทิงขัดข้อง
 ด้านการจัดการวัดผลงานของบุคลากร
เพื่อให้การพัฒนาองค์กรไปในทิศทางทางเดียวกัน เมือ่ มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบและผลิตภัณฑ์แล้ว
การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเป็ นอีกส่วนทีส่ าํ คัญไม่แพ้กนั ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงจัดให้มกี ารประเมินผลบุคลากร นําไปสู่
การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้ดยี งิ่ ขึน้
ปี 2553 บริษัท ฯ ได้นํ าระบบการบริห ารผลการปฏิบ ัติงานมาใช้ก ับ ผู้บ ริห ารระดับ สูง ดํา เนิ น การให้
ผู้บ ริห ารระดับ รองลงมาจนถึงผู้บ ริห ารระดับ ผู้จ ดั การกองและผู้จ ดั การแผนก ในปี 2555 ได้เริม่ ดําเนิ น การให้ก ับ
พนักงานระดับ 7 และพนักงานทัวทั
่ ง้ องค์กรในปี 2556 ทัง้ นี้ ตัง้ แต่ปี 2554 ได้นําผลการประเมินตามระบบการบริหาร
ผลการปฏิบตั งิ านให้เชื่อมโยงไปสูก่ ารจ่ายค่าตอบแทน ทัง้ ในการขึน้ เงินเดือนประจําปี และการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ
(Incentive)
 การเปิ ดเส้นทางบิ นใหม่
บริษทั ได้ศกึ ษาและพัฒนาจุดบินใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ในการขยายตลาดและเพิม่ ความถี่ในการให้บริการ
ของเที่ยวบินให้เหมาะสม และให้เกิดความคุ้มค่าในการลงทุน สร้างจุดแข็งทางการตลาดที่แตกต่างจากคู่แข่ง ทัง้ ยัง
สนองความต้องการของผูบ้ ริโภคได้อย่างสูงสุด
ในปี 2556 บริษทั ฯ ได้เปิ ดทําการบินตรงไปยังเมืองเซนได ประเทศญี่ป่ ุน ตัง้ แต่วนั ที่ 3 ธันวาคม 2556
จํานวน 3 เที่ยวบินต่อสัป ดาห์ ในส่วนของเส้นทางบิน ที่ทําการบินโดยการบินไทยสมายล์ ได้แก่ เส้นทาง ไป-กลับ
กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์ ตัง้ แต่วนั ที่ 31 มีนาคม 2556 จํานวน 5 เทีย่ วบินต่อสัปดาห์ และเพิม่ เป็ นทําการบินทุกวัน ตัง้ แต่
วันที่ 27 ตุลาคม 2556 เส้นทาง ไป-กลับ กรุงเทพฯ-ฉงชิง่ ตัง้ แต่วนั ที่ 27 ตุลาคม 2556 จํานวน 3 เที่ยวบินต่อสัปดาห์
เส้นทาง ไป-กลับ กรุงเทพฯ-ฉางซา ตัง้ แต่วนั ที่ 27 ตุลาคม 2556 จํานวน 3 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ เส้นทาง ไป-กลับ
กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง ตัง้ แต่วนั ที่ 15 ธันวาคม 2556 จํานวน 4 เทีย่ วบินต่อสัปดาห์
ทัง้ นี้ ตัง้ แต่ วันที่ 20 สิงหาคม 2556 เส้นทาง ไป-กลับ กรุงเทพฯ-โคลัมโบ ทําการบินโดยการบินไทย
สมายล์แทนสายการบินไทย จํานวน 4 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ และเพิม่ เป็ นทําการบินทุกวัน ตัง้ แต่ 1 ธันวาคม 2556 ใน
เส้น ทางบิน ในภายในประเทศ ตัง้ แต่ 1 กุ ม ภาพัน ธ์ 2556 เส้น ทาง ไป-กลับ กรุงเทพฯ-อุ ด รธานี และ กรุงเทพฯอุ บ ลราชธานี ทํ า การบิน โดยการบิน ไทยสมายล์แ ทนสายการบิน ไทย จํ า นวน 21 และ 14 เที่ย วบิน ต่ อ สัป ดาห์
ตามลําดับ
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 การกําหนดตําแหน่ งทางยุทธศาสตร์ ของธุรกิ จการบิ น
บริษทั ฯ ได้กําหนดตําแหน่ งทางยุทธศาสตร์ของการบินไทย การบินไทยสมายล์ และสายการบินนกแอร์
ไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดที่แตกต่างกัน ได้อย่างมีป ระสิทธิภ าพ โดยการบินไทย มุ่งเน้ นการ
ให้บริการในเส้น ทางบินระยะไกล ด้วยบริการแบบ Premium Full Service โดยใช้ฝูงบินที่เป็ นเครื่องบิน ลําตัวกว้าง
(Wide-body Fleet) มีฐานปฏิบตั กิ ารบินทีท่ ่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ ในส่วนของ การบินไทยสมายล์ เน้นการให้บริการ
ในเส้นทางบินระยะสัน้ ด้วยบริการแบบ Regional Premium Service อย่างมีคุณ ภาพ (Quality) มีรูปแบบที่ทนั สมัย
(Trendy) มีการควบคุมต้นทุนทีม่ ปี ระสิทธิภาพ (Cost Effective) โดยอาศัยและเสริมความแข็งแกร่งให้การบินไทยด้วย
ฐานผูโ้ ดยสารที่เดินทางแบบเชื่อมต่อในเส้นทาง (Connecting Traffic) ของการบินไทย ฝูงบินเป็ นเครื่องบินลําตัวแคบ
(Narrow-body Fleet) มีฐานปฏิบตั กิ ารบินหลักที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ มีเป้ าหมายเป็ นสายการบินภูมภิ าคชัน้ นํ า
ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
สําหรับสายการบินนกแอร์ เป็ นสายการบินต้นทุนตํ่าในภูมภิ าค (Regional Low-Cost Carrier) ทีท่ ําการ
บินด้วยเครื่องบินลําตัวแคบหรือขนาดเล็กกว่า เน้นทําการบินในลักษณะ Point-to-Point โดยมีฐานปฏิบตั กิ ารบินหลักที่
ท่าอากาศยานดอนเมือง
 การพัฒนาช่องทางการจําหน่ าย
การเพิม่ ช่องทางการจัดจําหน่ าย เพื่อสามารถกระจายสู่ผูบ้ ริโภคได้หลายช่องทาง และสะดวกในการใช้
บริการเป็ นปั จจัยในการเพิม่ ยอดขายทางธุรกิจ และการขยายช่องทางการจัดจําหน่ ายได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพใน
ยุคดิจติ อล ในปั จจุบนั มีชอ่ งทางทีน่ ่าสนใจ ในปี 2556 บริษทั ฯ ได้ดาํ เนินการพัฒนาช่องทางการจําหน่ายดังต่อไปนี้
1. ส่ ง เสริม บริก าร THAI M Service Application บนโทรศัพ ท์ ม ื อ ถื อ (Application on Smartphone)
ซึง่ เป็ นโปรแกรมแสดงตําแหน่งปั จจุบนั และแสดงทีต่ งั ้ สํานักงาน พร้อมระบบแผนทีแ่ นะนําเส้นทางบนโทรศัพท์มอื ถือไป
ยังสํานักงานต่างๆ ของบริษทั ฯตามทีล่ กู ค้าต้องการรวมถึงการบริการสอบถามข้อมูลผ่าน SMS และยังมีการบริการเว็บ
บนโทรศัพท์มอื ถือ ( Web on Mobile) ผ่าน Browser ทุกแพลตฟอร์ม ผูโ้ ดยสารสามารถจองบัตรโดยสาร ตรวจสอบ
รายละเอียดเทีย่ วบิน ตารางการบิน การเช็คอิน ทัวร์เอื้องหลวง โปรแกรมสะสมไมล์ หรือบริการอื่นๆ ได้สะดวกสบาย
ยิง่ ขึน้
2. พัฒ นาบริก าร Internet Check-in บนเว็บ ไซด์ ข องบริษัท ฯ (www.thaiairways.com) ผู้ โ ดยสาร
สามารถสังพิ
่ มพ์บตั รโดยสารผ่านขึน้ เครือ่ งได้จากทีบ่ า้ น (Home Printing Boarding Pass) และพิเศษสุดสําหรับลูกค้าที่
ซื้อบัตรโดยสารชัน้ หนึ่งสามารถสังอาหารพิ
่
เศษได้เอง (Special Meal Order) เป็ นจุดขายที่แตกต่างและสามารถสร้าง
ความประทับใจให้แก่ลกู ค้าได้เป็ นอย่างดี โดยเฉพาะลูกค้าทีม่ ขี อ้ กําหนดหรือข้อจํากัดทางศาสนาและสุขภาพ
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3. ปรับปรุงระบบการขายบัตรโดยสารผ่านอินเทอร์เน็ ต (Internet Sales) ให้มขี นั ้ ตอนที่ง่ายคล่องตัว
สะดวกรวดเร็วต่อการใช้งานของลูกค้ามากยิง่ ขึน้ ทําให้กลุม่ ลูกค้าสามารถดําเนินการเองได้โดยง่าย โดยไม่ตอ้ งเสียเวลา
ในการเดินทางมาจองตั ๋วตั ๋วเครือ่ งบินถึงท่าอากาศยานเช่นในอดีต
นอกจากนี้ บ ริษั ท ฯ ยัง ได้ ดํ า เนิ น การปรับ ปรุ ง หน้ า เว็ บ ไซต์ ใ หม่ แ บบครบวงจร (Web Revamp
Management) ติดตัง้ ระบบ Web Content สามารถตรวจสอบติดตามคุณภาพการบริการต่อลูกค้า สามารถปรับหน้ า
เว็บไซต์โดยเพิ่ม ภาษาสําหรับการใช้งานในแต่ละประเทศเพื่อให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าได้ รวมถึงยังจัด
กิจกรรมส่งเสริมการขายร่วมกับรายการสะสมไมล์ผา่ นบัตรเครดิต หรือการส่งเสริมการขายร่วมกับทัวร์เอือ้ งหลวง เป็ นต้น
 การปรับโครงสร้าง ฝ่ ายการพาณิ ชย์ เพื่อรองรับการแข่งขัน
จากปั จจัยสภาพแวดล้อมธุรกิจการบินพาณิชย์ รวมถึงการเติบโตเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสื่อ
สังคมออนไลน์ในปั จจุบนั ทําให้บริษทั ฯ เปลีย่ นกลยุทธ์วธิ กี ารดําเนินธุรกิจเพื่อให้สามารถแข่งขันได้และปรับตัวให้ทนั
ตามสภาวะแวดล้อมปั จจัยภายนอกทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปอย่างรวดเร็ว
โครงสร้างองค์กรเดิมของสายการพาณิชย์นนั ้ เป็ นโครงสร้างทีใ่ ช้มานานซึ่งมีการตลาดและการขายอยู่ใน
ความดูแลรับผิดชอบของผูอ้ ํานวยการใหญ่ฝ่ายขายเพียงฝ่ ายเดียว ดังนัน้ เพื่อให้การดําเนินงานในสายการพาณิชย์ม ี
ประสิทธิภาพสูงสุดและสร้างความแข็งแกร่งในการดําเนินธุรกิจ บริษทั ฯ จึงปรับโครงสร้างสายการพาณิชย์โดยแบ่งงาน
ของผู้ อํ า นวยการใหญ่ ฝ่ ายขายเดิ ม ออกเป็ น 3 ส่ ว น ได้ แ ก่ ฝ่ ายขายดู แ ลรับ ผิ ด ชอบในประเทศไทยและ
อิน โดจีน ฝ่ ายขายดูแ ลรับ ผิด ชอบในส่ว นภู ม ิภ าค และฝ่ ายขายดูแ ลรับ ผิด ชอบระหว่างทวีป นอกจากนัน้ บริษัท ฯ
ยังเล็งเห็น ถึงความสําคัญ ในการทําการตลาดและการขายผ่านช่องทางอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ซ่ึงถือเป็ น อีก ช่องทางหนึ่ งที่
สามารถอํานวยความสะดวกให้ลกู ค้าเพิม่ ขึน้ และช่องทางนี้ยงั มีอตั ราการเติบโตอย่างรวดเร็ว บริษทั ฯ จึงได้จดั ตัง้ ฝ่ าย
การพาณิชย์ดจิ ติ อล ทัง้ นี้ผู้บริหารการตลาดและการขายตามโครงสร้างใหม่น้ี จะถูกติดตามผลการดําเนินงานต่างๆ
อย่างใกล้ชดิ จากกรรมการผูอ้ ํานวยการใหญ่ และรองกรรมการผูอ้ ํานวยการใหญ่อาวุโสผ่านกระบวนการตัวชีว้ ดั (KPI /
Key Performance Indicator) โดยมีการประเมินผลงานเปรียบเทียบกับรายได้เป้ าหมายทีก่ าํ หนดไว้ทุกๆ ไตรมาส

 การนําระบบสํารองทีน่ งและออกบั
ั่
ตรโดยสารทีท่ นั สมัยมาใช้งาน
ในปี 2556 บริษทั ฯ ได้พฒ
ั นาเปลีย่ นระบบสํารองทีน่ ัง่ และการออกบัตรโดยสาร จากระบบเดิมที่บริษทั ฯ
ใช้เป็ นเวลานาน มาเป็ นระบบ Amadeus Altea และประสบความสําเร็จเป็ นไปตามเป้ าหมาย ระบบ Amadeus Altea
เป็ นระบบการให้บริการผูโ้ ดยสารทีม่ เี ครือข่ายใหญ่ทส่ี ุดในโลก สายการบินในกลุ่ม Star Alliance และอีกหลายๆ สาย
การบินเลือกใช้ระบบนี้ ซึ่งถือเป็ นการปฏิวตั ริ ะบบการให้บริการผูโ้ ดยสารอย่างครบวงจร โดยระบบ Amadeus Altea
ประกอบไปด้วย 4 ระบบหลัก คือ ระบบการสํารองที่นัง่ (Reservation) ระบบการออกบัตรโดยสาร (Ticketing) ระบบ
ควบคุมการสํารองทีน่ งั ่ ( Inventory Control) และระบบเช็คอินผูโ้ ดยสาร (Departure Control) ซึง่ ได้รบั การออกแบบให้
สามารถใช้ฐานข้อมูลผู้โดยสารร่วมกัน ได้ท งั ้ 4 ระบบด้วยระบบปฏิบตั ิการที่ท นั สมัย เพิ่ม ขีดความสามารถในการ
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ประมวลผลได้อย่างรวดเร็ว สามารถให้บริการผูโ้ ดยสารได้หลากหลายรูปแบบ เพิม่ ความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ
ขณะเดียวกันยังเป็ นระบบที่สามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิม่ ศักยภาพและความพร้อมในการแข่งขัน เพิม่ ขีด
ความสามารถในการรองรับการขยายตัวด้านการขายได้อย่างรวดเร็วไร้ขอ้ จํากัด รวมถึงสามารถพัฒนาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศร่วมกับสายการบินพันธมิตรเพื่อเพิม่ โอกาสในการทําธุรกิจร่วมกัน

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของบริ ษทั ฯ
กระทรวงการคลัง

51.03%

ผูถ้ อื หุน้ รายย่อย

48.97%

บมจ.การบินไทย
ทุนชําระแล้ว 21,828 ล้านบาท
บริษทั ย่อย

บริษทั ร่วม
100%

55.0%

บจก.ไทยสมายล์แอร์เวย์
เงินลงทุน 450 ล้านบาท

บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
49.0%

บจก.ไทย-อะมาติอุส เซาท์อสี ต์เอเชีย
เงินลงทุน 8.25 ล้านบาท

(มีอาํ นาจควบคุม)

บจก.วิงสแปน เซอร์วสิ เซส
เงินลงทุน 0.98 ล้านบาท
49.0%

49.0%

(มีอาํ นาจควบคุม)

บจก. ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง
เงินลงทุน 0.98 ล้านบาท

(มีอาํ นาจควบคุม)

บจก.ทัวว์เอือ้ งหลวง
เงินลงทุน 0.49 ล้านบาท
บจก.ดอนเมือง อินเตอร์เนชันแนล
่
แอร์พอร์ต โฮเต็ล
เงินลงทุน 48 ล้านบาท

Star Alliance services
GmbH
เงินลงทุน 25,000 ยูโร

5.7%

39.2%

บมจ.สายการบินนกแอร์
เงินลงทุน 360 ล้านบาท

บจก.เทรดสยาม
เงินลงทุน 1.75 ล้านบาท

3.5%

30.0%

บจก.โรงแรมท่าอากาศยาน
สุวรรณภูม ิ
เงินลงทุน 305.33 ล้านบาท

บจก.วิทยุการบิน
แห่งประเทศไทย
เงินลงทุน 12.56 ล้านบาท

1.9%

บจก.ครัวการบินภูเก็ต
เงินลงทุน 30 ล้านบาท

บจก.สหโรงแรมไทยและ
การท่องเทีย่ ว
เงินลงทุน 1.75 ล้านบาท

1.3%

40.0%

30.0%

24.0%

บมจ.โรงแรมรอยัลออคิด
(ประเทศไทย)
เงินลงทุน 225 ล้านบาท
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22.6%

บมจ.บริการเชือ้ เพลิงการบิน
กรุงเทพ
เงินลงทุน 115.19 ล้านบาท

บจก.ขนส่งนํ้ามันทางท่อ
เงินลงทุน 665 ล้านบาท

0.00048%

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างรายได้ของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
รายได้ทส่ี าํ คัญของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ใน 3 ปี ทผ่ี ่านมา มีดงั นี้
ปี 2556
ปี 2555
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
รายได้จากกิ จการขนส่ง
ค่าโดยสารและค่านํ้าหนักส่วนเกิน
172,335
81.4 173,458
81.2
ค่าระวางขนส่งและไปรษณียภัณฑ์
24,515
11.6
26,764
12.6
รวมรายได้จากกิ จการขนส่ง
196,850
93.0 200,222
93.8
รายได้จากหน่วยธุรกิจ
7,256
3.4
6,709
3.1
รายได้จากกิจการอื่นๆ
2,230
1.1
2,192
1.0
รวมรายได้จากการขายหรือการให้บริ การ 206,336
97.5 209,123
97.9
รายได้อ่นื
5,269
2.5
4,407
2.1
รวมรายได้
211,605
100.0 213,530 100.0

ปี 2554
ล้านบาท ร้อยละ
154,646
28,092
182,738
6,223
2,036
190,997
3,345
194,342

79.6
14.5
94.1
3.2
1.0
98.3
1.7
100.0

หมายเหตุ รายได้อ่นื ประกอบด้วย ดอกเบี้ยรับ กําไรจากรายการแทนการจําหน่ าย กําไรจากการเปลีย่ นสภาพเงินลงทุน รายได้ค่าสินไหม
ทดแทน รายได้ค่าปรับและอืน่ ๆ

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) เป็ นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคมในฐานะสายการบินแห่งชาติ ดําเนิน
กิจการด้านการบินพาณิชย์ทงั ้ เส้นทางบินระหว่างประเทศและเส้นทางบินในประเทศ ซึง่ ให้บริการทีเ่ กีย่ วข้องกับการขนส่ง
ทางอากาศแบบครบวงจร แบ่ งเป็ น 3 ส่ ว นงาน ประกอบด้วย กิจการขนส่ งทางอากาศ (Core Business) หน่ ว ยธุ รกิจ
(Business Unit) และกิจการอื่นๆ
กิจการขนส่งทางอากาศ ประกอบด้วย บริการขนส่งผูโ้ ดยสาร บริการขนส่งสินค้าพัสดุภณ
ั ฑ์และไปรษณียภัณฑ์
ส่วนหน่ วยธุรกิจเป็ นกิจการทีเ่ กี่ยวเนื่องโดยตรงกับการขนส่งประกอบด้วย การบริการคลังสินค้า การบริการลูกค้าภาคพืน้
การบริการลานจอดและอุปกรณ์ภาคพืน้ และครัวการบิน ส่วนกิจการอื่นๆ เป็ นกิจการสนับสนุ นการขนส่ง ประกอบด้วย การ
บริการซ่อมบํารุงอากาศยาน การบริการอํานวยการบิน การจําหน่ ายสินค้าปลอดภาษีบนเครื่องบิน การจําหน่ ายสินค้าทีร่ ะลึก
บริการเครือ่ งฝึกบินจําลอง และการดําเนินงานของบริษทั ย่อย มีรายละเอียด ดังนี้

1) กิ จการขนส่งทางอากาศ
กิจการขนส่งทางอากาศถือเป็ นกิจการหลักของบริษทั ฯ ประกอบด้วยการบริการขนส่งผูโ้ ดยสาร บริการขนส่งสินค้า
พัสดุภณ
ั ฑ์และไปรษณียภัณฑ์ โดยให้บริการขนส่งในเส้นทางบินไปยังจุดบินต่างๆ ทัง้ แบบเทีย่ วบินประจําและเทีย่ วบินเช่า
เหมาลํา ครอบคลุมทัง้ เส้นทางบินระหว่างประเทศและภายในประเทศ
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2) หน่ วยธุรกิ จ
สําหรับหน่ วยธุรกิจทีม่ คี วามเกีย่ วเนื่องโดยตรงกับการขนส่งมีส่วนสําคัญในการสนับสนุ นให้การดําเนินธุรกิจสาย
การบินเป็ นไปอย่างราบรื่น ซึ่งแต่ละหน่ วยธุรกิจจะต้องมีการดําเนินงานที่สอดคล้องกันอย่างเป็ นระบบ เพื่อให้เครื่องบิน
สามารถเดินทางจากสถานีตน้ ทางถึงสถานีปลายทางตรงตามกําหนดเวลาทีร่ ะบุในตารางบิน ด้วยความสะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย ซึ่งเป็ นปั จจัยสําคัญทีจ่ ะช่วยสร้างความน่ าเชื่อถือให้แก่บริษทั ฯ พร้อมทัง้ สร้างความมันใจให้
่
แก่ผใู้ ช้บริการ ทัง้ นี้
ธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนื่องโดยตรงกับการขนส่งมีรายละเอียดการให้บริการ ดังนี้
ธุรกิ จการบริ การคลังสิ นค้า (Cargo Handling Service)
ให้บริการจัดการคลังสินค้า ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ และ
ท่าอากาศยานภูเก็ต โดยการดําเนินงานจัดการคลังสินค้า ประกอบด้วย การจัดการเก็บรักษาชั ่วคราวและการเคลื่อนย้าย
สินค้าทั ่วไป สินค้าทีต่ ้องได้รบั การดูแลพิเศษ เช่น สินค้าสด สัตว์ทย่ี งั มีชวี ติ วัตถุมคี ่า การให้บริการขนส่งสินค้าทีต่ ้องการ
ควบคุมอุณหภูมเิ ป็ นพิเศษ
ธุรกิ จการบริ การลูกค้าภาคพืน้ (Ground Customer Services)
ให้บริการอํานวยความสะดวกโดยตรงกับผูโ้ ดยสารตัง้ แต่เข้ามาสู่ท่าอากาศยาน ผ่านขัน้ ตอนต่างๆ จนเข้าสู่ตวั
อากาศยาน จากตัวอากาศยานสู่ภ าคพื้น ในเที่ยวบิน ทัง้ ขาเข้า – ขาออก โดยให้บ ริก ารแก่ ผู้โดยสารของบริษัทฯ และ
ผูโ้ ดยสารของสายการบินลูกค้า
ธุรกิ จการบริ การอุปกรณ์ภาคพืน้ (Ground Equipment Services)
ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับอากาศยาน อํานวยความสะดวกบริเวณลานจอดอากาศยาน ให้กบั บริษทั ฯ และสายการบิน
ลูกค้า ให้เป็ นไปด้วยความเรียบร้อย มีความปลอดภัยสูงสุด มีความพร้อมสามารถทําการบินเข้า - ออก ได้ตรงเวลา
ธุรกิ จครัวการบิ น (Catering Services)
ดําเนิ นการในการผลิต อาหารสําหรับ บริก ารผู้โดยสารทัง้ เที่ยวบินในประเทศและระหว่างประเทศของบริษัทฯ
บริการผูโ้ ดยสารของสายการบินชัน้ นํ าอื่นๆ ดําเนินธุรกิจภาคพืน้ ทีเ่ กีย่ วข้องกับอาหาร เช่น ภัตตาคาร ณ ท่าอากาศยาน
นานาชาติ ร้านเบเกอรี่ Puff & Pie การให้บริการจัดเลีย้ งทัง้ ในและนอกสถานที่ และร้านอาหารสวัสดิการพนักงาน

3) กิ จการอื่นๆ
ในส่วนของกิจการอื่นๆ ทีส่ นับสนุนการขนส่ง ได้แก่ ฝ่ ายช่าง การบริการอํานวยการบิน การจําหน่ายสินค้าปลอด
ภาษีบนเครือ่ งบินการจําหน่ายสินค้าทีร่ ะลึกและบริการเครือ่ งฝึกบินจําลอง
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กิ จการขนส่งทางอากาศ
บริษทั ฯ เป็ นสายการบินแห่งชาติ ทีใ่ ห้บริการด้านการขนส่งทางอากาศ ทัง้ การบริการขนส่งผูโ้ ดยสาร บริการขนส่ง
สินค้า พัสดุภณ
ั ฑ์และไปรษณียภัณฑ์เป็ นกิจการหลักซึง่ ได้พฒ
ั นาการขนส่งไปสู่ภูมภิ าคต่างๆ ของโลก โดยมีรายละเอียดเกีย่ วกับ
ผลิตภัณฑ์และบริการดังนี้

กิ จการขนส่งทางอากาศ

กิ จการขนส่งผูโ้ ดยสาร

กิจการขนส่งผู้โดยสารมีเป้ าหมายในการพัฒ นาตลาดและเครือข่ายเส้น ทางบินอย่างต่ อเนื่ อง เพื่อ ให้สามารถ
แข่ง ขัน ได้อ ย่า งมีป ระสิท ธิภ าพ โดยเน้น ขีด ความสามารถและดํา เนิน การพัฒ นาท่า อากาศยานสุว รรณภูม ใิ ห้เ ป็ น
ศูนย์กลางการบิน (Hub) ทีส่ าํ คัญของภูมภิ าค
2.1 ลักษณะผลิ ตภัณฑ์ หรือบริ การ
2.1.1 ฝูงบินของบริ ษทั ฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษทั ฯ มีจาํ นวนเครื่องบินทีใ่ ช้ปฏิบตั กิ ารบิน 101 ลํา ประกอบด้ ว ยเครื่อ งบิน พิส ยั
ไกล ที่ใ ช้ทํา การบิน เส้น ทางข้า มทวีป 38 ลํา ได้แก่ เครื่องบินแบบ แอร์บ ัส A380-800 โบอิ้ ง 747-400 โบอิ้ ง 777200ER/300ER แอร์บ ัส A340-600 และเ ค รื่ อ ง บิ น พิ ส ั ย ก ล า ง ซึ ่ ง ใ ช้ ทํ า ก า ร บิ น เ ส้ น ท า ง ภู ม ิ ภ า ค 46 ลํ า ได้ แ ก่
เครื่องบินแบบโบอิ้ง 777-200/300 แอร์บสั A330-300 แอร์บสั A300-600 และเครื่องบินลําตัวแคบ ทีใ่ ช้ทําการบินเส้นทาง
ระยะใกล้ 15 ลํา ได้แก่ เครือ่ งบินแบบโบอิง้ 737-400 5 ลํา และเครื่องบินของการบินไทยสมายล์ แบบ แอร์บสั A320-200
จํานวน 10 ลํา และเครือ่ งบินขนส่งสินค้า (Freighter) แบบ โบอิง้ 747-400F จํานวน 2 ลํา
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เครื่องบิ นที่ใช้ในการปฏิ บตั ิ การบิ น
แบบเครื่องบิ น
แอร์บสั A380-800
โบอิง้ 747-400
โบอิง้ 777-200ER
แอร์บสั A340-600
โบอิง้ 777-300ER
โบอิง้ 777-300
โบอิง้ 777-200
แอร์บสั A330-300
แอร์บสั A300-600
โบอิง้ 737-400
แอร์บสั A320-200
โบอิง้ 747-400 (Freighter)
รวม

จํานวน (ลํา)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
3
6
12
6
6
8
6
8
26
5
5
10
2

14
6
6
7
6
8
25
9
5
4
2

100

95

หมายเหตุ ไม่รวมเครือ่ งบินแอร์บสั A330-300 1 ลํา ทีจ่ อดรอการประเมินความเสียหาย

ในปี 2556 บริษทั ฯ ได้รบั มอบเครื่องบินใหม่ แบบแอร์บสั A380-800 เพิม่ อีกจํานวน 3 ลํา เพื่อทดแทนการปลด
ระวางเครื่องบินแบบโบอิ้ง 747-400 ซึ่งบริษทั ฯ ได้นําเครื่องบินนี้ไปให้บริการในเส้นทาง กรุงเทพ-แฟรงค์เฟริต กรุงเทพปารีส กรุ งเทพฯ-โตเกีย ว และ กรุงเทพฯ-โอซาก้า และเครื่อ งบิน แบบโบอิ้ง 777-300ER จํานวน 6 ลํา เพื่อ ทดแทน
เครื่องบินแบบเดียวกันทีห่ มดสัญญาเช่าจากสายการบิน Jet Airways จํานวน 5 ลํา รวมทัง้ รับมอบเครื่องบินแบบแอร์บสั
A330-300HGW จํานวน 2 ลํา เพื่อนํ ามาใช้ในเส้น ทางบิน ภูม ิภ าค เพื่อ รองรับการเจริญเติบโต เพิม่ ขีดความสามารถในการ
แข่งขัน ขณะเดียวกันได้ทาํ การปลดระวางเครือ่ งบินแบบแอร์ บ ั ส A300-600 จํานวน 4 ลํา ทีม่ อี ายุเกินกว่า 20 ปี
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังได้รบั มอบเครือ่ งบินลําตัวแคบแบบแอร์บสั A320-200 จํานวน 6 ลํา สําหรับสายการบินไทย
สมายล์
2.1.2 การพัฒนาเส้นทางบิ นและจุดบิน
ในปี 2556 บริษทั ฯ มีเป้ าหมายในการพัฒนาตลาด และขยายเครือข่ายเส้นทางบินอย่างต่อเนื่องให้สามารถแข่งขัน
ได้อ ย่างมีป ระสิท ธิภ าพ โดยดํา เนิน การพัฒ นาท่าอากาศยานสุวรรณภูม ใิ ห้เป็ น ศูน ย์ก ลางการบิน (Hub) ที่สําคัญของ
ภูมภิ าค โดยเพิม่ เทีย่ วบินบินตรงเข้าประเทศไทยมากขึน้ เน้นการเพิม่ ความถีข่ องเทีย่ วบินในจุดบินทีม่ ศี กั ยภาพ ควบคู่กบั
การเปิ ดจุดบินใหม่อย่างระมัดระวัง เพิม่ ความแข็งแกร่งของเครือข่ายเส้นทางบินในตลาดหลัก เพื่อรักษาสถานะความเป็ น
ผูน้ ําตลาด สร้างความแข็งแกร่งของเครือข่ายเส้นทางบินรอบๆ ประเทศไทย โดยเพิม่ การใช้ประโยชน์จากความร่วมมือกับ
สายการบิน พัน ธมิตรการบิน ในการขยายเครือข่ายเส้นทางบินเพื่อให้ครอบคลุมลูก ค้าได้ทุกกลุ่ม เป้ าหมาย เพิม่ ความ
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คล่องตัวในการปรับแผนตารางการบินให้สอดคล้อ งกับ สภาวะความต้องการในแต่ ละฤดูกาล รวมทัง้ ตอบสนองต่ อการ
เปลีย่ นแปลงของความต้องการของการเดินทางและสภาวะการแข่งขัน รวมถึงการเตรียมการเชื่อมโยงเครือข่ายเพือ่ รองรับ
การเปิ ดเสรีภายใต้กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) อีกด้วย
นอกจากนี้ ในปี 2556 บริษัท ฯ ยัง คงความร่ว มมือ กับ สายการบิน นกแอร์ใ นเส้น ทางบิน รอง โดยบริษัท ฯ
มีเทีย่ วบินรหัสร่วม (Code Share Flight) กั บ สายการบิ น นกแอร์ ใ นเส้ น ทางไป-กลับ ดังนี้ ดอนเมือง-สกลนคร และ
ดอนเมือง-นครพนม ส่งผลให้บริษทั ฯ สามารถจัดส่งผู้โดยสารจากต่างประเทศเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยได้อย่าง
ต่อเนื่อง และครอบคลุมเมืองในภูมภิ าคอย่างทั ่วถึง ในการนี้ การบินไทยสมายล์ ได้เปิ ดทําการบินในเส้นทางใหม่ ได้แก่
เส้นทาง ไป-กลับ กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์ ตัง้ แต่วนั ที่ 31 มีนาคม 2556 จํานวน 5 เทีย่ วบินต่อสัปดาห์ และ เพิม่ เป็ นทําการบิน
ทุกวัน ตัง้ แต่วนั ที่ 27 ตุลาคม 2556 เส้นทาง ไป-กลับ กรุงเทพฯ-โคลัมโบ ตัง้ แต่วนั ที่ 20 สิงหาคม 2556 จํานวน 4 เทีย่ วบิน
ต่อสัปดาห์ และเพิม่ เป็ นทําการบินทุกวัน ตัง้ แต่ 1 ธันวาคม 2556 เส้นทาง ไป-กลับ กรุงเทพฯ-ฉงชิง่ ตัง้ แต่วนั ที่ 27 ตุลาคม
2556 จํานวน 3 เทีย่ วบินต่อสัปดาห์ เส้นทาง ไป-กลับ กรุงเทพฯ-ฉางซา ตัง้ แต่วนั ที่ 27 ตุลาคม 2556 จํานวน 3 เทีย่ วบิน
ต่อสัปดาห์ เส้นทาง ไป-กลับ กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง ตัง้ แต่วนั ที่ 15 ธันวาคม 2556 จํานวน 4 เทีย่ วบินต่อสัปดาห์ และ
เส้นทางภายในประเทศเป็ นการเสริมหรือทดแทนในเส้นทางรองของบริษทั ฯ
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้จดั ทําตารางบินเป็ นสองช่วงฤดู ประกอบด้วย ตารางบินฤดูรอ้ น (Summer Schedule) เริม่
จากวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาคมถึงวันเสาร์สุดท้ายของเดือนตุ ลาคมของแต่ละปี และตารางบินฤดูหนาว (Winter
Schedule) เริม่ จากวันอาทิตย์สดุ ท้ายของเดือนตุลาคมถึงวันเสาร์สดุ ท้ายของเดือนมีนาคมของแต่ละปี เป็ นไปตามข้อกําหนดของ
สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่ างประเทศ (International Air Transport Association : IATA) ทัง้ นี้ ในแต่ ละฤดู จะมีก าร
กําหนดความถีข่ องเทีย่ วบิน ชนิดเครือ่ งบิน และตารางการบินไปยังจุดบินต่างๆ ทีอ่ าจแตกต่างกันตามการเปลีย่ นแปลงของ
ความต้องการในแต่ละช่วงเวลา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษทั ฯ มีเครือข่ายเส้นทางบินให้บริการครอบคลุม 79 จุดบิน
ใน 34 ประเทศทัวโลก
่
โดยเป็ น 10 จุดบินภายในประเทศ (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร)
เส้นทางบิ นภายในประเทศ
บริษ ัท ฯ ได้พ ฒ
ั นาเที่ย วบิน ภายในประเทศ โดยให้ค วามสํา คัญ กับ จุด บิน หลัก ขณะที่จุด บิน รองและจุดบิน
ย่อยบางจุด บริษทั ฯ ได้รว่ มมือกับสายการบินพันธมิตร เพือ่ รักษาส่วนแบ่งการตลาด
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2556 บริษัท ฯ ทําการบิน จากกรุงเทพฯ ไปยัง 10 จุด บิน ด้ว ยความถี่ 341 เที่ย วบิน ต่ อ
สัป ดาห์ ดังนี้ ภาคเหนื อ ได้แก่ เชีย งใหม่ เชีย งราย ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ ได้แก่ อุ ด รธานี อุบ ลราชธานี ขอนแก่น
ภาคใต้ ได้แก่ ภูเก็ต กระบี่ หาดใหญ่ สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย รวมเส้นทางเชียงใหม่-ภูเก็ต โดยมีการเสริมผลิตภัณฑ์และ
บริการไทยสมายล์ในเส้นทางหลัก เช่น กรุงเทพฯ ไปยัง เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ กระบี่ และทําการบินทดแทนการบิน
ไทยในเส้นทางกรุงเทพฯ-สุราษฎร์ธานี กรุงเทพฯ-อุดรธานี กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี และเชียงใหม่-ภูเก็ต

ส่วนที่ 1-2 หน้าที่ 5

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

ข้อมูลเส้นทางภายในประเทศ
ปี 2556
รายได้จากการขนส่งผูโ้ ดยสาร (ล้านบาท) (1)

ปี 2555

ปี 2554

14,335.7

14,691.0

13,808.4

10.5

10.9

10.8

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

3,606.2

3,511.4

3,154.8

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

4,759.3

4,558.9

4,371.3

75.8

77.0

72.2

10/10

10/10

10/10

355/310

315/296

294/280

ร้อยละของรายได้การขนส่งผูโ้ ดยสารรวม (%)

อัตราส่วนการขนส่งผูโ้ ดยสาร (%)
จํานวนจุดหมายปลายทางทีใ่ ห้บริการตามตารางการบิน
(ตารางการบินในภาคฤดูหนาว / ฤดูรอ้ น) (3)
จํานวนของเทีย่ วบินแบบประจํา (เทีย่ วบินต่อสัปดาห์) (ตาราง
การบินในภาคฤดูหนาว / ฤดูรอ้ น) (3)
หมายเหตุ :
(1)

รวมรายได้จากเทีย่ วบินแบบประจํา รายได้ค่านํ้ าหนักส่วนเกิน รายได้สุทธิจากการแลกเปลีย่ นการรับขนส่งผูโ้ ดยสารสุทธิจาก
เทีย่ วบินทีด่ ําเนินการโดยสายการบินอืน่ และขาย โดยบริษทั ฯ ตามความตกลงเทีย่ วบินร่วม และรายได้จากการขายทีน่ ั ่งโดยสาร
บนเทีย่ วบินของสายการบินอืน่ ซึง่ ไม่ได้เป็ นเทีย่ วบินร่วมแต่ไม่รวมรายได้จากเทีย่ วบินซึง่ ไม่ได้อยู่ในตารางการบิน และไม่รวม
รายได้ค่าธรรมเนียมชดเชยค่านํ้ามันและเงินค่าประกันภัยเรียกเก็บจากผูโ้ ดยสาร

(2)

ไม่รวมเทีย่ วบินซึง่ ไม่ได้อยู่ในตารางการบิน และเทีย่ วบินทีด่ ําเนินการโดยสายการบินอืน่ และขายโดยบริษทั ฯ แต่รวมเทีย่ วบินที ่
ดําเนินการโดยบริษทั ฯ และขายโดยสายการบินอืน่

(3)

ไม่รวมกรุงเทพมหานคร ตารางการบินในภาคฤดูหนาวเริม่ ตัง้ แต่วนั อาทิตย์สดุ ท้ายของเดือนตุลาคมไปจนถึงวันเสาร์สุดท้ายของ
เดือนมีนาคมและตารางการบินในภาคฤดูร้อนเริม่ ตัง้ แต่วนั อาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาคมไปจนถึงวันเสาร์สดุ ท้ายของเดือน
ตุลาคมของทุกปี

เส้นทางบิ นระหว่างประเทศ
บริษัทฯ ทําการบิน เส้น ทางระหว่างประเทศทัง้ สิ้น 655 เที่ย วบิน ต่ อ สัปดาห์ โดยแบ่ งเป็ น 2 เส้น ทางหลัก ได้แ ก่
เส้นทางภูมภิ าคเอเชีย 505 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ไปยัง 49 จุดบิน ใน 19 ประเทศ และเส้นทางข้ามทวีป 150 เทีย่ วบินต่อ
สัปดาห์ ไปยัง 20 จุดบิน ใน 15 ประเทศ ซึง่ มีรายละเอียด ดังนี้
เส้นทางภูมิภาคเอเชีย
บริษทั ฯ ได้ปรับแผนเครือข่ายการบินให้ส อดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเครือข่ายการบินให้ประเทศไทยเป็ น
ศูนย์กลางการบินในภูมภิ าคเอเชีย ครอบคลุม 49 จุดบิน ใน 19 ประเทศ โดยบริษทั ฯ แบ่งเส้นทางบินในภูม ิภ าคเอเชีย เป็ น 5
เส้น ทาง ได้แ ก่ เส้น ทางสายเหนื อ เส้นทางสายใต้ เส้น ทางสายตะวัน ตก เส้นทางสายตะวันออกกลาง และเส้นทางสาย
อินโดจีน
ส่วนที่ 1-2 หน้าที่ 6

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

ข้อมูลเส้นทางภูมิภาคเอเชีย
ปี 2556
รายได้จากการขนส่งผูโ้ ดยสาร (ล้านบาท) (1)

ปี 2555

ปี 2554

66,985.9

65,745.3

58,295.2

49.2

48.9

45.5

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

27,954.5

25,363.4

21,698.3

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

37,599.1

33,521.5

30,924.8

74.3

75.7

70.2

49/46

43/42

41/41

502/480

475/445

412/425

ร้อยละของรายได้การขนส่งผูโ้ ดยสารรวม (%)

อัตราส่วนการขนส่งผูโ้ ดยสาร (%)
จํานวนจุดหมายปลายทางทีใ่ ห้บริการตามตารางการบิน
(ตารางการบินในภาคฤดูหนาว / ฤดูรอ้ น) (3)
จํานวนของเทีย่ วบินแบบประจํา (เทีย่ วบินต่อสัปดาห์) (ตาราง
การบินในภาคฤดูหนาว / ฤดูรอ้ น)(3)
หมายเหตุ:
(1)

รวมรายได้จากเทีย่ วบินแบบประจํา รายได้ค่านํ้ าหนักส่วนเกิน รายได้สุทธิจากการแลกเปลีย่ นการรับขนส่งผูโ้ ดยสารสุทธิจาก
เทีย่ วบินทีด่ ําเนินการ โดยสายการบินอืน่ และขายโดยบริษทั ฯ ตามความตกลงเทีย่ วบินร่วม และรายได้จากการขายทีน่ ั ่งโดยสาร
บนเทีย่ วบินของสายการบินอืน่ ซึง่ ไม่ได้เป็ นเทีย่ วบินร่วมแต่ไม่รวมรายได้จากเทีย่ วบินซึง่ ไม่ได้อยู่ในตารางการบิน และไม่รวม
รายได้ค่าธรรมเนียมชดเชยค่านํ้ามันและเงินค่าประกันภัยเรียกเก็บจากผูโ้ ดยสาร

(2)

ไม่รวมเทีย่ วบินซึง่ ไม่ได้อยู่ในตารางการบิน และเทีย่ วบินทีด่ ําเนินการโดยสายการบินอืน่ และขายโดยบริษทั ฯ แต่รวมเทีย่ วบินที ่
ดําเนินการโดยบริษทั ฯ และขายโดยสายการบินอืน่

(3)

ไม่รวมกรุงเทพมหานครตารางการบินในภาคฤดูหนาวเริม่ ตัง้ แต่วนั อาทิตย์สุดท้ายของเดือนตุลาคมไปจนถึงวันเสาร์สุดท้ายของ
เดือนมีนาคม และตารางการบินในภาคฤดูร้อนเริม่ ตัง้ แต่วนั อาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาคมไปจนถึงวันเสาร์สดุ ท้ายของเดือน
ตุลาคมของทุกปี

เส้นทางสายเหนื อ
เป็ นเส้นทางทีม่ ปี ริมาณผูโ้ ดยสารหนาแน่ น ทํากําไรสูงให้บริษทั ฯ อย่างต่อเนื่อง โดยบริษทั ฯ มีจุดบินไปยัง 21 จุด
บิน ใน 5 ประเทศ ด้วยความถี่ 251 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ได้แก่ ฮ่องกง โตเกียว (นาริตะและฮาเนดะ) โอซากา นาโกยา
ฟูกโู อกะ ซัปโปโร ไทเป โซล มะนิลา ปั กกิง่ ปูซาน เซีย่ งไฮ้ กวางโจว คุนหมิง เซีย้ ะเหมิน และเฉิงตู
ทัง้ นี้ ตัง้ แต่วนั ที่ 3 ธันวาคม 2556 บริษทั ฯ ได้เปิ ดทําการบินตรงไปยังเมืองเซนได ประเทศญี่ป่ นุ จํานวน 3 เทีย่ วบิน
ต่อสัปดาห์
สําหรับจุดบินของการบินไทยสมายล์ ได้แก่ มาเก๊า และ ตัง้ แต่ 27 ตุลาคม 2556 การบินไทยสมายล์เปิ ดทําการบิน
ไปยังฉงชิง่ และฉางซา ประเทศจีน จํานวน 3 เทีย่ วบินต่อสัปดาห์

ส่วนที่ 1-2 หน้าที่ 7

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

เส้นทางสายใต้
เป็ น เส้น ทางที่ม ีก ารแข่งขัน สูงจากการที่ส ายการบิน ต้น ทุน ตํ่า ทํา การบิน ด้ว ยความถี่สูง ได้แ ก่ ไทยแอร์เ อเชีย
เจ็ท สตาร์เ อเชีย และไทเกอร์แอร์ บริษัทฯ มีจุดบินให้บริการ 5 จุด บิน 3 ประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์ กัวลาลัมเปอร์ ปี นัง
เดนปาซาร์ และจาการ์ตา ด้วยความถี่ 71 เทีย่ วบินต่อสัปดาห์
เส้นทางสายตะวันตก
เส้นทางนี้มปี ริมาณผูโ้ ดยสารหนาแน่ นสูง มีการเจริญเติบโตทีด่ ี โดยเฉพาะตลาดหลัก ได้แก่ อินเดีย ในขณะเดียวกัน
การแข่งขันทวีความรุนแรงมากขึน้ เนื่องจากสายการบินจากอินเดีย มีการพัฒ นาอย่างรวดเร็วและมุ่งเข้าสู่ประเทศไทย
เช่นเดียวกัน
บริษทั ฯ มีจุดบินให้บริการ 16 จุดบิน 6 ประเทศ ด้วยความถี่ 113 เทีย่ วบินต่อสัปดาห์ ได้แก่ เดลี มุมไบ กัลกัตตา
ไฮเดอราบาด บังกาลอร์ ธากา โคลัมโบ กาฐมาณฑุ ย่างกุง้ เจนไน การาจี อิสลามาบัด ลาฮอร์ พาราณสี และพุทธคยา ใน
ส่วนของการบินไทยสมายล์ ทําการบินในเส้นทาง ไป-กลับ กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์ จํานวน 5 เทีย่ วบินต่อสัปดาห์ ตัง้ แต่ 31
มีนาคม 2556 และ เพิม่ เป็ นทําการบินทุกวัน ตัง้ แต่ 27 ตุลาคม 2556
ทัง้ นี้ ตัง้ แต่ 20 สิงหาคม 2556 เส้นทาง ไป-กลับ กรุงเทพฯ-โคลัมโบ ทําการบินโดยการบินไทยสมายล์แทนสายการ
บินไทย จํานวน 4 เทีย่ วบินต่อสัปดาห์ และเพิม่ เป็ นทําการบินทุกวัน ตัง้ แต่ 1 ธันวาคม 2556
เส้นทางสายตะวันออกกลาง
สายการบินตะวันออกกลาง มีความเข้มแข็งด้านเงินทุน ซึ่งเอื้อต่อการขยายฝูงบินและเส้นทางบินได้อย่างรวดเร็ว
ส่งผลให้เป็ นเส้นทางทีม่ กี ารแข่งขันสูง
บริษทั ฯ มีจุดบินให้บริการไปยัง 2 จุดบิน ใน 2 ประเทศ ได้แก่ ดูไบ และมัสกัต ด้วยความถี่ 10 เทีย่ วบินต่อสัปดาห์
เส้นทางสายอิ นโดจีน
เป็ นเส้นทางทีเ่ ป็ นจุดแข็งของเครือข่ายเส้นทางบินภูมภิ าค เนื่องจากมีการเจริญเติบโตทีด่ ี และมีศกั ยภาพในการทํา
กํา ไรสูง ขณะเดีย วกัน มีก ารแข่งขัน จากสายการบิน ต้น ทุน ตํ่า เพิม่ ขึน้ รวมถึง สายการบิน ต่า ง ๆ ทํา การบิน ตรงจาก
ตะวันออกกลางและยุโรปเพิม่ มากขึน้ บริษทั ฯ มีจุดบินให้บริการ 5 จุดบิน 3 ประเทศ ด้วยความถี่ 60 เทีย่ วบินต่อสัปดาห์
ได้แ ก่ เวีย งจัน ทน์ พนมเปญ ฮานอย โฮจิม ิน ห์ซิต้ี ส่วนการบิน ไทยสมายล์เปิ ด ทําการบิน ไปหลวงพระบาง จํานวน 4
เทีย่ วบินต่อสัปดาห์ ตัง้ แต่ 15 ธันวาคม 2556
เส้นทางข้ามทวีป
เส้นทางอเมริ กาเหนื อ
สําหรับ เส้น ทางสายนี้เป็ น ตลาดที่ม ีขนาดใหญ่ และมีก ารแข่งขัน สูงมาก การให้บ ริการเส้น ทางบิน ขึ้น อยู่กบั การ
เชือ่ มโยงกับเครือข่ายภายในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา
ส่วนที่ 1-2 หน้าที่ 8

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

ในปี 2556 บริษทั ฯ ได้ปรับการบริการเทีย่ วบินไปยังลอสแองเจลิส โดยมีจุดแวะพักทีส่ นามบินโซล จํานวน 4 เทีย่ วบินต่อ
สัปดาห์ ด้วยเครือ่ งบินแบบโบอิง้ 777-300ER
บริษทั ฯ ได้ร่วมมือกับพันธมิตรการบินสตาร์อลั ไลแอนซ์ (Star Alliance) ทําเทีย่ วบินรหัสร่วมไปยังจุดบินอื่นๆ อาทิ
เส้นทางข้ามแปซิฟิก บริษทั ฯ ได้ทําเทีย่ วบินรหัสร่วมกับออลนิปปอนแอร์เวย์ใ นเส้น ทางจากญี่ป่ ุ นเข้า อเมริก าเหนือ คือ
เส้นทางโตเกียว ไปยังโฮโนลูลู ลอสแองเจลิส ชิคาโก นิวยอร์ก ซานฟรานซิสโก และวอชิงตัน ดี.ซี. ซีแอตเทิล และ แซน
โฮเซ สําหรับเส้นทางข้ามแอตแลนติก บริษทั ฯ ได้ทําการบินรหัสร่วมกับสายการบินลุฟท์ฮนั ซา โดยมี แฟรงค์เฟิ รต์ เป็ น
ศูนย์กลางไปยังนิวยอร์ก แอตแลนตา ไมอามี ชิคาโก ดัลลัส และวอชิงตัน ดี.ซี. และ 3 จุ ด บิ น ในประเทศแคนาดา โดย
ร่ ว มมื อ กั บ สายการบินแอร์แคนาดา ไปยังโตรอนโต มอนทรีออล และแวนคูเวอร์ รวมทัง้ หมด 14 จุดบินใน 2 ประเทศ
ข้อมูลเส้นทางอเมริ กาเหนื อ
ปี 2556
รายได้จากการขนส่งผูโ้ ดยสาร (ล้านบาท) (1)

ปี 2555

ปี 2554

2,187.2

2,283.8

3,087.0

1.6

1.7

2.4

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

1,370.0

1,309.2

1,512.6

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

1,937.3
70.7

1,679.7

2,080.7

77.9

72.7

1/1

1/1

1/1

4/4

4/4

7/7

ร้อยละของรายได้การขนส่งผูโ้ ดยสารรวม (%)

อัตราส่วนการขนส่งผูโ้ ดยสาร (%)
จํานวนจุดหมายปลายทางทีใ่ ห้บริการตามตารางการบิน (ตาราง
การบินในภาคฤดูหนาว / ฤดูรอ้ น) (3)
จํานวนของเทีย่ วบินแบบประจํา (เทีย่ วบินต่อสัปดาห์) (ตารางการ
บินในภาคฤดูหนาว / ฤดูรอ้ น) (3)
หมายเหตุ:
(1)

รวมรายได้ จ ากเที ่ย วบิ น แบบประจํ า รายได้ ค่ า นํ้ าห นั ก ส่ ว นเกิ น รายได้ สุ ท ธิ จ ากการแลกเปลี ย่ นการรั บ ขน ส่ ง
ผูโ้ ดยสารสุทธิจากเทีย่ วบินทีด่ ําเนินการโดยสายการบินอืน่ และขายโดยบริษัทฯ ตามความตกลงเทีย่ วบินร่วม และรายได้จาก
การขายทีน่ งโดยสารบนเที
ั่
ย่ วบินของสายการบินอืน่ ซึง่ ไม่ได้เป็นเทีย่ วบินร่วมแต่ไม่รวมรายได้จากเทีย่ วบินซึง่ ไม่ได้อยูใ่ นตาราง
การบินและไม่รวมรายได้ค่าธรรมเนียมชดเชยค่านํ้ามันและเงินค่าประกันภัยเรียกเก็บจากผูโ้ ดยสาร

(2)

ไม่รวมเทีย่ วบินซึง่ ไม่ได้อยู่ในตารางการบินและเทีย่ วบินทีด่ ําเนินการโดยสายการบินอืน่ และขายโดยบริษทั ฯแต่รวมเทีย่ วบินที ่
ดําเนินการโดยบริษทั ฯ และขายโดยสายการบินอืน่

(3)

ไม่รวมกรุงเทพมหานครตารางการบินในภาคฤดูหนาวเริม่ ตัง้ แต่วนั อาทิตย์สดุ ท้ายของเดือนตุลาคมไปจนถึงวันเสาร์สดุ ท้ายของ
เดือนมีนาคมและตารางการบินในภาคฤดูรอ้ นเริม่ ตัง้ แต่วนั อาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาคมไปจนถึงวันเสาร์สุดท้ายของเดือน
ตุลาคมของทุกปี

ส่วนที่ 1-2 หน้าที่ 9

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

เส้นทางยุโรป
บริษทั ฯ มีบริการเทีย่ วบินไปยัง 13 จุดบินใน 11 ประเทศของภูมภิ าคยุโรป ได้แก่ ลอนดอน แฟรงค์เฟิ รต์ ปารีส โรม
โคเปนเฮเกน สตอกโฮล์ม ซูรกิ มิวนิก บรัสเซลส์ มิลาน มาดริด มอสโก และออสโล ด้วยความถีร่ วม 95 เทีย่ วบินต่อสัปดาห์
และนํ าเครื่องบินแบบแอร์บสั A380 ทําการบินเส้นทางกรุงเทพฯ-ปารีส ตัง้ แต่วนั ที่ 31 มีนาคม 2556 โดยได้มกี ารปรับลด
เทีย่ วบินในเส้นทางกรุงเทพฯ-ปารีส เหลือ 7 เทีย่ วบินต่อสัปดาห์ เพือ่ ไม่ให้จาํ นวนทีน่ ั ่งเพิม่ มากเกินไป
สําหรับตลาดทีบ่ ริษทั ฯ ไม่ได้เปิ ดทําการบินโดยตรง ทัง้ ในยุโรปและสหราชอาณาจักร บริษทั ฯ ได้ทาํ ความร่วมมือกับ
สายการบินพันธมิตรในการให้บริการเส้นทางบินโดยใช้เทีย่ วบินรหัสร่วม (Code Sharing) ซึ่งครอบคลุม 49 จุดบิน ใน 16
ประเทศ
ข้อมูลเส้นทางยุโรป
ปี 2556
รายได้จากการขนส่งผูโ้ ดยสาร (ล้านบาท) (1)

ปี 2555

ปี 2554

35,036.2

33,993.8

36,911.2

25.7

25.5

28.8

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

21,585.6

21,136.5

20,710.8

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

28,964.6

27,300.2

28,863.2

74.5

77.4

71.8

13/13

13/13

13/13

93/85

92/87

90/88

ร้อยละของรายได้การขนส่งผูโ้ ดยสารรวม (%)

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

รวมรายได้จากเทีย่ วบินแบบประจํา รายได้ค่านํ้าหนักส่วนเกิน รายได้สุทธิจากการแลกเปลีย่ นการรับขนส่งผูโ้ ดยสารสุทธิ
จากเทีย่ วบินทีด่ ําเนินการโดยสายการบินอืน่ และขายโดยบริษทั ฯ ตามความตกลงเทีย่ วบินร่วม และรายได้จากการขายที ่
นังโดยสารบนเที
่
ย่ วบินของสายการบินอืน่ ซึง่ ไม่ได้เป็ นเทีย่ วบินร่วมแต่ไม่รวมรายได้จากเทีย่ วบินซึง่ ไม่ได้อยู่ในตารางการ
บินและไม่รวมรายได้ค่าธรรมเนียมชดเชยค่านํ้ามันและเงินค่าประกันภัยเรียกเก็บจากผูโ้ ดยสาร

(2)

ไม่รวมเทีย่ วบินซึง่ ไม่ได้อยู่ในตารางการบินและเทีย่ วบินทีด่ ําเนินการโดยสายการบินอืน่ และขายโดยบริษัทฯ แต่ รวม
เทีย่ วบินทีด่ าํ เนินการโดยบริษทั ฯ และขายโดยสายการบินอืน่

(3)

ไม่รวมกรุงเทพมหานคร ตารางการบินในภาคฤดูหนาวเริม่ ตัง้ แต่วนั อาทิตย์สุดท้ายของเดือนตุลาคมไปจนถึงวันเสาร์
สุดท้ายของเดือนมีนาคม และตารางการบินในภาคฤดูรอ้ นเริม่ ตัง้ แต่วนั อาทิตย์สดุ ท้ายของเดือนมีนาคมไปจนถึงวันเสาร์
สุดท้ายของเดือนตุลาคมของทุกปี

ส่วนที่ 1-2 หน้าที่ 10

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

เส้นทางออสเตรเลียและนิ วซีแลนด์
ในภาคพืน้ ออสเตรเลีย บริษ ทั ฯ ให้บ ริก าร 5 จุด บิน ใน 2 ประเทศ ได้แ ก่ ซิด นีย ์ เมลเบิร์น บริส เบน เพิร์ธ ใน
ออสเตรเลีย และ โอ๊คแลนด์ ในนิวซีแลนด์ ด้วยความถี่รวม 48 เทีย่ วบินต่อสัปดาห์ นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้จดั เทีย่ วบินรหัส
ร่วม (Code Sharing) กับสายการบินแอร์นิวซีแลนด์ ซึง่ เป็ นสายการบินพันธมิตร โดยการเชื่อมโยงเครือข่ายการบินของบริษทั ฯ
เข้ากับเทีย่ วบินระหว่างเมืองท่องเทีย่ วต่างๆ รวม 7 จุดบิน ใน 2 ประเทศ รวมเส้นทาง ฮ่องกง-โอ๊คแลนด์
ข้อมูลเส้นทางออสเตรเลียและนิ วซีแลนด์
ปี 2556
รายได้จากการขนส่งผูโ้ ดยสาร (ล้านบาท) (1)
ร้อยละของรายได้การขนส่งผูโ้ ดยสารรวม (%)
ปริมาณการขนส่งผูโ้ ดยสาร (RPKs) (ล้านคน-กม.) (2)
ปริมาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสาร (ASKs) (ล้านทีน่ ั ่ง-กม.) (2)
อัตราส่วนการขนส่งผูโ้ ดยสาร (%)
จํานวนจุดหมายปลายทางทีใ่ ห้บริการตามตารางการบิน (ตารางการ
บินในภาคฤดูหนาว / ฤดูรอ้ น) (3)
จํานวนของเทีย่ วบินแบบประจํา (เทีย่ วบินต่อสัปดาห์) (ตารางการบิน
ในภาคฤดูหนาว / ฤดูรอ้ น) (3)

ปี 2555

ปี 2554

16,940.5

16,729.2

15,099.2

12.4

12.6

11.8

8,192.5

8,363.8

7,422.5

11,208.3

10,770.0

11,044.2

73.1

77.7

67.2

5/5

5/5

5/5

43/47

45/40

49/47

หมายเหตุ:
(1)

รวมรายได้จากเทีย่ วบินแบบประจํา รายได้ค่านํ้าหนักส่วนเกิน รายได้สุทธิจากการแลกเปลีย่ นการรับขนส่งผูโ้ ดยสารสุทธิจาก
เทีย่ วบินทีด่ ําเนินการโดยสายการบินอืน่ และขายโดยบริษทั ฯ ตามความตกลงเทีย่ วบินร่วม และรายได้จากการขายทีน่ ั ่งโดยสาร
บนเทีย่ วบินของสายการบินอืน่ ซึง่ ไม่ได้เป็ นเทีย่ วบินร่วมแต่ไม่รวมรายได้จากเทีย่ วบินซึง่ ไม่ได้อยู่ในตารางการบินและไม่รวม
รายได้ค่าธรรมเนียมชดเชยค่านํ้ามันและเงินค่าประกันภัยเรียกเก็บจากผูโ้ ดยสาร

(2)

ไม่รวมเทีย่ วบินซึง่ ไม่ได้อยู่ในตารางการบินและเทีย่ วบินทีด่ ําเนินการโดยสายการบินอืน่ และขายโดยบริษทั ฯแต่รวมเทีย่ วบินที ่
ดําเนินการโดยบริษทั ฯ และขายโดยสายการบินอืน่

(3)

ไม่รวมกรุงเทพมหานคร ตารางการบินในภาคฤดูหนาวเริม่ ตัง้ แต่วนั อาทิตย์สุดท้ายของเดือนตุลาคมไปจนถึงวันเสาร์สุดท้า ย
ของเดือนมีนาคม และตารางการบินในภาคฤดูร้อนเริม่ ตัง้ แต่วนั อาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาคมไปจนถึงวันเสาร์สดุ ท้ายของ
เดือนตุลาคมของทุกปี
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เส้นทางแอฟริ กา
บริษทั ฯ ทําการบินจากกรุงเทพฯ ไปโจฮันเนสเบิรก์ สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ จํานวน 3 เทีย่ วบินต่อสัปดาห์
ข้อมูลเส้นทางแอฟริ กา
ปี 2556
รายได้จากการขนส่งผูโ้ ดยสาร (ล้านบาท) (1)

ปี 2555

ปี 2554

781.1

871.4

912.2

0.6

0.7

0.7

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

619.7

639.3

585.9

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

907.8

823.8

881.5

68.3

77.6

66.5

จํานวนจุดหมายปลายทางทีใ่ ห้บริการตามตารางการบิน
(ตารางการบินในภาคฤดูหนาว / ฤดูรอ้ น) (3)

1/1

1/1

1/1

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

3/4

3/3

4/3

ร้อยละของรายได้การขนส่งผูโ้ ดยสารรวม (%)

อัตราส่วนการขนส่งผูโ้ ดยสาร (%)

หมายเหตุ:
(1)

รวมรายได้จากเทีย่ วบินแบบประจํา รายได้ค่านํ้าหนักส่วนเกิน รายได้สุทธิจากการแลกเปลีย่ นการรับขนส่งผูโ้ ดยสารสุทธิจาก
เทีย่ วบินทีด่ ําเนินการโดยสายการบินอืน่ และขายโดยบริษทั ฯ ตามความตกลงเทีย่ วบินร่วม และรายได้จากการขายทีน่ ั ่งโดยสาร
บนเทีย่ วบินของสายการบินอืน่ ซึง่ ไม่ได้เป็ นเทีย่ วบินร่วมแต่ไม่รวมรายได้จากเทีย่ วบินซึง่ ไม่ได้อยู่ในตารางการบินและไม่รวม
รายได้ค่าธรรมเนียมชดเชยค่านํ้ามันและเงินค่าประกันภัยเรียกเก็บจากผูโ้ ดยสาร

(2)

ไม่รวมเทีย่ วบินซึง่ ไม่ได้อยู่ในตารางการบินและเทีย่ วบินทีด่ ําเนินการโดยสายการบินอืน่ และขายโดยบริษทั ฯ แต่รวมเทีย่ วบินที ่
ดําเนินการโดยบริษทั ฯ และขายโดยสายการบินอืน่

(3)

ไม่รวมกรุงเทพมหานคร ตารางการบินในภาคฤดูหนาวเริม่ ตัง้ แต่วนั อาทิตย์สดุ ท้ายของเดือนตุลาคมไปจนถึงวันเสาร์สดุ ท้ายของ
เดือนมีนาคม และตารางการบินในภาคฤดูรอ้ นเริม่ ตัง้ แต่วนั อาทิตย์สดุ ท้ายของเดือนมีนาคมไปจนถึงวันเสาร์สุดท้ายของเดือน
ตุลาคมของทุกปี

2.1.3 การบริ การลูกค้า
การทําธุรกิจให้ประสบความสําเร็จได้นนั ้ นอกจากจะขึน้ อยู่กบั ปั จจัยอย่างคุณภาพและราคาสินค้าแล้ว ยังมีอกี
หนึ่งปั จจัยทีม่ องข้ามไม่ได้นนคื
ั ่ อ การบริการลูกค้า (Customer Service) ซึง่ ถือว่าเป็ นหัวใจสําคัญต่อการดําเนินธุรกิจ
ในปี 2556 บริษทั ฯ ยังคงมุ่งมันพั
่ ฒนาปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์และการบริการในทุกจุดสัมผัสอย่างต่อเนื่อง
เพื่ อ ให้ ลู ก ค้ า ในแต่ ละกลุ่มเป้ าหมายได้สมั ผัสประสบการณ์ การบินทีโ่ ดดเด่นงดงามผสานเอกลักษณ์ของความเป็ นไทย
เริ่ม ตัง้ แต่ ก ารบริก ารก่ อ นเที่ย วบิน (Pre-flight Services) การบริก ารบนเที่ย วบิน (In-flight Services) ไ ป จ น ถึ ง ก า ร
ใ ห้ บ ริ ก า ร ห ลั ง เที่ ย ว บิ น (Post-flight Services) โดยมีแ ผนการดํ าเนิ น งาน แนวคิด และภาพลัก ษณ์ ท่ีช ดั เจนภายใต้
นโยบายการบริการจากใจ (Service from the Heart) ซึ่งพนักงานการบินไทยทุกคนยึดมันมาตลอด
่
5 ทศวรรษของการ
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ให้บริการ ด้วยตระหนักดีว่าคุณภาพของการบริการลูกค้าเป็ นปั จจัยหลัก สู่ความสําเร็จของภารกิจการให้บริการการขนส่ง
และขับเคลื่อนให้บริษทั ฯ สามารถแข่งขันกับสายการบินคูแ่ ข่งได้อย่างยังยื
่ น
เพือ่ เน้นยํา้ ถึงการบริการทีเ่ ป็ นเลิศ สมํ่าเสมอ และเป็ นไปตามมาตรฐานทีต่ กลงไว้ บริษทั ฯ มีการกําหนดขัน้ ตอน
การให้บริการ (Service Operation Procedure) ในทุกจุดบริการหลัก และจัดทําข้อตกลงระดับการบริการ (Service Level
Agreement) ครบวงจรทุ ก จุ ด สัม ผัส ลูก ค้า (Customer Touch Point) ตัง้ แต่ การทํ าสํารองที่นั ง่ จนเสร็จสิ้น การเดิน ทางที่
จุดหมายปลายทาง รวมทัง้ ตรวจประเมินการให้บริการทุกจุดเหล่านัน้ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แน่ ใจได้ว่าลูกค้าของการบินไทย
ได้รบั ความพึงพอใจสูงสุดจากการใช้บริการและผลิตภัณฑ์ทม่ี คี ณ
ุ ภาพตลอดการเดินทาง
การประเมินผลและการกํากับดูแล ข้อตกลงระดับการบริการทีด่ ี นอกจากเป็ นการเสริมสร้างประสบการณ์ทด่ี ใี น
การเดินทาง (Customer Experience) ให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจภักดีต่อผลิตภัณฑ์และบริษทั ฯ (Brand Loyalty) อันเป็ น
การรักษาฐานลูกค้าเดิมให้กลับมาใช้บริการอีกแล้วยังช่วยให้เกิดการตลาดแบบปากต่อปาก (Word of Mouth) โดยเฉพาะ
จากผูบ้ ริโภคทีช่ อบพูดถึงแบรนด์หรือผลิตภัณฑ์ใดๆ ทาง Social Media (Brand Advocates) ทัง้ หลาย สําหรับรายละเอียด
ของการพัฒนาการบริการลูกค้าในแต่ละขันตอน
้
มีดงั นี้
ด้านการบริ การก่อนเที่ยวบิ น
บริษทั ฯ ได้พฒ
ั นาระบบการให้บริการผ่านอินเทอร์เน็ ต โทรศัพท์มอื ถือ หรือ Electronic and Mobile Service
เพือ่ เพิม่ ความสะดวกสบายและความรวดเร็วให้ลกู ค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับการเดินทางได้งา่ ยขึน้ อาทิ ข้อมูล
การจองบัตรโดยสาร การตรวจสอบรายละเอียดเกีย่ วกับเทีย่ วบิน ตารางบิน รวมทัง้ การเช็คอินผ่าน SMS การเช็คอินโดยใช้
2D Barcode และการสั ่งพิมพ์บตั รโดยสารขึน้ เครือ่ งบินตัง้ แต่ทบ่ี า้ น (Home Print Boarding Pass)
ด้านการบริ การบนเครือ่ งบิ น
บริษทั ฯ มุ่งเน้นการพัฒนาบริการของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน รวมถึงอาหารและเครื่องดื่มทีใ่ ห้บริการใน
หลากหลายรูปแบบ อาทิ อาหารยอดนิยมของแต่ละท้องถิน่ อาหารไทย เครือ่ งดื่มสมุนไพร และเมนูพเิ ศษในช่วงเทศกาล
สําหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิ ทีน่ ั ่ง และอุปกรณ์ระบบสาระบันเทิง ในปี 2556 บริษทั ฯ ได้ดาํ เนินการ
ปรับปรุงเครื่องบินเก่า ได้แก่ เครื่องบินแบบโบอิ้ง 747-400 จํานวน 3 ลํา ซึง่ ในปี 2555 ดําเนินการแล้วเสร็จจํานวน 3 ลํา
เครื่องบินแบบโบอิ้ง 777-200 เพิ่มอีกจํานวน 4 ลํา จากที่ได้ดําเนินการแล้วเสร็จจํานวน 4 ลํา ในปี 2555 นอกจากนี้
บริษทั ฯ ได้ดาํ เนินการออกแบบตกแต่งภายในห้องโดยสาร รวมถึงผลิตภัณฑ์บนเครื่องบิน (Service Items) ของเครื่องบิน
ใหม่ ได้ แ ก่ เครื่อ งบิ น แบบโบอิ้ ง 777-300ER โบอิ้ ง 787 และเครื่อ งบิ น แบบแอร์ บ ั ส A350-900 ตามแนวคิ ด THAI
Contemporary ซึง่ ในปี 2556 บริษทั ฯ ได้รบั มอบเครื่องบินแบบโบอิง้ 777-300ER แล้ว จํานวน 6 ลํา จะได้รบั มอบอีก 3 ลํา
ในปี 2557 เครื่องบินแบบโบอิ้ง 787 จะได้รบั มอบในปี 2557 จํานวน 4 ลํา ส่วนเครื่องบินแบบแอร์บสั A350-900 จะได้รบั
มอบลําแรกในปี 2559
อุปกรณ์และบริ การ
บริษัท ฯ ได้ป รับ กลยุ ท ธ์แ ละแผนงานด้า นการให้บ ริก ารเพื่อ ตอบสนองความคาดหวังของลู ก ค้า เพิ่ม ขีด
ความสามารถให้พร้อมต่อการแข่งขัน เพิม่ ความสะดวกสบายโดยรวมให้แก่ผโู้ ดยสารมากขึน้ โดยทีน่ ัง่ รุ่นใหม่จะกว้างขึน้
มีความสะดวกสบายสูง มีจอภาพส่วนตัวในทุกทีน่ ัง่ นอกจากนี้ ยังตกแต่งห้องนํ้ าให้มคี วามทันสมัยสวยงามและกว้างขวาง
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ขึน้ พร้อมด้วยอุปกรณ์อาํ นวยความสะดวกทีท่ นั สมัย ระบบการรับฟั งเพลงและภาพยนตร์แบบเลือกชมได้ On-demand) และมี
รายการบันเทิงให้ผโู้ ดยสารเลือกอย่างหลากหลาย ดังมีรายละเอียด ดังนี้
1) การปรับปรุงรูปแบบและคุณภาพของที่นัง่ โดยสารและระบบสาระบันเทิ ง
วัตถุประสงค์หลักของการปรับปรุงอุปกรณ์ ในเครื่องบินของบริษทั ฯ คือ การปรับปรุงอุปกรณ์ในเครื่องบิน
ทุกลําทีเ่ ป็ นแบบเดียวกัน ให้มที น่ี งโดยสารและระบบสาระบั
ั่
นเทิงลักษณะเดียวกันในแต่ละชัน้ โดยสาร
การปรับปรุงที่นัง่
ในปี 2556 บริษทั ฯ ได้ทาํ การปรับปรุงทีน่ ั ่งทุกชัน้ โดยสารของเครือ่ งบินแบบโบอิ้ง 747-400 (ลําที่ 13-18) เพิม่ เติมจาก
ปี 2555 จํานวน 3 ลํา รวมทัง้ สิ้น 6 ลํา โดยติดตัง้ เก้าอี้พร้อมจอภาพส่วนตัวและระบบสาระบันเทิงแบบ On-demand และ
ปรับปรุงที่นัง่ โดยสารในชัน้ ประหยัด ของเครื่องบินโบอิ้ง 777-200 เพิ่มอีกจํานวน 4 ลํา รวมทัง้ สิ้น 8 ลําโดยติดตัง้ จอภาพ
ส่วนตัวพร้อมระบบสาระบันเทิงแบบ On-demand
การพัฒนาทางด้านระบบสาระบันเทิ ง
บริษทั ฯ ได้ปรับปรุงระบบสาระบันเทิงทัง้ ด้านภาพและเสียงบนเครื่องบินในเส้นทางระหว่างประเทศทุกลํา
เพื่อให้มคี ุณ ภาพสูง ทันสมัยและได้มาตรฐานเดียวกันทัง้ หมด โดยจะมีจอภาพส่วนตัวในทุกชัน้ โดยสาร ระบบเพลงและ
ภาพยนตร์แบบเลือกชมได้ (On-demand) และมีรายการบันเทิงให้ผโู้ ดยสารเลือกอย่างหลากหลาย รวมทัง้ เกมส์ ข้อมูล และภาพ
เส้นทางบิน


พัฒนา ปรับปรุง Software รองรับจํานวน Content ทีเ่ พิม่ ขึน้ อาทิ e-Menu และ e-Shopping

 ให้ บ ริก าร Portable AVOD Player แก่ ผู้ โ ดยสารชัน้ ธุ ร กิ จ สํ า หรับ เที่ ย วบิ น ที่ ม ี ช ัว่ โมงบมากกว่ า

4 ชั ่วโมง ซึ่งให้บ ริก ารด้วย เครื่อ งบิน แอร์บ ัส A330-300 ที่ไม่ มีระบบสาระบัน เทิงแบบเลือกชมได้
(On-demand) และใช้เป็ นอุ ปกรณ์ สํารองบนเครื่องบินแอร์บ ัส A340-600 และโบอิ้ง 747-400 ในกรณี ท่ี
ระบบสาระบันเทิงขัดข้อง
2) การติ ดตัง้ อุปกรณ์อาํ นวยความสะดวกสําหรับธุรกิ จและการสื่อสาร
บริษทั ฯได้ดําเนินการขออนุ มตั กิ ารเปิ ดใช้งานระบบสื่อสารบนเครื่องบินจากคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติซง่ึ ในเครื่องบินใหม่แบบแอร์บสั A330-300 จํานวน 7 ลํา เครื่องบิน
ใหม่แบบแอร์บสั A380-800 จํานวน 6 ลํา โดยได้มกี ารติดตัง้ ระบบ In flight Connectivity รองรับไว้แล้ว เพื่อให้ผู้โดยสาร
สามารถติดต่อสือ่ สารกับภาคพืน้ โดยใช้โทรศัพท์เคลื่อนทีส่ ่วนตัวของตนเองในการใช้โทรศัพท์ ส่งข้อความสัน้ (SMS/MMS)
รวมถึงการใช้ Wi-Fi Internet ได้ สําหรับเครื่องบินเแบบโบอิ้ง 747-400 (ลําที่ 13-18) จํานวน 6 ลํา และ เครื่องบินเช่าแบบ
โบอิ้ง 777-300ER จํานวน 8 ลํา ผู้โดยสารสามารถติด ต่ อ สื่อ สารโดยใช้โทรศัพ ท์เคลื่อ นที่ส่วนตัว ของตนเองในการใช้
โทรศัพท์ ส่งข้อความสัน้ (SMS/MMS) และ GPRS
2.1.4 การปฏิ บตั ิ การบิน ความปลอดภัย ความมันคง
่ และมาตรฐานการบิ น
ตลอด 5 ทศวรรษที่ผ่านมา ความปลอดภัย (Safety and Security) ในการปฏิบ ัติก ารบิน เป็ น สิ่งที่บ ริษัท ฯ
ถือว่าเป็ นหัวใจสําคัญของการดําเนินธุรกิจ โดยยึดถือมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล ได้แก่ มาตรฐานของกรมการบิน
พลเรือ น (Department of Civil Aviation : DCA) องค์ก ารการบิน พลเรือ นระหว่า งประเทศ (International Civil Aviation
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Organization : ICAO) หน่ ว ยงานควบคุ ม ความปลอดภัย ด้า นการบิน ของยุ โ รป (European Aviation Safety Agency :
EASA) องค์ก รบริหารการบิน แห่งสหรัฐอเมริก า (Federal Aviation Administration : FAA) และการตรวจประเมินความ
ปลอดภัยด้านการปฏิบตั กิ ารบินของสมาคมการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (International Air Transport Association
: IATA) เป็ นแนวทางในการปฏิบตั กิ ารบิน
เพื่อความปลอดภัยสูงสุดตลอดการเดินทาง บริษ ทั ฯ มุ่ง เน้น การสรรหาบุค ลากรการบิน คุณ ภาพระดับ สากล
มาประจําฝูงบิน และกําหนดให้พ นักงานเข้ารับการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอย่า งต่อ เนื่อ ง โดยการคัดเลือกต้อง
ผ่านการตรวจสอบความพร้อมทัง้ ร่างกาย จิตใจ ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และพฤติกรรม (Behavior) และบท
ทดสอบด้านต่างๆ อาทิ การประเมินความถนัด (Aptitude Test) จิต วิท ยาการบิน (Aviation Psychology) การทดสอบ
ความสามารถและทัก ษะการบิน รวมทัง้ หลัก สูต รอบรมอีกหลายขัน้ ตอน โดยเฉพาะการฝึ กแก้ปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆ
เช่น ปั ญหาจากเครื่องยนต์ ไฟไหม้ สภาพอากาศแปรปรวน รวมถึงการร่อนลงจอดในสถานการณ์ คบั ขัน เป็ นต้น โดยใช้
เครื่องฝึ กบินจําลอง (Flight Simulator) ซึง่ เป็ นเทคโนโลยีทท่ี นั สมัย เพือ่ ให้บุคลากรเกิดความชํานาญ และสามารถประยุกต์ใช้
สิง่ ทีไ่ ด้เรียนรูใ้ นการปฏิบตั กิ ารบินจริงอย่างมีประสิทธิภาพ
บริษั ท ฯ ยัง มุ่ ง เน้ น การบริก ารลู ก ค้ า ด้ ว ยความเป็ นเลิศ มีก ารฝึ ก อบรมพนั ก งานต้ อ นรับ อย่ า งสมํ่ า เสมอ
ทัง้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ ครอบคลุมหลักสูตรการดูแลความปลอดภัยและการให้บริการแก่ผโู้ ดยสาร เพื่อ ให้พ นัก งานมี
ความรู้ค วามชํา นาญระดับ มือ อาชีพ มีท ศั นคติท่ีด ีต่ อ งานบริก าร โดยฝ่ ายบริการบนเครื่องบินจะทําการตรวจติด ตาม
ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงพัฒ นาศักยภาพแต่ล ะด้านของ
พนัก งานให้ต รงตามความจํา เป็ น เพื่อ พัฒ นาคุณ ภาพการบริก ารบนเครื่อ งบิน ให้ส นองต่อ ความต้อ งการและสร้า ง
ความพึงพอใจสูงสุดให้กบั ผู้โดยสารได้อย่างต่อเนื่อง
ในฐานะสายการบินรักษ์สงิ่ แวดล้อม บริษทั ฯ ตระหนักถึงการรักษาสภาพแวดล้อมเพื่อความยั ่งยืนในการดําเนิน
ธุรกิจ โดยสร้างมาตรการกระตุ้นให้สายการบินในภูมภิ าคพิจารณาใช้เชื้อเพลิงอากาศยานชีวภาพ (Biofuels) เพื่อลดการพึง่ พา
นํ้ ามันอากาศยานทีผ่ ลิตจากฟอสซิล และลดการปลดปล่ อ ยก๊ า ซคาร์บ อนไดออกไซด์ สู่ ช ัน้ บรรยากาศ พร้อ มกับ เร่ ง
ผลัก ดัน ให้ม ีก ารพัฒ นาการผลิต เชื้อ เพลิง อากาศยานชีว ภาพสํา หรับ ใช้ในอุตสาหกรรมการบิน
โดยภาพรวมบริษทั ฯ ยึดมาตรฐานด้านความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล และมุ่งเน้ นการพัฒนาคุณภาพการ
บริการบนเครื่องบินอย่างต่ อเนื่อง โดยคํานึงถึงเทคโนโลยีท่ที นั สมัย ใส่ใจสิง่ แวดล้อมเพื่อพัฒ นาการปฏิบตั ิการบินให้ม ี
ประสิทธิภาพ คงไว้ซง่ึ ความพึงพอใจแก่ผโู้ ดยสารเพือ่ ให้เกิดความภักดีในสินค้า (Brand Loyalty)
่ และมาตรฐานการบิน (Aviation Safety, Security and
การรักษามาตรฐาน คุณภาพ ความปลอดภัย ความมันคง
Standards) ให้เป็ นไปตามมาตรฐาน กฎเกณฑ์ ข้อบังคับและกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องในระดับสากลนัน้ ถือเป็ นปั จจัยและคุณค่า
หลักทีบ่ ริษทั ฯ ให้ความสําคัญมาอย่างต่อเนื่องในการดําเนินการธุรกิจการบินของบริษทั ฯ และได้ดําเนินนโยบายเชิงรุกใน
การดําเนินงานด้านความปลอดภัย ความมันคง
่ และมาตรฐานการบิน และพัฒนาคุณภาพของมาตรฐานในกระบวนการ
ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพือ่ สร้างความมันใจให้
่
แก่ผเู้ กีย่ วข้องทุกฝ่ ายในทุกกระบวนการดําเนินงานของบริษทั ฯ
ในปี 2556 บริษ ัทฯ เน้ น รักษามาตรฐานและข้อ พึงปฏิบ ัติ (Standard and Recommended Practices : SARP)
ขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization : ICAO) ทีก่ ําหนดให้สายการบิน
ต้องดําเนินการจัดให้มรี ะบบบริหารความปลอดภัย (Safety Management System : SMS) อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้บริษทั ฯ
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ได้ปรับปรุงคู่มอื ความปลอดภัยและคุณภาพ (THAI Safety and Quality Manual : TSQM) ซึง่ เป็ นคู่มอื ความปลอดภัยและ
คุณภาพทีค่ รอบคลุมทัง้ ฝ่ ายปฏิบตั กิ ารบินและหน่วยธุรกิจทัง้ หมดอย่างต่อเนื่อง
ในส่วนของการดําเนินงานด้านความมั ่นคงการบิน (Aviation Security) บริษทั ฯ ได้ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานข้อกําหนด
ขององค์กรและหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ในประเทศ และต่างประเทศอย่างเคร่งครัด ได้แก่ องค์การการบินพลเรือนระหว่าง
ป ระเท ศ (International Civil Aviation Organization : ICAO) ก รม ก ารบิ น พ ลเรื อ น (Department of Civil Aviation,
Thailand : DCA), Transportation Security Administration (TSA) Department of Homeland Security ป ร ะ เ ท ศ
สหรัฐอเมริกา Office of Transport Security (OTS) ประเทศออสเตรเลีย European Union (EU) Regulations และ IATA
Operation Safety Audit (IOSA) รวมถึงกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ข้อกําหนดของทุกประเทศที่บริษทั ฯ ทําการบิน บริษัทฯ มี
ระบบการบริหารจัดการด้านความมั ่นคงการบิน (Security Management System : SeMS) ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ สอดคล้องกัน
อย่างทั ่วถึงทัง้ องค์กร เพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านด้านความมันคงการบิ
่
นอยู่ในระดับมาตรฐานสากล
นอกจากนี้ บ ริษั ท ฯ ได้ ป ฏิ บ ัติ ต ามมาตรฐานการจัด การเหตุ ฉุ ก เฉิ น และภาวะวิก ฤติ (Emergency & Crisis
Response) อย่ างเข้ม งวด ยึด หลัก กฎหมาย ข้อ บังคับ ระหว่างประเทศ เพื่อ นํ ามาประยุ ก ต์ใช้ในการบริหารจัด การแก่
หน่วยงานภายใน และสถานีการบินของบริษทั ฯ เพือ่ สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ทม่ี กี ารเปลีย่ นแปลง พร้อมรับมือกับเหตุฉุกเฉิน
ทีจ่ ะเกิดขึน้ โดยศูนย์ปฏิบตั กิ ารภาวะวิกฤต (Crisis Management Operation Center : CMOC) ของบริษทั ฯ ซึ่งทําหน้าที่
เฝ้ าระวังเหตุทอ่ี าจเป็ นภัยคุกคามต่อการประกอบธุรกิจของบริษทั ฯตลอด 24 ชม. อีกทัง้ ยังมีศนู ย์ปฏิบตั กิ ารของชุดให้ความ
ช่วยเหลือแก่ผปู้ ระสพภัยฯ (Family Assistance & Support Team: FAST center) ในเทีย่ วบินของบริษทั ฯ และสายการบิน
พันธมิตรด้วย
จากมาตรฐานด้านความปลอดภัย ความมั ่นคง และมาตรฐานการบินทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ทําให้บริษทั ฯ มีความพร้อม
ในการดูแล บริหารจัดการและรับมือกับเหตุการณ์ ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังจะเห็นได้จากการดูแล บริหารจัดการ
กรณีเทีย่ วบิน TG600 วันที่ 30 สิงหาคม 2556 เส้นทางกรุงเทพฯ – ฮ่องกง ปะทะสภาพอากาศแปรปรวนก่อนลงจอดทีท่ ่า
อากาศยานฮ่องกง และกรณีเทีย่ วบิน TG679 วันที่ 8 กันยายน 2556 เส้นทางกวางโจว-กรุงเทพฯ เกิดเหตุเครื่องบินไถล
ออกนอกทางวิง่ ขณะลงจอดทีท่ า่ อากาศยานสุวรรณภูม ิ เป็ นต้น
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รายละเอียดของมาตรฐานสากลที่ฝ่ายต่างๆ และหน่ วยธุรกิ จของบริ ษทั ฯ ได้รบั มีดงั นี้
ใบรับรองมาตรฐานสากล

ฝ่ ายหรือหน่ วยธุรกิ จ

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

ISO 14001:2004
(ระบบจัดการสิง่ แวดล้อม)

ISO 50001:2011
(ระบบการจัดการด้านพลังงาน)

OHSAS 18001:2007
(มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย)

วันหมดอายุ

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 ายบริหารทัวไป
่
(สํานักงานใหญ่ สํานักงานหลักสี่
สํานักงานหลานหลวง ศูนย์-ปฏิบตั กิ าร
ทีส่ นามบินสุวรรณภูม ิ กิจการบริการ
ลูกค้าภาคพืน้ ทีส่ นามบินสุวรรณภูม)ิ
ฝ่ ายครัวการบิน

6 ตุลาคม 2558
1 พฤษภาคม 2558
27 พฤษภาคม 2559
30 มิถุนายน 2557
15 ธันวาคม 2557

ส่วนที่ 1-2 หน้าที่ 17

8 มีนาคม 2557
23 เมษายน 2559

9 มิถุนายน 2559
1 กันยายน 2558
20 มิถุนายน 2559

3 สิงหาคม 2557

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

ใบรับรองมาตรฐานสากล

ฝ่ ายหรือหน่ วยธุรกิ จ

HALAL
(มาตรฐานฮาลาล)

ฝ่ ายครัวการบิน

ฝ่ ายครัวการบิน
HACCP
Hazard Analysis and Critical Control Points
ระบบการวิเคราะห์อนั ตรายและจุดวิกฤตทีต่ อ้ งควบคุม
ในการผลิตอาหาร
GMP
(Good manufacturing practice ) ระบบการ
จัดการสุขลักษณะทีด่ 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 CivilAviation,Thailand)หน่วยซ่อม
กรมการบินพลเรือน

EASAPart-145
(European Aviation Safety Agency - Approved
Maintenance Organization)
หน่วยซ่อมองค์การความร่วมมือด้านการบินในกลุม่
สหภาพยุโรป

ฝ่ ายครัวการบิน

วันหมดอายุ
31 ธันวาคม 2556
(อยู่ระหว่างดําเนินการ
ต่อการรับรอง)
8 มีนาคม 2557

8 มีนาคม 2557

ฝ่ ายช่าง
(สนามบินดอนเมืองและสนามบิน
สุวรรณภูม)ิ
(สนามบินอู่ตะเภา)

31 ตุลาคม 2557

ฝ่ ายช่าง
(สนามบินสุวรรณภูม)ิ
(สนามบินดอนเมือง)
(สนามบินอู่ตะเภา)

25 กันยายน 2558
31 ตุลาคม 2557
31 ตุลาคม 2558

ฝ่ ายช่าง

23 มิถุนายน 2557
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31 ตุลาคม 2557

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

สิ ทธิ ประโยชน์ ด้านการส่งเสริ มการลงทุน
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 บริษทั ฯ ในฐานะรัฐวิสาหกิจซึ่งดําเนินการในรูปแบบ
ของบริษทั มหาชน ได้รบั ความเห็นชอบให้ขอรับการส่งเสริมการลงทุนสําหรับการลงทุนส่วนเพิม่ ในกิจการการขนส่งทาง
อากาศและกิจการสนับสนุนการบินอื่นๆ ได้ ยกเว้นส่วนกิจการสนับสนุนการบิน ณ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูม ิ เนื่องจาก
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) ในฐานะผู้บริหารสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมเิ ป็ นผู้ได้รบั สัมปทานในการ
ดําเนินกิจกรรมดังกล่าวจากภาครัฐ
บริษทั ฯ ได้ดําเนินการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนสําหรับจัดหาเครื่องบินต่อสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุ น (BOI) เมื่อ เดือ นเมษายน 2550 โดยยื่น ขอรับ การส่งเสริม ตามปี ท่ีม ีการรับ มอบเครื่อ งบิน ตามประเภทของ
เครื่อ งบิน ณ สิ้นปี 2556 บริษัทฯ ได้ย่นื ขอรับการส่งเสริมการลงทุนและได้รบั สิทธิบตั รส่งเสริมการลงทุนเรียบร้อยแล้ว
รวมทัง้ สิน้ 25 สิทธิบตั รสําหรับเครือ่ งบินจํานวน 75 ลํา ทีม่ กี าํ หนดรับมอบ ตัง้ แต่ปี 2552 ถึงปี 2560 ดังนี้
สิทธิบตั รที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

บัตรเลขที่
1214 (2) / 2552
1874 (2) / 2552
1446 (2) / 2554
1178 (2) / 2555
1627 (2) /2555
2006 (2) / 2555
2576 (2) / 2555
2577 (2) /2555
1220 (2) / 2556
1221 (2) / 2556
1222 (2) / 2556
1590 (2) / 2556
2355 (2) / 2556
2356 (2) / 2556
2357 (2) / 2556
2358 (2) / 2556
2359 (2) / 2556
2360 (2) / 2556
2361 (2) / 2556
2362 (2) / 2556
2363 (2) / 2556
2364 (2) / 2556

ประเภทเครือ่ งบิน
A330-300
A330-300
A330-300
A330-300
A330-300
A320-200
B777-300ER
A380-800
A330-300
A380-800
A320-200
B777-300ER
A320-200
A320-200
B777-300ER
B787-8
A320-200
B777-300ER
A320-200
B787-8
A350-900
A350-900
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วิธกี ารจัดหาเครือ่ งบิน
Financial Lease
Financial Lease
Financial Lease
Financial Lease
Financial Lease
Operating Lease
Operating Lease
Financial Lease
Financial Lease
Financial Lease
Operating Lease
Operating Lease
Operating Lease
Operating Lease
Financial Lease
Operating Lease
Financial Lease
Financial Lease
Financial Lease
Operating Lease
Operating Lease
Financial Lease

จํานวนเครือ่ งบิน (ลํา)
3
2
3
2
3
4
2
3
2
3
2
6
4
5
3
4
2
3
3
2
2
2

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

สิทธิบตั รที่
23
24
25

บัตรเลขที่
2365 (2) / 2556
2366 (2) / 2556
2367 (2) / 2556

แบบ 56-1

ประเภทเครือ่ งบิน
A350-900
B787-9
A350-900

วิธกี ารจัดหาเครือ่ งบิน
Operating Lease
Operating Lease
Financial Lease

จํานวนเครือ่ งบิน (ลํา)
6
2
2

สิทธิประโยชน์จากการได้รบั การส่งเสริมการลงทุน คือการได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลสําหรับกําไรสุทธิทไ่ี ด้
จากการดําเนินงานด้วยเครื่องบินทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมการลงทุน เป็ นระยะเวลา 8 ปี (นับจากวันทีเ่ ครื่องบินเริม่ มีรายได้จาก
การดํ าเนิ น งาน) โดยจํา นวนเงิน ที่ได้ร บั ยกเว้น ภาษีเงิน ได้นิ ติบุ ค คลนี้ รวมกัน ไม่ เกิน ร้อ ยละ 100 ของเงิน ลงทุ น จัด หา
เครื่องบินแต่ละลําในกรณีทด่ี ําเนินงานขาดทุนในระหว่างเวลาได้รบั การยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล สามารถนําผลขาดทุน
ประจําปี ทเ่ี กิดขึน้ ในระหว่างเวลาทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมการลงทุน 8 ปี ไปหักออกจากกําไรสุทธิทเ่ี กิดขึน้ ภายหลังระยะเวลา 8 ปี
นี้ มีกาํ หนดเวลาไม่เกิน 5 ปี นบั แต่วนั พ้นกําหนด 8 ปี โดยจะเลือกหักจากกําไรสุทธิของปี ใดปี หนึ่งหรือหลายปี กไ็ ด้
บริษทั ฯ ได้ยน่ื ขอใช้สทิ ธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล จากผลประกอบการปี 2553 - 2555 และได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้
นิตบิ ุคคลแล้วเป็ นจํานวน 1,499.24 ล้านบาท
2.2 การตลาดและการแข่งขัน
กลยุทธ์เพื่อการแข่งขัน มุ่งเน้ น ที่ค วามสามารถเฉพาะด้าน ของบริษัทฯ นํ าไปสู่การดําเนิ นงานที่ม ีค วามเป็ น
เอกลักษณ์และความแตกต่างจากคู่แข่งขันรายอื่นในด้านประสิทธิภาพ ความรวดเร็วในการตอบสนองต่อลูกค้า นําไปสู่การ
สร้างความแตกต่างให้กบั สินค้าและบริการของบริษทั ฯ
2.2.1 นโยบายและลักษณะตลาด
เพื่อให้งานด้านการตลาดและการขายของบริษัทฯ ดําเนิ นไปอย่างมีประสิทธิภาพก่อประสิทธิผลสูงสุดบริษัทฯ
ได้กาํ หนดนโยบายด้านการตลาดดังต่อไปนี้
การรักษาส่วนแบ่งการตลาดอย่างเหมาะสมในทุกเส้นทางบิน การบริหารผลผลิต (Production) อย่างสมดุลกับ
ปริมาณความต้องการของตลาดทัง้ ในและนอกฤดูกาลท่องเทีย่ ว การกําหนดและปรับเปลีย่ นราคาขายให้ทนั ต่อสถานการณ์
สภาวะการแข่ ง ขัน การเสริม ศัก ยภาพของแต่ ล ะเส้น ทางบิน ทัง้ เส้น ทางที่เข้า และออกจากประเทศไทย (Inbound &
Outbound destination) การบริห ารรายได้อ ย่ างมีคุ ณ ภาพในแต่ ละช่ ว งเวลาของตลาดโดยมุ่ งเน้ น การสร้างกํ าไรสูงสุด
(Optimize Revenue Quality) การขยายช่องทางการจัดจําหน่ าย การสร้างมูลค่าเพิม่ ผ่านโปรแกรมทัวร์เอื้องหลวง (Royal
Orchid Holiday) และโปรแกรมสะสมไมล์ รอยัล ออร์คดิ พลัส ( Royal Orchid Plus) โดยเฉพาะการมุ่งเน้ นการขายผ่าน
อินเตอร์เน็ตในรูปแบบของ Digital Commerce เป็ นต้น
ความก้า วหน้ าทางเทคโนโลยีแ ละสื่อ สังคมออนไลน์ ทําให้ภู ม ิท ัศ น์ ก ารท่ อ งเที่ย วปรับ เปลี่ย นไปจากเดิม มาก
สังเกตุได้จากพฤติกรรมของนักท่องเทีย่ ว ทีเ่ ปลีย่ นไป การนํ ากระแสออนไลน์ มาเป็ นช่องทางในการค้นหาข้อมูลการเดิน
ทางผ่านสื่อและสังคมออนไลน์ ก่อนหน้านี้ผโู้ ดยสารนิยมใช้บริการผ่านตัวแทนจําหน่ ายหรือติดต่อสายการบินโดยตรง แต่
ปั จจุบนั พฤติกรรมผูโ้ ดยสารนิยมค้นหาข้อมูลและจองบัตรโดยสารผ่านออนไลน์ดว้ ยตนเองมากขึน้ เนื่องจากเป็ นช่องทางที่
สะดวกรวดเร็ว ง่ายต่อการเข้าถึงโดยเน้นความคุม้ ค่าของราคาในการเดินทางเป็ นปั จจัยสําคัญอันดับต้นๆ ก่อนการตัดสินใจ
ซือ้ สินค้าหรือการบริการนัน้ ๆ
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บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

จากพฤติกรรมดังกล่าว ทําให้ทศิ ทางการตลาดของบริษทั ฯ มีการปรับเปลีย่ นกลยุทธ์การตลาดเพื่อก้าวเข้าสู่ยุค
ดิจติ อลโดยมุ่งเน้นใช้ช่องทางในโลกออนไลน์ทาํ การตลาดมากยิง่ ขึน้ บริษทั ฯ เล็งเห็นถึงความสําคัญในการตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและไลฟ์ สไตล์ของผู้โดยสารยุค ใหม่ ซึ่งกลุ่มผู้บ ริโภคใช้อินเทอร์เน็ ต
สมาร์ทโฟน และโซเชียลมีเดียต่างๆ จนกลายเป็ นส่วนหนึ่งในชีวติ ประจําวัน ดังนัน้ การใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ จึงกลายเป็ น
การท่องเทีย่ วแบบใหม่อย่างเห็นได้ชดั เจนในโลกของการสือ่ สารทีไ่ ร้พรมแดนในปั จจุบนั
นอกจากนี้ผบู้ ริโภค ยังแลกเปลีย่ นรูปถ่ายและวีดโี อคลิปผ่านทางเว็บโซเชียลมีเดียโดยใช้แอพพลิเคชันต่
่ างๆ ได้
อย่างง่ายดาย ซึง่ ปั จจุบนั โลกเราเป็ นยุคของสังคมโซเชียลมีเดีย ทีน่ กั เดินทางต้องการแบ่งบันประสบการณ์ อธิบายเนื้อหา
ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ดังนัน้ ความนิยมในการทําธุรกรรมเกีย่ วกับการท่องเทีย่ วเดินทาง โดยแสวงหาความคุม้ ค่า คุม้ ราคาที่
จ่ายไป แลกกับเรื่องราวประสบการณ์การเดินทางต่างๆ ทีน่ ํ ามาบอกเล่าได้อย่างน่ าตื่นเต้นประทับใจในสังคมออนไลน์กนั
มากขึน้
ปี 2556 ภาพรวมของธุรกิจการบินพาณิชย์ยงั มีทศิ ทางทีเ่ ติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ปั จจัยด้านการท่องเทีย่ วทีเ่ ป็ น
ปั จจัยหลักสังเกตุได้จากการทีส่ ายการบินต่างๆ เพิม่ ความถี่ของเทีย่ วบิน ขยายเส้นทางการบินใหม่ๆ เพื่อรองรับปริมาณ
ความต้องการการเดินทางของผูโ้ ดยสารทีเ่ พิม่ มากขึน้ ทัง้ ในและต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศไทยยังเป็ นแหล่งท่องเทีย่ ว
ยอดนิยมและคุม้ ค่าเงินสูงเมือ่ เทียบกับแหล่งท่องเทีย่ วอื่นๆ ในสภาวะทีเ่ ศรษฐกิจโลกยังไม่แน่นอน ยังไม่รวมปั จจัยลบต่างๆ
เช่น สถานการณ์ทางการเมืองทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ราคานํ้ามันทีย่ งั ผันผวน ภัยธรรมชาติ เป็ นต้น
ในภูมภิ าคเอเชียทีม่ กี ารขยายตัวในอัตราทีส่ ูงมาก นอกเหนือจากตลาดจีนทีไ่ ด้แรงเสริมจากกระแสความนิยมใน
การเดินทางมาประเทศไทยตามรอยภาพยนตร์ Lost in Thailand แม้ว่ารัฐบาลจีนจะออกกฎคุมเข้มเพื่อ ปราบทัวร์ศูน ย์
เหรียญ แต่ตลาดจีนมีแนวโน้มเติบโตสูงมากอย่างต่อเนื่อง ด้วยอัตราประชากรจีนทีม่ ากเป็ นอันดับหนึ่งของโลก รวมถึงกําลัง
ซื้อของนักท่องเที่ยวจีนและค่าใช้จ่ายต่อการเดินทางแต่ละครัง้ ที่เติบโตอย่างก้าวกระโดด ซึ่งส่วนหนึ่งเป็ นผลมาจากการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจจีนและระดับรายได้ท่เี พิม่ ขึน้ และยังมีการขยายตัวของตลาดใหม่เพิม่ ขึ้น เช่น อินเดียและรัสเซีย
ทําให้นกั ท่องเทีย่ วเดินทางเข้าประเทศไทยเพิม่ มากขึน้
นอกจากนี้บริษทั ฯ ยังคงมุ่งเน้นขยายตลาดทีม่ ศี กั ยภาพในเส้นทางเกาหลี โดยเชื่อมต่อเส้นทางบินเกาหลีไปยัง
ตลาดสหรัฐอเมริกาจาก 4 เทีย่ วบินเป็ น 7 เทีย่ วบินต่อสัปดาห์ การขยายการให้บริการเช่าเหมาลําในเส้นทางรัสเซียจาก
4 เทีย่ วบินเป็ น 7 เทีย่ วบินต่อสัปดาห์ ขยายเส้นทางจากเมืองอื่นๆของรัสเซียบินตรงเข้าภูเก็ต เป็ นต้น
ส่วนเส้นทางบินทีม่ คี วามต้องการในตลาดไม่มาก เพราะเป็ นช่วงนอกฤดูกาลท่องเทีย่ วสําหรับตลาดยุโรป บริษทั ฯ
จะลดจํ า นวนเที่ย วบิ น ลง อาทิ เส้น ทางสู่บ รัส เซลส์ล ดจาก 4 เที่ย วบิน เหลือ 3 เที่ย วบิน ต่ อ สัป ดาห์ ตลาดแอฟริก า
ก็เช่นเดียวกัน ลดเทีย่ วบินเหลือ 3 เทีย่ วต่อสัปดาห์ เป็ นต้น
นอกจากนัน้ กระแสการตื่นตัวไปเทีย่ วญี่ป่ ุนของคนไทยทีม่ แี นวโน้มเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่องหลังจากรัฐบาลญี่ป่ ุนได้
ประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ป่ ุน บริษทั ฯ ได้เปิ ดเที่ยวบินตรงทุกวันสู่ฮอกไกโดเมื่อปลายปี ท่แี ล้ว เพื่อรองรับการ
ขยายตัวการเดินทางไปประเทศญีป่ ่ นุ ในปี น้บี ริษทั ฯ เปิ ดจุดบินเพิม่ โดยบินตรงระหว่างกรุงเทพฯ และเชนไดเมืองทีอ่ ยูห่ า่ ง
จากโตเกียวไปทางทิศ เหนื อ 300 กิโลเมตร เป็ น จุด หมายปลายทางที่ 7 ในประเทศญี่ป่ ุน ซึ่งตลาดญี่ป่ ุนเป็ นตลาดที่ม ี
ศักยภาพสูง เป็ นเส้นทางทีท่ าํ รายได้หลักของบริษทั ฯ ปั จจุบนั บริษทั ฯ ทําการบินไปยังญี่ป่ นุ 7 เมืองได้แก่ นาริตะ ฮาเนดะ
นาโกยา โอซากา ฟูกูโอกะ ซัปโปโร และไปกลับ กรุงเทพฯ-เชนได ล่าสุด สัปดาห์ละ 3 เทีย่ วบิน โดยเริม่ ทําการบินตัง้ แต่
วันที่ 3 ธันวาคม 2556 เป็ นต้นไป
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ปั จจัยถัดมาเกิดจากแรงผลักดันกระแสการตื่นตัวของประเทศไทยในการก้าวเข้าสู่การเป็ นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) ปี 2558 นี้ ก่อให้เกิดการเดินทางเชื่อมโยงระหว่างภูมภิ าคและระหว่างประเทศอาเซียนมากขึน้ รวมถึง
ก่อให้เกิดการขยายตัวของตลาดท่อ งเที่ย วในประเทศอาเซียนอีก ด้วย ดูได้จากประเทศสายการบินในตะวันออกกลาง
เอมิเรตส์ได้ใช้ประเทศไทยเป็ น Hub เพราะแผนทีต่ งั ้ ภูมศิ าสตร์ของไทยมีโอกาสเติบโตสูงหลังจากเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ทําให้การเปิ ดเสรีการบินอาเซียนส่งผลให้ธุรกิจการบินในภูมภิ าคนี้ต่นื ตัวอย่างมาก เกิดการเพิม่ เทีย่ วบินและขยาย
เส้นทางบินมายังประเทศไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียน รวมถึงเส้นทางบินระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกันมาก
ยิง่ ขึน้ ส่วนกระแส AEC ส่งผลทําให้ประเทศในอาเซียนกลายเป็ นทีส่ นใจของนานาประเทศและกลายเป็ นจุดหมายปลาย
ทางการท่องเทีย่ วทีส่ าํ คัญ
อีกปั จจัยหนึ่งคือการขยายตัวของธุรกิจสายการบินต้นทุนตํ่า (Low Cost Carrier) ทัง้ ในประเทศและในภูมภิ าค
เอเชียแปซิฟิกอย่างต่ อเนื่อง สายการบินต้นทุนตํ่าใช้กลยุทธ์ทางด้านราคาถูก ลดต้น ทุน เป็ นแรงจูงใจในตลาดส่งผลให้
จํานวนผู้โดยสารมีการเติบโตอย่ างต่ อเนื่ อง ทัง้ นี้ สายการบินต้นทุ นตํ่ ารายล่ าสุด ไทยไลอ้อนแอร์ของกลุ่มยักษ์ ใหญ่ ในอินโดนิ เซีย
ซึง่ เริม่ เปิ ดให้บริการในประเทศไทยปลายปี 2556
ความร่วมมือกับพันธมิ ตรการบิ นสตาร์อลั ไลแอนซ์
การเป็ นส่วนหนึ่งของพันธมิตรการบินทีใ่ หญ่และมีความเข้มแข็งทีส่ ุด สามารถตอบสนองความต้องการผูโ้ ดยสาร
ในการเดินทางในโลกไร้พรมแดนได้อย่างรวดเร็วสะดวกสบายตรงตามความต้องการของลูกค้า
นอกเหนือจากการพัฒ นาฝูงบินให้ทนั สมัย และเพิม่ ความจุ/ความถี่ของเที่ยวบินไปยังตลาดที่มศี กั ยภาพแล้ว
ความร่วมมือกับพันธมิตรการบินฯก็เป็ นหนึ่งในกลยุทธ์สาํ คัญทีบ่ ริษทั ฯ ใช้เพื่อตอบสนองสภาวการณ์การแข่งขันทีร่ ุนแรง
ในปั จจุบนั โดยการดําเนินกลยุทธ์เพือ่ เพิม่ รายได้จากการขายภาคธุรกิจระหว่างประเทศผ่านเครือข่ายของสตาร์อลั ไลแอนซ์
และการทุ่มเทความร่วมมือในการดําเนินโครงการหลักๆ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการทีม่ คี ุณค่า
สูงสุดให้แก่ลูกค้า และการประสานผลประโยชน์ ร่วมกันของสมาชิก ได้แก่ การให้บริการลูกค้าร่วมกัน (Common Customer
Servicing) การเพิม่ สิทธิประโยชน์เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าทีเ่ ป็ นสมาชิกโปรแกรมสะสมไมล์ (Frequent Flyer
Program Benefits & Recognition) การตรวจรับบัตรโดยสารเพียงครัง้ เดียวตลอดเส้นทางการบิน (Through Check-in)
การให้บริการพิเศษด้านสัมภาระแก่ลูกค้าคนสําคัญ (Priority Baggage Delivery) เป็ นต้น ดังนัน้ บริษทั ฯ ในฐานะหนึ่งใน
สมาชิกผูร้ ่วมก่อตัง้ เครือข่ายพันธมิตรการบินสตาร์อลั ไลแอนซ์ในปี 2540 มีความยินดีในการต้อนรับสายการบินอี วี เอ
แอร์ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้าเป็ นพันธมิตรการบินรายล่าสุดในกลุ่มสตาร์อลั ไลแอนซ์ ซึ่งถือเป็ นสมาชิก
ลําดับที่ 28 ล่าสุดทําให้พนั ธมิตรการบินสตาร์อลั ไลแอนซ์มสี ายการบินในกลุ่มทัง้ หมด 28 สาย ซึ่งประกอบด้วย สายการบิน
เอเดรีย สายการบินเอเจียน สายการบินแคนาดา สายการบินไชน่ า สายการบินนิวซีแลนด์ สายการบินออลนิปปอน สาย
การบิน เอเชีย น่ า สายการบิน ออสเตรีย น สายการบินเอวิอ องกา สายการบิน บรัสเซลส์ สายการบิน โคปา สายการบิน
โครเอเชีย สายการบิน อียิป ต์ สายการบิน เอธิโอเปี ย น สายการบิน ล็อ ตโปแลนด์ สายการบิน ลุ ฟ ฮัน ซ่ า สายการบิน
สแกนดิเนเวียน สายการบินเซินเจิน้ สายการบินสิงคโปร์ สายการบินเซาต์แอฟริกา สายการบินสวิสอินเตอร์เนชันแนล
สายการบินแทม สายการบินแท็ปโปรตุเกส การบินไทย สายการบินตุรกี สายการบินยูไนเต็ด และสายการบินยูเอส โดยมี
เครือ ข่ า ยการบิน ครอบคลุ ม กว้า งขวางทัว่ โลกมากยิ่งขึ้น ถึง 1,329 สนามบิน ใน 194 ประเทศ ด้ว ยเที่ย วบิน 21,900
เทีย่ วบินต่อวัน มีหอ้ งรับรองพิเศษรองรับผูโ้ ดยสารทัวโลกไม่
่
น้อยกว่า 1,000 แห่ง ครองความเป็ นพันธมิตรการบินทีใ่ หญ่
่
ส่ ดุ ในขณะนี้
มีเครือข่ายการบินกว้างขวางครอบคลุมทัวโลกมากที
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การมีภาพลักษณ์ของสายการบินระดับโลก (Global Brand Image) กว้างขวางไปไกลแม้ในจุดบินหรือในภูมภิ าค
ทีบ่ ริษทั ฯ มิได้ทาํ การบินไปถึง ถือเป็ นความภาคภูมใิ จทีส่ ายการบินสมาชิกทุกสาย รวมทัง้ บริษทั การบินไทยได้เป็ นส่วน
หนึ่งของพันธมิตรการบินทีใ่ หญ่และมีความเข้มแข็งทีส่ ุด สามารถตอบสนองความต้องการผูโ้ ดยสารในการเดินทางในโลก
ยุคไร้พรมแดน (Globalization) ได้อย่างรวดเร็วและสะดวกสบายมากยิง่ ขึน้
ความร่วมมืออื่นๆ ทีบ่ ริษทั ฯ ได้มสี ว่ นร่วมอย่างต่อเนื่องในเครือข่ายสายการบินพันธมิตรกลุ่มสตาร์อลั ไลแอนซ์คอื
การออกบัตรโดยสารรอบโลก (Round-the-World-Fare) ซึง่ เป็ นหนึ่งในสินค้าขายดี บัตรโดยสารเซอร์เคิล (Circle Fares)
บัตรโดยสารแอร์พาส (Air Passes) ซึง่ ลูกค้าสามารถซือ้ ได้จากสํานักงานขายและผ่านทางเว็บไซต์ www.staralliance.com
และความร่วมมือด้านการขายบัตรโดยสารให้กบั ภาคธุรกิจระหว่างประเทศ (Global Corporate Sales) ทีบ่ ริษทั ฯ ร่วมมือ
กับสายการบินสมาชิกในเครือฯ เพือ่ การขายให้กบั บริษทั ข้ามชาติขนาดใหญ่ (Multinational Company) ทีม่ สี าํ นักงานใหญ่
อยู่ในภูมภิ าคยุโรป และอเมริกา เป็ นต้น
2.2.2 แผนบริ หารรายได้และพัฒนาช่องทางการจัดจําหน่ าย (Revenue Management & Distribution Chanel)
การสร้างประสิทธิผลทางการตลาดด้วยการเพิม่ ช่องทางการจัดจําหน่ าย มีผลต่อการขยายตลาดผูบ้ ริโภคให้เพิม่
มากขึน้ ดังนัน้ รูปแบบการให้บริการเพื่อเป็ นการเพิม่ ประสิทธิภาพของช่องทางการจัดจําหน่ ายบัตรโดยสาร และอํานวย
ั นาการให้บริการชําระค่าบัตรโดยสารผ่านธนาคารพาณิชย์และตู้ ATM
ความสะดวกรวดเร็วยิง่ ขึน้ ทางบริษทั ฯ จึงได้พฒ
ต่างๆ กว่า 5,000 แห่งทั ่วประเทศ ตลอด 24 ชัวโมง
่
ซึ่งถือเป็ นทางเลือกอีกช่องทางหนึ่งที่เพิม่ ความสะดวกสบายให้กบั
ผูโ้ ดยสารมากยิง่ ขึน้ ทัง้ ยังสะดวกในการทําธุรกรรมในการชําระค่าบัตรโดยสาร และเป็ นการเพิม่ ศักยภาพในการแข่งขันของ
บริษทั ฯ นอกจากนัน้ ยังได้พฒ
ั นาบริการชําระค่าบัตรโดยสารผ่าน Counter Service ได้ทุกสาขาทัวประเทศไทย
่
ซึง่ ถือเป็ น
Payment Gateway เพือ่ อํานวยความสะดวก ในการให้บริการรับชําระค่าบัตรโดยสารเพิม่ ขึน้ อีกช่องทางหนึ่งด้วย
นอกจากนี้ทางบริษทั ฯ ยังเพิม่ แผนการพัฒนาทางการตลาดระบบใหม่ดว้ ยรายการสะสมไมล์ Royal Orchid Plus
( New Loyalty System) โปรแกรมสะสมไมล์ รอยัล ออร์คดิ พลัส สําหรับนักเดินทางทีเ่ ป็ นสมาชิกกับบริษทั ฯ ซึง่ มีกว่า 2.4
ล้านคนทัวโลก
่
เป็ นรายการสะสมไมล์ทส่ี ร้างสรรค์สทิ ธิประโยชน์สาํ หรับสมาชิกมาโดยตลอด 20 ปี โดยสมาชิกสามารถรับ
ไมล์ซ่งึ เป็ นแต้มสะสมจากการเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางต่างๆ ถึง 1,356 สนามบิน ใน 193 ประเทศทัวโลกด้
่
วยบัตร
โดยสารการบินไทย และบริษทั สายการบินในกลุ่มพันมิตรสตาร์อลั ไลแอนซ์ รวมถึงการใช้บริการกว่า 50 คูส่ ญ
ั ญาท่องเทีย่ ว
ด้วยวิธกี ารสะสมไมล์หลายรูปแบบ เพื่อให้สมาชิกสะสมไมล์ รอยัล ออร์คดิ พลัส สามารถเป็ นเจ้าของรางวัลได้หลากหลาย
ช่องทางและรวดเร็วยิง่ ขึน้ ดังนัน้ เพือ่ เป็ นการตอบสนอง Lifestyle และความต้องการของผูโ้ ดยสารทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปในยุค
ดิจติ อล บริษทั ฯ ตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาระบบให้มคี วามทันสมัยและรวดเร็วมากยิง่ ขึน้ เป็ นการรองรับการ
แข่งขันทางธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัย โดยให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงบริการของบริษัทฯ ได้อย่างรวดเร็วผ่านระบบ
New Loyalty Program
ดังนัน้ การพัฒนาระบบการตลาดรูปแบบใหม่ทไ่ี ด้มกี ารปรับเปลีย่ นนี้จงึ เป็ นการเพิม่ ช่องทางการหาลูกค้ารายใหม่
และยังสามารถรักษาฐานลูกค้าเดิม ทัง้ ยังสามารถส่งเสริมและสนับสนุ นกิจกรรมการตลาดของบริษทั ฯ ได้เป็ นอย่างดี ทําให้
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ มีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
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นอกจากนี้ทางบริษทั ฯ ยังได้เพิม่ แผนการพัฒนาระบบการท่องเทีย่ วทัวร์เอื้องหลวง (Global Tour Management
System) เพื่อ เป็ นการสร้า งและขยายฐานเครือ ข่า ยการซื้ อ ขายโปรแกรมการท่ อ งเที่ย วทัว ร์เอื้อ งหลวงผ่ า นช่ อ งทาง
อินเทอร์เน็ตเพือ่ เพิม่ กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายมากยิง่ ขึน้ รวมถึงสนับสนุ นกระบวนการทางการตลาดด้วยการสร้างแพ็คเกจทัวร์ท่ี
หลากหลายเพือ่ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป้ าหมายได้มากยิง่ ขึน้
ในยุคดิจติ อลคงใม่มใี ครปฏิเสธระบบโซเชียลเน็ตเวิรค์ (Social Network) ซึ่งเป็ นระบบทีส่ ามารถกระจายข่าวสาร
การให้บริการ ได้อย่างรวดเร็วและค่อนข้างมีประสิทธิภาพ อิทธิพลของสือ่ ออนไลน์ได้กลายเป็ นเข็มทิศกําหนดวิถชี วี ติ ให้กบั
มนุษย์จนกลายเป็ นส่วนหนึ่งในชีวติ ประจําวันไปโดยไม่ทนั รูต้ วั
ดังนัน้ นอกเหนือจากการให้บริการข้อมูลของบริษทั ฯ ผ่านทางเว็บไซด์ (www.thaiairways.com) แล้วปั จจุบนั จึงมี
รูปแบบของการทําการตลาดผ่านสือ่ สังคมออนไลน์ โดยสามารถเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ของบริษทั ฯ ผ่าน
ช่ อ งทางสื่อ ออนไลน์ อาทิ Facebook, Twitter, Instagram, Line หรือ แอพพลิเ คชัน่ ต่ า งๆ เพื่อ สร้า งการรับ รู้ (Brand
Awareness) การมีส่ ว นร่ว มของลู ก ค้า (Customer Engagement) ในการแสดงความคิด เห็น การให้บ ริก ารของบริษัท ฯ
รวมถึ ง ข่ า วสารประชาสัม พัน ธ์ อีก ทัง้ โปรโมชัน่ ต่ า งๆ ที่ท างบริษั ท ฯ จัด ขึ้น เป็ นการเชื่อ มโยงเครือ ข่ า ย (Network
Relationship) ระหว่างเพื่อนและคนรูจ้ กั เพื่อก่อให้เกิดการบอกเล่าปากต่อปาก (Word Viral) ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และ
บริษทั ยังสามารถรับฟั งความคิดเห็นของลูกค้าได้ชดั เจนรวดเร็ว ทําให้เข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าได้มากยิง่ ขึน้
ภายหลังการเปิ ดตัวช่องทางการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ LINE Official Account ในช่วงทีผ่ ่านมา ผลสํารวจพบว่า
บริษทั ฯ ประสบความสําเร็จทางการตลาดผ่านช่องทางสื่อชนิดนี้มากพอสมควร ดังนัน้ จึงเป็ นการจุดประกายสร้างสรรค์
การตลาดในรูปแบบใหม่นัน่ คือ LINE Camera ซึ่งเป็ นการเพิม่ สีสนั ในการสื่อสารทีน่ ่ าสนใจ และสนุ กสนานผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ อีกทัง้ ยังเป็ นการขอบคุณลูกค้าทีใ่ ห้การสนับสนุนบริษทั ฯ ด้วยดีเสมอมา โดยบริษทั ฯ ได้คดิ รูปแบบสติกเกอร์ไลน์
ซึง่ ประกอบไปด้วยรูปกัปตัน พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหญิงและเครื่องบิน เพิม่ เติมด้วยอุปกรณ์ใหม่สาํ หรับการตกแต่ง
ภาพ และใช้สาํ หรับการส่งข้อความ การโหลดสติก๊ เกอร์ทใ่ี ช้แสดงอารมณ์ (Icon Line Emotion) ผ่านการพูดคุยด้วยความ
น่ารัก ผ่าน LINE Application ทีเ่ ป็ นการสือ่ สารช่องทางใหม่ทน่ี ิยมกันเป็ นอย่างมากในปั จจุบนั
นอกจากนี้การสร้างกรุ๊ป Chat และการแชร์ภาพ วีดโี อ เสียง ระหว่างการสนทนา ยังเป็ นการสร้างความประทับใจ
ในการให้บริการทีท่ นั สมัยมีเอกลักษณ์ และสามารถทัดเทียมกับคู่แข่งขันทางธุรกิจ ซึ่งการบินไทยเป็ นสายการบินแรกใน
การใช้แอพพลิเคชั ่น LINE Camera ในการเข้าถึงพฤติกรรมและไลฟ์ สไตล์ของผูโ้ ดยสารยุคใหม่ รวมถึงสามารถตอบสนอง
ความต้องการของผูโ้ ดยสารทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปอย่างรวดเร็วในโลกยุคดิจติ อล
2.2.3

สภาวะอุตสาหกรรมการบิ นและการแข่งขัน

ในปี 2556 จากสถาณการณ์ วกิ ฤติ Euro zone ส่งผลให้สภาวะเศรษฐกิจโลกมีการชะลอตัว โดย IMF ปรับ ลด
ประมาณการเศรษฐกิจโลกลงอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดประมาณการเติบโตทางเศรษฐกิจโลกอยู่ทร่ี อ้ ยละ 2.9 ซึง่ ตํ่ากว่าปี 2555
ทีร่ อ้ ยละ 3.2 ปั จจัยหลักมาจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่และประเทศกําลังพัฒนาซึง่ เป็ นแรง
ขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจโลก
โดยเฉพาะประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็ นอันดับ 2 ของโลกได้ดําเนินการปฏิรูป
โครงสร้างทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องโดยเน้นการบริโภคภายในและลดการพึง่ พาการส่งออกและการนํ าเข้าสินค้า แม้ว่า
รัฐบาลจีนได้ผลักดันมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะการลงทุนและโครงสร้างพืน้ ฐาน แต่การเติบโตทาง
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เศรษฐกิจในจีนก็ไม่ได้เติบโตแบบก้าวกระโดดอย่างทีผ่ ่านมา จึงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิด
ใหม่และกําลังพัฒนาโดยเฉพาะกลุม่ ประเทศกําลังพัฒนาในเอเชีย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) เนื่องจากมีการค้า
การลงทุนและการเชื่อ มโยงทางเศรษฐกิจระหว่างกัน สูง ประกอบกับ สภาวะเศรษฐกิจถดถอยในยูโรโซนจากวิกฤตหนี้
สาธารณะและการเงิน ที่ย งั คงยืดเยื้อ ขณะที่อ ัตราการว่างงานอยู่ในระดับ สูงที่ร้อ ยละ 12.2 อีกทัง้ เศรษฐกิจของประเทศ
สหรัฐอเมริกามีการฟื้ นตัวช้าและเปราะบางเป็ นผลจากความไม่แน่ นอนทางนโยบายการเงินการคลัง รวมถึงมีความเสีย่ ง
ทางด้านการปรับขยายเพดานหนี้ และการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี ท่ตี ้องตกลงกันอีกครัง้ ในต้นปี 2557 โดย
หน่ วยงานราชการต้องปิ ดดําเนินการ (Government Shutdown) เป็ นเวลากว่า 2 สัปดาห์ ช่วงเดือนตุลาคม 2556 เนื่องจาก
ไม่ได้ขอ้ สรุปในเรือ่ งดังกล่าวซึง่ ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความเชือ่ มันของนั
่
กลงทุนเป็ นอย่างมาก
ในขณะเดียวกันราคานํ้ามันในตลาดโลกทีม่ รี ะดับราคาและความผันผวนค่อนข้างสูงตามสถานการณ์ทเ่ี กิดขึน้ โดย
ปั จจัยเสีย่ งหลักมาจากสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมืองในประเทศผูผ้ ลิตนํ้ามันโดยเฉพาะภูมภิ าคตะวันออกกลางและ
แอฟริกาเหนือทีเ่ ป็ นประเทศสมาชิกกลุ่มโอเปก ซึง่ ส่งผลกระทบต่อการผลิตและส่งออกนํ้ามันดิบ รวมถึงสถานการณ์ความ
ไม่สงบในประเทศซีเรียทีก่ ลายเป็ นประเด็นทางการเมืองระหว่างประเทศและความขัดแย้งกรณีโครงการนิวเคลียร์ระหว่าง
ประเทศอิหร่านและตะวันตก แม้จะสามารถบรรลุขอ้ ตกลงได้แต่ยงั คงต้องติดตามสถานการณ์ ต่อไปกรณีหากไม่สามารถ
ปฏิบตั ติ ามข้อตกลงได้ อีกทัง้ ราคานํ้ามันยังคงผันผวนไปตามสภาวะเศรษฐกิจโลก รวมถึงอัตราแลกเปลีย่ นและการเก็งกําไร
ในตลาดซื้อขายนํ้ามันอีกด้วย ส่งผลให้การคาดการณ์ราคานํ้ามันทําได้ยาก
จากสภาวะเศรษฐกิจทีม่ แี นวโน้มชะลอตัวและความไม่แน่ นอนของราคานํ้ ามัน สายการบินจึงต้องเผชิญกับความ
เสีย่ งจากความผันผวนทีเ่ กิดขึน้ ซึ่งจะส่งผลต่อการประกอบการของสายการบินโดยตรงเพราะต้นทุนหลักของสายการบิน
โดยทัวไป
่ คือพลังงานเชือ้ เพลิง ราคานํ้ามันจึงเป็ นปั จจัยการผลิตทีส่ าํ คัญและมีสดั ส่วนของต้นทุนสูง เมือ่ นํ้ามันเชือ้ เพลิงในส
ต๊อกมีราคาต้นทุนสูงทําให้เกิดการเสียเปรียบทางธุรกิจกับคูแ่ ข่งได้เช่นกัน
นอกจากนี้สภาวะเศรษฐกิจยังเป็ นปั จจัยทีส่ ่งผลต่อความต้องการเดินทางและการใช้จ่าย และทีส่ ําคัญการแข่งขัน
ระหว่างสายการบินด้วยกันยังคงทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็ นการขยายเครือข่ายเส้นทางบิน ฝูงบิน และการ
แข่งขันด้านราคา ทัง้ จากสายการบินภูมภิ าคตะวันออกกลาง สายการบินต้นทุนตํ่า และการเพิม่ ศักยภาพ โดยการรวมตัว
ของกลุ่มสายการบินในลักษณะต่างๆ เพื่อเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึง่ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเปลีย่ นแปลง
ภูมทิ ศั น์ (Landscape) ของการแข่งขันในหลายๆ ภูมภิ าคในอุตสาหกรรมการบิน ดังนัน้ การปรับตัวของสายการบินควบคู่
กับการวางกลยุทธ์ในการบริหารจัดการอย่างชัดเจนรอบคอบ และสอดคล้องทันต่อเหตุการณ์ จึงเป็ นสิง่ ทีม่ คี วามสําคัญต่อ
การดําเนินงานเพือ่ รักษาความยังยื
่ นของสายการบิน
ดังนัน้ เพื่อรับมือกับความท้าทายดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ได้มกี ารทบทวนและปรับกลยุทธ์ เพื่อเตรียมพร้อม
รองรับสถานการณ์ ต่างๆ ที่เกิดขึน้ หรือมีค วามเป็ นไปได้ท่จี ะเกิดขึ้น ให้ครอบคลุมครบถ้วนในทุกด้าน ทัง้ ในแง่ก ารเพิม่
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการต้นทุน การบริหารจัดการการใช้น้ํามันอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการประกันราคานํ้ามัน
ล่วงหน้าเพือ่ ลดความเสีย่ งจากความผันผวนของราคานํ้ามันในตลาดโลก การเพิม่ ศักยภาพความสามารถในการแข่งขัน การ
พัฒนาเส้นทางบิน พร้อมทัง้ ปรับเปลี่ยนตารางบินและแบบเครื่องบินให้สอดคล้องกับปริมาณความต้องการเดินทางของ
ผูโ้ ดยสาร ควบคู่กบั การดําเนินกิจกรรมทางการตลาดและการขาย เพือ่ กระตุน้ ความต้องการสําหรับการเดินทางโดยการใช้
บริการสายการบินให้เป็ นไปอย่างต่อเนื่อง
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นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังติดตามการดําเนินมาตรการต่างๆ ตามแผนกลยุทธ์อย่างสมํ่าเสมอในทุกส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ด้านการนํ าระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ มาใช้ เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในงานบริการและการปฏิบตั ิงาน
รวมทัง้ ยังมีการวางแผนรองรับเหตุการณ์ ความไม่แน่ นอนต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์
ต่างๆ ได้รวดเร็วและทันท่วงที
สภาวะการขนส่งผูโ้ ดยสารทางอากาศ
การขนส่งผูโ้ ดยสารในระยะทางไกลโดยการขนส่งทางอากาศ มีบทบาทสําคัญในการเดินทางท่องเทีย่ วระยะไกล
และการเดิน ทางระหว่า งประเทศเป็ น อย่ า งมาก ซึ่ง จากสถิติข องการท่ อ งเที่ย วแห่ งประเทศไทย พบว่า นั ก ท่ อ งเที่ย ว
ต่างประเทศเดินทางเข้ามาในประเทศไทยทางอากาศมีจาํ นวนมากทีส่ ดุ
ทางสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (International Air Transportation Association : IATA) ได้คาดการณ์
การเติบโตของภาคอุตสาหกรรม (ณ ตุลาคม 2556) ว่าปริมาณการขนส่งผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศทางอากาศโดยรวมในปี
2557 จะขยายตัวเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 6.4 ซึง่ สูงกว่าการคาดการณ์เมื่อปี ก่อน ส่วนปริมาณการขนส่งผู้โดยสารระหว่างประเทศ
ทางอากาศโดยรวมในปี 2556 (มกราคม-กัน ยายน) ได้ข ยายตัวเพิม่ ขึ้นร้อ ยละ 5.2 โดยภูมภิ าคเอเชียมีการขยายตัวใน
อัตราสูงกว่าทีร่ อ้ ยละ 7.2 ซึง่ เพิม่ ขึน้ จากอัตราการขยายตัวของทัง้ ปี 2555
ทัง้ นี้การทีส่ ภาวะตลาดภูมภิ าคเอเชียได้มกี ารขยายตัวอย่างต่อเนื่องนัน้ ส่วนใหญ่มาจากอุปทานทีม่ ขี นาดใหญ่
ของประเทศจีนยังคงมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ในขณะทีภ่ ูมภิ าคทีป่ ริมาณการขนส่งผู้โดยสารระหว่างประเทศทาง
อากาศเติบโตมากทีส่ ุดคือ ภูมภิ าคตะวันออกกลางมีอตั ราการขยายตัวร้อยละ12 ซึ่งเป็ นผลมาจากการทีส่ ายการบินจาก
กลุ่มประเทศตะวันออกกลางทีม่ ศี กั ยภาพสูง ยังคงขยายเครือข่ายให้ครอบคลุมไปยังทั ่วทุกภูมภิ าคของโลก
ในส่วนของอุตสาหกรรมการบินของภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษทั โบอิ้ง ซึ่งเป็ นผูผ้ ลิตเครื่องบินราย
สําคัญ ได้คาดการณ์ ว่า ภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มแี นวโน้มทีจ่ ะเป็ นตลาดทีม่ จี าํ นวนผูโ้ ดยสารเพิม่ ขึน้ มากทีส่ ดุ ของ
โลก เนื่องจากเป็ นประเทศทีม่ กี ารขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงมาก โดยเฉพาะเมื่อมีการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่าง
เป็ นทางการในปี 2558 จะส่งผลเป็ นปั จจัยกระตุ้นสําคัญ ให้เกิดการเดินทางทางอากาศมากขึน้ นอกจากนี้ บริษัท โบอิ้ง
ยังเห็นว่า อุตสาหกรรมการบินของโลกจะย้ายฐานจากภูมภิ าคอเมริกาและยุโรปมาอยู่ทภ่ี ูมภิ าคเอเชีย โดยคาดว่าในอีก
20 ปี ขา้ งหน้าภูมภิ าคเอเชียจะมีสว่ นแบ่งตลาดเพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 35 ในปั จจุบนั เป็ นร้อยละ 50
สําหรับประเทศไทยในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี 2556 จากการเติบโตทางเศรษฐกิจภายในประเทศ และการ
ท่องเทีย่ วของประเทศไทยทีแ่ ข็งแกร่ง สร้างบรรยากาศทีด่ ตี ่อนักท่องเทีย่ ว ทําให้จาํ นวนนักท่องเทีย่ วมีการเติบโตอย่าง
ต่อ เนื่ อ ง โดยจํานวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศไทยใน 3 ไตรมาสแรกของปี 2556 มีจํานวนเพิ่มขึ้นเป็ น 19.7 ล้า นคน
ซึ่งสูงกว่า ช่วงเดีย วกัน ของปี ก่อ นถึงร้อ ยละ 23.2 และหากมองภาพรวมของปริมาณผู้โดยสารทุกประเภททีเ่ ดินทางทาง
อากาศเข้า-ออกประเทศไทยในปี 2556 (มกราคม-สิงหาคม) มีสายการบินที่ทําการบินประจํา (Schedule Flight) ระหว่าง
ประเทศรวม 108 สายการบิน ทําการขนส่งผูโ้ ดยสารรวม 32.6 ล้านคน เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 17.8 (ทีม่ า: การท่าอากาศยานแห่ง
ประเทศไทย) เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2555 โดยเป็ นผู้โดยสารของบริษทั ฯ จํานวน 9.9 ล้านคน เพิม่ ขึ้นร้อยละ
10.4 ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ยังคงเป็ นผูน้ ําตลาดทีม่ สี ว่ นแบ่งตลาดผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศมากทีส่ ดุ คือร้อยละ 30.4
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การแข่งขันของอุตสาหกรรมการบิ นภายในประเทศ
ปริมาณผู้โดยสารทางอากาศภายในประเทศในปี 2556 คงมีการขยายตัวเพิม่ ขึน้ ต่อเนื่อง ตัง้ แต่ไตรมาสแรก
ทัง้ จากนัก ท่อ งเที่ย วชาวไทยและนัก ท่อ งเที่ย วต่ างชาติท่มี ีการเดิน ทางในประเทศไทย โดยเฉพาะจากจีน รัส เซีย และ
มาเลเซีย ทีน่ ิยมท่องเทีย่ วตามเมืองหลักทีส่ าํ คัญ อาทิ เชียงใหม่ หาดใหญ่ และภูเก็ต ซึง่ ทําให้ปี 2556 (มกราคม-สิงหาคม)
มีปริมาณผู้โดยสารจากสายการบินที่ทําการบินประจํา (Schedule Flight) ภายในประเทศเพิม่ ขึน้ เป็ น 13.4 ล้านคน ซึ่งมี
อัตราสูงกว่าช่วงเดียวกันของปี ก่อนถึงร้อยละ 27.1 ปั จจุบนั สายการบินทีท่ ําการบินประจําภายในประเทศมีจํานวนทัง้ สิ้น
7 สายการบิน ได้แก่ การบินไทย บางกอกแอร์เวย์ เอสจีเอแอร์ไลน์ ไทยแอร์เอเชีย นกแอร์ โอเรียนไทยแอร์ไลน์ และกานต์
แอร์ โดยบริษทั ฯ ยังคงเป็ นสายการบินที่มกี ารขนส่งผู้โดยสารมากที่สุดเป็ นจํานวน 4.0 ล้านคน คิดเป็ นส่วนแบ่งตลาด
ร้อยละ 30
นอกจากนี้พฤติกรรมของคนในประเทศทีห่ นั มาให้ความสําคัญกับการท่องเที่ยวเพิม่ มากขึน้ จากแผนพัฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 ได้คํานึงถึงความสําคัญของการท่องเทีย่ วในฐานะเป็ นภาคบริการทีเ่ สริมสร้างความ
เข้ม แข็ง ทางเศรษฐกิจ ของประเทศ โดยได้กํ า หนดให้ ก ารท่ อ งเที่ย วจัด อยู่ ในยุ ท ธศาสตร์ก ารเพิ่ม สมรรถนะและขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยการปรับโครงสร้างของการบริการบนพืน้ ฐานการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
มีประสิทธิภาพและยั ่งยืน ให้ความสําคัญกับการเพิม่ ผลิตและการสร้างมูลค่าเพิม่ ของสินค้าซึ่งมีเป้ าหมายให้ประเทศไทยมี
รายได้จากนักท่องเทีย่ วต่างประเทศเพิม่ ขึน้ โดยเฉลีย่ ร้อยละ 7 – 8 ต่อปี และให้คนไทยท่องเทีย่ วในประเทศเพิม่ ขีน้ ไม่ต่ํา
กว่าร้อยละ 3 ต่อปี ดังนัน้ เมื่อพฤติกรรมการท่องเทีย่ วของคนในประเทศสูงขึน้ และให้ความสําคัญกับการเทีย่ วในประเทศ
มากยิง่ ขึน้ ดังนัน้ อัตราการใช้บริการขนส่งทางอากาศจึงเพิม่ สูงขึน้ ตามลําดับ
การแข่งขันในอุตสาหกรรมการบินระหว่างประเทศ
ในปี 2556 ภาพรวมของอุต สาหกรรมการบิน ระหว่า งประเทศของภูมภิ าคเอเชีย ตะวันออกเฉี ย งใต้ ในการ
เตรียมก้าวเข้าสู่การเป็ นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ได้ก่อให้เกิดกิจกรรมต่างๆ มากมาย ทัง้ การค้า การลงทุน
และการท่องเทีย่ ว ส่งผลให้เกิดความเติบโตทางเศรษฐกิจ และก่อให้เกิดการเดินทางเชื่อมโยงระหว่างภูมภิ าคมากยิง่ ขึน้
นอกจากนี้ การเปิ ด AEC ยังก่อ ให้เกิด ปั จจัย สนับ สนุ น ธุร กิจ การบิน อีก ประการคือ การเปิ ด เสรีก ารบิน อาเซีย น ในปี
2556 ได้ทาํ ให้เกิดการเพิม่ เทีย่ วบินและขยายเส้นทางการบินมายังประเทศอาเซียน และเส้นทางการบินระหว่างประเทศ
สมาชิกอาเซียนมากยิง่ ขึน้ ทําให้การแข่งขันระหว่างสายการบินเข้มข้นมากยิง่ ขึน้ ขณะเดียวกันประเทศไทยซึ่งนับว่ามี
ความได้เปรีย บด้านทําเลทีต่ งั ้ ทางภูม ศิ าสตร์ทีม่ พี รมแดนติด กับ ประเทศอาเซีย นถึง 4 ประเทศ และมีจุด แข็งจากการ
เติบโตของธุรกิจการบินอย่างโดดเด่นในภูมภิ าค ทําให้มแี นวโน้มว่า ธุรกิจการบินจะมีโอกาสทีจ่ ะขยายตัวเพิม่ ขึน้ อย่าง
ต่อเนื่องในอนาคต
ในส่วนของบริษทั ฯ ได้มกี ารพัฒนาผลิต ภัณ ฑ์ข องบริษ ัท ฯ ให้ท นั สมัย พร้อ มเพิ่ม ศัก ยภาพการให้บ ริก ารที่
เหนื อ ระดับ ที่ต อบสนองความต้อ งการของลูก ค้า รวมทั ง้ ติด ตามปรับ กลยุ ท ธ์ก ารดํา เนิ น งานให้ส อดคล้อ งกับ
สถานการณ์ แ ละสภาพแวดล้อ มที่เ ป็ น มีผ ลกระทบต่ อ ธุ ร กิจ การบิน อย่ า งใกล้ช ิด และสมํ่า เสมอ รวมทัง้ มีก ารติด ตาม
การดํา เนิ น การอย่ า งรอบด้า นเพื่อ ให้รวดเร็วและเหมาะสมทัน ต่อ สถานการณ์ พร้อมทัง้ มีการเตรียมความพร้อมการ
บริการในทุกๆ ด้านเพือ่ รองรับการเข้าสู่การเป็ นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

ส่วนที่ 1-2 หน้าที่ 27

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

2.3 การจัดหาผลิ ตภัณฑ์หรือบริ การ
2.3.1 แผนฝูงบิ น
บริษทั ฯ มีแผนการลงทุนหลักในระยะเวลา 5 ปี (ปี 2556-2561) คือการจัดหาเครือ่ งบินและอุปกรณ์การบิน จํานวน
53 ลํา (ซึง่ เป็ นการจัดหาเครื่องบินใหม่ทไ่ี ด้รบั การอนุ มตั จิ ากคณะรัฐมนตรีแล้วตามแผนยุทธศาสตร์ ปี 2556-2561) โดยเป็ น
การจัดหาเครื่องบินใหม่สําหรับรองรับการเติบโตทางธุรกิจ และทดแทนการปลดระวางเครื่องบินที่มอี ายุการใช้งานนาน
จํานวน 46 ลํา ทัง้ นี้เพือ่ เป็ นการเพิม่ ประสิทธิภาพฝูงบิน และรักษาขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายละเอียดแผนฝูงบิน
ดังนี้
ปี 2556
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
‐ A330-300
‐ A300-600
‐ B737-400
‐ ATR-72
รวม

ปี 2557

ปี 2558

2
3
6

3

3

6

4
7

2
3

ปี 2559

ปี 2560

2

4
5
4
1
2

5
5
3

5

2

หมายเหตุ ** บริษทั แอร์บสั แจ้งเลือ่ นการรับมอบ A350-900 จากเดิมในปี 2560 เป็ นปี 2561
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ปี 2561

5
2

5**

2

2

2

2

2

รวม 5 ปี
(2556 -2561)
2
3
12
12
2
6
16
53
8
5
4
12
9
6
2
46
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2.3.2

แบบ 56-1

กําลังการผลิ ตและปริ มาณการผลิ ตที่เกี่ยวข้องกับการบิ น
ปี 2556

ปี 2555

ปี 2554

-

จํานวนเครือ่ งบินทีใ่ ช้บริการ
(Number of Aircraft)

(ลํา)

100

95

89

-

จุดหมายปลายทาง (ไม่รวม
กรุงเทพฯ)
(Number of Destinations)

(จุดบิน)

79

73

72

-

ระยะทางบิน
(Kilometers Flown)

(พันกม.)

267,696

255,121

250,147

จํานวนการลงของเครือ่ งบิ น
(Number of Landings)

(ครัง้ )

102,761

93,155

88,734

-

จํานวนชัวโมงปฏิ
่
บตั กิ ารบิน
(Flight Hours)

(ชั ่วโมง/ปี )

384,069

364,536

355,815

-

ชั ่วโมงการใช้เครือ่ งบินโดยเฉลีย่
(Aircraft Utilization)

(ชั ่วโมง/วัน)

11.2

11.5

11.7

การขนส่งผูโ้ ดยสาร
-

ปริมาณทีน่ งั ่
(Available Seats Kilometer)

(ล้านทีน่ ง-กม.)
ั่

85,655

79,231

78,533

-

ปริมาณการขนส่งผูโ้ ดยสาร

(ล้านคน-กม.)

63,479

60,679

55,267

(Revenue Passenger
Kilometer)
-

อัตราส่วนการขนส่งผูโ้ ดยสาร
(Cabin Factor)

(ร้อยละ)

74.1

76.6

70.4

-

จํานวนผูโ้ ดยสาร
(Number of Passengers)

(พันคน)

21,510

20,615

18,398

-

รายได้จากผูโ้ ดยสารเฉลีย่ ต่อ
หน่วย3)
(Passenger Yield)

2.65

2.72

2.75

(บาท/คน-กม.)
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แบบ 56-1

ปี 2556

ปี 2555

ปี 2554

การขนส่งสิ นค้าและไปรษณี ยภัณฑ์
-

ปริมาณการผลิตพัสดุภณ
ั ฑ์
(Available Dead Load TonKilometer)

(ล้านตัน-กม.)

5,019

4,892

4,919

-

ปริมาณการขนส่งพัสดุภณ
ั ฑ์
(Revenue Freight TonKilometer)

(ล้านตัน-กม.)

2,565

2,653

2,766

-

อัตราการขนส่งพัสดุภณ
ั ฑ์

(ร้อยละ)

51.1

54.2

56.2

นํ้าหนักพัสดุภณ
ั ฑ์ขนส่ง
(Cargo Carried)

(พันกก.)

655,570

679,120

689,640

- รายได้จากพัสดุภณ
ั ฑ์เฉลีย่ ต่อ
หน่วย3)
(Freight Yield)

(บาท/ตัน-กม.)

9.22

9.78

9.89

(ล้านตัน-กม.)

12,728

12,023

11,987

(ล้านตัน-กม.)

8,388

8,230

7,836

(ร้อยละ)

65.9

68.4

65.4

(บาท/ตัน-กม.)

23.05

23.30

23.06

(Freight Load Factor)
-

การขนส่งรวมทัง้ ระบบ
-

ปริมาณการผลิต
(Available Ton-Kilometer)
- ปริมาณการขนส่ง
(Revenue Ton-Kilometer)
- อัตราส่วนการบรรทุก
(Load Factor)
- รายได้รวมทัง้ ระบบเฉลีย่ ต่อ
หน่วย
(System-Wide Yield)
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2.3.3

แบบ 56-1

โครงสร้างค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงานและปัจจัยการผลิ ตที่สาํ คัญ

ค่า ใช้จ่า ยที่สํา คัญ ในการดํา เนิน งานของบริษ ทั ฯ ประกอบด้ว ย ค่า ใช่จ่า ยนํ้ า มัน อากาศยานที่ใ ช้ใ นการบิน
ค่า ใช้จ่า ยที่เกี่ย วข้อ งกับ การจัดหาเครื่องบินเพื่อนํ ามาให้บริการ ค่าใช้จ่ายนํ้ ามันอากาศยานทีใ่ ช้ในการบิน ซึ่งถือว่าเป็ น
ปั จจัยหลักของต้นทุนธุรกิจการบิน นอกจากนี้ยงั มีค่าใช้จ่ายด้านพนักงานซึง่ เป็ นทรัพยากรทีส่ าํ คัญในธุรกิจการให้บริการทัง้
ก่อนและหลังการขาย เพื่อรักษาฐานลูกค้าเก่าให้มคี วามภักดีต่อแบรนด์ (Brand Loyalty) มีความภูมใิ จและประทับใจทีใ่ ช้
บริการ และเพิม่ ฐานลูกค้ารายใหม่เพือ่ การขยายตลาดอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับการบินในด้านอื่นๆ
ปี 2556
ล้านบาท

ปี 2555

ร้อยละ

ล้านบาท

ปี 2554

ร้อยละ

ล้านบาท ร้อยละ

- ค่านํ้ามันเครือ่ งบิน

80,525

38.5

77,481

39.6

76,389

39.5

- ค่าใช้จา่ ยผลประโยชน์พนักงาน

33,092

15.8

31,544

16.1

30,964

16.0

- ค่าบริการการบิน

21,727

10.4

20,693

10.6

20,428

10.6

- ค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับนักบิน
และลูกเรือ

6,009

2.9

5,547

2.8

5,485

3.0

- ค่าซ่อมแซมและซ่อมบํารุง

13,447

6.4

11,288

5.8

11,698

6.0

20,020

9.6

20,424

10.4

19,978

10.3

- ค่าเช่าเครือ่ งบินและอะไหล่

4,699

2.3

3,683

1.9

5,429

2.8

- ค่าสินค้าและพัสดุใช้ไป

9,625

4.6

9,415

4.8

9,042

4.7

- ค่ า ใช้ จ่ า ยเกี่ ย วกั บ การขายและ
โฆษณา

9,408

4.5

6,467

3.3

5,816

3.0

629

0.3

760

0.5

733

0.4

9,855

4.7

8,169

4.2

7,623

3.9

209,036

100.0

195,471

100.0 193,585

100.0

อากาศยาน
- ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจําหน่าย

- ค่าใช้จา่ ยด้านการประกันภัย
- ค่าใช้จา่ ยดําเนินงานอื่น
รวม
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2.3.4

แบบ 56-1

การจัดหานํ้ามันเครื่องบิน

ราคานํ้ามันเครื่องบินทีบ่ ริษทั ฯ จัดซือ้ จะแปรผันไปตามราคานํ้ามันอากาศยานตลาดจร (Jet spot price) ซึง่
จะแปรผันตามราคานํ้ามันดิบอีกทีหนึ่ง โดยทัวไปแล้
่
ว ราคานํ้ามันเครื่องบินตลาดจร (Jet spot price) จะมีความผันผวน
สูงและไม่อาจคาดการณ์ ล่วงหน้ าได้ โดยในอดีต ที่ผ่านมามีปัจจัยสําคัญทีท่ าํ ให้เกิดความผันผวนได้แก่ อุปสงค์และอุปทาน
สภาพอากาศ และสถานการณ์การเมืองในประเทศต่างๆ และการเคลือ่ นย้ายของเงินทุนเข้าสูห่ รือออกจากสินค้าโภคภัณฑ์
บริษทั ฯ จัดซื้อนํ้ ามันเครื่องบินโดยใช้ราคาอ้างอิงเป็ นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ ต้นทุนค่านํ้ ามันเครื่องบินของ
บริษทั ฯ ในปี 2555 คิดเป็ นร้อยละ 39.6 ของค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของบริษทั ฯ และในปี 2556 คิดเป็ นร้อยละ 38.50
ของค่าใช้จา่ ยในการดําเนินงานของบริษทั ฯ
บริษทั ฯ ได้ดําเนินการจัดซื้อนํ้ามันเครื่องบินจากผู้จาํ หน่ ายนํ้ามัน ในทุกสถานีท่บี ริษ ทั ฯ ให้บ ริการการบิน
โดยบริษทั ฯ ส่งหนังสือเชิญถึงผูจ้ าํ หน่ ายนํ้ามันทุกบริษทั ณ สถานีนัน้ ๆ ภายหลังจากทีไ่ ด้รบั ข้อเสนอราคาจากผูจ้ าํ หน่ าย
ั ญาตามทีต่ กลงกัน
นํ้ามันเครือ่ งบินและได้ดาํ เนินการเจรจาต่อรองจนเป็ นทีส่ น้ิ สุด บริษทั ฯ จึงจะตกลงทําสัญญา ซึง่ มีอายุสญ
(โดยทั ่วไปคือ 1 ปี แต่มบี างกรณีทเี่ ป็ น 6 เดือนหรือ 2 ปี ) อีกทัง้ บริษ ทั ฯ และสายการบิน ที่เป็ น สมาชิก กลุ่ม พัน ธมิต ร
การบินสตาร์ อัลไลแอนซ์ ได้ร่วมกันจัดซื้อนํ้ามันฯ ในบางสถานีเป็ นครัง้ คราว หากเห็นว่าบริษทั ฯ จะสามารถ ซือ้ นํ้ามันฯ
ได้ในราคาทีต่ ่าํ ลง
สํา หรับ ปี 2556 นั น้ บริษ ทั ฯ ได้ซื้อ นํ้ า มัน เครื่อ งบิน จากผู จ้ ํา หน่ า ยนํ้ า มัน ในประเทศไทยเป็ น ส่วนใหญ่
สําหรับปริมาณความต้องการใช้ภายในประเทศ และจัดซือ้ จากผูจ้ าํ หน่ายนํ้ามันฯ ภายนอกประเทศไทยสําหรับปริมาณความ
ต้องการใช้ภายนอกประเทศไทย ในการซือ้ นํ้ามันเครือ่ งบิน บริษทั ฯ มิได้พจิ ารณาเฉพาะด้านราคาเท่านัน้ แต่ยงั พิจารณาถึง
ความมันคงในการจั
่
ดส่งนํ้ามันและความจําเป็ นในการรักษาความสัมพันธ์ระยะยาวกับผูจ้ าํ หน่ายด้วย หากแต่ในบางประเทศ
เช่น ประเทศจีน ลาว เวียดนาม และพม่า บริษทั ฯ จะต้องซื้อนํ้ามันเครือ่ งบินจากผูจ้ าํ หน่ ายนํ้ามันทีม่ เี พียงรายเดียวเท่านัน้
บริษัทฯ ซื้อนํ้ ามันเครื่องบินจากผู้จําหน่ ายนํ้ ามันในประเทศไทย ได้แก่ บริษัท บางจากปิ โตรเลียม จํากัด
(มหาชน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) บริษัท Chevron บริษัท ExxonMobil Aviation และบริษัท Shell Aviation โดย
บริษทั ฯ เชื่อว่าในกรณีทผ่ี จู้ าํ หน่ายรายใดประสบกับปั ญหาไม่สามารถจัดหานํ้ามันให้แก่บริษทั ฯ ได้ ผูจ้ าํ หน่ายนํ้ามันรายอื่น
จะสามารถจัดหานํ้ามันทดแทนตามความต้องการของบริษทั ฯ ได้
บริษั ท ฯ ใช้ บ ริก ารจัด ส่ ง และเติ ม นํ้ า มัน ณ ท่ า อากาศยานสุ ว รรณภู ม ิ จากบริษั ท บริก ารเชื้ อ เพลิ ง
การบินกรุงเทพ จํา กัด (มหาชน) ซึ่ง เป็ นบริษ ัท จดทะเบีย นในตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย โดยมีบ ริษัท ฯ และ
บริษทั ผูจ้ ําหน่ ายนํ้ ามันอีก 8 รายเป็ นผูถ้ อื หุ้น บริษทั บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) เป็ นผูป้ ระกอบการเพียงรายเดียว
ที่ได้รบั สิทธิในการเป็ นผู้ดําเนินธุรกิจบริการคลังเก็บรักษานํ้ ามันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ และเป็ น 1 ใน 2 ผู้ประกอบการที่
ให้บริการเติมนํ้ามันเครื่องบินแก่เครือ่ งบินทีท่ ่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ ในฐานะทีบ่ ริษทั ฯ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็ นสายการบินเพียง
รายเดียวในบริษทั บริการเชือ้ เพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) บริษทั ฯ จึงเป็ นสายการบินเดีย วที่สามารถรับการ
จัด ส่ง นํ้ า มัน ที่ซื้อ จากผู ้จํา หน่ า ยนํ้ า มัน รายอื่น ๆ ที่ม ไิ ด้เ ป็ น ผู ้ถ ือ หุ ้น ของบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด
(มหาชน) และใช้บริการเติมนํ้ามันเครือ่ งบินของบริษทั บริการเชือ้ เพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ได้
ในปี 2556 บริษ ั ท ฯ ได้ ซ้ื อ นํ้ ามั น เครื่อ งบิ น เพื่ อ การส่ ง มอบที่ ท่ า อากาศยานสุ ว รรณภู มิ จากบริษั ท
บางจากปิ โตรเลียม จํากัด (มหาชน) คิดเป็ นร้อยละ 37.7 ของปริมาณความต้องการนํ้ามันเครื่องบินของบริษทั ฯ และจาก
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แบบ 56-1

การที่บ ริษัท บางจากปิ โตรเลีย ม จํากัด (มหาชน) ไม่ได้เป็ น ผู้ถือ หุ้น ในบริษัท บริก ารเชื้อ เพลิงการบิน กรุงเทพ จํากัด
(มหาชน) ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงเป็ นสายการบินเพียงรายเดียวทีบ่ ริษ ัท บางจากปิ โ ตรเลีย ม จํา กัด (มหาชน) สามารถจัด ส่ง
นํ้ า มัน อากาศยานที ่ท่ าอากาศยานสุวรรณภู ม ิ ได้ จึงทํ าให้ในบางครัง้ ราคานํ้ า มัน ที่บ ริษัท บางจากปิ โตรเลีย ม จํากัด
(มหาชน) จําหน่ ายให้แก่บริษทั ฯ มักเป็ นราคาทีเ่ อื้อประโยชน์ต่อบริษทั ฯ และสามารถควบคุมต้นทุนค่านํ้ามันเครื่องบินของ
บริษทั ฯ ได้บางส่วนอี ก ทั ง้ บริษ ั ท ฯ ได้ ดํา เนิ น การบริห ารจัด การการใช้ น้ํ า มัน เครื่องบินให้ ม ี ป ระสิท ธิภ าพมากขึ้ น
โดยวางแผนการบิ น และการบรรทุ ก ให้มีป ระสิทธิภ าพมากยิ่งขึ้น การทําความสะอาดลําตัวเครื่อ งและเครื่อ งยนต์
ตลอดจนควบคุมปริมาณสํารองนํ้ ามันเครื่องบินสําหรับแต่ละเที่ยวบิน และการทําธุรกรรมป้ องกันความเสีย่ งราคานํ้ ามัน
เครือ่ งบินในปริมาณทีม่ ากขึน้
บริษทั ฯ มีนโยบายบริหารความเสีย่ งราคานํ้ามันเครื่องบินเพือ่ ให้สามารถทําการป้ องกันความเสีย่ งได้ไม่ต่ํา
กว่าร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 80 ของความต้องการนํ้ ามันเครื่องบินของบริษทั ฯ โดยมีระยะเวลาครัง้ ละไม่เกิน 18 เดือน
ทัง้ นี้ การป้ องกันความเสีย่ งในปริมาณทีส่ งู หรือตํ่ากว่าระดับทีก่ ําหนดไว้น้ี จะต้องได้รบั อนุ มตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั ฯ
โดยส่วนใหญ่บริษทั ฯ จัด ทําประกันความเสีย่ งราคานํ้ามันฯ ด้วยเครื่องมือทางการเงินแบบ 3 Ways Zero Cost Collar
โดยสัญญาดังกล่าวมีอายุสญ
ั ญา 6 เดือนถึง 1 ปี และบริษทั ฯ สามารถเรียกเก็บเงินชดเชยค่านํ้ามันส่วนเพิม่ ของบริษทั ฯ
ผ่า นทางค่า ธรรมเนีย มชดเชยค่านํ้ ามันได้บางส่วน ขึน้ อยู่กบั สภาวะของตลาด การแข่งขัน ความผันผวนของราคานํ้ ามัน
อากาศยาน การตอบสนองของตลาด และการประมาณการค่าใช้จา่ ยนํ้ามันเครือ่ งบินทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง
2.3.5

การจัดหาประกันภัย

เพือ่ ลดความเสีย่ งจากการเกิดอุบตั เิ หตุ และอัคคีภยั รวมถึงสถานการณ์อ่นื ๆ รอบด้านทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้ ทางบริษทั ฯ
จึงได้มกี ารประกันภัยผูโ้ ดยสารและประกันความรับผิดชดใช้ตามกฎหมายอันเนื่องจากการรับขนส่งทางอากาศ โดยได้ทาํ การ
ประกันอากาศยานสําหรับการสูญเสียและเสียหายซึ่งรวมถึงภัยสงคราม ภายใต้กฎหมายไทย นอกจากนี้บ ริษ ั ท ฯ ยัง ได้ ทํา
ประกัน ภัย ผ่ า นบริษ ัท ประกัน ของไทยที่ ทํา ประกัน ภัย ต่ อ สํา หรับ ความเสี่ย งที่เกี่ยวข้องทัง้ หมดภายนอกประเทศไทย
ซึง่ เบีย้ ประกันของบริษทั ฯ และวงเงินคุม้ ครองอยูใ่ นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
โดยทางบริษทั ฯ ได้ตกลงชําระเบี้ยประกันภัย จํานวน 17.28 ล้านเหรียญสหรัฐ สําหรับปี 2556 โดยอ้างอิงจาก
มูลค่าฝูงบิน ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2555 จํานวน 8,795.13 ล้านเหรียญสหรัฐ
จากการประเมินสถานการณ์ ต่างๆ ทีผ่ ่านมาทางบริษทั ฯ ได้ปรับจํานวนเบี้ยประกันภัยของบริษทั ฯ ลดลงจากปี ท่ี
่
างต่อเนื่อง ตลาดรับประกันภัยเครือ่ งบิน
ผ่านมา เนื่องจากเหตุการณ์และอุบตั เิ หตุทเ่ี กิดกับสายการบินอื่นๆ ทัวโลกลดลงอย่
ได้ป รับ ตัวเป็ น ตลาดขาลง จึงส่งผลในทางบวกให้แก่ บ ริษ ัทฯ ในการจัด หาประกันภัย และการเจรจากับ ผู้รบั ประกัน ภัย
เป็ น ปั จจัย ที่ช่วยลดต้นทุน ธุรกิจอย่างไรก็ต ามหากเกิด เหตุ การณ์ หรือ อุ บ ัติเหตุ ท่ีม ีก ารสูญ เสีย ครัง้ ใหญ่ เพีย งครัง้ เดีย ว
อาจส่งผลให้ตลาดรับประกันภัยเครื่องบินปรับตัวขึน้ ซึ่งจะมีผลกระทบถึงเบี้ยประกันภัยสําหรับสายการบิน รวมถึงเบี้ย
ประกันภัยของบริษทั ฯ ด้วยเช่นกัน
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กิ จการขนส่งทางอากาศ

แบบ 56-1

บริ ษทั ไทยสมายล์แอร์เวย์ส จํากัด

คณะรัฐมนตรี ได้มมี ติอนุ มตั โิ ครงการลงทุนจัดตัง้ สายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์ ของบริษทั การบินไทย จํากัด
(มหาชน) เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2556 โดยบริษทั ไทยสมายล์แอร์เวย์ จํากัด (Thai Smile Airways Limited) ได้จดทะเบียน
เป็ นนิตบิ ุคคล เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2556 โดยมีบริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) ถือหุน้ ร้อยละ 100 ด้วยทุนจดทะเบียน
1,800 ล้านบาท และใช้เงินลงทุนจากเงินรายได้ของ บริษทั การบินไทย จํากัด
บริษทั ไทยสมายล์แอร์เวย์ จํากัด ได้ย่นื ขอใบอนุ ญาตประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศ (Airline Operator
License: AOL) และใบรับ รองผู้ดํ า เนิ น การเดิน อากาศ (Airline Operator Certificate: AOC) ต่ อ กรมการบิน พลเรือ น
ในเดือนพฤศจิกายน 2556 โดยได้รบั การอนุ มตั ิ AOL และ AOC ในเดือนมกราคม 2557 ส่วนการยื่นขอรหัสสายการบิน
(Airline Designator Code) จากสมาคมขนส่ ง ทางอากาศระหว่ า งประเทศ (International Air Transport Association –
IATA) อยู่ในระหว่างการอนุ มตั ิ ส่วนจะดําเนินการขอจัดสรรเส้นทางบิน โดยขอสิทธิการบิน รวมทัง้ Landing Permit &
Landing/Takeoff Slots ในนามของสายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์ ทางไทยสมายล์แอร์เวย์ มีแผนเริม่ ทําการบินในเส้นทาง
บินภายในประเทศ (เดิม) ในเดือนมีนาคม 2557 เป็ นต้นไป
ความเป็ นมา / ภาวะการตลาดและการแข่งขัน
บริษัทฯ ต้องเผชิญ กับสภาวการณ์ การแข่งขันที่รุนแรงในธุรกิจการบินจากการเปิ ดเสรีการบินอาเซียน มีสายการบิน
ใหม่ๆ กระโดดเข้ามาแข่งขันในตลาดภายในประเทศและภูมภิ าค ทัง้ สายการบินที่ให้บริการเต็มรูปแบบและสายการบิน
ต้นทุนตํ่า ขณะทีบ่ ริษทั ฯ มีขอ้ จํากัดในเรือ่ งความคล่องตัวของการปรับเปลีย่ นรูปแบบการให้บริการ ซึง่ กลยุทธ์สาํ คัญในการ
แข่งขัน คือ ความได้เปรียบในการนํ าเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการทีโ่ ดดเด่นกว่าคู่แข่ง (Product and Service Advantage)
และการปรับเปลีย่ นรูปแบบการบริการทีส่ ามารถสนองตอบความต้องการของลูกค้าด้วยความรวดเร็ว ดังนัน้ ความสามารถ
ในการบริหารอย่างคล่องตัว ด้วยต้นทุนทีม่ ปี ระสิทธิภาพ จึงเป็ นสิง่ สําคัญในการดําเนินธุรกิจด้วยสภาวะการแข่งขันเช่นนี้
การบินไทยสมายล์จงึ ถูกก่อตัง้ ขึ้น เพื่อเสริมความแข็งแกร่งและขยายฐานลูกค้าของบริษัทฯ ให้ครอบคลุมทุก
่
โดยให้บริการ
กลุ่มเป้ าหมาย เน้นทําการบินในเส้นทางบินภายในประเทศและภูมภิ าค ทีม่ รี ะยะทางการบินไม่เกิน 4 ชัวโมง
แบบ Regional Full Service อย่ า งมีคุ ณ ภาพ (Quality) ด้ว ยรูป แบบที่ท ัน สมัย (Trendy) รวมทัง้ ให้บ ริก ารผู้โ ดยสารที่
เดินทางแบบเชือ่ มต่อเส้นทาง (Connecting Traffic) โดยมีฐานปฏิบตั กิ ารบินหลักทีท่ า่ อากาศยานสุวรรณภูม ิ
เนื่องด้วยการบินไทยสมายล์แอร์เวย์เป็ นบริษัทย่อยของบริษทั การบินไทยฯ ดังนัน้ ด้วยความแข็งแกร่งในแง่
ภาพลักษณ์ ของบริษัท การบินไทยฯ ซึ่งเปรีย บเสมือนแม่ข องการบิน ไทยสมายล์ จึงเชื่อ มันได้
่ ว่า การบิน ไทยสมายล์
จะสามารถแข่งขันได้ได้เป็ นอย่างดี ประกอบกับจุดแข่งในการให้บริการแบบ Regional Full Service ทีแ่ ตกต่างจากสายการบิน
ต้นทุนตํ่า (Low Cost Airlines) รายอื่นๆ จึงเชื่อมั ่นได้ว่า การบินไทยสมายล์จะสามารถบรรลุเป้ าหมายทีจ่ ะเป็ นสายการบิน
ชัน้ นําระดับภูมภิ าคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเพือ่ เป็ นอีกทางเลือกใหม่ให้แก่ผบู้ ริโภค ตลอดจนเพือ่ ส่งเสริมนโยบาย
ของรัฐบาลในการทําให้ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางการบินของภูมภิ าคและนํารายได้เข้าสูป่ ระเทศ
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เส้นทางและจุดบิ นในปี 2556
ปั จจุบนั หน่ วยธุรกิจการบินไทยสมายล์ทาํ การบินออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมไิ ปยัง 13 จุดบินและทําการบิน
ใน 14 เส้นทางบิน เพือ่ รองรับการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน 2558 โดยมีรายละเอียดเส้นทางการบิน ดังนี้
- 7 จุด บิน เส้น ทางบิน ภายในประเทศ โดยทําการบิน จากท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิไปยังเมืองต่ างๆ ได้แ ก่
สุราษฎร์ธานี กระบี่ ภูเก็ต หาดใหญ่ อุดรธานี อุบลราชธานี และเชียงใหม่
- 6 จุด บิน เส้นทางบิน ระหว่างประเทศ โดยทําการบินจากท่าอากาศยานสุวรรณภูม ไิ ปยังเมืองต่ างๆ ได้แก่
มาเก๊า อัหม์ ดาบาด มัณฑะเลย์ โคลัมโบ ฉงชิง่ ฉางซา และหลวงพระบาง
- 1 เส้นทางบินข้ามภาค โดยทําการบินไป-กลับ เชียงใหม่ – ภูเก็ต
จํานวนเครื่องบิ นและประเภทของเครื่องบิ น
การบิน ไทยสมายล์ทําการบิน ด้วยเครื่อ งบิน ลําตัวแคบ (Narrow-body Fleet) แบบแอร์บ ัส เอ 320-200 ความจุ
ประมาณ 162 ทีน่ ั ่ง โดยในปี 2556 จะมีเครื่องบินประจําฝูงบินทัง้ สิน้ 10 ลํา โดยจะทยอยรับมอบจนครบ 17 ลําและ 20 ลํา
ในปี 2557 และปี 2558 ตามลําดับ โดยให้บริการใน 2 ชัน้ โดยสาร แบ่งเป็ นชัน้ ประหยัดแบบธรรมดาหรือชัน้ สมายล์คลาส
(Smile Class) และชัน้ สมายล์พลัส (Smile Plus) ทีม่ คี วามกว้างระหว่างทีน่ ัง่ มากขึน้ พร้อมทัง้ บริการอื่นๆ เช่นเดียวกันกับ
ชัน้ ธุรกิจของการบินไทย
นโยบายการตลาดและการแข่งขัน
เป็ นทีท่ ราบกันดีว่าธุรกิจการบิน มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ทัง้ ผูโ้ ดยสารทีต่ อ้ งการท่องเทีย่ วและเดินทางเพื่อธุรกิจ
ดังนัน้ การเปิ ดสายการบินต้นทุนตํ่าทีใ่ ห้บริการเต็มรูปแบบ (Regional Full Service Airlines) บริษทั ไทยสมายล์แอร์เวย์
จํากัด จึงนับเป็ นตัวเลือกทีใ่ ห้บริการมากกว่าสายการบินต้นทุนตํ่าอื่นๆ ทัวไปในระดั
่
บราคาทีไ่ ม่สูงกว่ามาก และเน้นการ
แข่งขันทางการตลาดด้วยการสร้างความต่าง (Differentiation) เพือ่ ให้เป็ นจุดสนใจและดึงดูดลูกค้า
ด้วยนโยบายดังกล่าวบริษัท ฯ ได้วางตํ า แหน่ งทางยุ ท ธศาสตร์ให้ก ารบิน ไทยสมายล์ เป็ น สายการบิน ที่เน้ น
ให้บริการการบินในเส้นทางบินระยะสัน้ (Regional Service) และยังคงให้บริการเต็มรูปแบบเช่นเดียวกับสายการบินแบบ
Premium Full Service อาทิ การบริการอาหารและเครื่องดื่มทุกทีน่ ัง่ การให้น้ําหนักสัมภาระ การเลือกทีน่ ัง่ รายการสะสม
ไมล์ และการใช้บริการห้องรับรองสําหรับชัน้ โดยสารแบบสมายล์พลัส เป็ นต้น ทัง้ นี้ โดยมีวตั ถุ ประสงค์ เพื่อเกื้อกูลและ
ส่งเสริม ความแข็งแกร่ง ในเครือ ข่ายเส้น ทางบิน ให้ก ับ บริษัท ฯ โดยผ่ า นการทํ าสัญ ญาเที่ย วบิน รหัส ร่วม (Code Share
Agreement) ระหว่างกัน เพื่อให้ลกู ค้าทีต่ อ้ งการเดินทางจากจุดต่างๆ สามารถเดินทางต่อเทีย่ วบินไปยังจุดบินทีค่ รอบคลุม
ทัวโลก
่
(Connecting Trafftic) และมีเป้ าหมายเป็ นสายการบินภูมภิ าคชัน้ นํ าของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทีม่ ุ่งเน้นการ
บริหารรายได้ (Revenue Management) สามารถปรับเปลี่ยนราคาเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะตลาด (Dynamic Pricing)
และกําหนดราคาขายทีเ่ หมาะสมกับความต้องการซื้อ (Demand) และความต้องการขาย (Supply) โดยปรึกษาหารืออย่าง
ใกล้ชดิ (Close Consultation) กับหน่ วยงานบริหารรายได้ของบริษทั ฯ และอยูบ่ นหลักการทีเ่ ป็ นธรรมในเชิงธุรกิจแก่ทงั ้ สองฝ่ าย
จากปั จจัยที่กําลังจะก้าวเข้าสู่การเป็ นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และจากการขยายตัวของธุรกิจสายการบิน
ต้น ทุ น ตํ่ า (Low Cost Airline) ทัง้ ในประเทศและในภู ม ิภ าคเอเชีย -แปซิฟิ ก การกําหนดยุท ธศาสตร์ใ นการสร้างความ
แตกต่างในการแข่งขันจึงเป็ นสิง่ จําเป็ น โดยพิจารณาจากปั จจัยต่างๆ เพือ่ กําหนดแนวทางการดําเนินกลยุทธ์ ดังนี้
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ลูกค้ากลุ่มเป้ าหมาย ร้อยละ 30 จะเป็ นผูโ้ ดยสารทีเ่ ดินทางเชือ่ มต่อกับเทีย่ วบินของการบินไทย ในขณะทีร่ อ้ ยละ
70 จะเป็ นผูโ้ ดยสารทีเ่ ดินทางในเส้นทางบินของการบินไทยสมายล์อย่างเดียว
ลักษณะของกลุ่มเป้ าหมาย เป็ นนักธุรกิจ เจ้าของกิจการขนาดกลางและย่อมทีจ่ าํ เป็ นต้องเดินทางเพื่อทําธุรกิจ
นักท่องเทีย่ ว และกลุ่มคนในช่วงอายุประมาณ 30-40 ปี ซึ่งสะท้อนมาจากภาพลักษณ์ ของตราสินค้าทีแ่ สดงถึงความสดใส
ทันสมัย (Trendy) ให้บริการด้วยความเป็ นมิตร ใส่ใจในรายละเอียด (Friendly) และมีความคุม้ ค่า (Worthy)
การจัดจําหน่ าย การบินไทยสมายล์จะใช้ทุกรูปแบบทัง้ การจัดจําหน่ ายตรง การจัดจําหน่ ายผ่านตัวแทนจําหน่ าย
และการจัด จําหน่ ายร่วมกับ การบิน ไทย โดยจะเน้ น ช่ อ งทางการจัด จํา หน่ ายโดยตรง หรือ Direct Channel ผ่ านระบบ
อิเลคทรอนิคส์ และแอพลิเคชันบนโทรศั
่
พท์มอื ถือ เสริมด้วยการจําหน่ายผ่าน Call Center และการขายผ่านสํานักงานขาย
การสื่อสารการตลาด การบินไทยสมายล์จะสือ่ สารการตลาดโดยตรงกับลูกค้าเป้ าหมาย ด้วยการสือ่ สารผ่านสื่อ
อิเลคทรอนิคส์ (Social Network) เป็ นหลัก ควบคู่กบั ช่องทางการสือ่ สารการตลาดแบบบูรณาการและการทําประชาสัมพันธ์
การจัด กิ จ กรรมส่ ง เสริม การตลาดและโปรโมชั น่ รวมทั ง้ กิ จ กรรมเพื่ อ สัง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม (Corporate Social
Responsibility)
ดังนัน้ ด้วยการบริหารจัดการกับแต่ละกลุ่มเป้ าหมายด้วยช่องทางการจัดจําหน่ายทีเ่ หมาะสม จึงเป็ นปั จจัยสําคัญที่
จะทําให้นโยบายต่างๆ ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค์และสามารถแข่งขันได้
กิ จการขนส่งทางอากาศ

กิ จการขนส่งสิ นค้า พัสดุภณ
ั ฑ์และไปรษณี ยภัณฑ์

2.1 ลักษณะผลิ ตภัณฑ์และบริ การ
นอกจากการให้บริการสําหรับการเดินทางแล้ว ยังมีการบริการขนส่งสินค้าโดยครอบคลุมการขนส่งสินค้าและ
ไปรษณียภัณฑ์ทางอากาศทั ่วไป ซึง่ สามารถแบ่งประเภทตามลักษณะของการขนส่งสินค้าทางอากาศได้เป็ น 2 ประเภท คือ
การขนส่งสินค้าทั ่วไป (General Cargo) เช่น เสื้อผ้า ของใช้ท ั ่วไป และอีกประเภทหนึ่ง คือ สินค้าทีต่ ้องการการดูแลเป็ น
พิเศษ (Special Cargo) เช่น สินค้าสด สิง่ มีชวี ติ วัตถุทม่ี มี ลู ค่าสูง ศิลปวัตถุ และวัตถุอนั ตราย เป็ นต้น
สําหรับไปรษณียภัณฑ์เป็ นการขนส่งพัสดุภณ
ั ฑ์ทางอากาศ เช่น EMS (Express Mail Service) และ พัสดุภณ
ั ฑ์
โดยทั ่วไป โดยบริษทั ฯ ให้ความสําคัญกับการวางแผนการตลาดในส่วนของสินค้าที่ต้องการการดูแลเป็ นพิเศษ (Special
Cargo) อาทิเช่น สินค้าที่ต้องการการควบคุม อุ ณ หภูม ิเ ป็ น พิเ ศษระหว่า งการขนส่ง วัต ถุ ม ีค่ า และสิน ค้า เร่ง ด่ว นที่
ต้อ งการความรวดเร็ว ในการขนส่งไปยังจุด หมายปลายทาง เนื่ อ งจากการขนส่งสิน ค้าประเภทดังกล่า วสามารถสร้า ง
รายได้ต่อหน่ วยได้สงู กว่าการให้บริการการขนส่งสินค้าทัวไป
่
นอกจากนี้เพื่อเป็ นการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้ตรงตามความต้องการให้ได้มากที่สุด บริษทั ฯ
มีผลิตผลิตภัณฑ์ทางเลือกให้แก่ลกู ค้าตามความเหมาะสมของประเภทของการขนส่งสินค้าในรูปแบบพิเศษโดยเฉพาะ เช่น
บริษทั ฯ มีภาชนะพิเศษสําหรับการจัดบรรทุกสินค้าทีต่ อ้ งการการควบคุมอุณหภูมริ ะหว่างการขนส่งโดยเฉพาะ เพือ่ สามารถ
รักษาคุณภาพของสินค้าได้เหมือนเดิมเมือ่ ถึงจุดหมายปลายทาง (Sensitive Temperature Product : TGT)
นอกจากนี้ยงั มีบริการขนส่งสินค้าเร่งด่วนระหว่างประเทศทีร่ บั ประกันสินค้าถึงสนามบินปลายทางตามระยะเวลาที่
กําหนด (TG Force : TGX) และการบริการขนส่งสินค้าทีซ่ ้อื จากประเทศไทยส่งกลับไปยังต่างประเทศในราคาประหยัดและ
รวดเร็ว (THAIPAC) บริการการขนส่งสินค้าเร่งด่วนภายในประเทศ (Thai Express Cargo : TEC) บริการขนส่งรถยนต์
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ภายในประเทศ (Transportation of Automobiles) และบริการขนส่งสินค้าของสด หรือทีเ่ น่ าเสียง่าย (TG Fresh : TGF and
TG KOOL)
เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ทางบริษทั ยังให้บริการขนสินค้า และไปรษณียภัณฑ์ไปยังจุดหมายปลายทางประจํา
(ไม่รวมกรุงเทพฯ) คลอบคลุม 79 จุด บิน 34 ประเทศ คลอบคลุ ม 5 ทวีป โดยทุ ก เมือ งอยู่ในเครือ ข่ายเส้น ทางบิน ของ
เทีย่ วบินผูโ้ ดยสารแบบประจําของบริษทั ฯ
ทัง้ นี้ยงั มีบริการขนส่งสินค้าด้วยเครื่องบินบรรทุกสินค้าโดยเฉพาะ (Freighter) ไปยังจุดหมายปลายทางในทวีป
ยุโรป ออสเตรเลีย และบางเมืองในทวีปเอเชีย โดยในปี 2556 เทีย่ วบินขนส่งสินค้ามีตารางการบิน 4 เทีย่ วบินต่อสัปดาห์
ออกจากกรุงเทพฯ ไปยัง 4 เมืองหลัก ได้แก่ โตเกียว เดลลี แฟรงก์เฟิ ร์ต และซิดนีย์ ซึ่งการให้บริการการขนสินค้า และ
ไปรษณียภัณฑ์ในปี 2556 สามารถทํารายได้เฉลีย่ ประมาณ 11 % ของรายได้รวมของกิจการของบริษทั ฯ
ข้อมูลการบริ การพาณิ ชย์สินค้า พัสดุภณ
ั ฑ์ และไปรษณี ยภัณฑ์

การบริ การขนส่งสิ นค้า พัสดุภณ
ั ฑ์
และไปรษณี ยภัณฑ์

ปี 2556

ปี 2555

ปี 2554

รายได้ค่าระวางขนส่ง (ล้านบาท)(1)………………………..............

24,514.9

26,745.6

28,092.0

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

2,565.0

2,652.9

2,765.9

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

5,019.5

4,892.0

4,918.8

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

51.1

54.2

56.2

รายได้ค่าระวางขนส่งเฉลีย่ ต่อหน่วย (บาท/ตัน-กม.) (3)…………..

9.22

9.78

9.89

หมายเหตุ:

(1)

รวมรายได้ค่าระวางขนส่งพัสดุภณ
ั ฑ์และไปรษณียภัณฑ์จากเทีย่ วบินแบบประจํา เทีย่ วบินแบบไม่ประจํา และการเช่า
พืน้ ระวางบนเครือ่ งบินขนส่งสินค้า

(2)

รวมความจุจากเทีย่ วบินแบบประจํา เทีย่ วบินแบบไม่ประจํา และการเช่าพืน้ ทีร่ ะวางบนเครื่องบินขนส่งสินค้า

(3)

รายได้คา่ ระวางขนส่งพัสดุภณ
ั ฑ์รวมค่าธรรมเนียมชดเชยค่านํ้ามันและค่าธรรมเนียมความเสีย่ งภัยจากสงคราม หาร
ด้วยปริมาณการขนส่งพัสดุภณ
ั ฑ์

2.2 การตลาดและการแข่งขัน
การดําเนินกิจกรรมส่งเสริมการตลาดทีเ่ หมาะสมและต่อเนื่องกับลูกค้ากลุ่มเป้ าหมาย และเชื่อมต่อกับแผนส่งเสริม
การตลาดของธุรกิจอื่นของบริษทั เป็ นการเพิม่ มูลค่าทางธุรกิจให้มคี วามต่อเนื่องในการให้บริการ อาทิ การขนส่งผูโ้ ดยสาร
พร้อมทัง้ ขยายขอบเขตการให้บริการในการขนส่งสินค้าทางอากาศไปยังเมืองทีบ่ ริษทั ฯ ไม่ได้ทําการบินโดยตรง (Off-line
City) และการจัด Customer Airline Seminar เพือ่ กระชับความสัมพันธ์กบั สายการบินและลูกค้าให้แน่นแฟ้ นมากขึน้
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ทัง้ นี้กิจกรรมดังกล่าวล้วนเป็ นไปเพื่อเพิม่ มูลค่าของผลิตภัณฑ์โดยรวมของบริษทั ฯ และเป็ นการให้บริการแบบ
ไร้รอยต่อ (Seamless Services) เพือ่ เพิม่ ความร่วมมือประสานงานกับสายการบินอื่นๆ อีกทัง้ ยังสร้างความมันใจให้
่
แก่ลกู ค้า
ในการเลือกใช้บริการกับทางบริษทั ฯ ในระยะยาวเป็ นการขยายฐานลูกค้าทัง้ Global และ Key Accounts ซึง่ มีตวั แทนขายที่
มีสาขาอยู่ท ั ่วโลก และมีขดี ความสามารถในการสนับสนุ นการขายในภาพรวมทัง้ ระบบ (Global Deal) โดยใช้แผนการตลาด
รูปแบบ Target Incentive Scheme & Corporate Account Rates และมุ่งเน้ นการเข้าถึงผู้ประกอบการรายสําคัญ ที่มกี าร
ั ่ นในระยะยาวจากฐานลูกค้าทีใ่ ช้บริการกับ
นําเข้าและส่งออกในเส้นทางทีบ่ ริษทั ทําการบิน ทัง้ นี้เพือ่ สร้างฐานการตลาดทีย่ งยื
บริษทั อย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังมีขอ้ ตกลงร่วมกับสายการบินอื่นๆ ซึ่งรวมถึงข้อตกลงการแลกเปลีย่ นการรับขนส่งสินค้า
ระหว่างกัน ตามข้อตกลงมาตรฐานของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA Interline Arrangements) ซึง่ บริษทั ฯ
สามารถซือ้ หรือขายพืน้ ทีร่ ะวางในเทีย่ วบินของบริษทั สําหรับขนส่งสินค้าบนเทีย่ วบินของสายการบินต่าง ๆ ซึง่ เป็ นสมาชิก
ของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ ได้อกี ด้วย
บริษทั ฯ คิดอัตราค่าบริการขนส่งสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ตามสกุลเงินท้องถิน่ ณ จุดต้นทางของสินค้าทีจ่ ะขนส่ง
โดยกลยุทธ์ก ารกําหนดราคาของบริษัทฯ จะคํานึงถึงปั จจัย ทางด้านระดับ การให้บ ริการ ความอ่ อนไหวต่อ เวลา (Time
Sensitivity) สภาพการแข่งขัน ในแต่ ละตลาดในแต่ ละช่ วงเวลา ตลอดจนความต้อ งการที่เปลี่ย นแปลงไปตามฤดูก าล
ระยะทางในการบิน ราคานํ้ามันเชือ้ เพลิง รวมถึงปั จจัยอื่นๆ ทีส่ าํ คัญและเกีย่ วข้อง
สภาวะการขนส่งสิ นค้าทางอากาศ
สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) คาดการณ์ (ณ ตุ ลาคม 2556) ว่าปี 2557 ปริมาณการขนส่ง
สินค้าระหว่างประเทศทางอากาศโดยรวมจะขยายตัวเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 4.0 ส่วนในปี 2556 (มกราคม-กันยายน) ปริมาณการ
ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศโดยรวมขยายตัวเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.3 ในขณะที่ภูมภิ าคเอเชียหดตัวลดลงในอัตรา
ร้อยละ 2.7 ส่วนภูมภิ าคทีม่ กี ารขยายตัวมากทีส่ ดุ คือ ภูมภิ าคตะวันออกกลาง ซึง่ มีอตั ราการขยายตัวร้อยละ 12.4
ในส่วนของการขนส่งสินค้าของประเทศไทยใน 3 ไตรมาสแรกของปี 2556 การส่งออกโดยรวมมีมูลค่า ลดลง
ร้อ ยละ 8.8 ในขณะที่ก ารนํ า เข้า โดยรวมมีม ูล ค่า เพิม่ ขึน้ ร้อ ยละ 3.1 โดยในช่ว งเดือ นมกราคม-กรกฎาคม 2556
ประเทศไทยมีป ริม าณการขนส่งสินค้ารวม 718,611 ตัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ 10 ซึ่งเป็ นการขนส่ง
สินค้าขาออก 383,013 ตัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ 15 และเป็ นการขนส่งสินค้าขาเข้า 335,598 ตัน ลดลง
จากช่วงเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ 3.6 และมีปริมาณการขนส่งสินค้าขาออก 185,572 ตัน คิดเป็ นส่วนแบ่งตลาดร้อยละ
47.9 มีปริมาณการขนส่งเพิม่ ขึน้ จากปี 2555 ร้อยละ 2.5 และมีปริมาณขนส่งสินค้าขาเข้า 150,277 ตัน คิดเป็ นส่วนแบ่ง
ทางการตลาดร้อยละ 44.8 ส่งผลให้มปี ริมาณการขนส่งลดลงจากปี 2555 ร้อยละ 3.4
ทัง้ นี้ ในการดํา เนิน กิจ การการขนส่ง สิน ค้า และไปรษณีย ภัณ ฑ์ท างอากาศ ยัง ต้อ งแข่ง ขัน กับ สายการบิน
บริษัทอื่นที่เปิ ดให้บริการขนส่งสินค้าในเส้นทางเดียวกับที่บริษัทเปิ ดให้บริการอยู่ โดยมาพร้อมรูปแบบการให้บริการที่
เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน ทัง้ ยังต้องแข่งขันกับผู้ให้บริการขนส่งสินค้า และไปรษณียภัณฑ์แบบเบ็ดเสร็จ เต็มรูปแบบซึ่งมี
สถานีขนส่งภาคพืน้ ดินทางทะเล ทางอากาศ ( Multimodal Logistic) เป็ นของตนเอง
นอกจากนี้ยงั สามารถให้บริการในลักษณะที่มกี ารรับของจากสถานที่ของผู้ส่ง และจัดส่งให้ถึงสถานที่ของผู้รบั
(door-to-door) ซึ่งในปั จจุบนั การแข่งขันในธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศมีแนวโน้มสูงขึน้ จากการเปิ ดเสรีทางอุตสาหกรรม
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การบินในประเทศไทยมากขึน้ แต่ดว้ ยข้อจํากัดในสิทธิการบินของประเทศไทย ผูใ้ ห้บริการเหล่านัน้ จึงยังไม่อาจแข่งขันกับ
บริษทั ฯ ได้ ซึ่งโดยนัยสําคัญสําหรับภายในประเทศ บริษทั ฯเผชิญกับภาวะแข่งขันอยู่บ้าง โดยเฉพาะกับธุรกิจรถบรรทุก
และจะมีค่แู ข่งเพิม่ ขึน้ อีกเมื่อโครงการรถไฟความเร็วสูงถือกําเนิดขึน้ มา แต่ถอื ว่าเป็ นรายได้ส่วนน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับ
รายได้โดยรวมทีบ่ ริษทั ฯ ได้รบั จากการขนส่งสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ทางอากาศในภาพรวมทัง้ หมด
ั ฑ์จงึ
ดังนัน้ เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายเกี่ยวกับผลประกอบการในแง่รายได้ ฝ่ ายการพาณิชย์สนิ ค้าและไปรษณีย์ภณ
มุ่งเน้นสร้างความเชื่อมั ่นให้กบั กลุ่มลูกค้าทัวไป(General
่
Customers) และลูกค้ากลุ่มเป้ าหมาย (Corporate Target Group)
โดยได้พฒ
ั นาให้ผลิตภัณฑ์มคี วามหลากหลายเพื่อเป็ นทางเลือกให้กบั ลูกค้าในทุกเส้นทางทีบ่ ริษทั ฯทําการบิน และได้ให้
ความสําคัญกับลูกค้ากลุ่มทีม่ ศี กั ยภาพในการนํ าเข้า-ส่งออกทีม่ ปี ริมาณการขนส่งในแต่ละปี จาํ นวนสูง โดยเฉพาะอย่างยิง่
กลุ่มลูกค้าที่ผลิตอุปกรณ์ ช้นิ ส่วนอิเลคทรอนิคส์ท่มี ปี ริมาณการขนส่งคราวละมากๆ และหลากหลายในเส้นทางเที่ยวบิน
โดยสาร (Belly) และ เที่ยวบินขนส่งสินค้า (Freighter) ที่บริษัทดําเนินการอยู่ในปั จจุบนั เพื่อรองรับกระบวนการบริการ
จัดการด้านวัตถุดบิ (Supply Chain Management) ของกลุ่มลูกค้ารายใหญ่เหล่านี้
สําหรับสินค้าประเภทที่ต้องการใช้อุ ปกรณ์ พ เิ ศษทําการบรรทุกในผลิตภัณ ฑ์บริการ คือ “THAI Temperature
Control Products-TGT” ซึง่ ทางบริษทั ได้เล็งเห็นว่าผลิตภัณฑ์บริการในกลุ่มนี้มสี ายการบินทีม่ คี วามพร้อมในการให้บริการ
น้ อ ยราย โดยเฉพาะเส้น ทางระหว่ า งกลุ่ ม ประเทศในยุ โรปและ เอเซีย โดยมุ่ งเน้ น ลู ก ค้า กลุ่ ม เป้ าหมายจากประเทศ
สวิสเซอร์แลนด์ และ อินเดีย เป็ นต้น
หน่ วยธุรกิ จ
บริษัทฯ ดําเนิ นกิจการที่เกี่ย วเนื่ องโดยตรงกับ การขนส่งโดยจัดตัง้ เป็ น หน่ วยธุรกิจ ประกอบด้วย การบริการ
คลังสินค้าและการจัดการขนส่ง การบริการลูกค้าภาคพืน้ การบริการลานจอดและอุปกรณ์ ภาคพืน้ และครัวการบิน โดยมี
รายละเอียดดังนี้
หน่ วยธุรกิ จ

ธุรกิ จการบริ การคลังสิ นค้า

2.1 ลักษณะผลิ ตภัณฑ์หรือบริ การ
บริษทั ฯ ได้ดําเนินการให้บริการทีอ่ าคารขนถ่ายสินค้า เพือ่ รองรับการขยายตัวของปริมาณการขนส่งสินค้าทัง้ การ
นํ าเข้ า - ส่ งออก รวมถึ งสินค้ าถ่ ายลํ า ทั ง้ การขนส่ งระหว่ างประเทศและภายในประเทศ ณ ท่ าอากาศยานสุ วรรณภู ม ิ มาตั ง้ แต่
ปี พ.ศ. 2549 นั น้ เป็ นการให้บริการจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศที่ใหญ่ ท่ีสุ ด ณ ท่ าอากาศยานสุ วรรณภู ม ิ มีลูกค้าสายการบิน
ต่างชาติ 62 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2556) การดําเนินงานจัดการสินค้าของบริษทั ฯ ประกอบไปด้วยการจัดการ
สินค้าทั ่วไป สินค้าทีต่ อ้ งได้รบั การดูแลพิเศษ (เช่น สินค้าสด สัตว์ทย่ี งั มีชวี ติ อยู่ วัตถุมคี ่า ศิลปวัตถุ และวัตถุอนั ตราย) และ
ในต้นปี พ.ศ. 2553 บริษทั ฯ ได้จดั ตัง้ ศูนย์ขนส่งสินค้าสดซึง่ มีหอ้ งเย็น เพือ่ อํานวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าทีต่ อ้ งการ
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ควบคุมอุณหภูมเิ ป็ นพิเศษ ด้วยตู้คอนเทนเนอร์ทสี่ ามารถเก็บรักษาความเย็นได้ตงั ้ แต่ต้นทางจนถึงสถานีปลายทาง ทีม่ ี
อุณหภูมเิ พิม่ ขึน้ ไม่เกิน 2 องศาเซลเซียส
โดยบริษทั ฯ จัดตัง้ ศูนย์ลกู ค้าสัมพันธ์ (Cargo Contact Center : CCC) สําหรับบริการด้านข้อมูลข่าวสารแก่ลูกค้า
ทีส่ ามารถได้รบั คําตอบ ณ จุดเดียว (One stop information service center for customer) และการให้บริการระบบ Track
and Trace เพื่อสามารถติด ตามสถานการณ์ ขนส่งสิน ค้าผ่านทางเว็บ ไซต์ www.thaicargo.com ลูก ค้าสามารถรับ ทราบ
สถานะของสินค้าได้อย่างละเอียด และปรับปรุงขัน้ ตอนดําเนินงานเพือ่ ลดระยะเวลาในการส่งมอบสินค้า พัฒนาการคัดแยก
สินค้าประเภทสินค้าถ่ายลําให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ จึงร่นระยะเวลาการทํางาน กําลังคน และข้อผิดพลาดในการดําเนินงาน
การทีบ่ ริษทั ฯได้รบั การรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 จึงเป็ นการตอกยํา้ การให้บริการทีอ่ ยูใ่ นมาตรฐานระดับสากล
บริษทั ฯ มุ่งเน้นรูปแบบการให้บริการลูกค้าอย่างครบวงจร เพือ่ ให้ลกู ค้าได้รบั ความพอใจสูงสุด เป็ นการรองรับการ
ขยายตัวของปริมาณสินค้าทางอากาศและ รองรับการเปิ ดเสรีทางการค้า การบริการ และการลงทุนตามกรอบความร่วมมือ
ของประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) พัฒ นาเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันได้ให้มปี ระสิทธิภาพ
เนื่องจากมีการแข่งขันสูงเชิงธุรกิจบริษทั ฯ จึงมีการนํ าเอาระบบเทคโนโลยีใหม่มาทดแทนระบบเก่า เพื่อ เพิม่ ศักยภาพใน
การแข่งขันให้สงู ขึน้
ในการรองรั บการขยายตั วทางธุ รกิ จเพื่ อก้ าวเข้ าสู่ ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน (Asean Economics Community : AEC)
ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ บริษทั ฯ ได้มโี ครงการก่อสร้างอาคารคลังสินค้า ระยะที่ 2 พืน้ ที่
ประมาณ 22,125 ตารางเมตร ณ บริเวณด้านข้างอาคารคลังสินค้าเดิม สามารถรองรับปริมาณสินค้าเพิม่ ขึน้ ได้อกี ประมาณ
1.3 ล้านตัน (ปี 2555 มีปริมาณสินค้า 1.1 ล้านตัน และในปี 2556 มีปริมาณสินค้า 7.7 แสนตัน โดยเป็ นของสายการบินไทย
458,345,357 ตัน และ สายการบินลูกค้ารวมกัน 317,464,275 ตัน
ยิง่ ไปกว่านัน้ บริษทั ฯ ยังมีการปรับแผนกลยุทธ์เพื่อยกระดับการให้บริการ และเสริมสร้างความสัมพันธ์ทด่ี กี บั ลูกค้า
ทัง้ สายการบินลูกค้า และบริษัทตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศ (Customers Relationship Management:CRM) ด้วยการเยี่ยม
เยียนกลุ่มคู่คา้ และจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเพือ่ กระตุน้ ยอดขาย เป็ นการสร้างความมันใจว่
่ าสินค้าจะได้รบั การดูแลเป็ นพิเศษ
ทุกขัน้ ตอน และจัดส่งไปยังปลายทางตามเทีย่ วบินทีไ่ ด้จดั เตรียมเอาไว้ (Flown as booked)
เพือ่ ให้การบริการมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ บริษทั ฯ ยังได้ทาํ การพัฒนาระบบการจัดการขนส่งสินค้าทีท่ นั สมัย (New
Cargo IT System) เพือ่ สนับสนุนการดําเนินธุรกิจ และเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของฝ่ ายการพาณิชย์สนิ ค้าและ
ไปรษณีย ภัณ ฑ์ โดยสามารถใช้ระบบใหม่แบบเต็มรูปแบบภายในกลางปี 2557 และพัฒนาการให้บริการจัดการบรรทุก
สิน ค้ า อย่ า งเต็ ม รู ป แบบและครบวงจร (Full Services Terminal) เพื่ อ ยกระดับ การให้ บ ริก ารทั ง้ ด้ า นคุ ณ ภาพและ
ประสิทธิภาพให้ได้มาตรฐานในระดับสากล ซึง่ จะสามารถให้บริการอย่างเต็มรูปแบบนี้ได้ภายในต้นปี 2557
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แบบ 56-1

ธุรกิ จการบริ การลูกค้าภาคพื้น

2.1 ลักษณะผลิ ตภัณฑ์หรือบริ การ
บริษทั ฯ มีศกั ยภาพในการให้บริการในทุกรูปแบบของการให้บริการลูกค้าภาคพืน้ แบบเต็มรูปแบบ (Full Ground
Handling) และสามารถให้บริการรูปแบบเครื่องบินได้ครบทุกประเภท (All Aircraft Types) จากประสบการณ์ และความ
เชีย่ วชาญในการให้บริการลูกค้าภาคพืน้ มามากว่า 50 ปี นับตัง้ แต่เริม่ ให้บริการ ณ ท่าอากาศยานดอนเมืองเป็ นต้นมา แม้วา่
ปั จจุบนั ได้ยา้ ยฐานการปฏิบตั งิ านมาอยูท่ ท่ี า่ อากาศยานสุวรรณภูม ิ บริษทั ฯ ยังได้รบั อนุญาตจากบริษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด
(มหาชน) ให้เป็ นผูป้ ระกอบการบริการลูกค้าภาคพืน้ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตามสัญญาเลข ที่ ทสภ. 1-47/2549 โดยมีระยะเวลา
ของสัญญารวม 34 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่ 28 กันยายน 2549 ถึงวันที่ 27 กันยายน 2583
นอกจากนี้บริษทั ฯ ยังได้รบั อนุ ญาตจากท่าอากาศยานนานาชาติในภูมภิ าค เช่น เชียงใหม่ หาดใหญ่ ภูเก็ต กระบี่
เชียงราย เป็ นให้เป็ นผูใ้ ห้บริการลูกค้าภาคพืน้ ณ ท่าอากาศยานดังกล่าวมาโดยตลอด โดยมีประสบการณ์ในการให้บริการ
ดังกล่าวมากว่า 50 ปี ทัง้ นี้สญ
ั ญาการอนุ ญาตให้เป็ นผูป้ ระกอบการบริการ ณ ท่าอากาศยานต่างๆ นัน้ ยังอยู่ในระหว่างการ
ดําเนิ นการของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) ยกเว้น ท่าอากาศยานกระบี่ท่ีเป็ นของกรมการบิน พลเรือ น
(Department of Civil Aviation)
การบริการลูกค้าภาคพืน้ ของบริษทั ฯ นัน้ นอกจากการให้บริการกับเที่ยวบินของบริษทั ฯ เองแล้ว ยังรวมถึงการ
ให้ บ ริก ารกับ เที่ย วบิ น สํ า หรับ สายการบิ น อื่น ๆ ทัง้ แบบเที่ย วบิน ประจํา (Scheduled Flights) เที่ย วบิน ตามเทศกาล
(Seasonal Flights) เทีย่ วบินเช่าเหมาลํา (Charter Flight) เทีย่ วบินทหาร (Military Flights) และเทีย่ วบินของบุคคลสําคัญ
(VIP/VVIP Flights) ลูกค้าของบริษทั ฯ มีทงั ้ ทีเ่ ป็ นสายการบิน (Airlines Customer) และหน่ วยงานหรือองค์กรต่างๆ (NonAirlines Customer) อาทิ ธนาคาร โรงแรม บริษทั รถยนต์ และบริษทั ต่างๆ ทีต่ อ้ งการให้บริการพิเศษแก่ลกู ค้าของตน เช่น
การรับส่งลูกค้าพิเศษ การใช้บริการห้องรับรองพิเศษ เป็ นต้น
ประเภทของการให้บริการประกอบไปด้วย
บริก ารตรวจรับ ผู้โดยสาร (Check-in Service) เป็ น การให้บ ริการตรวจสอบบัต รโดยสาร เอกสารการเดินทาง
หมายเลขทีน่ งั ่ อาหารพิเศษ และ/หรือ บริการพิเศษในแต่ละรูปแบบของการเดินทาง หรือตามทีไ่ ด้ทาํ การสํารองไว้ล่วงหน้า
ตลอดจนการตรวจสอบ และบัน ทึก นํ้ าหนั ก สัม ภาระของผู้โดยสาร บริก ารห้อ งรับ รองพิเศษ (Lounge Service) ให้แ ก่
ผูโ้ ดยสารชัน้ หนึ่ง ชัน้ ธุรกิจ ผู้โดยสารสมาชิกบัตรแพลททินัม่ สมาชิกบัตรทอง และบริการสปา (Spa) สําหรับผู้โดยสาร
ชัน้ หนึ่ งและชัน้ ธุ ร กิจ บริก ารบริเวณห้อ งพัก ผู้โดยสารก่ อ นเข้า /ออกอากาศยาน (Boarding Gate Services) ให้บ ริก าร
ตรวจทานเอกสารการเดิ นทาง จัดระเบี ยบและลํ าดั บการเข้ าสู่ อากาศยานของผู้ โดยสารประเภทต่ างๆ สํ าหรับผู้ โดยสารขาออก
และอํานวยความสะดวกผูโ้ ดยสารที่ออกจากอากาศยานสําหรับเทีย่ วบินขาเข้า บริการด้านสัมภาระ (Baggage Service)
ให้บริการตรวจสอบและติดตามสัมภาระสูญ หาย ตรวจสอบและซ่อมแซมในกรณี กระเป๋ าสัมภาระชํารุดเสียหาย รวมถึง
ให้บริการนํ าสัมภาระล่าช้าส่งให้กบั ผูโ้ ดยสารถึงทีพ่ กั และประสานงานในการชดใช้ค่าเสียหายต่างๆ บริการควบคุมระวาง
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บรรทุ ก อากาศยาน (Load Control and Weight Balance Services) รวมถึง ให้ บ ริก ารวางแผนระวางบรรทุ ก คํ า นวณ
นํ้าหนักบรรทุก ตลอดจนควบคุมการบรรทุกสัมภาระสินค้า และไปรษณียภัณฑ์ในเทีย่ วบินทัง้ ขาขึน้ และขาลง (Loading และ
Unloading)
นอกจากนี้ยงั ให้บริการสนับสนุ นสําหรับการบริการช่วยเหลือผูโ้ ดยสารทีป่ ระสบปั ญหาต่างๆ จากเทีย่ วบิน (Flight
Irregularity Handling) ทัง้ ขาเข้า ขาออก รวมถึงผู้โดยสารต่ อเครื่องให้สามารถเดินทางต่ อไปยังจุดหมายปลายทางได้อย่ างราบรื่น
และได้รบั ความสะดวกสบายปลอดภัย นอกจากนี้ยงั มีบริการพิเศษต่างๆ (Special Services) อาทิ การบริการเฉพาะบุคคล
สําคัญ ผู้โดยสารที่เดินทางในชัน้ หนึ่ง ชัน้ ธุรกิจ ผู้โดยสารสมาชิกแพลททินัม่ หรือ สมาชิกบัตรทอง รวมทัง้ การบริการ
ผูโ้ ดยสารสูงอายุ ผูพ้ กิ าร ผูป้ ่ วยทีแ่ พทย์รบั รองการเดินทาง และผูโ้ ดยสารทีม่ อี ายุต่าํ กว่า 12 ปี ทีเ่ ดินทางลําพัง เป็ นต้น
2.2 การตลาดและการแข่งขัน
ในส่วนของนโยบายการตลาดของฝ่ ายบริการลูกค้าภาคพื้น โดยเน้ นการเพิม่ สัดส่วนของการบินไทยในตลาด
การให้บริการลูกค้าภาคพืน้ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมซิ ง่ึ มีคแู่ ข่งอยู่อกี 2 ราย ทัง้ นี้ปัจจุบนั การบินไทยก็มสี ดั ส่วนมากกว่า
อยู่ ท่ี 2 ใน 3 อยู่ แ ล้วโดยไม่ นั บ รวมสายการบิน ที่ม ีก ารบริก ารภาคพื้น ด้ว ยตนเอง (Self-Handling Airlines) ที่ถือ เป็ น
เป้ าหมายทีก่ ารบินไทยจะรุกเข้าไปเสนอให้บริการแก่สายการบินเหล่านี้ดว้ ย
ในส่วนของการให้บริการ ณ ท่าอากาศยานภูมภิ าค ที่ เชียงใหม่ หาดใหญ่ ภูเก็ต กระบี่ และเชียงรายนัน้ จะมี
คูแ่ ข่งอยูเ่ พียงแห่งละ 1 ราย โดยสัดส่วนทางการตลาดของบริษทั จะมากกว่า 80% ทัง้ นี้ท่าอากาศยานภูเก็ตจะเป็ นตลาดทีม่ ี
Demand มาก สายการบินทัง้ แบบ Seasonal และแบบ Charter รวมทัง้ Low Cost Carriers ซึง่ จะมีจาํ นวนเพิม่ มากขึน้
ส่วนการให้บริการทีท่ ่าอากาศยานดอนเมืองนัน้ ปั จจุบนั บริษทั ฯ ได้ให้บริการแก่เทีย่ วบินแบบเหมาลํา (Charter
Flights) และอยู่ระหว่างการวางแผนทีจ่ ะเสนอให้บริการลูกค้าภาคพืน้ ทีท่ ่าอากาศยานดอนเมือง โดยจะต้องสอดคล้องกับ
นโยบายการเปิ ดให้บริการท่าอากาศยานดอนเมืองของบริษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) ทีจ่ ะประกาศใช้สาํ หรับปี
2557 และปี ต่อๆ ไป จึงนับเป็ นโอกาสทีด่ ขี องบริษทั ฯ ทีจ่ ะสามารถเพิม่ รายได้จากการให้บริการภาคพืน้ ณ ท่าอากาศยาน
ดอนเมืองในอีกทางหนึ่งด้วย
2.3 การจัดหาผลิ ตภัณฑ์และการบริ การ
ปั จจัย สําคัญ ที่ม ีผ ลกระทบอย่ างยิ่งต่ อ การให้บ ริก ารลูก ค้าภาคพื้น ในทุ ก ๆ ท่ าอากาศยาน คือ แรงงาน (Man
Power) เนื่องจากผลจากการปรับ ค่าแรงขัน้ ตํ่าในประเทศไทย ทําให้แ รงงานที่มอี ยู่ในภาคอุ ตสาหกรรมการเดินอากาศ
(Aviation Industry)หรือ การบิน (Airlines Business) มีการโยกย้ายไปสู่อุตสาหกรรมอื่น เนื่องด้วยการได้รบั ค่าจ้างเท่ากัน
หรือตํ่ากว่าเล็กน้อย แต่ไม่ตอ้ งเหนื่อยจากการทํางานเป็ นกะ (Shift Work) ซึง่ ทัง้ บริษทั ฯ เองและคู่แข่งต่างได้รบั ผลกระทบ
จากสถานการณ์ทเ่ี กิดขึน้ เช่นเดียวกัน
ในส่วนของบริษทั ฯ นัน้ ได้มกี ารบริหารจัดการแรงงานเพื่อดําเนินการแก้ไขปั ญหาดังกล่าวด้วยการว่าจ้างแรงงาน
แบบ Outsources และแบบ Out-Job รวมทัง้ หาแรงงานแบบ Part Time มาเสริมเพื่อให้มปี ริมาณแรงงานเพียงพอต่อการ
ให้บริการลูกค้าภาคพืน้ ในทุกท่าอากาศยานดังกล่าวข้างต้น
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แบบ 56-1

ธุรกิ จการบริ การอุปกรณ์ภาคพืน้

2.1 ลักษณะผลิ ตภัณฑ์หรือบริ การ
จากการให้บริการอุปกรณ์ ภาคพืน้ ของบริษทั ฯ เพื่อเป็ นการให้บริการได้ดําเนินการควบคู่ไปกับการบริการลูกค้า
ภาคพืน้ มาโดยตลอด เพือ่ ผนวกให้เป็ นการบริการภาคพืน้ แบบเต็มรูปแบบ (Full Ground Handling) โดยสามารถให้บริการ
ได้ครบทุกแบบเครือ่ งบิน (All Aircraft Types)
จากประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการให้บ ริการอุ ปกรณ์ ภ าคพื้นมามากว่า 50 ปี นับตัง้ แต่ เริม่ ให้บริการ
ณ ท่าอากาศยานดอนเมืองเป็ นต้นมา แม้วา่ จะมีการย้ายฐานการปฏิบตั งิ านมาอยู่ท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ ทางบริษทั ฯ
ก็ได้รบั อนุ ญาตจากบริษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) ให้เป็ นผูป้ ระกอบการบริการอุปกรณ์ภาคพืน้ ตามสัญญาที่
ทสภ. 1-50/2549 โดยมีระยะเวลาของสัญญา 34 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่ 28 กันยายน 2549 ถึงวันที่ 27 กันยายน 2583
นอกจากนี้บริษทั ฯ ยังได้รบั อนุ ญาตจากท่าอากาศยานนานาชาติในภูมภิ าค เช่น เชียงใหม่ หาดใหญ่ ภูเก็ต กระบี่
เชียงราย เป็ นต้น ให้เป็ นผู้ให้บริการอุปกรณ์ ภาคพื้น ณ ท่าอากาศยานดังกล่าวมาโดยตลอด โดยมีประสบการณ์ ในการ
ให้บริการดังกล่าวมากว่า 50 ปี ทัง้ นี้สญ
ั ญาการอนุ ญาตให้เป็ นผูป้ ระกอบการบริการ ณ ท่าอากาศยานต่างๆ นัน้ ยังอยู่ใน
ระหว่ างการดํ าเนิ นการของบริษั ท ท่ าอากาศยานไทย จํ ากัด (มหาชน) ยกเว้นท่ าอากาศยานกระบี่ ท่ี เป็ นของกรมการบิ นพลเรือน
(Department of Civil Aviation)
การบริการอุปกรณ์ภาคพืน้ ของบริษทั ฯ นัน้ นอกจากการให้บริการกับเทีย่ วบินของบริษทั ฯ เองแล้ว ยังรวมถึงการ
ให้ บ ริก ารกับ เที่ย วบิ น สํ า หรับ สายการบิ น อื่น ๆ ทัง้ แบบเที่ย วบิน ประจํา (Scheduled Flights) เที่ย วบิน ตามเทศกาล
(Seasonal Flights) เทีย่ วบินเช่าเหมาลํา (Charter Flight) เทีย่ วบินทหาร (Military Flights) และเทีย่ วบินของบุคคลสําคัญ
(VIP/VVIP Flights) ลูกค้าของบริษทั ฯ มีทงั ้ ทีเ่ ป็ นสายการบิน (Airlines Customer) และหน่ วยงานหรือองค์กรต่างๆ (NonAirlines Customer) เช่น บริษทั รับประกอบตูบ้ รรทุกสัมภาระหรือสินค้า เป็ นต้น
ประเภทของการให้บริการประกอบไปด้วย
บริการรับ-ส่งผู้โดยสาร (Passenger Transportation) รับ-ส่งผู้โดยสารระหว่างอาคารผู้โดยสารหรือจุดจอดนอก
อาคารผู้โดยสารกับอากาศยาน บริการรับส่งลูกเรือพร้อมสัมภาระ (Pilot and Cabin Crew Transportation) รับ-ส่งลูกเรือ
พร้อมสัมภาระระหว่างอาคารผูโ้ ดยสารหรือจุดจอดอากาศยานนอกอาคารผูโ้ ดยสารกับศูนย์ปฏิบตั กิ ารสําหรับเทีย่ วบินของ
บริษทั ฯ และระหว่างจุดจอดนอกอาคารผู้โดยสารกับอากาศยานสําหรับสายการบินลูกค้า บริการรับ-ส่งผู้โดยสารสูงอายุ
ผูป้ ่ วย และผูพ้ กิ าร (Passenger with Reduced Mobility) ทีจ่ าํ เป็ นต้องใช้อุปกรณ์พเิ ศษในการเคลื่อนย้ายขึน้ -ลงอากาศยาน
(Hi-Lift Vehicle) บริการลากจูงและดันอากาศยานเข้า-ออก (Aircraft Pull-in and Push-back Services) เพือ่ การลากจูงหรือ
ดันอากาศยานเข้า-ออกจากสะพานเทียบอากาศยาน หรือ ณ จุดจอดอากาศยานนอกอาคาร บริการทําความสะอาดภายใน
อากาศยาน (Aircraft Interior Cleaning Services) ทํ า ความสะอาดทั ง้ ภายในห้ อ งโดยสาร (Cabin) และห้ อ งนั ก บิ น
(Cockpit) บริการรถบันไดอากาศยาน (Passenger Step Services) สําหรับการขึ้น-ลงอากาศยานของผู้โดยสาร บริการ
บรรจุน้ํ าดื่มนํ้ าใช้ในอากาศยาน (Water Services) บริการล้างสิง่ ปฏิกูลและเติมนํ้ ายาทําความสะอาดห้องสุขาอากาศยาน
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(Toilet Services) บริการเครื่องทํ าความเย็ นภายในอากาศยาน (Air Condition Service) ในระหว่ างอากาศยานดั บเครื่องยนต์
บริการเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้ าสําหรับอากาศยาน (Ground Power Services) บริการเครื่องจ่ายลมร้อนแรงดันสูงสําหรับติด
เครื่อ งยนต์ อ ากาศยาน (Air Start Service) บริก ารซ่ อ มบํ า รุ ง บริก ารตรวจสอบและซ่ อ มบํ า รุ ง อุ ป กรณ์ ภ าคพื้น และ
ยานพาหนะประเภทต่างๆ ตามระยะเวลา บริการซ่อมตูส้ นิ ค้าทุกประเภท ตามระบบมาตรฐานสากล
2.2 การตลาดและการแข่งขัน
ฝ่ ายบริการอุปกรณ์ ภาคพื้นของบริษัท ซึ่งมีนโยบายการตลาดในการเพิม่ สัดส่วนของการบินไทยในตลาดการ
บริการอุปกรณ์ภาคพืน้ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมทิ ม่ี คี ่แู ข่งอยู่อกี 1 ราย ทัง้ นี้ปัจจุบนั การบินไทยก็มสี ดั ส่วนอยู่ทม่ี ากกว่า
2 ใน 3 อยู่แล้ว โดยไม่นบั รวมสายการบินทีม่ ใี ห้บริการอุปกรณ์ภาคพืน้ ด้วยตนเองหรือ Sub-contract ให้บริษทั อื่นดูแล ทีถ่ อื
เป็ นเป้ าหมายทีก่ ารบินไทยจะรุกเข้าไปเสนอให้บริการแก่สายการบินเหล่านี้ดว้ ย
ในส่วนของการให้บริการ ณ ท่าอากาศยานภูมภิ าค ที่ เชียงใหม่ หาดใหญ่ ภูเก็ต กระบี่ และเชียงรายนัน้ จะมี
คู่แข่งอยู่เพียงแห่งละ 1 ราย โดยสัดส่วนการตลาดของบริษทั ฯ จะมากกว่า 80% ทัง้ นี้ท่าอากาศยานภูเก็ตจะเป็ นตลาดทีม่ ี
Demand มาก สายการบินทัง้ แบบ Seasonal และแบบ Charter รวมทัง้ Low Cost Carriers จะมีจาํ นวนมากขึน้ เรือ่ ยๆ
ส่วนการให้บ ริการที่ท่าอากาศยานดอนเมืองนัน้ ปั จจุบนั บริษัทฯ ให้บ ริการแก่ เที่ย วบินแบบเหมาลํา (Charter
Flights) และเที่ยวบิน VIP โดยอยู่ระหว่างการวางแผนทีจ่ ะเสนอให้บริการอุปกรณ์ ภาคพืน้ พื้นทีท่ ่าอากาศยานดอนเมือง
โดยจะต้องสอดคล้องกับนโยบายการเปิ ดให้บริการท่าอากาศยานดอนเมืองของบริษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)
ที่จะประกาศใช้สําหรับ ปี 2557 และปี ต่ อๆ ไป จึงถือเป็ นโอกาสของบริษัทฯ ที่จะสามารถเพิม่ รายได้จากการให้บ ริก าร
อุปกรณ์ภาคพืน้ ยังท่าอากาศยานดอนเมืองในอีกช่องทางหนึ่งด้วย
2.3 การจัดหาผลิ ตภัณฑ์และการบริ การ
ปั จจัยสําคัญทีม่ สี ่วนสําคัญอย่างยิง่ ต่อการให้บริการอุปกรณ์ ภาคพืน้ ในทุกๆ ท่าอากาศยาน คือ อุปกรณ์ บริการ
ภาคพื้น (Ground Services Equipment - GSE) และแรงงาน (Man Power) ในส่วนของอุ ปกรณ์ บ ริก ารภาคพื้น นัน้ ทาง
บริษทั ได้จดั หามาเพียงพอสําหรับการรองรับการให้บริการ อีกทัง้ ยังมีระบบการดูแลบํารุงรักษาทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ส่วนปั จจัย
ด้านแรงงานทีท่ างบริษทั ได้รบั ผลกระทบในลักษณะเดียวกันกับด้านการบริการลูกค้าภาคพืน้ นัน่ คือการขาดแคลนแรงงาน
สนับสนุน ซึง่ ทัง้ บริษทั รวมถึงบริษทั คูแ่ ข่งนัน้ ต่างได้รบั ผลกระทบแบบเดียวกันทัง้ สิน้
การบริหารจัดการแรงงานเพื่อดําเนินการแก้ไขปั ญหาดังกล่าวด้วยการว่าจ้างแรงงานแบบ Outsources และแบบ
Out-Job รวมทัง้ หาแรงงานแบบ Part Time มาเสริม เพื่อ ให้ม ีป ริม าณแรงงานเพีย งพอต่ อ การให้บ ริก ารสํ า หรับ ทุ ก ๆ
ท่าอากาศยานดังกล่าวข้างต้น เช่นเดียวกันกับด้านการบริการลูกค้าภาคพืน้
หน่ วยธุรกิ จ

ธุรกิ จครัวการบิ น

ครัวการบิน เป็ นหนึ่งในกิจกรรมสนับสนุนธุรกิจสายการบิน โดยมีฐานการปฏิบตั กิ าร 2 แห่ง คือ
1. ครัวการบิน ณ ท่ าอากาศยานสุวรรณภู ม ิ ตัง้ อยู่ในเขตปลอดอากร บนพื้น ที่ป ระมาณ 70,000 ตารางเมตร
ดําเนินการผลิตอาหารเพือ่ ให้บริการแก่ผโู้ ดยสารสําหรับเทีย่ วบินระหว่างประเทศของบริษทั ฯ และผูโ้ ดยสารของสายการบิน
ชัน้ นําอื่นๆ อีกกว่า 60 สายการบิน
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2. ครัวการบิน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง บนพืน้ ทีป่ ระมาณ 40,200 ตารางเมตร ดําเนินการผลิตอาหารเพื่อให้
บริการแก่ผูโ้ ดยสารสําหรับเที่ยวบินภายในประเทศของบริษทั ฯ และธุรกิจภาคพื้นที่เกี่ยวข้องกับอาหาร เช่น ภัตตาคาร
ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ร้านเบเกอรี่ Puff & Pie การให้บริการจัดเลี้ยงทัง้ ในและนอกสถานที่ ร้านอาหารสวัสดิการ
เป็ นต้น
นอกจากนี้ยงั ดําเนินธุรกิจในต่างจังหวัด อาทิ ท่าอากาศยานกระบี่ เชียงราย เชียงใหม่ และภูเก็ต ในการให้บริการ
อาหาร และ เครือ่ งดื่มภายในภัตตาคาร ผลิตอาหารเพือ่ ให้บริการแก่ผโู้ ดยสารของบริษทั ฯ และสายการบินอื่นด้วย
การผลิตทีไ่ ด้มาตรฐานตามหลักการผลิตอาหารของกระทรวงอุตสาหกรรมของประเทศไทย ภายใต้กฎเกณฑ์และ
ข้อกําหนดทีไ่ ม่กระทบต่อสิง่ แวดล้อม โดยมีกระบวนการผลิตและระบบควบคุความสะอาดและสุขอนามัย ครัวการบินจึงเป็ น
ผูน้ ํ าในธุรกิจการผลิตอาหาร และบริการแก่สายการบิน โดยมีส่วนแบ่งทางการตลาดประมาณร้อยละ 71 และมีเทีย่ วบินที่
ให้บริการทัง้ หมด 70,243 เทีย่ วบิน ผลิตอาหารประมาณ 65,890 ชุดต่อวัน สัดส่วนการจัดซื้อวัตถุดบิ ในประเทศร้อยละ 75
และนําเข้าวัตถุดบิ จากต่างประเทศร้อยละ 25
นอกจากนี้ยงั ได้รบั การรับรองมาตรฐานสากลทีส่ าํ คัญหลายด้าน อาทิ ระบบบริหารคุณภาพสุขลักษณะและความ
ปลอดภัย ของอาหารเชิงบูรณาการ (Quality Hygiene and Safety : QHS) รวมถึงระบบคุณ ภาพISO 9001:2008 ระบบ
Good Manufacturing Practice (GMP) และ Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) เข้าด้วยกัน ซึ่งเป็ น
มาตรฐานสากลทีไ่ ด้รบั การยอมรับจากสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ และองค์กรอนามัยโลก ระบบมาตรฐาน ISO
14001:2004 ระบบการจัด การอาชี ว อนามั ย และความปลอดภั ย OHSAS 18001:2007 และระบบ HAL-Q (HalalGMP/HACCP)
ด้วยมาตรฐานสากล ทําให้ครัวการบินได้รบั รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
สภาพสิง่ แวดล้อมในการทํางาน ระดับประเทศ ประจําปี 2554 และจากประสบการณ์ กว่า 50 ปี ในการดําเนินธุรกิจด้าน
อาหารของครัวการบิน จึงมีส่วนทําให้สายการบินไทยได้รบั รางวัลสายการบินยอดเยีย่ มอันดับที่ 1 ประเภทการให้บริการ
อาหารบนเครื่องบินชัน้ ประหยัดยอดเยี่ยม (World’s Best Economy Class Catering) และล่าสุด ในเดือนสิงหาคม 2556
ทีผ่ า่ นมายังได้รบั การรับรองเครือ่ งหมาย THAI Select จากกระทรวงพาณิชย์ นับเป็ นความภาคภูมใิ จของฝ่ ายครัวการบิน
แม้ว่าในปี ทผ่ี ่านมา ครัวการบินจะได้รบั ผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจและวิกฤตการณ์ต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะ
่
ายบริห ารและพนักงานที่ป รับ
เป็ นสถานการณ์ ทางการเมือง ภาวะนํ้ ามันโลกปรับราคาสูงขึน้ แต่ ด้วยความมุ่งมันของฝ่
กลยุทธ์ในด้านต่างๆ ทัง้ ด้านการตลาดและการปฏิบตั กิ าร ให้สอดคล้องกับภาวะการณ์ ต่างๆ อาทิ การขยายฐานการผลิต
การขยายสาขาธุรกิจร้านเบเกอรี่ การปรับลดค่าใช้จ่ายเพือ่ ลดต้นทุนในการดําเนินงาน การควบคุมการใช้พลังงานเพือ่ ลดค่า
นํ้ า /ค่ า ไฟฟ้ า การนํ า เอาระบบบริห ารมาช่ ว ยเพิ่ม ประสิท ธิภ าพ (Lean Management) และประยุ ก ต์ ใช้ในกระบวนการ
ปฏิบตั งิ านต่างๆ จึงลดการสูญเสียของวัตถุดบิ มีผลให้ค่าใช้จ่ายวัตถุดบิ ลดลง และการปรับโครงสร้างต้นทุนให้เหมาะสมต่อ
การแข่งขัน ทําให้ครัวการบินสามารถสร้างผลกําไรได้ดว้ ยดีเสมอมา
กิ จการอื่นๆ
นอกจากนี้ยงั มีกจิ การอื่นทีเ่ ป็ นธุรกิจสนับสนุ นการขนส่ง ได้แก่ ธุรกิจบริการซ่อมบํารุงอากาศยาน ธุรกิจบริการ
อํานวยการบิน ธุรกิจจําหน่ายสินค้าปลอดภาษีบนเครือ่ งบิน และธุรกิจจําหน่ายสินค้าทีร่ ะลึกโดยมีรายละเอียดดังนี้
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ธุรกิ จบริ การซ่อมบํารุงอากาศยาน

การซ่อมบํารุงอากาศยานในฝูงบินของบริษทั ฯ ให้คงสภาพเหมาะสมสําหรับการเดินอากาศ โดยให้มคี ุณสมบัติ
ครบถ้วนตามข้อกําหนดของกรมการบินพลเรือนและองค์กรต่างๆ ทีค่ วบคุมสายการบินพาณิชย์ตามทีบ่ ริษทั ฯ ตกลงรับทีจ่ ะ
ผูกพันเพื่อวัตถุประสงค์ของการดํารงไว้ซ่งึ ความปลอดภัยสูงสุด ฝ่ ายช่างจึงเป็ นหน่ วยงานทีร่ บั ผิดชอบในการดําเนินการ
ซ่อมบํารุงอากาศยานทีอ่ ยู่ในฝูงบินของบริษทั ฯ ตัง้ แต่เริม่ เข้าประจําฝูงบิน จนกระทังปลดประจํ
่
าการและจําหน่ ายออกจาก
ฝูงบินของบริษทั ฯ
ในการดําเนิ นการบํารุงรัก ษาอากาศยานเพื่อ ให้ได้รบั การรับ รองจากกรมการบิน พลเรือนและองค์กรต่ างๆ ที่
ควบคุมการบิน นัน้ เริม่ ตัง้ แต่ กระบวนการที่เกี่ย วกับ งานด้านวิศ วกรรม การวางแผน และการบริหารจัด การที่เกี่ยวกับ
กําลังคน พัสดุ โรงซ่อม เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ต่างๆ เพือ่ ให้อากาศยานสามารถคงสภาพความสมควรเดินอากาศ
และผ่านการรับรองจากกรมการบินพลเรือนและองค์กรต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดระยะเวลาทีอ่ ยูใ่ นประจําการ
การซ่อมบํารุงอากาศยานประกอบด้วยงานหลัก ดังนี้
1. งานซ่อมบํารุงอากาศยานขันลานจอด
้
(Line Maintenance)
เป็ น การให้บ ริก ารตรวจทางเทคนิ ค และซ่ อ มบํารุงอากาศยานทุก ครัง้ ทีจ่ อดแวะ (Transit) หรือ บิน กลับ
ต้น ทาง (Turnaround) ตลอดจนจอดค้า งคืน (Night Stop) ทีท่ ่า อากาศยานสุว รรณภูม ิ ท่า อากาศยานดอนเมือ ง และ
ท่าอากาศยานอื่นๆ ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
2. งานซ่อมบํารุงย่อย (Light Maintenance)
เป็ นการให้บริการตรวจทางเทคนิคและบํารุงรักษาอากาศยานตามระยะเวลาบินหรือชั ่วโมงบิน โดยใช้เวลาใน
การซ่อมบํารุงย่อย (Light Maintenance) ประมาณ 8 – 48 ชัวโมง
่
ดําเนินการทีศ่ ูนย์ซ่อมบํารุงสุวรรณภูม ิ หรือตามสถานี
ซ่อมบํารุงอื่นๆ ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศทีไ่ ด้รบั การรับรอง
3. งานซ่อมบํารุงขันโรงงาน
้
(Heavy Maintenance)
เป็ นการให้บริการตรวจทางเทคนิคและบํารุงรักษาอากาศยานทัง้ ลําตัวอากาศยาน เครือ่ งยนต์ อุปกรณ์อากาศ
่
น โดยใช้เวลาในการซ่อมบํารุง
ยาน และส่วนประกอบต่างๆ (Component & Accessories) ตามระยะเวลาบินหรือชัวโมงบิ
ขัน้ โรงงาน (Heavy Maintenance) ประมาณ 15-60 วัน ดําเนินการโดยศูนย์ซ่อมอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ และศูนย์
ซ่อมอากาศยานอู่ตะเภา จังหวัดระยอง
กระบวนการในการดําเนินการซ่อมบํารุงในแต่ละประเภทตามทีจ่ าํ แนกข้างต้นนัน้ ฝ่ ายช่างจะต้องได้รบั การรับรอง
ขีด ความสามารถจากกรมการบิน พลเรือ น และจากองค์ ก รควบคุ ม การบิน ต่ า งๆ เช่ น องค์ ก ารบริห ารการบิ น แห่ ง
สหรัฐ อเมริก า (Federal Aviation Administration - FAA) และองค์ ก ารความปลอดภั ย ด้ า นการบิ น แห่ ง สหภาพยุ โ รป
(European Aviation Safety Agency - EASA) เป็ นต้ น ซึ่ งแต่ ละองค์ การจะมี หลั กเกณฑ์ และกระบวนการในการพิ จารณา
ตรวจสอบขีดความสามารถ ซึ่งฝ่ ายช่างจะต้องดําเนินการให้สามารถผ่านหลักเกณฑ์และกระบวนการตรวจสอบดังกล่าว ก่อนทีจ่ ะได้รบั การ
รับรองเพือ่ ให้ฝ่ายช่างสามารถดําเนินการซ่อมบํารุงได้ตามระดับการซ่อมและแบบของอากาศยานทีร่ ะบุในใบรับรองนัน้ ๆ
ปั จจุ บ ันฝ่ ายช่ างได้ ให้ บริการซ่ อมบํ ารุ งเครื่องบิ นให้ ก ับสายการบิ นลู กค้ าทัง้ ในประเทศและต่ างประเทศจากหลายทวีป
รวมถึงหน่วยงานภาครัฐภายในประเทศ ทีส่ าํ คัญได้แก่ กองทัพอากาศ กองบินตํารวจ และหน่ วยงานเอกชนต่างๆ ด้วย
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ในสภาวะต้นทุนค่าใช้จา่ ยทีเ่ พิม่ ขึน้ โดยมีผลจากหลายปั จจัยทีเ่ กีย่ วข้อง อาทิการดําเนินกิจการทัง้ ด้านบุคลากร และพัสดุ อุปกรณ์
สิง่ อํานวยความสะดวกต่างๆ รวมถึงสภาวะทางการเมือง และกฎระเบียบทีบ่ งั คับใช้ในฐานะรัฐวิสาหกิจ ล้วนมีผลต่อการลงทุนและการพัฒนาให้
เกิดความต่อเนื่อง ขณะทีแ่ หล่งซ่อมบํารุงอากาศยานในภูมภิ าคใกล้เคียงมีตน้ ทุนการดําเนินการทีต่ ่าํ กว่า และมีความยืดหยุ่นมากกว่าในกรณี
ของการบริหารจัดการ และการร่วมทุน ส่งผลให้การได้ส่วนแบ่งทางการตลาดมีขอ้ จํากัด ทัง้ ด้านการกําหนดราคา และการเจรจาต่อรอง โดย
คูแ่ ข่งรายสําคัญทีม่ รี ะดับการบริการใกล้เคียงกันในภูมภิ าคเอเซียได้เพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง
การเปิ ดเสรีทางการค้าจะทําให้นักลงทุนต่างชาติมชี ่องทางทีจ่ ะร่วมทุนกับเอกชนเพือ่ จัดตัง้ แหล่งซ่อมบํารุงอากาศยานได้อย่าง
เสรีมากขึ้นทัง้ ในประเทศและต่ างประเทศ ตัวอย่างของแหล่งซ่ อมบํารุงอากาศยานในประเทศ Thai Aviation Industry (TAI) ที่จงั หวัด
ปทุมธานี ซึง่ ถือหุน้ โดยรัฐบาลและกองทัพอากาศ ธุรกิจหลักของ TAI ก็คอื การรับซ่อมอากาศยานของกองทัพอากาศ และการขยายการรับซ่อม
อากาศยานของหน่ วยงานราชการภายในประเทศ ตามแผนงานเมื่อมีความพร้อมเพิม่ ขึน้ จะเริม่ รับลูกค้าเอกชน และต่างชาติ นอกจากแหล่งซ่อม
TAI แล้ว รัฐบาลยังมีโครงการทีจ่ ะเปิ ดศูนย์ซ่อมอากาศยานแหล่งใหม่ในจังหวัดนครราชสีมา
กิ จการอื่นๆ

ธุรกิ จสนับสนุนการขนส่ง

กิจการสนับสนุ นการขนส่งประกอบด้วย บริการอํานวยการบิน การจําหน่ ายสินค้าปลอดภาษีบนเครื่องบิน และการจําหน่ าย
สินค้าทีร่ ะลึก
 การให้บริการอํานวยการบิน (Dispatch Services) การให้บริการอํานวยการบินเป็ นการให้บริการวางแผนการบินและจัดเตรียม
ข้อมูลรายละเอียดของเส้นทางบิน พยากรณ์ อากาศ รวมทัง้ เอกสารการบินทีเ่ กี่ยวข้องอื่นๆ แก่เทีย่ วบินของบริษทั ฯ และเทีย่ วบิน
ของสายการบินลูกค้า ให้เป็ นไปตามกฎระเบียบการบิน และ ข้อกําหนดตามทีร่ ะบุในสัญญา เพือ่ ให้เทีย่ วบินสามารถปฎิบตั กิ ารบิน
ไปถึงทีห่ มายอย่างปลอดภัย
 การจําหน่ ายสินค้าปลอดภาษีบนเครื่องบิน (Sales Board) บริษทั King Power Marketing and Management Co.,Ltd.
ได้ผ่านการคัดเลือกให้เป็ นผูร้ บั สัมปทานในการจําหน่ ายสินค้าปลอดภาษีบนเครื่อง ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2554 จนถึงวันที่ 30
พฤศจิกายน 2557
 การจําหน่ ายสินค้ท่รี ะลึก (THAI SHOP) บริษทั ได้ดําเนินการเปิ ดร้านจําหน่ ายสินค้าที่ระลึกรวมทัง้ สิ้น 6 แห่ง ประกอบด้วย
สํานักงานใหญ่ ของบริษทั ฯ สํานักงานหลานหลวง สํานักงานสีลม สํานักงานเชียงใหม่ ศูนย์ปฎิบตั กิ าร (Operation Center :
OPC) ณ ท่ าอากาศยานสุวรรณภู ม ิ และสํานักงานหลักสี่ อีกทัง้ ได้เปิ ดจําหน่ ายสินค้าผ่ านทาง Website ของบริษัทฯ และ
Website ภายนอกด้วย
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3. ปัจจัยความเสี่ยง

ท่ า มกลางความเสี่ย งจากหลายปั จ จัย ทัง้ ภายในและภายนอกตลอดระยะเวลาหลายปี ที่ ผ่ 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 มันให้
่ แ ก่ ผู้ถือ หุ้น และผู้ม ีส่ว 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
คณะกรรมการบริษั ท ฯ ได้ ม อบหมายให้ ค ณะกรรมการบริห ารความเสี่ย ง (Risk Management
Committee) อัน ประกอบด้วยกรรมการทัง้ จากภาครัฐ และกรรมการอิส ระจากภาคเอกชน กํ า หนดและทบทวน
นโยบายและกรอบการบริหารความเสีย่ งในด้านต่างๆ อย่างสมํ่าเสมอ พร้อมทัง้ กํากับดูแล ติดตามประสิทธิผลของการ
บริหารความเสีย่ งดังกล่าว เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าผูบ้ ริหารและพนักงานมีการระบุความเสีย่ ง ประเมินและจัดลําดับความสําคัญ
สําหรับวางมาตรการป้ องกัน แก้ไข ควบคุม และจัดการปั จจัยความเสีย่ งทัง้ ในระดับองค์กรและระดับฝ่ ายทีอ่ ยูใ่ นความ
ดู แ ลรับ ผิด ชอบให้ อ ยู่ ใ นระดับ ที่ ย อมรับ ได้ และเป็ นระบบสอดคล้ อ งกับ มาตรฐาน (Committee of Sponsoring
Organization of the Treadway Commission : COSO) ประกอบกับมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
และคณะกรรมการบริษทั ฯ ในทุกไตรมาส ทัง้ นี้ มาตรการดังกล่าวเป็ นไปเพื่อส่งเสริมให้ผบู้ ริหารและพนักงานทุกฝ่ าย
ขององค์กรใช้การบริหารความเสีย่ งเป็ นเครือ่ งมือในการบริหารงาน
เพื่อป้ องกันผลกระทบหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึน้ จากความไม่แน่ นอน พร้อมกับสนับสนุ นให้การ
ดําเนินแผนกลยุทธ์เป็ นไปตามเป้ าหมายที่วางไว้ ในปี 2556 บริษทั ฯ จึงมีการบูรณาการการบริหารความเสีย่ งระดับ
องค์ก รเข้ากับ แผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ วิเคราะห์ถึงสาเหตุของความเสี่ยงและความสัม พัน ธ์ของความเสี่ยงต่างๆ
รวมทัง้ ได้ดําเนิ นการจัดทําดัชนี ช้ีวดั ความเสี่ยงหลัก (Key Risk Indicator) เพื่อใช้เป็ นเครื่องเตือนภัยล่วงหน้ า และ
ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบการบริหารความเสีย่ ง (Enterprise-wide Risk Management System) ให้ทนั สมัยและ
มีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ อันเอื้อต่อการเชื่อมโยงการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน และระบบการบริหารจัดการอื่นๆ
ของบริษทั ฯ
ปัจจัยเสี่ยงที่มีนัยสําคัญ
1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคานํ้ามันอากาศยาน
ค่าใช้จ่ายนํ้ามันอากาศยานเป็ นค่าใช้จ่ายหลักในการดําเนินธุรกิจการบิน โดยบริษทั ฯ มีตน้ ทุนค่านํ้ามัน
อากาศยานคิดเป็ นประมาณร้อยละ 40 ของค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน ซึ่งราคานํ้ ามันอากาศยานมีความผันผวนอย่าง
ต่ อเนื่ อง บริษัท ฯ ได้ม ีก ารจัด ทําประกัน ความเสี่ย งจากการเปลี่ย นแปลงของราคานํ้ า มัน ในเชิงรุก มากขึ้น (Fuel
Hedging) เพื่อลดความผันผวนของต้นทุนด้านนํ้ามันอากาศยาน โดยบริษทั ฯ มีนโยบายบริหารความเสีย่ งราคานํ้ามัน
อากาศยานเพื่อลดความเสีย่ งจากความผันผวนของราคานํ้ามัน ซึง่ มีผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริษทั ฯ มิใช่เป็ น
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การแสวงหากําไร แต่เป็ นการชะลอและลดผลกระทบต่อต้นทุนด้านนํ้ ามันฯ หากราคามีการปรับตัวสูงขึน้ สําหรับปี
2556 บริษทั ฯ ได้ดาํ เนินการบริหารความเสีย่ งราคานํ้ามันฯ ให้ค่าใช้จา่ ยนํ้ามันฯของบริษทั ฯ เป็ นไปตามงบประมาณที่
ได้ตงั ้ ไว้ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการเรีย กเก็บ เงิน ชดเชยค่า นํ้ า มัน ส่ว นเพิม่ ของบริษ ทั ฯ ผ่า นทางค่า ธรรมเนีย ม
ช ด เช ย ค่ านํ้ ามั น ได้ บ างส่ ว น ขึ้ น อยู่ ก ั บ สภาวะของตลาด การแข่ ง ขั น ความผั น ผวนของราคานํ้ ามั น
อากาศยาน การตอบสนองของตลาด และการประมาณการค่าใช้จา่ ยนํ้ามันอากาศยานทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง รวมทัง้ ได้ม ี
การบริหารจัดการนํ้ ามันคงคลัง (Fuel Stock Management) และเพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการใช้น้ํามัน
เชือ้ เพลิง (Fuel Management)
2. ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงิ นตราต่างประเทศ
เนื่ องจากบริษัทฯ มีรายได้เป็ นเงินตราต่างประเทศกว่า 50 สกุลเงิน คิดเป็ นประมาณร้อยละ 70 ของ
รายได้รวมทัง้ หมด บริษัทฯ ได้ดําเนินการบริห ารความเสี่ยงอัน เนื่องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนให้ม ี
ประสิทธิภาพ โดยมีการบริหารภายใต้นโยบาย Natural Hedging คือ การจัดให้รายจ่ายเป็ นเงินสกุลเดียวกับรายได้
มากทีส่ ดุ 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 สกุ ลต่างประเทศมากเกิน ไป โดยการมีห นี้ สกุ ลบาทด้วยส่วนหนึ่ ง 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 2556 บริษทั ฯ ได้ดาํ เนินการกูเ้ งินสกุลยูโร ซึง่ เป็ นสกุลเงินทีบ่ ริษทั ฯ มีกระแสเงินสด
สุทธิสว่ นเกิน เพือ่ ซือ้ เครือ่ งบินแอร์บสั A380-800 จํานวน 1 ลํา และแอร์บสั A330-300 จํานวน 2 ลํา จัดหาเงินทุนใน
รูปแบบ EUR Synthetic Bond จํานวน 9,000 ล้านบาท ใช้เครือ่ งมือทางการเงิน Spot / Forward จากสกุลเงินอื่น
เป็ นสกุลเงิน USD สําหรับค่าใช้จา่ ยนํ้ามัน ทัง้ นี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษทั ฯ มีสดั ส่วนเงินกูใ้ นเงินสกุลหลัก
ภายหลังจากการทํา CCS ดังนี้ EUR : JPY : THB = 55 : 8 : 37 (ไม่รวมภาระผูกพันค่าเช่าเครือ่ งบินเพือ่ การ
ดําเนินงาน)
3. ความเสี่ยงจากการแข่งขันในธุรกิ จการบิ น
การแข่ ง ขัน ที่ เพิ่ ม ขึ้น จากสายการบิ น ต้ น ทุ น ตํ่ า (Low Cost Carrier : LCC) และสายการบิ น ใหม่
(Newcomers) ที่เข้ามาบุกตลาดอย่างรุนแรง รวมทัง้ การที่สายการบิน ต่างๆ จับมือเป็ นพัน ธมิตรการบิน กันมาก
ขึน้ กับสายการบินนอกกลุ่มพันธมิตรเดิม ส่งผลกระทบต่อบริษทั ฯ ในเรื่องของการแข่งขันที่เพิม่ มากขึน้ ในเส้นทาง
เดียวกับเส้นทางทีบ่ ริษทั ฯ ให้บริการอยู่ อาจส่งผลให้บริษทั ฯ สูญเสียโอกาสในเส้นทางนัน้ ๆ บริษทั ฯ ได้มกี ารติดตาม
ผลการดํ าเนิ นงานของแต่ ละเส้ นทางบิ นอย่ างใกล้ ชิ ด โดยติ ดตามตรวจสอบความสมดุ ลของจํ านวนที่ นั ง่ เสนอให้
บริการและจํานวนผูโ้ ดยสารที่ใช้บริการและปรับปรุงความจุและความถี่ของเที่ยวบินให้มคี วามเหมาะสมเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สงู สุด มีแผนการตลาดโดยวิเคราะห์ตลาดสําคัญ ตลาดที่มกี ารแข่งขันสูง และตลาดที่มศี กั ยภาพ โดยบริษทั ฯ
ได้จ ดั ตัง้ สายการบิน ไทยสมายล์เป็ นบริษัท ย่อ ย ให้ส ามารถบริห ารจัด การได้อ ย่างอิส ระและคล่อ งตัว เพื่อ เพิ่ม
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ศัก ยภาพในการแข่งขัน ในตลาดภูม ิภาค โดยมีลกั ษณะเป็ นสายการบิน ที่ม ีภ าพลักษณ์ ข องความสดใส ทัน สมัย
(Trendy) ให้บ ริก ารด้ว ยความเป็ นมิต ร ใส่ใจในรายละเอีย ด (Friendly) และมีค วามคุ้ม ค่ า (Worthy) สร้า งความ
แตกต่างเพื่อเป็ นทางเลือกใหม่ให้แก่ลกู ค้าบริษทั ฯ สําหรับมาตรการลดความเสีย่ งจากการบุกตลาดของสายการบิน
ใหม่ (Newcomers) บริษทั ฯ ได้ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการให้มคี วามทัดเทียมกับคู่แข่งอย่างต่อเนื่อง มีการขยาย
ความร่วมมือกับสายการบินพันธมิตร ใช้กลยุทธ์การส่งเสริมการขายรูปแบบต่างๆ เพือ่ ให้สามารถรองรับสถานการณ์
การแข่งขันทีเ่ พิม่ ขึน้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังมุ่งเน้นการขายในกลุ่มลูกค้าทีท่ ําการบินแบบเชื่อมต่อเส้นทางมากขึน้ (Through
Traffic) โดยใช้กรุงเทพฯ เป็ นจุดเชื่อมต่อ (Hub) ซึ่งเป็ นข้อได้เปรียบของสายการบินทีม่ กี ารบริการอย่างเต็มรูปแบบ
และสายการบินแบบเครือข่าย บริษทั ฯ จึงทําการปรับปรุงการเชื่อมต่อเครือข่ายเส้นทางบิน (Hub Connectivity) ของ
บริษทั ฯ ให้สามารถเชื่อมต่อกันอย่างเหมาะสม และในระยะยาวบริษทั ฯ มีการวางแผนจัดหาฝูงบินโดยพิจารณาเลือก
ซือ้ หรือเช่าเครือ่ งบินทีม่ ผี ลิตภัณฑ์ทเ่ี ทียบเท่าหรือเหนือกว่าคูแ่ ข่งขัน
4. ความเสี่ยงจากวิ กฤตการณ์ภายนอก และภัยธรรมชาติ
ธุรกิจสายการบินซึ่งเป็ นธุรกิจหลักของบริษทั ฯ ประกอบด้วยการบริการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าทาง
อากาศ ทัง้ ภายในประเทศและระหว่างประเทศ ซึ่งล้วนมีความสัมพันธ์โดยตรงกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ดังนัน้
จึงทําให้บริษทั ฯ อาจได้รบั ผลกระทบจากการชะลอตัวของอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว อันเป็ นผลจากปั จจัยเสีย่ งจาก
สภาวะแวดล้อ มต่ า งๆ ทัง้ ภายในประเทศและต่ า งประเทศ อาทิ ภัย ธรรมชาติ โรคระบาด การก่ อ การร้า ย
ความขัดแย้งระหว่างประเทศ รวมถึงปั จจัยการเมืองภายในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้การดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ
หยุดชะงักลงได้
บริษัท ฯ ได้ต ระหนั ก ถึง ความจํา เป็ นในการรับ มือ ต่ อ เหตุ ก ารณ์ ด ัง กล่ า วให้ท ัน ท่ ว งที จึง จัด ตัง้ ศู น ย์
ปฏิบตั กิ ารภาวะวิกฤต (Crisis Management Operation Center : CMOC) เฝ้ าระวังและติดตามสถานการณ์ ต่างๆ
อย่างใกล้ชดิ รวมทัง้ กําหนดมาตรการแก้ไข และดําเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดระดับความรุนแรงของความเสีย่ งลง
รวมถึ ง จั ด ตั ้ง คณ ะกรรมการบริห ารภาวะวิ ก ฤต และจั ด ทํ า Business Continuity Management (BCM) ใน
กระบวนการทีส่ าํ คัญเพื่อรองรับสถานการณ์ต่างๆ โดยจัดทําแผนและคู่มอื รองรับสถานการณ์ พร้อมฝึ กซ้อม เพื่อให้
บริษทั ฯ สามารถดําเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องเมื่อเกิดวิกฤตการณ์ต่างๆ อีกทัง้ เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ทด่ี แี ก่บริษทั ฯ
และเพิม่ ความมันใจในการเดิ
่
นทางของผูโ้ ดยสาร นอกจากนี้ เพื่อการปรับตัวทีร่ วดเร็ว (Dynamic) บริษทั ฯ ยังมีการ
จัด ทํ า ประมาณการผลการดํ า เนิ น งานเป็ นประจํ า ทุ ก เดือ น และมีก ารประเมิน ผลกระทบจากปั จ จัย ต่ า งๆ ทัง้
ภายในประเทศและต่างประเทศ ที่มผี ลต่อการดําเนินงานของบริษทั ฯ ทัง้ เชิงบวกและเชิงลบอย่างมีนัยสําคัญ เพื่อ
เป็ นข้อมูลให้ฝ่ายบริหารพิจารณาปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ ในการรองรับสถานการณ์ท่เี ปลีย่ นแปลงไป อาทิ การปรับลด
ปริมาณการผลิต (Production) เมือ่ จํานวนผูโ้ ดยสารลดลง
5. ความเสี่ยงจากคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพของบุคลากร
บริษทั ฯ ได้มงุ่ เสริมสร้างพนักงานให้มขี ดี ความสามารถ มีผลผลิต และมีความผูกพันต่อองค์กร โดยบริษทั ฯได้
ดําเนินการพัฒนาบุคลากรในโครงการ Managerial Development เพื่อสร้างกลุ่มผูบ้ ริหารให้มศี กั ยภาพสูง พร้อมที่จะ
ดํ ารงตํ า แหน่ งที่ ม ีค วามสํ า คัญ ซึ่ งจะว่ างในอนาคต พัฒ นาโครงการ Suitable Manpower Model เพื่ อ วางแผน
อัต รากํ า ลัง ในแต่ ล ะช่ ว งอายุ (Age Profile) ให้ เหมาะสม และสอดคล้อ งกับ ความต้ อ งการในการดํ า เนิ น ธุ ร กิจ
ดํา เนิ น การถ่ ายโอนความรู้ (Knowledge Management : KM) จากบุ ค ลากรที่ม ีป ระสบการณ์ อ ย่า งต่ อเนื่ อ ง เพื่อ
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บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

ถ่ายทอดองค์ความรู้ขององค์กร และได้นําการบริหารผลการปฏิบตั ิงานมาใช้กบั พนักงานระดับบริห ารเพื่อสร้าง
วัฒ นธรรมการทํ า งานที่ มุ่ ง เน้ น ผลการปฏิ บ ั ติ ง าน (Performance-based Culture) และเชื่ อ มโยงไปสู่ ก ารให้
ผลตอบแทนตามผลงานที่ ช ัด เจน โดยจัด ทํ า ตัว ชี้ว ัด (KPIs) รวมทัง้ การออกแบบกระบวนการใหม่ เพื่อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพให้บริษทั ฯ สามารถแข่งขันได้
6. ความเสี่ ย งจากคุ ณ ภาพของผลิ ต ภัณ ฑ์ แ ละบริ ก ารไม่ ค งที่ ส มํ่า เสมอ (Product and Service
Inconsistency)
เนื่องจากเครื่องบินของบริษทั ฯ ส่วนหนึ่งมีอายุการใช้งานยาวนาน ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ มีสภาพเก่า
ล้าสมัย ประกอบกับคุณภาพผลิตภัณฑ์ท่ใี ห้บริการบนเครื่องบินไม่ทดั เทียมคู่แข่ง บริษทั ฯจึงได้มกี ารจัดหาเครื่องบิน
ใหม่ทไ่ี ด้รบั การออกแบบห้องโดยสาร รวมทัง้ ติดตัง้ ทีน่ งและอุ
ั่
ปกรณ์เพื่อความบันเทิงทีท่ นั สมัยสามารถแข่งขันได้เข้า
ประจําฝูงบิน โดยในปี 2556 บริษัทฯ มีการนํ าเข้าฝูงบิน ใหม่จํานวน 17 ลํา ประกอบด้วยเครื่องบินแอร์บสั 380
จํ า นวน 3 ลํ า เครื่อ งบิน โบอิ้ง 777-300ER จํา นวน 6 ลํา แอร์บ ัส 330-300 จํ า นวน 2 ลํ า และแอร์บ ัส 320-200
จํานวน 6 ลํา สําหรับเครื่องบินรุ่นเก่าซึ่งผลิตภัณฑ์บนเครื่องบินมีความแตกต่างกันมากกับเครื่องบินรุ่นใหม่ อาจ
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความต่อเนื่องของการให้บริการ (Consistency) และภาพลักษณ์ การให้บริการของบริษทั ฯ
นั น้ ตัง้ แต่ ปี 2555 – 2556 บริษัท ฯ ได้ดํ าเนิ น การปรับ ปรุงผลิต ภัณ ฑ์ บ นเครื่อ งบิน รุ่น เก่ า จํา นวน 16 ลํา ได้แ ก่
เครื่องบิน โบอิ้ง 747-400 จํานวน 8 ลํา และเครื่องบินโบอิ้ง 777-200 จํานวน 8 ลํา นอกจากนี้ ในกรณีท่มี คี วาม
จําเป็ นต้องเปลีย่ นแบบเครื่องบินอย่างกะทันหัน บริษทั ฯ ได้กําหนดขัน้ ตอน และแนวทางในการปรับเปลีย่ นแบบของ
เครือ่ งบินให้มผี ลกระทบต่อความคาดหวัง และความพึงพอใจของผูโ้ ดยสารน้อยทีส่ ดุ
7. ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสิ ทธิ หรือการลงทุนของผูถ้ ือหุ้น
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2556 กระทรวงการคลัง ถื อ หุ้ น ในบริษั ท ฯ ร้อ ยละ 51.03 ของจํ า นวนหุ้ น ที่
จําหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ จึงทําให้กระทรวงการคลังสามารถควบคุมมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้เกือบทัง้ หมดไม่
ว่าจะเป็ นเรื่องการแต่งตัง้ กรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอื่นทีต่ อ้ งใช้เสียงส่วนใหญ่ของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ยกเว้นเรื่อง
ทีก่ ฎหมายหรือข้อบังคับบริษทั ฯ กําหนดให้ตอ้ งได้รบั เสียง 3 ใน 4 ของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ดังนัน้ ผูถ้ อื หุน้ รายอื่นจึงอาจ
ไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียง เพือ่ ตรวจสอบและถ่วงดุลเรือ่ งทีผ่ ถู้ อื หุน้ ใหญ่เสนอได้

ส่วนที่ 1-3 หน้าที่ 4

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
4.1 สิ นทรัพย์หลักของบริษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย
หน่ วย: ล้านบาท

มูลค่าตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ประเภท
เครือ่ งบิน

82,454.60

เครือ่ งบินภายใต้สญ
ั ญาเช่าทางการเงิน

121,376.91

อุปกรณ์การบินหมุนเวียน

15,482.76

เครือ่ งมือ โรงซ่อมและอุปกรณ์

5,423.02

ทีด่ นิ อาคารและค่าปรับปรุง

6,711.44

รวม

231,448.73

ลักษณะสําคัญของสิ นทรัพย์หลัก
เครื่องบิน
ณ วันที่ 31 ธัน วาคม 2556 บริษัทฯ มีเครื่องบิน จํานวน 120 ลํา แบ่งเป็ น เครื่องบินที่เป็ น สินทรัพ ย์ของบริษัท ฯ
จํานวน 61 ลํา เครื่องบินภายใต้สญ
ั ญาเช่าทางการเงิน (Financial Lease) จํานวน 33 ลํา และเครื่องบินภายใต้สญ
ั ญาเช่า
ดําเนินงาน (Operating Lease) จํานวน 26 ลํา
จํานวนเครื่องบิ นที่บริ ษทั ฯ มี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

จํานวน
(ลํา)

อายุเฉลี่ย
(ปี )

เครื่องบิ น
ที่เป็ นกรรมสิ ทธิ์
ของบริ ษทั ฯ

เครื่องบิ น
ภายใต้สญ
ั ญาเช่าทาง
การเงิ น (Financial Lease)

เครื่องบิ นภายใต้
สัญญาเช่าดําเนิ นงาน
(Operating Lease)

โบอิง้ 747-400 1)

18

17.6

16

2

-

โบอิง้ 777-300

6

14.1

6

-

-

โบอิง้ 777-200ER

6

6.8

-

6

-

โบอิง้ 777-200

8

16.8

6

-

2

โบอิง้ 737-400

9

20.0

6

-

3

โบอิง้ 777-300ER

9

0.7

-

-

9

แอร์บสั 380-800

6

0.7

2

4

-

แอร์บสั 340-600

6

7.8

-

6

-

ประเภทเครื่องบิ น

ส่วนที่ 1-4 หน้าที่ 1

แบบ 56-1

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

จํานวน
(ลํา)

อายุเฉลี่ย
(ปี )

เครื่องบิ น
ที่เป็ นกรรมสิ ทธิ์
ของบริ ษทั ฯ

เครื่องบิ น
ภายใต้สญ
ั ญาเช่าทาง
การเงิ น (Financial Lease)

เครื่องบิ นภายใต้
สัญญาเช่าดําเนิ นงาน
(Operating Lease)

แอร์บสั 340-500

4

8.1

4

-

-

แอร์บสั 330-300

27

9.1

10

15

2

แอร์บสั 320-200

10

0.8

-

-

10

แอร์บสั 300-600R

9

17.9

9

-

-

เอทีอาร์ 72

2

23.8

2

-

-

120

11.0

61

33

26

ประเภทเครื่องบิ น

รวม

หมายเหตุ :
1)
เป็ น Freighter A/C จํานวน 2 ลํา

เครื่องบิ นที่เป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ประเภทเครื่องบิ น

จํานวน
( ลํา)

ลักษณะสําคัญ

โบอิง้ 747-400

16

โบอิง้ 777-200

6

เครือ่ งบินพิสยั กลาง สําหรับเส้นทางบินในภูมภิ าค

โบอิง้ 777-300

6

เครือ่ งบินพิสยั กลาง สําหรับเส้นทางบินในภูมภิ าค

โบอิง้ 737-400

6

เครือ่ งบินพิสยั ใกล้สาํ หรับเส้นทางบินภายในประเทศและภูมภิ าค

แอร์บสั A380-800

2

เครือ่ งบินพิสยั ไกลขนาดใหญ่มาก สําหรับเส้นทางบินข้ามทวีป

แอร์บสั A340-500

4

เครือ่ งบินพิสยั ไกลพิเศษ สําหรับเส้นทางบินข้ามทวีป

แอร์บสั A330-300

10

เครือ่ งบินพิสยั กลาง สําหรับเส้นทางบินในภูมภิ าค

แอร์บสั A300-600R

9

เครือ่ งบินพิสยั กลาง สําหรับเส้นทางบินในภูมภิ าค

เอทีอาร์ 72

2

ใช้สาํ หรับเส้นทางบินภายในประเทศ

รวม

เครือ่ งบินพิสยั ไกล สําหรับเส้นทางบินข้ามทวีป

61

ส่วนที่ 1-4 หน้าที่ 2

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

เครื่องบิ นภายใต้สญ
ั ญาเช่าทางการเงิ น (Financial Lease) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ประเภท
เครื่องบิ น

โบอิง้ 747-400

โบอิง้ 777-200ER

จํานวน
(ลํา)

2

6

รายละเอียด
เครื่องบิ น
(ลําที่)

วันสิ้ นสุด
สัญญาเช่า

เครือ่ งบินพิสยั ไกล

โบอิง้ 747-400 # 15

สําหรับเส้นทางบิน
ข้ามทวีป

ลักษณะสําคัญ

ระยะเวลา
คงเหลือตามสัญญา (ปี )

ยอดคงเหลือของภาระผูกพัน 1)
(ล้านบาท)

สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2556

สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2555

สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2556

สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2555

5 มิ.ย. 2556

-

0.4

-

256.54

โบอิง้ 747-400 # 16

5 มิ.ย. 2556

-

0.4

-

258.18

โบอิง้ 747-400 # 17

19 ต.ค. 2558

1.8

2.8

782.23

1,319.85

โบอิง้ 747-400 # 18

19 ต.ค. 2558

1.8

2.8

782.23

1,319.85

เครือ่ งบินพิสยั ไกล

โบอิง้ 777-200ER # 1

2 พ.ย. 2561

4.8

5.8

1,954.08

2,073.82

สําหรับเส้นทางบิน

โบอิง้ 777-200ER # 2

8 พ.ย. 2561

4.9

5.9

1,957.37

2,077.31

ข้ามทวีป

โบอิง้ 777-200ER # 3

8 พ.ย. 2561

4.9

5.9

1,957.37

2,077.31

โบอิง้ 777-200ER # 4

15 พ.ย. 2561

4.9

5.9

1,972.53

2,093.40

โบอิง้ 777-200ER # 5

24 ธ.ค. 2560

4.0

5.0

1,223.58

1,384.51

โบอิง้ 777-200ER # 6

29 เม.ย. 2561

4.3

5.3

1,314.41

1,461.78

ส่วนที่ 1-4 หน้าที่ 3

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

ประเภท
เครื่องบิ น

แอร์บสั A330-300

จํานวน
(ลํา)

15

ลักษณะสําคัญ

เครือ่ งบินพิสยั กลาง
สําหรับเส้นทางบินใน
ภูมภิ าค

แบบ 56-1

รายละเอียด
เครื่องบิ น
(ลําที่)

วันสิ้ นสุด
สัญญาเช่า

แอร์บสั 330-300 # 13

ระยะเวลา
คงเหลือตามสัญญา (ปี )

ยอดคงเหลือของภาระผูกพัน 1)
(ล้านบาท)

สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2556

สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2555

สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2556

สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2555

1 เม.ย. 2564

7.3

8.3

1,056.01

1,360.98

แอร์บสั 330-300 # 14

7 ก.พ. 2564

7.1

8.1

1,078.45

1,390.96

แอร์บสั 330-300 # 15

29 ม.ค. 2563

6.1

7.1

1,527.22

1,566.94

แอร์บสั 330-300 # 16

23 มิ.ย. 2563

6.5

7.5

1,462.68

1,495.21

แอร์บสั 330-300 # 17

23 มิ.ย. 2563

6.5

7.5

1,450.16

1,482.41

แอร์บสั 330-300 # 18

23 มิ.ย. 2563

6.5

7.5

1,447.79

1,479.99

แอร์บสั 330-300 # 19

29 ก.ย. 2520

6.8

7.8

1,618.02

1,648.51

แอร์บสั 330-300 # 20

29 ก.ย. 2520

6.8

7.8

1,626.98

1,657.64

แอร์บสั 330-300 # 21

16 พ.ย. 2566

9.9

10.9

2,455.55

2,397.73

แอร์บสั 330-300 # 22

6 ธ.ค. 2566

9.9

10.9

2,523.35

2,463.82

แอร์บสั 330-300 # 23

23 ก.พ. 2567

10.2

11.2

2,331.05

2,408.19

แอร์บสั 330-300 # 24

18 ก.ย. 2570

13.7

14.7

2,796.17

2,762.31

แอร์บสั 330-300 # 25

19 ต.ค. 2570

13.8

14.8

2,851.28

2,808.48

แอร์บสั 330-300 # 26

16 ม.ค. 2571

14.1

-

2,750.56

-

แอร์บสั 330-300 # 27

22 เม.ย. 2571

14.3

-

2,906.92

-

ส่วนที่ 1-4 หน้าที่ 4

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

ประเภท
เครื่องบิ น

จํานวน
(ลํา)

แอร์บสั A340-600

6

แอร์บสั A340-5002)

แอร์บสั A380-800

รวม

3

4

ลักษณะสําคัญ

รายละเอียด
เครื่องบิ น
(ลําที่)

แบบ 56-1

วันสิ้ นสุด
สัญญาเช่า

ระยะเวลา
คงเหลือตามสัญญา (ปี )

ยอดคงเหลือของภาระผูกพัน 1)
(ล้านบาท)

สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2556

สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2555

สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2556

สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2555

แอร์บสั 340-600 # 1

29 มิ.ย. 2560

3.5

4.5

1,309.49

1,502.05

แอร์บสั 340-600 # 2

26 ก.ค. 2560

3.6

4.6

1,402.43

1,584.69

แอร์บสั 340-600 # 3

5 ต.ค. 2560

3.8

4.8

1,533.05

1,709.06

แอร์บสั 340-600 # 4

28 พ.ย. 2560

3.9

4.9

1,572.21

1,750.39

แอร์บสั 340-600 # 5

9 ธ.ค. 2560

3.9

4.9

1,583.30

1,762.73

แอร์บสั 340-600 # 6

29 ต.ค. 2563

6.8

7.8

1,702.39

1,733.75

เครือ่ งบินพิสยั ไกล
พิเศษ สําหรับเส้นทาง
บินข้ามทวีป

แอร์บสั 340-500 # 1

7 ต.ค. 2556

-

4.3

-

1,368.42

แอร์บสั 340-500 # 2

29 ต.ค. 2556

-

4.3

-

1,367.55

แอร์บสั 340-500 # 3

25 ต.ค. 2556

-

4.8

-

1,645.35

เครือ่ งบินพิสยั ไกล
ขนาดใหญ่มากสําหรับ
เส้นทางบินข้ามทวีป

แอร์บสั 380-800 # 1

26 ก.ย. 2567

10.7

11.7

4,538.58

5,591.63

แอร์บสั 380-800 # 2

28 พ.ย. 2567

10.9

11.9

4,914.29

6,043.65

แอร์บสั 380-800 # 3

20 ธ.ค. 2567

11.0

12.0

6,493.31

6,352.95

แอร์บสั 380-800 # 4

21 มี.ค. 2568

11.2

-

7,008.73

-

73,883.78

71,657.93

เครือ่ งบินพิสยั กลาง
สําหรับเส้นทางบินใน
ภูมภิ าค

33

ส่วนที่ 1-4 หน้าที่ 5

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

หมายเหตุ :
1)
2)

ภาระผูกพันทีบ่ ริษทั ฯ ต้องจ่ายให้แก่ผใู้ ห้เช่า ซึง่ ตามสัญญากําหนดไว้เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ คํานวณเป็ นมูลค่าสกุลเงินบาท ด้วยอัตราแลกเปลีย่ นตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
บริษทั ฯ ชําระคืนเงินกูท้ งั ้ จํานวนก่อนกําหนดและยกเลิกสัญญาเช่าการเงินเครืองบิ
่ น A340-500 จํานวน 3 ลําในเดือนตุลาคม 2556

เครื่องบิ นภายใต้สญ
ั ญาเช่าดําเนิ นงาน (Operating Lease) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ประเภท
เครื่องบิ น

โบอิง้ 777-200

โบอิง้ 737-400

โบอิง้ 777-300ER

จํานวน
(ลํา)

ลักษณะสําคัญ

2

เครือ่ งบินพิสยั กลาง
สําหรับเส้นทางบินใน
ภูมภิ าค

3

9

เครือ่ งบินพิสยั ใกล้
สําหรับเส้นทางบิน
ภายในประเทศและ
ภูมภิ าค

รายละเอียด
เครื่องบิ น
(ลําที่)

วันสิ้ นสุด
สัญญาเช่า

ระยะเวลา
คงเหลือตามสัญญา (ปี )
สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2556

สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2555

สิ ทธิ การซื้อ
เครื่องบิ น
เมื่อสิ้ นสุด
สัญญาเช่า
สิ้ นสุดวันที่
สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 ดําเนิ นงาน
ยอดคงเหลือของภาระผูกพัน 1)
(ล้านบาท)

โบอิง้ 777-200 # 5

15 ส.ค. 2559

2.6

3.6

418.88

523.46

มี 2)

โบอิง้ 777-200 # 6

29 ก.ย. 2559

2.7

3.7

415.04

519.33

มี 2)

โบอิง้ 737-400 # 8

9 ธ.ค. 2557

0.9

1.9

69.19

129.27

มี 3)

โบอิง้ 737-400 # 9

16 ธ.ค. 2557

1.0

2.0

69.19

129.27

มี 3)

โบอิง้ 737-400 # 10

6 ม.ค. 2558

1.0

2.0

74.96

134.65

มี 3)

เครือ่ งบินพิสยั ไกล
โบอิง้ 777-300ER # 1
สําหรับเส้นทางบินข้าม โบอิง้ 777-300ER # 2
ทวีป
โบอิง้ 777-300ER # 3

26 พ.ค. 2556

-

0.4

-

135.42

26 พ.ค. 2556

-

0.4

-

135.42

31 พ.ค. 2556

-

0.4

-

135.42

โบอิง้ 777-300ER # 4

29 ก.ค. 2556

-

0.6

-

216.06

โบอิง้ 777-300ER # 55)

2 พ.ย. 2556

-

0.9

-

360.10

ส่วนที่ 1-4 หน้าที่ 6

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

ประเภท
เครื่องบิ น

แอร์บสั 330-300

แอร์บสั 320-200

จํานวน
(ลํา)

2

10

ลักษณะสําคัญ

เครือ่ งบินพิสยั กลาง
สําหรับเส้นทางบินใน
ภูมภิ าค
เครือ่ งบินพิสยั ใกล้
สําหรับเส้นทางบิน
ภายในประเทศและ
ภูมภิ าค

รายละเอียด
เครื่องบิ น
(ลําที่)

แบบ 56-1

วันสิ้ นสุด
สัญญาเช่า

ระยะเวลา
คงเหลือตามสัญญา (ปี )
สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2556

สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2555

สิ ทธิ การซื้อ
เครื่องบิ น
เมื่อสิ้ นสุด
สัญญาเช่า
สิ้ นสุดวันที่
สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 ดําเนิ นงาน
ยอดคงเหลือของภาระผูกพัน 1)
(ล้านบาท)

โบอิง้ 777-300ER # 6

2 ส.ค. 2567

10.6

11.6

4,673.37

4,842.92

โบอิง้ 777-300ER # 7

30 ต.ค. 2567

10.8

11.8

4,764.48

4,930.73

โบอิง้ 777-300ER # 8

7 มี.ค. 2567

10.2

-

4,995.30

-

โบอิง้ 777-300ER # 9

9 เม.ย. 2568

11.3

-

5,041.97

-

โบอิง้ 777-300ER # 10

11 มิ.ย. 2568

11.5

-

5,135.72

-

โบอิง้ 777-300ER # 11

19 ก.ค. 2568

11.6

-

5,182.80

-

โบอิง้ 777-300ER # 12

26 ส.ค. 2568

11.7

-

5,230.03

-

โบอิง้ 777-300ER # 13

22 ต.ค. 2568

11.8

-

5,324.89

-

แอร์บสั 330-300 # 9

26 ส.ค. 2561

4.7

5.7

756.52

858.08

มี 4)

แอร์บสั 330-300 # 11

23 ก.ย. 2561

4.7

5.7

770.03

870.70

มี 4)

แอร์บสั 320-200 # 1

29 มิ.ย. 2567

10.5

11.5

954.38

995.56

แอร์บสั 320-200 # 2

8 ส.ค. 2567

10.6

11.6

973.09

1,013.75

แอร์บสั 320-200 # 3

17 ส.ค. 2567

10.6

11.6

982.19

1,023.05

แอร์บสั 320-200 # 4

28 ก.ย. 2567

10.8

11.8

991.43

1,032.03

ส่วนที่ 1-4 หน้าที่ 7

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

ประเภท
เครื่องบิ น

รวม

จํานวน
(ลํา)

ลักษณะสําคัญ

รายละเอียด
เครื่องบิ น
(ลําที่)

แบบ 56-1

วันสิ้ นสุด
สัญญาเช่า

ระยะเวลา
คงเหลือตามสัญญา (ปี )
สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2556

สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2555

สิ ทธิ การซื้อ
เครื่องบิ น
เมื่อสิ้ นสุด
สัญญาเช่า
สิ้ นสุดวันที่
สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 ดําเนิ นงาน
ยอดคงเหลือของภาระผูกพัน 1)
(ล้านบาท)

แอร์บสั 320-200 # 5

17 ม.ค. 2568

11.1

-

1,030.22

-

แอร์บสั 320-200 # 6

28 มี.ค. 2568

11.2

-

1,049.80

-

แอร์บสั 320-200 # 7

23 ต.ค. 2562

5.8

-

579.43

-

แอร์บสั 320-200 # 8

29 ต.ค. 2562

5.8

-

579.43

-

แอร์บสั 320-200 # 9

19 พ.ย. 2562

5.9

-

589.03

-

แอร์บสั 320-200 # 10

4 ธ.ค. 2562

5.9

-

599.21

-

51,250.59

17,985.22

26

หมายเหตุ :
1)
ภาระผูกพันทีบ่ ริษทั ฯ ต้องจ่ายให้แก่ผใู้ ห้เช่า ซึง่ ตามสัญญากําหนดไว้เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ คํานวณเป็ นมูลค่าสกุลเงินบาท ด้วยอัตราแลกเปลีย่ นตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
2)
บริษทั ฯ มีสทิ ธิซ้อื เครือ่ งบินเมือ่ สิน้ สุดสัญญา
3)
บริษทั ฯ มีสทิ ธิในการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าออกไปอีก 4 ปี
4)
บริษทั ฯ มีสทิ ธิขอยกเลิกสัญญาเช่าดําเนินงานได้ 1 ปีก่อนสิน้ สุดสัญญา
5)
B777-300ER จํานวน 1 ลํา ภายใต้สญ
ั ญาเช่าดําเนินงาน (Opearating Lease) อยูร่ ะหว่างการส่งมอบเครืองคื
่ นแก่ผใู้ ห้เช่า

ส่วนที่ 1-4 หน้าที่ 8

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

สิ นทรัพย์ที่ไม่มีตวั ตนที่สาํ คัญประเภทเครื่องหมายการค้าที่ยงั ใช้งานอยู่ในปัจจุบนั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

เครื่องหมายการค้า
1. รูปแบบตราสัญลักษณ์บริษทั ฯ

สําหรับสิ นค้า/บริ การ





กระดาษจดหมาย นิตยสาร
ม่วงการบินไทย PMS 269 C/U (C 85 M 100 Y0 K30)
ชมพูการบินไทย PMS 233 C/U (C 20 M 100 Y0 K0)
เหลืองการบินไทย PMS 7406 C/U (C0 M 20 Y100 K0)

วันที่จดทะเบียน
จด ณ วันที่ 17 มี.ค. 2524
ต่ออายุลง 16 มี.ค. 2554
สิน้ สุด 16 มี.ค. 2564

2. รูปแบบตราสัญลักษณ์บริษทั ฯ

 บริการขนส่งทางบกและทางอากาศ จัดทัวร์ ตัวแทน
จําหน่ายบัตรโดยสารเครือ่ งบิน ให้เช่าคลังสินค้า รับฝาก
สินค้ารับจ้างขนของ รับฝากของ
 บริการดําเนินกิจการโรงแรม จัดหาทีพ่ กั อาศัย จองโรงแรม
การจัดอาหารและบริการ
 ให้บริการบํารุงรักษา ซ่อมแซม เครือ่ งบิน

จด ณ วันที่ 20 ต.ค. 2536
ต่ออายุลงวันที่ 14 พ.ย. 2556
สิน้ สุด 19 ต.ค. 2566

3. รูปลักษณ์ตวั อักษร ใช้
ประกอบตราสัญลักษณ์
ภาษาอังกฤษ (ใหม่)

 ให้บริการบํารุงรักษา ซ่อมแซมเครือ่ งบิน
 บริการโรงแรม จัดหาทีพ่ กั ชัวคราว
่
จองโรงแรม จัดการ
อาหารและเครือ่ งดืม่
 บริการขนส่งทางบกและอากาศ จัดทัวร์ ตัวแทนจําหน่าย
บัตรโดยสารเครือ่ งบิน ให้เช่าคลังสินค้า รับฝากสินค้า
รับจ้างขนของ รับฝากของ

จด ณ วันที่ 6 มิ.ย. 2550
สิน้ สุดวันที่ 5 มิ.ย. 2560

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 งดืม่

จด ณ วันที่ 6 มิ.ย. 2550
สิน้ สุดวันที่ 5 มิ.ย. 2560

ส่วนที่ 1-4 หน้า 9

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

เครื่องหมายการค้า

สําหรับสิ นค้า/บริ การ

5. Slogan อังกฤษใช้ประกอบ
ตราสัญลักษณ์

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

6. Slogan ภาษาไทย ใช้
ประกอบตราสัญลักษณ์

 บริการขนส่งทางบกและทางอากาศ จัดทัวร์ ตัวแทน
จําหน่ายบัตรโดยสารเครือ่ งบิน ให้เช่าคลังสินค้า รับฝาก
สินค้า รับจ้างขนของ รับฝากของ
 บริการดําเนินกิจการโรงแรม จัดหาทีอ่ าศัย จองโรงแรม
การจัดอาหารและการบริการ

จด ณ วันที่ 20 ต.ค. 2536
ต่ออายุลงวันที่ 14 พ.ย. 2556

 บริการขนส่งทางบกและทางอากาศ จัดทัวร์ ตัวแทน
จําหน่ายบัตรโดยสารเครือ่ งบิน
 จัดหาทีพ่ กั อาศัย จองโรงแรม

*ไม่ได้จดทะเทียน

7. ตราสัญลักษณ์ Earn Miles
Royal Orchid Plus

วันที่จดทะเบียน
จด ณ วันที่ 20 ต.ค. 2536
ต่ออายุลงวันที่ 14 พ.ย. 2556
สิน้ สุดวันที่ 19 ต.ค. 2556

สิน้ สุดวันที่ 19 ต.ค. 2556

 บริการสะสมโบนัสโมส์

8. ตราสัญลักษณ์รา้ น

 บริการร้านอาหารและเครือ่ งดืม่ สเน็คบาร์

Puff & Pie

จด ณ วันที่ 20 ต.ค. 2539
ต่ออายุลงวันที่ 18 ม.ค. 2549
สิน้ สุดวันที่ 19 ต.ค. 2559

ส่วนที่ 1-4 หน้า 10

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

เครื่องหมายการค้า

สําหรับสิ นค้า/บริ การ

แบบ 56-1

วันที่จดทะเบียน

9. ตราสัญลักษณ์รา้ น Puff &
Pie Supreme bakery delight

 บริการจัดการอาหารและเครือ่ งดืม่

จด ณ วันที่ 13 ก.พ. 2550
สิน้ สุดวันที่ 12 ก.พ. 2560

10. ตราสัญลักษณ์

 อาหารและเครือ่ งดืม่

จด ณ วันที่ 6 ม.ค. 2553
สิน้ สุดวันที่ 5 ม.ค. 2563

11. ตราสัญลักษณ์โครงการ
ไมล์สร้างบุญ

 บริการโปรแกรมพิเศษส่งเสริมการเดินทางโบนัสไมล์สะสม

จด ณ วันที่ 6 มิ.ย. 2550
สิน้ สุดวันที่ 5 มิ.ย. 2560

12. รูปลักษณ์ตวั อักษร
ใช้ประกอบตราสัญลักษณ์
ภาษาอังกฤษ

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

จด ณ วันที่ 1 มิ.ย. 2547
สิน้ สุดวันที่ 31 พ.ค. 2557

Eurng Luang

ส่วนที่ 1-4 หน้า 11

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

เครื่องหมายการค้า

สําหรับสิ นค้า/บริ การ

13. รูปลักษณ์ตวั อักษร
ใช้ประกอบตราสัญลักษณ์
ภาษาไทย

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

จด ณ วันที่ 1 มิ.ย. 2547
สิน้ สุด 31 พ.ค. 2557

14. ตราสัญลักษณ์รา้ น
Thai Shop

 จัดการขายสินค้า

จด ณ วันที่ 1 มิ.ย. 2543

15. ตราสัญลักษณ์

 จัดหาทีพ่ กั อาศัย จองโรงแรม
 จัดทัวร์ตวั แทนจําหน่ายบัตรโดยสารเครือ่ งบิน

ต่ออายุในวันที่ 10 ก.พ. 2553
สิน้ สุดวันที่ 29 ก.พ. 2563

Royal Orchid Holiday

16. Slogan ภาษาไทยใช้
ประกอบตราสัญลักษณ์

 ผลิตรายการโทรทัศน์

20 ต.ค. 2536
ต่ออายุวนั ที่ 14 พ.ย. 2556
สิน้ สุดวันที่ 19 ต.ค. 2566

จด ณ วันที่ 15 ส.ค. 2545
ต่ออายุลงวันที่ 21 ส.ค. 2555
สิน้ สุดวันที่ 14 ส.ค. 2565

การบินไทยไขจักรวาล

17. รูปลักษณ์ตวั อักษรใช้
ประกอบตราสัญลักษณ์
ภาษาอังกฤษ

วันที่จดทะเบียน

จด ณ วันที่ 20 มี.ค. 2540
 คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ทใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ จัดการ
ต่ออายุในปี 2550
ดึงกลับมาใช้ใหม่ และเก็บรายละเอียดซึง่ ข้อมูลเกีย่ วกับ
การขนส่งทางอากาศ
สิน้ สุดวันที่ 19 มี.ค. 2560
 บัตรพิมพ์ทาํ ด้วยพลาสติก ใบปลิวใช้กบั การบริการสายการ
บินโบว์ชวั ร์ใช้กบั การบริการสายการบินจดหมายข่าวที่
เกีย่ วกับการเดินทางตั ๋วใช้กบั การบริการสายการบิน
คูปองใช้กบั สายการบิน
 บริการขนส่งผูโ้ ดยสารทางอากาศ บริการขนส่งทรัพย์สนิ

ส่วนที่ 1-4 หน้า 12

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

เครื่องหมายการค้า

18. ตราสัญลักษณ์

สําหรับสิ นค้า/บริ การ
ทางอากาศ บริการขนส่งไปรษณียท์ างอากาศ บริการ
สํารองและจองทีเ่ พือ่ การ เดินทางท่องเทีย่ ว บริการจัดการ
เพือ่ การเดินทางท่องเทีย่ ว บริการจอดรถ บริการดึงมาใช้
และเก็บรายละเอียดข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ทเ่ี กีย่ วกับการ
ขนส่ง บริการสํารองจองที่ เพือ่ การเดินทางทางเรือ บริการ
จัดการเพือ่ การเดินทางท่องเทีย่ วทางเรือ
 บริการจองโรงแรม

แบบ 56-1

วันที่จดทะเบียน

จด ณ วันที่ 20 มี.ค. 2540
 คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ทใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ จัดการ ดึง
ต่ออายุในปี 2550
กลับมาใช้ใหม่ และเก็บรายละเอียดซึง่ ข้อมูลเกีย่ วกับการ
สิน้ สุดวันที่ 19 มี.ค. 2560
ขนส่งทางอากาศ
 บัตรพิมพ์ทาํ ด้วยพลาสติก ใบปลิวใช้กบั การบริการสายการ
บิน โบว์ชวั ร์ใช้กบั การบริการสายการบินจดหมายข่าวที่
เกีย่ วกับการเดินทาง ตั ๋วใช้กบั การบริการสายการบิน คูปอง
ใช้กบั การบริการสายการบิน
 บริการขนส่งผูโ้ ดยสารทางอากาศ บริการขนส่งทรัพย์สนิ
ทางอากาศ บริการขนส่งไปรษณียท์ างอากาศ บริการ
สํารองและจองทีเ่ พือ่ การ เดินทางท่องเทีย่ ว บริการจัดการ
เพือ่ การเดินทางท่องเทีย่ ว บริการจอดรถ บริการดึงมาใช้
และเก็บรายละเอียดข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ทเ่ี กีย่ วกับการ
ขนส่ง บริการ สํารองและจองที่ เพือ่ การเดินทางทางเรือ
และการจัดการเพือ่ การเดินทางท่องเทีย่ วทางเรือ
 บริการจองโรงแรม

ส่วนที่ 1-4 หน้า 13

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

นโยบายการลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่วม
บริษทั ฯ ได้พจิ ารณาลงทุนในกิจการที่มสี ่วนเกี่ยวพันกับบริษทั ฯ โดยมีจํานวนเงินลงทุนขึน้ อยู่กบั ความสัมพันธ์
ทางธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษทั ฯ โดยหากเป็ นกิจการที่มคี วามสัมพันธ์กบั บริษทั ฯ มาก บริษทั ฯ จะลงทุนเกิน
กว่าร้อยละ 50 หรือลงทุน ในลัก ษณะที่ทําให้บริษ ทั ฯ มีอํา นาจควบคุม ในบริษ ทั นัน้ ซึ่งบริษ ทั เหล่า นัน้ จะถือเป็ น บริษ ทั
ย่อยของบริษทั ฯ ได้แก่ บริษทั ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อสี ต์ เอเชีย จํากัด บริษทั วิงสแปน เซอร์วสิ เซส จํากัด บริษทั ไทยไฟลท์เทรน
นิ่ง จํากัด และบริษ ทั สายการบิน นกแอร์ จํากัด เป็ น ต้น นอกจากนี้ ยังมีการลงทุนในกิจการอื่นๆ ซึ่งมีความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจกับบริษทั ฯ โดยถือเป็ นบริษทั ร่วมของบริษทั ฯ อย่างไรก็ตามบริษทั ฯ อาจพิจารณาทบทวนการลงทุนในบริษทั ย่อยและ
บริษทั ร่วมให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจและแผนยุทธศาสตร์ของบริษทั ฯ ในอนาคต

ส่วนที่ 1-4 หน้า 14

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย
ข้ อ พิ พ าททางกฎหมายทัว่ ไปที่ มิ ได้ เกี่ ยวเนื่ องกับกฎหมายว่ าด้ วยการป้องกันการผูกขาดและการกี ดกัน
ทางการค้า (Antitrust)
บริษ ทั ฯ และบริษ ทั ย่อ ยไม่ม ขี อ้ พิพ าททางกฎหมายที่อ าจมีผ ลกระทบด้า นลบต่อ สิน ทรัพ ย์ข องบริษ ทั ฯ หรือ
บริษ ทั ย่อ ยที่ม จี ํา นวนสูงกว่า ร้อยละ 5 ของส่วนของผูถ้ อื หุน้ และไม่มขี อ้ พิพาททางกฎหมายที่มผี ลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ
ของบริษทั ฯ อย่างมีนยั สําคัญ อย่างไรก็ดี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษทั ฯ มีขอ้ พิพาททางกฎหมายซึง่ บริษทั ฯ เป็ นจําเลย
ในคดีต่างๆ สรุปได้ดงั นี้

ประเภทคดี

จํานวนคดี
(คดี)

ทุนทรัพย์รวม (ล้านบาท)

สถานะปัจจุบนั

คดีพพิ าทแรงงาน

40

1,299.87

อยูใ่ นระหว่างพิจารณาคดีของศาล

คดีเรียกร้องค่าเสียหาย

34

2,588.15

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 4 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 ค่าระวางขนส่งผู้โดยสาร และค่าระวางขนส่งสินค้าที่เรียกเก็บจากผู้ใช้บริการ อันเป็ นการขัดต่อ
กฎหมายว่าด้วยการป้ องกันการผูกขาดและการกีดกันทางการค้า ทัง้ นี้ การกล่าวหาและ/หรือการฟ้ องร้อง ประกอบด้วย การ
ฟ้ องร้องโดยผูใ้ ช้บริการ และ/หรือการกล่าวหา/การสอบสวนโดยหน่วยงานของรัฐในประเทศต่างๆ โดยมีลกั ษณะทีต่ อ้ งรับผิดทัง้ ที่
เป็ นตัวเงินและไม่ใช่ตวั เงิน ซึง่ รวมถึงการจ่ายเงินชดใช้คา่ เสียหายทีเ่ กิดขึน้ กับผูใ้ ช้บริการ การจ่ายค่าปรับแก่หน่วยงานของรัฐ และ
อื่นๆ ทัง้ นี้ การกล่าวหาและการฟ้ องร้องดังกล่าวมิได้ก ระทําต่อบริษัทฯ เพียงรายเดียวเท่านัน้ แต่ยงั มีก ารกล่าวหาและ
ฟ้ อ งร้อ งสายการบิน อื่น ๆ หลายสายการบิน ที่ไ ด้ม ีก ารเรีย กเก็บ ค่ า ธรรมเนี ย มชดเชยค่ า นํ้ า มัน (Fuel Surcharge) และ
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ดังกล่าวด้วยเช่นกัน อาทิ สายการบินลุฟท์ฮนั ซา สายการบินบริตชิ แอร์เวย์ สายการบินแควนตัส สายการบิน
โคเรียนแอร์ไลน์ สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ สายการบินคาเธ่ยแ์ ปซิฟิค สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ส สายการบินแอร์ฟ
รานซ์ เป็ นต้น

ส่วนที่ 1-5 หน้าที่ 1

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

สรุปข้อมูลข้อพิ พาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 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 อัตราค่าธรรมเนี ยมพิเศษต่างๆ โดยมีระยะเวลาที่ถูก กล่าวหาว่ากระทําผิด โดยรวมในช่วงระหว่างปี 2542-2550
(1999-2007) สําหรับรายละเอียดข้อพิพาทในแต่ละประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 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 ระวางการขนส่ง 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 จึงไม่ถกู กําหนดโทษปรับแต่อย่างใด
2. ข้อพิ พาทในนครนิ วยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริ กา
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 องกัน การค้ า ที่ ไ 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 ประเทศสหรัฐอเมริ กา
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 ต่อมาศาลมีคําสังให้
่ ศาลนครซานฟรานซิส
โกพิจารณาเป็ นคดีเดียว โดยยังไม่มกี ารระบุจาํ นวนทุนทรัพย์ทฟ่ี ้ องร้องจนกว่าศาลจะชีข้ าดว่าบริษทั ฯ เป็ นฝ่ ายผิด
ปั จ จุ บ นั บริษัท ฯ ได้ต กลงประนี ป ระนอมยอมความกับ โจทก์เป็ น เงิน จํา นวน 9.7 ล้านเหรีย ญสหรัฐ รวม
ค่าใช้จ่ายในการ Notice ให้แก่กลุ่มโจทก์ทงั ้ หมด (Action Class) และค่าทนายความของโจทก์แล้ว โดยบริษทั ฯ สามารถแบ่ง
ชําระค่าปรับเป็ น 2 งวด อย่างไรก็ตาม สัญญาประนีประนอมยอมความจะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากศาล Federal Court
เมืองซานฟานซิสโก มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ก่อนทีก่ ารประนีประนอมยอมความจะมีผลบังคับตามกฏหมาย
ทัง้ นี้ ทนายความบริษทั ฯ คาดว่าศาลฯ น่ าจะทําการไต่สวนและมีคําพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความได้ในอีก
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ประมาณ 6-8 เดือ นข้างหน้ า ส่ว นการชําระเงิน ตามสัญ ญาประนี ป ระนอมยอมความดังกล่าวเป็ น การชําระเงิน เข้าบัญ ชี
Escrow ซึง่ Escrow Agent จะทําการโอนให้แก่โจทก์ได้ต่อเมือ่ ศาลมีคาํ พิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความแต่หาก
ศาลไม่มคี าํ พิพากษาดังกล่าวก็จะต้องโอนเงินคืนให้แก่บริษทั ฯต่อไป
4. การดําเนิ นการกับบริ ษทั ฯ โดยกระทรวงยุติธรรมของประเทศสหรัฐอเมริ กา
กระทรวงยุตธิ รรมของประเทศสหรัฐอเมริกา (Department of Justice : DOJ) ได้ดาํ เนินการตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานและข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับธุรกิจการขนส่งสินค้าทางอากาศ และธุรกิจการขนส่งผู้โดยสารทางอากาศ ของบริษทั ฯ
เพื่อให้คณะลูกขุน (Grand Jury) พิจารณาว่าจะฟ้ องร้องบริษทั ฯ หรือไม่ ปั จจุบนั บริษทั ฯ ไม่ได้รบั การติดต่อใดๆ จาก DOJ
จึงคาดว่า DOJ น่าจะยุตกิ ารดําเนินคดีกบั บริษทั ฯ แล้ว
ในกรณีท่มี กี ารตัดสินหรือชี้ขาดว่า บริษัทฯ เป็ นฝ่ ายผิดในคดีน้ี ศาลจะได้กําหนดจํานวนเงินค่าปรับต่อไป
ซึง่ กฎหมายได้มกี ารกําหนดโทษทีเ่ กีย่ วข้องไว้ ดังต่อไปนี้


ค่าปรับเป็ นจํานวน 100 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 2 เท่าของผลประโยชน์ท่ไี 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 พนักงานของสายการบินบางแห่งก็ได้ถกู ดําเนินคดี ถูกปรับ และ/หรือถูกตัดสินจําคุก ด้วยเช่นเดียวกัน
5. ข้อพิ พาทในประเทศนิ วซีแลนด์
New Zealand Commerce Commission (NZCC) ได้ย่นื ฟ้ องบริษัทฯ และสายการบินอื่นอีก 13 สายการบิน ณ
ศาลเมืองโอ๊คแลนด์ กล่าวหาว่าบริษทั ฯ ร่วมกับสายการบินอื่นกําหนดค่าธรรมเนียมชดเชนนํ้ ามัน (Fuel Surcharge) และ
ค่าธรรมเนียมการรักษาความปลอดภัย (Security Surcharge) อันเป็ นการละเมิดกฎหมายพาณิชย์ (Commerce Act) ของ
ประเทศนิวซีแลนด์ โดยขอให้ศาลมีคําพิพากษาให้บริษทั ฯ ชําระค่าปรับและค่าใช้จ่ายตามกฎหมาย แต่ขณะที่ย่นื ฟ้ องทาง
NZCC ยังไม่ได้ระบุยอดค่าปรับและค่าใช้จา่ ยทีเ่ รียกร้องมา
ปั จจุบนั บริษทั ฯ ได้ตกลงประนีประนอมยอมความกับ New Zealand Commerce Commission (NZCC) เป็ น
ที่เรีย บร้อ ยแล้ว และเมื่อ วัน ที่ 22 เมษายน 2556 ศาลประเทศนิ ว ซีแ ลนด์ไ ด้ม ีคํ า พิพ ากษาตามแนวทางของการเจรจา
ประนีประนอมที่บริษัทฯ และ NZCC ได้ตกลงกัน โดยศาลได้อนุ ญ าตให้บริษัทฯ ชําระค่าปรับให้แก่ทางการของประเทศ
นิ ว ซีแ ลนด์ เป็ นจํ า นวนเงิน 2.7 ล้า นเหรีย ญนิ ว ซีแ ลนด์ และค่ า ใช้จ่ า ยทนายความของคณะกรรมการ NZCC จํ า นวน
259,079.18 เหรียญนิวซีแลนด์ รวมทัง้ สิน้ เป็ นจํานวน 2,959,079.18 เหรียญนิวซีแลนด์ โดยสามารถแบ่งชําระค่าปรับเป็ น
4 งวดในระยะเวลา 18 เดือน
6. ข้อพิ พาทในประเทศออสเตรเลีย
Australian Competition and Consumer Commission (ACCC) ได้ย่นื ฟ้ องบริษัทฯ โดยกล่าวหาว่าบริษัทฯ
ร่วมกับสายการบินอื่นกําหนดค่าธรรมเนียมชดเชยค่านํ้ ามัน (Fuel Surcharge) และค่าธรรมเนียมการรักษาความปลอดภัย
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(Security Surcharge) ในลักษณะทีข่ ดั กับกฎหมาย Trade Practices Act 1974 ทัง้ นี้ ในขณะที่ย่นื ฟ้ องทาง ACCC ยังไม่ได้
ระบุยอดค่าปรับและค่าใช้จา่ ยทีเ่ รียกร้อง
ปั จจุ บ ัน บริษั ทฯ ได้ตกลงประนี ประนอมยอมความกับ Australian Competition and Consumer Commission
(ACCC) เป็ นเงินค่าปรับจํานวน 7,500,000 เหรียญออสเตรเลีย พร้อมค่าทนายความของ ACCC จํานวน 500,000 เหรียญ
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
กรณีท่บี ริษทั ฯ ถูกตรวจสอบโดยทางการของประเทศสาธารณรัฐเกาหลี Korea Fair Trade Commission/KFTC
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 บริษัทฯ ได้รบั คําตัดสินฉบับทางการแล้ว โดย KFTC มีคําสังปรั
่ บบริษัทฯ เป็ นเงินจํานวน
ทัง้ สิน้ 2,877,000,000 วอน แต่ไม่ดําเนินคดีอาญากับบริษทั ฯ และพนักงานที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ ได้ชําระค่าปรับให้แก่ KFTC
ตามคําตัดสินแล้ว และได้ย่นื อุทธรณ์ คําตัดสินของ KFTC Commissioners ต่อศาล ผลปรากฏว่า ศาลมีคําสังยกอุ
่ ทธรณ์ ของ
บริษัทฯ ทัง้ เส้นทางการบิน ออกจากประเทศสาธารณรัฐเกาหลีและเส้นทางการบินออกจากประเทศฮ่องกง กล่าวคือ ให้
บริษัท ฯ ชําระค่า ปรับ จํานวน 2,198,000,000 หรือประมาณ 59.79 ล้านบาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 วอน ต่ อ 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 ตลอดจนพิจารณาจากโอกาสที่บริษทั ฯ อาจถูกกล่าวหาจากทางการของแต่ละประเทศที่ม ี
การสอบสวนประกอบกับอัตราค่าปรับขัน้ ตํ่าทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ในกรณีทม่ี กี ารชีข้ าดหรือพิพากษาว่าบริษทั ฯ ได้กระทําความผิด
ตามทีถ่ ูกกล่าวหา หรือตามที่ถูกฟ้ 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 ารสอบสวนโดยที่ยงั ไม่มกี ารกล่าวหาว่าบริษทั ฯ ได้กระทําผิดกฎหมายนัน้ ยังไม่ปรากฏ
ข้อเท็จจริงทีแ่ น่ชดั ว่าจะมีการกล่าวหาหรือไม่ ถ้ามีการกล่าวหาจะระบุวา่ ท้องทีใ่ ดบ้างทีบ่ ริษทั ฯ กระทําผิด
ดังนัน้ จึงยังไม่สามารถทราบจํานวนรายรับของบริษทั ฯ ในท้องที่ดงั กล่าวในอันที่จะถูกนํ าไปเป็ นฐานใน
การคํานวณค่าปรับหรือค่าเสียหายได้

ส่วนที่ 1-5 หน้าที่ 4

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

4.2 การกําหนดค่าปรับและค่าเสียหายเป็ นดุลยพินิจของผู้ช้ขี าดหรือผู้ตดั สิน โดยอาจจะพิจารณาข้อเท็จจริง
อื่นๆ ในคดีประกอบด้วย
4.3 ก่อนมีการชีข้ าดหรือตัดสิน อาจมีการตกลงหรือประนีประนอมยอมความในเรื่องค่าปรับหรือค่าเสียหายได้
ทัง้ นี้ จะขึน้ อยูก่ บั นโยบายของแต่ละประเทศและรูปคดีทเ่ี กิดขึน้
เมื่อวัน ที่ 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 เพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ และกําหนด
นโยบายเพื่อป้ องกันมิให้มกี ารปฏิบตั งิ านที่อาจเป็ นความผิดในเรื่องดังกล่าว ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนจากสํานักงานอัยการ
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 จะไม่ถูกกระทบกระเทือนอย่างมีนัยสําคัญในกรณีท่มี 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
ค่าทนายความที่แต่ละสํานักงานเรียกเก็บจากบริษทั ฯ นัน้ จะคิดคํานวณตามชัวโมงที
่
่ทํางานจริงของทนายความแต่ละคน
ตามอัตราค่าทนายความทีต่ กลงกัน

ส่วนที่ 1-5 หน้าที่ 5

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)
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6 ข้อมูลทัวไปและข้
่
อมูลสําคัญอื่น
6.1 ข้อมูลทัวไป
่
บริษทั ทีอ่ อกหลักทรัพย์

:

ประเภทธุรกิจ
ทีต่ งั ้ สํานักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริษทั
Home Page
โทรศัพท์
THAI Contact Center

:
:
:
:
:
:

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) ชื่อภาษาอังกฤษเป็ น
THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED ชื่อย่อ 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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 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 1-6 หน้าที่ 1

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

ข้อมูลนิ ติบคุ คลที่บริ ษทั ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 10

ชื่อบริ ษทั
บริษทั ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อสี ต์เอเชีย จํากัด
อาคารดิออฟฟิ ศเศสเแอทเซ็นทรัลเวิลด์ 999/9 ยูนิตที่
3406-3412 ชัน้ ที่ 34 ถ. พระราม 1 แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2207-9090 โทรสาร 0-2207-9191
บริษทั สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน)
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
บริษทั ไทยสมายล์แอร์เวย์ จํากัด
89 ถนนวิภาวดีรงั สิต
แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2545-3330
บริษัท ดอนเมือ ง อิน เตอร์เนชั ่นแนล แอร์พ อร์ต
โฮเต็ล จํากัด
333 หมู่ 10 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกนั
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ 0-2566-1020-1 โทรสาร 0-2566-1941
บริษทั ครัวการบินภูเก็ต จํากัด
10/3 หมู่ 6 ถนนสนามบิน ตําบลไม้ขาว
อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ (076) 327-497, (076) 327-500-6
โทรสาร (076) 327-123-4

ทุนจด
ทะเบียน
ชําระแล้ว
(ล้านบาท)

สัดส่วน
การถือหุ้น
(%)

ประเภทธุรกิ จ

ชนิ ดของหุ้น

บริการด้านคอมพิวเตอร์ สําหรับ
การสํารองทีน่ งโดยสารและบริ
ั่
การ
เดินทางอื่นๆ ให้กบั ตัวแทน
จําหน่าย

สามัญ

15.00

55.00

บริการขนส่งผูโ้ ดยสารทางอากาศ

สามัญ

625.00

39.20

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

ถือหุน้ ผ่านบริษทั
วิงสแปนเซอร์วสิ เซส
49.00
(มีอํานาจควบคุม)

บริการขนส่งผูโ้ ดยสารและสินค้า

สามัญ

450.00

100.00

โรงแรมและร้านอาหาร

สามัญ

120.00

40.00

ครัวการบิน

สามัญ

100.00

30.00

ส่วนที่ 1-6 หน้าที่ 2

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

ชนิ ดของหุ้น

ทุนจด
ทะเบียน
ชําระแล้ว
(ล้านบาท)

สัดส่วน
การถือหุ้น
(%)

โรงแรมและร้านอาหาร

สามัญ

937.50

24.00

คลังเชือ้ เพลิงและบริการ
เติมเชือ้ เพลิงให้แก่เครือ่ งบิน

สามัญ

510.00

22.59

โรงแรมและร้านอาหาร

สามัญ

1,017.78

30.00

ประเภทธุรกิ จ

ชื่อบริ ษทั
บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จํากัด
(มหาชน)
2 ซอยกัปตันบุช ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0-2266-0123 โทรสาร 0-2236-6656
บริษัท บริก ารเชื้อ เพลิง การบิน 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 โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ จํากัด
999 อาคารโรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ
หมู่ 1 ตําบลหนองปรือ อําเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2131-1111 โทรสาร 0-2131-1188

แบบ 56-1

หมายเหตุ : ข้อมูลสิน้ สุดวันที ่ 31 ธันวาคม 2556

บุคคลอ้างอิ ง
นายทะเบียนหลักทรัพย์ (หุน้ สามัญ)

: บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2229-2800, 0-2229-2888, 0-2654-5599
โทรสาร 0-2654-5427, 0-2654-5642

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 1-6 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 1-6 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

6.2

ข้อมูลสําคัญอื่น

ปัจจัยอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสิ นใจลงทุน
ปั จจุบนั ธุรกิจการบินเป็ นธุรกิจที่มกี ารแข่งขันรุนแรง ทัง้ จากสายการบินคู่แข่ง สายการบินต้นทุนตํ่า สายการบิน
ตะวันออกกลาง และธุรกิจเช่าเหมาลํา อีกทัง้ ภาพรวมเศรษฐกิจของโลกซึ่งขยายตัวในอัตราที่ช้าลง การเปิ ดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ความผันผวนของอัตราดอกเบีย้ อัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ และราคานํ้ ามัน ภัยพิบตั ิ
ทางธรรมชาติ รวมทัง้ ปั ญหาทางการเมืองทัง้ ในและต่างประเทศ ที่อาจส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมและธุรกิจของบริษทั ฯ
ดังนัน้ นักลงทุนและผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกท่านควรศึกษาและทําความเข้าใจในรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลของบริษทั ฯ และปั จจัย
อื่น ๆ ทีอ่ าจส่งผลกระทบทางตรงและ/หรือทางอ้อมต่อผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ ก่อนทีจ่ ะตัดสินใจลงทุน

ส่วนที่ 1-6 หน้าที่ 5

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

ส่วนที่ 2
การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผูถ้ ือหุ้น

7.1 จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 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

7.2 รายชื่อผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่
รายชื่อผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ 10 รายแรก พร้อมทัง้ จํานวนหุน้ ทีถ่ อื และสัดส่วนการถือหุน้ ณ วันที่ 18 มีนาคม 2556 มี
รายละเอียดดังนี้
จํานวนหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น
ลําดับที่
ชื่อผูถ้ ือหุ้น
สามัญ
(ร้อยละ)
1

กระทรวงการคลัง

1,113,931,061

51.03

2

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

167,757,720

7.69

3

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

167,757,720

7.69

4

บริษทั ไทยเอ็นวีดอี าร์ จํากัด

51,339,498

2.35

5

กองทุนรวม ออมสิน

46,409,885

2.13

6

HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD

25,424,876

1.16

7

STATE STREET BANK EUROPE LIMITED

17,591,103

0.81

8

นายเอีย่ ม อาชวกุลเทพ

17,190,000

0.79

9

EAST FOURTEEN LIMILED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD

14,595,611

0.67

10

นายวิชยั คณาธนะวนิชย์

13,000,000

0.60

11

ผูถ้ อื หุน้ อื่น

547,774,443

25.08

ยอดรวมทุนชําระแล้ว

2,182,771,917

100.00

ผูถ้ อื หุน้ สัญชาติไทย

2,023,823,356

92.72

158,948,561

7.28

ผูถ้ อื หุน้ สัญชาติต่างด้าว

ส่วนที่ 2-7 หน้าที่ 1

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

กระทรวงการคลังถือหุน้ ในบริษทั ฯ คิดเป็ น สัดส่วนร้อยละ 51.03 ของหุน้ ทัง้ หมดของบริษทั ฯ ทําให้บริษทั ฯ มีฐานะ
เป็ นรัฐวิสาหกิจ อันจะมีผลต่อบริษทั ฯ ในการทําธุรกรรมบางประเภท ได้แก่
1. บริษทั ฯ ต้องได้รบั ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีในการดําเนินการลงทุนขนาดใหญ่
2. สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะต้องเป็ นผูต้ รวจสอบงบการเงินของบริษทั ฯ

7.3 หุ้นกู้ของบริ ษทั ฯ
ตั ง้ แต่ เดื อ นตุ ล าคม 2546 บริษั ท ฯ ได้ อ อกและเสนอขายหุ้ น กู้ ให้ ก ั บ นั ก ลงทุ น ทั ว่ ไปและนั ก ลงทุ น สถาบั น
โดยออกหุน้ กูป้ ระเภทต่างๆ ดังนี้


หุ้นกู้ชนิดระบุช่อื ผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มปี ระกัน และมีผู้แทนผู ้ถ ือ หุ ้น กู้จํา 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



หุ้นกู้ชนิดระบุช่อื ผู้ถือ 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, 1/2556, 2/2556

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษทั ฯ มีหนุ้ กูท้ ย่ี งั ไม่ครบกําหนดไถ่ถอนจํานวนทัง้ สิน้ 41,120,000,000 บาท โดยมี
รายละเอียดดังนี้
ชนิ ดของหุ้นกู้

จํานวน

อัตราดอกเบีย้ ต่อปี

อายุ/
กําหนดการไถ่ถอน

ข้อมูล
TRIS RATING(1)

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

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

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

อันดับเครดิตหุน้ กู้ A+

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

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

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

อันดับเครดิตหุน้ กู้ A+

หุน้ กูเ้ งินบาท
ไม่มหี ลักประกัน
ไม่ดอ้ ยสิทธิ
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

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

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

ส่วนที่ 2-7 หน้าที่ 2

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

ชนิ ดของหุ้นกู้
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
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

จํานวน

อัตราดอกเบีย้ ต่อปี

ชุดที่ 1 ออกวันที่ 13 พฤษภาคม 2554
วงเงิน 1,555 ล้านบาท
(1.555 ล้านหน่วย หน่วยละ 1,000 บาท)
ชุดที่ 2 ออกวันที่ 13 พฤษภาคม 2554
วงเงิน 833 ล้านบาท
(0.833 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

แบบ 56-1

อายุ/
กําหนดการไถ่ถอน
อายุ 7 ปี
ครบกําหนดไถ่ถอนวันที่
13 พฤษภาคม 2561

ข้อมูล
TRIS RATING(1)
อันดับเครดิตผูอ้ อกหุน้ กู)้
อันดับเครดิตผูอ้ อกหุน้ กู้ A+

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

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

อันดับเครดิตผูอ้ อกหุน้ กู้ A+

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

ส่วนที่ 2-7 หน้าที่ 3

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

อายุ/
กําหนดการไถ่ถอน

ข้อมูล
TRIS RATING(1)

ชนิ ดของหุ้นกู้

จํานวน

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

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+

ชุดที่ 1 ออกวันที่ 16 พฤษภาคม 2556
วงเงิน 5,000 ล้านบาท
( 5.0 ล้านหน่วย หน่วยละ 1,000 บาท)

ร้อยละ 4.18
อายุ 5 ปี
จ่ายดอกเบีย้ ทุก 6 เดือน ครบกําหนดไถ่ถอนวันที่
16 พฤษภาคม 2561

อันดับเครดิตผูอ้ อกหุน้ กู้ A+

ชุดที่ 1 ออกวันที่ 30 สิงหาคม 2556
วงเงิน 1.250 ล้านบาท
( 1.25 ล้านหน่วย หน่วยละ 1,000 บาท)

ร้อยละ 4.58
อายุ 5 ปี
จ่ายดอกเบีย้ ทุก 6 เดือน ครบกําหนดไถ่ถอนวันที่
11 ตุลาคม 2561

อันดับเครดิตผูอ้ อกหุน้ กู้ A+

ชุดที่ 2 ออกวันที่ 30 สิงหาคม 2556
วงเงิน 1,250 ล้านบาท
( 1.25 ล้านหน่วย หน่วยละ 1,000 บาท)

ร้อยละ 4.88
อายุ 7 ปี
จ่ายดอกเบีย้ ทุก 6 เดือน ครบกําหนดไถ่ถอนวันที่
11 ตุลาคม 2563

อันดับเครดิตผูอ้ อกหุน้ กู้ A+

ชุดที่ 3 ออกวันที่ 30 สิงหาคม 2556
วงเงิน 1,500 ล้านบาท
( 1.50 ล้านหน่วย หน่วยละ 1,000 บาท)

ร้อยละ 5.16
อายุ 10 ปี
จ่ายดอกเบีย้ ทุก 6 เดือน ครบกําหนดไถ่ถอนวันที่
11 ตุลาคม 2566

อันดับเครดิตผูอ้ อกหุน้ กู้ A+

หมายเหตุ :

(1)

อัตราดอกเบีย้ ต่อปี

แบบ 56-1

อ้างอิงจากข้อมูลการจัดอันดับเครดิตทีจ่ ดั ทําโดยบริษทั ทริสเรทติ้ง จํากัด เมือวั
่ นที ่ 7 มีนาคม 2556

ส่วนที่ 2-7 หน้าที่ 4

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

7.4 นโยบายการจ่ายเงิ นปันผล
คณะกรรมการบริษัทฯ อาจเสนอให้บริษัทฯ จ่ายเงินปั นผลประจําปี โดยการจ่ายเงินปั นผลต้องได้รบั อนุ มตั ิจาก
ที่ประชุมใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้น ปั จจุบนั คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายที่จะเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปั นผลประจําปี
ในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละ 25 ของกําไรสุทธิก่อนผลกําไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่ างประเทศ จากงบการเงินรวม
ทัง้ นี้ ขึน้ อยูก่ บั แผนการลงทุน ความจําเป็ นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต
พระราชบัญ ญัติบ ริษัท มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ห้ามมิให้บ ริษัท มหาชนจ่ายเงิน ปั น ผล หากยังมีย อดขาดทุ น
สะสมอยู่ แม้ว่าบริษทั นัน้ จะมีกําไรในปี นัน้ ก็ตาม นอกจากนี้ พระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับ
ของบริษทั ฯ กําหนดไว้วา่ 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 2-7 หน้าที่ 5

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

8. โครงสร้างการจัดการ
8.1 คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
คณะกรรมการบริษัท ฯ มีห น้ า ที่ร บั ผิด ชอบสูง สุ ด ในการบริห ารจัด การกิจ การของบริษัท ฯ อยู่ภ ายใต้ เงื่อ นไข
ข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกําหนดให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจํานวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่มากกว่า 15 คน
สุดแต่ทป่ี ระชุมใหญ่ผถู้ อื หุน้ จะเป็ นผูก้ ําหนดเป็ นครัง้ คราว และกรรมการไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจํานวนกรรมการทัง้ หมดต้องมี
ถิน่ ทีอ่ ยูใ่ นราชอาณาจักร ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครัง้ กรรมการจํานวน 1 ใน 3 จะต้องออกจากตําแหน่ง และจะมีการ
เลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ กรรมการทีอ่ อกตามวาระนัน้ อาจถูกเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่กไ็ ด้
รายชื่อกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ประจําปี 2556

รายชื่อและตําแหน่ งคณะกรรมการบริ ษทั ฯ

1. นายอําพน กิตติอาํ พน
2. นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม
3. นายคณิศ แสงสุพรรณ
4. นายจุตนิ นั ท์ ภิรมย์ภกั ดี
5. นายธีรศักดิ ์ สุวรรณยศ
6. พลอากาศเอก ประจิน จันตอง
่
7. นายวีระวงค์ จิตต์มติ รภาพ
8. พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล
9. นายสุธรรม ศิรทิ พิ ย์สาคร
10. พลอากาศเอก ม.ล. สุปรีชา กมลาศน์
11. พลตํารวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว
12. นายสมชัย ศิรวิ ฒ
ั นโชค
13. นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์
14. นายอรรถพล ใหญ่สว่าง
15. นายสรจักร เกษมสุวรรณ
16. นายวรเดช หาญประเสริฐ
17. พลตํารวจเอก พงศพัศ พงษ์เจริญ
18. นายอภิพร ภาษวัธน์
19. พลตํารวจเอก วิเชียร พจน์โพธิ ์ศรี
20. นายศิลปชัย จารุเกษมรัตนะ
21. นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์
หมายเหตุ

การเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ /
จํานวนครัง้ ที่มีการประชุม
(ครัง้ )

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
อดีตกรรมการ
อดีตกรรมการ
อดีตกรรมการ
อดีตกรรมการ
อดีตกรรมการ
อดีตกรรมการ

15/15
13/15
14/15
10/15
15/15
5/15
13/15
2/15
12/15
15/15
9/15
15/15
1/1
4/4
9/10
9/13
12/14

ช่วงระยะเวลา
การดํารงตําแหน่ ง
27 เม.ย. 54 - เม.ย. 57
25 เม.ย. 55 - เม.ย. 58
24 เม.ย. 56 - เม.ย. 59
11 พ.ย. 54 – เม.ย. 57
27 เม.ย. 54 - เม.ย. 57
24 เม.ย. 56 – เม.ย.59
24 เม.ย. 56 - เม.ย. 59
25 เม.ย. 55 - เม.ย. 58
13 พ.ย. 55 – เม.ย. 57
25 เม.ย. 55 - เม.ย. 58
18 ม.ค. 56 – เม.ย. 58
20 ธ.ค. 56 – เม.ย. 59
20 ธ.ค. 56 – เม.ย. 58
20 ธ.ค. 56 – เม.ย. 59
13 พ.ย. 55 – 31 ธ.ค. 56
11 พ.ย. 54 – 31 ธ.ค. 55
13 พ.ย. 55 – 15 ม.ค. 56
28 เม.ย. 53 – 24 เม.ย. 56
18 ม.ค. 56 – 30 ก.ย. 56
25 เม.ย. 55 – 29 ต.ค. 56
24 เม.ย. 56 – 17 พ.ย. 56

: รายละเอียดของการดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย โปรดดูทต่ี ารางค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั ฯ
: อดีตกรรมการ หมายถึง กรรมการบริษทั ฯ ทีพ่ น้ วาระก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2556
: ไม่มกี รรมการท่านใดถือครองหุน้ ของบริษทั ฯ

ส่วนที่ 2-8 หน้าที่ 1

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

8.2 เจ้าหน้ าที่บริ หาร
ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีตําแหน่ งเจ้าหน้ าที่ระดับบริหาร*จํานวนทัง้ 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

ตําแหน่ ง

รายชื่อเจ้าหน้ าที่บริ หาร

1. นายสรจักร เกษมสุวรรณ

กรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่

2. นายโชคชัย ปั ญญายงค์

รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่อาวุโส สายการพาณิชย์

3. นายปานฑิต ชนะภัย

กรรมการผูจ้ ดั การหน่วยธุรกิจการบริการภาคพืน้
ระดับรองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่

4. เรืออากาศเอก มนตรี จําเรียง

รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่ฝ่ายช่าง

5. นาวาอากาศตรี อัษฎาวุธ วัฒนางกูร

รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่สนับสนุนการถวายบิน
แก่องค์ประธานศูนย์สนับสนุนการปฏิบตั กิ าร

6. นายดนุช บุนนาค

รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่สายผลิตภัณฑ์และบริการลูกค้า

7. นายนิรฒ
ุ มณีพนั ธ์
8. นายธีรพล โชติชนาภิบาล

รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่สายทรัพยากรบุคคล และกํากับกิจกรรมองค์กร

9. นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ ์

รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่สายการเงินและการบัญชี

10. ร้อยโท อธิศกั ดิ ์ พัดชื่นใจ

รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่สายปฏิบตั กิ าร

11. นายธงชัย สิงห์กุล

ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ฝ่ายบัญชีการเงิน

12. นางชาริตา ลีลายุทธ

ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ฝ่ายบัญชีบริหารและงบประมาณ

13. นายรัช ตันตนันตา

ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ฝ่ายการเงินองค์กร

รองกรรมการผู้อาํ นวยการใหญ่สายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ

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

ส่วนที่ 2-8 หน้าที่ 2

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

โครงสร้างการบริ หารจัดการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 โครงสร้างการจัดการของบริษทั ฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษทั ฯ คณะกรรมการ
ชุดย่อย และเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ตามโครงสร้างสายการบริหารงาน ดังนี้
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ศูนย์สนับสนุ นการปฏิบตั กิ าร
องค์ประธานศูนย์สนับสนุ นการ
ปฏิบตั กิ าร

กรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่*
สํานักงานการตรวจสอบภายใน
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่

ธุรกิจการบิน

กลุ่มธุรกิจสนับสนุ นการบิน

สนับสนุนการถวายบินแก่องค์ประธาน
ศูนย์สนับสนุนการปฏิบตั กิ าร *
รองกรรมการผูอ้ ํานวยการใหญ่*

สายการพาณิชย์
รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่*

สายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ
รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่*

สายการเงินและการบัญชี
รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่*

ฝ่ ายช่าง
รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่*

สายทรัพยากรบุคคลและ
กํากับกิจกรรมองค์กร
รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่*

สายปฏิบตั กิ าร
รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่*

อาวโส

สายผลิตภัณฑ์และบริการลูกค้า
รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่*

หน่วยธุรกิจการบริการภาคพืน้
กรรมการผูจ้ ดั การ*
(ระดับรองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่)

ฝ่ ายการพาณิชย์สนิ ค้าและไปรษณียภัณฑ์
กรรมการผูจ้ ดั การ
(ระดับผูอ้ าํ นวยการใหญ่)

ฝ่ ายครัวการบิน
กรรมการผูจ้ ดั การ
(ระดับผูอ้ าํ นวยการใหญ่)

หน่วยธุรกิจการบินไทยสมายล์
กรรมการผูจ้ ดั การ
(ระดับผูอ้ าํ นวยการใหญ่)

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

ส่วนที่ 2-8 หน้าที่ 3

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

8.3 เลขานุการบริ ษทั ฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ เล็งเห็น ถึงความสําคัญ ของบทบาทและหน้ าที่ของเลขานุ ก ารบริษัท ฯ และได้ป ฏิบตั ิตาม
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/15 ซึ่งกําหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้ม ี
เลขานุ การบริษัท รับผิดชอบดําเนิ นการในนามบริษัทฯ หรือคณะกรรมการ โดยบริษัท ฯ ได้แต่งตัง้ ให้ นางสุวมิ ล บัวเลิศ
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่สาํ นักเลขานุการบริษทั ฯ เป็ นเลขานุการบริษทั ฯ และทําหน้าทีเ่ ป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริษทั ฯ

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและเจ้าหน้ าที่บริ หาร
(1) 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 ในส่วนของค่าตอบแทนที่เป็ 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 เบีย้ ประชุมสูงกว่ากรรมการร้อยละ 25 และรองประธานกรรมการได้รบั เบีย้ ประชุม
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 ดังกล่าว ได้ร บั
ค่าตอบแทนเพิม่ เป็ นเบี้ยประชุมคนละ 10,000 บาทต่อครัง้ หากในเดือนใด กรรมการ อนุ กรรมการ และคณะทํางานชุดใด
มีการประชุมเกินกว่า 1 ครัง้ คงให้ได้รบั เบีย้ ประชุมคนละ 10,000 บาทเท่านัน้
3. คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ให้ได้รบั ค่าตอบแทนเป็ นรายเดือนเท่ากับ เบี้ยประชุมกรรมการ
บริษทั ฯ โดยทีใ่ นเดือนใดไม่มกี ารประชุมคงให้ได้รบั ค่าตอบแทนด้วย
4. ให้คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้รบั เงินรางวัลประจําปี (Bonus) โดยคํานวณจากอัตราร้อยละ 0.2 ของกําไรสุทธิ
ก่อนผลกําไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศจากงบการเงินรวม ทัง้ นี้ ในวงเงินรวมไม่เกิน 30 ล้านบาท และ
ให้ใช้อตั ราดังกล่าวสําหรับการคํานวณเงินรางวัลประจําปี ในปี ต่อๆ ไป
สําหรับช่วงวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ให้ประธานกรรมการตรวจสอบได้รบั ค่าตอบแทนสูง
กว่ากรรมการในอัตราร้อยละยีส่ บิ ห้า

ตารางแสดงค่าตอบแทนสําหรับกรรมการและเจ้าหน้ าที่บริ หารของบริ ษทั ฯ ในปี 2556 สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2556
คณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการตรวจสอบ 2)

จํานวน
(ราย)
21
3

ส่วนที่ 2-8 หน้าที่ 4

หน่ วย : ล้านบาท
ค่าตอบแทนรวมเบีย้ ประชุม
และเงิ นรางวัลประจําปี
21.341)
1.09

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

หมายเหตุ : 1) ค่าตอบแทนรวมเบี้ยประชุม สําหรับคณะกรรมการบริษทั ฯ ค่าเบี้ยประชุมสําหรับคณะกรรมการชุดย่อย
และเงินรางวัลประจําปี 2555 (ไม่รวมคณะกรรมการตรวจสอบ)
2)
ค่าตอบแทนสําหรับกรรมการตรวจสอบ

ส่วนที่ 2-8 หน้าที่ 5

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

ตารางแสดงผลตอบแทนคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ประจําปี 2556
รายชือ่ และตําแหน่งของคณะกรรมการบริษทั ฯ

1. นายอําพน

กิตติอาํ พน

ประธานกรรมการบริษทั ฯ

ค่าตอบแทนรวมเบีย้
ประชุมคณะกรรมการ
บริษทั ฯ (บาท)

เบีย้ ประชุมกรรมการชุดย่อย
(บาท)

เงินรางวัลประจําปี (โบนัส)
จากผลประกอบการ
ปี 2555 (บาท)

รวมผลตอบแทน
(บาท)

506,822.08

1,626,822.08

1,050,000.00

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ตรวจสอบ (บาท)
70,000.00

971,250.00

80,000.00

436,614.76

1,487,864.76

960,000.00

340,000.00

405,457.66

1,705,457.66

กรรมการอิสระ
ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการจัดตัง้ การบินไทยสมายล์เป็ นบริษทั ย่อย
2. นายอารีพงศ์

ภู่ชอุ่ม

รองประธานกรรมการบริษทั ฯ
กรรมการอิสระ
กรรมการบริหาร
ประธานกรรมการประเมินผลการดําเนินการปฏิบตั งิ านของผูด้ าํ รง
ตําแหน่งกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
ประธานกรรมการสรรหากําหนดค่าตอบแทนและพัฒนาบุคลากร

3. นายคณิศ

แสงสุพรรณ

กรรมการบริษทั ฯ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการประเมินผลการดําเนินการปฏิบตั งิ านของผูด้ าํ รงตําแหน่ง
กรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
กรรมการพัฒนารายได้และควบคุมค่าใช้จา่ ย
อนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการจัดตัง้ การบินไทยสมายล์เป็ นบริษทั ย่อย

ส่วนที่ 2-8 หน้าที่ 6

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

รายชือ่ และตําแหน่งของคณะกรรมการบริษทั ฯ

ค่าตอบแทนรวมเบีย้
ประชุมคณะกรรมการ
บริษทั ฯ (บาท)

เบีย้ ประชุมกรรมการชุดย่อย
(บาท)
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ตรวจสอบ (บาท)

เงินรางวัลประจําปี (โบนัส)
จากผลประกอบการ
ปี 2555 (บาท)

รวมผลตอบแทน
(บาท)

405,457.66

1,715,457.66

405,457.66

1,765,457.66

กรรมการสรรหากําหนดค่าตอบแทนและพัฒนาบุคลากร
รองประธานอนุ กรรมการบริหารความเสีย่ งราคานํ้ามัน
4. นายจุตนิ นั ท์

ภิรมย์ภกั ดี

กรรมการอิสระ

กรรมการบริษทั ฯ

870,000.00

80,000.00

กรรมการตรวจสอบ
กรรมการประเมินผลการดําเนินการปฏิบตั งิ านของผูด้ าํ รงตําแหน่ง

360,000.00

กรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
กรรมการส่งเสริมกิจการเพือ่ สังคม
5. นายธีรศักดิ ์

สุวรรณยศ

กรรมการบริษทั ฯ

960,000.00

400,000.00

561,666.67

80,000.00

กรรมการบริหาร
ประธานกรรมการบริหารเงินสดคงเหลือและบริหารอัตรา
แลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
ประธานกรรมการด้านพัฒนารายได้และควบคุมค่าใช้จา่ ย
อนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการจัดตัง้ การบินไทยสมายล์เป็ นบริษทั ย่อย
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการธรรมาภิบาล
ประธานอนุกรรมการบริหารความเสีย่ งราคานํ้ามัน
6. พลอากาศเอก ประจิน จันตอง
่

กรรมการบริษทั ฯ

ส่วนที่ 2-8 หน้าที่ 7

-

641,666.67

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

รายชือ่ และตําแหน่งของคณะกรรมการบริษทั ฯ

กรรมการอิสระ

ค่าตอบแทนรวมเบีย้
ประชุมคณะกรรมการ
บริษทั ฯ (บาท)

เบีย้ ประชุมกรรมการชุดย่อย
(บาท)
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ตรวจสอบ (บาท)

เงินรางวัลประจําปี (โบนัส)
จากผลประกอบการ
ปี 2555 (บาท)

รวมผลตอบแทน
(บาท)

405,457.66

1,885,457.66

ประธานกรรมการเพือ่ กํากับดูแลนโยบายด้านการซ่อมบํารุงและการปฏิบตั กิ าร
กรรมการบริหารความเสีย่ ง

7. นายวีระวงค์

จิตต์มติ รภาพ

กรรมการบริษทั ฯ

930,000.00

190,000.00

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการพิจารณากํากับดูแลรูปคดีทม่ี คี วามสําคัญต่อบริษทั ฯ
กรรมการธรรมาภิบาล

360,000.00

กรรมการด้านกฎหมาย
กรรมการส่งเสริมกิจการเพือ่ สังคม
8. พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล

กรรมการบริษทั ฯ

630,000.00

20,000.00

405,457.66

1,055,457.66

870,000.00

230,000.00

54,282.58

1,154,282.58

กรรมการอิสระ
กรรมการธรรมาภิบาล
รองประธานกรรมการสรรหากําหนดค่าตอบแทนและพัฒนาบุคลากร
กรรมการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูด้ าํ รงตําแหน่ง
กรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
กรรมการเพือ่ กํากับดูแลนโยบายด้านการซ่อมบํารุงและการปฏิบตั กิ าร
9. นายสุธรรม

ศิรทิ พิ ย์สาคร

กรรมการบริษทั ฯ

ส่วนที่ 2-8 หน้าที่ 8

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

รายชือ่ และตําแหน่งของคณะกรรมการบริษทั ฯ

ค่าตอบแทนรวมเบีย้
ประชุมคณะกรรมการ
บริษทั ฯ (บาท)

เบีย้ ประชุมกรรมการชุดย่อย
(บาท)
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ตรวจสอบ (บาท)

เงินรางวัลประจําปี (โบนัส)
จากผลประกอบการ
ปี 2555 (บาท)

รวมผลตอบแทน
(บาท)

405,457.66

1,595,457.66

กรรมการอิสระ
กรรมการบริหาร
กรรมการด้านพัฒนารายได้และควบคุมค่าใช้จา่ ย
อนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการจัดตัง้ การบินไทยสมายล์เป็ นบริษทั ย่อย
กรรมการสรรหากําหนดค่าตอบแทนและพัฒนาบุคลากร
10. พลอากาศเอก ม.ล. สุปรีชา
กมลาศน์

กรรมการบริษทั ฯ

960,000.00

230,000.00

872,580.65

30,000.00

กรรมการอิสระ
กรรมการบริหาร
กรรมการด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคลและโครงสร้างองค์กร
กรรมการเพือ่ กํากับดูแลนโยบายด้านการซ่อมบํารุงและการปฏิบตั กิ าร
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
รักษาการแทนประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์

11. พลตํารวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว

กรรมการบริษทั ฯ
กรรมการอิสระ
กรรมการเพือ่ กํากับดูแลนโยบายด้านการซ่อมบํารุงและการปฏิบตั กิ าร
ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
กรรมการส่งเสริมกิจการเพือ่ สังคม

ส่วนที่ 2-8 หน้าที่ 9

-

902,580.65

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

รายชือ่ และตําแหน่งของคณะกรรมการบริษทั ฯ

12. นายสรจักร

เกษมสุวรรณ

กรรมการบริษทั ฯ

แบบ 56-1

ค่าตอบแทนรวมเบีย้
ประชุมคณะกรรมการ
บริษทั ฯ (บาท)

เบีย้ ประชุมกรรมการชุดย่อย
(บาท)

560,000.00

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ตรวจสอบ (บาท)
140,000.00

-

เงินรางวัลประจําปี (โบนัส)
จากผลประกอบการ
ปี 2555 (บาท)

รวมผลตอบแทน
(บาท)

54,282.58

754,282.58

54,282.58

108,476.13

405,457.66

845,457.66

กรรมการบริหาร
กรรมการกิจการสัมพันธ์
13. พลตํารวจเอก พงศพัศ พงษ์เจริญ

อดีตกรรมการบริษทั ฯ

54,193.55

14. นายอภิพร

อดีตกรรมการบริษทั ฯ

310,000.00

130,000.00

662,580.65

90,000.00

770,000.00

180,000.00

ภาษวัธน์

อดีตกรรมการบริหาร
อดีตกรรมการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูด้ าํ รง
ตําแหน่งกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
อดีตกรรมการส่งเสริมกิจการเพือ่ สังคม
อดีตอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการจัดตัง้ การบินไทยสมายล์เป็ นบริษทั ย่อย
อดีตกรรมการสรรหากําหนดค่าตอบแทนและพัฒนาบุคลากร
15. พลตํารวจเอก วิเชียร พจน์โพธิ ์ศรี

อดีตกรรมการบริษทั ฯ

-

752,580.65

อดีตกรรมการบริหาร
อดีตประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
อดีตกรรมการส่งเสริมกิจการเพือ่ สังคม
16. นายศิลปชัย

จารุเกษมรัตนะ อดีตกรรมการบริษทั ฯ
อดีตกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและโครงสร้างองค์กร

ส่วนที่ 2-8 หน้าที่ 10

384,409.31

1,334,409.31

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

รายชือ่ และตําแหน่งของคณะกรรมการบริษทั ฯ

แบบ 56-1

ค่าตอบแทนรวมเบีย้
ประชุมคณะกรรมการ
บริษทั ฯ (บาท)

เบีย้ ประชุมกรรมการชุดย่อย
(บาท)
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ตรวจสอบ (บาท)

เงินรางวัลประจําปี (โบนัส)
จากผลประกอบการ
ปี 2555 (บาท)

รวมผลตอบแทน
(บาท)

456,139.87

1,851,973.20

อดีตกรรมการบริหารความเสีย่ ง
อดีตประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์
อดีตกรรมการธรรมาภิบาล
17. นายจุลสิงห์

วสันตสิงห์

อดีตรองประธานกรรมการบริษทั ฯ

869,583.33

160,000.00

อดีตประธานกรรมการตรวจสอบ
อดีตประธานกรรมการพิจารณากํากับดูแลรูปคดีทม่ี คี วามสําคัญต่อบริษทั ฯ

366,250.00

อดีตประธานกรรมการด้านกฎหมาย
18. นายปิ ยสวัสดิ ์

อัมระนันทน์

อดีตกรรมการบริษทั ฯ

-

-

190,542.94

190,542.94

19. นายวรเดช

หาญประเสริฐ

อดีตกรรมการบริษทั ฯ

-

-

405,457.66

405,457.66

20. พลตํารวจเอก เพรียวพันธ์ ดามาพงศ์ อดีตกรรมการบริษทั ฯ

-

-

321,956.65

321,956.65

21. นายประดิษฐ

-

-

329,018.92

329,018.92

สินธวณรงค์

อดีตกรรมการบริษทั ฯ

หมายเหตุ : อดีตประธานกรรมการ อดีตรองประธานกรรมการ และอดีตกรรมการ หมายถึง กรรมการ ทีพ่ น้ วาระก่อนวันที ่ 31 ธันวาคม 2556

ส่วนที่ 2-8 หน้าที่ 11

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

(2) ค่าตอบแทนอื่นๆ
สิ ทธิ ประโยชน์ ด้านบัตรโดยสาร
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
ตามระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยการให้สทิ ธิป ระโยชน์ ด้านบัตรโดยสารแก่กรรมการบริษัทและอดีตกรรมการบริษัท
พ.ศ. 2554 กําหนดให้กรรมการบริษัทฯ ได้รบั สิทธิป ระโยชน์ ด้านบัตรโดยสารให้เปล่า ไป-กลับ ในเส้นทางต่างประเทศ
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
เจ้าหน้ าที่บริ หาร
เจ้าหน้ าที่บริหารของบริษัทรวมทัง้ คู่สมรสและบุตร จะได้รบั บัตรโดยสารแบบสํารองที่นัง่ ได้ตามระเบียบบริษัทฯ
ทีก่ าํ หนด
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
บริษัท ฯ ได้จ ดทะเบีย นจัด ตัง้ กองทุ น สํารองเลี้ยงชีพ เมื่อวัน ที่ 26 มิถุ น ายน 2535 ซึ่งภายใต้ก ารกํากับ ดูแ ลของ
คณะกรรมการกองทุนสํารองเลีย้ งชีพ บริษทั ฯ จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 9 ของเงินเดือนค่าจ้างสําหรับพนักงาน
ที่ ม ี อ ายุ ง านไม่ เ กิ น 20 ปี และในอั ต ราร้ อ ยละ10 ของเงิน เดื อ นค่ า จ้ า งสํ า หรับ พนั ก งานที่ ม ี อ ายุ ง าน 20 ปี ขึ้ น ไป
โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตราไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 2 ของเงินเดือนค่าจ้าง แต่ไม่เกินอัตราทีบ่ ริษทั ฯ จ่ายสมทบ
กองทุนบําเหน็จพนักงาน
บริษทั ฯ 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 ธิไ ด้รบั เงิน บําเหน็จตามอายุงาน เมื่อ
พ้น สภาพจากการเป็ น พนัก งานที่ม ีสทิ ธิได้รบั เงิน บํ า เหน็ จ ตามระเบีย บบริษัท ตัง้ แต่ เดือ นมิถุ น ายน 2535 ที่บ ริษัท ฯ ได้
ดําเนินการจัดตัง้ กองทุนสํารองเลีย้ งชีพแล้ว พนักงานทีเ่ ข้าทํางานหลังจากนี้จะสามารถเข้าเป็ นสมาชิกกองทุนสํารองเลีย้ งชีพ
ได้อย่างเดียว และไม่สามารถเข้าเป็ นสมาชิกกองทุนบําเหน็จพนักงาน กองทุนบําเหน็จพนักงานจึงไม่มสี มาชิกเพิม่ ตัง้ แต่วนั
เริม่ จัดตัง้ กองทุนสํารองเลีย้ งชีพ
เงิ นสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพและเงิ นบําเหน็จที่ให้แก่เจ้าหน้ าที่บริ หารในปี 2556 สิ้ นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556
หน่ วย : ล้านบาท
จํานวน
จํานวนเงิ น
(ราย)
(ล้านบาท)
เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

13

3.27

หมายเหตุ : * เจ้าหน้าทีบ่ ริหารจํานวน 13 รายรวมเจ้าหน้าทีบ่ ริหารทีเ่ กษียณอายุและลาออกก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2556

8.5 บุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษทั ฯ มีพนักงานจํานวน 25,323 คน โดยทัวไป
่ พนักงานของบริษทั ฯ จะสิน้ สุดสภาพ
การเป็ นพนักงานเมื่อสิน้ สุดรอบปี งบประมาณของทางการ (วันที่ 30 กันยายน) ที่พนักงานนัน้ มีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ บริษทั มี
ข้อจํากัดตามแนวปฏิบตั ภิ ายในบางประการเกี่ยวกับมาตรการที่จะนํ ามาใช้ในการดําเนินการลดจํานวนพนักงานเพื่อการเพิม่
ส่วนที่ 2-8 หน้าที่ 12
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ประสิทธิภาพในการดําเนิน งาน หรือลดต้น ทุน ทัง้ นี้ แนวปฏิบตั ิภายในของบริษัทฯ ได้กําหนดให้สอดคล้องกับกฎหมาย
แรงงานของประเทศไทย ซึ่งมีบ ทบัญ ญัติเกี่ย วกับ การจ้า งแรงงานและการเลิก จ้า งพนั ก งาน ตลอดจนการเกษี ย ณอายุ
การทํางาน
ตารางแสดงจํานวนพนักงานแยกตามสถานที่ปฏิ บตั ิ งานและหน้ าที่ ณ วันที่ที่แสดงไว้
จํานวนพนักงาน (คน)
ปี 2556

ปี 2555

ปี 2554

จํานวนพนักงานทัง้ หมด
แบ่งตามสถานที่ปฏิ บตั ิ งาน
 กรุงเทพฯ
 สถานทีอ่ ่นื ในประเทศไทย
 ต่างประเทศ
แบ่งตามหน้ าที่
 ลูกเรือบนเทีย่ วบิน

25,323

25,412

25,856

22,172
1,588
1,563

22,209
1,607
1,596

22,567
1,642
1,647

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

1,279
6,187
4,371
1,763
177
2,644
2,132

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

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

1,884
1,617

1,926
1,645

1,956
1,679

 ฝ่ ายอื่นๆ

3,269

2,992

3,018

ตารางแสดงผลตอบแทนที่เป็ นตัวเงิ นที่จ่ายให้แก่พนักงานตามปี หรือรอบระยะเวลาที่แสดงไว้
หน่ วย : ล้านบาท
ผลตอบแทนที่เป็ นตัวเงิ นแก่พนักงาน

ปี 2556

ปี 2555

ปี 2554

พนักงานทัวไป
่

22,548

21,619

21,841

นักบิน

6,098

8,627

5,624

พนักงานต้อนรับบนเครือ่ งบิน

8,985

5,735

8,591

รวม

37,631
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35,981

36,056
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นโยบายการพัฒนาพนักงาน
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพนักงาน
รายจ่ายในการพัฒนาพนักงาน

หน่ วย : ล้านบาท
ปี 2556

รายจ่ายในการพัฒนาพนักงานทัวไป
่
รายจ่ายในการพัฒนานักบิน
รายจ่ายในการพัฒนาพนักงานต้อนรับบนเครือ่ งบิน
รวม

ปี 2555

ปี 2554

93

98

90

438

455

659

4

8

14

535

561

763

แนวทางด้านแรงงานสัมพันธ์ของบริ ษทั ฯ
บริษทั ฯ มุ่งมันที
่ ่จะส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ท่ดี รี ะหว่างนายจ้างและลูกจ้าง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหาร
จัด การให้เป็ น ไปตามวัต ถุ ป ระสงค์ของพระราชบัญ ญัติแ รงงานรัฐวิสาหกิจ สัม พัน ธ์ พ.ศ.2543 โดยบริษัท ฯ ใช้ร ะบบการ
ปรึกษาหารือร่วมกันในรูปแบบของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ โดยมีการตัง้ คณะกรรมการขึน้ ตามทีก่ ฎหมายกําหนด และ
ให้มกี ารประชุมร่วมกันอย่างน้ อยเดือนละหนึ่ งครัง้ โดยมีอํานาจหน้ าที่ในการพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานของบริษทั ฯ ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ หาทางปรองดองและระงับข้อขัดแย้ง
ในบริษัท ฯ พิจ ารณาปรับ ปรุงระเบีย บข้อบังคับ ในการทํางาน อัน เป็ น ประโยชน์ ต่ อ นายจ้าง ลูก จ้าง และบริษัท ฯ ร่วมกัน
ปรึกษาหารือเพื่อแก้ไขปั ญหาตามคําร้องทุกข์ของลูกจ้าง หรือสหภาพแรงงานฯ รวมถึงการร้องทุกข์ทเ่ี กีย่ วกับการลงโทษทาง
วินัย ตลอดจนปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้าง เป็ นต้น ซึ่งจากการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ท่ี
ผ่านมา แม้ว่าจะมีการยื่นข้อเรียกร้องตามกฎหมายบ้างก็ตาม แต่กส็ ามารถเจรจาทําความเข้าใจและตกลงกันได้ดว้ ยดีเสมอ
มาตามกระบวนการและขัน้ ตอนทีก่ ฎหมายกําหนด อีกทัง้ บริษทั ฯ ได้ให้ความร่วมมือให้การสนับสนุ นในกิจกรรมต่าง ๆ ของ
ลูกจ้างอย่างต่อเนื่องเสมอมา
แนวทางด้านการคุ้มครองแรงงาน
บริษทั ฯ เห็นถึงความสําคัญและคํานึงถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานของพนักงาน
เนื่ องจากลัก ษณะงานที่ม ีค วามแตกต่ างกัน ในแต่ ละสายงาน จึงจัด ให้ม ีค ณะกรรมการความปลอดภัย อาชีว อนามัย และ
สิง่ แวดล้อมในการทํางาน โดยมีการคัดสรรจากฝ่ ายบริหารและฝ่ ายลูกจ้างหน่วยต่าง ๆ ของบริษทั ฯ ร่วมกันเป็ นกรรมการเพื่อ
พิจารณาหาแนวทางและดําเนินการให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกําหนด รวมถึง ร่วมกันตรวจสอบและจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้ต่าง ๆ เพื่อให้การปฏิบตั งิ านเป็ นไปด้วยความสะดวก รวดเร็วและมีความปลอดภัยสูงสุด เพื่อลดการเกิดอุบตั เิ หตุ
หรือภัยอันตรายที่เกิดขึน้ ได้กบั พนักงานของบริษทั ฯ อีกทัง้ มีการรณรงค์ให้พนักงานได้ทราบถึงกระบวนการที่บริษทั ฯ ได้
ดําเนินการให้ความคุม้ ครองแรงงาน และดูแลให้การรักษาพยาบาลกับพนักงาน ตามทีก่ ฎหมายกําหนดไว้ ทัง้ นี้ โดยคํานึงถึง
ประโยชน์และความสําคัญของทรัพยากรบุคคลเป็ นสําคัญ
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9. การกํากับดูแลกิจการ
การปฏิ บตั ิ ตามหลักการกํากับดูแลกิ จการที่ดี
บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) เป็ นรัฐวิสาหกิจที่ใหญ่เป็ นอันดับต้นๆ ของประเทศ ธุรกิจของบริษทั ฯ นับเป็ น
กลไกหนึ่งที่ใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เป็ นที่ทราบกันดีว่า การดําเนินธุรกิจทีย่ ดึ มันในหลั
่
กธรรมาภิบาล และ
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี พร้อมทัง้ มีความรับผิดชอบต่อสังคม เป็ นวิถที างที่จะทําให้ธุรกิจเป็ นที่ยอมรับ และได้รบั ความ
เชื่อมันในสั
่ งคม ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงยึดมันในหลั
่
กธรรมาภิบาล และหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ที ก่ี ําหนดในตลาดหลักทรัพย์
อีกทัง้ ยังมีแนวปฏิบตั ทิ ด่ี ซี ง่ึ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
คณะกรรมการบริษทั ฯ ให้ความสําคัญกับหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี โดยตระหนักถึงความสําคัญของกระบวนการ
ในการจัดการ ควบคุมดูแล และตรวจสอบโครงสร้างธุรกิจที่ชดั เจน ด้วยความรอบคอบรัดกุม ซึ่งเป็ นส่วนสําคัญที่นักลงทุน
ผูถ้ อื หุน้ ทัง้ ชาวไทยและชาวต่างประเทศจะตัดสินใจในการเลือกลงทุนในบริษทั นัน้ ๆ หรือไม่ ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงปรับเปลีย่ นด้าน
การบริหารจัดการองค์กรเป็ นแบบบูรณาการ ด้วยการพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบทรัพยากรบุคคล ระบบการเงินและการ
บัญชี ให้มคี วามทันสมัย สามารถรายงานผลได้อย่างรวดเร็ว เพื่อเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยมุ่งเน้นการสร้าง
ประโยชน์สงู สุดให้แก่ลกู ค้า ผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกภาคส่วน
จากผลการดําเนินการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี ทําให้บริษทั ฯ ได้รบั การประเมินจาก
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) ในระดับ “ดีมาก” อย่างต่อเนื่อง นับตัง้ แต่ ปี 2549 ติดต่อกันเป็ นเวลา 6 ปี
และในระดับ “ดีเลิศ” ต่อเนื่องจากปี 2555 รวมระยะเวลา 2 ปี

9.1 นโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิ จการที่ดี
บริษทั ฯ ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสําคัญของหลักธรรมาภิบาลและหลักการกํากับกิจการทีด่ ี ดังนัน้ บริษทั ฯ จึง
ปลูกฝั งหลักการดังกล่าวในสํานึกและพฤติกรรมของคณะกรรมการบริษทั ฯ ฝ่ ายบริหาร และพนักงาน เพื่อให้การดําเนินธุรกิจ
ของบริษทั ฯ มีการเจริญเติบโตอย่างมันคงและยั
่
งยื
่ น
คณะกรรมการบริษทั ฯ มีนโยบายให้ความสําคัญต่อการดําเนินงานตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
สากล เป็ นแนวทางในการดําเนิน งาน จึงกําหนดกรอบนโยบายการกํากับดูแลกิจการ ซึ่งครอบคลุมองค์ป ระกอบที่สําคัญ
4 ด้าน ได้แก่
1. ด้าน รัฐ สังคมและสิ่ งแวดล้อม
 มุง่ มัน่ รักษาและส่งเสริม คุณภาพสิง่ แวดล้อมอันเกิดจากการดําเนินงานขององค์กร
 กระตุ้น ส่งเสริม เน้นยํ้าให้ทุกหน่ วยงานในองค์กร ดําเนินงานโดยคํานึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อ
ประโยชน์สว่ นรวม ใส่ใจต่อสิง่ แวดล้อม สังคมและชุมชน
 มุง่ มัน่ 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 ว่ นได้เสีย 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) ในการดําเนินงาน
และทบทวนระบบการกํากับดูแลขององค์กรอย่างสมํ่าเสมอ
 ส่ง เสริม ปลูก ฝั ง และกระตุ้น สร้างบรรยากาศให้ต 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 การณ์ ท่ีค าดไม่ถึง เช่น กรณี ท่ีผ ลิตภัณ ฑ์ บริก าร และการ
ปฏิบตั กิ ารมีผลกระทบในเชิงลบต่อสังคม รวมถึงการคาดการณ์ลว่ งหน้า ถึงความกังวลของสาธารณะทีม่ ผี ล
ต่อผลิตภัณฑ์ บริการ และการปฏิบตั กิ าร
 ให้ความสําคัญ ต่อความถูกต้องและความชัดเจนของข้อมูลที่เผยแพร่สู่สาธารณชน โดยปรับปรุงพัฒ นา
ระบบการจัดการฐานข้อมูลให้ถูกต้อง ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา และเน้ นยํ้าให้ผู้ปฏิบตั ิงานทุกระดับยึดถือ
ปฏิบตั โิ ดยเคร่งครัด
 ส่งเสริมและจัดให้มรี ะบบบริหารความเสีย่ ง ทีเ่ กีย่ วกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบตั งิ าน ความ
ถูกต้องของรายงานและการปฏิบตั ติ ามกฎ ระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง ภายใต้การกํากับดูแลและควบคุมภายในทีด่ ี
4. ด้านผูป้ ฏิ บตั ิ งาน
 ให้ ความสํ าคัญ สนั บสนุ น ผลักดัน การพั ฒนาทรัพยากรบุ คคล การสร้างความผู กพันองค์ กร และการสืบทอด
ตําแหน่งอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่อง
 มุ่งมันที
่ ่จะสร้างบรรยากาศในการทํางานที่ดงึ ดูดและรักษาพนักงานที่มคี ุณภาพ พร้อมจัดให้มกี ารพัฒนา
ความสามารถและทักษะทีจ่ าํ เป็ น เพือ่ ให้พนักงานพัฒนาศักยภาพ และสามารถทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด
 ส่งเสริม สนับสนุ น จัดให้มรี ะบบการแลกเปลีย่ น เรียนรู้ ประสบการณ์และความรูใ้ นการปฏิบตั งิ านทุกระดับ
เพือ่ ยกระดับมาตรฐานในการปฏิบตั งิ าน
 เคารพในสิทธิส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่/พนักงาน หลีกเลี่ยงการนํ าเอาข้อมูล หรือเรื่องราวของเจ้าหน้าที่/
พนักงาน ทัง้ ในเรื่องที่เกี่ยวกับการปฏิบตั งิ านและเรื่องส่วนตัวไปเปิ ดเผย หรือวิพากษ์วจิ ารณ์ในลักษณะที่
จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าหน้าที/่ พนักงาน หรือภาพลักษณ์โดยส่วนรวมขององค์กร
 กํากับดูแลให้พนักงานปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซื่อสัตย์สจุ ริต 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
 การสร้างมู 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 ดเผยข้อ มู ล สํ า คัญ ทัง้ ข้อ มู ล ด้ า นการเงิน และด้ า นอื่ น ๆ
ทีเ่ กี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ภายในระยะเวลาทีเ่ หมาะสม และผ่านช่องทางทีผ่ เู้ กีย่ วข้องสามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้สะดวก และจัดให้มหี น่ วยงานประชาสัมพันธ์และหน่ วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ทําหน้ าที่เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารทัวไปเกี
่
่ยวกับบริษทั ฯ ให้สาธารณชนได้รบั ทราบ อีกทัง้ ผู้ปฏิบตั ิงานจะต้องไม่มผี ลประโยชน์
ส่ว 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 อหรืออาจก่อให้เกิดความขัด แย้งทาง
ผลประโยชน์ ก ับ บริษัท ฯ รวมถึง การรับ ทรัพ ย์ส ิน หรือ ประโยชน์ อ่ืน ใดของผู้ป ฏิบ ัติง าน จะต้อ งอยู่ภ ายใต้
หลักเกณท์ทค่ี ณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกาํ หนด
 ความรับผิ ดชอบในหน้ าที่ (Responsibility) ผู้ปฏิบตั ิงานต้องอุทศิ ตนในการปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความรู้ และ
ประสบการณ์ อย่างเต็มความสามารถ โดยให้ความสําคัญต่อการตอบสนองความต้องการของผู้ถือหุ้น ลูกค้า
คู่ค้า และพนักงาน โดยใช้ดุลยพินิจในการปฏิบตั หิ น้าที่อย่างเป็ นอิสระด้วยความสุจริตและเป็ นธรรมตลอดจน
หลีกเลีย่ งการกระทําใดๆ อันเป็ นการขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษทั ฯ หรือเป็ นการใช้โอกาสหรือข้อมูลทีไ่ ด้
จากการเป็ น ผู้ป ฏิบตั ิงานของบริษัทฯ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ สําหรับ ตนเองหรือผู้อ่ืน 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 พร้อมที่จะรับผิดชอบต่อผลการกระทํา
ของตน รวมถึงชี้แจงและอธิบายการตัดสินใจและการกระทําของตนต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ ผู้บงั คับบัญชา
ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า และผู้มสี ่วนได้เสียอื่นๆ ของบริษัทฯ ส่งเสริมและปลูกฝั งให้ผู้ปฏิบตั ิงานมีจติ สํานึกความ
รับผิดชอบ
 ความเป็ นธรรม (Equitable Treatment) ผูป้ ฏิบตั งิ านต้องดําเนินกิจการและปฏิบตั หิ น้าทีข่ องตนเองด้วยความ
เป็ นธรรม โดยการปฏิบตั ิต่อผู้มสี ่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบตั ิ เนื่องจากความแตกต่างในด้าน
เชื้อชาติ สัญ ชาติ ศาสนา เพศ หรือเหตุอ่นื อันไม่เป็ นธรรม รวมถึงประพฤติปฏิบตั ิต่อคู่แข่งขันทางการค้าให้
สอดคล้องกับหลักสากลภายใต้กรอบแห่งกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง ไม่ละเมิดความลับ หรือล่วงรูค้ วามลับทางการค้า
ของคู่ แ ข่งทางการค้า ด้ว ยวิธีฉ้ อ ฉล และจัด ให้ ม ีช่ อ งทางให้พ นั ก งานสามารถแจ้ง เรื่อ งที่ผิด กฎหมายหรือ
ผิดระเบียบของบริษทั ฯ และดูแลให้ขอ้ ร้องเรียนได้รบั การตอบสนองภายในระยะเวลาทีเ่ หมาะสม

สิ ทธิ ของผูม้ ีส่วนได้เสีย
บริษทั ฯ ดําเนินธุรกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาล หรือ หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดขี องรัฐวิสาหกิจ รวมทัง้ หลักการ
ปฏิบตั ทิ ่ดี เี ป็ นที่ยอมรับในระดับสากล (International Best Practice) เพื่อความเป็ นองค์กรที่มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล
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มีความโปร่งใส สร้างความเชื่อมันและความพึ
่
งพอใจแก่ลูกค้า สร้างมูลค่าสูงสุดสําหรับผู้ถือหุ้น และมุ่งเน้ นสร้างประโยชน์
ให้กบั ผูม้ สี ว่ นได้เสียในทุกภาคส่วนอย่างเป็ นธรรม
ในฐานะสายการบินแห่งชาติ บริษทั ฯ ดําเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งสอดคล้องกับหลักมาตรฐาน
สิง่ แวดล้อมสากล เพื่อลดมลพิษและผลกระทบต่างๆ อัน เกิดจากการดําเนิ น งาน และเพื่อให้เป็ น ไปตามรัฐธรรมนู ญ แห่ง
ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 ทีบ่ ญ
ั ญัตใิ ห้มปี ระมวลจริยธรรม บริษทั ฯ ได้กาํ หนดแนวทางการปฏิบตั ไิ ว้เป็ นลายลักษณ์
อักษรในคูม่ อื ประมวลบรรษัทภิบาลและจริยธรรม เพือ่ ให้คณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ถือหลักปฏิบตั ิ ดังนี้
ประเทศชาติ
บริษัทฯ ดําเนิ นธุรกิจด้วยความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ ช่วยให้บริษัทฯ เติบโตอย่างยังยื
่ นและเกิดผลดีต่อ
ประเทศชาติ โดยไม่กระทําการใดๆ อันจะก่อให้เกิดผลเสียต่อประเทศชาติ
สังคมและส่วนรวม
บริษทั ฯ คํานึงถึงทรัพยากรธรรมชาติ สิง่ แวดล้อม และประโยชน์สว่ นรวม โดยปลูกฝั งให้เกิดจิตสํานึกรับผิดชอบต่อ
“สังคมและส่วนรวม” รวมทัง้ ให้การสนับสนุ น ส่งเสริม หรือมีสว่ นร่วมในกิจกรรมทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อสังคมหรือชุมชนต่างๆ
ผูถ้ ือหุ้น
บริษทั ฯ ดําเนินธุรกิจเพื่อสร้างผลตอบแทนทีด่ อี ย่างต่อเนื่องและยังยื
่ นให้แก่ “ผูถ้ อื หุน้ ” และปฏิบตั ติ ่อ “ผูถ้ อื หุน้ ” ทุก
รายด้วยความเสมอภาค
ลูกค้า
บริษทั ฯ จะให้บริการทีม่ คี ุณภาพ โดยใส่ใจในเรื่องความปลอดภัย ความสะดวกสบาย และแสวงหาวิธกี ารที่สามารถ
สนองความต้องการของ “ลูกค้า” อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพือ่ สร้างความเชื่อมันและความพึ
่
งพอใจ
คู่ค้า เจ้าหนี้ และลูกหนี้
บริษทั ฯ จะดําเนินการให้ “คู่คา้ เจ้าหนี้ และลูกหนี้” มันใจได้
่
วา่ จะได้รบั การปฏิบตั อิ ย่างเสมอภาคและเป็ นธรรม โดย
ตัง้ อยู่ บ นพื้น ฐานของความสัม พัน ธ์ ท างธุ ร กิจ และการได้ร บั ผลตอบแทนที่เป็ นธรรมต่ อ ทัง้ สองฝ่ าย รวมทัง้ หลีก เลี่ย ง
สถานการณ์ทอ่ี าจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ผูป้ ฏิ บตั ิ งาน
บริษทั ฯ ให้ความสําคัญกับ “ผู้ปฏิบตั งิ าน” ในทุกระดับ โดยจัดให้มกี ระบวนการสรรหา และคัดเลือกบุคลากรที่ได้
มาตรฐาน ชัดเจน และโปร่งใส และมีการพัฒนาองค์ความรูใ้ ห้กบั ผูป้ ฏิบตั งิ านอย่างต่อเนื่อง เพือ่ โอกาสในความก้าวหน้า

ภาวะผูน้ ําและวิ สยั ทัศน์
ภาวะผูน้ ํา เป็ นเรื่องสําคัญต่อการบริหารองค์กร และการแข่งขันทางธุรกิจ หัวใจสําคัญของการเป็ นผูน้ ํ าที่ดี คือ การ
สร้างความน่ าเชื่อถือ และความไว้วางใจให้เกิดขึน้ ทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร ส่วนของวิสยั ทัศน์ทด่ี ขี องผูน้ ํานัน้ ควรตัง้ มัน่
อยู่บนพื้นฐานความเป็ นจริง แต่มคี วามท้าทายและสอดคล้องกับค่านิยมหลักขององค์กร ผู้นําควรสามารถใช้วสิ ยั ทัศน์ เป็ น
เครื่องนํ าทางในการตัดสินใจ เพื่ อนํ าพาองค์ กรไปสู่ ความสํ าเร็จและยัง่ ยืน ด้ วยการมุ่ งเน้ นประโยชน์ สู งสุ ดสํ าหรับ ลู กค้ า ผู้ ถื อหุ้ น
และผู้มสี ่วนได้เสียทุกภาคส่วน รวมถึง พนักงานทุกระดับ และควรมีการสื่อสารให้เข้าใจถึงผลประโยชน์ สําหรับกลุ่มต่างๆ
เหล่านัน้
คณะกรรมการบริษทั ฯ มีการพัฒนาวิสยั ทัศน์ อย่างสมํ่าเสมอ เพื่อนํ ามากําหนดทิศทางขององค์กรว่าควรก้าวไปใน
ทิศทางใด ด้วยการพิจารณาค่านิยมและอุดมคติขององค์กรทีย่ งั มีประโยชน์และมีคุณค่า มีการหารือเกีย่ วกับแนวคิดต่างๆ กับ
ผูม้ สี ว่ นได้เสีย และนําผลจากการหารือมาใช้ในการพิจารณาเพื่อกําหนดวิสยั ทัศน์ให้สอดคล้องกับความเป็ นจริง ตลอดจนกํากับดูแล
ให้การบริหารงานดําเนิ นตามแผนกลยุทธ์ โดยคํานึ งถึงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ต่างๆ เพื่อให้เกิด ประสิท ธิภ าพและ
ประสิทธิผลต่อบริษทั ฯ
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จริ ยธรรมธุรกิ จ
จริยธรรมทางธุรกิจ เป็ นหนทางแห่งความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจ เพราะองค์กรจะได้รบั การยอมรับและมีความ
น่ าเชื่อถือ ทําให้ได้เปรียบในการแข่งขันและมีความมันคงในระยะยาว
่
บริษทั ฯ มีเจตนารมณ์ ท่จี ะดําเนินธุรกิจควบคู่ไปกับ
ความรับผิดชอบต่อสังคม โดยยึดมันในหลั
่
กจริยธรรมทางธุรกิจและหลักธรรมาภิบาลหรือหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
บริษัท ฯ ได้ให้พ นั ก งานในทุ ก ระดับ ปฏิบ ัติงานตาม “ประมวลบรรษัท ภิบ าลและจริย ธรรมของบริษัท การบิน ไทย จํากัด
(มหาชน)” ควบคู่ไปกับประกาศ ข้อบังคับ คําสัง่ ระเบียบ และวิธปี ฏิบตั ิอ่นื ๆ ทัง้ นี้ เพื่อให้ผู้ปฏิบตั ิงานของบริษัทฯ ปฏิบตั ิ
หน้าที่ได้อย่างถูกต้องตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม ผดุงไว้ซ่งึ เกียรติและศักดิ ์ศรีควรค่าแก่ความไว้วางใจ และเสริมสร้าง
ความเชื่อมันต่
่ อลูกค้าและประชาชน อันเป็ นผลทําให้ภาพลักษณ์ของบริษทั ฯ เป็ นทีศ่ รัทธาแก่บุคคลโดยทัวไป
่
นอกเหนือจากการดําเนินธุรกิจเพื่อประโยชน์ของผูม้ สี ว่ นได้เสียในทุกภาคส่วนแล้ว บริษทั ฯ ยังคํานึงถึงสังคมและสิง่ แวดล้อม
โดยรวม ด้วยการมุง่ เน้นการมีสว่ นร่วมของผูบ้ ริหาร พนักงาน เพื่อปลูกฝั งจิตสํานึกการรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง โดย
มุง่ มันที
่ จ่ ะสร้างสรรค์ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านสังคมและสิง่ แวดล้อมเพื่อการวางรากฐานและการขยายเครือข่าย เพื่อ
การเจริญเติบโตอย่างยังยื
่ น อาทิ เชิญชวนให้พนักงาน บริจาคเงินหรือสิง่ ของ เครือ่ งใช้เพื่อนําไปช่วยเหลือผูป้ ระสบอุทกภัยใน
หลายพืน้ ทีท่ วประเทศ
ั่
โครงการปลูกชีวติ ให้แผ่นดิน เนื่องจากเล็งเห็นถึงความสําคัญของการอนุรกั ษ์ตน้ นํ้าลําธารของผืนป่ าใน
ประเทศ
บริษทั ฯ มีหลักจริยธรรม เพือ่ ให้พนักงานยึดถือปฏิบตั ิ ดังนี้
หลักจริ ยธรรม (Ethics)
1. ยึดมันในระบอบประชาธิ
่
ปไตย ให้การสนับสนุ นและยึดมันในระบอบประชาธิ
่
ปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็ 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

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร
การแต่ ง ตัง้ กรรมการของบริษั ท ฯ เป็ นไปตามมติ ท่ี ป ระชุ ม ใหญ่ ส ามัญ ผู้ ถื อ หุ้ น โดยผ่ า นการพิ จ ารณาของ
คณะกรรมการสรรหากําหนดค่าตอบแทน และพัฒนาบุคลากร และกรรมการบริษทั ฯ ตามลําดับ ตามข้อบังคับของบริษทั ฯ
และคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้ อย 5 ท่าน แต่ไม่เกิน 15 ท่าน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
คณะกรรมการบริษทั ฯ มีจาํ นวน 15 ท่าน ประกอบด้วย
 กรรมการทีไ่ ม่ได้เป็ นผูบ้ ริหาร 14 ท่าน
 กรรมการอิสระ 11 ท่าน
 กรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหาร 1 ท่าน
จากโครงสร้างข้างต้น คณะกรรมการบริษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมการทีไ่ ม่ได้เป็ นผูบ้ ริหารถึงร้อยละ 93.33 ของจํานวนกรรมการ
ทัง้ หมด และมีกรรมการอิสระถึงร้อยละ 73.33 ของจํานวนกรรมการทัง้ หมด ซึง่ เป็ นจํานวนทีม่ ากพอทีจ่ ะสามารถสร้างกลไกถ่วงดุล
อํานาจภายในคณะกรรมการบริษทั ฯ ดังนัน้ ผู้มสี ่วนได้เสียจึงสามารถมันใจได้
่
ว่าคณะกรรมการบริษทั ฯ สามารถปฏิบตั หิ น้าที่ใน
ฐานะตัวแทนผูถ้ อื หุน้ ได้อย่างเป็ นอิสระ และมีการถ่วงดุลทีเ่ หมาะสม
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ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษัท ฯ มีห น้ าที่รบั ผิด ชอบในการปฏิบ ตั ิห 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 ําหนดไว้วา่ ในการประชุมสามัญประจําปี
ทุกครัง้ ให้กรรมการจํานวน 1 ใน 3 ออกจากตําแหน่ง โดยให้กรรมการทีด่ าํ รงตําแหน่งนานทีส่ ดุ เป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ง
การประเมิ นตนเองของคณะกรรมการบริ ษัทฯ และการประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งานของผู้ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการ
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่
บริษัทฯ กําหนดการประเมินผลการปฏิบ ตั ิงานของคณะกรรมการเป็ นประจําทุ กปี ตามหลักกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็ น
เครื่องมือในการตรวจสอบการปฏิบตั หิ น้าที่ของคณะกรรมการบริษทั ฯ และได้ทําการปรับปรุงแบบประเมินให้มคี วามชัดเจน
ยิ่ง ขึ้น โดยความเห็น ชอบของคณะกรรมการธรรมาภิ บ าล ประกอบด้ว ยแบบการประเมิน ตนเองของกรรมการ (Self
Assessment) แบบประเมิ น ไขว้ ข องกรรมการ (Cross Evaluation) และแบบประเมิ น คณะกรรมการบริษั ท ฯ (Board
Evaluation) และนํ าผลการประเมินของคณะกรรมการรายงานในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ เพื่อนําไปจัดกิจกรรมเพื่อ
เป็ นการส่งเสริมความรู้ ความสามารถของคณะกรรมการ
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
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
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และพัฒ นาบุค 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 กรรมการที่ได้รบั มอบหมายหน้ าที่ความรับผิดชอบเพิม่ ขึน้ ควรได้รบั ค่าตอบแทนเพิม่ ที่เหมาะสม ส่วน
กรรมการที่เป็ น ผู้บ ริห ารและฝ่ ายบริหาร ควรได้รบั ค่าตอบแทนที่เชื่อมโยงกับผลการดําเนิ นงานของบริษัทฯ และผลการ
ปฏิบตั งิ านของกรรมการ หรือผูบ้ ริหารแต่ละคน ทัง้ นี้ เพื่อให้เกิดการกํากับดูแลทีด่ ตี ามหลักการทีก่ ระทรวงการคลัง และตลาด
หลักทรัพย์ฯ กําหนด รวมทัง้ หลักการปฏิบตั ทิ ่ดี ซี ่งึ เป็ นที่ยอมรับในระดับสากล โดยค่าตอบแทนกรรมการเป็ นไปตามมติท่ไี ด้รบั การ
อนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ทัง้ นี้ รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร สําหรับปี 2556 ได้เปิ ดเผยไว้ใน
หัวข้อผลตอบแทนกรรมการและเจ้าหน้าทีบ่ ริหารแล้ว
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คณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท ฯ ได้แ ต่งตัง้ กรรมการที่ม ีค วามรู้ค วามชํานาญที่เหมาะสมเป็ น คณะอนุ กรรมการ เพื่อช่วย
ปฏิบ ัติงานในการศึก ษาและกลัน่ กรองเรื่อ งสํา คัญ ที่ต้อ งการการดูแ ลอย่ า งใกล้ชิด ในแต่ ล ะด้า น และเสนอความเห็น ต่ อ
คณะกรรมการบริษทั ฯ คณะอนุ กรรมการในความหมายที่กําหนดไว้ในหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริษทั ฯ ได้จดั ตัง้ เป็ น
คณะกรรมการชุดต่างๆ สําหรับรายละเอียด บทบาท หน้ าที่ความรับผิดชอบ และองค์ประกอบของแต่ละคณะได้อธิบายไว้
ภายใต้หวั ข้อเรือ่ งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดย่อย
รายงานของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
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 ูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของ
รายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน รวมถึงกระบวนการต่างๆ ให้มกี ารจัดทําอย่างถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีท่ี
รับ รองทัวไปและมี
่
การเปิ ด เผยข้อมูลอย่างโปร่งใส คณะกรรมการบริษัท ฯ ได้จดั ทํารายงานดังกล่าว และคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้มกี ารรายงานตามรายละเอียดทีป่ รากฏในรายงานประจําปี แล้ว
การพัฒนาความรู้และทักษะของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และฝ่ ายบริ หาร
บทบาทของกรรมการบริษัทจดทะเบียนในการกํากับดูแลกิจการที่ดี เป็ นสิง่ ที่ได้รบั ความสนใจจากผู้มสี ่วนได้เสีย
หน่ วยงานกํากับดูแล นักลงทุน สถาบัน ผูถ้ อื หุน้ ตลอดจนตัวบริษทั เอง ความคาดหวังจากผูม้ สี ว่ นได้เสีย (Stakeholders) จาก
การปฏิบตั หิ น้าที่ของกรรมการบริษทั ฯ ในปั จจุบนั นัน้ มีเพิม่ ขึน้ ผูม้ สี ่วนได้เสียมิได้คาดหวังให้กรรมการเป็ นเพียงแต่ตรายาง
แต่ มคี วามคาดหวังให้กรรมการมีห น้ าที่ช้นี ํ าองค์กรไปสู่ความเจริญ อย่างยังยื
่ น (Sustainability) ต้องคอยดูแลและปกป้ อง
ผลประโยชน์ ของผูถ้ อื หุ้นไม่ว่าจะเป็ นรายใหญ่หรือรายเล็กให้ได้รบั ผลตอบแทนสูงที่สุด จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น บริษทั ฯ
จึงเล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาความรูแ้ ละทักษะของคณะกรรมการบริษทั ฯ และฝ่ ายบริหาร โดยมีนโยบายส่งเสริมและ
นําผลประเมินคณะกรรมการบริษทั ฯ มาประกอบในการดําเนินการให้คณะกรรมการบริษทั ฯ และฝ่ ายบริหารเข้ารับการอบรม
หรือ เข้า ร่วมกิจ กรรมเพื่อเป็ น การเพิ่ม พูน ความรู้ด้า นต่ างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ บทบาทหน้ า ที่ท่ีได้ร บั มอบหมาย ทัง้ ในฐานะ
กรรมการบริษทั ฯ และกรรมการชุดย่อยต่างๆ อย่างสมํ่าเสมอ รวมถึงฝ่ ายบริหารทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ ให้ไปปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นตําแหน่ ง
กรรมการผู้แทนบริษทั ฯ ในคณะกรรมการบริษทั ย่อย บริษทั ร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทัง้ ที่จดั โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย (IOD) ตลาดหลักทรัพย์ฯ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสมาคม
บริษัทจดทะเบียนซึ่งกรรมการส่วนใหญ่ ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ได้แก่
1. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
2. หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
3. หลักสูตร DCP Refresher Course (Re-DCP)
4. หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)
5. หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP)
6. หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FN)
7. หลักสูตร Understanding the Fundamental of Financial Statements (UFS)
8. หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD)
9. หลักสูตร The Executive Director Course (EDC)
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10. หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP)
การเข้ารับการอบรมของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และฝ่ ายบริ หาร
คณะกรรมการและผูบ้ ริหารบริษทั ฯ ให้ความสําคัญต่อการเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรทีเ่ กี่ยวข้องกับการพัฒนาความรูค้ วามสามารถ
ในการปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างสมํ่าเสมอ โดยคณะกรรมการและผูบ้ ริหารบริษทั ฯ ตามคํานิยามของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ได้ผ่านการอบรม/สัมมนาหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (Thai Institute of Directors Association :
IOD) และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีรายละเอียดการเข้าอบรมของกรรมการและผูบ้ ริหาร ดังนี้
รายชื่อ
นายอําพน กิตติอาํ พน

ตําแหน่ง
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม

รองประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

นายคณิศ แสงสุพรรณ

กรรมการอิสระ

พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล
นายวีระวงค์ จิตต์มติ รภาพ

กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

นายธีรศักดิ ์ สุวรรณยศ

กรรมการ

พลอากาศเอก ม.ล. สุปรีชา กมลาศน์

กรรมการอิสระ

นายจุตนิ นั ท์ ภิรมย์ภกั ดี

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

พลอากาศเอก ประจิน จันตอง
่
พลตํารวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว

กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

นายสุธรรม ศิรทิ พิ ย์สาคร

กรรมการอิสระ

ส่วนที่ 2-9 หน้าที่ 8

หลักสูตร
-Director Certification Program
(DCP 80/2006)
- Director Certification Program
(DCP 3/2000)
- DCP Refresher Course
(Re DCP 2/2009)
- Director Accreditation Program
(DAP 21/2004)
- Director Certification Program
(DCP 0/2000)
- The Executive Director Course
(EDC 1/2012)
- Director Accreditation Program
(DAP 26/2004)
- Director Accreditation Program
(DAP 54/2006)
- Audit Committee Program
(ACP 38/2012)
- Director Certification Program
(DCP 49/2004)
- Role of the Chairman Program
(RCP 11/2005)
- Director Certification Program
(DCP 118/2009)
- Financial Institutions Governance
Program (FGP 7/2003)
- Director Accreditation Program
(DAP 63/2007)
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รายชื่อ
นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์

กรรมการ

นายสมชัย ศิรวิ ฒ
ั นโชค

กรรมการ

นายอรรถพล ใหญ่สว่าง

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่

นายสรจักร เกษมสุวรรณ

ตําแหน่ง

หลักสูตร
- Director Certification Program
(DCP 17/2002)
- Financial Statements for Director
(FSD 2/2008)
- Role of Chairman Program
(RCP 21/2009)
- Financial Institutions Governance
Program (FGP 7/2003)
- Director Certification Program
(DCP 146/2011)
- Financial Statements for Directors
(FSD 12/2011)
- Director Accreditation Program
(DAP 22/2004)
- Director Certification Program
(DCP 157/2012)

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย
9.2.1 คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
คณะกรรมการบริษัท ฯ มีห น้ า ที่ร บั ผิด ชอบสูง 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 ยูใ่ นราชอาณาจักร ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครัง้ กรรมการจํานวน 1 ใน 3 จะต้องออกจากตําแหน่ ง และจะมีการ
เลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ กรรมการทีอ่ อกตามวาระนัน้ อาจถูกเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่กไ็ ด้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมการ ซึง่ มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นายอําพน
กิตติอาํ พน
ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. นายอารีพงศ์
ภู่ชอุ่ม
รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
3. นายคณิศ
แสงสุพรรณ
กรรมการอิสระ
4. นายจุตนิ นั ท์
ภิรมย์ภกั ดี
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5. นายธีรศักดิ ์
สุวรรณยศ
กรรมการ
6. พลอากาศเอก ประจิน
จันตอง
่
กรรมการอิสระ
7. นายพงษ์ภาณุ
เศวตรุนทร์
กรรมการ
8. นายวีระวงค์
จิตต์มติ รภาพ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
9. พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล
กรรมการอิสระ
10. นายสมชัย
ศิรวิ ฒ
ั นโชค
กรรมการ
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12.
13.
14.
15.
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นายสุธรรม
ศิรทิ พิ ย์สาคร
กรรมการอิสระ
พลอากาศเอก ม.ล. สุปรีชา กมลาศน์
กรรมการอิสระ
พลตํารวจเอก อดุลย์
แสงสิงแก้ว
กรรมการอิสระ
นายอรรถพล
ใหญ่สว่าง
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
นายสรจักร
เกษมสุวรรณ
กรรมการ
นางสุวมิ ล บัวเลิศ (ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ สํานักเลขานุ การบริษทั ฯ) เป็ นเลขานุการ

กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงลายมือชื่อแทนบริ ษทั ฯ
นายอําพน กิตติอาํ พน ประธานกรรมการ ลงลายมือชื่อร่วมกับนายคณิศ แสงสุพรรณ หรือนายสรจักร เกษมสุวรรณ
อีกหนึ่งคน และประทับตราสําคัญของบริษทั ฯ
9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อให้บริษทั ฯ มีการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดขี 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 2556 มีรายชื่อดังนี้
1. นายอรรถพล
ใหญ่สว่าง
ประธานกรรมการ
2. นายจุตนิ นั ท์
ภิรมย์ภกั ดี
กรรมการตรวจสอบ (เป็ นผู้ท่มี คี วามรูแ้ ละประสบการณ์ ใน
การสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน)
3. นายวีระวงค์
จิตต์มติ รภาพ
กรรมการตรวจสอบ
นางเกษรี
ณรงค์เดช
ทีป่ รึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ
นางรวีพร
คูหริ ญ
ั
ทีป่ รึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ
นางนันทนา สังขวิจติ ร (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 ริษัท ฯ ปฏิบ ัติต ามกฎหมายว่ า ด้ว ยหลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ ข้อ กํ า หนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ
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4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึ่งมีความเป็ นอิสระ เพื่อทําหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว ร่วมทัง้ เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มฝี ่ ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย
อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตามกฎหมายและ
ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทัง้ นี้ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์ สูงสุด
ต่อบริษทั ฯ
6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ของบริษทั ฯ ซึ่งรายงานดังกล่าว
ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบโดยประกอบด้วยข้อมูลตามทีต่ ลาดหลักทรัพย์ฯ กําหนด
7. ปฏิบตั กิ ารอื่นใดตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
8. ในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอ้ สงสัยว่า มีรายการหรือการกระทําดังต่อไปนี้
ซึ่งอาจมีผ ลกระทบอย่างมีนัย 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
9.2.3 คณะกรรมการธรรมาภิ บาล
เพื่อให้การดําเนิ น งานของบริษัท ฯ เป็ นไปตามหลักการกํากับ ดูแลกิจการที่ดีตามที่กระทรวงการคลังและตลาด
หลักทรัพย์ฯ กําหนด และเป็ นทีย่ อมรับในระดับสากล
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการธรรมาภิบาล โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. พลตํารวจเอก อดุลย์
แสงสิงแก้ว
ประธานกรรมการ
2. พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์
สุขวิมล
กรรมการ
3. นายธีรศักดิ ์
สุวรรณยศ
กรรมการ
4. นายวีระวงค์
จิตต์มติ รภาพ
กรรมการ
5. นายสมชัย
ศิรวิ ฒ
ั นโชค
กรรมการ
6. กรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
กรรมการ
7. รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่สายทรัพยากรบุคคล
กรรมการและเลขานุการ
และกํากับกิจกรรมองค์กร
8. ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ฝ่ายกฎหมาย
ผูช้ ว่ ยเลขานุการ
อํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการธรรมาภิ บาล
1. เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ เกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การดําเนินงานของบริษทั ฯ เป็ นไป
ตามหลักการทีก่ ระทรวงการคลังและตลาดหลักทรัพย์ฯ กําหนดและเป็ นทีย่ อมรับในระดับสากล
2. พิจารณาตรวจสอบเกีย่ วกับการกํากับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั ฯ
3. ประสานงาน และปฏิบตั งิ านร่วมกับคณะกรรมการอื่นๆ และคณะทํางานอื่นๆ ของบริษทั ฯ ได้ตามทีเ่ ห็นสมควร
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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
9.2.4 กรรมการอิ สระ
เพื่อเป็ น ไปตามข้อกํ าหนดของสํานัก งานคณะกรรมการกํ ากับ หลัก ทรัพ ย์และตลาดหลัก 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 2556 มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นายอําพน
กิตติอาํ พน
กรรมการอิสระ
2. นายอารีพงศ์
ภู่ชอุ่ม
กรรมการอิสระ
3. นายคณิศ
แสงสุพรรณ
กรรมการอิสระ
4. นายจุตนิ นั ท์
ภิรมย์ภกั ดี
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
5. พลอากาศเอก ประจิน
จันตอง
่
กรรมการอิสระ
6. นายวีระวงค์
จิตต์มติ รภาพ
กรรมการอิสระ
7. พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์
สุขวิมล
กรรมการอิสระ
8. พลอากาศเอก ม.ล. สุปรีชา กมลลาศน์
กรรมการอิสระ
9. นายสุธรรม
ศิรทิ พิ ย์สาคร
10 พลตํารวจเอก อดุลย์
แสงสิงแก้ว
กรรมการอิสระ
11 นายอรรถพล
ใหญ่สว่าง
กรรมการอิสระ
อํานาจหน้ าที่ของกรรมการอิ สระ
1. แสดงความคิด เห็น และ/หรือ รายงานผลการปฏิบ ัติงานตามหน้ า ที่ท่ีไ ด้ร บั มอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษทั ฯ ได้อย่างเสรีตามภารกิจทีไ่ ด้รบั มอบหมาย ทัง้ นี้ เพื่อให้บริษทั 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 2556 กรรมการอิสระของบริษทั ฯ ได้มกี ารปฏิบตั งิ านตามอํานาจหน้าทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมาย และได้แสดงความคิดเห็น
ตามหน้าทีอ่ ย่างอิสระ โดยยึดถือการดูแลผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ ทุกรายให้เท่าเทียมกัน
9.2.5 คณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และพัฒนาบุคลากร
เพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดตี ามทีก่ ระทรวงการคลัง และตลาดหลักทรัพย์ฯ กําหนด รวมทัง้ หลักการ
ปฏิบตั ทิ ด่ี ที ย่ี อมรับในระดับสากล และเป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาล
คณะกรรมการบริษัท ฯ ได้แ ต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และพัฒ นาบุ คลากร โดย ณ วัน ที่
31 ธันวาคม 2556 มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นายอารีพงศ์
ภู่ชอุ่ม
ประธานกรรมการ
2. พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล
รองประธานกรรมการ
3. นายคณิศ
แสงสุพรรณ
กรรมการ
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4. นายสุธรรม
ศิรทิ พิ ย์สาคร
5. กรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
6. รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
สายทรัพยากรบุคคลและกํากับกิจกรรมองค์กร

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุ การ

อํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และพัฒนาบุคลากร
1. กําหนดหลักเกณฑ์สาํ หรับการสรรหาและแต่งตัง้ กรรมการบริษทั ฯ และผูบ้ ริหารระดับสูง และพัฒนาบุคลากรของ
บริษัทฯ ทัง้ นี้ เพื่อให้เกิดการกํากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักการที่กระทรวงการคลังและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กําหนด รวมทัง้ หลักการปฏิบตั ทิ ด่ี เี ป็ นทีย่ อมรับในระดับสากล เป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีการนําแนวความคิดของการ
บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่มาใช้เพือ่ ให้ได้ผทู้ ม่ี คี วามรูค้ วามสามารถและมีคุณภาพมาดํารงตําแหน่งและปฏิบตั งิ าน
ในตําแหน่ งกรรมการบริษทั ฯ และผู้บริหารระดับสูงของบริษทั ฯ รวมทัง้ เป็ นการดําเนินการสรรหาที่ใช้หลักความเสมอภาค
ความยุตธิ รรม ความโปร่งใส และการตรวจสอบได้
2. กําหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการ อนุ กรรมการต่างๆ และฝ่ ายบริหาร รวมทัง้ บุคคลภายนอกทีม่ าปฏิบตั งิ านให้กบั
บริษทั ฯ เพือ่ เป็ นการจูงใจและรักษากรรมการทีม่ คี ุณภาพตามทีบ่ ริษทั ฯ ต้องการ และอยูใ่ นลักษณะทีเ่ ปรียบเทียบได้กบั ระดับ
ที่ป ฏิบ ัติอ ยู่ ในอุ ต สาหกรรม นอกจากนี้ กรรมการที่ไ ด้ร บั มอบหมายหน้ า ที่แ ละความรับ ผิด ชอบเพิ ่ม 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 และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 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 มีอํานาจหน้าที่ครอบคลุมถึงการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของตําแหน่ ง หน้าที่
การงานต่างๆ ในความรับผิดชอบของพนักงานบริษทั ฯ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในตําแหน่งผูบ้ ริหารระดับสูง
6. ดําเนินการสรรหาคัดเลือก เพื่อให้ได้บุคคลที่เหมาะสมเป็ นกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารระดับรองกรรมการ
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ เพือ่ เสนอคณะกรรมการบริษทั ฯ พิจารณาแต่งตัง้ เลื่อนตําแหน่ง หรือโยกย้ายตามทีเ่ ห็นสมควร
9.2.6 คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง
เพื่อให้บริษทั ฯ มีการกํากับดูแลกิจการที่ดตี ามหลักการกํากับดูแลที่ดขี องตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด
และหลักเกณฑ์การประเมินการกํากับดูแลที่ดี 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 2556 มีร ายชื่อ
ดังต่อไปนี้
1. นายธีรศักดิ ์
สุวรรณยศ
ประธานกรรมการ
2. พลอากาศเอก ประจิน
จันตอง
่
กรรมการ
3. นายพงษ์ภาณุ
เศวตรุนทร์
กรรมการ
4. กรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
กรรมการ
5. รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่อาวุโสสายการพาณิชย์
กรรมการ
6. รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่สายการเงินและการบัญชี
กรรมการ
7. รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่สายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ กรรมการและเลขานุการ
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โดยมีนาย พิชยั ชุณหวชิร ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการประกันความเสีย่ งราคานํ้ามันอากาศยาน เป็ นประธานคณะทํางานด้านการ
บริหารความเสีย่ ง
อํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง
1. ให้คาํ ปรึกษาและคําแนะนําในการดําเนินการบริหารความเสีย่ งทัง้ มวลของบริษทั ฯ
2. กํากับดูแลการนํากรอบการบริหารความเสีย่ งไปปฏิบตั ิ ติดตามการระบุ ประเมินความเสีย่ งและประเมิน
ความเพียงพอของการจัดการความเสีย่ งทีส่ าํ คัญ
3. พิจารณากําหนดนโยบายการบริหารเงินสดคงเหลือให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ อาทิเช่น กําหนด
วงเงินสําหรับการลงทุนแต่ละประเภท ระยะเวลาการลงทุน สัดส่วนการลงทุน ข้อกําหนดและเงือ่ นไขต่างๆ
นโยบายผลตอบแทนและความเสีย่ งในการลงทุนทีบ่ ริษทั ฯ สามารถยอมรับได้ เป็ นต้น
4. พิจารณาการจัดตัง้ กองทุนส่วนบุคคล (Private Fund) และดําเนินการจัดหาผูท้ ไ่ี ด้รบั อนุญาตจัดการกองทุน
ส่วนบุคคลเป็ นผูจ้ ดั การกองทุน
5. พิจารณากําหนดแนวทางติดตามและประเมินผลการลงทุน เพื่อควบคุมความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้
6. พิจารณากําหนดแนวทาง และนโยบายในการบริหารความเสีย่ งอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ โดย
ให้สอดคล้องกับโครงสร้างรายได้ ค่าใช้จา่ ยและหนี้ของบริษทั ฯ รวมทัง้ มาตรฐานการบัญชีทก่ี ระทบต่องบ
การเงินของบริษทั ฯ ในปั จจุปันและอนาคต
7. มีอาํ นาจเรียกเอกสารและบุคคลต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ เป็ นข้อมูลประกอบการพิจารณา
8. ดําเนินการอื่นๆ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ มอบหมาย
9.2.7 คณะกรรมการส่งเสริ มกิ จการเพื่อสังคม
เพื่อให้การดําเนินงานของบริษทั ฯ ในการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม มีความต่อเนื่องชัดเจน เพิม่ คุณค่าให้แก่
ธุ ร กิจ และมีก ารสื่อ สารประชาสัม พัน ธ์กิจ กรรมเพื่อ สัง คมและสิ่งแวดล้อ มของบริษัท ฯ ต่ อ สาธารณชนอย่ า งสมํ่ า เสมอ
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีรายชื่อ
ดังต่อไปนี้
1. นายสมชัย ศิรวิ ฒ
ั นโชค
ประธานกรรมการ
2. นายวีระวงค์ จิตต์มติ รภาพ
กรรมการ
3. นายจุตนิ นั ท์ ภิรมย์ภกั ดี
กรรมการ
4. พลตํารวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว
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
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อํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการส่งเสริ มกิ จการเพื่อสังคม
1. กําหนดนโยบายและแนวทางที่ชดั เจนของบริษทั ฯ ต่อการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อแสดงให้เห็น
ถึงความมุง่ มันและทุ
่
่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 วามเห็นชอบในกิจกรรมและการดําเนิ น การที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของบริษัทฯ ในเรื่อง
เกีย่ วกับการสนับสนุนสาธารณประโยชน์ และสาธารณกุศล
4. สื่อสารและประชาสัมพันธ์กจิ กรรมเพื่อสังคมและสิง่ แวดล้อมของบริษทั ฯ และจัดทํารายงานด้านอนุ รกั ษ์
สิง่ แวดล้อม (CSR Report) ต่อสาธารณชนอย่างสมํ่าเสมอ
5. พิจ ารณากํ า หนดงบประมาณ ประจํา ปี ของบริษัท ฯ ที่จ ะใช้ใ นการบริจ าค การสนั บ สนุ น หน่ ว ยงาน/
บุคคลภายนอก การให้บตั รโดยสาร เป็ นต้น และกํากับดูแลงบประมาณดังกล่าว
6. พิจารณากลันกรองการขอใช้
่
งบประมาณในการบริจาค การสนับสนุ นหน่วยงาน/บุคคลภายนอกรวมถึงการ
ให้บตั รโดยสาร โดยให้ทุกสายงานนําเสนอคณะกรรมการส่งเสริมกิจการเพือ่ สังคม (CSR) เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ
7. ดําเนินการอื่นๆ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ มอบหมาย
9.2.8 คณะกรรมการบริ หาร
เพื่อให้การจัดการของบริษทั ฯ เป็ นไปตามเป้ าหมายของแผนวิสาหกิจบริษทั ฯ อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สงู สุด
กับบริษทั ฯ
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารบริษทั ฯ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นายคณิศ
แสงสุพรรณ
ประธานกรรมการ
2. นายอารีพงศ์
ภู่ชอุ่ม
กรรมการ
3. นายธีรศักดิ ์
สุวรรณยศ
กรรมการ
4. นายสุธรรม
ศิรทิ พิ ย์สาคร
กรรมการ
5. พลอากาศเอก ม.ล. สุปรีชา กมลาศน์
กรรมการ
6. นายสรจักร
เกษมสุวรรณ
กรรมการ
นางสุวมิ ล บัวเลิศ (ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ สํานักเลขานุการบริษทั ฯ) เป็ นเลขานุการ
อํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ หาร
1. ติดตามความคืบหน้าการปฏิบตั งิ านของฝ่ ายบริหารให้เป็ นไปตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ มอบหมาย
2. พิจารณากลันกรองเรื
่
่องทีจ่ ะนําเข้าสูก่ ารพิจารณาของคณะกรรมการบริษทั ฯ ตามทีป่ ระธานกรรมการบริษทั ฯ หรือ
คณะกรรมการบริษทั ฯ มอบหมาย
3. เสนอแนะแนวทางและมาตรการในการปรับปรุงคุณภาพ และประสิทธิภาพของการดําเนินกิจการของบริษทั ฯ
4. มีอาํ นาจอนุมตั กิ ารจัดหาตามระเบียบบริษทั ฯ ว่าด้วยการพัสดุ ภายในวงเงินทีอ่ ยูใ่ นอํานาจอนุ มตั ไิ ม่เกิน 800 ล้านบาท
5. อนุ มตั ิก ารใช้เงินนอกเหนื อวงเงิน ที่ห น่ วยงานได้รบั การจัด สรรตามงบประมาณประจําปี ท่ีเกิน 50 ล้านบาท
ในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท และให้รายงานคณะกรรมการบริษทั ฯ ทราบ
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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 นวนกรรมการทัง้ 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 ให้ออกจากที่ประชุมในวาระนัน้ และไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกหนึ่งเสียงเป็ นเสียงชีข้ าด
9.2.9 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 255 มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นายจุลสิงห์
วสันตสิงห์*
ประธานกรรมการ
2. นายวีระวงค์
จิตต์มติ รภาพ
กรรมการ
กรรมการ
3. นายสรจักร
เกษมสุวรรณ
4. นายอัชพร
จารุจนิ ดา
กรรมการ
5. นายสราวุธ
เบญจกุล
กรรมการ
6. นายเข็มชัย
ชุตวิ งศ์
กรรมการ
7. นายอมรศักดิ ์
นพรัมภา
กรรมการ
8. นายสมเกียรติ
ฉายะศรีวงศ์
กรรมการ
9. นายนิรฒ
ุ
มณีพนั ธ์
กรรมการ
เลขานุการ
10. นายบําเพ็ญ
สรรพศรี
หมายเหตุ นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ ได้ขอลาออกจากการเป็ นประธานกรรมการคณะกรรมการด้านกฎหมาย เมือ่ วันที่
18 พฤษจิกายน 2556
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. พิจารณาแนวทางและนโยบายในการดําเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการกระทําผิดต่อกฎหมายแข่งขันทางการค้า
(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
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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 ให้ทุกหน่วยงานทีเ่ 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 หรือตามที่ประธานคณะกรรมการด้านกฎหมายกําหนด
การรายงานของคณะกรรมการด้านกฎหมายนําเสนอมติของคณะกรรมการด้านกฎหมายต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ
* นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษั ท ฯ ยัง ได้ แ ต่ ง ตัง้ กรรมการบริษั ท ฯ เป็ นคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยอื่ น ๆ ดัง นี้
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูด้ าํ รงตําแหน่งกรรมการผูอ้ ํานวยการใหญ่ คณะกรรมการบริหารเงินสดคงเหลือ
และบริหารอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ คณะกรรมการด้านพัฒ นาบุคลากรและโครงสร้างองค์กร คณะกรรมการ
พัฒนารายได้และควบคุมค่าใช้จา่ ย คณะกรรมการเพื่อกํากับดูแลนโยบายด้านการซ่อมบํารุงและการปฏิบตั กิ าร คณะกรรมการ
พิจารณากํากับดูแลรูปคดีทม่ี คี วามสําคัญต่อบริษทั ฯ คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ คณะอนุ กรรมการบริหารความเสีย่ งราคา
นํ้ามัน คณะอนุ กรรมการขับเคลื่อนโครงการจัดตัง้ การบินไทยสมายล์เป็ นบริษทั ย่อย

9.3 การสรรหาและแต่งตัง้ กรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสูงสุด
9.3.1 การสรรหาคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
ตามข้อบังคับของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจํานวนไม่น้ อยกว่า 5 คน แต่ไม่มากกว่า
15 คน สุดแต่ทป่ี ระชุมใหญ่จะเป็ นผูก้ าํ หนดเป็ นครัง้ คราว และกรรมการจํานวนไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจํานวนกรรมการทัง้ หมด
ต้องมีถนิ่ ที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษทั ฯ จะต้องเป็ นผูม้ คี ุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามที่กฎหมาย
กําหนด ในการประชุมสามัญประจําปี ผถู้ อื หุน้ ในแต่ละปี จะมีการเลือกตัง้ กรรมการใหม่แทนกรรมการทีต่ อ้ งออกจากตําแหน่ ง
ตามวาระจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทัง้ หมด หรือจํานวนใกล้ทส่ี ดุ กับส่วน 1 ใน 3 ในกรณีทแ่ี บ่งออกให้ตรงเป็ นสาม
ส่วนไม่ได้
คณะกรรมการบริษทั ฯ กําหนดหลักเกณฑ์การดําเนินการสรรหากรรมการบริษทั ฯ เพื่อเป็ นแนวทางการดําเนินการ
ของคณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และพัฒนาบุคลากร ในการสรรหากรรมการบริษทั ฯ ให้เป็ นไปตามหลักการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี ตามที่กระทรวงการคลังและตลาดหลักทรัพย์ฯ 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
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1.2 คุ ณ สมบัติของกรรมการบริษัท ฯ แต่ละคน เพื่อความมันใจว่
่ า ผู้ท่ีได้รบั การสรรหาจะสามารถปฏิบตั ิห น้ าที่
กรรมการตามหลัก Fiduciary Duty ที่สาํ คัญ คือ การปฏิบตั หิ น้าที่ดว้ ยความรอบคอบระมัดระวัง และด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
มีคุณธรรมและความรับผิดชอบ ตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล ฯลฯ
1.3 ไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามทีก่ ฎหมาย กฎ ระเบียบอื่นทีเ่ กีย่ วข้องกําหนด
1.4 ความเป็ นอิสระของกรรมการอิสระแต่ละคน
1.5 ความสามารถในการอุทศิ เวลาของกรรมการบริษทั ฯ อาจพิจารณาจากจํานวนบริษทั ที่ดํารงตําแหน่ งอยู่ ฯลฯ
เพื่อให้มเี วลาอย่างเพียงพอในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ อย่างสมํ่าเสมอ รวมทัง้ 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 ผู้ ถือ หุ้ น ประจํ า ปี
ซึ่งกรรมการต้องพ้นจากตําแหน่ ง 1 ใน 3 นัน้ อาจพิจารณารายชื่อบุคคลที่เหมาะสมจาก (1) บุคคลที่เป็ นกรรมการเดิมทีพ่ น้
วาระเพื่อเสนอให้ดํารงตําแหน่ งต่อไป (2) บัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ ตามประกาศของกระทรวงการคลังซึ่งได้กําหนด
แนวทางปฏิบตั สิ าํ หรับกรณีทก่ี รรมการอื่นทีม่ ใิ ช่กรรมการโดยตําแหน่ งครบวาระการดํารงตําแหน่ ง หรือพ้นจากตําแหน่ งก่อน
ครบวาระ จะต้องแต่งตัง้ กรรมการอื่นจากบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจแทนกรรมการรายดังกล่าว 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 โดยอาจพิจารณารายชื่อบุ ค คลที่เหมาะสมจาก
(1) บัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ ตามประกาศของกระทรวงการคลังซึง่ ได้กําหนดแนวทางปฏิบตั สิ าํ หรับกรณีทก่ี รรมการ
อื่นทีม่ ใิ ช่กรรมการโดยตําแหน่งครบวาระการดํารงตําแหน่ง หรือพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ จะต้องแต่งตัง้ กรรมการอื่นจาก
บัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจแทนกรรมการรายดังกล่าว จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการอื่น (2) การเสนอ
ชื่อของผูถ้ 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 พิจารณาและนําชื่อเสนอคณะกรรมการบริษทั ฯ
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นผูแ้ ต่งตัง้ กรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารดังนี้
1. ผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสียง
2. ผูถ้ อื หุน้ แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงทีม่ อี ยูท่ งั ้ 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
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เสียงไม่น้ อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการที่ยงั เหลืออยู่ เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้ 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 และมีหุน้ 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 ถ้าจํา 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 ให้กรรมการคนที่อยู่ในตําแหน่ งนาน
ทีส่ ดุ นัน้ เป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ง กรรมการทีอ่ อกตามวาระนัน้ อาจถูกเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่กไ็ ด้
9.3.2 การสรรหาผูบ้ ริ หารระดับสูงสุด
การแต่ งตัง้ กรรมการผู้อํานวยการใหญ่ ซึ่งเป็ น ตําแหน่ งเจ้าหน้ าที่บ ริห ารสูงสุด ของบริษัท ฯ นัน้ คณะกรรมการ
บริษั ท ฯ จะแต่ ง ตัง้ คณะกรรมการเพื่อ คัด เลือ กคณะกรรมการสรรหาผู้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง กรรมการผู้ อํ า นวยการใหญ่ ซึ่ ง
ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษทั ฯ 5 คน และรองกรรมการผูอ้ ํานวยการใหญ่ สายทรัพยากรบุคคลและกํากับกิจกรรมองค์กร
1 คน เพื่อ แต่ งตัง้ คณะกรรมการสรรหา ผู้ดํา รงตํ า แหน่ งกรรมการผู้อํา นวยการใหญ่ โดยมีอํา นาจหน้ าที่ในการกํ า หนด
หลักเกณฑ์ วิธกี ารสรรหา และดําเนินการสรรหาผูท้ ่มี คี วามรูค้ วามสามารถ ประสบการณ์ท่เี หมาะสม และคุณสมบัตแิ ละไม่ม ี
ลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัตคิ ุณสมบัตมิ าตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 (และที่แก้ไข
เพิม่ เติม) และกฎหมายอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง เพื่อดํารงตําแหน่งกรรมการผูอ้ ํานวยการใหญ่ และเสนอชื่อผูท้ ผ่ี า่ นการคัดเลือกทีส่ มควร
ได้รบั การแต่งตัง้ ต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ เพือ่ พิจารณาต่อไป
9.3.3 การสรรหากรรมการอิ สระ
กระบวนการสรรหากรรมการอิสระเป็ นการสรรหาเช่นเดียวกับกระบวนการสรรหากรรมการบริษทั ใน 9.3.1 โดย
บริษทั ฯ คัดเลือกบุคคลเป็ นกรรมการอิสระตามคุณสมบัตทิ บ่ี ริษทั ฯ กําหนด
ซึง่ บริษทั ฯ ได้กําหนดคุณสมบัติ กรรมการอิสระ ไว้เข้มกว่าคุณสมบัตติ ามข้อกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. ในเรื่องการถือหุน้
โดยมีคุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระดังนี้
1. ถือ หุ้ น ไม่ เกิ น ร้อ ยละ 0.5 ของจํ า นวนหุ้ น ที่ม ีส ิท ธิอ อกเสีย งทัง้ หมดของบริษั ท ฯ บริษัท ใหญ่ บริษั ท ย่ อ ย
บริษทั ร่วม ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มอี ํานาจควบคุมบริษทั ฯ ทัง้ นี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ท่เี กี่ยวข้องของกรรมการอิสระ
รายนัน้ ๆ ด้วย
2. ไม่เป็ นหรือ เคยเป็ นกรรมการที่ม ีส่ว นร่ว มบริห ารงาน ลูก จ้า ง พนัก งาน ที่ป รึก ษาที่ได้ร บั เงิน เดือ นประจํา
หรือผู้มอี ํานาจควบคุมบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถอื 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 พี่น้อง และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุ้นรายใหญ่ ผูม้ อี ํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รบั การ
เสนอให้เป็ นผูบ้ ริหาร หรือผูม้ อี าํ นาจควบคุมของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
4. ไม่ ม ีห รือ เคยมีค วามสัม พัน ธ์ท างธุ ร กิจ กับ บริษัท ฯ บริษัท ใหญ่ บริษัท ย่ อ ย บริษัท 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
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5. ไม่ เป็ นหรือ เคยเป็ นผู้ ส อบบัญ ชีข องบริษัท ฯ บริษั ท ใหญ่ บริษัท ย่ อ ย บริษัท ร่ว ม ผู้ ถือ 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 นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็ นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษา
ท างการเงิ น ซึ่ ง ได้ ร ับ ค่ า บ ริ ก ารเกิ น กว่ า 2 ล้ า น บ าท ต่ อ ปี จากบ ริ ษั ท ฯ บ ริ ษั ท ให ญ่ บ ริ ษั ท ย่ อ ย บ ริ ษั ท ร่ ว ม
ผู้ถ ือ หุ ้น รายใหญ่ หรือ ผู้ม อี ํา นาจควบคุม ของบริษ ทั 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 นกรรมการที่ไ ด้ร บั การแต่ ง ตัง้ ขึ้น เพื่อ เป็ นตัว 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 นกรรมการที่มสี ว่ นร่วมบริหารงาน 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
กรรมการอิสระที่มคี ุณสมบัตติ ามข้อ 1 ถึงข้อ 9 อาจได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ฯ ให้ตดั สินใจในการ
ดําเนิ นกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มอี ํานาจ
ควบคุมของบริษทั ฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้
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 และในกรณีน้ีบริษัทฯ ได้
เปิ ดเผยข้อมูลต่อไปนี้ในหนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ ในวาระพิจารณาแต่งตัง้ กรรมการอิสระดังกล่าวแล้ว
(1) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทําให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัตไิ ม่เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ทก่ี าํ หนด
(2) เหตุผลและความจําเป็ นทีย่ งั คงหรือแต่งตัง้ ให้บุคคลดังกล่าวเป็ นกรรมการอิสระ
(3) ความเห็นของคณะกรรมการของบริษทั ฯ ในการเสนอให้มกี ารแต่งตัง้ บุคคลดังกล่าวเป็ นกรรมการอิสระ

9.4 การกํากับดูแลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่วม
การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม นัน้ บริษทั ฯ ในฐานะผูถ้ อื หุน้ ได้สง่ ผูแ้ ทนบริษทั ฯ เพือ่ เข้าไป
มีสว่ นร่วมในการทําหน้าทีด่ แู ลผลประโยชน์ ตลอดจนประสานงานในการร่วมมือทําธุรกิจระหว่าง บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม โดยผูแ้ ทน
บริษัทฯ จะเป็ นผู้ท่ีได้รบั ความเห็นชอบจากฝ่ ายบริหารของบริษัทฯ และผ่านการอนุ ม ตั ิจากคณะกรรมการบริษัทฯ เข้าดํารง
ตําแหน่ งกรรมการในบริษทั ย่อย บริษัทร่วม ซึ่งกรรมการที่ได้รบั แต่งตัง้ เป็ นผู้แทนนัน้ ประกอบด้วย บุคคลจากคณะกรรมการ
บริษทั ฯ ฝ่ ายบริหาร หรือบุคคลภายนอกที่มคี วามรูค้ วามเข้าใจในธุรกิจ สามารถให้แนวทางบริหารที่จะเป็ นประโยชน์ต่อบริษทั ฯ
ได้ และต้องมีคุณสมบัตเิ ป็ นไปตามหลักเกณฑ์การแต่งตัง้ ผูแ้ ทน บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) เป็ นกรรมการในบริษทั ย่อย
บริษทั ร่วม หรือบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้จดั ทําคู่มอื ในการปฏิบตั หิ น้าที่ของผู้แทนบริษทั ฯ เพื่อให้ผู้แทนบริษทั ฯ ได้ปฏิบตั ติ ามแนวทางที่เป็ น
มาตรฐานเดียวกันและสอดคล้องกับนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งในคู่มอื นี้ได้กําหนดถึง ข้อพึงปฏิบตั ทิ ่ดี ขี องกรรมการ
ผูแ้ ทน ข้อพึงระมัดระวัง หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบโดยให้ยดึ ถือปฏิบตั ติ ามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับ ตลอดจนมติท่ี
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ประชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อรักษาประโยชน์ของบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม และในเรื่องนโยบายทีส่ าํ คัญ ให้ผแู้ ทนบริษทั ฯ ขอรับนโยบายจาก
บริษทั ฯ ก่อนเสนอความเห็นในที่ประชุมบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม เช่น การจัดสรรกําไร การจ่ายเงินปั นผล หรือนํ าส่งเงินรายได้
แผ่นดิน การเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีล่ าออกตามวาระ การเพิม่ -ลดทุน การเลิก-ควบรวมกิจการ ทัง้ นี้ผแู้ ทนบริษทั ฯ ต้อง
รายงานข้อมูลต่างๆ ตามกรอบระยะเวลาทีก่ าํ หนดต่อฝ่ ายบริหาร และคณะกรรมการบริษทั ฯ
นอกจากนี้บริษทั ฯ ยังจัดให้มกี ารทําการวิเคราะห์ ติดตาม และรายงานผลการดําเนินงานของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม
เป็ นประจําทุกไตรมาส เพือ่ ให้ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษทั ฯ ได้ใช้ขอ้ มูลในการตัดสินใจ กําหนดทิศทางและแนวทางใน
การกํากับดูแลการลงทุนในบริษทั ย่อย บริษทั ร่วมได้ ต่อไป

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
นโยบายและวิ ธีการดูแลผูบ้ ริ หารในการนําข้อมูลภายในไปใช้
บริษทั ฯ มีนโยบายปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด โดยบริษทั ฯ ให้ความสําคัญในเรื่องหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้บรรลุผลในทางปฏิบตั ิ
โดยออกประกาศบริษัทฯ เรื่องการป้ องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ ส่วนตน ตัง้ แต่ปี 2547 เพื่อห้ามกรรมการ รวมถึง
กรรมการทีพ่ น้ ตําแหน่งในช่วง 6 เดือน และผูบ้ ริหาร ซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ก่อนการประกาศงบการเงิน 1 เดือน และ
หลังประกาศ 3 วัน โดยทุกๆ 3 เดือน สํานักเลขานุการบริษทั ฯ จะจัดทําวาระแจ้งคณะกรรมการและฝ่ ายบริหาร รวมถึงจัดทํา
หนังสือแจ้งกรรมการและผูบ้ ริหารเป็ นรายบุคคลถึงช่วงระยะเวลาห้ามทําการซือ้ ขายหุน้ การบินไทย ตามประกาศบริษทั ฯ ฉบับ
ดังกล่าว
นอกจากนัน้ ยังจัดทําวาระแจ้งคณะกรรมการบริษทั ฯ และฝ่ ายบริหารทุกเดือนเรือ่ งรายงานการถือครองหุน้ การบินไทย
ของกรรมการบริษัทฯ และผู ้บ ริห ารระดับ สูง รวมทัง้ ของคู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บ รรลุนิ ติภาวะ เพื่อแจ้งให้ทราบถึงการ
เปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ ายบริหาร รวมทัง้ แจ้งบทลงโทษ กรณี ไม่ได้จดั ทํารายงานการ
เปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภ ายในระยะเวลาที่กํา หนด
รวมทัง้ กํา หนดไว้ใ นจรรยาบรรณการบิน ไทย ให้ก ารเปิ ดเผยหรือใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อประโยชน์ ส่วนตน ถือว่าเป็ นการผิด
วินยั พนักงาน

9.6 ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่ สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ซึ่งเป็ นผูส้ อบบัญชี
ของบริษทั ฯ ในรอบปี บญ
ั ชีทผ่ี ่านมามีจาํ นวนเงินรวม 4,220,000 บาท โดยบริษทั ฯ ไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนให้บุคคลหรือกิจการ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับ สตง. ในรอบปี บญ
ั ชีทผ่ี า่ นมา
ค่าบริ การอื่น (non-audit fee)
บริษัท ฯ และบริษั ท ย่ อ ย จ่ า ยค่ า ตอบแทนของงานบริก ารอื่น ซึ่ ง ได้ แ ก่ ค่ า ธรรมเนี ย มตรวจสอบปฏิ บ ัติ ต าม BOI
ค่าธรรมเนียมตรวจรับรองรายได้ของหน่ วยธุรกิจ ค่าธรรมเนียมรับรองรายได้ สาขาประเทศอินเดีย และค่าธรรมเนียมรับรอง
ั ชีทผ่ี า่ นมามีจาํ นวนเงินรวม 520,000 บาท
รายได้ สาขาประเทศบรูไน ให้แก่ สตง. ซึง่ เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ ในรอบปี บญ
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แต่บริษทั ฯ ไม่ได้จ่ายค่าบริการอื่นให้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับ สตง. ในรอบปี บญ
ั ชีทผ่ี ่านมาหรือรายจ่ายในอนาคตอัน
เกิดจากการตกลงทีย่ งั ให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปี บญ
ั ชีทผ่ี า่ นมา

9.7 การปฏิ บตั ิ ตามหลักการกํากับดูแลกิ จการที่ดีในเรือ่ งอื่น ๆ
บริษัทฯ ตระหนักและมุ่งมันในการปฏิ
่
บตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดตี ามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กําหนด นอกเหนือจากนโยบายการกํากับดูแลกิจการทีบ่ ริษทั ฯ เปิ ดเผยบน Website และในรายงานประจําปี แล้ว บริษทั ฯ ยังมี
นโยบายด้านทรัพยากร สังคม และสิง่ แวดล้อม ซึง่ เปิ ดเผยไว้ในรายงานการพัฒนาอย่างยังยื
่ น
แต่ยงั มีบางเรื่องที่บริษทั ฯ ไม่สามารถปฏิบตั ไิ ด้และอยู่ในระหว่างการขอนโยบายจากคณะกรรมการบริษทั ฯ ดังตาราง
ต่อไปนี้
ข้อ

หลักเกณฑ์ ตลท.

การปฏิ บตั ิ ของบริ ษทั ฯ

เหตุผล

1

ประสิทธิภาพของการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นฐานะกรรมการบริษทั อาจ
ลดลง หากจํานวนบริษัท ที่กรรมการไปดํา รงตําแหน่ งมีม าก
เกินไป ดังนัน้ คณะกรรมการควรพิจารณาประสิทธิภาพการ
ทํ า งานของกรรมการที่ ดํ า รงตํ า แหน่ งหลายบริษั ท อย่ า ง
รอบคอบ โดยควรกําหนดจํานวนบริษทั ทีก่ รรมการแต่ละคนจะ
ไปดํารงตําแหน่ งให้เหมาะสมกับลักษณะหรือสภาพธุรกิจของ
บริษทั ซึ่งไม่ควรเกิน 5 บริษทั จดทะเบียน รวมถึงบริษทั ย่อยที่
ไม่ได้เป็ นบริษทั จดทะเบียนของบริษทั จดทะเบียนนัน้ และควร
ให้มกี ารเปิ ดเผยการกําหนดดังกล่าวให้สาธารณชนทราบด้วย

บริษั ท ฯ ปฏิ บ ั ติ ต ามพ.ร.บ.
คุ ณ สมบัติ ม าตรฐานสํ า หรับ
ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ พ นั ก ง า น
รั ฐ วิ ส า ห กิ จ พ .ศ . 2518
ม าตรา 7 และม ติ ครม . ปี
2554

เนื่ อ งจากบริษั ท ฯ อาจ
เสียโอกาสในการสรรหา
ผู้ เชี่ ย ว ช าญ ใน ส าข า
อ าชี พ ต่ างๆ ม าเป็ น
กรรมการบริษทั ฯ

2

คณะกรรมการควรพิจ ารณาความเหมาะสมของการกํ า หนด
คุณสมบัตขิ อง “กรรมการอิสระ” เช่น ควรกําหนดให้เข้มงวดกว่า
ข้อ กํ า หนดขัน้ ตํ่ า ของสํา นั ก งานกลต. และตลาดหลัก ทรัพ ย์ ฯ
หรือไม่ เพื่อให้กรรมการอิสระของบริษัทมีความเป็ นอิสระอย่าง
แท้จริงเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษทั และควรเปิ ดเผยใน
รายงานประจํ า ปี นอกจากนี้ คณะกรรมการควรกํ า หนดให้
กรรมการอิสระมีวาระการดํารงตําแหน่ งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับ
จากวันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ให้ดาํ รงตําแหน่งกรรมการอิสระครัง้ แรก
ในกรณี ท่ีจ ะแต่ ง ตัง้ กรรมการอิส ระนั น้ ให้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ต่ อ ไป
คณะกรรมการควรพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจําเป็ น
ดังกล่าว
ประธานกรรมการควรส่งเสริมให้กรรมการทุกคนเข้าร่วมประชุม
ไม่ น้ อ ยกว่า ร้อ ยละ 75 ของจํ า นวนการประชุ ม คณะกรรมการ
บริษทั ทัง้ หมดทีไ่ ด้จดั ให้มขี น้ึ ในรอบปี
กฎบัต ร หรือ หน้ าที่ค วามรับ ผิด ชอบของคณะกรรมการบริษัท
รวมถึงเรือ่ งทีต่ อ้ งได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั

อยู่ ร ะห ว่ า งขั ้น ต อ น ก ารข อ
นโยบายจากคณ ะกรรมการ
บริษทั ฯ

3
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กรรมการบางท่านมีสดั ส่วนการ
เข่าร่วมประชุมน้ อยกว่าร้อยละ
75 (เอกสาร : รายงานประจําปี )
อยู่ ร ะห ว่ า งขั ้น ต อ น ก ารข อ
นโยบายจากคณ ะกรรมการ
บริษทั ฯ

แบบ 56-1

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

การปฏิ บตั ิ ของบริ ษทั ฯ

ข้อ

หลักเกณฑ์ ตลท.

5

คณะกรรมการและคณะกรรมการชุ ด ย่อย ควรประเมิน ผลการ
ปฏิบตั งิ านด้วยตนเองอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ เพื่อให้คณะกรรมการ
ร่วมกันพิจารณาผลงานและปั ญหา เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป
โดยควรกําหนดบรรทัดฐานที่จะใช้เปรียบเทียบกับผลปฏิบตั งิ าน
อย่างมีหลักเกณฑ์
คณะกรรมการควรกําหนดอํานาจหน้ าที่ของประธานกรรมการ
และกรรมการผู้จดั การให้ช ดั เจน และเพื่อไม่ให้ค นใดคนหนึ่ งมี
อํ า นาจโดยไม่ จํ า กัด ควรแยกบุ ค คลที่ดํ า รงตํ า แหน่ ง ประธาน
กรรมการออกจากบุคคลทีด่ าํ รงตําแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การ พร้อม
ทัง้ เปิ ดเผยในรายงานประจําปี และบน Website ของบริษทั
คณะกรรมการควรเข้า ถึง สารสนเทศที่จํา เป็ นเพิ่ม เติม ได้จ าก
กรรมการผูจ้ ดั การ หรือเลขานุ การบริษทั หรือผูบ้ ริหารอื่นที่ได้รบั
มอบหมายภายในขอบเขตนโยบายทีก่ ําหนด และในกรณีทจ่ี าํ เป็ น
คณะกรรมการอาจจัด ให้ม ีค วามเห็น อิส ระจากที่ป รึก ษาหรือ ผู้
ประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็ นค่าใช้จา่ ยของบริษทั
คณะกรรมการควรจ้างทีป่ รึกษาภายนอก ให้มสี ว่ นในการกําหนด
แนวทาง และเสนอประเด็นในการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของ
คณะกรรมการอย่างน้อยทุกๆ 3 ปี และเปิ ดเผยผลการประเมินไว้
ในรายงานประจําปี

6

7
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อยูร่ ะหว่างขัน้ ตอนการขอ
นโยบายจากคณะกรรมการ
บริษทั ฯ

อยู่ ร ะห ว่ า งขั ้น ต อ น ก ารข อ
นโยบายจากคณ ะกรรมการ
บริษทั ฯ

อยู่ ร ะห ว่ า งขั ้น ต อ น ก ารข อ
นโยบายจากคณ ะกรรมการ
บริษทั ฯ

อยู่ ร ะห ว่ า งขั ้น ต อ น ก ารข อ
นโยบายจากคณ ะกรรมการ
บริษทั ฯ

เหตุผล

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR)
วิ สยั ทัศน์ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั การบิ นไทย จํากัด (มหาชน)
“เป็ นสายการบินทีร่ บั ผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม”
คําประกาศการยึดหลักปฏิ บตั ิ สากลว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม
่
น ผู้นํ าด้านการอนุ รกั ษ์ พ ลังงานและสิง่ แวดล้อมทัง้ ในและ
บริษัท การบิน ไทย จากัด (มหาชน) มุ่งมันในการเป็
ต่างประเทศ สนับสนุ นการใช้ทรัพยากรภายในประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ และมีเจตนาในการดําเนินกิจกรรมแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคมในฐานะเป็ นสายการบินแห่งชาติ และมีความมุ่งมันในการสร้
่
างจิตสํานึ กของการมีส่วนร่วมในความ
รับผิดชอบต่อสังคมของทุกภาคส่วนได้สว่ นเสียของบริษทั ฯ ลูกค้า พนักงาน คูค่ า้ ชุมชนและประชาชนทัวไป
่
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility / CSR)
บริษทั ฯ กําหนดนโยบายเพือ่ ใช้เป็ นแนวทางการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมให้ เป็ นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
1. บริษทั ฯ จะดําเนินโครงการเพื่อสังคมและสิง่ แวดล้อมทีส่ อดคล้องกับแนวคิด “การเดินทางแบบรักษ์สงิ่ แวดล้อม”
(Travel Green) โดยชักนํ าผูม้ สี ว่ นร่วม ทัง้ ผูถ้ อื หุน้ ผูโ้ ดยสาร คู่คา้ และพนักงานทุกคน เข้าร่วมในทุกกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
และมุง่ มันในการบริ
่
หารจัดการด้านสิง่ แวดล้อมผสมผสานแนวคิดและนวัตกรรมในรูปแบบสีเขียว (Green Innovation)
2. บริษทั ฯ จะดําเนินกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคม ผูด้ อ้ ยโอกาส และผูป้ ระสบภัยต่างๆ สนับสนุ นสาธารณประโยชน์
และสาธารณกุศล ส่งเสริมสังคมในด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม และการรักษาสิง่ แวดล้อม เพื่อสร้างสรรค์
สิง่ ทีด่ งี ามให้กบั สังคม และพัฒนาชีวติ ความเป็ นอยูใ่ ห้ดขี น้ึ
3. การดําเนินงานของบริษทั ฯ จะคํานึงถึงผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมในประเด็นทีส่ าํ คัญต่างๆทัง้ ในด้านมลภาวะจาก
เครื่องบิน การใช้น้ํามันเชือ้ เพลิง การปรับปรุงคุณภาพนํ้าทิง้ การใช้สารเคมี การอนุ รกั ษ์พลังงานไฟฟ้ า และการนําสิง่ ของมา
ใช้ซ้าํ หรือการนํากลับมาใช้ใหม่เพือ่ เป็ นการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
4. บริษัท ฯ สนับ สนุ น การพัฒ นาและปรับ ปรุงระบบการจัด การสิ่งแวดล้อ มในทุ ก กิจ กรรมของบริษัท ฯ เพื่อ ลด
มลภาวะและผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมอย่างต่อเนื่องโดยมีวตั ถุประสงค์ เป้ าหมาย แผนงานปฏิบตั ิ และการประเมินผลอย่าง
ชัดเจน
5. บริษทั ฯ สนับสนุ นการสร้างเครือข่ายให้เกิดการประสานงานระหว่างการบินไทยกับองค์กรต่างๆ เพื่อสร้างสรรค์
ประโยชน์ต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมอย่างยังยื
่ น รวมทัง้ จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความร่วมมือการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับองค์กร
รัฐวิสาหกิจอื่นๆ
6. บริษทั ฯ จะจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักและปลูกฝั งจิตสํานึกให้พนักงานในทุกระดับชัน้ ในการคํานึงถึง
สิง่ แวดล้อมและสังคมอย่างต่อเนื่อง เพือ่ ให้ระบบการจัดการรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิง่ แวดล้อม ให้เกิดขึน้ อย่างเป็ นรูปธรรมในพนักงานทุก
ระดับ
7. บริษทั ฯ จะส่งเสริมการสร้างความเข้าใจสื่อสารกับสังคมถึงสถานะความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมของ
องค์กรอย่างต่อเนื่อง รวมทัง้ ประชาสัมพันธ์กจิ กรรมเพือ่ สังคมและสิง่ แวดล้อมของบริษทั ฯ และจัดทํารายงานการพัฒนาอย่าง
ยังยื
่ น (Sustainable Development Report) ต่อสาธารณชนอย่างสมํ่าเสมอ
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บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

แนวทางเกี่ยวกับ “ความรับผิดชอบต่อสังคม”
1. การประกอบธุรกิ จด้วยความเป็ นธรรม
บริษทั ฯ ให้ความสําคัญกับการดําเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามทํานองคลองธรรม จึงจัดให้มรี ะบบการควบคุมภายในที่
ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกระดับต้องให้ความร่วมมือและถือเป็ นส่วนหนึ่งในการปฏิบตั งิ าน ตามหลักการของ COSO
(The Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission) โดยสํานักงานการตรวจสอบภายใน
กํากับดูแล เพื่อป้ องกันความเสีย หาย ปรับปรุงการปฏิบตั ิงาน ลดผลกระทบ และขจัดปั จจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
ตลอดจนติดตามและประเมินผลอย่างสมํ่าเสมอ รวมทัง้ มีการจัดทําประมวลบรรษัทภิบาลและจริยธรรมเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรอย่างชัดเจนให้กบั พนักงานทุกคนยึดถือและปฏิบตั ติ าม
2. การต่อต้านทุจริ ตคอร์รปั ชัน่
บริษัทฯ กําหนดแผนธรรมาภิบาลพร้อมจัดทําแผนการต่อต้านทุจริตคอรัป ชันควบคู
่
่ไปกับการจัดหลักสูตรการ
ป้ อ งกัน การทุ จ ริต และประพฤติม ิช อบ โดยบรรจุ เป็ นหลัก สูต รการฝึ ก อบรมสํา หรับ พนั ก งานทุ ก ระดับ อีก ทัง้
ดําเนินการบังคับใช้กฎระเบียบที่มอี ยู่ต่างๆ และให้ความรูก้ บั พนักงาน เพื่อแยกกลุ่มที่กระทําผิดโดยตัง้ ใจหรือไม่
ตัง้ ใจ รวมถึงจัดส่งพนักงานเข้าอบรมกับองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป้ องกันการทุจริตและประพฤติมชิ อบ
นอกจากนี้ยงั จัดทํา Compliance Information Center เพื่อกระตุ้นให้พนักงานตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องการ
ปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบฯ เพือ่ สร้างความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
3. การเคารพสิ ทธิ มนุษยชน
บริษทั ฯ ดูแลพนักงานให้ได้รบั สิทธิประโยชน์ต่างๆ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน
เพือ่ ให้พนักงานทุกคนมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ี รวมทัง้ สิทธิในการปฏิบตั ศิ าสนกิจ ได้แก่ การลาอุปสมบท การลาไปถือศีล
และปฏิบตั ิธรรมของพนักงานหญิง และการลาไปประกอบศาสนกิจพิธฮี จั ย์โดยได้รบั เงินเดือนค่าจ้างเต็มตลอด
ระยะเวลาทีล่ า
4. การปฏิ บตั ิ ต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม
บริษทั ฯ ดําเนินงานในด้านการสรรหาพนักงาน การจ้างงาน การเลิกจ้าง การพัฒนาพนักงาน การเลื่อนตําแหน่ ง
การย้ายงาน การมอบหมายงานเป็ นไปด้วยความเป็ นธรรม ไม่มกี ารเลือกปฏิบตั ติ ่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยไม่เป็ น
ธรรมอันเนื่องมาจากความแตกต่างในด้านเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ พื้นฐานการศึกษา หรือเหตุอ่นื ใด
รวมทัง้ จะไม่มกี ารเลือกให้บริการหรือทําธุรกิจกับนิตบิ ุคคลหรือบุคคลจากเฉพาะบางประเทศ หรือบางสัญชาติโดย
ไม่เป็ นธรรม
5. ความรับผิ ดชอบต่อผูบ้ ริ โภค
บริษทั ฯ ตระหนักถึงคุณภาพการให้บริการและความปลอดภัย ซึ่งเป็ นปั จจัยทีบ่ ริโภคให้ความสําคัญเป็ นลําดับต้นๆ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ความปลอดภัยในการปฏิบตั กิ ารบิน จึงมีการพัฒนาและฝึ กฝนบุคลากรในส่วนทีเ่ กี่ยวข้องอย่าง
เข้มงวด เพื่อให้มคี วามพร้อมและเพิม่ พูนประสบการณ์ในการปฏิบตั งิ าน โดยเฉพาะความปลอดภัยในห้องผูโ้ ดยสาร
อีกทัง้ ยังมีการพัฒนาบริการอย่างต่อเนื่อง อาทิ การปรับปรุงระบบสารสนเทศให้มปี ระสิทธิภาพ เพื่ออํานวยความ
สะดวกให้แก่ลกู ค้ามากขึน้
6. การดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม
บริษทั ฯ ตระหนักถึงความสําคัญของสิง่ แวดล้อมและการมีสว่ นร่วมในการปกปั กรักษา จึงมีเป้ าหมายในการเป็ นสาย
การบินที่เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม โดยดําเนินโครงการต่างๆ เพื่อรักษาสิง่ แวดล้อม อาทิ ลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกและลดการใช้ส ารเคมีท่ีทํ าลายชัน้ บรรยากาศ การประหยัด พลังงานในกระบวนการต่ า งๆ การพัฒ นา
เชื้อเพลิงอากาศยานชีวภาพ การบริหารเชื้อเพลิงอากาศยาน และการบริหารจัดการวัสดุอย่างยังยื
่ น โดยการนํ า
อากาศยานรุน่ ใหม่เข้ามาในฝูงบิน ซึง่ จะช่วยลดการใช้เชือ้ เพลิงและมลพิษต่อสิง่ แวดล้อม เป็ นต้น
ส่วนที่ 2-10 หน้าที่ 2

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
บริษทั ฯ ดําเนินการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง รวมทัง้ ปลูกฝั งจิตสํานึกด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ส่วนรวมแก่พ นัก งานผ่านโครงการจิตอาสาพนัก งาน และการทํากิจกรรมต่ างๆ อาทิ การบริจาคเงิน ช่วยเหลือ
ผูด้ อ้ ยโอกาสและผูป้ ระสบภัย การสร้างอาคารเรียนและมอบสือ่ การเรียนการสอนพร้อมทัง้ ทุนการศึกษาแก่นกั เรียน
ในโรงเรียนที่อยู่ห่างไกล รวมทัง้ ส่งเสริมให้ท้องถิน่ มีส่วนร่วมในการรักษาการอนุ รกั ษ์ทรัพยากรป่ าไม้โดยสํารวจ
ความต้อ งการของชุ ม ชนภายใต้ก ารดูแ ลของสํา นัก จัด การป่ าชุ ม ชน กรมป่ าไม้ เพื่อ ช่ วยเหลือ ให้ชุ ม ชนได้ร บั
ประโยชน์จากทรัพยากรป่ าไม้ในท้องถิน่ อย่างยังยื
่ น ทัง้ ทางด้านสิง่ แวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม
8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดําเนิ นงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่ งแวดล้อม
และผูม้ ีส่วนได้เสีย
บริษทั ฯ นํานวัตกรรมมาใช้อย่างต่อเนื่อง เพือ่ ให้การดําเนินงานและการบริการผูโ้ ดยสารเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
อาทิ การตรวจสอบตารางบิน ข้อมูลเที่ยวบิน การสํารองที่นัง่ การซื้อบัตรโดยสาร การเช็คอิน การเลือกที่นัง่ และ
การออกบัตรที่นัง่ ด้วยตัวเอง ผ่าน 4 ช่องทาง ได้แก่ Mobile/Tablet Browser ผ่านทาง www.thaiairways.com ,
Mobile Application ผ่านทาง THAI m Service , Mobile Game ผ่านทาง Little Captain , iPad Application ผ่าน
ทาง THAI Touch เป็ นต้น
บริ ษทั ฯ ดําเนิ นกิ จกรรมเพื่อประโยชน์ ต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม (after process) ปี 2556 ดังนี้
















สนับสนุนการขนส่งโลหิตให้กบั สภากาชาดไทย
การช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยนํ้าท่วมทีจ่ งั หวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดฉะเชิงเทรา
บริษทั ฯ ร่วมกับมูลนิธแิ อร์บสั มอบอุปกรณ์ และเครือ่ งใช้สาํ หรับเด็กให้กบั โรงพยาบาลเด็ก
โครงการ แพทย์นัก บิน นางฟ้ าพยาบาล บริษัท ฯ จัดคณะแพทย์ ทัน ตแพทย์ และ พยาบาล ทําการตรวจ
สุขภาพ รักษาโรค และทําฟั น รวมทัง้ ให้ความรู้ด้านสุขอนามัย แก่ชาวบ้านและนักเรียนที่โรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดนถํ้าหิน อําเภอสวนผึง้ จังหวัดราชบุร ี
โครงการ ปั นรักจากชาวการบินไทย สูช่ ายแดนใต้ มอบเงินบริจาคและเครื่องอุปโภคบริโภคให้กบั ครูและทหาร
ชายแดนใต้ รวมทัง้ ร่วมกับบริษัท โบอิ้ง มอบกระเป๋ าเป้ นักเรียนพร้อมอุปรณ์ เครื่องเขียนจํานวน 1,000 ชุด
ให้กบั นักเรียนใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ณ ค่ายจุฬาภรณ์ จังหวัดนราธิวาส
โครงการ พาน้องท่องฟ้ า บริษทั ฯ จัดขึน้ 2 ครัง้ ในปี 2556 ครัง้ แรก นําเยาวชนจากโรงเรียนทีม่ สี ถานทีต่ งั ้ รอบ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมขิ น้ึ เครื่องบินชมทัศนียภาพรอบอ่าวไทย และครัง้ ที่ 2 นําเด็กด้อยโอกาสใน 3 จังหวัด
ชายแดนใต้ ขึน้ เครือ่ งบินชมทัศนียภาพหมูเ่ กาะและทะเลภาคใต้
บริษทั ฯ สนับสนุ นบัตรโดยสารให้ผแู้ ทนโอลิมปิ กวิชาการ เดินทางไปแข่งขันในต่างประเทศ และสนับสนุ นบัตร
โดยสารสําหรับ นัก กีฬ าเยาวชนแบดมิน ตัน จากโรงเรีย นแบดมิน ตัน บ้า นทองหยอดเดิน ทางไปแข่งขัน ใน
ต่างประเทศ
บริษัท ฯ ร่วมกับ สถาบัน ส่ง เสริม การสอนวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี (สสวท.) จัด ค่ า ยโอลิม ปิ ก วิช าการ
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ให้กบั เยาวชนจากโรงเรียนทีม่ สี ถานทีต่ งั ้ รอบท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ
บริษทั ฯ ร่วมกับ 4 องค์กรในธุรกิจการบิน ประกอบด้วย ทอท, บวท, สบพ และ บพ จัดโครงการสนามบินแห่ง
การเรียนรู้ เพื่อให้ความรูด้ า้ นอุตสาหกรรมการบินและแนะแนววิชาชีพในธุรกิจการบินให้กบั นักเรียนชัน้ มัธยม
ปลายในโรงเรียนทีม่ สี ถานทีต่ งั ้ รอบท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ จํานวน 9 โรงเรียน
บริษัทฯ จัดค่ายเยาวชนกีฬ าแบดมิน ตัน ให้ก บั บุตรธิด าพนักงาน เพื่ออบรมและฝึ ก ทัก ษะในการเล่น กีฬ า
แบดมินตันโดยผูฝ้ ึกสอนจากโรงเรียนแบดมินตันบ้านทองหยอด
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 โครงการรักษ์สงิ่ แวดล้อม “การบินไทยปลูกชีวติ ให้แผ่นดิน” บริษทั ฯ ดําเนินโครงการป่ าชุมชนบ้านร่องบอน
จังหวัดเชียงราย และ โครงการ ”คืนชีวติ กล้วยไม้ไทยสูไ่ พรพฤกษ์” จังหวัดเชียงใหม่
ทัง้ นี้ บริษทั ได้จดั ทําหนังสือรายงานการพัฒนาอย่างยังยื
่ น ซึง่ ให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับนโยบายและการดําเนินงานของ
บริษทั ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ซึง่ บริษทั ส่งให้ผถู้ อื หุน้ ทุกรายและเปิ ดเผยต่อประชาชนทางเว็บไซต์ของบริษทั

แนวทางปฏิบตั ิ เพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้ องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รปั ชัน่
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้เห็นความสําคัญถึงปั ญหาการทุจริตและประพฤติมชิ อบที่จะส่งผลกระทบก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อบริษทั ฯ ดังนัน้ จึงนํานโยบาย “ Whistle Blower” เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการ และได้มกี ารจัดทําระเบียบบริษทั
การบินไทย จํากัด (มหาชน) ว่าด้วยการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือการไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
คําสังบริ
่ ษทั หรือธรรมาภิบาลหรือจริยธรรม ตามประมวลธรรมาภิบาลและจริยธรรม พ.ศ. 2523 ขึน้ เพื่อให้พนักงาน ลูกจ้าง
ผู้มสี ่วนได้เสีย และบุคคลภายนอก ใช้เป็ นช่องทางในการแจ้งเบาะแส ความเคลือบแคลงที่อาจทําให้เข้าใจได้ว่าเป็ นการ
กระทําผิดต่อกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของบริษทั ฯ และกฎหมาย เพื่อให้บริษทั ฯ ได้ทาํ การตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ถูกต้อง อันจะ
นําไปสูค่ วามเป็ นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ขององค์กรต่อไป
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
บริษัทฯ จัดให้มรี ะบบการควบคุมภายในที่เพียงพอกับการดําเนิ นการธุรกิจและมีการติดตามประเมิน ผล
อย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้ค วามมันใจว่
่ าระบบที่วางไว้สามารถดําเนิ น ไปได้อย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่ม ีการ
เปลีย่ นแปลงและสอดคล้องกับระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ โดยมีโครงสร้างการควบคุมภายในครบทัง้ 5 องค์ประกอบ
ตามมาตรฐาน (Committee of Sponsoring Organization of The Treadway Commission : COSO) ทัง้ นี้ ผลการ
ประเมินการควบคุมภายใน สรุปได้ดงั นี้

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม
บริษทั ฯมีสภาพแวดล้อมการควบคุมในภาพรวมทีเ่ พียงพอและเหมาะสม มีปัจจัยเกีย่ วกับสภาพแวดล้อม
การควบคุม ภายในที่สนับสนุ นการควบคุมภายในเป็ นอย่างดีและมีป ระสิทธิผ ล สอดคล้องกับนโยบายการควบคุ ม
ภายในของบริษทั ฯ โดยจัดให้มคี ู่มอื ประมวลบรรษัทภิบาลและจริยธรรมแจกจ่ายให้พนักงานถือปฏิบตั ิ มีการกําหนด
นโยบายในการเปิ ดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สาํ หรับผูบ้ ริหารระดับสูง มีการสรรหาและแต่งตัง้ พนักงานตาม
ระเบียบบริษัท ฯว่าด้วยการบริห ารงานบุ ค คล และมีก ารจัดทํา ทบทวนและปรับ ปรุงคําบรรยายลัก ษณะงาน (Job
Description) ของผู้บ ริห ารและพนักงานทุ ก คนให้ถูก ต้องและทัน สมัยอย่างสมํ่าเสมอ การเลื่อ นตําแหน่ งและอัต รา
เงินเดือนขึน้ อยู่กบั ผลการประเมินการปฏิบตั งิ านซึ่งมีการประเมินทุก 6 เดือน ตลอดจนมีการกําหนดให้ใช้ดชั นีวดั ผล
การดําเนิ น งานที่สําคัญ (KPI) โดยระบุ ไว้ในคํารับ รองการปฏิบ ตั ิห น้ าที่ข องผู้บ ริห าร(Performance Management)
ตัง้ แต่ระดับพนักงานระดับ 7 ขึ้นไปเพื่อให้การปฏิบตั ิหน้ าที่บรรลุผลตามเป้ าหมายนอกจากนี้ยงั มีการให้เงินรางวัล
พิเศษ (Incentive) เพื่อเป็ น แรงจูงใจให้พ นัก งานปฏิบ ัติห น้ าที่อย่างเต็ม ความสามารถ มีการศึก ษาและจัด ทําแผน
อัตรากําลังของแต่ละฝ่ าย/สายงาน โดยมีการจ้าง outsource มาทดแทนพนักงาน ซึ่งมีไม่เพียงพอ อีกทัง้ อยู่ระหว่าง
ปรับปรุงคู่มอื การปฏิบตั งิ าน ให้สอดคล้องกับโครงสร้างและระบบการทํางานใหม่เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการและการควบคุมภายในให้ดยี งิ่ ขึน้ นอกจากนี้ ยังส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมองค์กร THAI Spirit และสนับสนุ นให้
พนักงานเข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนาและเพิม่ พูนความรูค้ วามสามารถตลอดจนคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบตั หิ น้าที่
ในงานที่รบั ผิดชอบ อย่างไรก็ตามบางฝ่ ายยังอยู่ในระหว่างการปรับปรุงโครงสร้างภายในฝ่ ายเพื่อให้เหมาะสมกับ
ลักษณะงานและกระบวนการทํางานที่ได้มกี ารปรับเปลี่ยนไป ตลอดจนหลายฝ่ ายยังขาดผู้บริหารและพนักงานที่ม ี
ความรู้ทกั ษะและความเชี่ย วชาญเฉพาะด้าน ดังนัน้ บริษัทฯ จะดําเนิ น การปรับ ปรุงการจัดสรรทรัพยากรบุคคลให้
เหมาะสม โดยวางแผนอัตรากําลังคนในแต่ละช่วงอายุให้สอดคล้องกับความต้องการในแต่ละสาขา และพัฒนาบุคลากร
ในทุกระดับอย่างทัวถึ
่ ง ตลอดจนมีการปรับโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจ เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการองค์กรอย่างยังยื
่ นต่อไป

2. การบริ หารความเสี่ยง
บริษทั ฯ มีการประเมินความเสีย่ งอย่างเพียงพอ มีการกําหนดวัตถุประสงค์ วิสยั ทัศน์ และพันธกิจไว้ใน
แผนยุทธศาสตร์ และแผนดําเนินงานเชิงกลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยมีการกําหนดตัวชี้วดั ความสําเร็จของแต่ละแผนฯ
(Strategies Success Measures / SSM) มีการระบุ ประเมิน และวิเคราะห์ความเสีย่ งทัง้ จากภายในและภายนอกมีการ
จัดทําค่าดัชนี ช้วี ดั ความเสี่ยงหลัก (Key Risk Indicator / KRI) เพื่อใช้เป็ นเครื่องมือในการเตือนภัยล่วงหน้ า (Early
Warning) สําหรับความเสีย่ งระดับองค์กรและความเสีย่ งระดับฝ่ ายทีส่ าํ คัญทุกรายการ

ส่วนที่ 2-11 หน้าที่ 1

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

นอกจากนี้ ม ี ก ารกํ า หนดให้ ก ารบริห ารความเสี่ย งเป็ น Key Performance Indicator (KPI) ของผู้ บ ริห ารระดับ
ผูอ้ ํานวยการใหญ่ (Vice President) ขึน้ ไป และหน่วยงานทุกฝ่ ายในบริษทั ฯ มีการจัดการความเสีย่ งภายในฝ่ ายรวมถึง
การจัดทํารายงานการบริหารความเสีย่ งทุกไตรมาส ตามเกณฑ์ท่รี ะบุไว้ในคู่มอื การบริหารความเสีย่ งซึ่งใช้เป็ นกรอบ
และเป็ นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ มีฝ่ายบริหารความเสี่ยงทําหน้ าที่ติดตามความคืบหน้ าของ
แผนปฏิบตั กิ ารในการควบคุมความเสีย่ งอย่างต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ โดยจัดทํารายงานความคืบหน้าการบริหารความ
เสีย่ งระดับองค์กรเสนอต่อคณะกรรมการฝ่ ายบริหารงานนโยบาย คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง และคณะกรรมการ
บริษทั ฯ เป็ นประจํา รวมทัง้ มีคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งรับผิดชอบในการกํากับ ดูแล ติดตามและให้คาํ แนะนําการ
บริหารความเสีย่ งอย่างต่อเนื่อง

3. กิ จกรรมการควบคุม
บริษทั ฯ มีกจิ กรรมการควบคุมที่เพียงพอ ตลอดจนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลการ ประเมินความ
เสีย่ งของบริษทั ฯ มีนโยบาย คู่มอื การปฏิบตั งิ านและระเบียบปฏิบตั สิ าํ หรับกิจกรรมทีส่ าํ คัญทัง้ ทีเ่ ป็ นลายลักษณ์อกั ษร
และทีเ่ ป็ นอิเล็กตรอนิกส์ไฟล์ ซึ่งพนักงานถือปฏิบตั ภิ ายใต้การกํากับดูแลของหัวหน้างาน และผูบ้ งั คับบัญชา ตามสาย
งาน เช่น ระเบียบฯ ว่าด้วยอํานาจหน้าทีท่ างการเงิน ระเบียบฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล และระเบียบฯ ว่าด้วยการ
พัสดุ เป็ นต้น อย่างไรก็ตามบางฝ่ ายอยู่ในระหว่างการปรับปรุงคู่มอื การปฏิบตั งิ านให้สอดคล้องกับภาระหน้าทีข่ องงาน
ตามโครงสร้างและลักษณะการทํางานตามระบบงานใหม่ มีการแบ่งแยกหน้าทีร่ บั ผิดชอบการปฏิบตั งิ านทีส่ าํ คัญ มีการ
สอบทานผลการดําเนินงาน โดยฝ่ ายบริหารอย่างสมํ่าเสมอ มีการปฏิบตั ติ ามระเบียบกฎเกณฑ์ท่เี ป็ นมาตรฐานสากล
ขององค์กรต่างๆ เช่น IATA, ICAO, กรมการบินพลเรือน และ ISO ต่างๆ เป็ นต้น มีการติดตามและตรวจสอบการ
ดําเนินงานทัง้ จากสํานักงานการตรวจสอบภายในของบริษทั ฯ และจากหน่วยงานภายนอกทีเ่ กีย่ วข้อง

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
บริษทั ฯ มีระบบสารสนเทศและการสือ่ สารทีเ่ พียงพอต่อการปฏิบตั งิ าน มีการใช้ระบบสารสนเทศสําหรับ
การบริห ารและตัด สิน ใจของฝ่ ายบริห าร มี Website ของบริษัท ฯ และมีร ะบบ Intranet คือ THAISphere เพื่อ สื่อ
ข่าวสารและข้อมูลต่างๆ ภายในองค์กร หลายฝ่ ายได้จดั ทํา Webpage เพื่อสื่อสารข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้องกับการปฏิบตั งิ าน
ของฝ่ าย ตลอดจนมีการรับข้อมูลข่าวสารจากภายนอกองค์กร เช่น นโยบายภาครัฐ ผลสํารวจความคิดเห็นของลูกค้า
ผลการจัดอันดับของสายการบินจากองค์กรต่างๆ รายงานสถานการณ์ดา้ นเศรษฐกิจและการเมือง อุตสาหกรรมการบิน
เทคโนโลยีและความก้าวหน้ าด้านวิทยาการการสื่อสารและคมนาคม เป็ นต้น บริษทั ฯ ได้สนับสนุ นการพัฒนาระบบ
สารสนเทศต่ างๆ เช่น ระบบ e-saraban ระบบ SAP Phase II ระบบ THAI Star Common Platform (TSCP) และ
ระบบ CHORUS เป็ นต้น ซึ่งใช้สําหรับปรับปรุงการดําเนินงาน เพื่อให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ และเพื่อให้ขอ้ มูล
ต่างๆ ที่ใช้ในการศึกษา วิเคราะห์ และใช้งานได้รบั การรวบรวมไว้ในฐานข้อมูลเดียวกัน นอกจากนี้ยงั ได้จดั ให้มรี ะบบ
การสือ่ สารทัง้ ภายใน และภายนอกอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้และทันกาล เช่น มีการประชุมภายในฝ่ าย มีการออกคําสัง่
ประกาศ จัดทํา Bulletin เช่น THAI’s Today ตลอดจนมี Management Talk เพื่อสือ่ สารข้อมูลทีส่ าํ คัญของบริษทั ฯ จาก
ผู้บ ริห ารระดับ สูงไปยัง พนั ก งานโดยทัว่ ถึง ผ่ า นระบบ Intranet ของบริษัท ฯ และมีก ารสื่อ สารข้อ มูล ผ่ า น Mobile
Application ต่ า งๆ นอกจากนี้ ย ัง เปิ ดโอกาสให้พ นั ก งานได้เข้า ถึง ข้อ มูล และองค์ค วามรู้ต่ า งๆ โดยผ่ า นช่ อ งทาง
Knowledge Base ในระบบ Intranet ของ บริษทั ฯ ซึ่งทําให้การปฏิบตั งิ าน ดําเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทัน
ต่อสถานการณ์ รวมทัง้ มีการรับฟั งและพิจารณาข้อร้องเรียนภายในองค์กรตามนโยบาย Whistle Blower และมีการรับ
ฟั งข้อร้องเรียนจากภายนอก อาทิ ลูกค้า คู่คา้ หรือผูถ้ อื หุน้ โดยผ่านทางสือ่ ต่างๆ เพื่อนํามาปรับปรุงการบริหารจัดการ
ในองค์กรให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้
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5. ระบบติ ดตามประเมิ นผล
บริษัทฯ มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ และเหมาะสม ผู้บริห ารทุ กระดับ
รับทราบ และตระหนักถึงความรับผิดชอบทีม่ ตี ่อการติดตามผลการปฏิบตั งิ านให้เป็ นไปตามแผนงาน โดยผูบ้ ริหารจัด
ให้มกี ารประชุมภายในฝ่ าย เพื่อติดตามผลการปฏิบตั งิ านให้บรรลุเป้ าหมายตามดัชนีชว้ี ดั (KPI) มีการจัดทํารายงานผล
การปฏิบตั งิ านเปรียบเทียบกับเป้ าหมายตามแผนงาน หรืองบประมาณ เสนอต่อผูบ้ ริหารเพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขให้
เป็ นไปตามเป้ าหมายอย่างสมํ่าเสมอ ทุกฝ่ ายมีการประเมินการควบคุมภายใน และจัดทํารายงานการควบคุมภายใน
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ข้อ 6 เป็ นประจําทุกปี นอกจากนี้ ยังมีการตรวจสอบ และประเมินผลการ
ควบคุมภายในเป็ นรายครัง้ โดยผูต้ รวจสอบจากสํานักงานการตรวจสอบภายในของบริษทั ฯ ซึ่งเป็ นหน่วยงานอิสระขึน้
ตรงต่ อ คณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนมี ผู้ ต รวจสอบจากหน่ ว ยงานภายนอก เช่ น Bureau Veritas, IATA
Operational Safety Audit (IOSA), กรมการบิน พลเรือ น และองค์ ก ารมาตรฐาน สากล (ISO) ต่ า งๆ เป็ นต้ น ซึ่ง
ผูบ้ ริหารได้ให้ความสําคัญและมีการพิจารณาเพือ่ ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผูต้ รวจสอบดังกล่าว
บริษัท ฯ ให้ความสําคัญ กับการปฏิบตั ิงานอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมทัง้ สนับ สนุ น ให้ม ีระบบการ
ตรวจสอบภายในที่ดี มีความเป็ นอิสระ จึงกําหนดให้สาํ นักงานการตรวจสอบภายใน มีสายการบังคับบัญชาขึน้ ตรงต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็ น ผู้กํากับดูแล เพื่อให้
สํานักงานการตรวจสอบภายในสามารถปฏิบตั หิ น้าที่ได้อย่างเป็ นอิสระและเที่ยงธรรม 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
สํา นั ก งานการตรวจสอบภายในปฏิบ ัติงานตรวจสอบกระบวนการทํ างานของบริษัท ฯ รวมทัง้ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศตามแผนการตรวจสอบที่ได้รบั 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 ริหารที่รบั ผิดชอบ กรรมการผูอ้ ํานวยการใหญ่
และคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นประจําทุกไตรมาส ในกรณีท่พี บหรือมีขอ้ สงสัยว่ามีร ายการหรือ การกระทํา ที่อ าจ
ก่อ ให้เกิด ความเสีย หายที่ม นี ัย สํา คัญ ต่อ ผลการดํา เนิน งานของบริษ ทั ฯ หัว หน้ า สํานักงานการตรวจสอบภายในจะ
รายงานต่อกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่และคณะกรรมการตรวจสอบทันที
ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้ให้ความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษทั ฯ มีความเพียงพอกับ
การดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ

ส่วนที่ 2-11 หน้าที่ 3

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

12.
12.1

รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกัน
บริษทั ฯ มีรายการระหว่างกันทีส่ าํ คัญกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ และนิตบิ ุคคล/บริษทั ทีอ่ าจมีความขัดแย้ง สําหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ดังนี้

นิ ติบคุ คล/บริ ษทั
ที่อาจมี
ความขัดแย้ง
กระทรวงการคลัง

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการระหว่างกัน

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สําหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2556

 กระทรวงการคลังเป็ นผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ของบริษทั ฯ โดยถือ
หุน้ ประมาณร้อยละ 51.03
 กรรมการของบริษทั ฯ ได้แก่
นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม เป็ น
ปลัดกระทรวงการคลัง และ
นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์
เป็ นรองปลัด
กระทรวงการคลัง

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

17,375.52
208.49

ส่วนที่ 2-12 หน้าที่ 1

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สําหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2555

1,225.26
90.67

การกําหนดราคา/เงือ่ นไขเป็ นไปตามปกติของธุรกิจ ซึง่
เป็ นไปในแนวทางเดียวกันกับการกําหนดเงือ่ นไขกับ
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน โดยมีรายละเอียด
เงือ่ นไขสําคัญ ดังนี้
- สัญญาเงินกูร้ ะยะยาว มียอดคงค้าง 2 ฉบับ คือ
1) อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 7.07 ต่อปี
อายุเงินกู้ 20 ปี
ครบกําหนดสัญญา 30 กันยายน 2556
2) อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 2.31 ต่อปี
อายุเงินกู้ 17 ปี
ครบกําหนดสัญญา 15 กรกฎาคม 2573

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

นิ ติบคุ คล/บริ ษทั
ที่อาจมี
ความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการระหว่างกัน

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สําหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2556

หมายเหตุ นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม
ปลัดกระทรวงการคลัง ไปดํารง
ตําแหน่งเลขาธิการสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.)
สํานักนายกรัฐมนตรี ตามมติ
ครม. เมือ่ วันที่ 1 ตุลาคม 2556
และนายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์
รองปลัดกระทรวงการคลัง
ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษทั ฯ
เมือ่ วัน่ท่ี 20 ธันวาคม 2556

ส่วนที่ 2-12 หน้าที่ 2

สําหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2555

เงื่อนไข/นโยบายราคา

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

นิ ติบคุ คล/บริ ษทั
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
2556
5.00

ส่วนที่ 2-12 หน้าที่ 3

สําหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2555
4.58

เงื่อนไข/นโยบายราคา

กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าํ หนด
ให้กบั บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

นิ ติบคุ คล/บริ ษทั
ที่อาจมี
ความขัดแย้ง
ธนาคารออมสิน

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการระหว่างกัน

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สําหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2556

 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

1,890.00
100.41

ส่วนที่ 2-12 หน้าที่ 4

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สําหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2555

3,462.00
279.58

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/บริ ษทั
ที่อาจมี
ความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการระหว่างกัน

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สําหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2556

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

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

สําหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2555

17.50
4.46

17.31
0.00

3.68
1.20

1.51
0.37

ส่วนที่ 2-12 หน้าที่ 5

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) 6 เดือน
บวกร้อยละ 1.9 ต่อปี หรือบวกร้อยละ 2.375 ต่อปี
หากบริษทั ฯ มิได้มสี ถานะเป็ นรัฐวิสาหกิจ
- ค่าธรรมเนียมผูกพันเงินกู้ (Commitment fee)
ร้อยละ 0.25 ต่อปี ของวงเงินกูท้ ย่ี งั ไม่ได้เบิก
ปั จจุบนั ยังไม่มกี ารเบิกใช้วงเงินกูด้ งั กล่าว
กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าํ หนด
ให้กบั บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

นิ ติบคุ คล/บริ ษทั
ที่อาจมี
ความขัดแย้ง
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ธนาคารเพือ่ การส่งออกและ
นําเข้าแห่งประเทศไทย

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการระหว่างกัน

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สําหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2556

 กระทรวงการคลัง ซึง่ เป็ นผูถ้ อื บริษทั ฯ ได้กเู้ งินระยะยาวจาก
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ มี
อํานาจควบคุมธนาคารอิสลาม ซึง่ ยังคงมียอดคงค้างและผลกําไร
ทีต่ อ้ งชําระดังนี้
แห่งประเทศไทย
- เงินกูย้ มื ระยะยาวคงค้าง
- การชําระผลกําไร
 กระทรวงการคลัง ซึง่ เป็ นผูถ้ อื
หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ มี
อํานาจควบคุมธนาคารเพือ่
การส่งออกและนําเข้าแห่ง
ประเทศไทย

1. บริษทั ฯ ทําสัญญาวงเงินกู้
ประเภทเงินทุนหมุนเวียน กับ
ธนาคารเพือ่ การส่งออกและ
นําเข้าแห่งประเทศไทย จํานวน
เงิน 3,600 ล้านบาท
- ค่าธรรมเนียมวงเงินกู้
- ค่าธรรมเนียมวงเงินกูค้ า้ งจ่าย

0.00
21.36

3.60
0.50

ส่วนที่ 2-12 หน้าที่ 6

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สําหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2555

500.00
55.04

1.60
0.00

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
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 ของวงเงินกูท้ ย่ี งั ไม่ได้เบิกใช้
- ผูก้ ตู้ กลงชําระค่าธรรมเนียมการชําระคืนก่อนกําหนด
(Prepayment Fee) ในอัตราร้อยละ 2.0 ของจํานวนเงินที่
ชําระคืนก่อนกําหนดเวลา
ปั จจุบนั ยังไม่มกี ารเบิกใช้วงเงินกูด้ งั กล่าว

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

นิ ติบคุ คล/บริ ษทั
ที่อาจมี
ความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการระหว่างกัน

สําหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2556
2. บริษทั ฯ ขายบัตรโดยสาร
เครือ่ งบิน แก่ธนาคารเพือ่ การ
ส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศ
ไทย
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี้คงค้าง

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด
(มหาชน)

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)

 กรรมการของบริษทั ฯ ได้แก่
พลตํารวจเอกอดุลย์
แสงสิงแก้ว เป็ นกรรมการของ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด
(มหาชน)
หมายเหตุ พลตํารวจเอกอดุลย์
แสงสิงแก้ว ดํารงตําแหน่ง
กรรมการ เมือ่ วันที่ 18 มกราคม
2556 ของบริษทั การบินไทย
จํากัด (มหาชน)

สําหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2555
กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าํ หนด
ให้กบั บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

0.74
0.00

0.00
0.00

บริษทั ฯ ได้กเู้ งินจากธนาคารไทย
พาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
ประกอบด้วย
 เงินกูย้ มื ระยะยาว
- ยอดเงินคงค้าง
- ดอกเบีย้ จ่าย

เงื่อนไข/นโยบายราคา

6,690.00
434.06

ส่วนที่ 2-12 หน้าที่ 7

0.00
0.00

การกําหนดราคา/เงือ่ นไขเป็ นไปตามปกติของธุรกิจ ซึง่
เป็ นไปในแนวทางเดียวกันกับการกําหนดเงือ่ นไขกับ
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน โดยมีรายละเอียด
เงือ่ นไขสําคัญ ดังนี้
- สัญญาเงินกูร้ ะยะยาว มียอดคงค้าง 2 ฉบับ คือ
1) อัตราดอกเบีย้ THBFIX ร้อยละ 5.5 ต่อปี มีอายุเงินกู้
6 ปี ไถ่ถอนก่อนครบกําหนดสัญญา 13 กันยายน
2556
2) อัตราดอกเบีย้ THBFIX 3 เดือน บวกร้อยละ 1.25
ต่อปี มีอายุเงินกู้ 7 ปี ครบกําหนดสัญญา 25 สิงหาคม
2560

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

นิ ติบคุ คล/บริ ษทั
ที่อาจมี
ความขัดแย้ง
ธนาคารทหารไทย จํากัด
(มหาชน)

บริษทั ไปรษณียไ์ ทย จํากัด

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการระหว่างกัน

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สําหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2556

 กรรมการของบริษทั ฯ ได้แก่
นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์
เป็ นกรรมการของธนาคาร
ทหารไทย จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุ นายพงษ์ภาณุ
เศวตรุนทร์ ดํารงตําแหน่ง
กรรมการ เมือ่ วันที่ 20 ธันวาคม
2556 ของบริษทั การบินไทย
จํากัด (มหาชน)

 กระทรวงการคลังเป็ นผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ของบริษทั ไปรษณีย์
ไทย จํากัด และของบริษทั ฯ

สําหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2555

1. บริษทั ฯ ได้กเู้ งินจากธนาคาร
ทหารไทย จํากัด (มหาชน)
ประกอบด้วย
 เงินกูย้ มื ระยะยาว
- ยอดเงินคงค้าง
- ดอกเบีย้ จ่าย
2. บริษทั ฯ ขายบัตรโดยสาร
เครือ่ งบิน แก่ธนาคารทหาร
ไทย จํากัด (มหาชน)
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี้คงค้าง
1. บริษทั ฯ ซือ้ บริการฝากส่ง
ไปรษณียใ์ นประเทศและ
ต่างประเทศ และจ้างขนส่งเทป
Back up จากบริษทั ไปรษณีย์
ไทย จํากัด
- ยอดค่าใช้จา่ ยรวม
- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง

1,600.00
5.76

เงื่อนไข/นโยบายราคา

0.00
0.00

การกําหนดราคา/เงือ่ นไขเป็ นไปตามปกติของธุรกิจ ซึง่
เป็ นไปในแนวทางเดียวกันกับการกําหนดเงือ่ นไขกับ
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน โดยมีรายละเอียด
เงือ่ นไขสําคัญ ดังนี้
- สัญญาเงินกูร้ ะยะยาว มียอดคงค้าง 1 ฉบับ คือ
อัตราดอกเบีย้ THBFIX 3 เดือน บวกร้อยละ 1.5 ต่อปี มี
อายุเงินกู้ 7 ปี ครบกําหนดสัญญา 31 ธันวาคม 2560
กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าํ หนด
ให้กบั บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

0.28
0.00

0.00
0.00
กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าํ หนด
ให้กบั บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน และเป็ นไป
ตามราคาตลาด

13.27
0.00

ส่วนที่ 2-12 หน้าที่ 8

14.68
0.50

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

นิ ติบคุ คล/บริ ษทั
ที่อาจมี
ความขัดแย้ง

การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย

บริษทั ปตท. จํากัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการระหว่างกัน

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สําหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2556

 กระทรวงการคลังเป็ นผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ของการท่องเทีย่ ว
แห่งประเทศไทย และของ
บริษทั ฯ

 กระทรวงการคลังเป็ นผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ของ บริษทั ปตท.
จํากัด (มหาชน) และของ
บริษทั ฯ

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
- ยอดค่าใช้จา่ ยรวม
- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง
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)
- ยอดค่าใช้จา่ ยรวม
- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สําหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2555
กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าํ หนด
ให้กบั บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

7.08
1.17

2.45
0.85
กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าํ หนด
ให้กบั บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน และเป็ นไป
ตามราคาตลาด

4.15
0.00

1.19
0.77
กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าํ หนด
ให้กบั บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

96.67
7.32

164.47
32.33
กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าํ หนด
ให้กบั บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน และเป็ นไป
ตามราคาตลาด

11,704.07
1,358.20

ส่วนที่ 2-12 หน้าที่ 9

8,515.46
33.82

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

นิ ติบคุ คล/บริ ษทั
ที่อาจมี
ความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการระหว่างกัน

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สําหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2556

 กรรมการของบริษทั ฯ ได้แก่
นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ และ
นายอรรถพล ใหญ่สว่าง เป็ น
กรรมการของบริษทั ปตท.
จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุ นายจุลสิงห์ วสันต
สิงห์ ลาออกจากกรรมการเมือ่
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 และ
นายอรรถพล ใหญ่สว่าง
ดํารงตําแหน่งกรรมการ เมือ่ วันที่
20 ธันวาคม 2556 ของบริษทั
การบินไทย จํากัด (มหาชน)

2. บริษทั ฯ ขายบัตรโดยสาร
เครือ่ งบิน แก่บริษทั ปตท.
จํากัด (มหาชน)
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี้คงค้าง

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สําหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2555
กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าํ หนด
ให้กบั บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

346.75
41.99

ส่วนที่ 2-12 หน้าที่ 10

383.92
51.47

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

นิ ติบคุ คล/บริ ษทั
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
2556

 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)
- ยอดค่าใช้จา่ ยรวม
- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง

 กรรมการของบริษทั ฯ ได้แก่
นายวีระวงค์ จิตต์มติ รภาพ
เป็ นกรรมการและกรรมการ
ตรวจสอบของบริษทั
เบอร์ลย่ี ุคเกอร์ จํากัด
(มหาชน)
 กระทรวงการคลังเป็ นผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ของบริษทั ท่าอากาศ
ยานไทย จํากัด (มหาชน) และ
ของบริษทั ฯ

บริษทั ฯ ซือ้ สินค้าอุปโภคบริโภค
จากบริษทั เบอร์ลย่ี ุคเกอร์ จํากัด
(มหาชน)
- ยอดค่าใช้จา่ ยรวม
- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง
1.บริษทั ฯ ประกอบกิจการและเช่า
พืน้ ทีใ่ นเขตท่าอากาศยานต่าง ๆ
เพือ่ ใช้สาํ หรับจอดอากาศยาน
จอดพาหนะ ขนถ่ายสินค้า เก็บ
อุปกรณ์ภาคพืน้ ดิน เก็บตูค้ อน
เทนเนอร์ ตัง้ สํานักงานสายการ
บิน และบริการอื่น ๆ จากบริษทั
ท่าอากาศยานไทย จํากัด
(มหาชน)
- ยอดค่าใช้จา่ ยรวม
- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สําหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2555
กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าํ หนด
ให้กบั บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน และเป็ นไป
ตามราคาตลาด

17,271.61
1,630.33

18,466.25
845.10
กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าํ หนด
ให้กบั บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน และเป็ นไป
ตามราคาตลาด

19.62
1.22

13.70
1.73
กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าํ หนด
ให้กบั บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน และเป็ นไป
ตามราคาตลาด

9,432.74
171.71

ส่วนที่ 2-12 หน้าที่ 11

5,765.09
240.51

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

นิ ติบคุ คล/บริ ษทั
ที่อาจมี
ความขัดแย้ง

บริษทั ผลิตไฟฟ้ าและนํ้าเย็น
จํากัด

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการระหว่างกัน

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สําหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2556

2. บริษทั ฯ มีรายได้จากการขาย
บัตรโดยสารเครือ่ งบิน 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
- ยอดค่าใช้จา่ ยรวม
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
2555
กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าํ หนด
ให้กบั บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

87.01
14.73

134.90
11.99

ส่วนที่ 2-12 หน้าที่ 12

80.86
13.58

117.48
11.91

กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าํ หนด
ให้กบั บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน และเป็ นไป
ตามราคาตลาด

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

นิ ติบคุ คล/บริ ษทั
ที่อาจมี
ความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

 กระทรวงการคลังเป็ นผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ของสถาบันการบิน
พลเรือน และของบริษทั ฯ
 ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ คือ
ร้อยโทอธิศกั ดิ ์ พัดชืน่ ใจ เป็ น
กรรมการของสถาบันการบิน
พลเรือน
หมายเหตุ ร้อยโทอธิศกั ดิ ์
พัดชืน่ ใจ ลาออกจากกรรมการ
เมือ่ วันที่ 24 ตุลาคม 2556 ของ
สถาบันการบินพลเรือน
บริษทั อุตสาหกรรมการบิน จํากัด  กรรมการของบริษทั ฯ ได้แก่
พลอากาศเอก ประจิน จั ่นตอง
เป็ นประธานกรรมการของ
บริษทั อุตสาหกรรมการบิน
จํากัด
หมายเหตุ พลอากาศเอก
ประจิน จันตอง
่
ดํารงตําแหน่ง
กรรมการ เมือ่ วันที่ 24 เมษายน
2556
สถาบันการบินพลเรือน

ลักษณะของรายการระหว่างกัน

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สําหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2556

1. บริษทั ฯ จัดส่งนักบินบริษทั ฯ
ไปอบรมด้านกิจการบิน จาก
สถาบันการบินพลเรือน
- ยอดค่าใช้จา่ ยรวม
- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง
2. บริษทั ฯ ขายบัตรโดยสาร
เครือ่ งบิน แก่สถาบันการบิน
พลเรือน
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี้คงค้าง
บริษทั ฯ ซือ้ บริการซ่อมบํารุง
อากาศยาน จากบริษทั
อุตสาหกรรมการบิน จํากัด
- ยอดค่าใช้จา่ ยรวม
- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สําหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2555
กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าํ หนด
ให้กบั บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน และเป็ นไป
ตามราคาตลาด

28.58
0.00

22.29
0.00
กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าํ หนด
ให้กบั บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

0.29
0.00

0.11
0.00
กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าํ หนด
ให้กบั บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน และเป็ นไป
ตามราคาตลาด

17.13
0.00

ส่วนที่ 2-12 หน้าที่ 13

0.00
0.00

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

นิ ติบคุ คล/บริ ษทั
ที่อาจมี
ความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

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

 บริษทั ฯ เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
ของบริษทั ไทย-อะมาดิอุส
เซาท์อสี ต์เอเชีย จํากัด โดย
ถือหุน้ ประมาณร้อยละ 55
 ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ได้แก่
นายนิรุฒ มณีพนั ธ์ เป็ น
ประธานกรรมการ ของบริษทั
ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อสี ต์
เอเชีย จํากัด
หมายเหตุ นายนิรฒ
ุ มณีพนั ธ์
ลาออกจากประธานกรรมการ
เมือ่ วันที่ 30 ตุลาคม 2556 ของ
บริษทั ไทย - อะมาดิอุส เซาท์
อีสต์เอเชีย จํากัด

ลักษณะของรายการระหว่างกัน

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สําหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2556

1. บริษทั ฯ ได้รบั เงินมัดจําค่าเช่า
พืน้ ทีใ่ นอาคารสํานักงาน
จังหวัดหาดใหญ่ และภูเก็ต
จากบริษทั ไทย-อะมาดิอุส
เซาท์อสี ต์เอเชีย จํากัด
- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง
2. บริษทั ฯ ขายบัตรโดยสาร
เครือ่ งบิน และให้บริการเช่า
พืน้ ทีส่ าํ นักงานและอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ แก่บริษทั
ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อสี ต์
เอเชีย จํากัด
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี้คงค้าง

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สําหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2555
กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าํ หนด
ให้กบั บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

0.13

0.13
กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าํ หนด
ให้กบั บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

2.67
0.42

ส่วนที่ 2-12 หน้าที่ 14

2.51
0.37

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

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

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการระหว่างกัน

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สําหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2556

 บริษทั ฯ เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
ของบริษทั วิงสแปน
เซอร์วสิ เซส จํากัด โดยถือหุน้
ประมาณร้อยละ 49
 ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ได้แก่
นายโชคชัย ปั ญญายงค์ และ
นายปานฑิต ชนะภัย เป็ น
ประธานกรรมการ และ
นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ ์
นายดนุ ช บุนนาค และ
นายนิรุฒ มณีพนั ธ์ เป็ น
กรรมการของบริษทั วิงสแปน
เซอร์วสิ เซส จํากัด
หมายเหตุ นายโชคชัย
ปั ญญายงค์ ลาออกจากประธาน
กรรมการ เมือ่ วันที่ 10 ตุลาคม
2556 และนายปานฑิต ชนะภัย
ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการ
เมือ่ วันที่ 18 มกราคม 2556
นายดนุ ช บุนนาค ลาออกจาก
กรรมการ เมือ่ วันที่ 8 มกราคม
2556 และนายนิรุฒ มณีพนั ธ์

สําหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2555

1. บริษทั ฯ ให้เงินกูย้ มื ระยะสัน้
แก่บริษทั วิงสแปน เซอร์วสิ
เซส จํากัด
- เงินกูย้ มื ระยะสัน้
- ดอกเบีย้ รับ

20.00
1.39

20.00
0.34

2. บริษทั ฯ ซือ้ บริการจัดส่ง
พนักงานแรงงานภายนอก
เพือ่ ปฏิบตั งิ านในบริษทั ฯ จาก
บริษทั วิงสแปน เซอร์วสิ เซส
จํากัด
- ยอดค่าใช้จา่ ยรวม
- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง

913.68
423.08

515.02
0.01

ส่วนที่ 2-12 หน้าที่ 15

เงื่อนไข/นโยบายราคา

การกําหนดราคา/เงือ่ นไขเป็ นไปตามปกติของธุรกิจ ซึง่
เป็ นไปในแนวทางเดียวกันกับการกําหนดเงือ่ นไขกับ
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน โดยมีรายละเอียด
เงือ่ นไขสําคัญ ดังนี้
- อ้างอิงกับอัตราดอกเบีย้ เงินกูย้ มื สําหรับลูกค้ารายใหญ่
ชัน้ ดี ประเภทเงินกูแ้ บบมีระยะเวลา MLR ต่อปี ของ
ธนาคารพาณิชย์ในประเทศสีแ่ ห่ง ซึง่ มีกาํ หนดชําระ
ภายใน 1 ปี และไม่มหี ลักประกัน
เมือ่ วันที่ 24 กันยายน 2556 บริษทั วิงสแปน เซอร์วสิ เซส
จํากัด ได้ทาํ บันทึกข้อตกลงเพิม่ เติมสัญญากับบริษทั ฯ
โดยขอขยายระยะเวลาการชําระหนี้ออกไปอีกเป็ นเวลา 1
ปี ตามสัญญาฉบับวันที่ 28 กันยายน 2555 เป็ นครบ
กําหนดชําระในวันที่ 27 กันยายน 2557 และเงือ่ นไขการ
ชําระหนี้อ่นื เป็ นไปตามเงือ่ นไขของสัญญาเดิม
กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าํ หนด
ให้กบั บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน และเป็ นไป
ตามราคาตลาด

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

นิ ติบคุ คล/บริ ษทั
ที่อาจมี
ความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สําหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2556

ลาออกจากกรรมการเมือ่ วันที่
1 กุมภาพันธ์ 2556 ของบริษทั
วิงสแปน เซอร์วสิ เซส จํากัด

บริษทั ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จํากัด
(บริษทั ย่อย)

ลักษณะของรายการระหว่างกัน

 บริษทั ฯ เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
ของบริษทั ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง
จํากัด โดยถือหุน้ ประมาณ
ร้อยละ 49
 ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ได้แก่
นาวาอากาศตรีอษั ฎาวุธ
วัฒนางกูร เป็ นประธาน
กรรมการ และนายธงชัย
สิงห์กุล เป็ นกรรมการของ
บริษทั ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง
จํากัด

3. บริษทั ฯ ให้บริการเช่าพืน้ ที่
สํานักงานและอุปกรณ์
สํานักงาน แก่บริษทั วิงสแปน
เซอร์วสิ เซส จํากัด
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี้คงค้าง
บริษทั ฯ ให้บริการใช้เครือ่ งมือและ
อุปกรณ์ในการฝึกอบรมด้านการ
บิน และให้บริการเช่าพืน้ ที่
สํานักงานและอุปกรณ์สาํ นักงาน
แก่ บริษทั ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง
จํากัด
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี้คงค้าง

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สําหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2555
กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าํ หนด
ให้กบั บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

4.76
404.04

21.30
169.13
กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าํ หนด
ให้กบั บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

5.16
2.23

ส่วนที่ 2-12 หน้าที่ 16

13.44
6.48

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

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

บริษทั ไทยสมายล์แอร์เวย์ จํากัด
(บริษทั ย่อย)

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการระหว่างกัน

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สําหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2556

 บริษ ัทฯ ถือหุ้นในบริษ ัท ทัวร์ 1. บริษทั ฯ จ่ายค่าตอบแทน
(Commission) จากการ
เอือ้ งหลวง จํากัด ร้อยละ 49
จําหน่ายผลิตภันฑ์ของบริการ
 ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ได้แก่
เอือ้ งหลวง แก่บริษทั ทัวร์
นายนิรุฒ มณีพนั ธ์ และ
เอือ้ งหลวง จํากัด
นายดนุ ช บุนนาค เป็ น
- ยอดค่าใช้จา่ ยรวม
กรรมการของบริษทั
- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง
ทัวร์เอือ้ งหลวง จํากัด
2. บริษทั ฯ ขายทัวร์เอือ้ งหลวง
หมายเหตุ นายดนุ ช บุนนาค
ให้แก่บริษทั ทัวร์เอือ้ งหลวง
ดํารงตําแหน่งกรรมการ เมือ่ วันที่
จํากัด
18 มกราคม 2556 ของบริษทั
- ยอดรายได้รวม
ทัวร์เอือ้ งหลวง จํากัด
- ยอดลูกหนี้คงค้าง
 บริษทั ฯ เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ บริษทั ฯ จ่ายเงินค่าหุน้ สามัญ
ของบริษทั ไทยสมายล์แอร์เวย์ ร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน
ของบริษทั ไทยสมายล์แอร์เวย์
จํากัด ร้อยละ 100
จํากัด
 กรรมการของบริษทั ฯ ได้แก่
- ยอดค่าใช้จา่ ยรวม
นายอําพน กิตติอาํ พน เป็ น
- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง
ประธานกรรมการ และ
นายคณิศ แสงสุพรรณ เป็ น
กรรมการ และผูบ้ ริหารของ
บริษทั ฯ ได้แก่ นายสรจักร
เกษมสุวรรณ และนายโชคชัย
ปั ญญายงค์ เป็ นกรรมการของ

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สําหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2555
กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าํ หนด
ให้กบั บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน และเป็ นไป
ตามราคาตลาด

22.53
0.00

0.50
0.00
กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าํ หนด
ให้กบั บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

59.87
2.37

10.01
0.96

0.00
449.99

0.00
0.00

ส่วนที่ 2-12 หน้าที่ 17

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

นิ ติบคุ คล/บริ ษทั
ที่อาจมี
ความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการระหว่างกัน

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สําหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2556

บริษทั ไทยสมายล์แอร์เวย์
จํากัด
หมายเหตุ นายอําพน กิตติ
อําพน นายคณิศ แสงสุพรรณ
นายสรจักร เกษมสุวรรณ และ
นายโชคชัย ปั ญญายงค์ ดํารง
ตําแหน่งกรรมการ เมือ่ วันที่ 17
ตุลาคม 2556 ของบริษทั
ไทยสมายล์แอร์เวย์ จํากัด

ส่วนที่ 2-12 หน้าที่ 18

สําหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2555

เงื่อนไข/นโยบายราคา

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

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

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการระหว่างกัน

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สําหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2556

 บริษทั ฯ ถือหุน้ ในบริษทั
ดอนเมือง อินเตอร์เนชันแนล
่
แอร์พอร์ต โฮเต็ล จํากัด
ประมาณร้อยละ 40
 ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ได้แก่
นายปานฑิต ชนะภัย เป็ น
ประธานกรรมการ และ
เรืออากาศเอกมนตรี จําเรียง
และ นายดนุ ช บุนนาค เป็ น
กรรมการของบริษทั
ดอนเมือง อินเตอร์เนชันแนล
่
แอร์พอร์ต โฮเต็ล จํากัด
หมายเหตุ เรืออากาศเอกมนตรี
จําเรียง และ นายดนุ ช บุนนาค
ดํารงตําแหน่งกรรมการ เมือ่ วันที่
24 มกราคม 2556 ของบริษทั
ดอนเมือง อินเตอร์เนชันแนล
่
แอร์พอร์ต โฮเต็ล จํากัด

บริษทั ฯ ซือ้ บริการห้องพักของ
บริษทั ดอนเมือง อินเตอร์เนชันแนล
่
แอร์พอร์ต โฮเต็ล จํากัด สําหรับ
ผูโ้ ดยสารของบริษทั ฯ
- ยอดค่าใช้จา่ ยรวม
- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สําหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2555
กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าํ หนด
ให้กบั บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน และเป็ นไป
ตามราคาตลาด

0.15
0.01

ส่วนที่ 2-12 หน้าที่ 19

0.00
0.00

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

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

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการระหว่างกัน

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สําหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2556

 บริษทั ฯ ถือหุน้ ในบริษทั
บริการเชือ้ เพลิงการบิน
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ประมาณร้อยละ 22.59
 ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ คือ
เรืออากาศเอกมนตรี จําเรียง
นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ ์ และ
ร้อยโทอธิศกั ดิ ์ พัดชืน่ ใจ เป็ น
กรรมการของบริษทั บริการ
เชือ้ เพลิงการบินกรุงเทพ
จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุ นางวสุกานต์
วิศาลสวัสดิ ์ ดํารงตําแหน่ง
กรรมการ เมือ่ วันที่ 27
กุมภาพันธ์ 2556 และ ร้อยโท
อธิศกั ดิ ์ พัดชื่นใจ ดํารงตําแหน่ง
กรรมการ เมือ่ วันที่ 6
พฤศจิกายน 2556 ของบริษทั
บริการเชือ้ เพลิงการบินกรุงเทพ
จํากัด (มหาชน)

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

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สําหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2555
กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าํ หนด
ให้กบั บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน และเป็ นไป
ตามราคาตลาด

363.70
33.48

316.41
0.00
กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าํ หนด
ให้กบั บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

0.03
0.01

ส่วนที่ 2-12 หน้าที่ 20

0.05
0.04

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

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

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการระหว่างกัน

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สําหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2556

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
- ยอดค่าใช้จา่ ยรวม
 ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ คือ
- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง
นายปานฑิต ชนะภัย
นายธีรพล โชติชนาภิบาล
2. บริษทั ฯ ขายค่าโฆษณา
และ นายดนุช บุนนาค เป็ น
ใน ROH BROCHURE ให้แก่
กรรมการของบริษทั โรงแรม
บริษทั โรงแรมรอยัล ออคิด
รอยัล ออคิด (ประเทศไทย)
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
จํากัด (มหาชน)
- ยอดรายได้รวม
หมายเหตุ นายธีรพล โชติชนา
- ยอดลูกหนี้คงค้าง
ภิบาล ลาออกจากกรรมการเมือ่
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 และ
นายดนุ ช บุนนาค ดํารงตําแหน่ง
กรรมการเมือ่ วันที่ 18
กุมภาพันธ์ 2556 ของบริษทั
โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศ
ไทย) จํากัด (มหาชน)

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สําหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2555
กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าํ หนด
ให้กบั บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน และเป็ นไป
ตามราคาตลาด

4.91
0.36

2.63
0.00
กําหนดจากราคาปกติของธุ รกิจ เช่น เดียวกับ ที่กําหนด
ให้กบั บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

0.00
0.00

ส่วนที่ 2-12 หน้าที่ 21

0.15
0.00

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

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

บริษทั โรงแรมท่าอากาศยาน
สุวรรณภูม ิ จํากัด
(บริษทั ร่วม)

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการระหว่างกัน

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สําหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2556

 บริษทั ฯ ถือหุน้ ในบริษทั ครัว 1. บริษทั ฯ ซือ้ อาหารและบริการ
จากบริษทั ครัวการบินภูเก็ต
การบินภูเก็ต จํากัด ประมาณ
จํากัด
ร้อยละ 30
- ยอดค่าใช้จา่ ยรวม
 ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ได้แก่
- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง
นายโชคชัย ปั ญญายงค์ เป็ น
ประธานกรรมการ และ
2. บริษทั ฯ มีรายได้จากการขาย
นายธีรพล โชติชนาภิบาล
วัตถุดบิ และการให้บริการแก่
เป็ นกรรมการ ของบริษทั
บริษทั ครัวการบินภูเก็ต จํากัด
ครัวการบินภูเก็ต จํากัด
- ยอดรายได้รวม
หมายเหตุ นายโชคชัย
- ยอดลูกหนี้คงค้าง
ปั ญญายงค์ ดํารงตําแหน่ง
ประธานกรรมการ และนายธีรพล
โชติชนาภิบาล ดํารงตําแหน่ง
กรรมการ เมือ่ วันที่ 18 มกราคม
2556 ของ บริษทั ครัวการบิน
ภูเก็ต จํากัด
1. บริษทั ฯ ซือ้ บริการห้องพักจาก
 บริษทั ฯ ถือหุน้ ในบริษทั
บริษทั โรงแรมท่าอากาศยาน
โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณ
สุวรรณภูม ิ จํากัด สําหรับ
ภูม ิ จํากัด ประมาณร้อยละ 30
ผูโ้ ดยสารของบริษทั ฯ
 ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ คือ
- ยอดค่าใช้จา่ ยรวม
นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ ์
- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สําหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2555
กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าํ หนด
ให้กบั บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน และเป็ นไป
ตามราคาตลาด

46.97
2.74

15.55
0.00
กําหนดจากราคาปกติของธุ รกิจ เช่น เดียวกับ ที่กําหนด
ให้กบั บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

2.57
0.24

3.45
0.01

กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าํ หนด
ให้กบั บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน และเป็ นไป
ตามราคาตลาด
17.56
1.04

ส่วนที่ 2-12 หน้าที่ 22

19.76
0.11

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

นิ ติบคุ คล/บริ ษทั
ที่อาจมี
ความขัดแย้ง

บริษทั สายการบินนกแอร์ จํากัด
(มหาชน)
(บริษทั ร่วม)

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการระหว่างกัน

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สําหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2556

ร้อยโทอธิศกั ดิ ์ พัดชืน่ ใจ และ 2. บริษทั ฯ ขายบัตรโดยสาร
นายนิรุฒ มณีพนั ธ์ เป็ น
เครือ่ งบิน แก่ บริษทั โรงแรม
กรรมการของบริษทั โรงแรม
ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ จํากัด
ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม ิ
- ยอดรายได้รวม
จํากัด
- ยอดลูกหนี้คงค้าง
หมายเหตุ ร้อยโทอธิศกั ดิ ์
พัดชืน่ ใจ และ นายนิรฒ
ุ
มณีพนั ธ์ ดํารงตําแหน่งกรรมการ
เมือ่ วันที่ 30 มกราคม 2556 ของ
บริษทั โรงแรมท่าอากาศยาน
สุวรรณภูม ิ จํากัด
 บ ริ ษ ั ท ฯ ถื อหุ้ น ใน บ ริ ษ ั ท 1. บริษทั ฯ ชําระค่าบริการอุปกรณ์
บริการภาคพืน้ ทีจ่ งั หวัด
สายการบิ นนกแอร์ จํ า กั ด
อุบลราชธานี และค่า Engineer
(มหาชน) ร้อยละ 39.20
Licence ของบริษทั สายการบิน
 กรรมการของบริษ ั ท ฯ ได้ แก่
นกแอร์ จํากัด
นายอภิ พร ภาษวั ธ น์ เป็ น
ยอดค่าใช้จา่ ยรวม
ประธานกรรมการ และนาย
- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง
วีระวงค์ จิ ต ต์ ม ิ ต รภาพ เป็ น
กรรมการ และผู้ บ ริ ห ารของ
บริ ษ ั ท ฯ ได้ แ ก่ นายสรจั ก ร
เกษมสุ วรรณ นายโชคชั ย
ปั ญ ญ า ย งศ์ น า ย ธี รพ ล
โชติ ชนาภิ บาล และนายนิ รุ ฒ

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สําหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2555
กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าํ หนด
ให้กบั บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

0.00
0.00

0.02
0.00

กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าํ หนด
ให้กบั บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน และเป็ นไป
ตามราคาตลาด

13.27
0.03

ส่วนที่ 2-12 หน้าที่ 23

8.39
0.57

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

นิ ติบคุ คล/บริ ษทั
ที่อาจมี
ความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการระหว่างกัน

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สําหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2556

มณี พั น ธ์ เป็ นกรรมการของ
บริ ษั ท สายการบิ น นกแอร์
จํากัด (มหาชน)
ห ม า ย เห ตุ ก รร ม ก า รข อ ง
บริษทั ฯ คือ นายอภิพร ภาษวัธน์
ประธานกรรมการครบวาระเมื่อ
วัน ที่ 23 เมษายน 2556 และ
น าย วี ร ะวงศ์ จิ ต ต์ ม ิ ต รภ าพ
ลาออกจากกรรมการ เมื่อ วัน ที่
25 มกราคม 2556 และผู้บริห าร
ของบริ ษ ั ท ฯ คื อ นายสรจั ก ร
เกษมสุ ว รรณ ดํ า รงตํ า แหน่ ง
กรรมการเมื่อวัน ที่ 14 มกราคม
2556 และลาออกจากกรรมการ
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556 และ
นายนิ รุฒ มณี พ นั ธ์ ลาออกจาก
กรรมการเมื่อวัน ที่ 14 มกราคม
2556 ของบริษั ท สายการบิ น
นกแอร์ จํากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 2-12 หน้าที่ 24

สําหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2555

เงื่อนไข/นโยบายราคา

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

นิ ติบคุ คล/บริ ษทั
ที่อาจมี
ความขัดแย้ง

บริษทั วิทยุการบินแห่งประเทศ
ไทย จํากัด
(บริษทั ร่วมลงทุน)

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการระหว่างกัน

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สําหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2556

2. บริษทั ฯ ให้บริการเช่าเครือ่ งบิน
และให้บริการด้านธุรกิจการบิน
แก่บริษทั สายการบินนกแอร์
จํากัด ทัง้ นี้ รายได้จากการ
ให้บริการด้านธุรกิจการบินโดย
หลักประกอบด้วย ค่าซ่อมบํารุง
อากาศยาน ค่าซ่อมบํารุง
อุปกรณ์ ค่านํ้ามันเครือ่ งบิน
เป็ นต้น
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี้คงค้าง
1. บริษทั ฯ ซือ้ บริการนําร่อง
 กระทรวงการคลังเป็ นผูถ้ อื หุน้
(Navigation) และเช่าอุปกรณ์
รายใหญ่ของบริษทั วิทยุ
จากบริษทั วิทยุการบินแห่ง
การบินแห่งประเทศไทย
ประเทศไทย จํากัด
จํากัด และของบริษทั ฯ
- ยอดค่าใช้จา่ ยรวม
 บริษทั ฯ ถือหุน้ ประมาณ
- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง
ร้อยละ 1.90 ในบริษทั
วิทยุการบินแห่งประเทศไทย 2. บริษทั ฯ ขายบัตรโดยสาร
เครือ่ งบิน และให้บริการขนส่ง
จํากัด
แก่บริษทั วิทยุการบินแห่ง
 ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ คือ
ประเทศไทย จํากัด
นาวาอากาศตรีอษั ฎาวุธ
- ยอดรายได้รวม
วัฒนางกูร และร้อยโทอธิศกั ดิ ์
- ยอดลูกหนี้คงค้าง

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สําหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2555
กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าํ หนด
ให้กบั บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

171.26
49.44

532.88
75.05
กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าํ หนด
ให้กบั บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน และเป็ นไป
ตามราคาตลาด

1,815.44
130.87

1,377.22
10.33
กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าํ หนด
ให้กบั บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

12.49
0.01

ส่วนที่ 2-12 หน้าที่ 25

6.63
0.83

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

นิ ติบคุ คล/บริ ษทั
ที่อาจมี
ความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการระหว่างกัน

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สําหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2556

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สําหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2555

พัดชืน่ ใจ เป็ นกรรมการ
ของบริษทั วิทยุการบินแห่ง
ประเทศไทย จํากัด
 หมายเหตุ นาวาอากาศตรี
อัษฎาวุธ วัฒนางกูร ลาออก
จากกรรมการเมือ่ วันที่ 31
ตุลาคม 2556 และร้อยโท
อธิศกั ดิ ์ พัดชื่นใจ
ดํารงตําแหน่งกรรมการ เมือ่
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556
ของบริษทั วิทยุการบินแห่ง
ประเทศไทย จํากัด

ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ยังมีรายการระหว่างกันที่เป็ นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบริการสาธารณู ปโภคต่าง ๆ (ซึ่งประกอบด้วย ค่าไฟฟ้ า ประปา และโทรศัพท์) ที่บริษทั ฯ มีการทํารายการกับ
หน่วยงานของรัฐ และ/หรือรัฐวิสาหกิจทีท่ าํ หน้าทีเ่ ป็ นผูใ้ ห้บริการสาธารณูปโภคต่าง ๆ ดังกล่าว เป็ นจํานวนเงิน 70.62 ล้านบาท สําหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และมียอดคงค้าง
1.40 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ส่วนที่ 2-12 หน้าที่ 26

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

12.1

ส่วนที่ 2 บริษทั ทีอ่ อกหลักทรัพย์

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณารายการระหว่างกันสําหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และมีความเห็น
ว่ารายการระหว่างกันดังกล่าว เป็ นรายการที่เป็ นไปตามธุรกิจปกติของบริษทั ฯ มีความสมเหตุสมผลมีการกําหนดราคา
และเงือ่ นไขอื่น ๆ ตามราคาตลาดเช่นเดียวกับการกําหนดราคาให้กบั บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกี่ยวข้องกัน และไม่มกี าร
ถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษทั ฯ และบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง

12.2

ขัน้ ตอนการอนุมตั ิ การทํารายการระหว่างกัน

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

12.3

นโยบายการทํารายการระหว่างกันในอนาคต

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

ส่วนที่ 2-12 หน้าที่ 27

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

ส่วนที่ 3
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
13. ข้อมูลทางการเงินที่สาํ คัญ

สรุปข้อมูลทางการเงิ น
จากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกในปี 2556 รวมถึงการแข่งขันทีร่ ุนแรงในภูมภิ าคจากสายการบินตะวันออกกลาง
และสายการบินต้นทุนตํ่า ประกอบกับในช่วงไตรมาสที่ 4 ประเทศไทยเกิดปั ญหาทางการเมืองภายในประเทศ ซึ่งส่งผล
กระทบทัง้ ทางตรงและทางอ้อมต่อบริษัทฯ ในปี 2556 บริษัทฯ จึงได้มกี ารจัดหาเงินทุนเพื่อให้เพียงพอสําหรับโครงการ
ลงทุน ที่ผูกพัน ไว้แล้ว เช่น การชําระค่าซื้อเครื่องบินและการชําระเงิน ล่วงหน้ าสําหรับเครื่องบิน ใหม่ตามโครงการจัดหา
เครือ่ งบินของบริษทั ฯ การจัดหาอุปกรณ์การบินสําหรับฝูงบินและการปรับปรุงทีน่ งเครื
ั ่ ่องบิน เป็ นต้น รวมถึงการจัดหาเงินทุน
เพือ่ ใช้ในการบริหารหนี้และใช้เป็ นเงินทุนหมุนเบียนในกิจการอีกส่วนหนึ่ง
ในส่วนของการจัด หาเงิน ทุ น เพื่อ ชําระค่า เครื่อ งบิน บริษัท ฯ ได้จ ดั หาเงิน กู้ระยะยาวด้ว ยวิธีก ารเช่า ซื้อ โดยใช้
เครื่องบินเป็ นหลักทรัพย์ค้าํ ประกัน สําหรับเครื่องบินแอร์บสั A330-300 จํานวน 2 ลํา รับมอบในเดือนมกราคม และเมษายน
และเครื่องบินแอร์บสั A380-800 จํานวน 1 ลํา ซึ่งได้รบั การสนับสนุ นการคํ้าประกันเงินกู้จาก European Export Credit
Agencies (ECAs) รับมอบในเดือนมีนาคม นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เบิก รับเงิน กู้ต่อจากกระทรวงการคลังเพื่อชําระค่าซื้อ
เครือ่ งบินแอร์บสั A380-800 จํานวน 2 ลํา ทีร่ บั มอบในเดือนพฤศจิกายน และธันวาคม
ในส่วนของการจัดหาเงินทุนอื่น ๆ นอกเหนือจากการชําระค่าซื้อเครื่องบินดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ได้ออกและ
เสนอขายตราสารหนี้ ประเภทหุน้ กู้ โดยเสนอขายในวงจํากัด ต่อผูล้ งทุนสถาบันและผูล้ งทุนรายใหญ่จาํ นวนรวมทัง้ สิน้ 9,000
ล้านบาท แบ่งเป็ น หุ้นกู้ครัง้ ที่ 1/2556 จํานวน 5,000 ล้านบาท และหุ้นกู้ครัง้ ที่ 2/2556 จํานวน 4,000 ล้านบาท พร้อมทัง้
จัดหาวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน (Revolving Credit Line) เพิม่ เติมจํานวน 3,000 ล้านบาท จากเดิมที่บริษทั ฯ ได้ทําสัญญาไว้
แล้วจํานวน 19,100 ล้านบาท รวมวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนเป็ นจํานวนทัง้ สิน้ 22,100 ล้านบาท ณ สิน้ ปี 2556 วงเงินดังกล่าว
มีอายุของสัญญาคงเหลือประมาณ 0.1 - 4.2 ปี
ในระหว่างปี 2556 บริษทั ฯ มีการชําระคืนหนี้เงินกู้ยมื ระยะยาวเป็ นเงินทัง้ สิน้ 30,161 ล้านบาท และไถ่ถอนหุน้ กู้
ครัง้ ที่ 3/2551 เป็ นเงิน 2,557 ล้านบาท ณ สิ้น ปี 2556 บริษัทฯ มียอดหนี้ เงินกู้และหนี้สนิ ภายใต้สญ
ั ญาเช่าซื้อเครื่องบิน
เพิม่ ขึน้ จาก 158,685 ล้านบาท ณ สิน้ ปี 2555 เป็ น 176,350 ล้านบาท
ในปี 2556 บริษทั ฯ ได้ดาํ เนินการบริหารความเสีย่ งอันเนื่องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ น ซึง่ เป็ นปั จจัยที่
ไม่สามารถควบคุมได้ โดยใช้หลักการ Natural Hedging และใช้เครื่องมือทางการเงินในการทําธุรกรรมที่เหมาะสม ได้แก่
Cross Currency Swap (CCS) โดย ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2556 บริษัทฯ มีสดั ส่วนเงิน กู้ในสกุ ลหลักภายหลังจากการทํา
CCS ดังนี้ EUR : JPY : THB = 55 : 8 : 37 มีธุรกรรม CCS จํานวน 7 รายการ เป็ นการแปลงหนี้เงินบาทอัตราดอกเบี้ย
ลอยตัวเป็ นหนี้สกุลเงินเยนอัตราดอกเบีย้ คงที่ 1 รายการ และเป็ นการแปลงหนี้สนิ เงินบาทเป็ นหนี้สกุลเงินยูโร อัตราดอกเบีย้
คงที่ 6 รายการ
ในด้านการบริหารความเสีย่ งจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้ โดยใช้เครื่องมือทางการเงินได้แก่ Interest Rate
Swap (IRS) นัน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 สัดส่วนภาระหนี้เงินกู้ ระยะยาวทีเ่ ป็ นอัตราดอกเบีย้ ลอยตัวต่ออัตราดอกเบีย้
คงทีห่ ลังการทําธุรกรรม IRS ประมาณร้อยละ 46 : 54

ส่วนที่ 3-13 หน้าที่ 1

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

ข้อมูลทางการเงิ นโดยสรุป
งบการเงิ นรวม
ปี 2556
งบกําไรขาดทุน
รายได้รวม
ค่าใช้จา่ ยรวม
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 2555

ปี 2554
(ปรับปรุงใหม่)

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

211,605
224,534
(12,929)
(12,047)
(12,000)

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

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

(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)

307,085
250,166
56,919

304,096
234,278
69,818

273,956
211,009
62,947

(ล้านหุน้ )
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2,182.77
10.00
(5.52)
-

2,182.77
10.00
2.85
0.50

2,182.77
10.00
(4.67)
-

(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(เท่า)

(5.7)
(2.3)
(19.0)
3.1

3.0
4.5
9.8
2.3

(5.2)
(0.8)
(14.6)
2.3

หมายเหตุ : มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 ผลประโยชน์ของพนักงานถือปฏิบตั กิ บั งบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีทเ่ี ริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 เป็ นต้นไป
(1) อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ เท่ากับ กําไรก่อนหักดอกเบีย้ และภาษี /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 3-13 หน้าที่ 2

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

ตารางสรุปงบการเงิ นรวมสําหรับระยะ 3 ปี ทีผ่ า่ นมา
หน่ วย : ล้านบาท

รายการ

ปี 2556

ปี 2555

ปี 2554

งบกําไรขาดทุน :
ค่าโดยสารและนํ้าหนักส่วนเกิน
ค่าระวางขนส่ง

172,335

173,458

154,646

23,554

25,857

27,245

ค่าไปรษณียภัณฑ์
กิจการอื่นๆ

961

907

847

9,487

8,901

8,259

ดอกเบีย้ รับและรายได้อ่นื

5,269

4,407

3,345

211,606

213,530

194,342

ค่านํ้ามันเครือ่ งบิน

80,525

80,179

76,389

ค่าใช้จา่ ยผลประโยชน์พนักงาน*

33,109

32,087

31,009

ค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับการบิน

41,182

39,628

37,611

ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจําหน่าย

20,026

20,524

19,989

ค่าเช่าเครือ่ งบินและอะไหล่

4,699

4,552

5,430

ค่าสินค้าและพัสดุใช้ไป

9,625

9,530

9,042

ค่าใช้จา่ ยด้านการตลาด

9,496

6,833

5,885

629

893

733

5,426

771

1,121

10,702

9,169

7,149

9,116

2,260

7,901

รวมค่าใช้จา่ ย

224,535

206,426

202,259

กําไร (ขาดทุน) ก่อนหักภาษีเงินได้

(12,929)

7,104

(7,917)

ค่าใช้จา่ ย (รายได้) ภาษีเงินได้สทุ ธิ

(929)

594

2,245

47

281

35

(12,047)

6,229

(10,197)

จํานวนหุน้ ทีอ่ อกและเรียกชําระแล้ว (ล้านหุน้ )

2,183

2,183

2,183

กําไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุน้ (บาท)

(5.52)

2.85

(4.67)

รวมรายได้

ค่าใช้จา่ ยด้านการประกันภัย
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเครือ่ งบินและสินทรัพย์
ค่าใช้จา่ ยอื่น
ดอกเบีย้ จ่ายและค่าใช้จา่ ยอื่นๆ

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

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

ส่วนที่ 3-13 หน้าที่ 3

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

หน่ วย : ล้านบาท

รายการ

ปี 2556

ปี 2555

ปี 2554

24,798
25,734

30,693
31,163

20,826
9,167

(29,163)

(18,597)

(12,628)

557

183

285

(27,220)

(14,764)

(11,030)

เงินสดรับ (จ่าย) จากหุน้ กู้

6,443

6,830

(1,538)

เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินกูย้ มื ระยะยาว

(7,399)

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน

(7,364)

(13,280)
(12,426)

(9,126)
(19,238)

EBITDAR (1)

27,174

35,574

26,706

EBITDAR ต่อหุน้ (บาท)

12.45

16.30

12.23

งบกระแสเงิ นสด :
กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลีย่ นแปลงใน
สินทรัพย์และหนี้สนิ ดําเนินงาน
เงินสดสุทธิได้มาในกิจกรรมดําเนินงาน

2555

เงินสดจ่ายซือ้ สินทรัพย์
เงินสดรับจากการจําหน่ายสินทรัพย์
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

หมายเหตุ : มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 ผลประโยชน์ของพนักงานถือปฏิบตั กิ บั งบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีทเ่ี ริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 เป็ นต้นไป
(1) EBITDAR เท่ากับ EBITDA + ค่าเช่าเครือ
่ งบินและอะไหล่
EBITDA หมายถึง รายได้-ค่าใช้จา่ ย(ไม่รวมต้นทุนทางการเงิน ภาษี ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจําหน่าย กําไร(ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลีย่ น และ ผลขาดทุน
จากการด้(1)อยค่
าของ สินเท่ทรัากัพบย์แEBITDA
ละเครือ่ งบิ
EBITDAR
+ ค่นาเช่าเครือ่ งบินและอะไหล่
้

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

้

้
หน่ วย : ล้านบาท

ปี 2556

ปี 2555

ปี 2554
(ปรับปรุงใหม่)

11,757
58,485
231,449
307,085
82,369
151,550
250,166
21,828
56,919

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

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

ส่วนที่ 3-13 หน้าที่ 4

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

อัตราส่วนทางการเงิ นสําหรับระยะ 3 ปี ที่ผา่ นมา

รายการ
อัตราส่วนสภาพคล่อง :
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) (1)
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลีย่ (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลีย่ (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)
ระยะเวลาชําระหนี้ (วัน)
Cash Cycle (วัน)
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทํากําไร :
อัตรากําไรขัน้ ต้น (%)
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%)(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 2556

ปี 2555

ปี 2554

1.58
0.33
0.32
12.48
28.85
22.18
16.23
31.42
11.46
33.62

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

17.72
-1.22
1.76
-1031.68
(5.82)
(19.04)

20.21
2.94
1.09
483.18
3.11
9.76

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

(2.25)
3.55
0.69

4.48
12.63
0.74

(0.79)
4.76
0.68

3.10
3.71
0.87
-

2.27
5.32
1.43
17.52

2.26
3.76
1.05
-

หมายเหตุ : มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 ผลประโยชน์ของพนักงานถือปฏิบตั กิ บั งบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีทเ่ี ริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 เป็ นต้นไป
(1) อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่ากับ สินทรัพย์หมุนเวียน / หนี้สนิ หมุนเวียน (ไม่รวมหนี้สนิ ระยะยาวทีถ่ งึ กําหนดชําระภายใน
หนึ่งปี และรายรับด้านการขนส่งทีย่ งั ไม่ถอื เป็ นรายได้)
(2) อัตรากําไรจากการดําเนินงาน เท่ากับ (รายได้จากการขายและให้บริการ - ค่าใช้จา่ ยจากการดําเนินงาน) / รายได้จากการขายและให้บริการ
(3) อัตรากําไรสุทธิ เท่ากับ กําไรสุทธิ / รายได้จากการขายและให้บริการ
(4) อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ เท่ากับ กําไรสุทธิ / ส่วนของผูถ้ อื หุน้ เฉลีย่
(5) อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ เท่ากับ กําไรก่อนหักดอกเบีย้ และภาษี /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 กําไรก่อนหักดอกเบีย้ และภาษี กําไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลีย่ น ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจําหน่าย
(EBITDA) /ดอกเบีย้ จ่ายเครือ่ งบินและอะไหล่)
(8) อัตราส่วนความสามารถในการชําระภาระผูกพันเท่ากับ EBITDA / (การชําระคืนหนี้สนิ ระยะยาว + ดอกเบีย้ จ่าย + ค่าเช่าเครือ่ งบินและอะไหล่)

ส่วนที่ 3-13 หน้าที่ 5

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

ผลการดําเนิ นงานของบริษทั ฯ
ตารางต่ อไปนี้ แสดงการเปรียบเทียบรายได้และค่ าใช้จ่ายของบริษัทฯ 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
ค่าใช้จา่ ยด้านการประกันภัย
ค่าใช้จา่ ยดําเนินงานอื่น
รวมค่าใช้จา่ ยในการดําเนินงาน
กําไรจากการดําเนินงาน
กําไรสุทธิ

ปี 2556

ปี 2555

ปี 2554

32.32
26.57
6.94
0.22
0.21
8.03
4.60
21.11

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

100.00

100.00

100.00

39.03
16.05
19.96
9.70
2.28
4.66
4.60
0.30
4.64
101.22
(1.22)
(5.84)

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)

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

ส่วนที่ 3-13 หน้าที่ 6

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

ผลการดําเนิ นงานในรอบ 5 ปี

ปี 2556
จํานวนเครือ่ งบิน
จํานวนชั ่วโมงปฏิบตั กิ ารบิน
ปริมาณการผลิต
ปริมาณการขนส่ง
อัตราส่วนการบรรทุก
จํานวนผูโ้ ดยสาร
ปริมาณทีน่ ั ่ง
ปริมาณการขนส่งผูโ้ ดยสาร
อัตราส่วนการขนส่งผูโ้ ดยสาร
ปริมาณการผลิตพัสดุภณ
ั ฑ์
ปริมาณการขนส่งพัสดุภณ
ั ฑ์
อัตราส่วนการขนส่งพัสดุภณ
ั ฑ์
จํานวนพนักงาน
กําไร(ขาดทุน)ก่อนหักภาษีเงินได้

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

100
384,069
12,728
8,388
65.9
21,510
85,655
63,479
74.1
5,019
2,565
51.1
25,323
(12,929)

ปี 2555
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

นิ ยามศัพท์ทางด้านการบิ น
 ปริมาณการผลิตรวมคิดเป็ น ตัน-กิโลเมตร คือ ระวางบรรทุกของเครือ่ งบิน คูณ ระยะทางบิน
 ปริม าณการขนส่ง 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 ่
ั ฑ์ คูณ ระยะทางบิน
 ปริมาณการผลิตพัสดุภณ
ั ฑ์คดิ เป็ น ตัน-กิโลเมตร คือ ระวางบรรทุกพัสดุภณ
 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 สูง สุ ด ซึ่ง เครื่อ งบิน สามารถบรรทุ ก ได้ นํ้ า หนั ก ในที่น้ี หมายถึง
นํ้าหนักผูโ้ ดยสาร สัมภาระเกินพิกดั พัสดุและไปรษณียภัณฑ์

ส่วนที่ 3-13 หน้าที่ 7

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

14. การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ ายจัดการ
คําอธิ บายผลการดําเนิ นงานและการวิ เคราะห์ฐานะทางการเงิ นสําหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ของบริ ษทั
การบิ นไทย จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย

1. บทสรุปผูบ้ ริ หาร
ภาพรวมของเศรษฐกิจโลกในปี 2556 ปรับตัวดีขน้ึ อย่างค่อยเป็ นค่อยไปถึงแม้เศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกา
ยังชะลอตัว แต่เศรษฐกิจของกลุ่มสหภาพยุโรปเริม่ ฟื้ นตัวจากภาวะถดถอยเริม่ ตัง้ แต่ในไตรมาส 2 และต่อเนื่องมาจนถึงช่วง
ครึ่งปี หลัง ส่วนประเทศในเอเชียส่วนใหญ่ ปรับตัวดีข้นึ จากปี 2555 โดยมีปัจจัยหลักจากการฟื้ นตัวของภาคการส่งออก
ประกอบกับการใช้นโยบายของภาครัฐ อาทิเช่น นโยบายกระตุน้ เศรษฐกิจภาครัฐของประเทศญี่ป่ ุนและประเทศจีน เป็ นต้น
ส่งผลให้ความต้องการเดินทาง และการขนส่งสินค้าทางอากาศของโลก มีการขยายตัวจากปี ก่อน โดยมีอตั ราการเติบโตโดย
เฉลีย่ ของปริมาณการขนส่งด้านผูโ้ ดยสารร้อยละ 5.2 และมีการเติบโตโดยเฉลีย่ ของปริมาณการขนส่งสินค้าและพัสดุภณ
ั ฑ์
เพิม่ จากปี 2555 ร้อยละ 1.4 สําหรับสายการบินในเอเชียแปซิฟิกซึ่งบริษทั ฯ เป็ นหนึ่งในสายการบินของกลุ่มนี้ มีปริมาณ
การขนส่งด้านผูโ้ ดยสารในเส้นทางบินต่างประเทศสูงขึน้ จากปี ก่อนร้อยละ 5.2 ขณะทีก่ ารชะลอตัวของการผลิตและส่งออก
สินค้าในภูมภิ าคส่งผลให้การขนส่งสินค้าทางอากาศของสายการบินในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟิกลดลงร้อยละ 0.6 แต่เป็ นการ
ลดลงในอัตราทีต่ ่าํ กว่าในช่วง 2 ปี ทผ่ี า่ นมา
สําหรับภาวะเศรษฐกิจไทย ขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงตามการชะลอตัวของการบริโภคและการลงทุน ซึ่งยังคงมี
ความกังวลต่อสถานการณ์ ทางเศรษฐกิจและการเมืองภายในประเทศ การส่งออกฟื้ นตัวได้ช้าเนื่องจากบางอุตสาหกรรม
ประสบปั ญหาขาดแคลนวัตถุดบิ รวมทัง้ มีขอ้ จํากัดด้านเทคโนโลยี ประกอบกับภาครัฐมีบทบาทในการกระตุ้นเศรษฐกิจ
น้ อยลง อย่างไรก็ดี ภาคการท่องเที่ยวมีอตั ราขยายตัวสูงและเป็ น แรงขับ เคลื่อนเศรษฐกิจที่สําคัญ ในปี 2556 ถึงแม้ใน
ไตรมาส 4 การขยายตัวชะลอลงจากการบังคับใช้กฎหมายด้านการท่องเที่ยวของจีน ตัง้ แต่ เดือนตุ ลาคม 2556 รวมถึง
ผลกระทบจากเหตุการณ์ทางการเมืองในประเทศ
บริษทั ฯ ได้ดําเนินการตามทิศทางองค์กรและกลยุทธ์ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน
และเสริมสร้างความยังยื
่ นให้กบั องค์กรในระยะยาวโดยการเป็ นกลุ่มธุรกิจการบินชัน้ นําในภูมภิ าคเอเชีย โดยในปี 2556 ได้
มีการดําเนินการตามแผนระยะยาวโดยได้รบั มอบเครื่องบินใหม่รวม 17 ลํา และปลดระวางเครื่องบินเนื่องจากมีอายุการใช้
งานมาก 6 ลํา และส่งคืนผูเ้ ช่าเนื่องจากสิน้ สุดสัญญาเช่า 5 ลํา มีการขยายเครือข่ายเส้นทางบินและฝูงบิน มุ่งเน้นเส้นทาง
ภูมภิ าค โดยเปิ ดเส้นทางบินใหม่สเู่ มืองเซนได ประเทศญี่ป่ ุน และเปิ ดเส้นทางบินระหว่างประเทศของหน่ วยธุรกิจการบินไทย
สมายล์ ไปยังเมืองมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า เมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว เมืองฉงชิง่ และเมืองฉางซา ประเทศจีน และได้
จดทะเบียนก่อตัง้ บริษทั ไทยสมายล์แอร์เวย์ จํากัด เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2556 เป็ นบริษทั ย่อยเพื่อให้เป็ นบริษทั ที่สามารถ
บริหารจัดการได้อย่างอิสระและคล่องตัว มีการบินไทยถือหุน้ ร้อยละ 100 ซึ่งเป็ นการดําเนินงานตามกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจองค์กร
(Corporate Portfolio Strategy) ในการสร้างการเติบโตอย่างยังยื
่ น สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าให้ครบ
ทุกกลุ่มโดยมีเป้ าหมายรองรับลูกค้าในกลุ่มระดับกลาง และเป็ นการขยายโอกาสรองรับการเปิ ดเสรีการบินอาเซียน ซึ่งคาดว่า
บริษทั ไทยสมายล์แอร์เวย์ จํากัด จะสามารถเริม่ ทําการบินด้วยรหัสสายการบินใหม่ได้ในช่วงไตรมาส 3 ของปี 2557
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังคงให้ความสําคัญกับการบริหารความเสีย่ งขององค์กร โดยการจัดทําประกันความเสีย่ งจาก
การเปลีย่ นแปลงของราคานํ้ามันในเชิงรุก เพื่อให้ราคานํ้ามันอยูใ่ นกรอบทีป่ ระมาณการไว้ การบริหารความเสีย่ งจากความ
ผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ โดยจัดให้รายจ่ายเป็ นสกุลเดียวกับรายได้ให้มากทีส่ ดุ (Natural Hedging)
อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ในส่วนของค่าเงินบาททีแ่ ข็งค่าอย่างรุนแรงในรอบปี 2556 บริษทั ฯ มีนโยบายขยายสัดส่วน
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รายได้ท่เี ป็ นเงินบาทเพิม่ ขึ้นเพื่อสร้างสมดุล และลดผลกระทบที่เกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนอีกทางหนึ่ง
รวมทัง้ พิจารณาการกูเ้ งินพร้อมกับปรับโครงสร้างเงินกูใ้ ห้มสี กุลเงินสอดคล้องกับเงินสดสุทธิจากการดําเนินงาน
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ธุรกิจการบินในปี 2556 จะมีการเติบโต แต่การแข่งขันได้ทวีความรุนแรงยิง่ ขึน้ ทัง้ จากการ
เข้าสูต่ ลาดของสายการบินรายใหม่ ทัง้ สายการบินพรีเมียมและสายการบินต้นทุนตํ่าทัง้ ภายในและต่างประเทศ รวมทัง้ สาย
การบินต่างๆ ก็ได้รบั มอบเครื่องบินใหม่เพิม่ ขึน้ เช่นเดียวกับบริษทั ฯ ที่ได้มกี ารรับมอบเครื่องบินใหม่มากกว่าเครื่องบินที่
ปลดระวาง เป็ นผลให้ปริมาณการผลิตในปี 2556 สูงกว่าปี ก่อน โดยปริมาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสารสูงกว่าปี ก่อนร้อยละ 8.1
ซึง่ สูงกว่าอัตราเติบโตเฉลีย่ ของทัง้ อุตสาหกรรมและของภูมภิ าคเอเชียแปซิฟิก ทําให้ในระยะสัน้ บริษทั ฯ ยังไม่สามารถเพิม่
ปริมาณการขนส่งผู้โดยสารได้ทนั ในอัตราเดียวกัน มีผลทําให้อตั ราการบรรทุกผูโ้ ดยสาร (Cabin Factor) เฉลี่ยลดลงจาก
ร้อยละ 76.6 ในปี 2555 เหลือร้อยละ 74.1 สําหรับการขนส่งสินค้าซึ่งได้รบั ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยตัง้ แต่ปี
2554 รวมทัง้ ปริมาณการผลิตของพืน้ ทีใ่ ต้ทอ้ งเพิม่ ขึน้ จากการเพิม่ ขึน้ ของเครื่องบินโดยสารของหลายสายการบิน ก่อให้เกิด
การแข่งขันและช่วงชิงส่วนแบ่งตลาดที่รุนแรงเพิม่ ขึน้ ประกอบกับปริมาณการส่งออกสินค้าจากทัวทุ
่ กภูมภิ าคในเส้นทางที่
บริษทั ฯทําการบิน มีอตั ราการเติบโตตํ่ากว่าที่ได้คาดหมายไว้ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ปริมาณการผลิตด้านพัสดุภณ
ั ฑ์เพิม่ ขึน้ จาก
ปี ก่อนร้อยละ 2.6 ซึ่งเป็ นผลมาจากการรับมอบเครื่องบินใหม่ ในขณะทีป่ ริมาณการขนส่งสินค้าลดลงจากปี ก่อนร้อยละ 3.3
ทําให้อตั ราส่วนการขนส่งพัสดุภณ
ั ฑ์ (Freight Load Factor) เฉลีย่ ลดลงจากร้อยละ 54.2 ในปี 2555 เหลือร้อยละ 51.1 ในปี 2556
ท่ า มกลางการแข่ง ขัน ที่รุน แรง การแข็ง ค่ า ของเงิน บาทในรอบปี 2556 ยัง เป็ นปั จ จัย ลบที่ก ระทบต่ อ ผลการ
ดําเนินงานอีกปั จจัยหนึ่ง เนื่องจากบริษทั ฯ มีสดั ส่วนรายได้ทเ่ี ป็ นเงินตราต่างประเทศถึงประมาณร้อยละ 70 ซึ่งการแข็งค่า
ของเงินบาททําให้รายได้จากการขายและการให้บริการเมื่อคิดเป็ นเงินบาทลดลงถึงร้อยละ 4.3 เมื่อเปรียบเทียบกับอัตรา
แลกเปลี่ยนในปี 2555 ขณะที่ค่าใช้จ่ายของบริษทั ฯ มีสดั ส่วนทีเ่ ป็ นเงินตราต่างประเทศน้อยกว่ารายได้ ดังนัน้ ผลกระทบ
จากการแข็งค่าเงินบาท จึงมีผลทําให้ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานลดลงเพียงร้อยละ 1.1 นอกจากนัน้ ในช่วงไตรมาสสุดท้าย
ปั ญหาการเมืองภายในประเทศ และการบังคับใช้กฎหมายด้านการท่องเทีย่ วของจีนซึง่ มีผลกระทบต่อราคาทัวร์ต่างประเทศ
ทําให้นักท่องเที่ยวจีนซึ่งเป็ นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่อตั ราการเติบโตสูงอย่างต่อเนื่องลดลง ทําให้จํานวนผูโ้ ดยสารโดยรวมของ
บริษทั ฯ ในไตรมาส 4 ลดลงจากไตรมาส 4 ปี 2555 ถึงร้อยละ 3.5 ทัง้ ทีใ่ นช่วง 9 เดือนแรกของปี 2556 เพิม่ ขึน้ จากปี 2555
ถึงร้อยละ 7.1 บริษทั ฯ ได้ตระหนักถึงผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ จึงได้ปรับลดกําลังการผลิตให้เหมาะสมกับปริมาณความต้องการ
เดินทางของผูโ้ ดยสาร ควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างเข้มงวด รวมทัง้ ชะลอการลงทุนในส่วนทีไ่ ม่กระทบกับการให้บริการและความ
ปลอดภัย โดยมีการติดตามประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชดิ แต่อย่างไรก็ตาม ผลกระทบดังกล่าวส่งผลให้การดําเนินงาน
ของบริษทั ฯ ในไตรมาส 4 ขาดทุนจากการดําเนินงานถึง 2,322 ล้านบาท
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ขาดทุนก่อนอัตราแลกเปลีย่ นและภาษีเงินได้ ไม่รวมผลขาดทุนจากด้อยค่าของสินทรัพย์
และเครือ่ งบิน จํานวน 3,608 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี ก่อนทีม่ กี าํ ไรก่อนอัตราแลกเปลีย่ นและภาษีเงินได้ 4,662 ล้านบาท
เมื่อรวมกับผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์และเครื่องบินเป็ นจํานวนสูงถึง 5,426 ล้านบาท และขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศจํานวน 3,895 ล้านบาท ทําให้ในปี 2556 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ขาดทุนสุทธิ 12,000 ล้าน
บาท ขณะทีป่ ี 2555 มีกาํ ไรสุทธิ 6,510 ล้านบาท

2. คําอธิ บายและวิ เคราะห์ผลการดําเนิ นงานปี 2556
งบการเงินรวมของปี 2556 ประกอบด้วยงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินของบริษทั ย่อย 5 บริษทั ได้แก่
1) บริษทั ไทย-อะมาดิอุสเซาท์อสี ต์เอเชีย จํากัด 2) บริษทั วิงสแปน เซอร์วสิ เซส จํากัด 3) บริษทั ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จํากัด
4) บริษทั ทัวร์เอือ้ งหลวง จํากัด และ 5) บริษทั ไทยสมายล์แอร์เวย์ จํากัด ซึง่ จดทะเบียนจัดตัง้ บริษทั เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม
2556 ด้วยทุนจดทะเบียน 1,800 ล้านบาท โดยบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ถือหุ้น ร้อยละ 100 แต่ยงั ไม่ได้เริม่
ให้บริการด้วยรหัสสายการบินของตนเอง
ทัง้ นี้ งบการเงินปี 2556 ไม่ได้รวมบริษทั สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน) เป็ นบริษทั ย่อย เนื่องจากตัง้ แต่วนั ที่
18 มกราคม 2556 มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการบริษทั ชุดใหม่ ซึ่งมีจํานวนกรรมการรวมเพิม่ ขึน้ ทําให้บริษทั ฯ ไม่มอี ํานาจ
ควบคุมผ่านคณะกรรมการบริษทั สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน) ดังนัน้ เพือ่ ให้การเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของ
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ทัง้ 2 ปี มคี วามชัดเจนขึน้ บริษทั ฯ จึงได้จดั ทําข้อมูลงบกําไรขาดทุนปี 2555 (ไม่รวมนกแอร์) เพื่อการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ดังนี้
ตารางแสดงข้อมูลทางการเงิ นที่สาํ คัญ (Financial Performance) – งบการเงิ นของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย

หน่ วย : ล้านบาท

2556

รายได้จากการขายหรือการให้บริการ
หัก ค่าใช้จา่ ยในการดําเนินงาน
กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงาน
บวก รายได้อ่นื
หัก ค่าใช้จา่ ยอื่น
หัก ต้นทุนทางการเงิน

รวม
นกแอร์

206,336 209,123
209,232 202,967
(2,896)
6,156
5,269
4,407
(76)
65
6,057
5,836

กําไร(ขาดทุน)ก่อนอัตราแลกเปลี่ยนฯ
และภาษี เงิ นได้
หัก ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ
สินทรัพย์และเครือ่ งบิน
บวก กําไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลีย่ น
เงินตราต่างประเทศ
กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ ส่วนที่เป็ น
ของบริ ษทั ใหญ่
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุน้
(บาท)
EBITDA
(ล้านบาท)

งบการเงิ นรวม
ปี 2555
เปลี่ยนแปลง
ไม่รวม
ล้าน
%
นกแอร์
บาท
-2,787
-1.3 201,384
+6,265
+3.1 195,631
-9,052 -147.0
5,753
+862 +19.6
4,334
-141 -216.9
(183)
+221
+3.8
5,836

เปลี่ยนแปลง
ล้านบาท
%
+4,952
+13,601
-8,649
+935
+107
+221

+2.5
+7.0
-150.3
+21.6
+58.5
+3.8

(3,608)

4,662

-8,270

-177.4

4,434

-8,042

-181.4

5,426

771

+4,655

+603.8

771

+4,655

+603.8

(3,895)
(12,929)
(12,000)

3,213
7,104
6,510

-7,108
-20,033
-18,510

-221.2
-282.0
-284.3

3,212
6,875
6,297

-7,107
-19,804
-18,297

-221.3
-288.1
-290.6

(12,047)
(5.52)
22,474

6,229
2.85
31,022

-18,276
-8.37
-8,548

-293.4
-293.7
-27.6

6,251
2.86
30,699

-18,298
-8.38
-8,225 +

-292.7
-293.0
-26.8

อัตรากําไร(ขาดทุน)จากการ
ดําเนินงาน

(%)

(1.4)

2.9

-4.3

2.9

-4.3

EBITDA Margin

(%)

10.9

14.8

-3.9

15.2

-4.3

(5.8)

3.1

-8.9

3.1

-8.9

อัตรากําไร(ขาดทุน)สุทธิต่อรายได้จาก
การขายหรือการให้บริการ
(%)

หมายเหตุ : EBITDA = รายได้ – ค่าใช้จา่ ย (ไม่รวมต้นทุนทางการเงิน ภาษี ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจําหน่าย กําไร(ขาดทุน)จากอัตรา
แลกเปลีย่ น และผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์และเครือ่ งบิน

ผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ในปี 2556 เปรียบเทียบกับปี 2555 ไม่รวมนกแอร์ ขาดทุนจากการ
ดําเนินงาน 2,896 ล้านบาท ในขณะทีป่ ี ก่อนมีกาํ ไร 5,753 ล้านบาท เนื่องจาก
- รายได้จากการขายและการให้บริการเพิม่ ขึน้ 4,952 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.5 สาเหตุทท่ี ําให้รายได้เพิม่ ขึน้ ใน
อัตราตํ่าเนื่องจากการแข่งขันทีร่ ุนแรง และการบังคับใช้กฎหมายด้านการท่องเทีย่ วของจีน รวมทัง้ ผลกระทบการชุมนุ มทาง
การเมืองในไตรมาส 4 ทําให้จาํ นวนผูโ้ ดยสารในไตรมาส 4 ซึ่งเป็ นฤดูกาลท่องเทีย่ วลดลงจากปี ก่อน เป็ นผลให้ปริมาณการ
ขนส่งรวม (RTK) เพิม่ ขึน้ เพียงร้อยละ 1.9 ประกอบกับการแข็งค่าของเงินบาทเมื่อเทียบกับปี ก่อน ทําให้รายได้สว่ นใหญ่ซ่งึ
เป็ นเงินตราต่างประเทศเมื่อแปลงเป็ นเงินบาทลดลงประมาณ ร้อยละ 4.3 โดยเฉพาะอย่างยิง่ เงินเยนญี่ป่ ุนซึ่งเป็ นหนึ่งใน
ส่วนที่ 3-14 หน้าที่ 3

รายได้สกุลหลักของบริษทั ฯ โดยมีรายได้จากค่าโดยสารและนํ้าหนักส่วนเกินสูงขึน้ 6,849 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.1 สาเหตุ
สําคัญเนื่องจากปริมาณการขนส่งผูโ้ ดยสารเพิม่ ขึน้ แต่รายได้จากผูโ้ ดยสารต่อหน่ วยตํ่ากว่าปี ก่อน และรายได้จากหน่ วย
ธุรกิจและกิจการอื่นสูงขึน้ 334 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.6 แต่รายได้คา่ ระวางขนส่งและไปรษณียภัณฑ์ลดลง 2,231 ล้านบาท
หรือร้อยละ 8.3 สาเหตุใหญ่เนื่องจากการแข่งขันที่รุนแรงทําให้ทงั ้ ปริมาณการขนส่งสินค้าและพัสดุภณ
ั ฑ์และรายได้จาก
พัสดุภณ
ั ฑ์เฉลีย่ ต่อหน่วยตํ่ากว่าปี ก่อน
- ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานเพิม่ ขึน้ ถึง 13,601 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.0 เนื่องจากปริมาณการผลิตรวม (ATK)
เพิ่ม ขึ้นจากปี ก่อนร้อยละ 5.9 ถึงแม้ผลจากการแข็งค่าของเงินบาทจะทําให้ค่าใช้จ่ายลดลงประมาณร้อยละ 1.1 โดยมี
ค่าใช้จ่ายสําคัญทีม่ อี ตั ราเติบโตสูงกว่าปริมาณการผลิต ได้แก่ ค่าซ่อมแซมและซ่อมบํารุงอากาศยาน ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับการ
ขายและโฆษณา ค่าเช่าเครือ่ งบินและอะไหล่ และค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับนักบินและลูกเรือ
ในปี 2556 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ขาดทุนก่อนอัตราแลกเปลีย่ นและภาษีเงินได้ ไม่รวมผลขาดทุนจากการด้อย
ค่าของเครื่องบินและสินทรัพย์จํานวน 3,608 ล้านบาท ในขณะที่ปีก่อนมีกําไร 4,662 ล้านบาท นอกจากนี้มผี ลขาดทุนจาก
การด้อยค่าของเครื่องบินและสินทรัพย์อ่นื ซึ่งเป็ นค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ เพียงครัง้ เดียว จํานวน 5,426 ล้านบาท และผลขาดทุน
จากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ 3,895 ล้านบาท เป็ นผลให้บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ขาดทุนสุทธิ 12,000 ล้านบาท
เปรียบเทียบกับปี ก่ อนที่มกี ําไรสุทธิ 6,297 ล้านบาท โดยเป็ น ขาดทุน สุท ธิส่วนที่เป็ นของบริษัท ใหญ่ 12,047 ล้านบาท
คิดเป็ นขาดทุนต่อหุน้ 5.52 บาท เปรียบเทียบกับปี ก่อนซึง่ มีกาํ ไรต่อหุน้ 2.86 บาท
กําไรก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษี ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจําหน่าย (EBITDA) เท่ากับ 22,474 ล้านบาท ลดลง
จากปี ก่อน 8,225 ล้านบาท หรือร้อยละ 26.8 โดยมี EBITDA Margin ร้อยละ 10.9 ลดลงจากปี ก่อนทีเ่ ท่ากับร้อยละ 15.2
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ตารางแสดงข้อมูลการดําเนิ นงานที่สาํ คัญ (Operating Performance) เฉพาะบริ ษทั การบิ นไทย จํากัด (มหาชน)

เฉพาะ บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)
ปริมาณการผลิตรวม
ปริมาณการขนส่งรวม
อัตราส่วนการบรรทุก
รายได้รวมทัง้ ระบบเฉลี่ยต่อหน่ วย
จํานวนผู ้โดยสาร
ปริมาณการผลิตด้านผู ้โดยสาร
ปริมาณการขนส่งผู ้โดยสาร
อัตราส่วนการบรรทุกผู ้โดยสาร
รายได้จากผู ้โดยสารเฉลี่ยต่อหน่ วย
ปริมาณการผลิตด้านพัสดุภณั ฑ์
ปริมาณการขนส่งพัสดุภณั ฑ์
อัตราส่วนการขนส่งพัสดุภณั ฑ์
นํ้าหนักพัสดุภณั ฑ์ขนส่ง
รายได้จากพัสดุภณั ฑ์เ ฉลี่ยต่อหน่ วย
ชัวโมงปฏิ
บ ัติการบิน
่
อัตราการใช้ประโยชน์ เ ครื่องบินเฉลี่ย
จํานวนเทีย่ วบิน

(ล้านตัน-กิโลเมตร)
(ล้านตัน-กิโลเมตร)
(%)
(บาท/ตัน-กม.)
(ล้านคน)
(ล้านทีน่ ่ัง-กิโลเมตร)
(ล้านคน-กิโลเมตร)
(%)
(บาท/คน-ก.ม.)
(ล้านตัน-กิโลเมตร)
(ล้านตัน-กิโลเมตร)
(%)
(พันกก.)
(บาท/ตัน-กม.)
(ชัวโมง)
่
(ชัวโมง/ลํ
า/วัน)
่
(เทีย่ วบิน)

2556

2555

12,728
8,388
65.9
23.05
21.51
85,655
63,479
74.1
2.65
5,019
2,565
51.1
655,570
9.22
384,069
11.2
97,438

12,023
8,229
68.4
23.37
20.61
79,231
60,679
76.6
2.72
4,892
2,653
54.2
679,132
9.78
364,536
11.5
90,447

อัตรา
เปลี่ยนแปลง
+5.9%
+1.9%
-2.5
-1.4%
+4.4%
+8.1%
+4.6%
-2.5
-2.6%
+2.6%
-3.3%
-3.1
-3.5%
-5.7%
+5.4%
-2.6%
+7.7%

รายได้
ในปี 2556 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีรายได้รวม 211,605 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน 1,925 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 0.9 เป็ นผลมาจากงบการเงินรวมปี ก่อนได้รวมรายได้ของนกแอร์ทงั ้ จํานวน หากไม่รวมรายได้ของนกแอร์ บริษทั ฯ
และบริษทั ย่อย จะมีรายได้เพิม่ ขึน้ 5,887 ล้านบาทโดยมีรายละเอียดของรายได้ดงั นี้
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ตารางแสดงรายได้ – งบการเงิ นของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย
งบการเงิ นรวม
2556

%ของ

รวม

%ของ

ปี 2555
เปลี่ยนแปลง
ไม่รวม

รายได้ นกแอร์ รายได้ ล้าน
บาท
รวม
รวม

%

นกแอร์

%ของ
รายได้

เปลี่ยนแปลง
ล้านบาท

%

รวม

รายได้จากกิ จการขนส่ง
ค่าโดยสารและค่านํ้าหนักส่วนเกิน

172,335

ค่าระวางขนส่งและไปรษณียภัณฑ์

24,515

รวมรายได้จากกิ จการขนส่ง

196,850

81.4 173,458

81.2

-1,123

-0.6 165,486

80.4

+6,849

+4.1

11.6

26,764

12.6

-2,249

-8.4

26,746

13.0

-2,231

-8.3

93.0 200,222

93.8

-3,372

-1.7 192,232

93.4

+4,618

+2.4

รายได้จากหน่วยธุรกิจ

7,256

3.4

6,709

3.1

+547

+8.2

6,709

3.3

+547

+8.2

รายได้จากกิจการอื่นๆ

2,230

1.1

2,192

1.0

+38

+1.7

2,443

1.2

-213

-8.7

97.5 209,123
0.3
497

97.9
0.2

-2,787
+19

-1.3 201,384
+3.8
456

97.9
0.2

+4,952
+60

+2.5
+13.2

1.1

+1,439

+62.7

-

+722

-

0.8

-1,584

-100.0

-

+298

-

100.0

+5,887

+2.9

รวมรายได้จากการขายหรือการ
ให้บริ การ
ดอกเบีย้ รับ
รายได้อ่นื

206,336
516
3,733

1.8

2,326

1.1

+1,407

+60.5

2,294

กําไรจากรายการแทนการจําหน่าย

722

0.3

-

-

+722

-

-

กําไรจากการซือ้ ธุรกิจ

-

-

1,584

0.8

-1,584

298

0.1

-

-

+298

-100.0

1,584

กําไรจากการเปลีย่ นสภาพเงิน
เงินลงทุน
รวมรายได้

211,605

100.0 213,530 100.0

-1,925

-

-

-0.9 205,718

รายได้จากกิ จการขนส่ง ซึง่ คิดเป็ นร้อยละ 93.0 ของรายได้รวม มีจาํ นวนรวมทัง้ สิน้ 196,850 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จาก
ปี ก่อน 4,618 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.4 โดยส่วนหนึ่งเกิดจากการพัฒ นาระบบงานบัญ ชีรายได้บตั รโดยสาร (Passenger
Revenue Accounting) ทําให้การรับรูร้ ายได้ค่าบัตรโดยสารสามารถบันทึกแยกบัญชีรายได้และค่านายหน้า (Commission)
ขณะทีร่ ะบบงานเดิมบันทึกเป็ นรายได้สุทธิ (รายได้หกั ค่านายหน้า) ซึ่งในปี น้ีมคี ่านายหน้า จํานวน 2,689 ล้านบาท บันทึก
ไว้ในรายได้ค่าโดยสาร และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขายและโฆษณา มีผลทําให้รายได้ค่าโดยสารเพิม่ ขึน้ ในจํานวนเดียวกับ
ค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับการขายและโฆษณาโดยไม่มผี ลกับกําไรขาดทุน
 รายได้ค่าโดยสารและค่านํ้าหนักส่วนเกิ น
รายได้ค่าโดยสารและค่านํ้ าหนักส่วนเกิน 172,335 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 6,849 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.1 เป็ น
ผลจากในปี น้ี บริษัทฯ รับรู้รายได้ค่านายหน้ าการขายบัตรโดยสาร (Sales Commission) ที่จ่ายให้ตวั แทนขาย จํานวน
2,679 ล้านบาท จากการพัฒนาระบบงานบัญชีรายได้บตั รโดยสารใหม่ดงั กล่าวข้างต้น และมีปริมาณการขนส่งผูโ้ ดยสาร
(Revenue Passenger - Kilometer : RPK) เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 4.6 คิดเป็ นเงินประมาณ 7,400 ล้านบาท ในขณะทีร่ ายได้จาก
ผูโ้ ดยสารเฉลีย่ ต่อหน่วย (รวมค่าธรรมเนียมชดเชยค่านํ้ามันและค่าเบีย้ ประกันภัย) ลดลง 0.07 บาท หรือร้อยละ 2.6 ซึง่ เป็ น
ผลมาจากการแข็งค่าเงินบาท เมื่อเทียบกับอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศในปี 2555 ทําให้รายได้ต่อหน่ วยเมื่อคิดเป็ น
เงินบาทลดลงประมาณ 0.13 บาท หรือคิดเป็ นเงินประมาณ 8,071 ล้านบาท โดยแบ่งรายได้ตามภูมภิ าค ได้ดงั นี้
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ตารางแสดงข้อมูลรายได้ค่าโดยสารและค่านํ้าหนักส่วนเกิ น จําแนกตามภูมิภาค – งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
หน่ วย : ล้านบาท
รายได้ค่าโดยสารและค่านํ้าหนักส่วนเกิ น
ภูมภิ าค
ข้ามทวีป
ภายในประเทศ
เทีย่ วบินแบบไม่ประจํา
ค่าประกันภัยเรียกเก็บจากผูโ้ ดยสาร
ค่าธรรมเนียมชดเชยนํ้ามันเรียกเก็บจากผูโ้ ดยสาร
รวมรายได้ค่าโดยสารและค่านํ้าหนักส่วนเกิ น

2556

66,986
54,945
14,336
462
1,876
33,730
172,335

2555

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

เปลี่ยนแปลง
ล้านบาท
%
+
+
+
+
+

1,242
1,067
355
291
314
4,872
6,849

+
+
+
+
+

1.9
2.0
2.4
38.6
20.1
16.9
4.1

- รายได้ค่าโดยสารและค่านํ้ าหนักส่วนเกินสําหรับเส้นทางบินในภูมภิ าคเอเชีย มีจํานวน 66,986 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากปี ก่อน 1,242 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.9 ในปี 2556 บริษ ทั ฯ ได้ป รับ แผนเครือ ข่า ยการบิน ให้ส อดคล้อ งกับ
ยุท ธศาสตร์ก ารพัฒ นาเครือ ข่า ยการบิน ให้ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางการบินในภูมภิ าคเอเชีย โดยได้ปรับเส้นทางบิน เพิม่
ความถี่ และความจุ รวมทัง้ เปิ ดจุดบินใหม่ไปยังเมืองเซนได ประเทศญีป่ ่ ุน เมืองฉงชิง่ เมืองฉางซา ประเทศจีน เมืองมัณฑะเลย์
ประเทศพม่า และเมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว ทําให้ปริมาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสารเพิม่ ขึน้ 3,883 ล้านทีน่ งั ่ -กิโลเมตร หรือ
ร้อยละ 11.5 อย่างไรก็ตาม ถึงแม้บริษทั ฯ จะสามารถขนส่งผูโ้ ดยสารได้เพิม่ ขึน้ แต่ผลจากการแข่งขันอย่างรุนแรง โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ในตลาดอินเดีย และตะวันออกกลาง ประกอบกับการทีป่ ระเทศจีนออกกฎหมายการท่องเทีย่ วฉบับใหม่ซง่ึ มีผลบังคับ
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2556 ส่งผลให้จาํ นวนนักท่องเทีย่ วจีนซึง่ เป็ นกลุ่มนักท่องเทีย่ วทีม่ อี ตั ราเติบโตสูง ลดลงในไตรมาส 4
ทําให้อตั ราการเพิม่ ขึน้ ของปริมาณการขนส่งตํ่ากว่าปริมาณการผลิต โดยปริมาณการขนส่งผูโ้ ดยสารเพิม่ ขึน้ 2,431 ล้านคนกิโลเมตร หรือร้อยละ 9.5 เป็ นผลให้อตั ราการบรรทุกผู้โดยสารเฉลี่ยลดลงจากร้อยละ 75.7 ในปี 2555 เป็ น 74.3 ในปี 2556
นอกจากนัน้ ในส่วนของรายได้ ผลจากการแข็งค่าเงินบาทเมื่อเปรียบเทียบกับเงินสกุล ต่าง ๆ ในภูมภิ าค โดยเฉพาะอย่างยิง่
เงินเยนญีป่ ่ นุ และรูปีอนิ เดีย ทําให้รายได้เมือ่ คํานวณเป็ นเงินบาทลดลง
- รายได้ค่าโดยสารและค่านํ้ าหนักส่วนเกินสําหรับเส้นทางบินข้ามทวีป มีจํานวน 54,945 ล้านบาท เพิม่ ขึน้
จากปี ก่อน 1,067 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.0 โดยในปี 2556 บริษทั ฯ ได้เพิม่ ความถีใ่ นเส้นทางทีม่ คี วามต้องการเดินทางสูง และ
ขยายความร่วมมือกับสายการบินพันธมิตรในการให้บริการเส้นทางบินข้ามทวีปเพิม่ ขึน้ ทําให้ปริมาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสาร
เพิม่ ขึน้ 2,4444 ล้านทีน่ ง-กิ
ั ่ โลเมตร หรือร้อยละ 6.0 ในส่วนของปริมาณการขนส่งผูโ้ ดยสารเพิม่ ขึน้ 319 ล้านคน-กิโลเมตร หรือ
ร้อยละ 1.0 เป็ นผลให้อตั ราการบรรทุกผูโ้ ดยสารเฉลีย่ ลดลงจากร้อยละ 77.5 ในปี 2555 เป็ น 73.8 ในปี 2556
- รายได้ค่าโดยสารและค่านํ้ าหนักส่วนเกินสําหรับเส้นทางบินในประเทศ มีจํานวน 14,336 ล้านบาท ลดลง
จากปี ก่อน 355 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.4 เป็ นผลมาจากรายได้ต่อหน่ วยลดลงโดยมีสาเหตุสาํ คัญจากการแข่งขันในตลาดจาก
สายการบินต้นทุนตํ่าที่มกี ารลดราคาและแย่งส่วนแบ่งตลาด โดยในปี น้ีบริษัทฯ ได้เพิม่ ความถี่ในเส้นทางที่มคี วามต้องการ
เดินทางสูง โดยให้การบินไทยสมายล์บนิ เสริมและบินทดแทนในบางเส้นทาง ทําให้เส้นทางบินในประเทศมีปริมาณการผลิตด้าน
ผูโ้ ดยสารเพิม่ ขึน้ 193 ล้านที่นัง่ -กิโลเมตร หรือร้อยละ 4.2 และปริมาณการขนส่งผูโ้ ดยสารเพิม่ ขึน้ 93 ล้านคน-กิโลเมตร หรือ
ร้อยละ 2.7 เป็ นผลให้อตั ราการบรรทุกผูโ้ ดยสารลดลงจากร้อยละ 76.9 ในปี 2555 เหลือร้อยละ 75.7 ในปี 2556
- รายได้ค่าธรรมเนียมชดเชยค่านํ้ามันเรียกเก็บจากผูโ้ ดยสาร มีจาํ นวน 33,730 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 4,872 ล้าน
บาท หรือร้อยละ 16.9 เนื่องจากจํานวนผูโ้ ดยสารเพิม่ ขึน้ และการปรับค่าธรรมเนียมชดเชยค่านํ้ามันเพิม่ ขึน้ ตามราคานํ้ามันได้ม ี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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 รายได้ค่าระวางขนส่งและค่าไปรษณี ยภัณฑ์
รายได้จากค่าระวางขนส่งและค่าไปรษณี ยภัณฑ์ 24,515 ล้านบาท ลดลง 2,231 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.3
เนื่องจากการแข่งขันด้านราคาอย่างรุนแรง ปริมาณพืน้ ทีใ่ นตลาดทีม่ อี ตั ราการเติบโตสูงกว่าอัตราการเติบโตของความต้องการ
ใช้บริการขนส่ง (Over supply) และการช่วงชิงส่วนแบ่งการตลาดทัง้ ในระหว่างการขนส่งสินค้า ทัง้ ทางทะเล ทางบก และทาง
อากาศ และระหว่างสายการบิน ทําให้รายได้จากพัสดุภณ
ั ฑ์ต่อหน่ วยโดยเฉลี่ย (รวมค่าธรรมเนียมชดเชยนํ้ ามันและค่า
ประกัน ภัย) ลดลง 0.56 บาท หรือร้อยละ 5.7 โดยเป็ นผลจากการแข็งค่าของเงินบาทประมาณ 0.27 บาท หรือคิดเป็ นเงิน
ประมาณ 700 ล้านบาท และปริมาณการขนส่งพัสดุภณ
ั ฑ์ (Revenue Freight Ton-Kilometers : RFTK) ลดลงร้อยละ 3.3
รายได้จากหน่ วยธุรกิ จ มีจํานวน 7,256 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน 547 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.2 เป็ นผลมา
จากจํานวนเทีย่ วบินลูกค้าเพิม่ ขึน้ ทําให้รายได้จากการให้บริการสายการบินลูกค้าเพิม่ ขึน้ ทุกกิจการ
รายได้ จากกิ จการอื่ น ๆ มีจํานวน 2,230 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน 213 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.7 สาเหตุหลัก
เนื่องจากรายได้จากการให้เช่าเครือ่ งบินแก่สายการบินนกแอร์ลดลงจากการคืนเครือ่ งบินเมือ่ ครบกําหนดตามสัญญา
รายได้อื่น ประกอบด้วย
- ดอกเบี้ยรับ 516 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 60 ล้านบาท หรือร้อยละ 13.2 เป็ นผลจากเงินสดเฉลี่ยเพิม่ ขึน้ เมื่อเทียบกับปี
ก่อน
- รายได้อนื ่ ๆ 3,733 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 1,439 ล้านบาท หรือร้อยละ 62.7 สาเหตุหลักเนื่องจากการรับรูค้ ่าสินไหม
ทดแทนที่ได้รบั จากบริษทั ประกันภัยจากเหตุการณ์อุทุกภัยปี 2554 เพิม่ ขึน้ จํานวน 851 ล้านบาท นอกจากนี้มรี ายได้จาก
ค่าธรรมเนียมสนามบินทีเ่ รียกเก็บกับผูโ้ ดยสาร แต่สายการบินอื่นหรือประเทศทีบ่ ริษทั ฯ ขนส่งผูโ้ ดยสารไปไม่ได้เรียกเก็บ
มาเกินกว่า 3 ปี เพิม่ ขึน้ 318 ล้านบาท และรายได้จากการให้บริการอื่นของฝ่ ายซ่อมบํารุงอากาศยานเพิม่ ขึน้ 173 ล้านบาท
- กําไรจากรายการแทนการจําหน่ าย 722 ล้านบาท เกิดจากการลดสัดส่วนการถือหุน้ ของบริษทั ฯ จากเดิมร้อย
ละ 49 เป็ นร้อยละ 39.2 โดยบริษัทฯ ได้รบั รูส้ ่วนแบ่งเงินลงทุ นในสัดส่วนของบริษัทฯ จํานวน 1,241 ล้านบาท หักด้วย
ผลต่างจากการเปลี่ยนสัดส่วนเงินลงทุนจํานวน 519 ล้านบาท ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของ บริษัท สายการบิน
นกแอร์ จํากัด 125 ล้านหุน้ ในราคาหุน้ ละ 26 บาท เมือ่ วันที่ 20 มิถุนายน 2556
- กําไรจากการเปลีย่ นสภาพเงิน ลงทุน 298 ล้านบาท เป็ น กําไรที่เกิดจากการแปรสภาพบริษัท สายการบิน
นกแอร์ จํากัด (มหาชน) จากบริษทั ย่อยเป็ นบริษทั ร่วม
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ค่าใช้จ่าย
ในปี 2556 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีคา่ ใช้จา่ ยรวม (รวมขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ)
224,534 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 18,108 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.8 ทัง้ นี้หากเปรียบเทียบโดยไม่รวมค่าใช้จา่ ยของนกแอร์
ในปี ก่อน ค่าใช้จา่ ยรวมของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย เพิม่ ขึน้ 25,691 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.9 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ตารางแสดงค่าใช้จ่าย – งบการเงิ นของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย
งบการเงิ นรวม
2556

%ของ

รวม

%ของ

ค่าใช้

นกแอร์

ค่าใช้

จ่าย

ปี 2555
เปลี่ยนแปลง
ไม่รวม
ล้าน
บาท

%

นกแอร์

จ่าย

%
ของ
ค่าใช้

เปลี่ยนแปลง
ล้าน
บาท

%

จ่าย

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงาน
ค่านํ้ามันเครือ่ งบิน

80,525

35.9

80,179

38.9

+346

+0.4

77,481

38.9

+3,044

+3.9

ค่าใช้จา่ ยผลประโยชน์พนักงาน

33,109

14.7

32,087

15.6

+1,022

+3.2

31,550

15.9

+1,559

+4.9

ค่าบริการการบิน

21,727

9.7

21,321

10.3

+406

+1.9

20,693

10.4

+1,034

+5.0

6,009

2.7

5,707

2.8

+302

+5.3

5,547

2.8

+462

+8.3

ค่าซ่อมแซมและซ่อมบํารุงอากาศยาน

13,447

6.0

12,600

6.1

+847

+6.7

11,288

5.7

+2,159

+19.1

ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจําหน่าย

20,025

8.9

20,524

9.9

-499

-2.4

20,429

10.3

-404

-2.0

ค่าเช่าเครือ่ งบินและอะไหล่

4,699

2.1

4,552

2.2

+147

+3.2

3,683

1.9

+1,016

+27.6

ค่าสินค้าและพัสดุใช้ไป

9,625

4.3

9,530

4.6

+95

+1.0

9,416

4.7

+209

+2.2

ค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับการขายและโฆษณา

9,496

4.2

6,833

3.3

+2,663

+39.0

6,539

3.3

+2,957

+45.2

628

0.3

893

0.4

-265

-29.7

760

0.4

-132

-17.4

9,942

4.4

8,741

4.2

+1,201

+13.7

8,245

4.1

+1,697

+20.6

93.2 202,967

98.3

+6,265

+3.1

195,631

98.4

+13,601

+7.0

ค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับนักบินและลูกเรือ

ค่าใช้จา่ ยด้านการประกันภัย
ค่าใช้จา่ ยดําเนินงานอื่น
รวมค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงาน
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ
สินทรัพย์และเครือ่ งบิน

209,232
5,426

2.4

771

0.4

+4,655

+603.8

771

0.4

+4,655 +603.8

3,895

1.7

(3,213)

-1.5

+7,108

+221.2

(3,212)

-1.6

+7,107 +221.3

ต้นทุนทางการเงิน

6,057

2.7

5,836

2.8

+221

+3.8

5,836

2.9

+221

+3.8

ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนใน
บริษทั ร่วม
ค่าใช้จา่ ยอื่นๆ

(836)
760

-0.4
0.4

(363)
428

-0.2
0.2

-473
+332

-130.3
+77.6

(611)
428

-0.3
0.2

-225
+332

-36.8
+77.6

100.0 206,426 100.0

+18,108

+8.8

198,843

100.0

ผลขาดทุน(กําไร)จากอัตรา
แลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ

รวมค่าใช้จ่าย

224,534
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+25,691 +12.9

ค่าใช้ จ่ายในการดําเนิ นงาน 209,232 ล้านบาท เพิม่ ขึ้น 13,601 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.0 โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
 ค่านํ้ ามันเครื่องบิน 80,525 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็ นร้อยละ 35.9 ของค่าใช้จ่ายรวม เพิม่ ขึ้น 3,044 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 3.9 เนื่องจากการขยายการผลิต ทําให้ปริมาณการใช้น้ํามันเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 5.2 ถึงแม้ราคานํ้ามันเฉลีย่ ลดลงจากปี ก่อน
ร้อยละ 3.1 และผลจากการแข็งค่าของเงินบาททําให้ค่านํ้ามันเมื่อคิดเป็ นเงินบาทลดลงบ้างก็ตาม สําหรับการดําเนินการบริหาร
ความเสีย่ งราคานํ้ามันในปี น้ีสามารถลดภาระค่านํ้ามันเป็ นเงิน 1,885 ล้านบาท ตํ่ากว่าปี ก่อน 1,879 ล้านบาท
 ค่ าใช้จ่า ยผลประโยชน์ พ นัก งาน ประกอบด้ว ยค่ า ใช้จ่า ยบุ ค ลากร ผลประโยชน์ พ นัก งาน ค่ า ตอบแทน
ผูบ้ ริหาร และกรรมการ มีจํานวน 33,109 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 1,559 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.9 สาเหตุหลักจากการเพิม่ ขึน้
ของค่าภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน การปรับขึ้นเงินเดือนประจําปี ค่าล่วงเวลาและทํางานในวันหยุด และค่าจ้าง
แรงงานภายนอกสูงกว่าปี ก่อน ซึ่งเป็ นผลจากการเพิม่ ปริมาณการผลิตและผลของนโยบายเพิม่ ค่าแรง ขัน้ ตํ่า รวมทัง้ การ
ขาดแคลนแรงงานภายนอก ประกอบกับ การปรับขึน้ ค่าใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพ (License) ของฝ่ ายช่างให้เป็ นไปตาม
มาตรฐานสากล
 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการการบิน ซึง่ ประกอบด้วย ค่าบริการการบินและค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับนักบินและลูกเรือ 27,736
ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 1,496 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.7 สาเหตุหลักเนื่องจากการขยายการผลิต
 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่ าย 20,025 ล้านบาท ลดลง 404 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.0 โดยในปี น้ีบริษทั ฯ รับ
มอบเครื่องบิน ใหม่ เพิ่ม 5 ลํ า (เฉพาะที่เป็ นกรรมสิท ธิข์ องบริษัท ฯ และภายใต้ ส ัญ ญาเช่ าทางการเงิน ) แต่ ผ ลจากการ
เปลี่ยนแปลงการประมาณการอายุการใช้งานของเครื่องบินและเครื่องยนต์ จาก 15 ปี เป็ น 20 ปี ทําให้ค่าเสื่อมราคาลดลง
ประมาณ 2,512 ล้านบาท
 ค่าซ่อมแซมและซ่อมบํารุงอากาศยาน 13,447 ล้านบาท เพิม่ ขึ้น 2,159 ล้านบาท หรือร้อยละ 19.1 เนื่องจาก
อัตราค่าซ่อมเครือ่ งยนต์เฉลีย่ และค่าซ่อมแซมอะไหล่ทค่ี รบกําหนดอายุการใช้งานสูงกว่าปี ก่อน
 ค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับการขายและโฆษณา 9,496 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 2,957 ล้านบาท หรือร้อยละ 45.2 สาเหตุหลักจาก
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขายเพิม่ ขึน้ 2,533 ส่วนหนึ่งเกิดจากการบันทึกค่านายหน้าจากการพัฒนาระบบงานบัญชีรายได้บตั ร
โดยสารใหม่ตามที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น และค่าสํารองที่นัง่ เพิม่ ขึน้ 270 ล้านบาท เป็ นผลจากจํานวนผูโ้ ดยสารและรายได้ท่ี
เพิม่ ขึน้
 ค่ าเช่ าเครื่องบินและอะไหล่ 4,699 ล้านบาท เพิ่ม ขึ้น 1,016 ล้านบาท หรือร้อยละ 27.6 เนื่ องจากมีจํานวน
เครือ่ งบินเช่าเพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน 7 ลํา
 ค่าใช้จ่ายดําเนิ นงานอื่น ประกอบด้วย ค่ าสินค้าและพัสดุ ใช้ไป ค่าใช้จ่ายด้านการประกันภัย และค่าใช้จ่าย
ดําเนินงานอื่น ๆ รวม 20,195 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 1,774 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.6
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า 5,426 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 4,655 ล้านบาท หรือร้อยละ 603.8 ประกอบด้วย
- ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเครือ่ งบิน 5,092 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 4,911 ล้านบาท โดยในปี น้ีมกี ารตัง้ สํารองด้อยค่า
เครื่องบิน 11 ลํา ได้แก่ A340-500 จํานวน 4 ลํา A300-600 จํานวน 3 ลํา และ B737-400 จํานวน 4 ลํา ในขณะทีป่ ี ก่อนมี
การสํารองด้อยค่าเครือ่ งบินเพียง 2 ลํา โดยส่วนใหญ่เป็ นผลจากการตัง้ สํารองด้อยค่าเครือ่ งบิน A340-500
- ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพ ย์ 334 ล้านบาท ลดลง 256 ล้านบาท หรือร้อยละ 43.4 เนื่ องจากมีการ
สํารองด้อยค่าอะไหล่ทเ่ี สียหายและไม่สามารถซ่อมแซมได้ลดลงจากปี ก่อน
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิ นตราต่างประเทศ 3,895 ล้านบาท ประกอบด้วย กําไรจากอัตราแลกเปลีย่ น
เงินตราต่างประเทศที่เกิดขึ้น แล้ว (Realized FX Gain) 1,961 ล้านบาท ซึ่งส่วนหนึ่ งเกิดจากการบริห ารจัดการเพื่อลด
ผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยงั ไม่เกิดขึ้น
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(Unrealized FX Loss) 5,856 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการปรับยอดเงินกู้คงเหลือเงินตราต่างประเทศเป็ นเงินบาท ณ
วันสิน้ งวด
ต้นทุนทางการเงิ น 6,057 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 221 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.8 เป็ นผลจากหนี้สนิ ระยะยาว (หนี้สนิ
ภายใต้เงื่อนไขสัญญาเช่าเครื่องบิน เงินกู้ยมื ระยะยาว และหุ้นกู้) เพิม่ ขึ้น โดย ณ สิ้นปี 2556 เพิ่มขึ้นจากปี 2555 จํานวน
17,665 ล้านบาท ถึงแม้อตั ราดอกเบีย้ เฉลีย่ ในปี น้ีต่าํ กว่าปี ก่อนก็ตาม
ส่วนแบ่งกําไรจากเงิ นลงทุนในบริ ษทั ร่วม 836 ล้านบาท ประกอบด้วย
- บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน) 489 ล้านบาท ในขณะที่ปี ก่ อนบริษัท สายการบินนกแอร์ จํา กัด
(มหาชน) รับรูเ้ ป็ นบริษทั ย่อย
- บริษทั บริการเชือ้ เพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 189 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 28 ล้านบาท
- บริษทั ครัวการบินภูเก็ต จํากัด 85 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 33 ล้านบาท
- บริษทั โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 38 ล้านบาท ลดลง 110 ล้านบาท
- บริษัท ดอนเมือง อิน เตอร์เนชันแนล
่
แอร์พ อร์ต โฮเต็ล จํากัด 22 ล้านบาท ในขณะที่ปี ก่อนรับรู้เพียง 0.24
ล้านบาท
- บริษทั โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ จํากัด 14 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 12 ล้านบาท
ค่าใช้ จ่ายอื่น 760 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 332 ล้านบาท สาเหตุหลักเนื่องจากมีการตัง้ สํารองค่าเผื่ออะไหล่เครื่องบิน
เสื่อมสภาพเพิม่ ขึ้นจากปี ก่อน 353 ล้านบาท สําหรับการปรับลดประมาณสํารองความเสียหายและและค่าปรับจากกรณี
ละเมิดกฎหมายการป้ องกันการค้าที่ไม่เป็ นธรรม (Antitrust) ซึ่งตัง้ สํารองไว้ในงบการเงินปี 2551 และได้ปรับลดประมาณ
การดังกล่าวลงเรือ่ ย ๆ ตามผลการพิจารณาทีเ่ กิดขึน้ เป็ นระยะ ๆ คงเหลือ ณ สิน้ ปี 2555 จํานวน 769 ล้านบาท นัน้ ในปี น้ี
บริษทั ฯ ได้ปรับลดอีก 372 ล้านบาท คงเหลือสํารองไว้ 397 ล้านบาท (รายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ
5.17.6)
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษี เงิ นได้
ในปี 2556 บริษัท ฯ และบริษัท ย่อย มีรายได้ภ าษีเงิน ได้ จํานวน 929 ล้า นบาท เปรีย บเทีย บกับ ปี ก่ อนที่เป็ น
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 578 ล้านบาท สาเหตุท่คี ่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ในปี น้ีเป็ นยอดรายได้ ส่วนใหญ่เกิดจากมีการ
บันทึกผลกระทบต่อภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการรับรูข้ าดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ ประกอบกับ บริษทั ฯ ได้รบั
ประโยชน์จากการได้รบั บัตรส่งเสริมการลงทุนสําหรับการดําเนินการขนส่งทางอากาศของเครื่องบินโดยสาร ทําให้ภาระภาษี
ลดลง
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ขาดทุนสุทธิ 12,000 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราส่วนขาดทุนสุทธิรอ้ ยละ 5.82 โดยเป็ นขาดทุน
สุทธิสว่ นทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่ 12,047 ล้านบาท และกําไรสุทธิสว่ นทีเ่ ป็ นของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี ํานาจควบคุม 47 ล้านบาท
เปรียบเทียบกับปี ก่อนมีกาํ ไรสุทธิ 6,296 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราส่วนกําไรสุทธิรอ้ ยละ 3.11

3. ฐานะทางการเงิ นและสภาพคล่อง
รายจ่ายลงทุน
ในปี 2556 บริษทั ฯ มีรายจ่ายเพื่อการลงทุน 38,088 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 จํานวน 2,488 ล้านบาท สาเหตุหลัก
เนื่องจากในปี น้ีบริษทั ฯ รับมอบเครื่องบินทีเ่ ป็ นกรรมสิทธิ ์ของบริษทั ฯ และเครื่องบินภายใต้สญ
ั ญาเช่าทางการเงินลดลงจากปี ก่อนที่
รับมอบ 6 ลํา แต่ปีน้ีรบั มอบ 5 ลํา โดยในปี 2556 บริษทั ฯ มีรายจ่ายเพื่อการลงทุนสําหรับรับมอบเครื่องบินใหม่และจ่ายเงินล่วงหน้า
สําหรับเครื่องบินและเครื่องยนต์ใหม่สาํ หรับเครือ่ งบินทีจ่ ะรับมอบระหว่างปี 2557-2565 รวมเป็ นเงิน 30,556 ล้านบาท การลงทุน
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ในการจัดหาอุปกรณ์การบินสําหรับทัง้ เครื่องบินในฝูงบินปั จจุบนั และเครื่องบินที่จดั หาใหม่และการปรับปรุงที่นัง่ เครื่องบินรวม
เป็ นเงิน 6,017 ล้านบาท และการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรอื่น ๆ อีกเป็ นเงิน 1,515 ล้านบาท โดยสรุปได้ ดังนี้
ตารางแสดงรายจ่ายลงทุน - เฉพาะบริ ษทั การบิ นไทย จํากัด (มหาชน)
หน่ วย : ล้านบาท

ม.ค.-ธ.ค.
2556
2555

เครือ่ งบิน
อื่น ๆ (ทีไ่ ม่ใช่เครือ่ งบิน)
รวม

36,573
1,515
38,088

39,956
620
40,576

การจัดหาเงิ นทุน
ในปี 2556 บริษทั ฯ ได้ดาํ เนินการจัดหาเงินทุนรวมทัง้ สิน้ 31,762 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. การจัดหาเงินกู้ระยะยาวด้วยวิธกี ารเช่าซื้อ โดยใช้เครื่องบินเป็ นหลักทรัพย์ค้ําประกัน เป็ นเงิน 296 ล้านยูโร เพื่อ
ชําระค่าเครือ่ งบิน A330-300 จํานวน 2 ลํา และ A380-800 จํานวน 1 ลํา
2. การกู้เงินต่อจากกระทรวงการคลังเป็ นเงิน 500 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ เป็ นเวลา 17 ปี เพื่อชําระค่าเครื่องบิน
A380-800 จํานวน 2 ลํา
3. การออกหุน้ กู้ จํานวน 9,000 ล้านบาท เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียน ลงทุนในสินทรัพย์ต่าง ๆ และชําระคืนเงินกูท้ ม่ี ี
ต้นทุนสูงกว่าเพือ่ ลดภาระต้นทุนทางการเงิน
4. การกูย้ มื เงินระยะยาวจากสถาบันการเงินในประเทศ จํานวน 200 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ โดยเงินทุนส่วนหนึ่งใช้
สําหรับการชําระคืนเงินกูค้ งค้างเพือ่ ปลดภาระผูกพันตามสัญญาเช่าทางการเงินสําหรับเครือ่ งบินแอร์บสั A340-500 จํานวน 3 ลํา
โดยสรุปเงินสดสุทธิได้มาและใช้ไปในกิจกรรมต่าง ๆ ได้ดงั นี้
งบการเงิ นรวม
2556
2555

หน่ วย : ล้านบาท
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงอัตราแลกเปลีย่ นของเงินสด
และเงินฝากธนาคารเพิม่ ขึน้ (ลดลง)
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสดเพิ่ มขึน้ (ลดลง)

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
2556
2555

25,734
(27,220)
(7,363)

31,163
(14,764)
(12,426)

25,588
(27,011)
(7,228)

30,224
(14,441)
(12,080)

559

(591)

559

(591)

(8,290)

3,382

(8,092)

3,112

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 11,758 ล้านบาท ลดลง
จากวันที่ 31 ธันวาคม 2555 จํานวน 8,290 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินสดสุทธิจากการดําเนินงาน 25,734 ล้านบาท ลดลง
5,429 ล้านบาท เงินสดสุทธิใช้ไปในการลงทุน 27,220 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 12,456 ล้านบาท และเงินสดสุทธิได้มาจากการ
จัดหาเงิน 7,363 ล้านบาท ลดลง 5,063 ล้านบาท
เครื่องบิ น
ในปี 2556 บริษทั ฯ ได้รบั มอบเครื่องบินทัง้ สิน้ 17 ลํา ประกอบด้วยเครื่องบินที่เป็ นกรรมสิทธิ ์ของบริษทั ฯ 2 ลํา ได้แก่
A380-800 เครื่องบินภายใต้สญ
ั ญาเช่ าทางการเงิน 3 ลํา ได้แก่ A330-300 จํานวน 2 ลํา และ A380-800 จํานวน 1 ลํา และ
เครื่องบินภายใต้สญ
ั ญาเช่าดําเนินงาน 12 ลํา ได้แก่ เครื่องบิน B777-300ER จํานวน 6 ลํา และ A320-200 จํานวน 6 ลํา โดยได้
ปลดประจําการเครื่องบิน B747-400 จํานวน 2 ลํา B777-300ER จํานวน 5 ลํา A300-600 จํานวน 2 ลํา รวมทัง้ A330-300 อีก
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1 ลํา ที่ได้รบั ความเสียหายจากการไถลออกนอกทางวิง่ ขณะทําการลงจอด ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ เมื่อวันที่ 8 กันยายน
2556 เมื่อรวมกับเครื่องบินที่ใช้ดําเนิ นงาน ณ สิ้นปี 2555 จํานวน 95 ลํา เป็ นผลให้บริษัทฯ มีเครื่องบินที่ใช้ดําเนิ นงานรวม
100 ลํา โดยมีรายละเอียดดังนี้
ประเภทเครื่ องบิน
โบอิ้ง 747-400

เครื่ องบินที่ใช้ ในการดําเนินงาน
จํานวน เครื่ องบิน
เครื่ องบินภายใต้
เครื่ องบินภายใต้
(ลํา) ที่เป็ นกรรมสิ ทธิ์ สั ญญาเช่ าทางการเงิน สั ญญาเช่ าดําเนินงาน
เปลี่ยนแปลงจาก รั บมอบ(+)/ปลด(-)
ณ วันที่31 ธ.ค.2556
ของบริ ษทั ฯ
(Financial Lease) (Operating Lease)
ณ วันที่ 31 ธ.ค.2555 ภายในปี 2557
16
14
2
12
-2

โบอิ้ง 777-300

6

6

-

-

6

โบอิ้ง 777-200ER

6

-

6

-

6

โบอิ้ง 777-200

8

6

-

2

8

โบอิ้ง 737-400

9

6

-

3

โบอิ้ง 777-300ER

9

-

-

9

5
1)

-3

8

+1

โบอิ้ง 787-8

+3
+4

แอร์บ ัส 340-600

6

-

แอร์บ ัส 340-500

4

4
2)

6

-

6

-

-

-

15

2

26

+1

-5
+7

แอร์บ ัส 330-300

27

10

แอร์บ ัส 320-200

10

-

-

10

10

+6

แอร์บ ัส 380-800

6

2

4

-

6

+3

แอร์บ ัส 300-600R

9

9

-

-

5

-4

-5

เอทีอาร์ 72

2

2

-

-

-

2

2

-

-

2

120

61

33

26

100

+5

+1

เครื่องบินขนส่งสินค้า
โบอิ้ง 747-400
รวม

3)

หมายเหตุ : 1) รวมเครือ่ งบินโบอิง้ 777-300ER 1 ลํา ทีอ่ ยูร่ ะหว่างส่งมอบคืนให้ผเู้ ช่า
2) รวมเครือ่ งบินแอร์บสั 330-300 1 ลํา ทีจ่ อดรอการประเมินความเสียหาย
3) เครือ่ งบินทีป่ ลดระวาง 20 ลํา เป็ นเครือ่ งบินทีเ่ ป็ นกรรมสิทธิของบริ
ษทั ฯ และอยูร่ ะหว่างรอการขาย
์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษทั ฯ มีสญ
ั ญาและภาระผูกพันในการจัดหาเครื่องบินใหม่ ประกอบด้วยภาระในการซื้อ
เครื่องบินใหม่ระหว่างปี 2557-2565 จํานวน 15 ลํา ได้แก่ เครื่องบิน A320-200 จํานวน 5 ลํา A350-900XWB จํานวน 4 ลํา
และ B777-300ER จํานวน 6 ลํา รวมเป็ นเงิน 49,432 ล้านบาท และมีภาระผูกพันที่ต้องจ่ายค่าเช่าเครื่องบินตามสัญญาเช่า
ดําเนินงานทีเ่ ช่าแล้วในปั จจุบนั 26 ลํา และยังไม่ได้รบั มอบอีก 21 ลํา รวมเป็ นเงินประมาณ 158,762 ล้านบาท โดยเครื่องบินเช่า
ดําเนินงานทัง้ 47 ลํา จะหมดสัญญาเช่าในระหว่างปี 2557-2572
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สิ นทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีสนิ ทรัพย์รวมทัง้ สิน้ 307,085 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากวันที่ 31
ธันวาคม 2555 จํานวน 2,989 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.0 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2556
ล้ านบาท
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ ือไว้ขาย
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ๆ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธ.ค. 2555

%ของ
%ของ
สิ นทรั พ ย์ ล้ านบาท สิ นทรั พ ย์
รวม
รวม

31 ธ.ค. 2556

31 ธ.ค. 2555

% ของ
ล้ านบาท สิ นทรั พ ย์
รวม

%ของ
ล้ านบาท สิ นทรั พ ย์
รวม

11,758
7,197
39,530

3.8
2.3
12.9

20,048
7,430
44,133

6.6
2.4
14.5

11,650
7,197
39,749

3.8
2.4
13.1

19,742
7,430
42,185

6.6
2.5
14.1

สิ นทรั พ ย์ หมุนเวียน
ทีด่ ิน อาคาร และอุปกรณ์
เครื่องบินและเครื่องยนต์อะไหล่จ่ายล่วงหน้า
เครื่องบิน
เครื่องบินภายใต้สัญญาเช่า
อุปกรณ์การบินหมุนเวียน
งานระหว่างทํา
ทีด่ ิน อาคาร และค่าปรับปรุง
เครื่องมือ โรงซ่อม และอุปกรณ์

58,485

19.0

71,611

23.5

58,596

19.3

69,357

23.2

17,986
64,091
124,091
12,504
1,113
6,711
4,953

5.8
20.9
40.4
4.1
0.4
2.2
1.6

17,617
51,661
122,707
12,506
2,488
7,020
4,569

5.8
17.0
40.4
4.1
0.8
2.3
1.5

17,986
64,091
124,091
12,504
1,113
6,711
4,945

5.9
21.1
40.9
4.1
0.4
2.2
1.6

17,617
51,661
122,707
12,506
2,488
7,020
4,479

5.9
17.3
41.0
4.2
0.8
2.3
1.5

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุ ทธิ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นๆ

231,449
17,151

75.4
5.6

218,568
13,917

71.9
4.6

231,441
13,639

76.2
4.5

218,478
11,521

73.0
3.8

รวมสิ นทรั พ ย์

307,085

100.0

304,096

100.0

303,676

100.0

299,356

100.0

สินทรัพย์หมุนเวียนมีจาํ นวน 58,485 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 19.0 ของสินทรัพย์ทงั ้ หมด ลดลงจากวันที่
31 ธันวาคม 2555 เป็ นจํานวน 13,126 ล้านบาท ซึง่ เป็ นผลมาจาก
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 8,290 ล้านบาท สาเหตุสาํ คัญเป็ นผลมาจากในปี 2556 บริษทั ฯ ลงทุนใน
การจัดหาสินทรัพย์ถาวรซึง่ รวมถึงการรับมอบและการจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องบิน เป็ นจํานวนสูงถึง 28,803 ล้านบาท ในขณะทีม่ ี
การจัดหาเงินทุนสุทธิเพียง 7,363 ล้านบาท ประกอบกับเงินสดได้มาจากการดําเนินงานตํ่ากว่าปี ก่อน เนื่องจากค่าใช้จา่ ยในการ
ดําเนินงานสูงขึน้ มากกว่ารายได้จากการดําเนินงาน
- ลูกหนี้การค้าลดลง 2,098 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักเกิดจากยอดขายที่ลดลงในช่วงไตรมาส 4 ของปี 2556
เมื่อเปรียบเทียบกับในช่วงเดียวกันของปี ก่อน อย่างไรก็ตามบริษทั ฯ มีความสามารถในการบริหารระยะเวลาเรียกเก็บหนี้
จากลูก หนี้ การค้าได้เร็วขึ้น โดยมีระยะเวลาเก็บหนี้ เฉลี่ยลดลงจาก 31 วัน ในปี 2555 เป็ น 29 วัน ในปี 2556 ซึ่งตํ่ากว่า
ระยะเวลาการให้สนิ เชื่อโดยปกติของบริษทั ฯ
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บริษทั ฯ มียอดลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 แยกตามอายุหนี้ทค่ี า้ งชําระ (Aging) ได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2556
31 ธ.ค. 2555
ลูกหนี้การค้า
ไม่เกิน 6 เดือน
เกินกว่า 6 เดือน – 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี - 2 ปี
เกินกว่า 2 ปี
รวม
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การค้า – สุทธิ

13,512
358
350
1,309
15,529
(1,889)
13,640

15,525
398
157
1,451
17,531
(1,793)
15,738

งบการเงินเฉพาะ
31 ธ.ค. 2556
31 ธ.ค. 2555
13,476
355
350
1,285
15,466
(1,863)
13,603

15,466
398
157
1,426
17,447
(1,768)
15,679

ทัง้ นี้ บริษัทฯ ประมาณค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญ สําหรับลูกหนี้ การค้าที่ไม่ใช่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจโดย
พิจารณาลูกหนี้รายตัว และวิเคราะห์ประวัติการชําระหนี้ ข้อมูลหลักฐานการติดต่อของลูกหนี้แต่ละรายควบคู่ไปกับการ
พิจารณาอายุหนี้ของลูกหนี้ เป็ นเกณฑ์ โดยมีอตั ราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อลูกหนี้การค้าที่มอี ายุเกินกว่า 6 เดือน อยู่
ในอัตราสูงถึงร้อยละ 94 ดังนัน้ บริษทั ฯ มีความเชื่อมันในความเพี
่
ยงพอของการตัง้ สํารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของบริษทั ฯ
ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ มีจํานวน 231,449 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 75.4 ของสินทรัพย์ทงั ้ หมด เพิม่ ขึน้
จากวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เป็ นจํานวน 12,881 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.9 ซึง่ เกิดจากการเพิม่ ขึน้ ของเครื่องบินและเครือ่ งบิน
ภายใต้สญ
ั ญาเช่าทางการเงิน 5 ลําที่รบั มอบในปี น้ี อย่างไรก็ตาม มีการโอนเครื่องบินที่ปลดระวางและรอการขายไปเป็ น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ อื ไว้เพือ่ ขายในปี น้ี รวม 12 ลํา
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ๆ มีจาํ นวน 17,151 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 5.6 ของสินทรัพย์ทงั ้ หมด เพิม่ ขึน้ จาก
วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จํานวน 3,234 ล้านบาท เป็ นผลจาก
- การแปลงสภาพบริษทั สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน) จากบริษทั ย่อยเป็ นบริษทั ร่วม ทําให้เงินลงทุนใน
บริษทั ร่วมเพิม่ ขึน้ 3,338 ล้านบาท ค่าความนิยมที่บนั ทึกไว้ในไตรมาส 1 ปี 2555 ลดลง 1,391 ล้านบาท และสินทรัพย์ ไม่ม ี
ตัวตนลดลง 559 ล้านบาท
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิม่ ขึน้ 774 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากค่าใช้จา่ ยรอการตัดบัญชีเพิม่ ขึน้ 658
ล้านบาท จากค่าธรรมเนียมคํ้าประกันเงินกูเ้ ครือ่ งบิน A380-800 และ A330-300
- สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิม่ ขึน้ 775 ล้านบาท สาเหตุหลักจากการบันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้จาก
ค่าเผื่อการด้อยค่าเพิม่ ขึน้ 781 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (Return on Asset) ของปี 2556 ติดลบร้อยละ 2.25 เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน
ของปี ก่อนที่เท่ากับร้อยละ 4.48 สาเหตุหลักที่ทําให้อตั ราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ในปี น้ีติดลบ เนื่องจากบริษทั ฯ บันทึก
ขาดทุนจากการด้อยค่าเครือ่ งบิน A300-600 จํานวน 3 ลํา และ A340-500 จํานวน 4 ลํา และ B737-400 จํานวน 4 ลํา เป็ น
เงิน 5,092 ล้านบาท ทัง้ นี้หากไม่รวมรายการขาดทุนจากการด้อยค่าเครื่องบิน อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์จะติดลบร้อย
ละ 0.58 ซึ่งยังตํ่ากว่าปี ก่อน เนื่องจากการรับมอบเครื่องบินจํานวนมากในปี น้ี ในขณะที่ในระยะสัน้ ยังไม่สามารถเพิม่ รายได้
ได้ทนั กับสินทรัพย์ทเ่ี พิม่ ขึน้ ประกอบกับในปี ก่อนบริษทั ฯ มีกําไรจากการซื้อธุรกิจและงบการเงินรวมได้รวมรายได้ของบริษทั
สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน) ด้วย
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หนี้ สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 หนี้สนิ รวมของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย เท่ากับ 250,166 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จาก ณ วันที่
31 ธันวาคม 2555 จํานวน 15,888 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.8 โดยมีองค์ประกอบหลักของหนี้สนิ ดังนี้
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธ.ค. 2555
31 ธ.ค. 2556
31 ธ.ค. 2555
%ของ
%ของ
%ของ
%ของ
ล้ านบาท
ล้ านบาท หนีส้ ิ น
ล้ านบาท
ล้ านบาท
หนีส้ ิ นรวม
หนีส้ ิ นรวม
หนีส้ ิ นรวม
รวม
82,369
32.9
82,683
35.3
83,155
33.1
81,632
35.0
31 ธ.ค. 2556

หนี้ สินหมุนเวียน
(รวมหนี้ สินทีถ่ ึงกําหนดชําระภายในหนึ่ งปี )
หนีส้ ิ นระยะยาว
หุ ้นกู ้
หนี้ สินภายใต้เงื่อนไขสัญญาเช่าเครื่องบิน
เงินกูยื้ มระยะยาว
รวมหนีส้ ิ นระยะยาว
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่นๆ
รวมหนีส้ ิ น

37,400
63,319
50,831
151,550
16,247
250,166

15.0
25.3
20.3
60.6
6.5
100.0

32,120
61,611
41,011
134,742
16,853
234,278

13.7
26.3
17.5
57.5
7.2
100.0

37,400
63,319
50,831
151,550
16,211
250,916

14.9
25.2
20.3
60.4
6.5
100.0

32,120
61,611
41,011
134,742
16,738
233,112

13.8
26.4
17.6
57.8
7.2
100.0

ทัง้ นี้ หนี้สนิ ที่เพิม่ ขึน้ มีสาเหตุหลักมาจากหนี้สนิ ระยะยาว (หนี้สนิ ภายใต้เงื่อนไขสัญญาเช่าเครื่องบิน เงินกู้ยมื
ระยะยาว และหุน้ กู)้ มีจาํ นวน 151,550 ล้านบาท ซึง่ คิดเป็ นร้อยละ 60.6 ของหนี้สน้ิ ทัง้ หมด เพิม่ ขึน้ จากวันสิน้ งวดปี 2555
จํานวน 16,808 ล้านบาท ส่งผลให้อตั ราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Interest Bearing Debt to Equity) เพิ่มขึ้น จาก
2.27 เท่ า ณ สิ้น ปี 2555 เป็ น 3.10 เท่า ณ สิ้น ปี 2556 โดยในปี 2556 บริษัท ฯ ได้จดั หาเงิน กู้ระยะยาวเพิ่ม ขึ้น จํานวน
31,762 ล้านบาท ดังมีรายละเอียดตามทีก่ ล่าวมาแล้วในหัวข้อการจัดหาเงินทุน หน้า 12 ในขณะทีห่ นี้สนิ หมุนเวียนมีจาํ นวน
82,369 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 32.9 ของหนี้สนิ ทัง้ หมด ใกล้เคียงกับปี ก่อน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2556 ส่วนของผู้ถือ หุ้น มีจํา นวน 56,919 ล้า นบาท ลดลงจากวัน ที่ 31 ธัน วาคม 2555
จํานวน 12,899 ล้านบาท เป็ นผลมาจากผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ ขาดทุน นอกจากนัน้ ในปี น้ีบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
ได้จ่ายเงินปั นผลรวม 1,226 ล้านบาท และมีผลกระทบจากการสูญ เสียอํานาจควบคุ มบริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด
(มหาชน) จํานวน 721 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม มีการรับรูก้ ําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสําหรับ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจํานวน 1,306 ล้านบาท ซึง่ ทําให้อตั ราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (Return on Equity)
ลดลงจากร้อยละ 9.76 ในปี 2555 เป็ นยอดติดลบร้อยละ 19.04 ในปี 2556

4. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการดําเนิ นงานในอนาคต
มีการคาดการณ์วา่ ทิศทางเศรษฐกิจโลกในปี 2557 จะขยายตัวขึน้ ในหลายประเทศ จากนโยบายกระตุน้ เศรษฐกิจ
ของแต่ละประเทศ ทัง้ สหรัฐอเมริกา จีน และญี่ป่ ุน ส่วนเศรษฐกิจของกลุ่มสหภาพยุโรป ซึ่งน่ าจะผ่านสถานการณ์ทเ่ี ลวร้าย
ที่สุดไปแล้ว คาดว่าน่ าจะสามารถกลับมาขยายตัวได้อย่างช้าๆ อย่างไรก็ตาม ปั ญ หาความขัดแย้งทางการเมืองทัง้ ใน
ประเทศ และในต่างประเทศ ยังอาจมีผลโดยตรงต่อเศรษฐกิจในปี 2557 นอกจากนี้ การแข่งขันในธุรกิจการบินทีจ่ ะมีความ
รุนแรงขึน้ ความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ น และต้นทุนการผลิตทีส่ งู ขึน้ ก็เป็ นปั จจัยเสีย่ งทีอ่ าจกระทบต่อการดําเนินงาน
ของบริษทั ฯ

ส่วนที่ 3-14 หน้าที่ 16

บริษทั ฯ คาดว่าผลกระทบจากเหตุการณ์ ชุมนุ มทางการเมืองภายในประเทศที่ยดื เยือ้ มาตัง้ แต่ช่วงปลายปี 2556
จะส่งผลต่อความเชื่อมันของนั
่
กลงทุนและนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศในไตรมาส 1 ปี 2557 รุนแรงกว่าใน
ไตรมาส 4 ปี 2556 นอกจากนัน้ ผลจากการที่ประเทศจีนออกกฎหมายการท่องเที่ยวฉบับใหม่ซ่งึ มีผลบังคับตัง้ แต่วนั ที่
1 ตุลาคม 2556 ส่งผลให้จํานวนนักท่องเที่ยวจีนในไตรมาส 4 ปี 2556 ลดลง และคาดว่าจะยังคงลดลงต่อเนื่ องในต้น ปี
2557 โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในช่วงตรุษจีนทีป่ กติจะมีนกั ท่องเทีย่ วชาวจีนเดินทางเข้ามาท่องเทีย่ วมากเป็ นพิเศษ ดังจะเห็นได้
จากจํา นวนนัก ท่อ งเที่ย วต่ างชาติใน 9 เดือ นแรกของปี 2556 เพิ่ม ขึ้น จากปี 2555 ร้อ ยละ 23.2 แต่ ไตรมาส 4 จํานวน
นักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่ม ขึ้นจากปี 2555 เพียงร้อยละ 10.7 เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการลดลงของผู้โดยสารใน
ไตรมาส 1 ของปี 2557 ซึ่งปกติจะเป็ นฤดูกาลท่องเที่ยว และไตรมาส 2 ซึ่งเป็ นช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว บริษทั ฯ มีแผน
ปรับลดเทีย่ วบินให้สอดคล้องกับปริมาณการเดินทางยิง่ ขึน้ และมุง่ เน้นการเพิม่ รายได้จากหน่ วยธุรกิจและรายได้เสริมอื่นๆ
ควบคู่ ไ ปกับ การควบคุ ม ค่ า ใช้จ่า ยอย่างเข้ม งวด อย่า งไรก็ต าม กรมการท่ อ งเที่ย ว กระทรวงการท่ อ งเที่ย วและกีฬ า
ยังคาดการณ์ ว่าจํานวนนักท่องเที่ยวในปี 2557 จะเพิม่ ขึน้ ประมาณร้อยละ 13 ทัง้ นี้ บริษทั ฯ คาดว่าในช่วงไตรมาส 3 และ
ไตรมาส 4 ปริมาณการเดินทางจะกลับสูภ่ าวะปกติ โดยบริษทั ฯ จะสามารถเพิม่ เทีย่ วบินให้อยูใ่ นระดับปกติตามฤดูกาลได้
จากเหตุการณ์ต่าง ๆ ทีส่ ง่ ผลกระทบกับการดําเนินงานของบริษทั ฯ ประกอบกับการแข่งขันทีท่ วีความรุนแรงมาก
ขึน้ ในปี 2557 บริษัทฯ ได้เตรียมจัดทําแผนยุทธศาสตร์ประจําปี 2557 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภายในประเทศ
เพื่อปรับ ปรุงการดําเนิ น การของบริษัท ฯ ให้รองรับ การแข่งขัน ที่รุน แรงขึ้น อย่างมากโดยเฉพาะในภูม ิภ าคเอเชีย และ
ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ รวมทัง้ เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้สามารถดําเนินธุรกิจได้อย่างยังยื
่ น
ภายใต้ปั จจัยที่ไม่เอื้ออํานวย โดยจะเน้ น ในการกําหนดเส้นทางบินและแนวทางในการพัฒ นาผลิตภัณ ฑ์และบริก ารให้
สอดคล้องกับกลุ่ม ลูก ค้า เปลี่ยนแปลงกระบวนการทํางานเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภ าพ และควบคุม ต้น ทุน ในการดําเนิ นการ
รวมทัง้ ปรับปรุงการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล และโครงสร้างองค์กรเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อการเปลีย่ นแปลงของ
ธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ยังมีแผนทีจ่ ะปรับปรุงการสื่อสารทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้ได้รบั ข้อมูลต่างๆ
อย่างถูกต้อง เหมาะสม และทันต่อเหตุการณ์
ในปี 2557 บริษัทฯ มีแผนจะรับมอบเครื่องบินรวม 14 ลํา ประกอบด้วยเครื่องบิน B777-300ER จํานวน 3 ลํา
A320-200 จํานวน 7 ลํา และ B787-8 ซึ่งเป็ นเครื่องบินชนิดพิเศษ มีน้ําหนักเบาและสามารถประหยัดนํ้ามันได้มากถึงร้อย
ละ 25 เมื่อเทียบกับรุน่ อื่นๆ จํานวน 4 ลํา และจะทยอยปลดเครื่องบินทีม่ อี ายุใช้งานนานและเครื่องบินเช่าดําเนินงานทีห่ มด
สัญญาเช่า รวม 13 ลํา ประกอบด้วยเครื่องบิน A330-300 จํานวน 5 ลํา A300-600 จํานวน 5 ลํา และ B737-400 จํานวน
3 ลํา
ในด้านการจัดหาเงินทุน บริษทั ฯ มีแผนจัดหาเงินทุนด้วยวิธกี ารเช่าซือ้ โดยใช้เครื่องบินเป็ นหลักทรัพย์ค้าํ ประกัน
สําหรับเครื่องบินที่จะรับมอบในปี 2557 จํานวน 5 ลํา และคาดว่าจะออกหุ้นกู้เสนอขายในปี 2557 ในวงเงิน 15,000 ล้าน
บาท เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ลงทุนในสินทรัพย์ ชําระคืนหุ้นกู้ท่จี ะครบกําหนดชําระ หรือใช้คนื เงินกู้ของ
บริษทั ฯ ทีม่ ตี น้ ทุนสูงกว่า โดยจะเสนอขายครัง้ แรกจํานวน 3,200 ล้านบาทในเดือนกุมภาพันธ์ 2557
ในการบริหารความเสีย่ งทางการเงิน บริษทั ฯ มีวงเงินสินเชื่อพร้อมเบิกใช้ประเภท Committed Revolving Credit
Line ในวงเงินประมาณ 20,000 ล้านบาท และวงเงินสินเชื่อประเภท Uncommitted Credit Line ประมาณ 10,000 ล้านบาท
เพื่อใช้รองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจ สําหรับการบริหารความเสีย่ งอัตราแลกเปลีย่ น บริษทั ฯ มีแผนดําเนินการป้ องกัน
ความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในสกุ ลเงินคงเหลือหลักอย่างต่อเนื่อง และพิจารณาการบริหารความเสี่ยงอัตราดอกเบี้ยให้
สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ
ในส่วนของบริษทั ไทยสมายล์แอร์เวย์ จํากัด คาดว่าจะสามารถเริม่ ทําการบินด้วยรหัสสายการบินไทยสมายล์แอร์
เวย์ได้ในไตรมาส 3 ปี 2557 ด้วยเครื่องบินแอร์บสั A320-200 ที่เช่าช่วงต่อจากการบินไทย ซึ่งมีอยู่ในปั จจุบนั 10 ลํา และ
จะรับมอบเพิม่ ในปี 2557 อีก 7 ลํา เพื่อให้บริการในเส้นทางบินภายในประเทศระหว่างกรุงเทพฯ ไปยังเชียงใหม่ เชียงราย
ภูเก็ต กระบี่ สุราษฎร์ธานี หาดใหญ่ อุบลราชธานี อุดรธานี ขอนแก่น และเส้นทางระหว่างเชียงใหม่-ภูเก็ต และเชียงใหม่ส่วนที่ 3-14 หน้าที่ 17

อุดรธานี ส่วนเส้นทางบินระหว่างประเทศประกอบด้วยมาเก๊า มัณ ฑะเลย์ โคลัมโบ ฉงชิง่ ฉางซา หลวงพระบาง ร่างกุ้ง
พนมเปญ กัลกัตตา ฮานอย นิวเดลลี โฮจิมนิ ห์ซติ ้ี เซีย๊ ะเหมิน และปี นงั

5. สรุปอัตราส่วนทางการเงิ นที่สาํ คัญ
งบการเงินรวม
2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555

2556

2555

อัตราส่ วนทางการเงิน (Liquidity Ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง

เท่า

1.58

2.05

1.55

2.02

อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากํา ไร (Profitability Ratio)
อัตราก ําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงาน

ร้ อยละ

(1.40)

2.94

(1.48)

2.78

อัตราก ําไร(ขาดทุน)สุทธิ

ร้ อยละ

(5.82)

3.11

(6.52)

2.20

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

ร้ อยละ

(19.04)

9.76

(22.58)

6.92

ร้ อยละ

(2.25)

4.48

(2.77)

3.77

อัตราส่ วนแสดงประสิ ทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรั พย์
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุ้น (Interest Bearing Debt to Equity)

เท่า

3.10

2.27

3.34

2.40

อัตราส่วนความสามารถในการช ําระดอกเบี้ย

เท่า

3.71

5.32

3.47

4.93

ความหมายและสูตรในการคํานวณอัตราส่วนทางการเงิ น
EBITDA หมายถึง รายได้-ค่าใช้จ่าย(ไม่รวมต้นทุนทางการเงิน ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่ าย กําไร(ขาดทุน) จาก
อัตราแลกเปลีย่ น และ
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์และเครื่องบิน
EBITDA Margin = EBITDA / รายได้จากการขายและให้บริการ
อัตราส่วนสภาพคล่อง
= สินทรัพย์หมุนเวียน / หนี้สนิ หมุนเวียน (ไม่รวมหนี้สนิ ระยะยาวทีถ่ งึ กําหนดชําระภายในหนึ่งปี และรายรับด้านการ
ขนส่งทีย่ งั ไม่ถอื เป็ นรายได้)
อัตรากําไรจากการดําเนิ นงาน (Operating Profit Margin)
= (รายได้จากการการขายและให้บริการ-ค่าใช้จา่ ยจากการดําเนินงาน)/รายได้จากการขายและให้บริการ
อัตรากําไรสุทธิ ต่อรายได้จากการขายและให้บริ การ (Net Profit Margin)
= กําไรสุทธิ / รายได้จากการขายและให้บริการ
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ ือหุ้น (Return on Equity)
= กําไรสุทธิ / ส่วนของผูถ้ อื หุน้ เฉลีย่
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ (Return on Asset)
= กําไรก่อนหักดอกเบีย้ และภาษี / สินทรัพย์รวมเฉลีย่
อัตราส่วนหนี้ สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุ้น (Interest Bearing Debt to Equity)
= (เงินกูย้ มื ระยะสัน้ +หนี้สนิ ระยะยาวรวมส่วนทีถ่ งึ กําหนดชําระภายใน 1 ปี ) / ส่วนของผูถ้ อื หุน้
อัตราส่วนความสามารถในการชําระดอกเบีย้
= EBITDA / ดอกเบีย้ จ่าย
ส่วนที่ 3-14 หน้าที่ 18

แบบ 56-1

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษทั ฯ ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี ฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษทั ฯ ขอรับรองว่า
ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทําให้ผู้อ่นื สําคัญผิดหรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสําคัญ นอกจากนี้
บริษทั ฯ ขอรับรองว่า
(1) งบการเงิน และข้อ มูล ทางการเงิน ที่ส รุป มาในแบบแสดงรายการข้อ มูลประจําปี ได้แ สดงข้อมูลอย่า งถูก ต้อ ง
ครบถ้วนในสาระสําคัญเกีย่ วกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยแล้ว
(2) บริษทั ฯ ได้จดั ให้มรี ะบบการเปิ ดเผยข้อมูลทีด่ ี เพื่อให้แน่ ใจว่าบริษทั ฯ ได้เปิ ดเผยข้อมูลในส่วนทีเ่ ป็ นสาระสําคัญ
ทัง้ ของบริษทั ฯ และของบริษทั ย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ ควบคุมดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามระบบดังกล่าว
(3) บริษทั ฯ ได้มรี ะบบการควบคุมภายในทีด่ ี และควบคุมดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามระบบดังกล่าว และบริษทั ฯ ได้แจ้ง
ข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 ต่อผู้สอบบัญ ชีและคณะกรรมการตรวจสอบของ
บริษทั ฯ แล้ว ซึง่ ครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลีย่ นแปลงทีส่ าํ คัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทัง้ การกระทําทีม่ ชิ อบ
ทีอ่ าจมีผลกระทบต่อการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
ในการนี้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทัง้ หมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับทีบ่ ริษทั ฯ ได้รบั รองความถูกต้องแล้วบริษทั ฯ
ได้ม อบหมายให้น างสุวิม ล บัวเลิศ เป็ น ผู้ลงลายมือชื่อ กํากับ เอกสารนี้ ไว้ทุ ก หน้ าด้วย หากเอกสารใดไม่ม ีลายมือชื่อ ของ
นางสุวมิ ล บัวเลิศ กํากับไว้ บริษทั ฯ จะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูลทีบ่ ริษทั ฯ ได้รบั รองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น
ชื่อ
1. พลอากาศเอก ประจิน จันตอง
่
2. นายคณิศ แสงสุพรรณ

ตําแหน่ ง

ลายมือชื่อ

ประธานกรรมการ

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

กรรมการ

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

ตําแหน่ ง

ลายมือชื่อ

ผูร้ บั มอบอํานาจ
ชื่อ
นางสุวมิ ล บัวเลิศ

ผูอ้ าํ นวยการใหญ่
สํานักเลขานุการบริษทั ฯ

ส่วนที่ 3-A หน้าที่ 1

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

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกีย่ วกับผู้บริหารและผู้มอี าํ นาจควบคุมของบริษัทฯ
1. รายละเอียดของกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ชื่ อ-สกุล/ตําแหน่ ง / วันที่
ได้ รับแต่ งตั้ง

อายุ
(ปี )

1. นายอําพน กิตติอาํ พน
ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการ
วันที่ 27 เม.ย. 2554
ตําแหน่งในบริ ษทั ฯ
ประธานกรรมการ
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
กรรมการอิสระ
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คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
 ปริ ญญาตรี ศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 ปริ ญญาโทวิทยาศาสตร์ (M.S. Economics)
Northeastern University, Boston, USA
 ปริ ญญาเอกเศรษฐศาสตร์
(เศรษฐศาสตร์ประยุกต์) Clemson University,
South Carolina, USA
 วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร (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 ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ ง
ปั จจุบนั
2553 – ปั จจุบนั
2553 – ปั จจุบนั

ประธานคณะกรรมการ
เลขาธิ การคณะรัฐมนตรี
กรรมการ

2555 – ปั จจุบนั
2553 – ปั จจุบนั

ประธาน
ประธานกรรมการบริ หาร

2555 – ปั จจุบนั

กรรมการ

2555 – ปั จจุบนั

กรรมการ

2554 – ปั จจุบนั
2549 – ปั จจุบนั
2554 – ปั จจุบนั
2554 – ปั จจุบนั และ
2547 – ก.ย. 2553
22 เม.ย 52 -26 เม.ย 54

ส่วนที่ 3-A1 หน้าที่ 1

กรรมการ
กรรมการกฤษฎีกา
กรรมการบริ หารศาลยุติธรรมผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการ
ประธานกรรมการ

ชื่ อหน่ วยงาน/บริษทั /ประเภทธุรกิจ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
สํานักเลขาธิ การคณะรัฐมนตรี
มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรม
โอรสาธิ ราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
สถาบันวิจยั และพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
มูลนิธิสถาบันวิจยั และพัฒนาประเทศตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
สภามหาวิทยาลัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(ผูท้ รงคุณวุฒิ)
คณะกรรมการจัดการทรัพย์สิน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สภามหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 7 และคณะพิเศษ
สํานักงานศาลยุติธรรม
คณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน
(รวม 2 วาระ)
บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

ชื่ อ-สกุล/ตําแหน่ ง / วันที่
ได้ รับแต่ งตั้ง

อายุ
(ปี )

2. นายอารี พงศ์ ภู่ชอุ่ม
ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการ
วันที่ 25 เม.ย. 2555
ตําแหน่งในบริ ษทั ฯ
รองประธานกรรมการ

56

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
 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

แบบ 56-1

สั ดส่ วน
การถือ
หุ้น
(%)

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ างผู้บริหาร

ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ ง
2556 – ปั จจุบนั
2556 – ปั จจุบนั
2553 – ปั จจุบนั
2553 – 2556
2554 – 2555
22 เม.ย. 52 - 24 เม.ย. 55
2553 – 2554
2552 – 2553
2552 – 2553
2552 - 2553
2550 – 2552
2550 – 2552

ส่วนที่ 3-A1 หน้าที่ 2

เลขาธิ การ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
ปลัดกระทรวง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
อธิ บดี
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ
ผูอ้ าํ นวยการ

ชื่ อหน่ วยงาน/บริษทั /ประเภทธุรกิจ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบราชการ สํานัก
นายกรัฐมนตรี
บริ ษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
กระทรวงการคลัง
สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กระทรวงการคลัง
บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน)
กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
บริ ษทั ปตท. เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั กรุ งเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
กระทรวงการคลัง

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

ชื่ อ-สกุล/ตําแหน่ ง / วันที่
ได้ รับแต่ งตั้ง

อายุ
(ปี )

3. นายคณิ ศ แสงสุ พรรณ
ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการ
วันที่ 24 เม.ย. 2556
ตําแหน่งในบริ ษทั ฯ
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
กรรมการอิสระ

55

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

แบบ 56-1

สั ดส่ วน
การถือ
หุ้น
(%)

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ างผู้บริหาร

ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ ง
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
22 เม.ย. 52 - 27 เม.ย. 53
และ
28 เม.ย. 53 - 23 เม.ย 2556
2551
2551
2549 – 2551

ส่วนที่ 3-A1 หน้าที่ 3

ชื่ อหน่ วยงาน/บริษทั /ประเภทธุรกิจ

ที่ปรี กษากิตติมศักดิ์
กรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นการเงินการคลัง
กรรมการ
กรรมการ

มูลนิธิสถาบันวิจยั นโยบายเศรษฐกิจการคลัง
ธนาคารแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการสํานักงานหลักประกันสุ ขภาพแห่งชาติ
บริ ษทั ไทยสมาย์ล แอร์เวย จํากัด
บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

ที่ปรึ กษาผูท้ รงคุณวุฒิของรองนายกรัฐมนตรี
(ดร.โอฬาร ไชยประวัติ)
ที่ปรึ กษาผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นเศรษฐกิจของ
นายกรัฐมนตรี (นายสมัคร สุ นทรเวช)
กรรมการอิสระ

สํานักนายกรัฐมนตรี
สํานักนายกรัฐมนตรี
ธนาคาร ทิสโก้ จํากัด (มหาชน)

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

ชื่ อ-สกุล/ตําแหน่ ง / วันที่
ได้ รับแต่ งตั้ง

อายุ
(ปี )

4. นายจุตินนั ท์ ภิรมย์ภกั ดี
ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการ
วันที่ 11 พ.ย. 2554
ตําแหน่งในบริ ษทั ฯ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
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คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม









บริ หารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการ
จัดการ คณะบริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
บริ หารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการเงิน คณะบริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยบอสตัน
มลรัฐแมสซาชูเสต สหรัฐอเมริ กา
วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร (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

แบบ 56-1

สั ดส่ วน
การถือ
หุ้น
(%)

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ างผู้บริหาร

ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ ง
2525 – ปั จจุบนั
2552 – ปั จจุบนั
2554 – ปั จจุบนั
2554 – ปั จจุบนั
2552 - ปั จจุบนั
2553 – ปั จจุบนั
2550 – ปั จจุบนั
2552 - 2553

ส่วนที่ 3-A1 หน้าที่ 4

กรรมการรองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน
ที่ปรึ กษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมาธิ การการกีฬา
ที่ปรึ กษาคณะอนุกรรมาธิ การกีฬาเด็ก เยาวชน และ
คนพิการ
ประธานมูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิ กแห่ง
ประเทศไทย
นายกสมาคมคาราเต้แห่งประเทศไทย
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ ายงานประชาสัมพันธ์

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

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

ชื่ อ-สกุล/ตําแหน่ ง / วันที่
ได้ รับแต่ งตั้ง

อายุ
(ปี )

5. นายธี รศักดิ์ สุ วรรณยศ
ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการ
วันที่ 27 เม.ย. 2554
ตําแหน่งในบริ ษทั ฯ
กรรมการบริ ษทั ฯ
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คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
 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

แบบ 56-1

สั ดส่ วน
การถือ
หุ้น
(%)

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ างผู้บริหาร

ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ ง
2551 - ก.ค. 2555
2552 - ต.ค.2554
2552 - ต.ค.2554
2552 - ต.ค.2554
2552 - ต.ค.2554
2552

ส่วนที่ 3-A1 หน้าที่ 5

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 วยงาน/บริษทั /ประเภทธุรกิจ
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 / วันที่
ได้ รับแต่ งตั้ง

อายุ
(ปี )

6. พล.อ.อ. ประจิน จัน่ ตอง
ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการ
วันที่ 24 เม.ย. 2556
ตําแหน่งในบริ ษทั ฯ
กรรมการอิสระ

59

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
 วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรี ยนนายเรื ออากาศ
 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
 หลักสู ตรเสนาธิ การกิจ
โรงเรี ยนเสนาธิ การทหารอากาศ รุ่ นที่ 34
 หลักสู ตรการทัพอากาศ
วิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่ นที่ 32
 หลักสู ตรป้องกันราชอาณาจักร
วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร รุ่ นที่ 48
 หลักสู ตรภูมิพลังแผ่นดิน สําหรับผูบ้ ริ หาร
ระดับสู ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่ นที่ 1

แบบ 56-1

สั ดส่ วน
การถือ
หุ้น
(%)

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ างผู้บริหาร

ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ ง
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
2554
2552

ส่วนที่ 3-A1 หน้าที่ 6

ผูบ้ ญั ชาการทหารอากาศ
ประธานกรรมการ
ผูช้ ่วยผูบ้ ญั ชาการทหารอากาศ
เสนาธิ การทหารอากาศ

ชื่ อหน่ วยงาน/บริษทั /ประเภทธุรกิจ
กองทัพอากาศ
บริ ษทั อุตสาหกรรมการบิน จํากัด
กองทัพอากาศ
กองทัพอากาศ

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

ชื่ อ-สกุล/ตําแหน่ ง / วันที่
ได้ รับแต่ งตั้ง

อายุ
(ปี )

7. นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ
ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการ
วันที่ 24 เม.ย. 2556
ตําแหน่งในบริ ษทั ฯ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
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คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
 เนติบณ
ั ฑิตไทย สํานักอบรมศึกษากฎหมาย
แห่งเนติบณ
ั ฑิตยสภา
 นิติศาสตรมหาบัณฑิต
University of Pennsylvania, USA
 นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
(IOD)
- หลักสู ตร DCP /2000
- หลักสู ตร วตท. รุ่ นที่ 12

แบบ 56-1

สั ดส่ วน
การถือ
หุ้น
(%)

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ างผู้บริหาร

ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ ง
2554 – ปั จจุบนั
2549 – ปั จจุบนั
2554 – ปั จจุบนั
2551 – ปั จจุบนั
2552 – ปั จจุบนั
2552 – ปั จจุบนั
2555 - ปั จจุบนั
2556– ปั จจุบนั
2556– ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
2550 - มิ.ย. 2554
2552 – ม.ค. 2556
2554 – พ.ค. 2556
22 เม.ย. 52 - 27 เม.ย. 53
และ
28 เม.ย. 53 - 23 เม.ย 2556

ส่วนที่ 3-A1 หน้าที่ 7

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ
กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ชื่ อหน่ วยงาน/บริษทั /ประเภทธุรกิจ
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์
บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่
บมจ. ไทยพาณิ ชย์ประกันชีวิต
บมจ. เนชัน่ แนล เพาเวอร์ ซัพพลาย
บจ. วีระวงค์ ชินวัฒน์ และเพียงพนอ
บจ. ดับบลิวซี แอนด์พี โฮลดิ้ง จํากัด
บมจ. แผ่นดินทอง พร็ อพเพอร์ต้ ี ดีเวลลอปเม้นท์
Fraser & Neave, Limited
Frasers Centrepoint, Limited
บจ. ปุณณเขตต์
บจ. พิชญารัตน์
บจ. ยักษา
บมจ. อาหารสยาม
บมจ. สายการบินนกแอร์
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล
บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

ชื่ อ-สกุล/ตําแหน่ ง / วันที่
ได้ รับแต่ งตั้ง

อายุ
(ปี )

8. พล.อ.อ. สถิตย์พงษ์ สุ ขวิมล
ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการ
วันที่ 25 เม.ย. 2555
ตําแหน่งในบริ ษทั ฯ
กรรมการอิสระ
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คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
 ปริ ญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต
(การสื่ อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 ศิษย์การบินรุ่ น น.54 -16 -3
โรงเรี ยนการบินกําแพงแสน
 โรงเรี ยนนายทหารชั้นผูบ้ งั คับฝูง รุ่ นที่ 43
 โรงเรี ยนเสนาธิ การทหารอากาศ รุ่ นที่ 29
 วิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่ นที่ 27

แบบ 56-1

สั ดส่ วน
การถือ
หุ้น
(%)

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ างผู้บริหาร

ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ ง
2548 – ปั จจุบนั

ราชเลขานุการในพระองค์
สมเด็จพระบรมโอรสาธิ ราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

รองเลขาธิ การพระราชวัง
22 เม.ย. 52 - 24 เม.ย. 55 กรรมการ

ส่วนที่ 3-A1 หน้าที่ 8

ชื่ อหน่ วยงาน/บริษทั /ประเภทธุรกิจ
กองกิจการในพระองค์
สมเด็จพระบรมโอรสาธิ ราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
สํานักพระราชวัง
บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

ชื่ อ-สกุล/ตําแหน่ ง / วันที่
ได้ รับแต่ งตั้ง

อายุ
(ปี )

9. นายสุ ธรรม ศิริทิพย์สาคร
ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการ
วันที่ 13 พ.ย. 2555
ตําแหน่งในบริ ษทั ฯ
กรรมการอิสระ

57

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
 ปริ ญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
สถาปั ตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ประกาศนียบัตร Directors Accreditation
Program(DAP) รุ่ น 63/2007
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

แบบ 56-1

สั ดส่ วน
การถือ
หุ้น
(%)

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ างผู้บริหาร

ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ ง
2549 - ปั จจุบนั
2555 - ปั จจุบนั
2556 - ปั จจุบนั
2554 - ปั จจุบนั
2555
2555

ส่วนที่ 3-A1 หน้าที่ 9

กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ชื่ อหน่ วยงาน/บริษทั /ประเภทธุรกิจ
บริ ษทั สถาปนิกสุ ธรรม
ธนาคารออมสิ น
การรถไฟแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการผังเมือง
การเคหะแห่งชาติ
บริ ษทั อสมท จํากัด (มหาชน)

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

ชื่ อ-สกุล/ตําแหน่ ง / วันที่
ได้ รับแต่ งตั้ง

อายุ
(ปี )

10. พล.อ.อ.ม.ล. สุ ปรี ชา กมลาศน์ 61
ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการ
วันที่ 25 เม.ย. 2555
ตําแหน่งในบริ ษทั ฯ
กรรมการอิสระ

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
 ปริ ญญาตรี วิศวกรรมอากาศยาน
โรงเรี ยนนายเรื ออากาศ รุ่ นที่ 17
 โรงเรี ยนนายทหารชั้นผูบ้ งั คับฝูง รุ่ นที่ 46
 โรงเรี ยนเสนาธิ การทหารอากาศ รุ่ นที่ 30
 วิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่ นที่ 29
 วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร รุ่ นที่ 46
 สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
(IOD)
- หลักสู ตร DAP 2006

แบบ 56-1

สั ดส่ วน
การถือ
หุ้น
(%)

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ างผู้บริหาร

ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ ง
ปั จจุบนั
2555
12 ต.ค. 54 - 24 เม.ย. 55
2551
2550

ส่วนที่ 3-A1 หน้าที่ 10

ข้าราชการบํานาญ
ประธานคณะที่ปรึ กษา
กรรมการ
หัวหน้านายทหารฝ่ ายเสนาธิ การ
รองผูบ้ ญั ชาการ

ชื่ อหน่ วยงาน/บริษทั /ประเภทธุรกิจ
กระทรวงกลาโหม
กองบัญชาการกองทัพไทย
บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)
ประจําผูบ้ ญั ชาการทหารสู งสุ ด
กองบัญชาการยุทธทางอากาศ

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

ชื่ อ-สกุล/ตําแหน่ ง / วันที่
ได้ รับแต่ งตั้ง

อายุ
(ปี )

11. พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิ งแก้ว
ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการ
วันที่ 18 ม.ค. 2556
ตําแหน่งในบริ ษทั ฯ
กรรมการอิสระ

59

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ( รป.บ.(ตร. ))
โรงเรี ยนนายร้อยตํารวจ
 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 ฝ่ ายอํานวยการตํารวจรุ่ นที่ ๖
โรงเรี ยนเสนาธิ การทหารบก
 เสนาธิ การทหาร รุ่ นที่ ๓๓
วิทยาลัยเสนาธิ การทหาร
 การบริ หารงานตํารวจชั้นสู ง รุ่ นที่ ๑๕
สถาบันพัฒนาข้าราชการตํารวจ
 การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่ นที่ ๔๒
วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร
 ผูบ้ ริ หารระดับสู ง รุ่ นที่ ๕
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 ผูบ้ ริ หารงานกระบวนการยุติธรรมระดับสู ง
รุ่ นที่ ๑๕ วิทยาลัยการยุติธรรม
 ผูบ้ ริ หารระดับสู งด้านการค้าและการพาณิ ชย์
รุ่ นที่ ๕ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
กระทรวงพาณิ ชย์

แบบ 56-1

สั ดส่ วน
การถือ
หุ้น
(%)

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ างผู้บริหาร

ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ ง
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
2554

ผูบ้ ญั ชาการตํารวจแห่งชาติ
กรรมการ
กรรมการ
เลขาธิ การ ป.ป.ส.

2553

รองผูบ้ ญั ชาการตํารวจแห่งชาติ
กรรมการ

2552

ที่ปรึ กษา (สบ 10)
(ด้านความมัน่ คงและกิจการพิเศษ)

ส่วนที่ 3-A1 หน้าที่ 11

ชื่ อหน่ วยงาน/บริษทั /ประเภทธุรกิจ
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
บริ ษทั ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน)
ธนาคาร ไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน)
สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน
เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

ชื่ อ-สกุล/ตําแหน่ ง / วันที่
ได้ รับแต่ งตั้ง

อายุ
(ปี )

12. นายสมชัย ศิริวฒั นโชค
ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการ
วันที่ 20 ธ.ค. 2556
ตําแหน่งในบริ ษทั ฯ
กรรมการบริ ษทั ฯ
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คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม



นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หาร
ศาสตร์

แบบ 56-1

สั ดส่ วน
การถือ
หุ้น
(%)

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ างผู้บริหาร

ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ ง
ปลัดกระทรวง
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
2554 – 30 ก.ย. 2556 อธิ บดี
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
2553 – 2554
ผูต้ รวจราชการ
2552 – 2553
รองอธิ บดี

ปั จจุบนั

ส่วนที่ 3-A1 หน้าที่ 12

ชื่ อหน่ วยงาน/บริษทั /ประเภทธุรกิจ
กระทรวงคมนาคม
องค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพฯ
บริ ษทั ขนส่ ง จํากัด
กรมการขนส่ งทางบก
องค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพฯ
บริ ษทั ขนส่ ง จํากัด
กระทรวงคมนาคม
กรมการขนส่ งทางบก

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

ชื่ อ-สกุล/ตําแหน่ ง / วันที่
ได้ รับแต่ งตั้ง

อายุ
(ปี )

13. นายพงษ์ภาณุ เศวตรุ นทร์
ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการ
วันที่ 20 ธ.ค. 2556
ตําแหน่งในบริ ษทั ฯ
กรรมการบริ ษทั ฯ

54

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม


Master of Art (Economics) , Northwestern
University , USA
 Bachelor of Commerce (Economics) ,
University of Auckland, New Zealand
หลักสู ตรฝึ กอบรม
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 2548
- สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่ นที่ 1
- ผูบ้ ริ หารกระบวนการยุติธรรมระดับสู ง
รุ่ นที่ 15
- ผูบ้ ริ หารระดับสู งด้านการค้าและการ
พาณิ ชย์ รุ่ นที่ 5, สถาบันวิทยาการการค้า
- สถาบันพัฒนากรรมการ (Institute of
Directors)
- Advanced Management Program, Harvard
Business Program
- สถาบันพัฒนากรรมการและผูบ้ ริ หาร
ระดับสู งภาครัฐ รุ่ นที่ 6 (PDI Public
Director Institute)
- Financial Institutions Governance
Program

แบบ 56-1

สั ดส่ วน
การถือ
หุ้น
(%)

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ างผู้บริหาร

ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ ง
2554 –ปั จจุบนั

2553 – 2554
2552 – 2553
2549 - 2552

ส่วนที่ 3-A1 หน้าที่ 13

รองปลัดกระทรวงการคลัง
กรรมการ
กรรมการ
อธิ บดีกรมสรรพสามิต
อธิ บดีกรมบัญชีกลาง
ผูอ้ าํ นวยการ

ชื่ อหน่ วยงาน/บริษทั /ประเภทธุรกิจ
กระทรวงการคลัง
การรถไฟฟ้าขนส่ งมวลชนแห่งประเทศไทย
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
กรมสรรพสามิต
กรมบัญชีกลาง
สํานักงานบริ หารหนี้ สาธารณะ

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

ชื่ อ-สกุล/ตําแหน่ ง / วันที่
ได้ รับแต่ งตั้ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

14. นายอรรถพล ใหญ่สว่าง
ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการ
วันที่ 20 ธ.ค. 2556
ตําแหน่งในบริ ษทั ฯ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

63






นิติศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต (กิตติมศักดิ์)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
นิติศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เนติบณ
ั ฑิตไทย สํานักอบรมศึกษา
กฎหมายแห่งเนติบณ
ั ฑิตยสภา
นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

แบบ 56-1

สั ดส่ วน
การถือ
หุ้น
(%)

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ างผู้บริหาร

ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ ง
ปั จจุบนั

อัยการสู งสุ ด
กรรมการ
กรรมการ

2552 – 2555
2552 - 2555
2551 - 2554

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ส่วนที่ 3-A1 หน้าที่ 14

ชื่ อหน่ วยงาน/บริษทั /ประเภทธุรกิจ
สํานักงานอัยการสู งสุ ด
บริ ษทั ปตท. จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ปตท. สํารวจและผลิตปิ โตเลียม จํากัด
(มหาชน)
ธนาคารออมสิ น
การรถไฟฟ้าขนส่ งมวลชนแห่งประเทศไทย
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

ชื่ อ-สกุล/ตําแหน่ ง / วันที่
ได้ รับแต่ งตั้ง

อายุ
(ปี )

15. นายสรจักร เกษมสุ วรรณ
ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการ
วันที่ 13 พ.ย. 2555
ตําแหน่งในบริ ษทั ฯ
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
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คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
 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 นิ ติศาสตร์ (Ph.D) กฎหมายระหว่าง
ประเทศ London School of Economics,
University of London สหราชอาณาจักร
 หลักสู ตร ปปร. 5 สถาบันพระปกเกล้า
 สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
(IOD)
- หลักสู ตร DAP 22/2004
- หลักสู ตร DCP 157/2012

แบบ 56-1

สั ดส่ วน
การถือ
หุ้น
(%)

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ างผู้บริหาร

ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ ง

2553 – 2555
2553 – 2555

ที่ปรึ กษา
รองประธาน
รองประธาน
ประธานกรรมการ
กรรมการ
ประธานหลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสันติภาพ
ศึกษาและการทูต
เลขาธิ การสมาพันธ์
ผูอ้ าํ นวยการ

2553 – 2554
2552 - 2553
2550 – 2552

ที่ปรึ กษารัฐมนตรี ช่วยว่าการ
อธิ การบดี
ผูอ้ าํ นวยการบริ หาร

ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ธ.ค. 2554 - ต.ค. 2555
2554 – 2555
2553 – 2555

หมายเหตุ : รายละเอียดของการดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย โปรดดูที่ตารางค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษทั ฯ

ส่วนที่ 3-A1 หน้าที่ 15

ชื่ อหน่ วยงาน/บริษทั /ประเภทธุรกิจ
มูลนิธิสุนทราภรณ์
มูลนิธิสถาบันการต่างประเทศสราญรมย์
มูลนิธิสวัสดิการนักแสดงอาวุโส
บริ ษทั อสมท. จํากัด (มหาชน)
ภาพยนตร์และวีดิทศั น์แห่งชาติ
มหาวิทยาลัยสยาม
สมาคมภาพยนตร์แห่ งชาติ
สมาคมผูส้ ร้างภาพยนตร์แห่งสหรัฐอเมริ กา
(ประเทศไทย)
กระทรวงศึกษาธิ การ (น.ส. นริ ศรา ชวาลตันพิพทั ธ์)
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
(องค์การมหาชน)

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

2. รายละเอียดของเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ชื่ อ-สกุล/ตําแหน่ ง / วันที่
ได้ รับแต่ งตั้ง

อายุ
(ปี )

1. นายสรจักร เกษมสุ วรรณ
ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการ
วันที่ 13 พ.ย. 2555
ตําแหน่งในบริ ษทั ฯ
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
กรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่

58

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
 ปริ ญญาตรี (เกียรตินิยม) นิติศาสตร์และ รัฐศาสตร์
University College of Wales, Aberystwyth สหราช
อาณาจักร
 ปริ ญญาโท นิติศาสตร์ (LL.M) University College,
London, University of London สหราชอาณาจักร
 ปริ ญญาเอก นิ ติศาสตร์ (Ph.D) กฎหมายระหว่าง
ประเทศ London School of Economics, University
of London สหราชอาณาจักร
 หลักสู ตร ปปร. 5 สถาบันพระปกเกล้า
 สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- หลักสู ตร DAP 22/2004
- หลักสู ตร DCP 157/2012

สั ดส่ วน
การถือ
หุ้น
(%)

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ างผู้บริหาร

ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ธ.ค. 2554 - ต.ค. 2555
2554 – 2555
2553 – 2555

ตําแหน่ ง

2553 – 2555
2553 – 2555

ที่ปรึ กษา
รองประธาน
รองประธาน
ประธานกรรมการ
กรรมการ
ประธานหลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสันติภาพ
ศึกษาและการทูต
เลขาธิ การสมาพันธ์
ผูอ้ าํ นวยการ

2553 – 2554

ที่ปรึ กษารัฐมนตรี ช่วยว่าการ

2552 - 2553
2550 – 2552

อธิ การบดี
ผูอ้ าํ นวยการบริ หาร

ส่วนที่ 3-A1 หน้าที่ 16

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

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

ชื่ อ-สกุล/ตําแหน่ ง / วันที่
ได้ รับแต่ งตั้ง

อายุ
(ปี )

2. นายโชคชัย ปั ญญายงค์
รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
อาวุโส สายการพาณิ ชย์
24 มิ.ย. 25556
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3. นายปานฑิต ชนะภัย
58
กรรมการผูจ้ ดั การหน่วยธุรกิจการ
บริ การภาคพื้นระดับรอง
กรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
16 พ.ย.2555

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 / ประวัติอบรม

ไม่มี

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
2552

ตําแหน่ ง

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

2545 – 2552

กรรมการ
กรรมการ
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และโครงการ
สําคัญ
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่โครงการสุ วรรณภูมิ

ปั จจุบนั

กรรมการ

ปั จจุบนั

กรรมการ

ปั จจุบนั

กรรมการ

บริ ษทั โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) จํากัด
มหาชน
บริ ษทั ดอนเมืองอินเตอร์เนชัน่ แนลแอร์ พอร์ต
โฮเต็ล จํากัด
บริ ษทั วิงสแปน เซวอร์วิสเซส จํากัด

2552 - 2554
2550 – 2552
2549 - 2550

ส่วนที่ 3-A1 หน้าที่ 17

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)
บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

ชื่ อ-สกุล/ตําแหน่ ง / วันที่
ได้ รับแต่ งตั้ง

อายุ
(ปี )

4. เรื ออากาศเอก มนตรี จําเรี ยง
รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
ฝ่ ายช่าง
27 ก.ค. 2552

56

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
 ปริ ญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่ องกล)
โรงเรี ยนนายเรื ออากาศ
ประวัติการอบรม
- Mimi MBA (SASIN)
- Intensive Professional Program (NIDA)
- Pilot Recruitment License (IATA), Miami
USA
- หลักสู ตรการกํากับดูแลกิจการสําหรับ
กรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสู งของ
รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน สถาบัน
พระปกเกล้า
- หลักสู ตร “ก้าวสู่ CEO” โดยมูลนิธิ
สถาบันวิจยั และพัฒนาองค์กรภาครัฐ
(IRDP) จัดตั้งโดยสํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
กระทรวงการคลัง

แบบ 56-1

สั ดส่ วน
การถือ
หุ้น
(%)

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ างผู้บริหาร

ช่ วงเวลา

0.000074

ไม่มี

ปั จจุบนั

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ ง
กรรมการ

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

2552 – ปั จจุบนั

รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่ฝ่ายช่าง

2551 – 2552

รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
สายทรัพยากรบุคคลและบริ หารทัว่ ไป

บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

2549 – 2551

ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ฝ่ายบริ หารบุคลากร

บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 3-A1 หน้าที่ 18

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

ชื่ อ-สกุล/ตําแหน่ ง / วันที่
ได้ รับแต่ งตั้ง

อายุ
(ปี )

5. นาวาอากาศตรี อัษฎาวุธ
วัฒนางกูร
รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
สนับสนุนการถวายบินแก่องค์
ประธานศูนย์สนับสนุนการ
ปฏิบตั ิการ
13 พ.ย.2555

54

6. นายธี รพล โชติชนาภิบาล
รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
สายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ
24 มิ.ย.2556

56

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
 Master Degree Major in Civil Engineering
Hochschule der Bundeswehr Muenchen,
Federal Republic of Germany

 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

0.000044

ไม่มี

0.000995

ไม่มี

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

ชื่ อหน่ ายงาน/บริษทั /ประเภทธุรกิจ

ปั จจุบนั
2555-2556

กรรมการ
กรรมการ

2553-2555
2551 -2553
2549 -2551

รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่สายปฏิบตั ิการ
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรการบิน
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายฝึ กอบรมนักบิน

บริ ษทั ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จํากัด
บริ ษทั วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด
หมายเหตุ พ้นจากตําแหน่งเมื่อ 1 พ.ย.2556
บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

กรรมการ

บริ ษทั ครัวการบินภูเก็ต จํากัด

กรรมการ
รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่สายผลิตภัณฑ์และ
บริ การลูกค้า
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุนการ
พาณิ ชย์

บริ ษทั สายการบินนกแอร์ จํากัด
บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

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

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

ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
2554- 23 มิ.ย.2556
2553 - 2554
2553
2550 – 2553
2549 - 2550

ส่วนที่ 3-A1 หน้าที่ 19

บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

ชื่ อ-สกุล/ตําแหน่ ง / วันที่
ได้ รับแต่ งตั้ง

อายุ
(ปี )

7. นายดนุช บุนนาค
รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
สายผลิตภัณฑ์และบริ การลูกค้า
24 มิ.ย. 2555

50

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
 Master of Construction Management
Washington University at St. Louis, USA
 Bachelor of Science in Systems Engineer,
Washington University at St. Louis, USA
 Bachelor of Special Studies, Mathematics
Cornell College, USA

แบบ 56-1

สั ดส่ วน
การถือ
หุ้น
(%)

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ างผู้บริหาร

ช่ วงเวลา

0.000052

ไม่มี

ปั จจุบนั

กรรมการ

ปั จจุบนั

กรรมการ

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

16 พ.ย.55-23 มิ.ย.55

รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
สายการพาณิ ชย์

25ก.พ.54-15พ.ย.55

กรรมการผูจ้ ดั การหน่วยธุรกิจ
การบริ การภาคพื้นระดับ
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ฝ่ายวางแผนการตลาด
และการบริ หารรายได้

2549 - 2554

8. นายนิรุฒ มณี พนั ธ์
รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
สายทรัพยากรบุคคลและกํากับ
กิจกรรมองค์กร
27 ก.ค.2555

45

 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

ตําแหน่ ง

ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
2551 - 2554

ส่วนที่ 3-A1 หน้าที่ 20

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ฝ่ายกฎหมาย
และกํากับกิจกรรมองค์กร

ชื่ อหน่ ายงาน/บริษทั /ประเภทธุรกิจ
บริ ษทั ดอนเมือง อินเตอร์เนชัน่ แนล แอร์พอร์ต
โฮเต็ล จํากัด
บริ ษทั โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) จํากัด
(มหาชน)
บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

บริ ษทั โรงแรมท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ จํากัด
บริ ษทั วิงสแปน เซอร์วิสเซส จํากัด
บริ ษทั ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จํากัด
บริ ษทั ทัวร์เอื้องหลวง จํากัด
บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

ชื่ อ-สกุล/ตําแหน่ ง / วันที่
ได้ รับแต่ งตั้ง

อายุ
(ปี )

9. นางวสุ กานต์ วิศาลสวัสดิ์
รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
สายการเงินและการบัญชี
1 ต.ค. 2554
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10. ร้อยโท อธิ ศกั ดิ์ พัดชื่นใจ
รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
สายปฏิบตั ิการ
5 ต.ค.2555

60

แบบ 56-1

สั ดส่ วน
การถือ
หุ้น
(%)

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ างผู้บริหาร

 ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ปริ ญญาโท พัฒนาเศรษฐกิจ
สาขาการวิเคราะห์และประเมินโครงการ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ (นิ ดา้ )
 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.รุ่ นที่ 17)

0.000015

ไม่มี

 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมสํารวจ
โรงเรี ยนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
 ประกาศนียบัตร
ศูนย์ฝึกการบินพลเรือน
 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาผูบ้ ริหาร
(MINI MBA) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

0.000024

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

ไม่มี

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
2554
2552 - 2554
2548 – 2552

2553 - 2554
2553
2552 - 2553
2549 - 2552

ส่วนที่ 3-A1 หน้าที่ 21

ตําแหน่ ง

ชื่ อหน่ ายงาน/บริษทั /ประเภทธุรกิจ

กรรมการ

บริ ษทั วิงสแปน เซอร์วิสเซส จํากัด

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

บริ ษทั
บริ ษทั
บริ ษทั
บริ ษทั
บริ ษทั

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)

โรงแรมท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ จํากัด
บริ การเชื้อเพลิงการบินกรุ งเทพ จํากัด
การบินไทย จํากัด (มหาชน)
การบินไทย จํากัด (มหาชน)
การบินไทย จํากัด (มหาชน)

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

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

ชื่ อ-สกุล/ตําแหน่ ง / วันที่
ได้ รับแต่ งตั้ง

อายุ
(ปี )

11. นายรัช ตันตนันตา
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ฝ่ายการเงิน
องค์กร
1 ต.ค.2554

44

12. นายธงชัย สิ งห์กุล
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ฝ่ายบัญชีการเงิน
9 ส.ค.2549

13. นางชาริ ตา ลีลายุทธ
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ฝ่ายบัญชีบริ หาร
และงบประมาณ
11 ธ.ค.2551

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
 Bachelor of Science in Business Administration
Boston University, USA
 Master of Business Administration
The American University, Washington D.C.
 Director Certification Program (DCP 71/2006) –
Thai Institute of Directors (IOD)
 ปริ ญญาโท บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

52



ปริ ญญาโท บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แบบ 56-1

สั ดส่ วน
การถือ
หุ้น
(%)

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ างผู้บริหาร

ช่ วงเวลา

ไม่มี

ไม่มี

2548 – 2554

0.000037

ไม่มี

0.000030

ไม่มี

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

2547 – 2549

2550 - 2551
2548 - 2550

ส่วนที่ 3-A1 หน้าที่ 22

ตําแหน่ ง

ชื่ อหน่ ายงาน/บริษทั /ประเภทธุรกิจ

ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายการบัญชีสาขา และการภาษีต่างประเทศ

บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบัญชีบริ หาร
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายตรวจสอบธุรกิจการบิน

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

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

ชื่ อ-สกุล/ตําแหน่ ง / วันที่
ได้ รับแต่ งตั้ง
14. นางสุ วิมล บัวเลิศ
เลขานุการบริ ษทั ฯ
13 พ.ย. 2555

อายุ
(ปี )
52

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
 ปริ ญญาตรี วิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ปริ ญญาโทวิทยาศาสตร์ (Microbiology)
Southern Illinois University, USA
 ปริ ญญาโทบริ หารธุรกิจ (การจัดการ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 ปริ ญญาโทนิเทศศาสตร์ (การสื่ อสาร)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ประกาศนียบัตร หลักสู ตรนักบริ หารระดับสู ง (ผูน้ าํ มี
วิสัยทัศน์) วิทยาลัยนักบริ หาร สํานักงาน ก.พ.
 สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- หลักสู ตรพื้นฐานกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องกับบริ ษทั จดทะเบียน

แบบ 56-1

สั ดส่ วน
การถือ
หุ้น
(%)

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ างผู้บริหาร

ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
ปั จจุบนั
2555 – ปั จจุบนั
2555 – ปั จจุบนั
2554 - 2555
2553 - 2554
2546 - 2553

- หลักสูตรเลขานุ การบริษทั ฯ (Company
Secretary Program – CSP)

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

ส่วนที่ 3-A1 หน้าที่ 23

ตําแหน่ ง
กรรมการ
เลขานุการบริ ษทั
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ สํานักเลขานุการบริ ษทั
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ฝ่ายบริ หารทัว่ ไป
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายปฏิบตั ิการคลังสิ นค้า
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายควบคุมมาตรฐานและพัฒนาการตลาด

ชื่ อหน่ ายงาน/บริษทั /ประเภทธุรกิจ
บริ ษทั ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์เอเชีย จํากัด
บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)
บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

หน้ าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริ ษทั ฯ
เลขานุ การบริษทั ฯ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการวางแผน กําหนดยุทธ์และนโยบาย ควบคุม กํากับ ดูแล อํานวยการ และ
รับผิดชอบในการบริหารและปฏิบตั ิการทัง้ ปวงของสํานักเลขานุ การบริษัทฯ ภายใต้กรอบการดําเนินงานตามที่กฎหมายกําหนด ตาม
แนวทางการกํากับดูแลกิจการทีด่ แี ละตามทีบ่ ริษทั กําหนด การเป็ นเลขานุ การบริษทั ฯ ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 เลขานุ การคณะกรรมการย่อยตามที่คณะกรรมการมอบหมาย การอํานวยการการประชุมของฝ่ ายบริหาร คณะกรรมการ และผูถ้ อื
หุน้ ของบริษทั ฯ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ภายในกําหนดเวลาของกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง และติดตามการดําเนินการตามมติทป่ี ระชุม กํากับดูแล
การดําเนินการในระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ ในส่วนกระบวนการดําเนินงานของบริษทั ฯ กํากับดูแลให้บริษทั ฯ และให้คาํ แนะนําแก่
กรรมการบริษัทฯ และฝ่ ายบริหารเพื่อปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทจดทะเบียนและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
หลัก ทรัพ ย์ ยกเว้น เรื่อ งที่เกี่ย วกับ รายงานทางการเงิน อีก ทัง้ กํา กับ ดูแ ลการจัดทําและเปิ ด เผยสารสนเทศที่สําคัญ ของบริษัท ฯ ทัง้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษต่อสาธารณชนผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และทันเวลาที่กําหนด กํากับดูแล
การให้คาํ ปรึกษาอํานวยความสะดวกในด้านงานทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ แก่ผถู้ อื หุน้ กํากับดูแลการจัดทําและจัดเก็บเอกสารสําคัญ
ที่เกี่ยวกับกรรมการและผู้ถือหุ้นตามที่เลขานุ ก ารบริษัทฯ ต้องจัดเก็บตาม พ.ร.บ. หลักทรัพ ย์และตลาดหลักทรัพ ย์ฯ กํากับดูแลการ
ดําเนินการจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ พร้อมทัง้ เอกสารทีเ่ กีย่ วข้องให้เป็ นตามข้อกําหนดของกฎหมายและหลักการกํากับดูแลกิจการที่
ดี กํากับดูแลการจัดทํารายงานประจําปี (แบบ 56-2) ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ นักลงทุน นักวิเคราะห์ ได้รบั ข้อมูลทีถ่ ูกต้องตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ หลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี และทันเวลาทีก่ าํ หนด
รวมถึงการกํากับดูแลการจัดการด้าน Logistic Support ทีเ่ กีย่ วข้องกับคณะกรรมการบริษทั ฯ ด้วย

ส่วนที่ 3-A1 หน้าที่ 24

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

ข้อมูลการดํารงตําแหน่งของกรรมการ ผูบ้ ริหารและผูม้ อี าํ นาจควบคุมในบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
ลําดับ
รายชื่อบริษทั
บริษทั ย่อย
บริษทั ร่วม
บริษทั
รายชื่อ
1 2 3 1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

นายอําพน กิตติอาํ พน
นายคณิศ แสงสุพรรณ
นายสรจักร เกษมสุวรรณ
นายโชคชัย ปั ญญายงค์
นายปานฑิต ชนะภัย
เรืออากาศเอกมนตรี จําเรียง
นาวาอากาศตรีอษั ฎาวุธ วัฒนางกูร
นายธีรพล โชติธนาภิบาล
นายดนุช บุนนาค
นายนิรฒ
ุ มณีพนั ธ์
นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ ์
ร้อยโทอธิศกั ดิ ์ พัดชื่นใจ
นายธงชัย สิงห์กุล

X
///
//

X
/
/
/

/
/

1

2

X
/

/

/

/

/
X

/
/

/

/
/
/

* “ ผูบ้ ริหาร ” ตามคํานิยามของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) บริษทั ฯ มีตาํ แหน่งเจ้าหน้าที่
ระดับบริหาร จํานวนทัง้ สิน้ 13 ตําแหน่ง
กรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
1
ตําแหน่ง
ระดับรองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
9
ตําแหน่ง
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่สายการบัญชีหรือการเงิน
3
ตําแหน่ง
หมายเหตุ
X = ประธานกรรมการ
/ = กรรมการ
// = กรรมการบริหาร
/// = ประธานคณะกรรมการบริหารบริษทั ฯ
บริ ษทั ย่อย
1. บริษทั วิงสแปน เซอร์วสิ เซส จํากัด 2. บริษทั ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จํากัด 3. บริษทั ไทยสมายล์แอร์เวย์ จํากัด
บริ ษทั ร่วม
1. บริษทั สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน)
2. บริษทั บริการเชือ้ เพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
3. บริษทั ครัวการบินภูเก็ต จํากัด
4. บริษทั วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง
1. บริษทั ดอนเมือง อินเตอร์เนชันแนล
่
แอร์พอร์ต โฮเต็ล จํากัด
2. บริษทั โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
3. บริษทั โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ จํากัด
ส่วนที่ 3-A1 หน้าที่ 25
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X

X

/
/

บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง

/
/

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
บริ ษทั ย่อย

รายชื่ อบริษัทย่ อย
รายชื่ อกรรมการ
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

นายอําพน
กิตติอาํ พน
นายอานนท์
สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
นายวรเนติ
หล้าพระบาง
นายคณิ ศ
แสงสุ พรรณ
นายอัชพร
จารุ จินดา
นายจักรกฤศฏิ์
พาราพันธกุล
นายสรจักร
เกษมสุ วรรณ
นายโชคชัย
ปัญญายงค์
นางสร้อยทิพย์
ไตรสุ ทธิ์
นายอาคม
เติมพิทยาไพสิ ฐ
นายกรณิ นทร์
กาญจโนมัย
นายดุลยพงศ์
สุ ขานุศาสน์
นายวิโรจน์
โตเจริ ญวาณิ ช
นางสาวชุณหจิต
สังข์ใหม่
นายคาร์ล โจฮัน
เธอร์ นอร์ดวิส
นายพูนศักดิ์
ชุมช่วย
นางสุ วมิ ล
บัวเลิศ
นางณัฏฐ์ณชั ชา
ไชยประเสริ ฐ
นายปานฑิต
ชนะภัย
นางวสุ กานต์
วิศาลสวัสดิ์
นายนิรุฒ
มณี พนั ธ์
เรื ออากาศโทสุ รพล อิศรางกูร ณ อยุธยา
นายวิจิตร
ณ ระนอง
นาวาอากาศตรี อษั ฎาวุธ วัฒนางกูร
นาวาอากาศตรี อลงกต พูลสุ ข

บริ ษทั ไทย-อะ
มาดิอุส เซาท์อีสต์ บริ ษทั วิงสแปน บริ ษทั ไทยไฟลท์ บริ ษทั ทัวว์เอื้อง บริ ษทั ไทยสมายล์
เอเชีย จํากัด เซอร์วิสเซส จํากัด เทรนนิ่ง จํากัด
หลวง จํากัด
แอร์เวย์ จํากัด

X
/
/
//
/
/
/
/
/
/
/
X
/
/
/
//
/
/
X
/
/
/
/

/

X
/

ส่วนที่ 3-A2 หน้าที่ 1

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

บริ ษทั ย่อย

รายชื่ อบริษัทย่อย
รายชื่ อกรรมการ
26
27
28
29
30
31

นางชุดา
นาวาอากาศตรี สถาพร
นายสมชาย
นางสาวจิระพันธ์
นายธงชัย
นายดนุช

หมายเหตุ
X = ประธานกรรมการ

แบบ 56-1

บริ ษทั ไทย-อะ บริ ษทั วิงสแปน
มาดิอุส เซาท์อีสต์ เซอร์วิสเซส บริ ษทั ไทยไฟลท์ บริ ษทั ทัวว์เอื้อง บริ ษทั ไทยสมายล์
เอเชีย จํากัด
จํากัด
เทรนนิ่ง จํากัด
หลวง จํากัด
แอร์เวย์ จํากัด

ธนะภูมิ
เจริ ญศิริ
วัฒนะพยุงกุล
ศิริไพรวัน
สิ งห์กลุ
บุญนาค

/ = กรรมการ

/
/
/
/
/

/

X

// = ประธานกรรมการบริหาร

ส่วนที่ 3-A2 หน้าที่ 2

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
ชื่อ
ตําแหน่ ง

นาง นันทนา สังขวิจติ ร
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่สาํ นักงานการตรวจสอบภายใน

ประวัติการศึกษา
ประกาศนี ยบัตรวิ ชาชีพที่ได้รบั

บัญชีบณ
ั ฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Certified Information System Audit (CISA) ISACA (USA)
Certified Information Security Manager (CISM) ISACA (USA)
Certified in Risk and Information System Control (CRISC) (USA)
Certificate in Risk Management and Assurance (CRMA) IIA (USA)
วุฒบิ ตั รทางด้านตรวจสอบภายใน (IACP) สภาวิชาชีพบัญชีแห่งประเทศไทย

ประวัติการทํางาน
2552-ปั จจุบนั
2549-2552
2544-2549
2537-2544
2536-2544
2532-2535

ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายวางแผนและสนับสนุนการตรวจสอบ สํานักงานการตรวจสอบภายใน
บริษทั การบินไทยจํากัด (มหาชน)
ผูจ้ ดั การบัญชี สํานักงานโตเกียว ประเทศญีป่ ่ นุ บริษทั การบินไทยจํากัด (มหาชน)
ผูจ้ ดั การบัญชี สํานักงานโอซาก้า ประเทศญีป่ ่ นุ บริษทั การบินไทยจํากัด (มหาชน)
ผูจ้ ดั การบัญชี สํานักงานกรุงวอชิงตัน ดีซี สหรัฐอเมริกา บริษทั การบินไทยจํากัด(มหาชน)
ผูจ้ ดั การกองตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงานการตรวจสอบภายใน
บริษทั การบินไทยจํากัด (มหาชน)
ผูจ้ ดั การแผนกตรวจสอบ สํานักงานการตรวจสอบภายใน บริษทั การบินไทยจํากัด (มหาชน)

ตําแหน่ งพิ เศษที่เคยได้รบั
2531
2535-2536
2533
2554
2555 –ปั จจุบนั

ผูร้ ว่ มก่อตัง้ สมาคมผูต้ รวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ ภาคพืน้ กรุงเทพฯ
อุปนายก สมาคมผูต้ รวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศภาคพืน้ กรุงเทพฯ
อนุกรรมการตรวจสอบคอมพิวเตอร์ สมาคมนักบัญชีและผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตแห่งประเทศไทย
ประธานคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพงานรัฐวิสาหกิจตามระบบ SEPA
บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)
ประธานคณะทํางานพัฒนาวิชาชีพตรวจสอบภายใน สภาวิชาชีพบัญชีแห่งประเทศไทย

ประวัติการบรรยายในหัวข้อการตรวจสอบภายในและตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็ นวิทยากรรับเชิญจากหน่วยงานต่างๆทัง้ ภาครัฐและเอกชน เช่น อาจารย์พเิ ศษโครงการประกาศนียบัตรวิชาชีพตรวจสอบ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็ นต้น

ส่วนที่ 3-A3 หน้าที่ 1

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

ประวัติการอบรม
ผ่านการอบรมด้านต่างๆ ได้แก่
- การบริหารความเสีย่ ง การควบคุมภายใน การกํากับดูแล การตรวจสอบภายใน รวมทัง้ การตรวจสอบระบบ
สารสนเทศทัง้ ในและต่างประเทศ ซึง่ จัดโดยภาครัฐและเอกชน เช่น กระทรวงคมนาคม, สมาคมผูต้ รวจสอบภายใน
แห่งประเทศไทย, สภาวิชาชีพบัญชีแห่งประเทศไทย, สํานักงานตรวจสอบชัน้ นํา (Big 4), The Institute of
Internal Auditors (IIA), Information Systems Audit and Control Association (ISACA)
- ผ่านการอบรมด้านการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ ซึง่ จัดโดย สคร. กระทรวงการคลัง
- การสัมมนากับผูต้ รวจสอบภายในสายการบินต่างๆ ทัวโลก
่
เพือ่ แลกเปลีย่ นประสบการณ์ดา้ นการตรวจสอบธุรกิจ
การบิน ซึง่ จัดโดย International Association of Airline Internal Auditors (IAAIA) เป็ นประจําทุกปี
- การสัมมนากับหัวหน้าผูต้ รวจสอบภายใน (CAE) ขององค์กรชัน้ นําต่างๆ ในประเทศไทย
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานกํากับดูแลการปฏิ บตั ิ งานของบริ ษทั ฯ
ชื่อ
ตําแหน่ ง
ประวัติการศึกษา

นายนิรฒ
ุ มณีพนั ธ์
รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่ สายทรัพยากรบุคคลและกํากับกิจกรรมองค์กร
- นิตศิ าสตร์บณ
ั ฑิต (เกียรตินิยมอันดับ ๒) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- เนติบณ
ั ฑิตไทย สมัยที่ ๔๕
- Master of Comparative Jurisprudence (M.C.J.) Howard University,
Washington D.C., U.S.A.
- Master of Laws (LL.M.) Temple University, Philadelphia Pennsylvania, U.S.A.

ประวัติการทํางาน
- อัยการประจํากรม สํานักงานคดีศาลแขวง สํานักงานคดีแพ่ง สํานักงานทีป่ รึกษากฎหมาย
สํานักงานคดี เศรษฐกิจและทรัพยากร สํานักงานอัยการสูงสุด
- ทีป่ รึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลานนา
- ทีป่ รึกษาบริษทั จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ้าภาคตะวันออก จํากัด (มหาชน)
- อาจารย์พเิ ศษวิชากฎหมายในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ
- ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ฝ่ายกฎหมายและกํากับกิจกรรมองค์กร
- เลขานุการบริษทั ฯ
ประวัติการอบรม
- หลักสูตรจิตวิทยาฝ่ ายอํานวยการ รุน่ ที่ ๑๐๒ สถาบันจิตวิทยาความมันคง
่ สถาบันวิชาการป้ องกันประเทศ
- หลักสูตรภูมพิ ลแผ่นดิน รุน่ ที่ 1
- หลักสูตรนักบริหารการยุตธิ รรมทางปกครองระดับสูง รุน่ ที่ 2

ส่วนที่ 3-A3 หน้าที่ 2

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

เอกสารแนบ 4
รายงานคณะกรรมการธรรมาภิ บาล
บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) ได้ให้ความสําคัญกับหลักธรรมาภิบาลเป็ นอย่างมาก เนื่องจากเล็งเห็นว่า ระบบ
ธรรมาภิบาลเป็ นระบบที่มกี ระบวนการจัดการโครงสร้างทางธุรกิจในเรื่องภาวะผู้นํา และการบริหารจัดการองค์กรอย่าง
โปร่งใส เป็ นธรรม สามารถตรวจสอบได้ ดังนัน้ บริษัทฯ จึงดําเนิ นธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาลและหลักการกํากับดูแล
กิจ การที่ดี ซึ่งมีก ารปรับ ปรุงพัฒ นาตามหลัก เกณฑ์ข องตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริม สถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย (IOD)
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลของบริษทั ฯ ทําหน้าทีก่ ํากับ ดูแลและติดตามผล
การปฏิบตั ิงานตามหลักธรรมาภิบาล รวมทัง้ พิจารณาแนวโน้มและความเคลื่อนไหวถึงแนวปฏิบตั ิท่ดี ตี ามหลักเกณฑ์ของ
Asean CG Scorecard เพื่อนํ าข้อมูลต่างๆ มาเปรียบเทียบ และปรับปรุงนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดขี องบริษทั ฯ ให้ม ี
ความทันสมัยและเป็ นทีย่ อมรับในระดับสากล
นอกจากนี้ คณะกรรมการธรรมาภิบาลของบริษทั ฯ ได้ตระหนักและเห็นถึงคุณค่าของระบบธรรมาภิบาลว่าเป็ นสิง่ ที่
สามารถนํ าพาองค์กรสู่ความมันคงและยั
่
งยื
่ นได้ทงั ้ ในปั จจุบนั และในอนาคต จึงมีการให้ความรู้ ความเข้าใจ ด้วยการปลูก
จิตสํานึ กในเรื่องธรรมาภิบาลกับผู้ป ฏิบตั ิงานในทุก ระดับ เพื่อเป็ นการพัฒ นาและเพิ่ม ศัก ยภาพในการดําเนิ น งาน ทัง้ ยัง
ส่งเสริมและสนับสนุ นกิจกรรมต่างๆ ด้านธรรมาภิบาลและวัฒนธรรมองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมัน่ ความ
ไว้วางใจ ความรัก และความผูกพันให้เกิดขึน้ ในองค์กร
การดําเนินธุรกิจตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รบั การจัดอันดับด้านการดูแลกิจการใน
ภาพรวมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) ในระดับ “ดีเลิศ” เป็ นเวลา 2 ปี ตดิ ต่อกัน ซึ่งเป็ นการสะท้อน
ให้เห็นถึงเจตนารมณ์อนั แน่วแน่ของคณะกรรมการบริษทั ฯ ฝ่ ายบริหาร และพนักงานในการยึดถือและปฏิบตั ติ ามหลัก ธรร
มาภิบาลอย่างเคร่งครัด

พลตํารวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว
ประธานกรรมการธรรมาภิบาลของบริษทั ฯ
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แบบ 56-1

เอกสารแนบ 5
รายงานสรุปกิ จกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบประจําปี 2556
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน
3 ท่าน ซึ่งเป็ นผูท้ รงคุณวุฒแิ ละมีประสบการณ์ดา้ น กฎหมาย การบริหารองค์กร และการสอบทานความน่ าเชื่อถือของ
งบการเงิน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีคําสังแต่
่ งตัง้ นายอรรถพล ใหญ่ สว่าง เป็ นประธานกรรมการตรวจสอบ แทน
นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ ตัง้ แต่วนั ที่ 20 ธันวาคม 2556 ณ ปั จจุบนั คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย นายอรรถพล
ใหญ่ สว่าง เป็ นประธานกรรมการตรวจสอบ นายจุตินันท์ ภิรมย์ภกั ดี และนายวีระวงค์ จิตต์มติ รภาพ เป็ นกรรมการ
ตรวจสอบ โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษรี ณรงค์เดช และนางรวีพร คูหริ ญ
ั เป็ นที่ปรึกษาคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึง่ ทัง้ สองท่านเป็ นผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นการบัญชีและการควบคุมภายใน
ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้มกี ารประชุมรวม 12 ครัง้ เป็ นการประชุมร่วมกับ ผูส้ อบบัญชี
ผูต้ รวจสอบภายใน และผูบ้ ริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้อง การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านได้รายงานไว้ใน
หัวข้อการกํ ากับดูแลกิจการ ทัง้ นี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานสรุปประเด็นที่สําคัญ และความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ ตามทีเ่ ห็นสมควร โดยมีสาระสําคัญดังนี้
1. การสอบทานรายงานทางการเงิ น คณะกรรมการตรวจสอบได้ส อบทานงบการเงิน ราย
ไตรมาส และงบการเงินประจําปี 2556 ร่วมกับผูบ้ ริหารสายการเงินและการบัญชี และผูส้ อบบัญชี เพื่อพิจารณา
รายงานทางการเงิน การเปิ ดเผยข้อมูลประกอบงบการเงิน นโยบายการบัญชีและประมาณการที่สําคัญ รวมทัง้
ข้อ สังเกตจากการตรวจสอบและสอบทานงบการเงิน ของผู้ส อบบัญ ชี โดยได้พ ิจ ารณาคํา อธิบ ายและการ
วิเ คราะห์ฐ านะทางการเงิน และผลการดํา เนิ น งานของบริษ ัท ฯ(MD&A) คณะกรรมการตรวจสอบได้
สอบถามผู้ส อบบัญ ชีใ นเรื่อ งความถูก ต้อ ง ครบถ้ว นของงบการเงิน ความเหมาะสมของวิธีก ารบัน ทึก บัญ ชี
และเปิ ด เผยข้อ มูล รวมทัง้ รายการปรับ ปรุง บัญ ชีท่ีสาํ คัญ เพื่อ ให้ม ั ่นใจว่า การจัด ทํา งบการเงิน เป็ น ไปตาม
ข้อ กํา หนดของกฎหมายและมาตรฐานบัญ ชีต ามหลัก การบัญ ชีที่ร บั รองโดยทั ่วไป รวมทัง้ มีก ารเปิ ด เผย
ข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอและทันเวลา
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชีเป็ นการเฉพาะ 1 ครัง้ โดย
ไม่มผี ูบ้ ริหารเข้าร่วม เพื่อหารือเกี่ยวกับความเป็ นอิสระในการปฏิบตั หิ น้าที่และการแสดงความเห็นของผูส้ อบ
บัญชี
2. การสอบทานความเพียงพอและประสิ ทธิ ผล ของระบบการควบคุมภายในและการบริ หารความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเพียงพอเหมาะสมของระบบการควบคุ ม ภายใน โดยได้ พิจ ารณา
รายงานผลการตรวจสอบจากสํานักงานการตรวจสอบภายใน ผลการจัดทําแบบประเมินการควบคุมภายในด้วย
ตนเอง ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 และ
ผูอ้ ํานวยการใหญ่ฝ่ายบริหารความเสีย่ งได้เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรายงานเกี่ยวกับความ
เสีย่ งทีส่ าํ คัญของบริษทั ฯ และแนวทางในการดําเนินการบริหารจัดการความเสีย่ งดังกล่าวเป็ นประจําทุกปี
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ทัง้ นี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับฝ่ ายบริหารทัง้ คณะ 1 ครัง้ และได้เชิญผูบ้ ริหาร
ระดับสูงเข้าชีแ้ จงและร่วมหารือในวาระทีเ่ กีย่ วข้องตามความเหมาะสม เพือ่ หารือเกีย่ วกับการดําเนินงานของบริษทั
ฯ ประเด็นข้อตรวจพบต่างๆ ที่มนี ัยสําคัญ รวมทัง้ การปรับปรุงการดําเนินการตามข้อเสนอแนะในรายงานการ
ตรวจสอบ โดยได้เน้นยํ้าให้ผบู้ ริหารตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลให้หน่วยงานมีระบบการควบคุมภายใน
ทีด่ ยี งิ่ ขึน้
3. การกํากับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาอนุ มตั แิ ผนการ
ตรวจสอบของสํานักงานการตรวจสอบภายใน แผนการฝึกอบรม และการปรับแผนการตรวจสอบให้สอดคล้องกับ
ความเสีย่ งทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป และเหมาะสมกับทรัพยากรของสํานักงานการตรวจสอบภายใน รวมทัง้ ได้รบั ทราบผล
การดําเนินงาน และปั ญหาอุปสรรคต่างๆ ของสํานักงานการตรวจสอบภายในทุกไตรมาส
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ เกี่ยวกับการ
แต่งตัง้ และคุณสมบัตขิ องผูอ้ ํานวยการใหญ่สาํ นักงานการตรวจสอบภายใน รวมทัง้ ได้เห็นชอบแผนการดําเนินการ
ของผูอ้ ํานวยการใหญ่สาํ นักงานการตรวจสอบภายใน ในเรื่องแนวทางการบริหารจัดการสํานักงานฯ โดยเฉพาะการ
บริหารจัดการด้านบุคลากร แผนการนํ าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็ นเครื่องมือช่วยในการตรวจสอบ เพื่อเพิม่
ประสิท ธิภ าพ ประสิท ธิผ ลในการปฏิบ ตั ิงาน รวมทัง้ ได้พิจ ารณาความเพีย งพอเหมาะสมของทรัพ ยากรของ
สํานักงานการตรวจสอบภายใน และให้การสนับสนุนการขอรับพนักงานใหม่ของสํานักงานการตรวจสอบภายในด้วย
4. การสอบทานการปฏิ บตั ิ ตามกฎหมาย คณะกรรมการตรวจสอบได้มกี ารประชุม และรับทราบ
รายงานจากสายทรัพ ยากรบุ ค คลและกํา กับ กิจ กรรมองค์ก ร ซึ่งทําหน้ า ที่ กํา กับ ติด ตามการปฏิบ ัติงานของ
หน่วยงานต่างๆ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อกําหนดทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ รับทราบและให้ขอ้ เสนอแนะ ใน
การดําเนินการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการกํากับติดตามดังกล่าว
5. การพิ จารณารายการที่ เกี่ยวโยงกัน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและให้ความเห็น
ต่อการทํารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก่อนการนําเสนอขอ
อนุ มตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั ฯ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ า เป็ นรายการทีผ่ ่านกระบวนการอนุ มตั อิ ย่างโปร่งใส โดยผูม้ สี ว่ น
ได้เสียไม่ได้มสี ว่ นร่วมในการตัดสินใจ และเป็ นรายการที่กระทําโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของบริษทั ฯ เสมือนการทํา
รายการกับบุคคลภายนอก ทัง้ นี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้รบั ทราบรายงานรายการที่เกี่ยวโยงกันทุกไตรมาส
รวมทัง้ ได้สอบทานการเปิ ดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันว่าเป็ นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
6. กฎบัตรและการประเมิ นตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้
ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้ ได้ประเมินผลการปฏิบตั งิ านด้วยตนเองตามแนวทางปฏิบ ตั ิที่ดขี อง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคู่มอื ปฏิบตั ิสาํ หรับคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ ทีก่ าํ หนดโดย
กระทรวงการคลัง (ฉบับปรับปรุงปี 2555) โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของตนเองทัง้
คณะ และเป็ น รายบุ ค คล ผลการประเมิน สรุป ได้ว่า คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ป ฏิบ ตั ิงานตามหน้ าที่ค วาม
รับ ผิด ชอบอย่า งรอบคอบและเป็ นอิส ระ สอดคล้อ งตามแนวทางปฏิบ ัติท่ีดี และกฎบัต รของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
7. การเสนอแต่ง ตัง้ ผู้ส อบบัญ ชี คณะกรรมการตรวจสอบได้นํา เสนอคณะกรรมการบริษทั ฯ
เพื่อพิจารณาและขออนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ แต่งตัง้ สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็ นผูส้ อบบัญชีของ
บริษทั ฯ ประจําปี 2557
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จากการดํ า เนิน การ ตามขอบเขตอํ า นาจหน้ า ที่ ท่ี ไ ด้ ร ับ มอบหมาย คณะกรรมการตรวจสอบ
มีความเห็นว่า บริษทั ฯ ได้จดั ทํางบการเงินอย่างถูกต้องตามควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีท่รี บั รองทัวไป
่
มีก ารเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วนและเชื่อถือได้ การทําธุรกรรมรายการที่เกี่ยวโยงกัน เป็ นไปอย่าง
สมเหตุผลและมีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ บริษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายในทีเ่ พียงพอและเหมาะสม มีการ
ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย และข้อกําหนดทีเ่ กีย่ วข้องโดยไม่พบข้อบกพร่องทีเ่ ป็ นสาระสําคัญ

( นายอรรถพล ใหญ่สว่าง )
ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557
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รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมิ นราคาทรัพย์สิน

( ไม่มี)

