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ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิ จ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิ จ
1.1 ความเป็ นมาของบริ ษทั ฯ
รัฐบาลไทยใน ปี 2503 ได้จดั ตัง้ บริษทั การบินไทย จากัด เพื่อให้ประเทศไทยมีสายการบินแห่งชาติทใ่ี ห้บริการในระดับ
สากล โดยการร่ ว มทุ น ระหว่ า งบริ ษั ท เดิ น อากาศไทย จ ากั ด กั บ สายการบิ น สแกนดิ เ นเวี ย นแอร์ ไ ลน์ ซิ ส เต็ ม
มีวตั ถุประสงค์แรกเริม่ เพื่อดาเนินธุรกิจการบินระหว่างประเทศ โดยบริษัทฯ ได้รบั การสนับสนุ นทางด้านการบริหาร และด้าน
เทคนิคจากสายการบินสแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์ ซิสเต็ม
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2503 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเป็ นบริษัทจากัด ด้วยทุนจดทะเบียนแรกเริม่ 2 ล้านบาท
มีบริษทั เดินอากาศไทย จากัด ถือหุน้ ร้อยละ 70 และสายการบินสแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์ ซิสเต็ม ถือหุน้ ร้อยละ 30 ของทุน
จดทะเบียน
การดาเนินการของบริษทั ฯ ประสบผลสาเร็จด้วยดี หลังการก่อตัง้ ในวันที่ 30 มีนาคม 2520 สายการบินสแกนดิเนเวียน
แอร์ไลน์ ซิสเต็ม ได้โอนหุน้ ทีม่ อี ยู่ทงั ้ หมดให้แก่ บริษทั เดินอากาศไทย จากัด ทาให้การร่วมทุนสิน้ สุดลง และบริษทั ฯ ได้ทาการ
เพิม่ ทุนโดยมีกระทรวงการคลังเข้าเป็ นผู้ถือหุ้น ต่อมาเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2531 รัฐบาลในสมัยนายกรัฐมนตรี ฯพณฯ พลเอก
เปรม ติณสูลานนท์ ได้รวมกิจการ การบินภายในประเทศที่บริษทั เดินอากาศไทย จากัด ให้บริการ เข้ากับกิจการของบริษทั ฯ
ตามมติคณะรัฐมนตรีฝา่ ยเศรษฐกิจ ส่งผลให้เงินทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ เพิม่ ขึน้ เป็ น 2,230 ล้านบาท โดยมีกระทรวงการคลังเป็ น
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
จากการขยายตัว ของธุ ร กิจ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง บริษัท ฯ ได้เ ข้า จดทะเบีย นในตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2534 โดยได้แปลงกาไรสะสมให้เป็ นทุนของบริษทั ฯ ทาให้ทุนจดทะเบียนเพิม่ ขึน้ เป็ น 13,000 ล้าน
บาท และได้ทาการเพิม่ ทุนใหม่อกี จานวน 1,000 ล้านบาทในปี 2535 และ 3,000 ล้านบาท ในปี 2546 และ 4,838,709,670 บาท
ในปี 2553
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 26,989,009,500 บาท มีทุนชาระแล้ว 21,827,719,170 บาท
มีกระทรวงการคลังและธนาคารออมสินถือหุน้ คิดเป็ นร้อยละ 53.16 ส่วนทีเ่ หลือร้อยละ 46.84 ถือหุน้ โดยประชาชนทัวไปทั
่ ง้
ในประเทศและต่างประเทศ ซึง่ รวมถึงพนักงานของบริษทั ฯ
จากบริบทแรกในการสร้างธุรกิจการบินทีไ่ ด้สงสมประสบการณ์
ั่
และกลยุทธ์ในการบริหารองค์กรจนสามารถเพิม่ ทุน
และสามารถจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ ปจั จุบนั บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) ซึง่ เป็ นสายการบินแห่งชาติของ
ประเทศไทย มีสถานะเป็ นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม ประกอบธุรกิจการบริการขนส่ง ทางอากาศทัง้ ภายในประเทศ
และระหว่างประเทศ ณ สานักงานใหญ่ ท่กี รุงเทพมหานคร โดยมีฐานปฏิบตั ิการบินที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็ นศูนย์กลางของ
เครือข่ายการขนส่ง ประกอบด้วย การให้บริการขนส่งทางอากาศ ได้แก่ การขนส่งผู้โดยสาร และการขนส่งสินค้าและ
ไปรษณียภัณฑ์ และมีธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องคือ บริการคลังสินค้า บริการลูกค้าภาคพืน้ บริการอุปกรณ์ภาคพืน้ ครัวการบิน และ
บริการซ่อมบารุงอากาศยาน
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2556 บริษทั ฯ ได้จดั ตัง้ บริษทั ไทยสมายล์แอร์เวย์ จากัด ด้วยทุนจดทะเบียน 1,800 ล้านบาท ชาระ
แล้วร้อยละ 44.44 เป็ นเงิน 800 ล้านบาท โดยมีบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 สายการบินไทยสมายล์ ได้เริม่ ดาเนินการบินตัง้ แต่
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วันที่ 10 เมษายน 2557 ด้วยรหัสสายการบิน WE โดยในระยะแรกให้บริการเฉพาะเส้น ทางภายในประเทศ จานวน
10 เส้นทาง ต่อมาเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 สายการบินไทยสมายล์ ได้ขยายการให้บริการจากสนามบินสุวรรณภูมไิ ปยัง
สนามบินดอนเมือง และตัง้ แต่ วนั ที่ 25 ตุ ลาคม 2557 สายการบิน ไทยสมายล์ ได้เพิ่มการให้บริการในเส้นทางระหว่าง
ประเทศ
วิ สยั ทัศน์ (Vision)
เป็ นสายการบิ นที่ลูกค้าเลือกเป็ นอันดับแรก ให้บริการดีเลิ ศด้วย “เสน่ หค์ วามเป็ นไทย”
The First Choice Carrier with Touches of Thai
การบินไทย มุ่งมันที
่ จ่ ะเป็ นสายการบินทีล่ กู ค้าเลือกเป็ นอันดับแรก ด้วยการสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า ให้
เหนือความคาดหมาย และสร้างความผูกพันที่ยงยื
ั ่ นระหว่างบริษทั ฯ กับลูกค้า โดยการสร้างประสบการณ์การเดินทางที่
ราบรื่น และประทับ ใจด้วยเอกลัก ษณ์ ความเป็ นไทยให้แ ก่ลูกค้า ทุก คนอย่า งต่ อ เนื่ อง ด้ว ยบริการที่ดีเลิศและสม่ าเสมอ
(Consistency of Service Excellence) ในทุกจุดสัมผัสของการให้บริการ
พันธกิ จ (Mission)
พันธกิจหลักของบริษทั ฯ ประกอบด้วย พันธกิจต่อลูกค้า ผูถ้ อื หุน้ พนักงาน และสังคมดังนี้

ให้บริการขนส่งทางอากาศอย่างครบวงจรทัง้ ภายในและระหว่างประเทศ โดยมุ่งเน้นในเรื่องมาตรฐานความ
ปลอดภัย ความสะดวกสบาย การบริการทีม่ คี ุณภาพด้วยเอกลักษณ์ความเป็ นไทย เพื่อสร้างความประทับใจ
และความสัมพันธ์ทด่ี กี บั ลูกค้า

มีก ารก ากับ ดูแ ลกิจ การที่ดีต ามมาตรฐานสากล เพื่อ สร้า งการเติบ โตอย่ า งยัง่ ยืน ให้แ ก่ อ งค์ก รและสร้า ง
ผลตอบแทนจากการลงทุนทีส่ งู ให้แก่ผถู้ ือหุ้น

สร้างความแข็งแกร่งในการเป็ นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ตระหนักถึงการให้ความสาคัญแก่ลูกค้า เสริมสร้างขีด
ความสามารถ ทักษะ และความรับผิดชอบ ตลอดจนเพิม่ พูนความผูกพันต่อองค์กร เพื่อให้พนักงาน ทางาน
อย่างเต็มศักยภาพ

ช่วยเหลือ ส่งเสริม และแสดงความรับผิดชอบต่อ สังคม และสิง่ แวดล้อม ในฐานะเป็ นสายการบินแห่งชาติ
ทัง้ นี้ ต้องดาเนินการภายใต้การกากับดูแลกิจการทีด่ ี ตามหลักธรรมาภิ บาล
คุณค่าหลัก (Core Values)
เพื่อให้บริษทั ฯ สามารถเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยังยื
่ น และสามารถแข่งขันได้ในสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจทีม่ กี าร
เปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว บริษทั ฯ ส่งเสริมและยึดมันในคุ
่ ณค่าหลักสาคัญ 3 ประการ ได้แก่
1) มุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า (Customer Satisfaction)
2) มีประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุน (Cost Efficiency)
3) มีความคล่องตัวสูง (Dynamic)
กลยุทธ์
ในช่วงครึ่งปี แรกของปี 2557 จากเศรษฐกิจโลกที่ฟ้ื นตัวขึ้นส่งผลให้ มคี วามต้องการเดินทางทางอากาศเพิ่มขึ้น
อุตสาหกรรมการบินมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟิกยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องจากสาย
การบินต้นทุนต่ าซึ่งมีการขยายฝูงบินและจานวนเที่ยวบินเป็ นจานวนมาก รวมทัง้ มีการจัดตัง้ สายการบินต้นทุนต่ าใหม่ ๆ
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เพิม่ ขึน้ ซึง่ ล้วนมีเป้าหมายการบินเข้าสูป่ ระเทศไทย อันเป็ นแหล่งท่องเทีย่ วทีไ่ ด้รบั ความนิยม โครงสร้างอุตสาหกรรมการบินที่
เริม่ เปลีย่ นแปลงไปนี้ ทาให้เกิดการแข่งขันด้านราคาทีร่ ุนแรงมากยิง่ ขึน้ ประกอบกับการเปิ ดเสรีทางการบินอย่างเต็มรูปแบบ
ของประเทศไทย ส่งผลให้สายการบินต่ างๆ ทัง้ ในภูมิภาคเอเชียและภูมิภาคอื่น เช่น สายการบินจากตะวันออกกลางเพิ่ม
เทีย่ วบินเข้าสูป่ ระเทศไทยอย่างต่อเนื่อง
การแข่งขันทีร่ ุนแรงดังกล่าวผสมผสานกับปจั จัยความไม่สงบทางการเมืองภายในประเทศในปี 2557 ได้ส่งผลกระทบ
ต่อการดาเนินงานของบริษทั ฯ ถึงแม้ความมันใจต่
่ อความปลอดภัยของนักท่องเทีย่ วจะดีขน้ึ กว่าช่วงทีผ่ ่านมา แต่ยงั ไม่กลับเข้าสู่
ภาวะปกติ แม้ว่าความไม่สงบทางการเมืองภายในประเทศได้คลี่คลายไปในทางทีด่ แี ล้วแต่จานวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้า
ประเทศมีปริมาณต่ ากว่าช่วงเดียวกันของปี ก่อน บริษทั ฯ ตระหนักถึงสถานการณ์ทเ่ี กิดขึน้ และได้ปรับกลยุทธ์สาหรับรองรับ
การเปลีย่ นแปลงในด้านต่างๆ โดยมุ่งพัฒนาให้ธุรกิจมีความเข้มแข็ง มีความสามารถในการแข่งขัน และสร้างผลกาไรต่อไปใน
อนาคตอย่างยังยื
่ น ให้เป็ นความภาคภูมใิ จของประเทศและเป็ นหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยต่อไป
โดยมีแนวทางในการดาเนินการด้านต่างๆ อย่างไม่หยุดนิ่ง ดังนี้
1. ด้านการเงิน
บริษทั ฯ ได้เร่งหาเงินทุนโดยการกูจ้ ากกระทรวงการคลัง หรือสถาบันการเงินต่างๆ รวมทัง้ การออกหุน้ กู้ อย่างเร่งด่วน
ในปี 2557 เพื่อปรับสภาพคล่องทางการเงินให้อยู่ในระดับทีเ่ พียงพอต่อการดาเนินงานในระยะสัน้ รวมทัง้ ในระยะต่อไปทีจ่ ะต้อง
สร้ า งความแข็ ง แกร่ ง ทางการเงิ น โดยปรั บ ปรุ ง แผนทางการเงิ น ปรั บ โครงสร้ า งทางการเงิ น ให้ มี เ สถี ย รภาพ
มีสภาพคล่องทางการเงินทีย่ ดื หยุ่น สามารถดาเนินธุรกิจการบินภายใต้ความไม่แน่ นอนของปจั จัยต่างๆ และสภาวะเศรษฐกิจที่
เปลีย่ นแปลงอยู่เสมอ โดยพิจารณากาหนดสัดส่วนความเหมาะสมของการจัดหาเครื่องบินแบบเช่าซือ้ และแบบเช่าดาเนินงาน
ดาเนินการปลดระวางเครื่องบินเก่าที่ด้อยประสิทธิภาพ จาหน่ ายสินทรัพย์ท่หี มดความจาเป็ นในการใช้งาน รวมถึงจัดระบบ
บริหารความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นทีม่ ผี ลกระทบต่อผลการดาเนินงาน
2. ด้านการดาเนินงาน
บริษทั ฯ ได้ดาเนินการในด้านการรักษาและเพิม่ คุณภาพรายได้ โดยการบริหารเครือข่ายเส้นทางบินและฝูงบิน โดยจัด
เครื่องบินให้เหมาะสมในแต่ละเส้นทางบิน ปรับกาลังการผลิตให้อยู่ในระดับทีเ่ หมาะสมกับปริมาณการโดยสาร เพิม่ อัตราการใช้
งานเครื่องบินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ปลดระวางเครื่องบินที่ประสิทธิภาพต่ าและมีต้นทุนสูง และใช้เครื่องบินรุ่นใหม่ใน
เส้นทางบินพิสยั ไกลและเส้นทางบินที่ทากาไรได้สูง บริษัทฯ ได้เร่งแก้ไขปญั หาด้านระบบ Call Center และการขายผ่าน
Internet ให้ผใู้ ช้บริการได้รบั ความสะดวกและรวดเร็วยิง่ ขึน้ มีแผนการตลาด และส่งเสริมการขาย เพื่อเพิม่ ยอดขายทัง้ ในและ
ต่างประเทศ รวมทัง้ เพิ่มเที่ยวบิน โดยขยายบริการของสายการบินไทยสมายล์ให้ทาการบินที่สนามบินดอนเมือง เพื่อเป็ น
ทางเลือกให้ผู้โดยสาร นอกจากนัน้ บริษทั ฯ ยังทาการโฆษณาประชาสัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์และทัศนคติท่ดี กี บั
บริษัทฯ ส่วนการบริหารต้นทุนนัน้ บริษัทฯ ได้ปรับลดค่าใช้จ่าย และการลงทุนที่ไม่จาเป็ นอย่างต่อเนื่อง รวมทัง้ การปรับลด
ขัน้ ตอน กระบวนการทางานให้มีประสิทธิภาพ โดยยังยึดมันความปลอดภั
่
ยและความพึงพอใจของลูกค้าในด้านบริการเป็ น
สาคัญ
3. ด้านการบริหารจัดการ
บริษทั ฯ มีการปรับโครงสร้างธุรกิจ โดยจัดทากลยุทธ์กลุ่มธุรกิจองค์กร (Corporate Portfolio Strategy) เพื่อสร้างกลุ่ม
ธุรกิจของบริษทั ฯ ให้มคี วามแข็งแกร่ง เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการกลุ่มธุรกิจสายการบิน และธุรกิจอื่นๆ ให้มผี ลกาไร
อย่างต่ อเนื่ อง โดยมุ่งหวังให้การบริหารจัดการกลุ่มธุรกิจสายการบิน และหน่ วยธุ รกิจเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินธุรกิจ
สามารถขยายตัวไปในธุรกิจทีม่ ศี กั ยภาพ รวมถึงดาเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ทนั สมัย และตอบสนองต่อการ
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ดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ การพัฒนาระบบข้อมูลการบริหาร เพื่อช่วยผูบ้ ริหารในการตัดสินใจ วางแผนการดาเนิน
ธุรกิจให้เกิดประโยชน์สงู สุด มีระบบแจ้งเตือนปญั หา หรือผลกระทบทางธุรกิจล่วงหน้าให้ฝ่ายบริหารทราบ (Monitoring Report)
เพื่อลดและป้องกันความเสีย่ งจากสถานการณ์ต่างๆ นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังสร้างความเข้าใจ และความร่วมมือของพนักงาน ใน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมและการบริหารการเปลีย่ นแปลง เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมการทางานแบบมุ่งเน้นการทางานแบบมีส่วนร่วม
4. ด้านบุคลากร
ทรัพยากรมนุษย์เป็ นปจั จัยสาคัญในการขับเคลื่อน สร้างผลผลิตทีม่ ปี ระสิทธิภาพ กาหนดโอกาสการเจริญเติบโตและ
ความสาเร็จขององค์กร บริษทั ฯ ได้ทบทวนการจัดโครงสร้างองค์กร และวางแผนอัตรากาลัง เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรบุคคล
ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด ก าหนดมาตรฐานตั ว ชี้ ว ั ด ให้ มี ค วามเหมาะสม สอดคล้ อ งกั บ ภารกิ จ ของหน่ วยงาน
มีการประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ ติดตามและนาไปสู่การปฏิบตั ติ ามนโยบายทีก่ าหนดอย่างจริงจัง บริษทั ฯ ให้ความสาคัญ
ต่อการพัฒนาบุคลากรอย่างต่ อเนื่อง โดยจัดทาแผนการพัฒนาตามความสามารถที่ต้องการสาหรับผู้ บริหาร พนักงานผู้มี
ศักยภาพสูง และพนักงานทัว่ ไปอย่ างชัดเจน รวมถึงส่งเสริมสนับสนุ น ให้เกิดระบบธรรมาภิบาล สร้างความเชื่อมันของ
่
พนักงานต่อหลักธรรมาภิบาลในการทางานและการบริหารงาน เพื่อนามาซึ่งความแข็งแกร่งในวัฒนธรรมองค์กร และส่งผลถึง
ประสิทธิภาพประสิทธิผลทีส่ งู ขึน้ ของพนักงาน
5. ด้านความร่วมมือกับภาครัฐ
นอกจากพันธกิจหลักในการให้บริการด้านการขนส่งทางอากาศแล้ว การบินไทยซึ่งเป็ นสายการบินแห่งชาติยงั มี
ภารกิจสนับสนุนทัง้ ภาครัฐ และประเทศชาติ บริษทั ฯ ได้สง่ เสริมความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้องทุกหน่ วยงาน เช่น
บริษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) (ทอท.) บริษทั วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จากัด กรมการบินพลเรือน เพื่อให้เกิด
การทางานทีส่ อดคล้องร่วมมือกันในการพัฒนาศักยภาพของสายการบินแห่งชาติ และภาพรวมของประเทศ
บริษัท ฯ มีโครงการความร่ วมมือกับ ทอท. เพื่อ เพิ่ม ประสิทธิภ าพการเป็ นศู น ย์ก ลางการบิน การท่ องเที่ย ว
การขนส่งสินค้าทางอากาศของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการอากาศยาน ผู้โดยสาร กระเป๋า
สัมภาระ และสินค้า ให้มคี วามสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย รวมถึงการเชื่อมต่อเทีย่ วบิน และการจราจรสูเ่ มือง

1.2 การเปลี่ยนแปลงลักษณะการประกอบธุรกิ จของปี ที่ ผ่านมา
ในปี 2557 บริษทั ฯ มีการเปลีย่ นแปลงลักษณะการประกอบธุรกิจ ดังนี้
 การปรับแผนยุทธศาสตร์และการปฏิ รปู องค์กร
ในปี 2557 บริษทั ฯ มีผลการดาเนินงานไม่เป็ นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ เนื่องจากได้รบั ผลกระทบจากสภาวการณ์
ต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ อย่างต่อเนื่อง ทัง้ ความไม่สงบทางการเมืองในหลายประเทศ การฟื้ นตัวของสภาวะเศรษฐกิจทัวโลกที
่
่ยงั คง
อ่อนแอ และการแข่งขันทีท่ วีความรุนแรงในภูมภิ าคเอเชียเนื่องจากการขยายตัวของสายการบินต้นทุนต่ าและสายการบิน
จากตะวันออกกลาง อีกทัง้ ปริมาณการสังชื
่ อ้ เครื่องบินของสายการบินต่างๆ ทีใ่ ห้บริการในภูมภิ าคนี้ทเ่ี พิม่ ขึน้ อย่างมากใน
2-3 ปี ข้างหน้า ทาให้คาดการณ์ได้ว่า จะมีปริมาณการผลิตมากกว่า ปริมาณความต้องการในการเดินทางอย่างต่อเนื่อง ซึง่
จะส่งผลให้การแข่งขันมีแนวโน้มทีจ่ ะทวีความรุนแรงขึน้ อีก
ในครึ่งปี หลังของ ปี 2557 บริษัทฯ ได้เริ่มดาเนินการแก้ไขปญั หาเร่งด่วน ตามแผนการแก้ไขปญั หาระยะสัน้ และได้
ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีคณะกรรมการกากับยุทธศาสตร์และการปฏิรปู บริษทั ฯ ซึง่ ได้รบั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการ
บริษทั ฯ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557 กากับดูแลการแก้ไขปญั หาของบริษทั ฯ อย่างใกล้ชดิ และเพื่อให้บริษทั ฯ สามารถแก้ไข
ปญั หาต่างๆ ได้ในระยะยาว และมีความพร้อมทีจ่ ะแข่งขันในทุกสภาวะได้อย่างทันท่วงที ส่งผลให้บริษทั ฯ เติบโตได้อย่าง
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ยังยื
่ น คณะกรรมการกากับยุทธศาสตร์และการปฏิรปู บริษทั ฯ และฝา่ ยบริหารจึงได้ร่วมกันจัดทาแผนปฏิรปู บริษทั ฯ ขึน้ และ
ได้นาเสนอให้คณะกรรมการบริษทั ฯ ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 ก่อนนาเสนอ คณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (คนร.) พิจารณา ซึง่ คนร. ได้อนุมตั ใิ ห้บริษทั ฯ ดาเนินการตามแผนแล้วเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2558 ทัง้ นี้ การ
ปฏิรปู บริษทั ฯ จะไม่ทาให้คุณภาพการให้บริการและมาตรฐานความปลอดภัยลดลงแต่อย่างใด
ขัน้ ตอนการปฏิรปู บริษทั ฯ ทีจ่ ะดาเนินการระหว่าง ปี 2558-2559 โดยสรุป มีดงั นี้
ขัน้ ที่ 1 หยุดการขาดทุน (Stop the Bleeding)
โดยระงับเส้นทางบินทีผ่ ลการดาเนินการขาดทุนอย่างต่อเนื่องมาเป็ นเวลานาน ปรับลดเทีย่ วบินทีข่ าดทุน
หรือเปลีย่ นขนาดเครื่องบิน ส่วนเส้นทางทีม่ กี าไรอยู่แล้วจะเร่งสร้างศักยภาพในการทากาไรเพิม่ ขึน้ อีก รวมถึงการเร่งสร้าง
รายได้เพิม่
ขัน้ ที่ 2 สร้างความแข็งแกร่งในการแข่งขัน (Strength Building)
โดยทบทวนกลยุทธ์และกาหนดจุดยืนของธุรกิจให้ชดั เจน ปรับปรุงประสิทธิภาพในการหารายได้ และ
บริหารต้นทุนให้ลดลงเพื่อสามารถแข่งขันได้ รวมทัง้ ดูแลอย่างต่อเนื่อง
ขัน้ ที่ 3 เติบโตอย่างมีกาไรในระยะยาว (Sustainable Growth)
โดยจะขยายธุรกิจเมื่อบริษทั ฯ ประสบความสาเร็จในการสร้างความแข็งแกร่งตามการปฏิรูป ในขัน้ ตอนที่
2 และกลับมาทากาไรได้อย่างยังยื
่ น โดยใช้จุดแข็งขององค์กรเป็ นหลักในการเติบโต
บริษทั ฯ ได้กาหนดแผนกลยุทธ์สาหรับดาเนินการในระหว่าง ปี 2558-2559 ไว้ทงั ้ หมด 6 กลยุทธ์ ได้แก่
1. กลยุทธ์การปรับปรุงเครือข่ายเส้นทางบิน (Network Strategy) เพื่อหยุดการขาดทุนในเส้นทางทีไ่ ม่มี
ศักยภาพ และสร้างผลกาไรทีย่ งยื
ั ่ นในเส้นทางทีบ่ ริษทั ฯมีความได้เปรียบในการแข่งขัน
2. กลยุทธ์การปรับปรุงฝูงบิน (Fleet Strategy) เพื่อให้ฝงู บินมีจานวนประเภทและแบบของเครื่องบิน ลดลง
เพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั กิ าร และต้นทุนในการปฏิบตั กิ ารลดลง
3. กลยุทธ์การพาณิชย์ (Commercial Strategy) เพิ่มประสิทธิภาพในการหารายได้ทุกช่องทางการจัด
จาหน่ายและทุกกลุ่มลูกค้า
4. กลยุทธ์การปรับปรุงการปฏิบตั กิ ารและต้นทุน (Operation and Cost Strategy) เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการ
ดาเนินการ และคุณภาพของการบริการ รวมถึงมีต้นทุนในการดาเนินการลดลงในทุกหน่ วยงานและสามารถ
แข่งขันได้
5. กลยุทธ์การปรับปรุ งโครงสร้างองค์ก ร (Organization Strategy) เพื่อให้องค์ก รมีขนาดที่เหมาะสม
มีโครงสร้างทีไ่ ม่ซบั ซ้อน และบุคลากรมีประสิทธิภาพเพิม่ ขึน้ โดยการกาหนดตัวชีว้ ดั ผลการปฏิบตั ิงาน
และผลตอบแทนทีเ่ ชื่อมโยงกับผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ
6. กลยุทธ์การจัดการกลุ่มธุรกิจของบริษทั ฯ (Portfolio Strategy) เพื่อให้กลุ่มธุรกิจดาเนินการได้สอดคล้อง
และสนับสนุนธุรกิจหลักมากขึน้
โดยก าหนดแผนการดาเนิ น การหลัก เพื่อ สนับ สนุ น กลยุ ท ธ์ท งั ้ 6 กลยุ ท ธ์ข้ึน ทัง้ สิ้น 18 แผน และเพื่อ ให้ก าร
ดาเนินการของแผนทัง้ 18 แผน เป็ นไปอย่างจริงจัง คณะกรรมการบริษทั ฯ จึงได้กาหนดแนวทางในการบริหารการปฏิรูป
บริษัทฯ โดยกาหนดขอบเขตและเป้าหมายการทางานที่ชดั เจนกาหนดผู้รบั ผิดชอบโดยตรงทุกแผนงาน มีบุคลากรจาก
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องร่วมดาเนินการ และมีกระบวนการในการติดตามผลและแก้ปญั หาอย่างใกล้ชดิ จากการปฏิรปู ในครัง้ นี้
บริษัทฯ คาดหวังทีจ่ ะกลับมาเป็ นสายการบินแห่งชาติทม่ี บี ริการระดับโลก สามารถเติบโตได้อย่างยังยื
่ น และกลับมาเป็ น
ความภาคภูมใิ จของคนไทยอีกครัง้
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 การพัฒนาผลิ ตภัณฑ์
ระหว่างปี 2557 จากสภาพแวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป บริษทั ฯ เพิม่ ความสาคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง
โดยยึดหลักความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่ อผลิตภัณฑ์และ ให้มีความสามารถในการแข่งขัน โดยมีความทันสมัยและ
ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภค ซึง่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในปี 2557 มีรายละเอียดดังนี้
1) การตกแต่งภายในเครื่องบิน
บริษทั ฯ มีการเปลีย่ นรูปแบบการตกแต่งภายใน โดยเริม่ จากเครื่องบิน โบอิง้ 747-400 (ลาที1่ 3-18) โบอิง้ 777300 ER , โบอิง้ 787-8 , แอร์บสั A320 ให้เป็ นแบบไทยร่วมสมัย (Thai Contemporary) โดยเน้นถึงพืน้ ทีใ่ ช้สอยทีเ่ พิม่ มากขึน้ มี
ความทันสมัยและยังคงเอกลักษณ์ของความเป็ นไทย
2) การพัฒนาระบบสาระบันเทิง
บริษทั ฯ ได้ปรับปรุงระบบสาระบันเทิงทัง้ ด้านภาพและเสียงบนเครื่องบินในเส้นทางบินระหว่างประเทศทุกลาให้มี
คุ ณ ภาพสู ง ทัน สมัย โดยมี จ อภาพส่ ว นตั ว ในทุ ก ชัน้ โดยสาร ระบบภาพยนตร์ เพลงและเกมส์ สามารถเลื อ กชมได้
(On-demand) โดยเฉพาะเครื่องบินแบบ โบอิง้ 787-8 ได้มกี ารพัฒนาระบบสาระบันเทิงรุ่นใหม่ล่าสุด ทีใ่ ห้ความทันสมัยและ
ตอบสนองได้รวดเร็วยิง่ ขึน้ กว่าเดิม
3) การพัฒนาระบบสือ่ สารบนเครื่องบิน
บริษทั ฯ ได้เริม่ ให้บริการอินเทอร์เนตบนเครื่องบิน (Thai Sky Connect) บนเครื่องบินแบบ แอร์บสั A380 จานวน
6 ลา และ แอร์บสั A330 จานวน 7 ลา ในเส้นทางบินระหว่างประเทศ ตัง้ แต่วนั ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 เพื่อเป็ นสิง่ อานวยความ
สะดวกให้กบั ผูโ้ ดยสารในการติดต่อสือ่ สารระหว่างผูโ้ ดยสารบนเครื่องบินและภาคพืน้ ดิน โดยอยู่ในมาตรฐานของความปลอดภัย
ขัน้ สูงสุด
 การพัฒนาระบบบริหารงานทรัพยากรบุคคล (SAP-HCM)
ในปี 2557 บริษัทฯ ได้นาโครงการ SAP-HCM มาใช้เพื่อพัฒนาระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคลที่เดิมมีอยู่
หลากหลายระบบ มาเป็ นการใช้ระบบ SAP-HCM ระบบเดียว ซึง่ มีลกั ษณะการทางานในลักษณะ One Single Platform
โดยระบบทีน่ ามาใช้น้ี จะครอบคลุมกระบวนการทางานด้านทรัพยากรบุคคลทัง้ หมด ทัง้ ด้านการพัฒนาองค์กร การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล และการพัฒนาบุคลากร ระบบนี้ จะเป็ นเครื่องมือสาคัญสาหรับผู้บริหารในการวิเคราะห์และตัดสินใจ
เชิงกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ผูใ้ ช้งานและผู้บริหารสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคลผ่านระบบ
เดียวกันแบบ Real Time ได้อย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันได้อย่างถูกต้อง สามารถนาข้อมูลไปใช้ต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถเรียกดูและตรวจสอบข้อมูลได้ ตลอดจนการใช้ระบบนี้จะช่วยให้ขนั ้ ตอนการทางานกระชับขึน้ อันจะเป็ นการเพิม่
ประสิทธิภาพในการบริหารทรัพยากรทีม่ อี ยู่ในองค์กรให้เกิดประโยชน์สงู สุด
 การเปิ ดเส้นทางบิ นใหม่
เนื่ อ งจากเส้น ทางบิน ในภู มิภ าคเอเชีย มีป ริม าณผู้โ ดยสารหนาแน่ น มีก ารเจริญ เติบ โตที่ดี ในขณะเดีย วกัน
ก็เป็ นเส้นทางทีม่ กี ารแข่งขันสูงและทวีความรุนแรงมากขึน้ ในปี 2557 บริษทั ฯ ได้ใช้โอกาสทีป่ ริมาณผูโ้ ดยสารเพิม่ ขึน้ ปี น้ี
กลับมาทาการบินในเส้นทาง ในภูมภิ าคเอเชียในช่วงฤดูการท่องเทีย่ ว ดังนี้
- เส้นทางสายตะวันตก บริษัทฯ กลับมาทาการบินในเส้นทาง ไป-กลับ : กรุงเทพฯ - มัณฑะเลย์ จานวน
4 เทีย่ วบินต่อสัปดาห์ ตัง้ แต่วนั ที่ 26 ตุลาคม 2557
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- เส้นทางสายอินโดจีน บริษทั ฯ กลับมาทาการบินในเส้นทาง ไป-กลับ : กรุงเทพฯ - หลวงพระบาง จานวน 4
เทีย่ วบินต่อสัปดาห์ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2557
(บริษทั ฯ ได้ทาการบินในเส้นทางทัง้ สองมาก่อน และได้หยุดทาการบินไปเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2557 และวันที่
28 มีนาคม 2557 ตามลาดับ)
 การรับเครือ่ งบิ นโบอิ้ ง 787 (Dreamliner)
ในปี 2557 บริษัทฯ ได้รบั มอบเครื่องบินแบบโบอิ้ง 787-8 จานวน 4 ลา ในเดือน กรกฎาคม กันยายน ตุลาคม และ
ธันวาคม โดยเครื่องบินชนิดนี้มอี งค์ประกอบหลักที่สาคัญเป็ น Composite Material ทาให้มนี ้ าหนักเบา ผนวกกับเทคโนโลยี
เครื่องยนต์รุ่นใหม่ ทาให้มอี ตั ราการใช้น้ามันเชือ้ เพลิงลดลงถึงประมาณร้อยละ 15-25 นอกจากนัน้ วัสดุ Composite Material ยัง
ไม่เป็ นสนิม ทาให้รอบเวลาการซ่ อมบารุ งใหญ่ ยาวขึ้น ทาให้ค่ าใช้จ่ายในการซ่อมบารุ งลดลง รวมทัง้ อายุ การใช้งานของ
เครื่องบินยาวนานขึ้นด้วย เครื่องบินชนิ ดนี้มีพิสยั การบินที่ครอบคลุมทัง้ ระยะใกล้และระยะไกล สามารถบินตรงได้ถึงทุ ก
จุดหมายในภูมภิ าคยุโรป จึงถือได้ว่าเครื่องบินชนิดนี้เป็ นนวัตกรรมใหม่ (New Generation Aircraft) ในแวดวงการบิน
บริษทั ฯ ได้จดั ผังทีน่ งส
ั ่ าหรับเครื่องบินนี้เป็ นแบบ ชัน้ ธุรกิจ จานวน 24 ทีน่ งั ่ และ ชัน้ ประหยัด จานวน 240 ทีน่ งั ่ รวม
ทัง้ สิน้ 264 ที่นัง่ โดยที่นัง่ ชัน้ ธุรกิจจะเป็ นแบบนอนราบ 180 องศา เพื่อมอบความสะดวกสบายสูงสุดให้กบั ผู้โดยสาร ทัง้ นี้
บริษทั ฯ ได้นาเครื่องบินนี้ไปให้บริการในเส้นทางสูเ่ มืองต่างๆ ได้แก่ นาริตะ นาโงยา ฟูกโู อกะ เพิรธ์ ไซง่อน และฮานอย
 การปรับเที่ยวบิ นและแบบเครือ่ งบิ นให้ตรงความต้องการของการตลาด
1. เส้นทางบินภูมภิ าคเอเชีย
1.1 เส้นทางสายเหนือเป็ นเส้นทางทีม่ ปี ริมาณผูโ้ ดยสารหนาแน่ น ทากาไรให้บริษทั ฯ อย่างต่อ เนื่อง จึงได้มี
การปรับเที่ยวบินและแบบเครื่องบินให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาด โดยบริษัท ฯ ได้ปรับขนาดของเครื่องบินใน
เส้นทางหลักๆ ให้เป็ นเครื่องบินแบบแอร์บสั A380-800 เช่น เส้นทางบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ - ฮ่องกง ตัง้ แต่ วนั ที่
1 ธันวาคม 2557 และยังได้เพิม่ ศักยภาพในการแข่งขันทางด้านผลิตภัณฑ์ โดยนาเครื่องบินแบบโบอิง้ 787-8 ทาการบินใน
เส้นทางบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ - โตเกียว (ฮาเนดะ) ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กันยายน 2557
1.2 เส้น ทางสายอิน โดจีน เป็ น เส้น ทางที่เ ป็ น จุ ด แข็ง ของเครือ ข่ า ยเส้น ทางบิน ภู มิภ าค เนื่ อ งจากมีก าร
เจริญ เติบ โตที่ดี ประกอบกับ บริษั ท ฯ ได้ มีก ารรับ มอบเครื่อ งบิน แบบแอร์บ ัส A320-200 เข้า ประจ าฝูง บิน เพิ่ม เติ ม
เพื่อทดแทนเครื่องบินแบบโบอิ้ง 737-400 ที่กาลังจะปลดระวาง บริษัทฯ จึงได้นามาให้บริการในเส้นทางบินไป-กลับ
กรุงเทพฯ - พนมเปญ ตัง้ แต่วนั ที่ 30 มีนาคม 2557
1.3 เส้นทางสายตะวันตก เส้นทางนี้มปี ริมาณผูโ้ ดยสารหนาแน่ น รวมทัง้ มีการเจริญเติบโตทีด่ ี โดยเฉพาะ
ตลา ดห ลั ก ไ ด้ แ ก่ อิ น เดี ย บ ริ ษั ท ฯ จึ ง น า เค รื่ อง บิ น แ บ บ แ อร์ บ ั ส A320-200 ดั ง กล่ า ว เข้ า ม า ท า กา รบิ น
เส้นทางบิน กรุงเทพฯ - พุทธคยา - พาราณสี - กรุงเทพฯ ทดแทนเครื่องบินแบบโบอิง้ 737-400 ตัง้ แต่วนั ที่ 26 ตุลาคม
2557 อีกด้วย
2. เส้นทางบินระหว่างทวีป (เส้นทางออสเตรเลียและนิวซีแลนด์) บริษทั ฯ ได้นาเครื่องบินแบบโบอิง้ 787-8 มาทา
การบินในเส้นทางบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ - เพิรธ์ ตัง้ แต่วนั ที่ 20 กันยายน 2557
3. เส้นทางบินภายในประเทศ บริษทั ฯ กลับมาทาการบิน เส้นทางบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ - เชียงราย วันละ 1
เทีย่ วบิน ตัง้ แต่วนั ที่ 16 ธันวาคม 2557 ด้วยเครื่องบินแบบแอร์บสั A320-200
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 การปลดระวางและบริหารสิ นทรัพย์ให้เกิ ดประโยชน์สูงสุด
การบริหารจัดการสินทรัพย์ของบริษทั ฯ มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายและกลยุทธ์ระดับองค์กร
รวมถึงเพื่อให้บริษัทฯ ได้ประโยชน์หรือผลตอบแทนสูงสุด ซึง่ สินทรัพย์หลักของบริษัทฯ ได้แก่ เครื่องบิน เครื่องยนต์อะไหล่
อุปกรณ์การบินหมุนเวียน ทีด่ นิ และอาคาร และเงินลงทุนในบริษทั ร่วม/บริษทั ย่อย
ในการจัดหา ปลดระวาง และจาหน่ ายเครื่องบิน เครื่องยนต์อะไหล่ และอุ ปกรณ์ การบินหมุนเวียน บริษัทฯ ได้
พิจ ารณาความเหมาะสมสอดคล้ อ งกับ สภาวะตลาดเครื่อ งบิน แนวโน้ ม อุ ต สาหกรรมการบินโลก แผนการตลาดของ
บริษทั ฯ และศักยภาพของฝูงบินปจั จุบนั ทัง้ นี้ ในปี 2557 บริษทั ฯ ได้รบั มอบเครื่องบิน จานวน 14 ลา ประกอบด้วย โบอิง้ 777300ER จานวน 3 ลา โบอิง้ 787-8 จานวน 4 ลา แอร์บสั A320 จานวน 7 ลา และได้ปลดระวางเครื่องบิน 9 ลา ประกอบด้วย
แอร์บสั A300-600R จานวน 5 ลา และ แอร์บสั A330-300 จานวน 4 ลา (ไม่รวมเครื่องบินเช่าดาเนินงาน โบอิ้ง 737-400
จานวน 3 ลา) ทัง้ นี้บริษทั ฯ สามารถจาหน่ ายเครื่องบินทีป่ ลดระวางก่อนปี 2557 ได้แล้ว จานวน 10 ลา ประกอบด้วย แอร์บสั
A300-600R จานวน 4 ลา ส่งมอบแล้ว 1 ลา โบอิง้ 747-400 จานวน 4 ลา ส่งมอบแล้ว 3 ลา (ในปี 2557) และ ATR72 จานวน
2 ลา ได้ลงนามใน MOU แล้ว
สินทรัพย์ประเภททีด่ นิ อาคารสานักงาน และบ้านพัก ทัง้ ภายในประเทศและต่างประเทศ บริษทั ฯ ได้พจิ ารณาการใช้
งานตามความเหมาะสมและจาเป็ น อสังหาริมทรัพย์ส่วนที่ไม่ได้ใช้งานหรือใช้งานไม่ เต็มที่ บริษัทฯ มีแผนการน าไปหา
ประโยชน์ และสร้างมูลค่าเพิม่ อาทิ อาคารรักคุณเท่าฟ้า
บริษทั ฯ ได้พจิ ารณาลงทุนในกิจการอื่นทัง้ ในเชิงยุทธศาสตร์และเชิงการลงทุน ธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องและสนับสนุ นกิจการ
ของบริษัทฯ จะมีสดั ส่วนการลงทุนมาก อาทิ บริษัท สายการบินไทยสมายล์จากัด บริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อสี ต์ เอเซีย
จ ากั ด บริ ษั ท สายการบิ น นกแอร์ จ ากั ด บริ ษั ท บริ ก ารเชื้ อ เพลิ ง การบิ น กรุ ง เทพ จ ากั ด (มหาชน) และ
บริษัท ครัวการบินภู เก็ต จ ากัด เป็ นต้น ส่วนกิจการอื่นๆ ที่มิได้มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ก ับธุ รกิจการบินและบริษัทฯ
มีสดั ส่วนการลงทุนน้อย อาทิ กิจการโรงแรมต่างๆ บริษทั ฯ อาจพิจารณาทบทวนการลงทุนให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพ
ธุรกิจและแผนยุทธศาสตร์ของบริษทั ฯ ในอนาคต

 การดูแลสภาพคล่องทางการเงิ น
เพื่อให้บริษทั ฯ มีเงินสดเพียงพอในการดาเนินธุรกิจ และสามารถชาระภาระผูกพันต่างๆ ทีค่ รบกาหนด รวมทัง้
บริหารสภาพคล่องคงเหลือให้เกิดประโยชน์สูงสุด บริษัทฯ ได้กาหนดเงินสดในมือเพื่อใช้เป็ นสภาพคล่องในการดาเนิน
ธุรกิจ และรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจและปจั จัยต่างๆ ทีร่ ะดับร้อยละ 12-15 ของรายได้ ซึง่ บริษทั ฯ ได้มกี ารติดตาม
ดูแลในเรื่องนี้อย่างใกล้ชดิ โดยในปี 2557 บริษทั ฯ ได้จดั ทารายงานประมาณการกระแสเงินสดคงเหลือเป็ นรายวันแยกตาม
สกุลเงินหลัก (USD, EUR, JPY, THB) เพื่อรายงานผูบ้ ริหารทราบทุกวัน และจัดทาประมาณการกระแสเงินสดคงเหลือราย
เดือนรายงานต่อทีป่ ระชุมฝา่ ยบริหารบริษทั ฯ เพื่อทราบทุกสัปดาห์

 การกากับดูแลและบริ หารต้นทุนอย่างเข้มงวด
บริษัทฯ มีต้นทุนค่อนข้างสูง ทาให้ประสิทธิภาพการแข่งขันลดลง จึงจาเป็ นต้องมีการปรับลดการลงทุนที่ไม่จาเป็ น
และการลดค่าใช้จ่ายด้านต่ างๆ เช่น ด้านบุคลากร ค่าใช้จ่ายด้านการปฏิบตั ิการบิน และการบริการภาคพื้น เป็ นต้น ทัง้ นี้
มาตรการในการกากับดูแลและบริหารต้นทุนอย่างเข้มงวดนี้ จะคานึงถึงความปลอดภัยและความพึงพอใจของลูกค้าเป็ นสาคัญ
ขณะเดียวกันได้ทาการสือ่ สารแนวทางปฏิบตั แิ ละเป้าหมายในการควบคุมค่าใช้จ่ายให้กบั หน่ วยงานต่างๆ ทัวทั
่ ง้ องค์กร โดยมี
แผนการลดค่าใช้จ่ายทีต่ อ้ งเร่งดาเนินการ ดังนี้
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ด้านการบิ น ดาเนินการปลดระวางเครื่องบินทีม่ ปี ระสิทธิภาพต่า มีต้นทุนการดาเนินงาน ค่าน้ ามัน หรือค่าซ่อมบารุง
สูง ปรับลด หรือควบรวมเที่ยวบิน จัดเครื่องบินให้มขี นาดและแบบของเครื่องบินที่เหมาะสมกับระยะทางบิน รวมทัง้ ปริมาณ
ความต้องการในการโดยสาร และปรับเปลีย่ นการบริหารจัดการซ่อมบารุงอากาศยาน โดยการเลือกซือ้ บริการอะไหล่แทนการ
ลงทุนหรือดาเนินการซ่อมเอง
ด้านบุคลากร ดาเนินการปรับลดต้นทุนด้านบุคลากร ซึ่งถือเป็ นค่าใช้จ่ายสูงเป็ นอันดับ 2 ของบริษัทฯ โดยการ
ปรับปรุงระเบียบการบริหารงานบุคคล ให้สอดคล้องกับมาตรฐานตามกฎหมายแรงงาน ชะลอการว่าจ้างบุคลากรทัง้ ทีเ่ ป็ นอัตรา
ใหม่และอัตราทดแทน และแรงงานภายนอกให้สอดคล้องกับเทีย่ วบินหรือปริมาณงานทีล่ ดลง ปรับปรุงกระบวนการทางานให้มี
ประสิทธิภาพ เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพและผลิตภาพการทางานของพนักงาน บริหาร จัดการ และควบคุมค่าใช้จ่ายของพนักงาน
และแรงงานภายนอก ได้แก่ ความสอดคล้องของจานวนแรงงานกับปริมาณงาน ค่าล่วงเวลา
ด้านการลงทุน ชะลอการลงทุนหรือจัดหาสินทรัพย์ประเภทต่างๆ ที่ไม่มผี ลกระทบต่อความปลอดภัยในด้านต่างๆ
และการให้บริการลูกค้า ทัง้ กรณีขอซือ้ ทดแทนของเดิมและการขอซือ้ ใหม่ ชะลองานปรับปรุงตกแต่งสถานทีท่ าการ ยกเว้นกรณี
ฉุ กเฉินหรือการชะลอไว้จะเกิดผลเสียหายต่อรายได้ หรือไม่ปลอดภัยในการทางานอย่างยิง่ หรือเป็ นการผิดข้อบังคับของทาง
ราชการและองค์กรผูม้ อี านาจกากับดูแล เจรจากับคู่คา้ ขอเลื่อนการส่งมอบพัสดุออกไปให้สอดคล้องกับความต้องการใช้พสั ดุท่ี
ลดลง รวมทัง้ พิจารณาทบทวนแผนการสังซื
่ อ้ พัสดุใหม่เพื่อไม่ให้บริษทั ฯ ต้องเก็บรักษาพัสดุไว้ในคลังพัสดุเกินความจาเป็ น
การปรับปรุงกระบวนการทางาน ปรับปรุงขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านให้กระชับ และมีประสิทธิภาพ เพื่อลดต้นทุน และ
เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน เช่น การปรับปรุงขัน้ ตอนการจัดซื้อจัดจ้าง การลดขัน้ ตอนการปฏิบตั ิงานในคลังสินค้า
เพื่อให้การส่งสินค้าถึงมือลูกค้าอย่างรวดเร็ว เป็ นต้น
นอกจากนัน้ บริษทั ฯ ยังดาเนินการลดค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้แก่ ไฟฟ้า น้ าประปา โทรศัพท์ วัสดุสน้ิ เปลืองต่างๆ อุปกรณ์
สานักงาน ค่าเช่าบ้านพักหรือสานักงาน การเลีย้ งรับรอง การมอบของขวัญหรือของสมนาคุณ การซือ้ หรือเช่ารถยนต์ อุปกรณ์
สานักงาน อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์และซอฟแวร์ อุปกรณ์ ส่อื สาร โสตทัศนู ปกรณ์ เครื่องปรับอากาศ เฟอร์นิเจอร์และเครื่อง
ตกแต่งสานักงานและบ้านพัก ทัง้ ยังชะลอการลงทุนหรือจัดหาสินทรัพย์ประเภทต่างๆ ทีไ่ ม่มผี ลกระทบต่อความปลอดภัยและ
การให้บริการลูกค้า ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ยังได้ดาเนินการตามแผนการปรับลดค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง
1.3 รางวัลที่บริษทั ฯ ได้รบั
ในปี 2557 บริษทั ฯ ได้รบั รางวัลในหลายๆ ด้าน อาทิ
 รางวัลสายการบินยอดเยีย่ มจากสกายแทรกซ์ 3 รางวัล ในงาน World Airline Awards ณ สหราชอาณาจักร ได้แก่
อันดับที่ 1 ประเภทพนักงานสายการบินให้บริการยอดเยีย่ มแห่งเอเชีย
อันดับที่ 1 ประเภทการให้บริการอาหารบนเครื่องชัน้ ประหยัดยอดเยีย่ ม
อันดับที่ 3 ประเภทการให้บริการภาคพืน้
 รางวัลสายการบินดีเด่นของโลก 3 รางวัล จากสมาร์ทราเวลเอเชีย 2014 ได้แก่
รางวัลสายการบินยอดเยีย่ ม อันดับ 5 ของโลก
รางวัลการให้บริการชัน้ ธุรกิจยอดเยีย่ ม อันดับ 4 ของโลก
รางวัลการให้บริการบนเครื่องบินยอดเยีย่ ม อันดับ 3 ของโลก

ส่วนที่ 1-1 หน้าที่ 9

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

 รางวัลสายการบินยอดเยี่ยมแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Best South-East Asia Airline) และรางวัล
ชัน้ ธุรกิจยอดเยีย่ ม (Best Airline –Business Class) จากทีทจี ี ทราเวล อวอร์ด ครัง้ ที่ 25 (TTG Travel
Awards 2014)
 รางวัลยอดเยีย่ มด้านความตรงต่อเวลาในเส้นทางบินระยะไกล (Punctuality Award Long Haul Airline)
จากสนามบินบรัสเซลส์
 รางวัลสายการบินทีพ่ นักงานต้อนรับภาคพืน้ ให้บริการเช็คอิน (ตรวจบัตรโดยสาร) รวดเร็วทีส่ ดุ ทีป่ ฏิบตั หิ น้าที่
ในท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง “Best Check-in Service Award-Waiting Time in Check-in Queue-Airline”
จากท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง
 รางวัลผูใ้ ห้บริการภาคพืน้ ยอดเยีย่ มในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จากสายการบินเกาหลี แอร์ไลน์
 รางวัลเว็ปไซต์สายการบินยอดเยีย่ มในกลุ่มเอเชียแปซิฟิก (7th TravelMole Best APAC Airline Website Award)
 รางวัลสุดยอดผูน้ าธุรกิจโซลูชนทางด้
ั่
านไอที ประเภทกลุ่มธุรกิจการบริการ (ICT Best Practice Awards 2014)
 รางวัลสถานทีด่ เี ด่นทีเ่ อือ้ ต่อคนพิการ ในระดับดีมาก จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์
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1.4 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษทั ฯ
กระทรวงการคลัง (1)

53.16%

ผูถ้ อื หุน้ รายย่อย

บมจ.การบินไทย
ทุนชาระแล้ว 21,828 ล้าน
บริษทั ย่อย บาท

บริษทั ร่วม

100%

55.0%

บจก.ไทยสมายล์แอร์เวย์
เงินลงทุน 800 ล้านบาท

49.0%

บจก.ไทย-อะมาติอุส เซาท์อสี ต์เอเชีย
เงินลงทุน 8.25 ล้านบาท

บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง

(มีอานาจควบคุม)

บจก.วิงสแปน เซอร์วสิ เซส
เงินลงทุน 0.98 ล้านบาท
49.0%

49.0%

(มีอานาจควบคุม)

บจก. ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง
เงินลงทุน 0.98 ล้านบาท

(มีอานาจควบคุม)

บจก.ทัวว์เอื้องหลวง
เงินลงทุน 0.49 ล้านบาท
40.0%

39.2%

30.0%

30.0%
%
5%ถ
5%
24.0%

22.6%

บจก.ดอนเมือง อินเตอร์เนชันแนล
่
แอร์พอร์ต โฮเต็ล
เงินลงทุน 48 ล้านบาท

Star Alliance services
GmbH
เงินลงทุน 25,000 ยูโร

5.00%

บมจ.สายการบินนกแอร์
เงินลงทุน 360 ล้านบาท

บจก.เทรดสยาม
เงินลงทุน 1.75 ล้านบาท

3.5%

บจก.โรงแรมท่าอากาศยาน
สุวรรณภูม ิ
เงินลงทุน 305.33 ล้านบาท

บจก.วิทยุการบิน
แห่งประเทศไทย
เงินลงทุน 9.37 ล้านบาท

บจก.ครัวการบินภูเก็ต
เงินลงทุน 30 ล้านบาท

บจก.สหโรงแรมไทยและ
การท่องเทีย่ ว
เงินลงทุน 1.75 ล้านบาท

บมจ.โรงแรมรอยัลออคิด
(ประเทศไทย)
เงินลงทุน 225 ล้านบาท

บจก.ขนส่งน้ามันทางท่อ
เงินลงทุน 665 บาท

บมจ.บริการเชือ้ เพลิงการบิน
กรุงเทพ
เงินลงทุน 115.19 ล้านบาท

หมายเหตุ (1) รวมการถือหุน้ ของธนาคารออมสิน 2.13%

ส่วนที่ 1-1 หน้าที่ 11

48.97%

1.42%

1.3%

0.00026%

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

2. ลักษณะการประกอบธุรกิ จ
โครงสร้างรายได้ของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย
รายได้ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ใน 3 ปี ทผ่ี ่านมา มีดงั นี้
ปี 2557
ล้านบาท ร้อยละ
รายได้จากกิ จการขนส่ง
ค่าโดยสารและค่าน้ าหนักส่วนเกิน
ค่าระวางขนส่งและไปรษณียภัณฑ์
รวมรายได้จากกิ จการขนส่ง
รายได้จากกิจการอื่นๆ (1)
รวมรายได้จากการขายหรือการให้บริการ
รายได้อ่นื (2)
รวมรายได้
หมายเหตุ :

(1)

ปี 2556
ล้านบาท ร้อยละ

ปี 2555
ล้านบาท ร้อยละ

154,881
23,601
178,482
9,885
188,367

76.0
11.6
87.6
4.8
92.4

172,335
24,515
196,850
9,486
206,336

83.0
11.8
94.8
4.6
99.4

173,458
26,764
200,222
8,901
209,123

80.0
12.4
92.4
4.1
96.5

15,522

7.6

1,374

0.6

7,620

3.5

203,889

100.0

207,710

100.0

216,743

100.0

รายได้จากกิจการอื่น ประกอบด้วย รายได้จากหน่วยธุรกิจและรายได้จากกิจการสนับสนุนอื่นๆ

(2)

รายได้อ่นื ประกอบด้วย ดอกเบีย้ รับ ผลกาไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ กาไรจากรายการแทนการ
จาหน่ าย กาไรจากการเปลีย่ นสภาพเงินลงทุน กาไรจากการซื้อธุรกิจ กาไรจากการจาหน่ ายทรัพย์สนิ เงืนปนั ผลจากบริษทั
ร่วมและบริษทั ย่อย รายได้จากการให้บริการอื่นของฝา่ ยซ่อมบารุงอากาศยาน รายได้จากค่าธรรมเนียมสนามบินทีเ่ รียกเก็บ
กับผูโ้ ดยสาร รายได้ค่าปรับจากการส่งมอบเครื่องบินล่าช้า รายได้ค่าปรับอื่นๆ รายได้ค่าสินไหมทดแทนจากเหตุอุทกภัย
รายได้จากการให้บริการห้องรับรองลูกค้า

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) เป็ นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคมในฐานะสายการบินแห่งชาติ ดาเนิน
กิจการด้านการบินพาณิชย์ทงั ้ เส้นทางบินระหว่างประเทศและเส้นทางบินในประเทศ ให้บริการเกีย่ วข้องกับการขนส่งทาง
อากาศแบบครบวงจร แบ่ง การบริหารจัดการธุรกิจออกเป็ น 3 กิจการ ประกอบด้ว ย กิจการขนส่ง ทางอากาศ (Core
Business) หน่วยธุรกิจ (Business Unit) และกิจการอื่นๆ
กิจการขนส่งทางอากาศ ประกอบด้วย บริการขนส่งผู้โดยสาร บริการขนส่งสินค้าพัสดุภณ
ั ฑ์และไปรษณียภัณฑ์
ส่วนหน่วยธุรกิจเป็ นกิจการทีเ่ กีย่ วเนื่องโดยตรงกับการขนส่งประกอบด้วย การบริการคลังสินค้า การบริการลูกค้าภาคพืน้
การบริการลานจอดและอุปกรณ์ภาคพืน้ และครัวการบิน สาหรับกิจการอื่นๆ เป็ นกิจการสนับสนุนการขนส่ง ประกอบด้วย
การบริการซ่อมบารุงอากาศยาน การบริการอานวยการบิน การจาหน่ ายสินค้าปลอดภาษีบนเครื่องบิน การจาหน่ ายสินค้าที่
ระลึก บริการเครื่องฝึกบินจาลอง และการดาเนินงานของบริษทั ย่อย ทัง้ หมดมีรายละเอียด ดังนี้

1) กิ จการขนส่งทางอากาศ
กิจการขนส่งทางอากาศถือเป็ นกิจการหลักของบริษัทฯ ประกอบด้วยการบริการขนส่งผู้โดยสาร บริการขนส่ง
สินค้าพัสดุภณ
ั ฑ์และไปรษณียภัณฑ์ โดยให้บริการขนส่งในเส้นทางบินไปยังจุดบินต่างๆ ทัง้ แบบเทีย่ วบินประจาและเทีย่ วบิน
เช่าเหมาลา ครอบคลุมทัง้ เส้นทางบินระหว่างประเทศและภายในประเทศ

ส่วนที่ 1-2 หน้าที่ 1

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

2) หน่ วยธุรกิ จ
หน่ วยธุรกิจ ของบริษัทฯ มีความเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับ กิจการการขนส่งและมีส่วนสาคัญในการสนับสนุ นให้การ
ดาเนินธุรกิจสายการบินเป็ นไปอย่างราบรื่น แต่ ละหน่ วยธุรกิจมีการดาเนินงานที่สอดคล้องกันอย่างเป็ นระบบ เพื่อให้
เครื่ อ งบิ น สามารถเดิ น ทางจากสถานี ต้ น ทางถึ ง สถานี ป ลายทางตรงตามก าหนดเวลาที่ ร ะบุ ใ นตารางบิ น
ด้วยความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ซึง่ เป็ นปจั จัยสาคัญทีจ่ ะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่บริษทั ฯ พร้อมทัง้ สร้างความ
มันใจให้
่
แก่ผใู้ ช้บริการ ทัง้ นี้ ธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนื่องโดยตรงกับการขนส่งมีรายละเอียดการให้บริการ ดังนี้
ธุรกิ จการบริการคลังสิ นค้า (Cargo Handling Services)
ให้บริการจัดการคลังสินค้า ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ และ
ท่าอากาศยานภูเก็ต โดยการดาเนินงานจัดการคลังสินค้า ประกอบด้วย การจัดการเก็บรักษาชัวคราวและการเคลื
่
่อนย้าย
สินค้าทัวไป
่ สินค้าทีต่ ้องได้รบั การดูแลพิเศษ เช่น สินค้าสด สัตว์ทย่ี งั มีชวี ติ วัตถุมคี ่า การให้บริการขนส่งสินค้าทีต่ ้องการ
ควบคุมอุณหภูมเิ ป็ นพิเศษ เป็ นต้น
ธุรกิ จการบริการลูกค้าภาคพืน้ (Ground Customer Services)
ให้บริการอานวยความสะดวกโดยตรงกับผู้โดยสารตัง้ แต่เข้ามาสู่ท่าอากาศยาน ผ่านขัน้ ตอนต่างๆ จนเข้าสู่ตวั
อากาศยาน จากตัวอากาศยานสูภ่ าคพืน้ ในเทีย่ วบินทัง้ ขาเข้า-ขาออก โดยให้บริการแก่ผโู้ ดยสารของบริษทั ฯ และผูโ้ ดยสาร
ของสายการบินลูกค้า
ธุรกิ จการบริการอุปกรณ์ภาคพืน้ (Ground Equipment Services)
ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับอากาศยาน อานวยความสะดวกบริเวณลานจอดอากาศยาน ให้กบั บริษัทฯ และสายการบิน
ลูกค้า ให้เป็ นไปด้วยความเรียบร้อย มีความปลอดภัยสูงสุด พร้อมทาการบินเข้า-ออก ได้ตรงเวลา
ธุรกิ จครัวการบิ น (Catering Services)
ดาเนินการในการผลิตอาหารสาหรับบริการผู้โดยสารทัง้ เที่ยวบินในประเทศและระหว่างประเทศของบริษัทฯ
อาหารสาหรับ บริก ารผู้โ ดยสารของสายการบิน ชัน้ น าอื่น ๆ พร้อ มทัง้ ดาเนิ น ธุร กิจ ภาคพื้น ที่เ กี่ย วข้อ งกับ อาหาร เช่ น
ภัตตาคาร ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ร้านเบเกอรีพ่ ฟั แอนด์พาย (Puff & Pie Bakery House) การให้บริการจัดเลีย้ งทัง้ ใน
และนอกสถานที่ และร้านอาหารสวัสดิการพนักงาน

3) กิ จการอื่นๆ
ในส่วนของกิจการอื่นๆ ทีส่ นับสนุนการขนส่ง ได้แก่ ฝ่ายช่าง การบริการอานวยการบิน การจาหน่ ายสินค้าปลอด
ภาษีบนเครื่องบินการจาหน่ายสินค้าทีร่ ะลึกและบริการเครื่องฝึกบินจาลอง
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ส่วนที่ 1-2 หน้าที่ 2

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

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 จการขนส่งผู้โดยสาร

กิจการขนส่งผู้โดยสารมีเป้าหมายในการพัฒนาตลาดและเครือข่ายเส้นทางบินอย่างต่ อเนื่อง เพื่อให้สามารถ
แข่ง ขัน ได้อ ย่า งมีป ระสิท ธิภ าพ โดยเน้น ขีด ความสามารถและดาเนิน การพัฒ นาท่า อากาศยานสุว รรณภูม ใิ ห้เ ป็ น
ศูนย์กลางการบิน (Hub) ทีส่ าคัญของภูมภิ าค
2.1 ลักษณะผลิ ตภัณฑ์ หรือบริการ
2.1.1 ฝูงบิ นของบริษทั ฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษทั ฯ มีจานวนเครื่องบินทีใ่ ช้ปฏิบตั กิ ารบินจานวน 102 ลา ประกอบด้วยเครื่องบิน
พิสยั ไกล ทีใ่ ช้ทาการบินเส้นทางข้ามทวีปจานวน 41 ลา ได้แก่ เครื่องบินแบบแอร์บสั A380-800 โบอิง้ 747-400 โบอิง้ 777200ER/300ER แอร์บสั A340-600 และเครื่องบินพิสยั กลาง ซึง่ ใช้ทาการบินเส้นทางภูมภิ าคจานวน 40 ลา ได้แก่ เครื่องบิน
แบบโบอิง้ 777-200/300 แอร์บสั A330-300 โบอิง้ 787-8 และเครื่องบินลาตัวแคบ ทีใ่ ช้ทาการบินเส้นทางระยะใกล้จานวน
19 ลา ได้แก่ เครื่องบินแบบโบอิง้ 737-400 จานวน 2 ลา และเครื่องบินของสายการบินไทยสมายล์ แบบแอร์บสั A320-200
จานวน 17 ลา และเครื่องบินขนส่งสินค้า (Freighter) แบบโบอิง้ 747-400F จานวน 2 ลา
เครือ่ งบิ นที่ใช้ในการปฏิ บตั ิ การบิ น
แบบเครือ่ งบิ 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
โบอิง้ 787-8
แอร์บสั A300-600
โบอิง้ 737-400
แอร์บสั A320-200
โบอิง้ 747-400 (Freighter)
รวม

จานวน (ลา)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
6
12
6
6
11
6
8
22
4
2
17
2
102

ส่วนที่ 1-2 หน้าที่ 3

6
12
6
6
8
6
8
26
5
5
10
2
100

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

ในปี 2557 บริษทั ฯ ได้รบั มอบเครื่องบินใหม่ แบบโบอิง้ 777-300ER จานวน 3 ลา เพื่อนามาใช้เส้นทางบินข้าม
ทวีป รวมทัง้ รับมอบเครื่องบินแบบโบอิ้ง 787-8 จานวน 4 ลา เพื่อนามาใช้ในเส้น ทางบิน ภูม ิภ าค ทัง้ นี้ เ พื่อ เป็ น การ
ทดแทนการปลดระวางเครื่อ งบิน แบบแอร์บ สั A330-300 และ แอร์บ สั A300-600 จานวนรวม 9 ลา และรองรับการ
เจริ ญ เติ บ โต เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขัน ขณะเดี ย วกั น ได้ ท าการปลดระวางเครื่ อ งบิ น ล าตั ว แคบแ บ บ
โบอิ้ ง 737-400 จานวน 3 ลา เนื่องจากหมดสัญญาเช่า
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รบั มอบเครื่องบินลาตัวแคบแบบแอร์บสั A320-200 จานวน 7 ลา สาหรับสายการบิน
ไทยสมายล์
2.1.2 การพัฒนาเส้นทางบิ นและจุดบิ น
ในปี 2557 บริษทั ฯ มีเป้าหมายในการพัฒนาตลาด และขยายเครือข่ายเส้นทางบินอย่างต่อเนื่องให้สามารถแข่งขัน
ได้อ ย่า งม ปี ระส ทิ ธิภ าพ เนื ่ อ งจากได้ร บั ผลกระทบจากวิก ฤติก ารณ์ท างการเม อื ง โดยด าเนิน การพ ฒ
ั นา
ท่า อากาศยานสุว รรณภูม ใิ ห้เ ป็ น ศูน ย์ก ลางการบิน (Hub) ที่สาคัญ ของภู มิภ าค เน้ น การปรับความถี่ข องเที่ย วบิน
ในจุดบินทีม่ ศี กั ยภาพให้เหมาะสม ควบคู่กบั การเปิ ดจุดบินใหม่อย่างระมัดระวัง เพิม่ ความแข็งแกร่งของเครือข่ายเส้นทาง
บินในตลาดหลัก เพื่อรักษาสถานะความเป็ นผูน้ าตลาด สร้างความแข็งแกร่งของเครือข่ายเส้นทางบินรอบๆ ประเทศไทย
โดยเพิม่ การใช้ประโยชน์จากความร่วมมือกับสายการบินพันธมิตรการบินในการขยายเครือข่ายเส้นทางบินเพื่อให้ครอบคลุม
ลูกค้าได้ทุกกลุ่มเป้าหมาย เพิม่ ความคล่องตัวในการปรับแผนตารางการบินให้สอดคล้องกับสภาวะความต้องการในแต่ละ
ฤดูกาล รวมทัง้ ตอบสนองต่ อ การเปลี่ย นแปลงของความต้อ งการของการเดินทางและสภาวะการแข่ง ขัน รวมถึงการ
เตรียมการเชื่อ มโยงเครือข่ายเพื่อรองรับการเปิ ดเสรีภายใต้กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic
Community : AEC) อีกด้วย
ในปี 2557 บริษทั ฯ ยังคงความร่วมมือกับสายการบินนกแอร์ในเส้นทางบินรอง โดยบริษทั ฯ มีเทีย่ วบินรหัสร่วม
(Code Share Flight) กั บ สายการบิ น นกแอร์ ใ นเส้ น ทางไป -กลับ ดังนี้ ดอนเมือง-สกลนคร และดอนเมือง-นครพนม
ส่งผลให้บริษทั ฯ สามารถจัดส่งผูโ้ ดยสารจากต่างประเทศเข้ามาท่องเทีย่ วในประเทศไทยได้อย่างต่อเนื่อ ง และครอบคลุม
เมืองในภูมภิ าคอย่างทัวถึ
่ ง ในส่วนของสายการบินไทยสมายล์ ได้แยกตัวออกไปทาการบินภายใต้ Airline Code WE ตัง้ แต่
วันที่ 10 เมษายน 2557 โดยทาการบินภายในประเทศรวม 9 เมือง ไปยัง อุดรธานี อุบลราชธานี ขอนแก่น เชียงใหม่
เชียงราย ภูเก็ต หาดใหญ่ กระบี่ สุราษฏร์ธานี และเส้นทาง เชียงใหม่–ภูเก็ต นอกจากนี้ ตัง้ แต่ 8 สิงหาคม 2557 สายการ
บินไทยสมายล์ ได้เปิ ดทาการบินเส้นทางบิน ไป-กลับ ดอนเมือง-เชียงใหม่ ดอนเมือง-ภูเก็ต และดอนเมือง-ขอนแก่น และ
เปิ ดทาการบินในเส้นทาง ไป-กลับ กรุงเทพ-มาเก๊า ตัง้ แต่วนั ที่ 26 ตุลาคม 2557 อีกด้วย
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้จดั ทาตารางบินเป็ นสองช่วงฤดู ประกอบด้วย ตารางบินฤดูรอ้ น (Summer Schedule) เริม่
จากวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาคมถึงวันเสาร์สุดท้ายของเดือนตุลาคมของแต่ละปี และตารางบินฤดูหนาว ( Winter
Schedule) เริม่ จากวันอาทิตย์สดุ ท้ายของเดือนตุลาคมถึงวันเสาร์สุดท้ายของเดือนมีนาคมของแต่ละปี เป็ นไปตามข้อกาหนดของ
สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (International Air Transport Association : IATA) ทัง้ นี้ ในแต่ละฤดูจะมีการกาหนด
ความถีข่ องเทีย่ วบิน ชนิดเครื่องบิน และตารางการบินไปยังจุดบินต่างๆ ทีอ่ าจแตกต่ างกันตามการเปลีย่ นแปลงของความ
ต้องการในแต่ละช่วงเวลา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษทั ฯ และสายการบินไทยสมายล์มเี ครือข่ายเส้นทางบินให้บริการ
ครอบคลุม 77 จุดบิน ใน 34 ประเทศทัวโลก
่
โดยเป็ น 10 จุดบินภายในประเทศ (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร)

ส่วนที่ 1-2 หน้าที่ 4

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

เส้นทางบิ นภายในประเทศ
บริษ ัท ฯ ได้พ ฒ
ั นาเที่ย วบิน ภายในประเทศ โดยให้ค วามสาคัญ กับ จุด บิน หลัก ขณะที่จุด บิน รองและ จุดบิน
ย่อยบางจุด บริษทั ฯ ได้ร่วมมือกับสายการบินพันธมิตร เพื่อรักษาส่วนแบ่งการตลาด
ในปี 2557 บริษัท ฯ ท าการบิน จากกรุ ง เทพฯ ด้ว ยความถี่ 168 เที่ย วบิน ต่ อ สัป ดาห์ ดัง นี้ ภาคเหนื อ ได้แ ก่
เชียงใหม่ เชียงราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ขอนแก่น ภาคใต้ ได้แก่ ภูเก็ต กระบี่ หาดใหญ่ และเกาะสมุย โดยมี
การเสริมผลิตภัณฑ์และบริการไทยสมายล์ในเส้นทางหลัก เช่น กรุงเทพฯ ไปยัง เชียงใหม่ เชียงราย ขอนแก่น ภูเก็ต
หาดใหญ่ กระบี่ และทาการบินทดแทนการบินไทยในเส้นทางกรุงเทพฯ-สุราษฎร์ธานี กรุงเทพฯ-อุดรธานี กรุงเทพฯอุบลราชธานี และเชียงใหม่-ภูเก็ต
ข้อมูลเส้นทางภายในประเทศ
ปี 2557
รายได้จากการขนส่งผูโ้ ดยสาร (ล้านบาท) (1)

ปี 2556

ปี 2555

11,328.4

14,335.7

14,691.0

7.5

10.5

10.9

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

3,226.9

3,606.2

3,511.4

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

4,694.7

4,759.3

4,558.9

68.7

75.8

77.0

10/10

10/10

10/10

314/371

355/310

315/296

ร้อยละของรายได้การขนส่งผูโ้ ดยสารรวม (%)

อัตราส่วนการขนส่งผูโ้ ดยสาร (%)
จานวนจุดหมายปลายทางทีใ่ ห้บริการตามตารางการบิน (ตาราง
การบินในภาคฤดูหนาว / ฤดูรอ้ น) (3)
จานวนของเทีย่ วบินแบบประจา (เทีย่ วบินต่อสัปดาห์) (ตาราง
การบินในภาคฤดูหนาว / ฤดูรอ้ น) (3)
หมายเหตุ :
(1)

รวมรายได้จากเทีย่ วบินแบบประจา รายได้ค่าน้ าหนักส่วนเกิน รายได้สุทธิจากการแลกเปลีย่ นการรับขนส่งผูโ้ ดยสารสุทธิ
จากเทีย่ วบินทีด่ าเนินการโดยสายการบินอื่นและขาย โดยบริษทั ฯ ตามความตกลงเทีย่ วบินร่วม และรายได้จากการขายทีน่ งั ่
โดยสารบนเทีย่ วบินของสายการบินอื่น ซึง่ ไม่ได้เป็นเทีย่ วบินร่วมแต่ไม่รวมรายได้จากเทีย่ วบินซึ่งไม่ได้อยู่ในตารางการบิน
และไม่รวมรายได้ค่าธรรมเนียมชดเชยค่าน้ามันและเงินค่าประกันภัยเรียกเก็บจากผูโ้ ดยสาร

(2)

ไม่รวมเที่ยวบินซึ่งไม่ได้อยู่ในตารางการบิน และเที่ยวบิน ที่ดาเนินการโดยสายการบินอื่นและขายโดยบริษัทฯ แต่รวม
เทีย่ วบินทีด่ าเนินการโดยบริษทั ฯ และขายโดยสายการบินอื่น

(3)

ไม่รวมกรุงเทพมหานคร ตารางการบิน ในภาคฤดูห นาวเริม่ ตัง้ แต่ วนั อาทิต ย์สุ ดท้ายของเดือ นตุ ลาคมไปจนถึงวัน เสาร์
สุดท้ายของเดือนมีนาคมและตารางการบินในภาคฤดูร้อนเริม่ ตัง้ แต่วนั อาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาคมไปจนถึง วันเสาร์
สุดท้ายของเดือนตุลาคมของทุกปี

ส่วนที่ 1-2 หน้าที่ 5

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

เส้นทางบิ นระหว่างประเทศ
บริษทั ฯ ทาการบินเส้นทางระหว่างประเทศทัง้ สิน้ 647 เทีย่ วบินต่อสัปดาห์ โดยแบ่งเป็ น 2 เส้นทางหลัก ได้แก่
เส้นทางภูมภิ าคเอเชีย 507 เทีย่ วบินต่อสัปดาห์ ไปยัง 47 จุดบิน ใน 19 ประเทศ และเส้นทางข้ามทวีป 140 เทีย่ วบินต่อ
สัปดาห์ ไปยัง 20 จุดบิน ใน 15 ประเทศ ซึง่ มีรายละเอียด ดังนี้
เส้นทางภูมิภาคเอเชีย
บริษัทฯ ได้ปรับแผนเครือข่ายการบินให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ก ารพัฒ นาเครือ ข่า ยการบิน ให้ ประเทศไทย
เป็ นศูนย์กลางการบินในภูมภิ าคเอเชีย ครอบคลุม 47 จุดบิน ใน 19 ประเทศ โดยบริษทั ฯ แบ่งเส้นทางบินในภูม ิภ าคเอเชีย เป็ น
5 เส้น ทาง ได้แ ก่ เส้น ทางสายเหนือ เส้น ทางสายใต้ เส้น ทางสายตะวัน ตก เส้น ทาง สายตะวันออกกลาง และเส้นทาง
สายอินโดจีน
ข้อมูลเส้นทางภูมิภาคเอเชีย
ปี 2557
รายได้จากการขนส่งผูโ้ ดยสาร (ล้านบาท) (1)
ร้อยละของรายได้การขนส่งผูโ้ ดยสารรวม (%)
ปริมาณการขนส่งผูโ้ ดยสาร (RPKs)(ล้านคน-กม.) (2)
ปริมาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสาร (ASKs)(ล้านทีน่ ง-กม.)
ั่

(2)

อัตราส่วนการขนส่งผูโ้ ดยสาร (%)
จานวนจุดหมายปลายทางทีใ่ ห้บริการตามตารางการบิน (ตาราง
การบินในภาคฤดูหนาว / ฤดูรอ้ น) (3)
จานวนของเทีย่ วบินแบบประจา (เทีย่ วบินต่อสัปดาห์) (ตารางการ
บินในภาคฤดูหนาว / ฤดูรอ้ น)(3)

ปี 2556

ปี 2555

60,343.2

66,985.9

65,745.3

50.9

49.2

48.9

25,340.3

27,954.5

25,363.4

36,573.7

37,599.1

33,521.5

69.3

74.3

75.7

46/47

49/46

43/42

453/507

502/480

475/445

หมายเหตุ:
(1)

รวมรายได้จากเทีย่ วบินแบบประจา รายได้ค่าน้าหนักส่วนเกิน รายได้สุทธิจากการแลกเปลีย่ นการรับขนส่งผูโ้ ดยสารสุทธิจาก
เที่ยวบิน ที่ดาเนินการ โดยสายการบิน อื่นและขายโดยบริษัทฯ ตามความตกลงเที่ย วบินร่ว ม และรายได้จากการขายที่นัง่
โดยสารบนเทีย่ วบินของสายการบินอื่นซึง่ ไม่ได้เป็นเทีย่ วบินร่วมแต่ไม่รวมรายได้จากเทีย่ วบินซึง่ ไม่ได้อยู่ในตารางการบิน และ
ไม่รวมรายได้ค่าธรรมเนียมชดเชยค่าน้ามันและเงินค่าประกันภัยเรียกเก็บจากผูโ้ ดยสาร

(2)

ไม่รวมเทีย่ วบินซึง่ ไม่ได้อยู่ในตารางการบิน และเทีย่ วบินทีด่ าเนินการโดยสายการบินอื่นและขายโดยบริษทั ฯ แต่รวมเทีย่ วบิน
ทีด่ าเนินการโดยบริษทั ฯ และขายโดยสายการบินอื่น

(3)

ไม่รวมกรุงเทพมหานครตารางการบินในภาคฤดูหนาวเริม่ ตัง้ แต่วนั อาทิตย์สุดท้ายของเดือนตุลาคมไปจนถึงวันเสาร์ สุดท้าย
ของเดือนมีนาคม และตารางการบินในภาคฤดูร้อนเริม่ ตัง้ แต่วนั อาทิต ย์สุดท้ายของเดือ นมีน าคมไปจนถึงวัน เสาร์สุดท้าย
ของเดือนตุลาคมของทุกปี

ส่วนที่ 1-2 หน้าที่ 6

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

เส้นทางสายเหนื อ
เป็ นเส้นทางทีม่ ปี ริมาณผูโ้ ดยสารหนาแน่ น ทากาไรสูงให้บริษทั ฯ อย่างต่อเนื่อง โดยบริษทั ฯ มีจุดบิน ไปยัง 19 จุด
บิน ใน 5 ประเทศ ด้วยความถี่ 248 เทีย่ วบินต่อสัปดาห์ ได้แก่ ฮ่องกง โตเกียว (นาริตะและฮาเนดะ) โอซากา นาโกยา
ฟูกโู อกะ ซัปโปโร ไทเป โซล มะนิลา ปกั กิง่ ปูซาน เซีย่ งไฮ้ กวางโจว คุนหมิง เซีย้ ะเหมิน เฉิงตู ฉางซา และฉงชิง่
สาหรับจุดบินของการบินไทยสมายล์ ได้แก่ มาเก๊า
เส้นทางสายใต้
เป็ นเส้นทางทีม่ กี ารแข่งขันสูงจากการทีส่ ายการบินต้นทุนต่ าทาการบินด้วยความถี่สงู ได้แก่ ไทยแอร์เอเชีย เจ็ท สตาร์
เอเชีย และไทเกอร์แอร์
บริษทั ฯ มีจุดบินให้บริการ 5 จุดบิน ใน 3 ประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์ กัวลาลัมเปอร์ ปี นัง เดนปาซาร์ และจาการ์ตา ด้วย
ความถี่ 74 เทีย่ วบินต่อสัปดาห์
เส้นทางสายตะวันตก
เส้ น ทางนี้ มี ป ริ ม าณผู้ โ ดยสารหนาแน่ น สู ง มีก ารเจริญ เติ บ โตที่ ดี โดยเฉพาะตลาดหลัก ได้ แ ก่ อิ น เดี ย
ในขณะเดียวกันการแข่งขันทวีความรุนแรงมากขึน้ เนื่องจากสายการบินจากอินเดียมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและมุ่งเข้าสู่
ประเทศไทยเช่นเดียวกัน บริษทั ฯ มีจุดบินให้บริการ 16 จุดบิน ใน 6 ประเทศ ด้วยความถี่ 115 เทีย่ วบินต่อสัปดาห์ ได้แก่ เดลี
มุมไบ กัลกัตตา ไฮเดอราบาด บังกาลอร์ ธากา โคลัมโบ กาฐมาณฑุ ย่ างกุ้ง เจนไน การาจี อิสลามาบัด ลาฮอร์ พาราณสี
พุทธคยา และมัณฑะเลย์
เส้นทางสายตะวันออกกลาง
สายการบินตะวันออกกลางมีความเข้มแข็งด้านเงินทุน ซึ่งเอื้อ ต่อการขยายฝูงบินและเส้นทางบินได้อย่างรวดเร็ว
ส่งผลให้เป็ นเส้นทางที่มกี ารแข่งขันสูง
บริษัทฯ มีจุดบินให้บริการไปยัง 2 จุดบิน ใน 2 ประเทศ ได้แก่ ดูไบ และมัสกัต ด้วยความถี่ 10 เที่ยวบินต่อ
สัปดาห์
เส้นทางสายอิ นโดจีน
เป็ นเส้นทางทีเ่ ป็ นจุดแข็งของเครือข่ายเส้นทางบินภูมภิ าค เนื่องจากมีการเจริญเติบโตทีด่ ี และมีศกั ยภาพในการ
ทากาไรสูง ขณะเดียวกัน มีก ารแข่ง ขัน จากสายการบินต้น ทุน ต่ า เพิม่ ขึน้ รวมถึงสายการบิน ต่า งๆ ทาการบิน ตรงจาก
ตะวันออกกลางและยุโรปเพิม่ มากขึน้
บริษ ัท ฯ มีจุด บิน ให้บ ริก าร 5 จุดบิน ใน 3 ประเทศ ด้วยความถี่ 60 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ได้แก่ เวียงจันทน์
พนมเปญ ฮานอย โฮจิมนิ ห์ซติ ้ี และหลวงพระบาง

ส่วนที่ 1-2 หน้าที่ 7

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

เส้นทางข้ามทวีป
เส้นทางอเมริกาเหนื อ
สาหรับเส้นทางสายนี้เป็ นตลาดที่มขี นาดใหญ่ และมีการแข่งขันสูงมาก การให้บริการเส้นทางบินขึน้ อยู่กบั การ
เชื่อมโยงกับเครือข่ายภายในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา
ในปี 2557 บริษัทฯ ได้ ปรับการบริการเที่ยวบินไปยัง ลอสแองเจลิส โดยมีจุ ด แวะพัก ที่ส นามบิน โซล จ านวน
4 เทีย่ วบินต่อสัปดาห์ ด้วยเครื่องบินแบบโบอิง้ 777-300 ER
บริษทั ฯ ได้ร่วมมือกับพันธมิตรการบินสตาร์อลั ไลแอนซ์ (Star Alliance) ทาเทีย่ วบินรหัสร่วมไปยังจุดบินอื่นๆ
อาทิ เส้นทางข้ามแปซิฟิก บริษทั ฯ ได้ทาเทีย่ วบินรหัสร่วมกับออลนิปปอนแอร์เวย์ ใ นเส้น ทางจากญี่ปุ่น เข้า อเมริก าเหนือ
คือ เส้นทางโตเกียว ไปยังโฮโนลูลู ลอสแองเจลิส ชิคาโก นิวยอร์ก ซานฟรานซิสโก วอชิงตัน ดี.ซี. ซีแอตเทิล และแซน
โฮเซ สาหรับเส้นทางข้ามแอตแลนติก บริษัทฯ ได้ทาการบินรหัสร่วมกับสายการบินลุฟท์ฮนั ซา โดยมี แฟรงค์เฟิ ร์ตเป็ น
ศูนย์กลางไปยังนิวยอร์ก แอตแลนตา ไมอามี ชิคาโก ดัลลัส และวอชิงตัน ดี.ซี. รวมทัง้ หมด 11 จุดบินในสหรัฐอเมริกา
ข้อมูลเส้นทางอเมริกาเหนื อ
ปี 2557
รายได้จากการขนส่งผูโ้ ดยสาร (ล้านบาท) (1)

ปี 2556

ปี 2555

1,736.8

2,187.2

2,283.8

1.5

1.6

1.7

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

1,143.9

1,370.0

1,309.2

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

1,694.4

1,937.3

1,679.7

อัตราส่วนการขนส่งผูโ้ ดยสาร (%)
จานวนจุดหมายปลายทางทีใ่ ห้บริการตามตารางการบิน (ตาราง
การบินในภาคฤดูหนาว / ฤดูรอ้ น) (3)

67.5

70.7

77.9

1/1

1/1

1/1

จานวนของเทีย่ วบินแบบประจา (เทีย่ วบินต่อสัปดาห์) (ตารางการ
บินในภาคฤดูหนาว / ฤดูรอ้ น) (3)

4/4

4/4

4/4

ร้อยละของรายได้การขนส่งผูโ้ ดยสารรวม (%)

หมายเหตุ:
(1)

รวมรายได้จากเที่ยวบินแบบประจารายได้ค่าน้ าหนักส่วนเกินรายได้สุ ทธิจากการแลกเปลีย่ นการรับขนส่ง ผูโ้ ดยสารสุทธิจาก
เทีย่ วบินทีด่ าเนินการโดยสายการบินอื่นและขายโดยบริษทั ฯ ตามความตกลงเทีย่ วบินร่วม และรายได้จากการขายทีน่ งั ่ โดยสาร
บนเทีย่ วบินของสายการบินอื่นซึ่งไม่ได้เป็ นเทีย่ วบินร่วมแต่ไม่รวมรายได้จากเทีย่ วบินซึ่งไม่ได้อยู่ในตารางการบินและไม่รวม
รายได้ค่าธรรมเนียมชดเชยค่าน้ามันและเงินค่าประกันภัยเรียกเก็บจากผูโ้ ดยสาร

(2)

ไม่รวมเทีย่ วบินซึง่ ไม่ได้อยู่ในตารางการบินและเทีย่ วบินทีด่ าเนินการโดยสายการบินอื่นและขายโดยบริษทั ฯแต่รวมเทีย่ วบินที่
ดาเนินการโดยบริษทั ฯ และขายโดยสายการบินอื่น

(3)

ไม่รวมกรุงเทพมหานครตารางการบินในภาคฤดูหนาวเริม่ ตัง้ แต่วนั อาทิตย์สุ ดท้ายของเดือนตุลาคมไปจนถึงวันเสาร์สุดท้ายของ
เดือนมีนาคมและตารางการบินในภาคฤดูรอ้ นเริม่ ตัง้ แต่วนั อาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาคมไปจนถึงวันเสาร์สุดท้ายของเดือน
ตุลาคมของทุกปี

ส่วนที่ 1-2 หน้าที่ 8

บริษทั การบินไทย จากัด (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 ด้วยความถี่รวม 93 เทีย่ วบินต่อ
สัปดาห์
สาหรับตลาดทีบ่ ริษทั ฯ ไม่ได้เปิ ดทาการบินโดยตรง ทัง้ ในยุโรปและสหราชอาณาจักร บริษทั ฯ ได้ทาความร่วมมื อ
กับสายการบินพันธมิตรในการให้บริการเส้นทางบินโดยใช้เทีย่ วบินรหัสร่วม (Code Sharing) ซึง่ ครอบคลุม 49 จุดบิน ใน
16 ประเทศ
ข้อมูลเส้นทางยุโรป
ปี 2557
รายได้จากการขนส่งผูโ้ ดยสาร (ล้านบาท) (1)

ปี 2556

ปี 2555

33,279.9

35,036.2

33,993.8

28.1

25.7

25.5

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

20,192.2

21,585.6

21,136.5

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

28,993.2

28,964.6

27,300.2

69.6

74.5

77.4

13/13

13/13

13/13

93/83

93/85

92/87

ร้อยละของรายได้การขนส่งผูโ้ ดยสารรวม (%)

อัตราส่วนการขนส่งผูโ้ ดยสาร (%)
จานวนจุดหมายปลายทางทีใ่ ห้บริการตามตารางการบิน
(ตารางการบินในภาคฤดูหนาว / ฤดูรอ้ น) (3)
จานวนของเทีย่ วบินแบบประจา (เทีย่ วบินต่อสัปดาห์)
(ตารางการบินในภาคฤดูหนาว / ฤดูรอ้ น) (3)
หมายเหตุ:
(1)

รวมรายได้จากเทีย่ วบิน แบบประจา รายได้ค่าน้ าหนักส่วนเกิน รายได้สุทธิจากการแลกเปลีย่ นการรับขนส่ง
ผูโ้ ดยสารสุทธิจากเทีย่ วบินทีด่ าเนินการโดยสายการบินอื่นและขายโดยบริษทั ฯ ตามความตกลงเทีย่ วบินร่วม
และรายได้จากการขายทีน่ งโดยสารบนเที
ั่
ย่ วบินของสายการบินอื่นซึง่ ไม่ได้เป็ นเทีย่ วบินร่วมแต่ ไม่รวมรายได้
จากเทีย่ วบินซึง่ ไม่ได้อยู่ในตารางการบินและไม่รวมรายได้ค่าธรรมเนียมชดเชยค่าน้ามันและเงินค่าประกันภัย
เรียกเก็บจากผูโ้ ดยสาร

(2)

ไม่รวมเทีย่ วบินซึง่ ไม่ได้อยู่ในตารางการบินและเทีย่ วบินทีด่ าเนินการโดยสายการบินอื่นและขายโดยบริษทั ฯ
แต่รวมเทีย่ วบินทีด่ าเนินการโดยบริษทั ฯ และขายโดยสายการบินอื่น

(3)

ไม่รวมกรุงเทพมหานคร ตารางการบินในภาคฤดูหนาวเริม่ ตัง้ แต่วนั อาทิตย์สุดท้ายของเดือนตุลาคมไปจนถึง
วันเสาร์สุ ดท้ายของเดือ นมีน าคม และตารางการบินในภาคฤดูร้อนเริ่มตัง้ แต่วนั อาทิต ย์สุ ดท้ายของเดือ น
มีนาคมไปจนถึงวันเสาร์สุดท้ายของเดือนตุลาคมของทุกปี

ส่วนที่ 1-2 หน้าที่ 9

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

เส้นทางออสเตรเลียและนิ วซีแลนด์
ในภาคพื้นออสเตรเลีย บริษัทฯ ให้บริการ 5 จุดบินใน 2 ประเทศ ได้แก่ ซิดนีย์ เมลเบิร์น บริสเบน เพิร์ธ ใน
ออสเตรเลีย และโอ๊คแลนด์ ในนิวซีแลนด์ ด้วยความถี่รวม 40 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 2557
รายได้จากการขนส่งผูโ้ ดยสาร (ล้านบาท) (1)

ปี 2556

ปี 2555

13,682.7

16,940.5

16,729.2

11.5

12.4

12.6

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

6,698.5

8,192.5

8,363.8

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

9,983.0

11,208.3

10,770.0

อัตราส่วนการขนส่งผูโ้ ดยสาร (%)
จานวนจุดหมายปลายทางทีใ่ ห้บริการตามตารางการบิน (ตารางการ
บินในภาคฤดูหนาว / ฤดูรอ้ น) (3)

67.1

73.1

77.7

5/5

5/5

5/5

จานวนของเทีย่ วบินแบบประจา (เทีย่ วบินต่อสัปดาห์) (ตารางการบิน
ในภาคฤดูหนาว / ฤดูรอ้ น) (3)

40/38

43/47

45/40

ร้อยละของรายได้การขนส่งผูโ้ ดยสารรวม (%)

หมายเหตุ:
(1)

รวมรายได้จากเทีย่ วบินแบบประจา รายได้ค่าน้ าหนักส่วนเกิน รายได้สุทธิจากการแลกเปลีย่ นการรับขนส่งผูโ้ ดยสารสุทธิ
จากเทีย่ วบินทีด่ าเนินการโดยสายการบินอื่นและขายโดยบริษทั ฯ ตามความตกลงเทีย่ วบินร่วม และรายได้จากการขายทีน่ งั ่
โดยสารบนเทีย่ วบินของสายการบินอื่นซึง่ ไม่ได้เป็ นเทีย่ วบินร่วมแต่ไม่รวมรายได้จากเทีย่ วบินซึ่งไม่ได้อยู่ในตารางการบิน
และไม่รวมรายได้ค่าธรรมเนียมชดเชยค่าน้ามันและเงินค่าประกันภัยเรียกเก็บจากผูโ้ ดยสาร

(2)

ไม่ร วมเที่ย วบิน ซึ่งไม่ไ ด้อ ยู่ในตารางการบินและเที่ยวบิน ที่ดาเนิน การโดยสายการบิน อื่นและขายโดยบริษัทฯแต่ ร วม
เทีย่ วบินทีด่ าเนินการโดยบริษทั ฯ และขายโดยสายการบินอื่น

(3)

ไม่ร วมกรุงเทพมหานคร ตารางการบินในภาคฤดูห นาวเริ่มตัง้ แต่ วนั อาทิต ย์สุ ดท้ายของเดื อนตุลาคมไปจนถึง วัน เสาร์
สุดท้ายของเดือ นมีน าคม และตารางการบิน ในภาคฤดูร ้อ นเริม่ ตัง้ แต่ว นั อาทิต ย์สุดท้า ยของเดือ นมีน าคม ไปจนถึงวัน
เสาร์สุดท้ายของเดือนตุลาคมของทุกปี
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เส้นทางแอฟริกา
บริษทั ฯ ทาการบินจากกรุงเทพฯ ไปโจฮันเนสเบิรก์ สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ จานวน 3 เทีย่ วบินต่อสัปดาห์
ข้อมูลเส้นทางแอฟริกา
ปี 2557
รายได้จากการขนส่งผูโ้ ดยสาร (ล้านบาท)

(1)

ปี 2556

ปี 2555

589.3

781.1

871.4

0.5

0.6

0.7

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

471.7

619.7

639.3

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

823.8

907.8

823.8

57.3

68.3

77.6

จานวนจุดหมายปลายทางทีใ่ ห้บริการตามตารางการบิน
(ตารางการบินในภาคฤดูหนาว / ฤดูรอ้ น) (3)

1/1

1/1

1/1

จานวนของเทีย่ วบินแบบประจา (เทีย่ วบินต่อสัปดาห์)
(ตารางการบินในภาคฤดูหนาว / ฤดูรอ้ น) (3)

3/3

3/4

3/3

ร้อยละของรายได้การขนส่งผูโ้ ดยสารรวม (%)

อัตราส่วนการขนส่งผูโ้ ดยสาร (%)

หมายเหตุ :
(1)

รวมรายได้จากเทีย่ วบินแบบประจา รายได้ค่าน้าหนักส่วนเกิน รายได้สุทธิจากการแลกเปลีย่ นการรับขนส่งผูโ้ ดยสารสุทธิจาก
เที่ยวบินที่ดาเนินการโดยสายการบินอื่น และขายโดยบริษัทฯ ตามความตกลงเที่ยวบินร่วม และรายได้จากการขายที่นัง่
โดยสารบนเทีย่ วบินของสายการบินอื่นซึ่งไม่ได้เป็ นเทีย่ วบินร่วมแต่ไม่รวมรายได้จากเทีย่ วบินซึ่งไม่ได้อยู่ในตารางการบิน
และไม่รวมรายได้ค่าธรรมเนียมชดเชยค่าน้ามันและเงินค่าประกันภัยเรียกเก็บจากผูโ้ ดยสาร

(2)

ไม่รวมเทีย่ วบินซึง่ ไม่ได้อยู่ในตารางการบินและเทีย่ วบินทีด่ าเนินการโดยสายการบินอื่นและขายโดยบริษทั ฯ แต่รวมเทีย่ วบิน
ทีด่ าเนินการโดยบริษทั ฯ และขายโดยสายการบินอื่น

(3)

ไม่รวมกรุงเทพมหานคร ตารางการบินในภาคฤดูหนาวเริม่ ตัง้ แต่วนั อาทิตย์สุดท้ายของเดือนตุลาคมไปจนถึงวันเสาร์สุดท้าย
ของเดือนมีนาคม และตารางการบินในภาคฤดูรอ้ นเริม่ ตัง้ แต่วนั อาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาคมไปจนถึงวันเสาร์สุดท้ายของ
เดือนตุลาคมของทุกปี
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้หยุดทาการบินเทีย่ วบินจากกรุงเทพฯ ไปโจฮันเนสเบิรก์ สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ในวันที่ 15 มกราคม 2558

2.1.3 การบริการลูกค้า
การทาธุรกิจให้ประสบความสาเร็จได้นนั ้ นอกจากจะขึน้ อยู่กบั ปจั จัยหลักคือคุณภาพและราคาสินค้าแล้ว ยังมีอกี
หนึ่งปจั จัยทีม่ องข้ามไม่ได้นนคื
ั ่ อ การบริการลูกค้า (Customer Service) ซึง่ ถือว่าเป็ นหัวใจสาคัญต่อการดาเนินธุรกิจ
ในปี 2557 บริษัทฯ ยังคงมุ่งมันพั
่ ฒนาปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์และการบริการในทุกจุดสัมผัสอย่างต่อเนื่อง
้
เพื่อให้ลกู ค้าในแต่ละกลุ่มเปาหมายได้สมั ผัสประสบการณ์การบินทีโ่ ดดเด่นงดงามผสานเอกลักษณ์ของความเป็ นไทย เริม่
ตัง้ แต่การบริการก่อนเทีย่ วบิน (Pre-flight Services) การบริการบนเทีย่ วบิน (In-flight Services) ไปจนถึงการให้บริการ
หลังเทีย่ วบิน (Post-flight Services) โดยมีแผนการดาเนินงาน แนวคิดและภาพลักษณ์ทช่ี ดั เจนภายใต้นโยบายการบริการ
จากใจ (Service from the Heart) ซึง่ พนักงานการบินไทยทุกคนยึดมันมาตลอด
่
5 ทศวรรษของการให้บริการ ด้วยตระหนัก
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ดีว่าคุณภาพของการบริการลูกค้าเป็ นปจั จัยหลักสูค่ วามสาเร็จของภารกิจการให้บริการการขนส่ง และขับเคลื่อนให้บริษทั ฯ
สามารถแข่งขันกับสายการบินคู่แข่งได้อย่างยังยื
่ น
เพื่อเน้นย้าถึงการบริการทีเ่ ป็ นเลิศ สม่าเสมอ และเป็ นไปตามมาตรฐานที่ ตกลงไว้ บริษทั ฯ มีการกาหนดขัน้ ตอน
การให้บริการ (Service Operation Procedure) ในทุกจุดบริการหลัก และจัดทาข้อตกลงระดับการบริการ (Service Level
Agreement) ครบวงจรทุกจุดสัมผัสลูกค้า (Customer Touch Point) ตัง้ แต่การทาสารองทีน่ งั ่ จนเสร็จสิน้ การเดินทางที่
จุดหมายปลายทาง รวมทัง้ ตรวจประเมินการให้บริการทุกจุดเหล่านัน้ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แน่ ใจได้ว่าลูกค้าของการบินไทย
ได้รบั ความพึงพอใจสูงสุดจากการใช้บริการและผลิตภัณฑ์ทม่ี คี ุณภาพตลอดการเดินทาง
การประเมินผลและการกากับดูแลข้อตกลงระดับการบริการทีด่ ี นอกจากเป็ นการเสริมสร้างประสบการณ์ทด่ี ใี นการ
เดินทาง (Customer Experience) ให้ลกู ค้าเกิดความพึงพอใจ ภักดีต่อผลิตภัณฑ์และบริษทั ฯ (Brand Loyalty) อันเป็ นการ
รักษาฐานลูกค้าเดิมให้กลับมาใช้บริการอีก และยังช่วยให้เกิดการตลาดแบบปากต่อปาก (Word of Mouth) โดยเฉพาะจาก
ผูบ้ ริโภคทีช่ อบพูดถึงแบรนด์หรือผลิตภัณฑ์ใดๆ ทีต่ นชื่นชอบ (Brand Advocates) ทางสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)
สาหรับรายละเอียดของการพัฒนาการบริการลูกค้าในแต่ละขัน้ ตอน มีดงั นี้
ด้านการบริการก่อนเที่ยวบิ น
บริษทั ฯ ได้พฒ
ั นาระบบการให้บริการผ่านอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์มอื ถือ (Electronic and Mobile Service) เพื่อเพิม่
ความสะดวกสบายและความรวดเร็วให้ลกู ค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับการเดินทางได้ง่ายขึน้ อาทิ ข้อมูลการจอง
บัตรโดยสาร การตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับเที่ยวบิน ตารางบิน รวมทัง้ การเช็คอินผ่าน SMS การเช็คอินโดยใช้ 2D
Barcode และการสังพิ
่ มพ์บตั รโดยสารขึน้ เครื่องบินตัง้ แต่ทบ่ี า้ น (Home Print Boarding Pass)
ด้านการบริการบนเครือ่ งบิ น
บริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาบริการของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน รวมถึงอาหารและเครื่องดื่มที่ให้บริการใน
หลากหลายรูปแบบ อาทิ อาหารยอดนิยมของแต่ละท้องถิน่ อาหารไทย เครื่องดื่มสมุนไพร และเมนูพเิ ศษในช่วงเทศกาล
สาหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิ ที่นัง่ และอุปกรณ์ระบบสาระบันเทิง บริษัทฯ ได้ดาเนินการออกแบบ
ตกแต่งภายในห้องโดยสาร รวมถึงผลิตภัณฑ์บนเครื่องบิน (Service Items) ของเครื่องบินใหม่ ได้แก่ เครื่องบินแบบ
โบอิ้ง 777-300ER โบอิ้ง 787 และเครื่องบินแบบแอร์บสั A350-900 ตามแนวคิดไทยร่วมสมัย (THAI Contemporary)
ซึ่งในปี 2557 บริษัทฯ ได้รบั มอบเครื่องบินแบบโบอิ้ง 777-300ER เพิม่ อีก 3 ลา และจะได้รบั มอบอีก 3 ลาสุดท้ายในปี
2558 รับมอบเครื่องบินแบบโบอิ้ง 787 จานวน 4 ลา ส่วนเครื่องบินแบบแอร์บสั A350-900 จะได้รบั มอบลาแรกในปี
2559
อุปกรณ์และบริการ
บริษัท ฯ ได้ ป รับ กลยุ ท ธ์ แ ละแผนงานด้ า นการให้บ ริก ารเพื่อ ตอบสนองความคาดหวัง ของลู ก ค้ า เพิ่ม ขีด
ความสามารถให้พร้อมต่อการแข่งขัน เพิม่ ความสะดวกสบายโดยรวมให้แก่ผโู้ ดยสารมากขึน้ โดยทีน่ งรุ
ั ่ ่นใหม่จะกว้างขึน้ นัง่
สบาย มีจอภาพส่วนตัวในทุกที่นงั ่ นอกจากนี้ ยังตกแต่งห้องน้ าให้มคี วามทันสมัยสวยงามและกว้างขวางขึน้ พร้อมด้วย
อุปกรณ์อานวยความสะดวกทีท่ นั สมัย ระบบการรับฟงั เพลงและภาพยนตร์แบบเลือกชมได้ (On-demand) พร้อมมีรายการ
บันเทิงให้ผโู้ ดยสารเลือกอย่างหลากหลาย ดังมีรายละเอียด ดังนี้
1) การปรับปรุงรูปแบบและคุณภาพของที่นัง่ โดยสารและระบบสาระบันเทิ ง
วัต ถุ ป ระสงค์ห ลัก ของการปรับ ปรุ ง อุ ป กรณ์ ใ นเครื่อ งบิน ของบริษัท ฯ คือ การปรับ ปรุ ง อุ ป กรณ์ ใ นเครื่อ งบิน
ทุกลาทีเ่ ป็ นแบบเดียวกัน ให้มที น่ี งโดยสารและระบบสาระบั
ั่
นเทิงลักษณะเดียวกันในแต่ละชัน้ โดยสาร
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การพัฒนาทางด้านระบบสาระบันเทิ ง
บริษทั ฯ ได้ปรับปรุงระบบสาระบันเทิงทัง้ ด้านภาพและเสียงบนเครื่องบินในเส้นทางระหว่างประเทศทุกลา เพื่อให้มี
คุณภาพสูง ทันสมัยและได้มาตรฐานเดียวกันทัง้ หมด โดยจะมีจอภาพส่วนตัวในทุกชัน้ โดยสาร ระบบเพลงและภาพยนตร์ท่ี
สามารถเลือกชมได้ตามความต้องการ และมีรายการบันเทิงให้ผู้โดยสารเลือกอย่างหลากหลาย รวมทัง้ เกมส์ ข้อมูล และ
ภาพเส้นทางบิน


พัฒนา ปรับปรุงซอฟต์แวร์ (Software) รองรับจานวนเนื้อหา (Content) ทีเ่ พิม่ ขึน้ อาทิ อีเมนู (e-Menu) และ
อีชอ้ ปปิ้ ง (e-Shopping)



ให้บริการเครื่องเล่นแบบพกพา (Portable AVOD Player) แก่ผโู้ ดยสารชัน้ ธุรกิจ สาหรับเทีย่ วบินทีม่ ชี วโมง
ั่
บินมากกว่า 4 ชัวโมง
่
ซึง่ ให้บริการในเครื่องบินแอร์บสั A330-300 ทีไ่ ม่มรี ะบบสาระบันเทิงแบบเลือกชมได้
(On-demand) และใช้เป็ นอุปกรณ์สารองบนเครื่องบินแอร์บสั A340-600 และโบอิง้ 747-400 ในกรณีทร่ี ะบบ
สาระบันเทิงขัดข้อง

2) การติ ดตัง้ อุปกรณ์อานวยความสะดวกสาหรับธุรกิ จและการสื่อสาร
บริษทั ฯ ได้เริม่ ให้บริการอินเทอร์เน็ต (Thai Sky Connect) บนเครื่องบินแบบแอร์บสั A330-300 จานวน 7 ลา
และเครื่องบินแบบแอร์บสั A380-800 จานวน 6 ลา เพื่อให้ผโู้ ดยสารสามารถติดต่อสื่อสารกับภาคพืน้ โดยใช้อุปกรณ์ส่อื สาร
ส่วนตัวของตนเอง
2.1.4 การปฏิ บตั ิ การบิ น ความปลอดภัย ความมันคงและมาตรฐานการบิ
่
น
สิง่ ทีส่ าคัญทีส่ ดุ ของธุรกิจการบินคือ ความปลอดภัยในการปฏิบตั กิ ารบิน ตลอดระยะเวลากว่า 5 ทศวรรษ บริษทั ฯ
มุ่งมันที
่ ่จะสร้างความปลอดภัยสูงสุดในการเดินทางแก่ผโู้ ดยสาร ตามภารกิจหลัก คือปฏิบตั กิ ารบินเพื่อนาผูโ้ ดยสารและ
พัสดุภณ
ั ฑ์ส่จู ุดหมายด้วยความสะดวกสบาย ตรงเวลาและความปลอดภัยสูงสุดตามมาตรฐานสากล โดยมุ่งเน้นมาตรฐาน
ความปลอดภัยของกรมการบินพลเรือน (Department of Civil Aviation : DCA) องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ
(International Civil Aviation Organization : ICAO) หน่ วยงานควบคุมความปลอดภัยด้านการบินของยุโรป (European
Aviation Safety Agency : EASA) องค์กรบริหารการบินแห่งสหรัฐอเมริกา (Federal Aviation Administration : FAA) และ
การตรวจประเมินความปลอดภัยด้านการปฏิบตั กิ ารบินของสมาคมการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (International Air
Transport Association : IATA) โดยในปี 2557 บริษัทฯ เน้นรักษามาตรฐานและข้อพึงปฏิบตั ิ (Standard and
Recommended Practices : SARP) ของ ICAO ทีก่ าหนดให้สายการบินต้องดาเนินการจัดให้มรี ะบบบริหารความปลอดภัย
(Safety Management System : SMS) อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้บริษทั ฯ ได้ปรับปรุงคู่มอื ความปลอดภัยและคุณภาพ (THAI
Safety and Quality Manual : TSQM) ซึง่ เป็ นคู่มอื ความปลอดภัยและคุณภาพทีค่ รอบคลุมทัง้ สายปฏิบตั กิ ารและหน่ วย
ธุรกิจทัง้ หมด ให้เป็ นปจั จุบนั ตลอดเวลา
เพื่อความปลอดภัยสูงสุดในการปฏิบตั ิก ารบิน บริษัท ฯ ได้พฒ
ั นาศักยภาพบุคลากรด้า นการบินให้มีความรู้
ความสามารถตามมาตรฐานสากล รวมทัง้ มีจิต สานึก สูงสุดด้านความปลอดภัย มุ่ งเน้ นการสรรหาบุคลากรการบินที่มี
คุณภาพระดับสากลให้เพียงพอกับการขยายเครือข่ายและฝูงบิน ซึง่ บริษทั ฯ กาหนดให้มกี ารตรวจสอบความพร้อมทัง้ ด้าน
ร่างกาย จิตใจ ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และพฤติกรรรม (Behavior) นักบินของบริษทั ฯ จะต้องผ่านการทดสอบ
และประเมินผลความถนัด (Aptitude Test) จิตวิทยาการบิน (Aviation Psychology) และการทดสอบความสามารถด้าน
ทักษะการบิน รวมทัง้ มุ่งเน้นการรักษาและเสริมสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านการบริการบนเทีย่ วบินเพื่อมุ่งสู่ความเป็ นเลิศ
อย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มกี ารฝึ กอบรมทัง้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิแก่พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินให้มคี วามรู้ความ
ชานาญแบบมืออาชีพ มีทศั นคติและใจรักต่องานบริการควบคู่ไปกับความตระหนักเรื่องความปลอดภัย เพื่อพัฒนาขีด
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ความสามารถด้านการบริการของบุคลากร บริษัทฯ ได้ จดั หลักสูตรการเข้าอบรมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการฝึ กอบรมทบทวนเรื่อง
ระบบความปลอดภัยและการบริการอย่างสม่ าเสมอ อีกทัง้ นาระบบการเรียนรูผ้ ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) และการนา
แนวทางจัดการความรู้ (Knowledge Management) มาประยุกต์ใช้เพื่อส่งเสริม ให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ในกลุ่ม
ผูป้ ฏิบตั งิ าน อันจะนาไปสูป่ ระสิทธิภาพสูงสุดในการบริการ
นอกจากนี้ บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการดูแลสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยของพนักงาน รวมถึงการป้องกัน
อันตรายและส่งเสริมสุขภาพอนามัย เพื่อคงไว้ซง่ึ สภาพร่างกายและจิตใจทีส่ มบูรณ์ ตลอดจนสถานะความเป็ นอยู่ทด่ี ขี อง
พนัก งานเป็ น สิ่ง จ าเป็ น และสาคัญ ยิ่ง ที่จ ะต้อ งดาเนิ นการควบคู่ไ ปกับ การดาเนิ น ธุ ร กิจ บริษัท ฯ จึง มีน โยบายในการ
ดาเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานบนพืน้ ฐานของมนุษยธรรม โดยถือประโยชน์
ของพนักงานเป็ นหลัก ซึง่ บริษทั ฯ ได้ดาเนินการอย่างครบวงจร ประกอบด้วยการส่งเสริม สุขภาพอนามัย การเฝ้าระวังและ
ตรวจสอบเพื่อความปลอดภัย การป้องกันและควบคุมอุบตั เิ หตุและสภาพแวดล้อมทีเ่ ป็ นอันตรายในการทางาน การเฝ้าระวัง
สุขภาพและป้องกันโรคจากการทางาน การปฐมพยาบาล และการฟื้นฟูสมรรถภาพหลังการบาดเจ็บ
ในส่ว นของการดาเนิน งานด้านความมั ่นคงการบิน (Aviation Security) บริษัท ฯ ได้ป ฏิบ ตั ิต ามมาตรฐาน
ข้อ กาหนดขององค์ก รและหน่ วยงานที่เ กี่ย วข้อ งทัง้ ในประเทศ และต่ า งประเทศอย่างเคร่งครัด ได้แก่ ICAO, DCA,
หน่ ว ยงานด้า นความมั ่นคงในการเดิน ทางของประเทศสหรัฐอเมริก า (Transportation Security Administration,
Department of Homeland Security : TSA) หน่ วยงานด้านความมั ่นคงในการเดินทางของประเทศออสเตรเลีย (Office of
Transport Security : OTS) กฏข้อบังคับของสหภาพยุโรป (European Union : EU Regulations) และระบบการจัดการ
ความปลอดภัยของ IATA (IATA Operational Safety Audit : IOSA) รวมถึงกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ข้อกาหนดของทุก
ประเทศทีบ่ ริษทั ฯ ทาการบิน บริษทั ฯ มีระบบการบริหารจัดการด้านความมันคงการบิ
่
น (Security Management System :
SeMS) ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ สอดคล้องกันอย่างทัวถึ
่ งทัง้ องค์กร เพื่อให้การปฏิบตั งิ านด้านความมันคงการบิ
่
นอยู่ในระดับทีส่ งู กว่า
มาตรฐานสากล
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการจัดการเหตุฉุกเฉินและภาวะวิกฤติ (Emergency & Crisis Response)
อย่างเข้มงวด ยึดหลักกฎหมาย ข้อบังคับระหว่างประเทศ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการแก่หน่ วยงานภายใน และ
สถานีการบินของบริษทั ฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ทม่ี กี ารเปลี่ยนแปลง พร้อมรับมือกับเหตุฉุกเฉินที่จะเกิดขึน้ โดยศูนย์
ปฏิบตั กิ ารภาวะวิกฤติ (Crisis Management & Operations Center : CMOC) ของบริษทั ฯ ได้ทาหน้าทีเ่ ฝ้าระวังเหตุทอ่ี าจเป็ น
ภัยคุกคามต่อการประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ ตลอด 24 ชม. อีกทัง้ ยังมีศูนย์ปฏิบตั กิ ารของชุดให้ความช่วยเหลือด้านมนุ ษยธรรม
แก่ผปู้ ระสพภัยฯ (Family Assistance & Support Team : FAST center) สาหรับเทีย่ วบินของบริษทั ฯ และสายการบินพันธมิตร
จากมาตรฐานด้านความปลอดภัย ความมันคง
่ และมาตรฐานการบินทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ทาให้บริษทั ฯ มีความพร้อมใน
การดูแล บริหารจัดการและรับมือกับเหตุการณ์ต่างๆ ในปี 2557 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การบริหารจัดการกรณีวกิ ฤติ
การเมืองภายในประเทศ ตัง้ แต่ปลายปี 2556 ต่อเนื่องมาถึงพฤษภาคม 2557 ทาให้สานักงานหลายแห่งของบริษัทฯ ไม่
สามารถปฏิบตั งิ านได้ตามปกติต้องย้ายการปฏิบตั งิ านไปยังสถานทีส่ ารองเป็ นการชัวคราว
่
การบริหารจัดการกรณีวกิ ฤติ
การแพร่ระบาดของไวรัสอีโบล่าในทวีปแอฟริกาตะวันตกทีส่ ร้างความตื่นตระหนกต่อผูโ้ ดยสารและสาธารณชน การบินไทย
เป็ นสายการบินแรกๆ ทีอ่ อกมาตรการป้องกันการระบาดของไวรัสอีโบล่า และปฏิบตั ติ ามข้อบังคับ คาแนะนาขององค์การ
อนามัยโลก และกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด สามารถสร้างความมันใจในมาตรฐานความปลอดภั
่
ยของการบินไทยที่
สูงกว่ามาตรฐานสากล
โดยภาพรวมของการปฏิบตั กิ ารบิน บริษทั ฯ ได้มุ่งเน้นในเรื่องของมาตรฐานด้านความปลอดภัยในระดับสูงสุด และ
คุณภาพการให้บริการบนเครื่องบินทีด่ เี ลิศ โดยการนาเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ นั สมัยและมีมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่
เป็ นทีย่ อมรับในระดับสากล มาประยุกต์ใช้อย่างสอดประสานเข้ากับเอกลักษณ์การให้บริการด้วยความเป็ นไทยในการให้บริการ
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แก่ผู้โดยสารบนเครื่องบิน เพื่อคงไว้ซ่งึ มาตรฐานและประสิทธิภาพการให้บริการที่ดเี ยี่ยม สร้างความพึงพอใจและความ
ประทับใจของผูโ้ ดยสารทุกครัง้ ทีเ่ ดินทาง เพื่อให้การบินไทยเป็ นสายการบินอันดับแรกทีผ่ โู้ ดยสารนึกถึงและเลือกใช้บริการ
สาหรับการเดินทางตลอดไป รวมทัง้ การรักษามาตรฐาน คุณภาพ ความปลอดภัย ความมันคง
่ และมาตรฐานการบินให้
เป็ นไปตามมาตรฐาน กฎเกณฑ์ ข้อบังคับและกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องในระดับสากลนัน้ ถือเป็ นปจั จัยและคุณค่าหลักทีบ่ ริษทั ฯ
ให้ความสาคัญเป็ นอันดับแรกมาอย่า งต่อเนื่องในการดาเนินการธุรกิจ และได้ดาเนินนโยบายเชิงรุกในการดาเนินงานด้าน
ความปลอดภัย ความมันคง
่ และมาตรฐานการบิน รวมทัง้ พัฒนาคุณภาพของมาตรฐานในกระบวนการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
เพื่อสร้างความมันใจให้
่
แก่ผเู้ กีย่ วข้องทุกฝา่ ยในทุกกระบวนการดาเนินงานของบริษทั ฯ
รายละเอียดของมาตรฐานสากลที่ฝ่ายต่างๆ และหน่ วยธุรกิ จของบริษทั ฯ ได้รบั มีดงั นี้
ใบรับรองมาตรฐานสากล
IOSA
(IATA Operational Safety Audit มาตรฐาน
การตรวจประเมินความปลอดภัยด้านการ
ปฏิบตั กิ ารจากสมาคมขนส่งทางอากาศ
ระหว่างประเทศ)
ISO 9001:2008
(ระบบบริหารงานคุณภาพ)

ISO 14001:2004
(ระบบจัดการสิง่ แวดล้อม)

ISO 50001:2011
(ระบบจัดการด้านพลังงาน)

ฝ่ ายหรือหน่ วยธุรกิ จ

วันหมดอายุ

ได้รบั การรับรองภาพรวมทัง้ บริษทั ฯ

26 พฤษภาคม 2559

ฝา่ ยบริหารทั ่วไป
ฝา่ ยพัฒนาและฝึ กอบรมบุคลากร
ฝา่ ยช่าง
ฝา่ ยการพาณิชย์สนิ ค้าและไปรษณียภัณฑ์
ฝา่ ยบริการลานจอดและอุปกรณ์ภาคพืน้
(สุวรรณภูม,ิ เชียงใหม่, ภูเก็ต, กระบี)่
ฝา่ ยบริการลูกค้าภาคพืน้
(สุวรรณภูม,ิ เชียงใหม่, ภูเก็ต, กระบี)่
ฝา่ ยครัวการบิน
ฝา่ ยบริหารทั ่วไป
(สานักงานใหญ่ สานักงานหลักสี่
สานักงานหลานหลวง ศูนย์ปฏิบตั กิ ารที่
สนามบินสุวรรณภูม ิ กิจการบริการลูกค้าภาค
พืน้ ทีส่ นามบินสุวรรณภูม)ิ
ฝา่ ยช่าง
ฝา่ ยครัวการบิน
ฝา่ ยบริหารทั ่วไป
(สานักงานใหญ่ สานักงานหลักสี่
สานักงานหลานหลวง ศูนย์ปฏิบตั กิ ารที่
สนามบินสุวรรณภูม ิ กิจการบริการลูกค้าภาค
พืน้ ทีส่ นามบินสุวรรณภูม)ิ

6 ตุลาคม 2558
1 พฤษภาคม 2558
27 พฤษภาคม 2559
30 มิถุนายน 2560
15 ธันวาคม 2560
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15 ธันวาคม 2560
8 มีนาคม 2560
23 เมษายน 2559

9 มิถุนายน 2559
1 กันยายน 2558
20 มิถุนายน 2559

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

ใบรับรองมาตรฐานสากล

ฝ่ ายหรือหน่ วยธุรกิ จ

วันหมดอายุ

OHSAS 18001:2007
(มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย)
HALAL
(มาตรฐานฮาลาล)

ฝา่ ยครัวการบิน

3 สิงหาคม 2560

ฝา่ ยครัวการบิน

31 ธันวาคม 2558

HACCP
(Hazard Analysis and Critical Control
Points ระบบการวิเคราะห์อนั ตรายและจุด
วิกฤตทีต่ อ้ งควบคุมในการผลิตอาหาร)
GMP
(Good Manufacturing Practice
ระบบการจัดการสุขลักษณะทีด่ ใี นสถาน
ประกอบการ)
FAR 145
(Federal Aviation Regulations 145)
FAA Repair Station
(Federal Aviation Administration)
หน่ วยซ่อมองค์การบริหารการบินแห่งประเทศ
สหรัฐอเมริกา
RSC 13
THAI DCA Repair Station 145
(Department of Civil Aviation, Thailand)
หน่ วยซ่อมกรมการบินพลเรือน,ประเทศไทย

ฝา่ ยครัวการบิน

8 มีนาคม 2560

ฝา่ ยครัวการบิน

8 มีนาคม 2560

ฝา่ ยช่าง
(สนามบินดอนเมือง)
(สนามบินสุวรรณภูม)ิ
(สนามบินอู่ตะเภา)

31 ตุลาคม 2560
25 กันยายน 2558
30 ตุลาคม 2558

EASAPart-145
(European Aviation Safety Agency –
Approved Maintenance Organization)
หน่ วยซ่อมองค์การความร่วมมือด้านการบิน
ในกลุ่มสหภาพยุโรป

ฝา่ ยช่าง

23 มิถุนายน 2559

ฝา่ ยช่าง
(สนามบินดอนเมืองและสนามบิน
สุวรรณภูม)ิ
(สนามบินอู่ตะเภา)
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31 ตุลาคม 2558
31 ตุลาคม 2558

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

สิ ทธิ ประโยชน์ด้านการส่งเสริมการลงทุน
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 บริษทั ฯ ในฐานะรัฐวิสาหกิจซึง่ ดาเนินการในรูปแบบ
ของบริษทั มหาชน ได้รบั ความเห็นชอบให้ขอรับการส่งเสริมการลงทุนสาหรับการลงทุนส่วนเพิม่ ในกิจการ การขนส่งทาง
อากาศและกิจการสนับสนุนการบินอื่นๆ ได้ ยกเว้นส่วนกิจการสนับสนุนการบิน ณ สนามบินนานาชาติสวุ รรณภูมิ เนื่องจาก
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) ในฐานะผู้บริหารสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมเิ ป็ น ผู้ได้รบั สัมปทานในการ
ดาเนินกิจกรรมดังกล่าวจากภาครัฐ
บริษทั ฯ ได้ดาเนินการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนสาหรับจัดหาเครื่องบินต่อสานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน (BOI) เมื่อเดือนเมษายน 2550 โดยยื่นขอรับการส่งเสริมตามปี ทม่ี กี ารรับมอบเครื่องบิน และตามประเภทของ
เครื่องบิน และได้รบั อนุมตั สิ ทิ ธิบตั รส่งเสริมการลงทุนรวมทัง้ สิน้ 25 สิทธิบตั ร สาหรับเครื่องบินจานวน 75 ลา
ต่อมาบริษทั ฯ ได้ย่นื ขอโอนกิจการ (สิทธิการใช้เครื่องบินในการดาเนินงาน) และได้รบั อนุ มตั ใิ ห้โอนกิจการให้แก่
บริษทั ไทยสมายล์แอร์เวย์ จากัด ตามบัตรส่งเสริมการลงทุนจานวน 6 สิทธิบตั ร สาหรับเครื่องบินแอร์บสั A320 จานวน 20
ลา และสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน มีประกาศยกเลิกบัตรส่งเสริมการลงทุนของบริษทั ฯ จานวน 6 สิทธิบตั ร
ดังกล่าว เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557 ส่งผลให้ ณ สิน้ ปี 2557 บริษทั ฯ คงเหลือสิทธิบตั รการส่งเสริมการลงทุน รวมทัง้ สิน้
19 สิทธิบตั ร สาหรับเครื่องบินจานวน 55 ลา ทีม่ กี าหนดรับมอบตัง้ แต่ปี 2552 ถึงปี 2560 ดังนี้
สิทธิบตั รที่

บัตรเลขที่

ประเภทเครื่องบิน

วิธกี ารจัดหาเครื่องบิน

จานวนเครื่องบิน (ลา)

1

1214 (2) / 2552

A330-300

Financial Lease

3

2

1874 (2) / 2552

A330-300

Financial Lease

2

3

1446 (2) / 2554

A330-300

Financial Lease

3

4

1178 (2) / 2555

A330-300

Financial Lease

2

5

1627 (2) /2555

A330-300

Financial Lease

3

6

2576 (2) / 2555

B777-300ER

Operating Lease

2

7

2577 (2) /2555

A380-800

Financial Lease

3

8

1220 (2) / 2556

A330-300

Financial Lease

2

9

1221 (2) / 2556

A380-800

Financial Lease

3

10

1590 (2) / 2556

B777-300ER

Operating Lease

6

11

2357 (2) / 2556

B777-300ER

Financial Lease

3

12

2358 (2) / 2556

B787-8

Operating Lease

4

13

2360 (2) / 2556

B777-300ER

Financial Lease

3

14

2362 (2) / 2556

B787-8

Operating Lease

2

15

2363 (2) / 2556

A350-900

Operating Lease

2

16

2364 (2) / 2556

A350-900

Financial Lease

2

17

2365 (2) / 2556

A350-900

Operating Lease

6
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บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

สิทธิบตั รที่

บัตรเลขที่

แบบ 56-1

ประเภทเครื่องบิน

วิธกี ารจัดหาเครื่องบิน

จานวนเครื่องบิน (ลา)

18

2366 (2) / 2556

B787-9

Operating Lease

2

19

2367 (2) / 2556

A350-900

Financial Lease

2

สิทธิประโยชน์จากการได้รบั การส่งเสริมการลงทุน คือการได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลสาหรับกาไรสุทธิทไ่ี ด้
จากการดาเนินงานด้วยเครื่องบินทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมการลงทุน เป็ นระยะเวลา 8 ปี (นับจากวันทีเ่ ครื่องบินเริม่ มีรายได้จาก
การดาเนินงาน) โดยจานวนเงินที่ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลนี้รวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนจัดหา
เครื่องบินแต่ละลา ในกรณีทด่ี าเนินงานขาดทุนในระหว่างเวลาได้รบั การยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล สามารถนาผลขาดทุน
ประจาปี ทเ่ี กิดขึน้ ในระหว่างเวลาทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมการลงทุน 8 ปี ไปหักออกจากกาไรสุทธิทเ่ี กิดขึน้ ภายหลังระยะเวลา 8 ปี
นี้ มีกาหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี นบั แต่วนั พ้นกาหนด 8 ปี โดยจะเลือกหักจากกาไรสุทธิของปี ใดปี หนึ่งหรือหลายปี กไ็ ด้
บริษทั ฯ ได้ย่นื ขอใช้สทิ ธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล จากผลประกอบการปี 2553-2556 และได้รบั ยกเว้น
ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลแล้วเป็ นจานวนเงิน 1,502.32 ล้านบาท สาหรับปี 2557 ผลประกอบการในส่วนกิจการ BOI มีผล
ขาดทุนสุทธิ ทาให้บริษทั ฯ ไม่ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล
2.2 การตลาดและการแข่งขัน
2.2.1 นโยบายและลักษณะตลาด
ในปี 2557 บริษทั ฯ ได้กาหนดแผนธุรกิจ 5 ปี (2557-2561) มีการปรับแผนกลยุทธ์ตามลักษณะตลาด ซึง่ แบ่ง
ออกเป็ น 4 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มตลาดที่ บริ ษัทฯ เป็ นผู้นาตลาด เช่น ตลาดกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย จีน และญี่ปุ่น เป็ นต้น บริษัทฯ
มุ่งเน้นในการดารงความเป็ นผูน้ าตลาดปรับกลยุทธ์เพื่อรักษาส่วนแบ่งตลาดและผลกาไรในการดาเนินงานเป็ นหลักโดยการ
เพิม่ เทีย่ วบิน เปลีย่ นแบบเครื่องบินทีม่ อี ุปกรณ์ทนั สมัย เพื่อป้องกันการสูญเสียลูกค้าให้แก่สายการบินอื่น
กลุ่มตลาดที่ มีการแข่งขันสูง เช่น ตลาดสิงคโปร์ ฮ่องกง และ กลุ่มประเทศในอาเซียน บริษัทฯ มุ่งเน้นการ
ปรับ ปรุ ง ความสามารถในการแข่ ง ขัน เพื่อ รัก ษาส่ ว นแบ่ ง ตลาด โดยเพิ่ ม ความร่ ว มมือ กับ สายการบิน พัน ธมิต ร
เพื่อ เพิ่ม ผู้ โ ดยสารเชื่อ มต่ อ ที่ส นามบิน สุ ว รรณภู มิ รวมทัง้ ใช้ ส ายการบิน ไทยสมายล์ ใ นการรัก ษาส่ ว นแบ่ ง ตลาด
ในเส้นทางภูมภิ าคระยะสัน้
กลุ่มตลาดที่ค่แู ข่งมีความเข้มแข็ง เช่น ตลาดรัสเซีย และสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ บริษทั ฯ มุ่งเน้นการเฝ้า
ระวังปริมาณการขนส่งและผลกาไรขาดทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ โดยใช้เครื่องบินที่
เหมาะสมกับ ความต้อ งการของตลาด และมีค วามคล่ อ งตัว ในการปรับ เปลี่ย นเที่ย วบิน โดยต้อ งมีก ารติด ต ามผลการ
ดาเนินงานอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว
กลุ่มตลาดใหม่ที่มีศกั ยภาพ ได้แก่ ตลาดอินเดีย เช่น โคชิ อัมริสสา หรือตลาดใหม่ท่ี บริษัทฯ ยังไม่ได้ทา
การบิน เช่น ตลาดยุโรปตะวันออก เช่น เวียนนา ตลาดจีน เช่น หังโจว เสินเจิ้น ซัวเถา เป็ นต้น บริษทั ฯ จะศึกษาสภาพ
ตลาด การแข่งขัน เส้นทางบิน ตลอดจนความเป็ นไปได้ทจ่ี ะเปิ ดเส้นทางบินใหม่ เพื่อสร้างโอกาสสาหรับการขยายตลาดใหม่
ต่อไป
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เพิ่ม การปฏิบตั ิการบินที่ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสายการบินไทยสมายล์ เพื่ อเป็ น
ทางเลือ กให้ผู้โ ดยสารจากดอนเมือ ง และสามารถสร้า งคุ ณ ภาพรายได้อ ย่ า งมีป ระสิท ธิภ าพโดยท าการบิน เส้น ทาง
ภายในประเทศจากดอนเมืองสูเ่ ชียงใหม่ ภูเก็ต และขอนแก่น ตัง้ แต่ 8 สิงหาคม 2557
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บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

 นโยบายการตลาดและลักษณะตลาดของสายการบิ นไทยสมายล์
เนื่องจากสายการบินไทยสมายล์ ถือเป็ นสายการบินบริการคุณภาพสูงระดับย่อม (Light Premium Airline) ดังนัน้
จึงไม่สามารถแข่งขันกับสายการบินต้นทุนต่ าในด้านราคา แต่ สายการบินไทยสมายล์ จะมุ่งเน้ นสร้างประสบการณ์ ให้
ผูโ้ ดยสารได้ตระหนักถึงคุณภาพและการบริการทีด่ มี ากกว่าเป็ นหลัก “คุม้ ราคาและมากด้วยคุณภาพ” พร้อมทัง้ จะมุ่งเน้นใน
การเพิม่ ยอดขายเส้นทางบินภายในประเทศและเพิม่ ส่วนแบ่งทางการตลาดให้มากขึน้ เพื่อเตรียมพร้อมสาหรับการเปิ ดเสรี
การค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึง่ คาดว่าจะเริม่ ประมาณปลายปี 2558
จากปจั จัยดังกล่าวที่ประเทศไทยกาลังจะก้าวสู่การเป็ นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และจากการขยายตัวอย่าง
รวดเร็วของสายการบินต้นทุนต่ าทัง้ ในประเทศและในภูมภิ าคเอเชีย สายการบินไทยสมายล์ จึงกาหนดยุทธศาสตร์ ในการ
สร้างความแตกต่างอย่างมีเอกลักษณ์ในตราสินค้า (Brand Differentiation) ในการแข่งขัน เพื่อกาหนดแนวทางในการ
ดาเนินกลยุทธ์และกลุ่มเป้าหมายดังนี้
ลูกค้ากลุ่มเป้ าหมาย ประมาณร้อยละ 30 จะยังเป็ นผูโ้ ดยสารทีเ่ ดินทางเชื่อมต่อกับผูโ้ ดยสารของบริษทั ฯ ในขณะ
ทีร่ อ้ ยละ 70 จะเป็ นผูโ้ ดยสารทีเ่ ดินทาง จุดต่อจุด (Point to Point) ในเส้นทางบินของสายการบินไทยสมายล์ อย่างเดียว
ลักษณะของกลุ่มเป้ าหมาย นอกจากจะเน้นกลุ่มคนในช่วงอายุประมาณ 30-40 ปี ซึง่ สะท้อนมาจากภาพลักษณ์
ของตราสินค้าทีแ่ สดงถึงความทันสมัย (Trendy) ให้บริการด้วยความใส่ใจ (Friendly) และคุม้ ค่าเงิน (Worthy) แล้วจะยัง
มุ่งเน้นไปยังลูกค้าองค์กร (Corporate) ลูกค้าการท่องเทีย่ วเพื่อการประชุม (MICE) เพื่อเพิม่ ขยายฐานของกลุ่มเป้าหมาย
การจัดจาหน่ าย นอกจากสายการบินไทยสมายล์ มีช่องทางการจัดจาหน่ ายตรง การจัดจาหน่ ายผ่านตัวแทนการ
จัดจาหน่าย และการจัดจาหน่ ายร่วมกับ บริษทั ฯ แล้วสายการบินไทยสมายล์ ยังได้เพิม่ ช่องทางการจัดจาหน่ ายผ่าน ธุรกิจ
โรงภาพยนตร์ เอสเอฟ ซีเนม่า (SF Cinema) และเพิม่ ช่องทางการจ่ายเงินผ่านจุดบริการของบริษทั เค้าน์เตอร์ เซอร์วสิ เพื่อ
เพิม่ ความสะดวกสบายในการชาระเงิน รวมไปถึงแอพพลิเคชันบนโทรศั
่
พท์มอื ถือ เสริมด้วยการจาหน่ ายผ่าน ศูนย์ลูกค้า
สัมพันธ์ (Call Center)
การสื่อสารการตลาด นอกจากสายการบินไทยสมายล์ จะสื่อสารการตลาดโดยตรงกับลูกค้าเป้าหมายด้วยการ
สือ่ สารผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (Social Network) ควบคู่กบั ช่องทางการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการแล้ว ยังมุ่งเน้นการทา
ประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด และโปรโมชัน่ รวมไปถึงกิจกรรมเพื่อสังคมและสิง่ แวดล้อม (Corporate
Social Responsibility) แล้ว สายการบินไทยสมายล์ ยังมีนโยบายทางการสือ่ สารการตลาดเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของ
รัฐบาลเพื่อส่งเสริมการท่องเทีย่ วแบบวิถไี ทย (Discover Thainess) อีกด้วย
2.2.2 แผนบริหารรายได้และพัฒนาช่องทางการจัดจาหน่ าย
แผนบริหารรายได้
เพื่อรักษาและเพิม่ คุณภาพรายได้ในสภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอย การเมืองไม่ปกติ ความผันผวนของตลาด และ
การแข่งขันทีร่ ุนแรง บริษทั ฯ มีแผนงานดังนี้
 การบริหารจัดการเครือข่ายและฝูงบิน โดยจัดเครื่องบินให้เหมาะสมในแต่ละเส้นทางบิน ปรับกาลังการผลิตให้
อยู่ในระดับทีเ่ หมาะสมกับปริมาณการโดยสาร เพิม่ อัตราการใช้งานเครื่องบิน ปลดระวางเครื่องบินทีป่ ระสิทธิภาพต่ าและมี
ต้นทุนสูง และใช้เครื่องบินรุ่นใหม่ในเส้นทางบินพิสยั ไกลและเส้นทางบินทีท่ ากาไรได้สงู เป็ นต้น
แผนการตลาด และส่งเสริมการขาย
บริษทั ฯ มีเป้าหมายในการเพิม่ เทีย่ วบินทีบ่ นิ ตรงเข้าประเทศไทยให้มากขึน้ เน้นความถี่ของเทีย่ วบินในจุดบินทีม่ ี
ศักยภาพ ควบคู่กบั การเปิ ดจุดบินใหม่อย่างระมัดระวัง เพิม่ ความแข็งแกร่งของเครือข่ายเส้นทางบิน ปรับปรุงบริการผ่าน
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อิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) โดยพัฒนาระบบ เพื่ออานวยความสะดวกให้ลูกค้า พร้อมทัง้ ดาเนินการด้านการขายและ
การตลาดทัง้ ในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง
การหารายได้เสริม
โครงการบริหารและพัฒนารายได้เสริม เพื่อหารายได้เพิม่ เติมจากการขายหรือให้บริการที่นอกเหนือจากการ
ให้บริการธุรกิจหลักของบริษัทฯ เช่น โครงการสินค้าปลอดภาษีบนเครื่องบินและบริการจัดส่งถึงบ้าน (Duty Free on
Board and Home Delivery) โครงการโฆษณาในเทีย่ วบินหรือสถานทีอ่ ่นื ๆ (In-Flight & Other Premises Advertising)
โครงการบริหารจัดการสินค้าและที่นงั ่ คงค้าง (Residual Inventory& Seat Management) โครงการแลกเป็ นไมล์สะสม
รอยัลออร์คดิ พลัส (ROP Trading Miles) และ โครงการล้างเครื่องบิน (Aircraft Washing)
กลุ่มลูกค้าและการพัฒนาช่องทางจัดจาหน่ าย
ในการดาเนินธุรกิจ บริษทั ฯ ให้บริการขนส่งผูโ้ ดยสารเป็ นหลัก โดยทาการขนส่งเชื่อมโยงเมืองหลักของประเทศ
ไทย ไปยังเมืองต่ างๆ ทัวโลกทั
่
ง้ ในแบบเที่ยวบินประจา และเที่ยวบินเช่าเหมาลา ในเส้น ทางบินระหว่างประเทศและ
ภายในประเทศ โดยวางตาแหน่ งทางการตลาด (Marketing Positioning) เป็ นสายการบินชัน้ เยีย่ มระดับโลก (Premium
World Class Airline) ให้บริการในลักษณะครบวงจร (Full Service) มาโดยตลอด และแม้ว่าจะเป็ นสายการบินระดับ
พรีเมีย่ ม แต่บริษทั ฯ ยังคงดูแลลูกค้าในทุกกลุ่ม (Segment) เป็ นอย่างดี โดยเน้นการตอบสนองแต่ละกลุ่ม และการพัฒนา
ช่องทางจัดจาหน่าย ให้ตรงกับความต้องการและความคาดหวังอย่างแท้จริง กลุ่มลูกค้าแบ่งออกเป็ น
 ลูกค้าพรีเมีย่ ม ประกอบด้วยลูกค้าชัน้ หนึ่ง ชัน้ ธุรกิจ สมาชิกแพลตินมั ่ สมาชิกบัตรทอง
 ลูกค้าภาคราชการ (Government)
 ลูกค้ากลุ่มองค์กร (Corporates) และลูกค้านักธุรกิจ / ธุรกิจขนาดย่อม (SME : Small Medium Enterprise)
 ลูกค้ากลุ่มท่องเทีย่ ว (Leisure)
 นักเรียน และลูกค้ากลุ่มเยีย่ มเพื่อนและญาติ (VFR : Visiting Friends and Relative)
 ลูกค้านิยมกีฬา และกิจกรรมพิเศษ (Special Interest and Life-Style)
 ลูกค้ากลุ่มประชุมสัมมนา นิทรรศการการค้า การท่องเทีย่ วทีไ่ ด้รบั เป็ นรางวัล (MICE)
 ลูกค้ากลุ่มลูกเรือ (Ship Crew) และแรงงาน (Worker)
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ พร้อมบริการลูกค้าทุกกลุ่ม (All Segments Product offering) โดยใช้กลยุทธ์ทงั ้ ในเชิงบริหารรายได้
(Revenue management) ควบคู่กบั การบริหารราคาขาย (Pricing)
การขายแบบเครือข่าย (Network ) และกลุ่มพันธมิ ตรสตาร์อลั ไลแอนซ์ (Star Alliance)
บริษทั ฯ มีเป้าหมายในการเพิม่ เทีย่ วบินทีบ่ นิ ตรงเข้าประเทศไทยมากขึน้ เน้นการเพิม่ ความถี่ของเทีย่ วบินในจุด
บิน ที่ มี ศ ัก ยภาพ ควบคู่ ก ับ การเปิ ด จุ ด บิ น ใหม่ อ ย่ า งระมัด ระวัง เพิ่ม ความแข็ง แกร่ ง ของเครื อ ข่ า ยเส้ น ทางบิ น
ในตลาดหลัก 70 จุดบิน เป็ นเส้นทางภูมภิ าคเอเชียจานวน 50 จุดบิน และเส้นทางข้ามทวีปจานวน 20 จุดบิน
นอกจากนัน้ ยังขยายเครือข่ายเพื่อให้ครอบคลุมจุดบินมากทีส่ ดุ บริษทั ฯ ใช้ทงั ้ เครือข่ายของตนเองและเครือข่าย
พันธมิตรการบินสตาร์อลั ไลแอนซ์ (Star Alliance) โดยมีเครือข่ายทัง้ แบบการบินตรงในลักษณะจุดบินต่อจุดบิน (Point-toPoint) และเชื่อมต่อในลักษณะต่อเลยไปยังอีกจุดบินหนึ่ง (Beyond Point) ครอบคลุมระหว่างจุดบินทุ กจุดที่บริษัทฯ
ให้บริการเอง และการทีบ่ ริษทั ฯ เป็ นส่วนหนึ่งของพันธมิตรการบินทีใ่ หญ่และมีความเข้มแข็งทีส่ ุด คือสตาร์อลั ไลแอนซ์
ทาให้บ ริษัท ฯ สามารถให้บริก ารในเส้นทางอื่น เพิ่ม เติม โดยเชื่อ มต่ อ กับเส้นทางต่ า งๆ ของเครือข่า ยพัน ธมิต รสตาร์
อัลไลแอนซ์ (Star Alliance) ซึง่ มีสมาชิกทัง้ หมด 27 สายการบิน ครอบคลุม 192 ประเทศ ทัง้ หมดมี 1,316 จุดบินทัวโลก
่
ทาการบินมากกว่า 18,500 เทีย่ วบินในแต่ละวัน
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การบริการขายผ่านช่องทางจัดจาหน่ ายยุคใหม่
นอกจากคุ ณ ภาพและราคาของสิน ค้า แล้ว การบริก ารลู ก ค้า ถือ ว่ า เป็ น หัว ใจในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ บริษัท ฯ
ได้กาหนดขัน้ ตอนการให้บริการและทาข้อตกลงระดับบริการครบวงจร (Service Level Agreement : SLA) กับทุกจุด
บริการหลัก ตัง้ แต่การสารองทีน่ งั ่ จนเสร็จสิน้ การเดินทางทีจ่ ุดหมายปลายทาง รวมทัง้ ตรวจประเมินทุกจุดบริการเหล่านัน้
อย่างต่ อเนื่อง เพื่อให้แน่ ใจว่าลูกค้า ได้รบั ความพึงพอใจสูงสุดจากการใช้บริการและผลิตภัณฑ์ท่มี ีคุณภาพตลอดการ
เดินทาง
THAI Contact Center (TCC)
THAI Contact Center (TCC) ศูนย์ตดิ ต่อการบินไทยเป็ นด่านแรกของจุดบริการหลักทีล่ ูกค้าจะตัดสินใจใช้
บริการหรือไม่ บริษัทฯ เล็งเห็นความสาคัญในการให้ บริการส่วนนี้เป็ นอย่างมาก โดยมีข้อตกลงระดับการให้บริการ
(Service Level Agreement : SLA) กับบริษทั ฯ ทีไ่ ด้รบั การคัดเลือก ต้องรับโทรศัพท์ได้ไม่ต่ ากว่า 70% ในเวลา 20
วินาที และให้มอี ตั ราการยกเลิกสายน้อยกว่า 10% ทาให้สามารถบริการลูกค้าตามมาตรฐานทีก่ าหนด เพื่อเพิม่ ความพึง
พอใจของลูกค้า
บริษทั ฯ มีช่องทางในการรับฟงั เสียงจากลูกค้าหลายช่องทางทัง้ ผ่าน TCC เว็บไซต์ แฟกซ์ และโทรศัพท์ โดยมี
เลขหมายพิเศษให้กบั ลูกค้าพรีเมีย่ ม ลูกค้าภาคราชการ และลูกค้ากลุ่มองค์กร
Digital Commerce
เนื่องจากการให้บริการลูกค้าและการสร้างความผูกพันกับลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์นนั ้ เป็ นวิธกี ารทีร่ วดเร็ว และ
มีประสิทธิภาพมากทีส่ ดุ ซึง่ มีแนวโน้มทีจ่ ะมีการแข่งขันทีม่ ากขึน้ ในทุกๆ รูปแบบ ซึง่ บริษทั ฯ ได้พฒ
ั นาระบบการให้บริการ
ออนไลน์ให้มเี สถียรภาพและมีความเร็วสูงกว่าเดิมและปรับรูปแบบการใช้งานให้ง่ายขึน้ ตลอดจนเพิม่ เครือข่ายเส้นทางการ
บิน โดยเชื่อมต่อกับสายการบินพันธมิตร เพื่อเป็ นทางเลือกในการเดินทางให้กบั สาหรับลูกค้า ในขณะเดียวกันได้ ปรับลด
ราคาลงมาร่วมกับการจัดทา Online Promotion อย่างต่อเนื่องทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ทัง้ นี้ เพื่อกระตุ้นให้มลี ูกค้า
เพิม่ ขึน้
ทางด้านการพัฒนาด้านการชาระเงินนัน้ ที่ผ่านมาบริษทั ฯ ใช้บตั รเครดิตเป็ นช่องทางหลักในการชาระเงินซึง่ ณ
ปจั จุบนั บริษัทฯ ได้เพิม่ จุดบริการในการชาระเงินเพิม่ มากขึน้ ตามจุดทีใ่ กล้ทส่ี ุดสาหรับลูกค้าในการชาระเงิน เช่น ผ่านตู้
ATM หักบัญชีธนาคารแบบออนไลน์ Counter Service, Tesco Lotus, Big C, M Pay, Pay at Post, Family Mart,
Just Pay ซึง่ การเพิม่ ช่องทางการชาระเงินรูปแบบใหม่น้ีจะทาให้การให้บริการออนไลน์ของการบินไทยสะดวกเพิม่ ขึน้
นอกจากนัน้ บริษัทฯ ได้มบี ริการออนไลน์เสริมด้านต่างๆ เช่น การจองทีน่ ั ง่ บนเครื่อง การเช็คอิน การซือ้ สัมภาระแบบ
ออนไลน์ การขายประกันการเดินทาง และการจองโรงแรม ทัง้ นี้เพื่อให้ www.thaiairways.com เป็ น One Stop Service
ให้กบั ลูกค้า ซึง่ การพัฒนาครัง้ นี้จะมีผลต่อการเพิม่ ยอดขายออนไลน์ประมาณ 20-25% ต่อปี
การตลาดและส่งเสริมการขาย
ตัง้ แต่ต้นปี 2557 บริษัทฯ ได้ดาเนินการด้านส่งเสริมการขายและการตลาดทัง้ ในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง
เพื่อรักษาส่วนแบ่งตลาด เสริมความสามารถในการแข่งขัน และสร้างรายได้ให้มากทีส่ ุดในสภาวะตลาดที่ได้รบั ผลกระทบ
จากปจั จัยผันผวนภายนอก ทัง้ ด้านเศรษฐกิจ การเมือง และการแข่งขันในตลาด รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการขายและ
การตลาดโดยโปรแกรมสะสมไมล์ (Royal Orchid Plus : ROP) และรายการแพ็คเกจท่องเทีย่ ว (Royal Orchid Holiday :
ROH)
ช่องทางการจัดจาหน่ ายของสายการบิ นไทยสมายล์
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เนื่องจากสายการบินไทยสมายล์ ได้แยกระบบการจัดจาหน่ายและบริการลูกค้า (Distribution and Passenger Service
System : DPS) ออกจากบริษทั ฯ แต่อย่างไรก็ตาม ในช่วงเริม่ ต้นดาเนินการจนถึงเดือนตุลาคม 2557 ซึง่ ระบบ DPS ยังไม่แล้ว
เสร็จ สายการบินไทยสมายล์ ได้มอบหมายให้บริษทั ฯ เป็ นสายการบินผูท้ าการตลาด (Marketing Carrier) ส่วนสายการบินไทย
สมายล์ เป็ นผูท้ าการปฏิบตั กิ ารบิน (Operating Carrier) โดยบริษทั ฯ ทาการ Block Seat บนเทีย่ วบินของสายการบินไทย
สมายล์ ทัง้ หมด และจัดจาหน่ายผ่านระบบการขายและการสารองทีน่ งของบริ
ั่
ษทั ฯ และตัง้ แต่เดือนตุลาคม 2557 เป็ นต้นมา
สายการบินไทยสมายล์ ได้ดาเนินการจัดจาหน่ายผ่านระบบของสายการบินไทยสมายล์เอง แต่เพื่อให้การบริการผูโ้ ดยสารที่
เดินทางต่ อเนื่องในเส้นทางของบริษัท ฯ สายการบินไทยสมายล์จึงยังคงมีการจัดจาหน่ ายร่วมกับ บริษัท ฯ ผ่านสัญญา
เทีย่ วบินรหัสร่วม (Code Share Agreement)
สายการบินไทยสมายล์ มุ่งเน้นการควบคุมและบริหารจัดการต้นทุนให้มปี ระสิทธิภาพ โดยรักษาระดับต้นทุนคงที่
(Fixed Cost) ให้ต่ า เน้นการดาเนินงานเฉพาะกิจกรรมหลักทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรงกับธุรกิจ ได้แก่ การปฏิบตั ิการบิน การ
ควบคุมมาตรฐานความปลอดภัย การกาหนดรูปแบบและมาตรฐานการให้บริการลูกค้า การให้บริการลู กค้าบนเครื่องบิน
การบริหารภาพลักษณ์ ตราสินค้าและการสื่อสารการตลาด การกาหนดราคาและการบริหารรายได้ โดย สายการบินไทย
สมายล์ จัดจาหน่ ายผ่านระบบจัดจาหน่ ายตรงและผ่านระบบอิเลคทรอนิคส์ เป็ นหลัก สาหรับกิจกรรมสนับสนุ นอื่นๆ ได้ใช้
บริการของบริษทั ฯ หรือหน่วยธุรกิจของบริษทั ฯ หรือผูใ้ ห้บริการภายนอกแล้วแต่กรณี
2.2.3

สภาวะอุตสาหกรรมการบิ นและการแข่งขัน

ในปี 2557 การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกเป็ นไปอย่างอ่อนแอและไม่แน่นอนโดยมีความเสีย่ งทีอ่ ตั ราการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจจะชะลอตัว ซึ่ง IMF ปรับลดประมาณการเศรษฐกิจโลกลงอย่า งต่อเนื่อง ล่าสุดประมาณการเติบโตทาง
เศรษฐกิจโลกเมื่อเดือนตุลาคม 2557 อยู่ทร่ี อ้ ยละ 3.3 เทียบเท่ากับปี 2556 ปจั จัยหลักมาจากการฟื้นตัวอย่างเปราะบางของ
เศรษฐกิจสหรัฐฯ การชะลอตัวทางเศรษฐกิจของประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่และประเทศกาลังพัฒนา โดยเฉพาะประเทศจีน
ซึง่ เป็ นแรงขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจโลก ภาวะเงินฝื ดและแนวโน้มเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยของยูโรโซนและญี่ปุ่น
รวมถึงความตึงเครียดทางด้านภูมิรฐั ศาสตร์โดยเฉพาะยูเครนและตะวันออกกลาง กอปรกับการระบาดของไวรัสอีโบลา
สาหรับประเทศไทยมีอตั ราการเติบโตต่าสุดในกลุ่มอาเซียน 5 ทีป่ ระมาณร้อยละ 1.0 เป็ นผลจากความไม่สงบทางการเมือง
ในช่วงทีผ่ ่านมา กระทบต่อความเชื่อมันของนั
่
กลงทุนและการท่องเทีย่ ว ส่งผลให้เศรษฐกิจหดตัวในครึง่ ปี แรกของปี 2557
ในขณะเดียวกันราคาน้ ามันในตลาดโลกมีความผันผวนตามสถานการณ์ท่เี กิดขึน้ โดยปจั จัยเสีย่ งหลักมาจาก
สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างยูเครนกับรัสเซียทีล่ ุกลามกลายเป็ นความขัดแย้งทางการเมืองระดับโลกระหว่างรัสเซียและ
ชาติต ะวัน ตก โดยมีก ารคว่ า บาตรทางเศรษฐกิจ ระหว่ า งกัน อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ประกอบกับ ความไม่ ส งบทางการเมือ ง
ในประเทศผู้ผลิตน้ ามันโดยเฉพาะภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือที่ เป็ นประเทศสมาชิกกลุ่มโอเปก ซึ่งส่งผล
กระทบต่อการผลิตและส่งออกน้ามันดิบ รวมถึงความขัดแย้งกรณีโครงการนิวเคลียร์ระหว่างประเทศอิหร่านและตะวันตกที่
ยั ง ไม่ ไ ด้ ข้ อ สรุ ป อี ก ทั ง้ ราคาน้ ามั น ยั ง คงผั น ผวนไปตามสภาวะเศรษฐกิ จ โลก รวมถึ ง อั ต ราแลกเปลี่ ย นและ
การเก็งกาไรในตลาดซือ้ ขายน้ามันอีกด้วย ส่งผลให้การคาดการณ์ราคาน้ามันทาได้ยาก
จากสภาวะเศรษฐกิจ ที่มีแ นวโน้ ม ชะลอตัว และความไม่ แ น่ น อนของราคาน้ า มัน สายการบิน จึง ต้ อ งเผชิญ
กับ ความเสี่ย งจากความผัน ผวนที่เ กิด ขึ้น ซึ่ง จะส่ ง ผลต่ อ การบริห ารจัด การและผลประกอบการของสายการบิน
โดยสภาวะเศรษฐกิจเป็ นปจั จัยหนึ่งทีส่ ่งผลต่อความต้องการเดินทางและการใช้จ่าย สาหรับราคาน้ ามันถือเป็ นต้นทุนหลัก
ของสายการบิน อย่างไรก็ตาม ราคาน้ ามันดิบและน้ ามันเครื่องบินเฉลี่ยปี 2557 ต่ ากว่าปี 2556 ร้อยละ 8.5 โดยราคา
น้ ามันดิบและน้ ามันเครื่องบิน ณ ปลายปี 2557 ปรับลดลงจากต้นปี 2557 ถึงร้อยละ 41 และ 36 ตามลาดับ จากภาวะ
เศรษฐกิจโลกชะลอตัวส่งผลให้ความต้องการน้ามันลดลงขณะทีป่ ริมาณน้ ามันดิบยังคงล้นตลาดซึง่ สมาชิกกลุ่มโอเปกผูผ้ ลิต
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น้ามันรายใหญ่ของโลกมีมติคงกาลังการผลิตประกอบกับผูผ้ ลิตน้ามันรายอื่นนอกกลุ่มโอเปกมีกาลังการผลิตเพิม่ ขึน้ ถือเป็ น
ผลดีต่ออุตสาหกรรมการบินและบริษทั ฯ กับแนวโน้มในการมีค่าใช้จ่ายทีล่ ดลง
อย่างไรก็ดี การแข่งขันระหว่างสายการบินด้วยกันยังคงทวีความรุนแรงอย่างต่ อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็ นการขยาย
เครือข่ายเส้นทางบิน ฝูงบิน และการแข่งขันด้านราคา ทัง้ จากสายการบินภูมภิ าคตะวันออกกลาง สายการบินต้นทุนต่ า และ
การเพิ่ม ศัก ยภาพโดยการรวมตัว ของกลุ่ ม สายการบิน ในลัก ษณะต่ า งๆ เพื่อ เพิ่ม ขีด ความสามารถในการแข่ ง ขัน
ซึง่ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเปลีย่ นแปลงภูมทิ ศั น์ (Landscape) ของการแข่งขันในหลายๆ ภูมภิ าคในอุตสาหกรรมการ
บิน ดังนัน้ การปรับตัวของสายการบินควบคู่กบั การวางกลยุทธ์ในการบริหารจัดการอย่างชัดเจนรอบคอบ และสอดคล้องทัน
ต่อเหตุการณ์ จึงเป็ นสิง่ ทีม่ คี วามสาคัญต่อการดาเนินงานเพื่อรักษาความยังยื
่ นของสายการบิน
ทัง้ นี้ ในปี 2557 บริษทั ฯ ได้จดั ทาแผนปฏิรูปองค์กรขึน้ ในไตรมาสสุดท้ายของปี และนาเสนอต่อคณะกรรมการ
กากับยุทธศาสตร์และปฏิรูปองค์กร ในการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์การแข่งขันที่จะเกิดขึน้ เพื่อหยุดยัง้ การ
ขาดทุนของบริษทั ฯ (Stop Bleeding) ให้เห็นผลเป็ นรูปธรรมภายในปี 2558 โดยการดาเนินงานทีส่ าคัญ 6 ด้าน คือ การ
ปรับปรุงเครือข่ายเส้นทางบินด้วยการลดเส้นทางบินที่ไม่ทากาไร เช่น เส้นทางกรุงเทพฯ–โจฮันเนสเบิร์ก และเส้นทาง
กรุงเทพฯ- มอสโค การปรับปรุงฝูงบินโดยการลดจานวนเครื่องบินในฝูงบินให้สอดคล้องกับกาลังการผลิตทีล่ ดลง การเพิม่
ประสิทธิภาพในการหารายได้ การส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาดและการขาย รวมถึงการนาเทคโนโลยีมาช่วยในการดาเนิน
กิจกรรม การปรับปรุงการปฏิบตั ิการและต้นทุนโดยการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จาเป็ น การปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและการ
จัดการกลุ่มธุรกิจอย่างเป็ นระบบ โดยยังคงให้ความสาคัญในเรื่องความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการให้บริการผูโ้ ดยสาร
ซึง่ บริษทั ฯจะดาเนินกลยุทธ์อย่างต่อเนื่องในปี 2558–2559 และเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทางานในทุกๆ ด้านกับสาย
การบินคู่แข่ง โดยการนาส่วนดีมาปรับใช้และพัฒนาต่อยอดกระบวนการทางานให้ดยี งิ่ ขึน โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิม่ ศักยภาพ
ความสามารถในการแข่งขัน (Strength Building) พร้อมทัง้ ให้บริษทั ฯ สามารถเติบโตอย่างยังยื
่ นและทากาไรในระยะยาว
(Sustainable Growth)
สภาวะการขนส่งผูโ้ ดยสารทางอากาศ
สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (International Air Transportation Association: IATA) ได้สรุปปริม าณ
การขนส่ง ผู้โ ดยสารระหว่า งประเทศทางอากาศของอุต สาหกรรมการบิน ในปี 2557 โดยรวมมีก ารขยายตัว เพิ่ม ขึ้น
ร้อ ยละ 6.1 โดยภูมภิ าคเอเชียมีการขยายตัวในอัตราต่ ากว่าที่ร้อยละ 5.8 ในขณะทีภ่ ูมภิ าคยุโรปมีอตั ราการขยายตัว ที่
ร้อยละ 5.7
ทัง้ นี้ การทีต่ ลาดภูมภิ าคเอเชียยังคงมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเศรษฐกิจในภูมภิ าคนี้ยงั มีการขยายตัว
ได้แม้จะมีอตั ราทีล่ ดลง สาหรับภูมภิ าคในเอเชียทีม่ ปี ริมาณการขนส่ง ผู้โ ดยสารระหว่า งประเทศทางอากาศขยายตัวมาก
ทีส่ ุดคือ ภูมภิ าคตะวันออกกลาง มีอตั ราการขยายตัวในปี 2557 (มกราคม-ตุ ลาคม) ร้อยละ13 โดยสายการบินจากกลุ่ม
ประเทศตะวันออกกลางมีความได้เปรียบด้านต้นทุนราคาน้ ามัน และมีศกั ยภาพสูงในการขยายธุรกิจ อีกทัง้ มีการเข้าร่วม
พันธมิตรทางธุรกิจกับหลายสายการบินหลัก ทาให้เพิม่ ความสามารถในการให้บริการครอบคลุมไปทุกภูมภิ าคของโลก
สาหรับประเทศไทยในช่ วง 2 ไตรมาสแรกของปี 2557 จากปญั หาสถานการณ์ ความไม่ มีเสถียรภาพทางการเมือง
ภายในประเทศ ส่งผลให้เศรษฐกิจภายในประเทศและการท่ องเที่ยวของประเทศไทยชะลอตัว โดยในภาพรวมของปริมาณ
ผูโ้ ดยสารทางอากาศทีเ่ ดินทางเข้า-ออกประเทศไทยในปี 2557 (มกราคม-กันยายน) มีสายการบินทีท่ าการบินประจา (Schedule
Flight) ระหว่างประเทศรวม 116 สายการบิน ทาการขนส่งผูโ้ ดยสารรวม 33.6 ล้านคน ลดลงร้อยละ 8.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปี 2556 (ทีม่ า : บริษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)) โดยเป็ นผูโ้ ดยสารของบริษทั ฯ จานวน 9.3 ล้านคน ลดลงร้อยละ
16.6 อย่างไรก็ดี บริษทั ฯ ยังคงเป็ นผูน้ าตลาดทีม่ สี ว่ นแบ่งตลาดผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศมากทีส่ ุด คือร้อยละ 27.5
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การแข่งขันของอุตสาหกรรมการบิ นภายในประเทศ
ธุรกิจการบินภายในประเทศปจั จุบนั มีการแข่งขันทีร่ ุนแรงมากขึน้ ทัง้ จากสายการบินต้นทุนต่ าทีม่ กี ารขยายตัวในตลาด
อย่างรวดเร็ว และสายการบินต้นทุนต่ ารายใหม่ทเ่ี ห็นโอกาสจากการขยายตัวของอุปสงค์ในตลาดเส้นทางภายในประเทศทีม่ อี ยู่
อย่างต่อเนื่อง เป็ นผลให้ในแต่ละปี ตลาดสามารถเติบโตได้ในอัตราสูง โดยปริมาณผูโ้ ดยสารในปี 2557 (มกราคม-กันยายน) ของ
สายการบินที่ทาการบินประจา (Schedule Flight) ภายในประเทศเพิม่ ขึน้ เป็ น 17.5 ล้านคน หรือสูงกว่าช่วงเดียวกันของปี ก่อน
ร้อยละ 16.1 ทัง้ นี้ สายการบินทีท่ าการบินประจาภายในประเทศมีจานวนทัง้ สิน้ 7 สายการบิน ได้แก่ การบินไทย (รวมการบินไทย
สมายล์) บางกอกแอร์เวย์ ไทยแอร์เอเชีย นกแอร์ โอเรียนไทยแอร์ไลน์ ไทยไลออนแอร์ และกานต์แอร์ โดยบริษัทฯ เป็ นสาย
การบินทีม่ กี ารขนส่งผูโ้ ดยสารเป็ นอันดับ 3 จานวน 3.9 ล้านคน คิดเป็ นส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 22
การแข่งขันในอุตสาหกรรมการบิ นระหว่างประเทศ
สภาวะแวดล้อ มและสถานการณ์ ต่า งๆ ในปี 2557 ยัง คงเป็ นป จั จัยส าคัญ ที่ส่ง ผลกระทบต่ อธุ รกิจการบินและ
ั หาเศรษฐกิจ ในภู มิภ าคต่ า งๆ ความ
ปริม าณการเดิน ทางของผู้โดยสารทางอากาศ อาทิ ราคาน้ ามันที่ยงั ผัน ผวน ป ญ
ผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ความไม่สงบทางการเมืองในหลายประเทศ รวมทัง้ สภาวะการแข่งขันที่
รุ น แรงมากขึ้น จากการขยายเครือ ข่ า ยและการเปิ ด เส้น ทางบิน ใหม่ ข องทัง้ สายการบิน ที่ใ ห้บ ริก ารเต็ม รู ป แบบ และ
สายการบินต้นทุนต่ า รวมทัง้ มีการเข้าร่วมเป็ นพันธมิตรทางธุรกิจในรูปแบบต่างๆ ของสายการบินมากขึ้น นอกจากนี้
สาหรับธุรกิจการบินในไทย ความไม่มเี สถียรภาพทางการเมืองภายในประเทศ ซึ่งต่อเนื่องมาตัง้ แต่ปลายปี 2556 จนถึง
ไตรมาส 2 ของปี 2557 ได้สง่ ผลให้ปริมาณการเดินทางเข้า-ออกประเทศไทยลดลงในหลายเส้นทาง อย่างไรก็ดบี ริษทั ฯ เห็น
ว่ายังมีปจั จัยบวกทีเ่ ป็ นโอกาสของตลาดประเทศไทยทีส่ ามารถขยายตัวได้ เพราะความเป็ นศูนย์กลางที่เหมาะสมในการ
เชื่อมต่อระหว่างเมืองในอาเซียนและภูมภิ าคใกล้เคียง อีกทัง้ การตื่นตัวจากการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
ในปี 2558 จะเป็ นแรงกระตุ้นให้มกี ารขยายตัวทางเศรษฐกิจในภูมภิ าคทัง้ ด้านการค้าและการลงทุน อีกทัง้ ปริ มาณการ
เดินทางในไตรมาส 3 มีแนวโน้มฟื้ นตัวดีขน้ึ จากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจในหลายด้านและการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่
ชัดเจนของภาครัฐ อาทิ การยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่านักท่องเทีย่ วจีนและไต้หวันเข้าไทย ซึง่ จะช่วยกระตุ้นและสร้างความ
เชื่อมันแก่
่ ต่างชาติในการเดินทางเข้า-ออกประเทศในระหว่างมีการปฏิรปู ทางการเมืองของไทยมากขึน้
โดยบริ ษั ท ฯ ได้ มี ก ารติ ด ตามประเมิ น สถานการณ์ แ ละป จั จัย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งต่ า งๆ เพื่ อ ปรับ กลยุ ท ธ์ ใ ห้ ท ัน
ต่อทุกเหตุการณ์และพฤติกรรมของลูกค้าทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปในแต่ละตลาดอย่างต่อเนื่อง รวมทัง้ พยายามสร้างความแข็งแกร่ง
ในการแข่งขันในด้านต่างๆ เพื่อเพิม่ ศักยภาพและประสิทธิภาพในการบริการให้ดยี งิ่ ขึน้ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ทด่ี แี ละรักษา
ความเป็ นสายการบินชัน้ นา
ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันของสายการบิ นไทยสมายล์
อุตสาหกรรมการบินยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องและเป็ นอุตสาหกรรมทีม่ กี ารแข่งขันทีร่ ุนแรงและรวดเร็ว และยังเป็ น
ธุรกิจทีส่ ามารถเติบโตต่อไปได้ แต่อย่างไรก็ตาม ในปจั จุบนั สายการบินต้นทุนต่ า (Low Cost Airline) มีศกั ยภาพมากขึน้
ซึง่ เห็นได้จากอัตราการเจริญเติบโตเมื่อเทียบกับสายการบินเต็มรูปแบบ (Full Service Airline) โดยสายการบินเต็มรูปแบบ
ได้เสียส่วนแบ่งการตลาดให้กบั สายการบินต้นทุนต่ าและมีอตั ราการเจริญเติบโตทีช่ า้ ลงเมื่อเทียบกับสายการบินต้นทุนต่ า
ทัง้ นี้ แ สดงให้เ ห็น ว่ า ราคายัง เป็ น ป จั จัย ที่ส าคัญ ในการที่ผู้โ ดยสารจะเลือ กใช้บ ริก ารสายการบิน โดยเฉพาะเส้น ทาง
ภายในประเทศ เนื่องมาจากใช้ระยะเวลาสัน้ ในการเดินทาง แม้สายการบินไทยสมายล์ จะจัดอยู่ในกลุ่มทีม่ บี ริการคุณภาพสูง
ระดับย่อม (Light Premium Airline) เมื่อเทียบกับคู่แข่งในกลุ่มเดียวกัน คู่แข่งโดยตรงคือสายการบิน ซิลค์แอร์ และสายการ
บินบางกอกแอร์เวย์ แต่เมื่อเปรียบเทียบเส้นทางบินแล้วคู่แข่งของสายการบินไทยสมายล์ คือสายการบินไทยแอร์เอเชีย และ
สายการบินนกแอร์ ซึง่ มีเส้นทางบินส่วนใหญ่อยู่ภายในประเทศเช่นเดียวกับสายการบินไทยสมายล์ ในขณะเดียวกันก็มสี าย
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การบินต้นทุนต่าเกิดขึน้ ใหม่หลายสาย เช่น สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ และ สายการบินไทยเวียด เจ็ทแอร์ ด้วยเหตุน้ีสาย
การบินไทยสมายล์ จึงต้องมีการตื่นตัวตลอดเวลา เพื่อขยายฐานลูกค้ารวมไปถึงเพิม่ ส่วนแบ่งการตลาดทีม่ อี ยู่ในปจั จุบนั ให้
มากขึน้ ขณะเดียวกันเมื่อเปรียบเทียบกับสายการบินอื่น สายการบินไทยสมายล์ ยังมีความได้เปรียบจากการทีบ่ ริษทั ฯ เป็ น
ผูถ้ อื หุน้ อย่างไรก็ตามสายการบินไทยสมายล์ ยังถือเป็ นสายการบินใหม่ในตลาด จึงมีความจาเป็ นอย่างมากทีจ่ ะต้องเพิม่
การรับรูต้ ราสินค้า (Brand Awareness) เพื่อให้เป็ นทีร่ จู้ กั มุ่งเน้นถึงความเด่นชัด และการบริการทีโ่ ดดเด่นแตกต่างจากสาย
การบินต้นทุนต่า ในราคาทีผ่ โู้ ดยสารสามารถเข้าถึงและซือ้ ได้ หากพิจารณาอัตราการเติบโตของส่วนแบ่งการตลาดในช่วงปี
2554-2556 สายการบินต้นทุนต่ ามีการเติบโต เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 9 ขณะทีส่ ายการบินให้บริการเต็มรูปแบบมีอตั ราการเติบโต
ลดลงร้อยละ 6 โดยสายการบินนกแอร์จดั เป็ นสายการบินทีม่ กี ารเติบโตของส่วนแบ่งตลาดสูงทีส่ ดุ อยู่ทร่ี อ้ ยละประมาณ 16.5
2.3 การจัดหาผลิ ตภัณฑ์หรือบริการ
2.3.1 แผนฝูงบิ น
บริษ ัท ฯ มีแ ผนการลงทุน หลัก ในระยะเวลา 5 ปี (ปี 2557-2561) คือ การจัด หาเครื่อ งบิน และอุป กรณ์ก ารบิน
จานวน 36 ลา (ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของการจัดหาเครื่องบินใหม่ท่ไี ด้รบั การอนุ มตั ิจากคณะรัฐมนตรีแล้วตามแผนยุทธศาสตร์
ปี 2556-2561) โดยเป็ นการจัดหาเครื่องบินใหม่สาหรับรองรับการเติบโตทางธุรกิจ และทดแทนการปลดระวางเครื่องบิน
ที่มอี ายุการใช้งานนาน จานวน 38 ลา ระหว่างช่วงเวลาดังกล่าว ทัง้ นี้ เพื่อเป็ นการเพิม่ ประสิทธิภาพฝูงบิน และรักษาขีด
ความสามารถในการแข่งขัน มีรายละเอียดแผนฝูงบินดังนี้

เครือ่ งบิ นที่จดั หา
- B777-300ER
- A350-900
- B787-9
- B787-8
- A320
รวม
เครือ่ งบิ นที่ปลดระวาง (2)
- B747-400 Freighter
- B747-400
- B777-200
- A340-600
- A330-300
- A300-600
- B737-400
รวม
หมายเหตุ

(1)
(2)

ปี 2557

ปี 2558

3

3

4
7

2
3

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

2

5
2

5(1)

2

4
5
3

6
6

2

2
2
2

บริษทั แอร์บสั แจ้งเลือ่ นการรับมอบ A350-900 จากเดิมในปี 2560 เป็นปี 2561
ข้อมูล ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558
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รวม 5 ปี
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6
12
2
6
10
36
2
4
4
6
12
5
5
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2.3.2 กาลังการผลิ ตและปริมาณการผลิ ตที่เกี่ยวข้องกับการบิ น

ปี 2557

ปี 2556

ปี 2555

-

จานวนเครื่องบินทีใ่ ช้บริการ
(Number of Aircraft in
Operation)

(ลา)

102

103

95

-

จุดหมายปลายทาง (ไม่รวม
กรุงเทพฯ)
(Number of Destinations)

(จุดบิน)

77

80

73

-

ระยะทางบิน
(Kilometers Flown)

(พันกม.)

258,602

267,696

255,121

-

จานวนการลงของเครื่องบิน
(Number of Landings)

(ครัง้ )

99,158

102,761

93,155

-

จานวนชัวโมงปฏิ
่
บตั กิ ารบิน
(Flight Hours)

(ชัวโมง/ปี
่
)

370,309

384,069

364,536

-

ชัวโมงการใช้
่
เครื่องบินโดยเฉลีย่
(Aircraft Utilization)

(ชัวโมง/วั
่
น)

10.4

11.2

11.5

การขนส่งผูโ้ ดยสาร
-

ปริมาณทีน่ งั ่
(Available Seats Kilometer)

(ล้านทีน่ ง-กม.)
ั่

82,969

85,655

79,231

-

ปริมาณการขนส่งผูโ้ ดยสาร

(ล้านคน-กม.)

57,194

63,479

60,679

(Revenue Passenger
Kilometer)
-

อัตราส่วนการขนส่งผูโ้ ดยสาร
(Cabin Factor)

(ร้อยละ)

68.9

74.1

76.6

-

จานวนผูโ้ ดยสาร
(Number of Passengers)

(พันคน)

19,096

21,510

20,615

-

รายได้จากผูโ้ ดยสารเฉลีย่ ต่อ
หน่วย (Passenger Yield)

(บาท/คน-กม.)

2.67

2.65

2.72

ส่วนที่ 1-2 หน้าที่ 26

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

ปี 2557

ปี 2556

ปี 2555

การขนส่งสิ นค้าและไปรษณี ยภัณฑ์
-

ปริมาณการผลิตพัสดุภณ
ั ฑ์
(Available Dead Load TonKilometer)

(ล้านตัน-กม.)

4,869

5,019

4,892

-

ปริมาณการขนส่งพัสดุภณ
ั ฑ์
(Revenue Freight TonKilometer)

(ล้านตัน-กม.)

2,458

2,565

2,653

-

อัตราการขนส่งพัสดุภณ
ั ฑ์

(ร้อยละ)

50.5

51.1

54.2

น้าหนักพัสดุภณ
ั ฑ์ขนส่ง
(Cargo Carried)

(พันกก.)

613,915

655,570

679,120

- รายได้จากพัสดุภณ
ั ฑ์เฉลีย่ ต่อ
หน่วย (Freight Yield)

(บาท/ตัน-กม.)

9.24

9.22

9.78

(ล้านตัน-กม.)

12,346

12,728

12,023

(ล้านตัน-กม.)

7,709

8,388

8,230

(ร้อยละ)

62.4

65.9

68.4

(บาท/ตัน-กม.)

22.91

23.05

23.30

(Freight Load Factor)
-

การขนส่งรวมทัง้ ระบบ
-

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

2.3.3 โครงสร้างค่าใช้จา่ ยในการดาเนิ นงานและปั จจัยการผลิ ตที่ สาคัญ

ค่า ใช้จ่า ยที่สาคัญ ในการดาเนิน งานของบริษ ัท ฯ ประกอบด้ว ย ค่า ใช่จ่า ยน้ า มัน อากาศยานที่ใ ช้ใ นการบิน
ค่า ใช้จ่า ยที่เ กี่ย วข้อ งกับ การจัดหาเครื่องบินเพื่อนามาให้บริการ ค่าใช้จ่ายน้ ามันอากาศยานที่ใช้ในการบิน ซึ่งถือว่าเป็ น
ปจั จัยหลักของต้นทุนธุรกิจการบิน นอกจากนี้ยงั มีค่าใช้จ่ายด้านพนักงานซึง่ เป็ นทรัพยากรทีส่ าคัญในธุรกิจการให้บริการทัง้
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ก่อนและหลังการขาย เพื่อรักษาฐานลูกค้าเก่าให้มคี วามภักดีต่อแบรนด์ (Brand Loyalty) มีความภูมใิ จและประทับใจทีใ่ ช้
บริการ และเพิม่ ฐานลูกค้ารายใหม่เพื่อการขยายตลาดอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับการบินในด้านอื่นๆ

ปี 2557
ล้านบาท

ปี 2556

ร้อยละ

ล้านบาท

ปี 2555

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

- ค่าน้ามันเครื่องบิน

78,102

37.6

80,525

38.4

77,481

39.5

- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน

31,123

15.0

33,092

15.8

31,544

16.1

- ค่าบริการการบิน

21,326

10.3

21,727

10.4

20,693

10.6

- ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับนักบิน
และลูกเรือ

5,768

2.8

6,009

2.9

5,547

2.8

- ค่าซ่อมแซมและซ่อมบารุง

14,308

6.9

13,447

6.4

11,288

5.8

20,530

9.9

20,020

9.5

20,424

10.4

- ค่าเช่าเครื่องบินและอะไหล่

8,212

4.0

4,699

2.2

3,683

1.9

- ค่าสินค้าและพัสดุใช้ไป

8,169

3.9

9,625

4.6

9,415

4.8

- ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับการขายและ
โฆษณา

8,800

4.2

9,408

4.5

6,467

3.3

- ค่าใช้จ่ายด้านการประกันภัย

478

0.2

629

0.3

760

0.4

10,682

5.2

10,614

5.0

8,593

4.4

207,498

100.0

209,795

100.0

195,895

100.0

อากาศยาน
- ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่าย

- ค่าใช้จ่ายอื่น
รวม
2.3.4 การจัดหาน้ามันเครื่องบิน

ราคาน้ ามันเครื่องบินที่บริษัทฯ จัดซื้อ จะแปรผันไปตามราคาน้ ามันอากาศยานตลาดจร (Jet spot price)
ซึง่ จะแปรผันตามราคาน้ามันดิบอีกทีหนึ่ง โดยทัวไปแล้
่
วราคาน้ามันเครื่องบินตลาดจร (Jet spot price) จะมีความผันผวน
สูงและไม่อาจคาดการณ์ ล่วงหน้ าได้ โดยในอดีตที่ผ่านมามี ปจั จัยสาคัญทีท่ าให้เกิดความผันผวนได้แก่ อุปสงค์และอุปทาน
สภาพอากาศ และสถานการณ์การเมืองในประเทศต่างๆ และการเคลื่อนย้ายของเงินทุนเข้าสูห่ รือออกจากสินค้าโภคภัณฑ์
บริษทั ฯ จัดซือ้ น้ามันเครื่องบินโดยใช้ราคาอ้างอิงเป็ นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ ต้นทุนค่าน้ ามันเครื่องบินของบริษทั ฯ
ในปี 2556 คิดเป็ นร้อยละ 38 ของค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของบริษัทฯ และในปี 2557 คิดเป็ นร้อยละ 37.95 ของ
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของบริษทั ฯ
บริษัทฯ ได้ดาเนินการจัดซื้อน้ามัน เครื่องบินจากผู้จาหน่ ายน้ามันในทุกสถานีท่บี ริษัทฯ ให้บริการการบิน โดย
บริษทั ฯ ส่งหนังสือเชิญถึงผูจ้ าหน่ ายน้ามันทุกบริษทั ณ สถานีนนั ้ ๆ ภายหลังจากทีไ่ ด้รบั ข้อเสนอราคาจากผูจ้ าหน่ายน้ามัน
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เครื่องบินและได้ดาเนินการเจรจาต่อรองจนเป็ นที่สน้ิ สุด บริ ษัทฯ จึงจะตกลงทาสัญญา ซึ่ง มีอ ายุสญ
ั ญาตามทีต่ กลงกัน
(โดยทั ่วไปคือ 1 ปี แต่มบี างกรณีทเี่ ป็ น 6 เดือนหรือ 2 ปี ) อีกทัง้ บริษัท ฯ และสายการบิน ที่เ ป็ น สมาชิก กลุ่ม พัน ธมิต ร
การบินสตาร์ อัลไลแอนซ์ ได้ร่วมกันจัดซื้อน้ามันฯ ในบางสถานี เป็ นครัง้ คราว หากเห็นว่าบริษทั ฯ จะสามารถซือ้ น้ ามันฯ
ได้ในราคาทีต่ ่าลง
สาหรับ ปี 2557 นัน้ บริษ ัทฯ ได้ซื้อ น้ า มัน เครื่องบินจากผู้จาหน่ า ยน้ า มันในประเทศไทยเป็ น ส่วนใหญ่สาหรับ
ปริมาณความต้องการใช้ภายในประเทศ และจัดซื้อจากผู้จาหน่ ายน้ ามันฯ ภายนอกประเทศไทยสาหรับปริมาณความ
ต้องการใช้ภายนอกประเทศไทย ในการซือ้ น้ามันเครื่องบิน บริษทั ฯ มิได้พจิ ารณาเฉพาะด้านราคาเท่านัน้ แต่ยงั พิจารณาถึง
ความมันคงในการจั
่
ดส่งน้ามันและความจาเป็ นในการรักษาความสัมพันธ์ระยะยาวกับผูจ้ าหน่ายด้วย หากแต่ ในบางประเทศ
เช่น ประเทศจีน ลาว เวียดนาม และพม่า บริษทั ฯ จะต้องซือ้ น้ามัน เครื่องบินจากผูจ้ าหน่ ายน้ามันทีม่ เี พียงรายเดียวเท่านัน้
บริษทั ฯ ซือ้ น้ามันเครื่องบินจากผูจ้ าหน่ายน้ามันในประเทศไทย ได้แก่ บริษทั บางจากปิ โตรเลียม จากัด (มหาชน)
บริษทั ปตท. จากัด (มหาชน) บริษทั Chevron บริษทั ExxonMobil Aviation และบริษทั Shell Aviation โดยบริษทั ฯ เชื่อว่า
ในกรณีท่ผี ู้จาหน่ ายรายใดประสบกับปญั หาไม่สามารถจัดหาน้ ามันให้แก่บริษทั ฯ ได้ ผูจ้ าหน่ ายน้ ามันรายอื่นจะสามารถ
จัดหาน้ามันทดแทนตามความต้องการของบริษทั ฯ ได้
บริษทั ฯ ใช้บริการจัดส่งและเติมน้ ามัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จากบริษทั บริการเชือ้ เพลิงการบินกรุงเทพ
จากัด (มหาชน) ซึ่ง เป็ น บริษัท จดทะเบีย นในตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย โดยมีบ ริษัท ฯ และบริษทั ผูจ้ าหน่ าย
น้ามันอีก 8 รายเป็ นผูถ้ อื หุน้ บริษทั บริการเชือ้ เพลิงการบินกรุงเทพ จากัด (มหาชน) เป็ นผูป้ ระกอบการเพียงรายเดียวทีไ่ ด้รบั สิทธิในการ
เป็ นผูด้ าเนินธุรกิจบริการคลังเก็บรักษาน้ ามันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และเป็ น 1 ใน 2 ผูป้ ระกอบการทีใ่ ห้บริการเติมน้ ามัน
เครื่องบินแก่เครื่องบินทีท่ ่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในฐานะทีบ่ ริษัทฯ เป็ นผู้ถือหุ้นที่เป็ นสายการบินเพียงรายเดียวในบริษัท
บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จากัด (มหาชน) บริษัท ฯ จึง เป็ น สายการบิน เดีย วที่สามารถรับ การจัด ส่ง น้ า มัน ที่ซื้อ
จากผู้จาหน่ ายน้ามันรายอื่นๆ ที่มิได้เป็ นผู้ถือหุ้น ของบริษทั บริการเชือ้ เพลิงการบินกรุงเทพ จากัด (มหาชน) และใช้บริการ
เติมน้ามันเครื่องบินของบริษทั บริการเชือ้ เพลิงการบินกรุงเทพ จากัด (มหาชน) ได้
ในปี 2557 บริ ษั ท ฯ ได้ ซ้ื อ น้ ามั น เครื่ อ งบิ น เพื่ อ การส่ ง มอบที่ ท่ า อากาศยานสุ ว รรณภู มิ จากบริ ษั ท
บางจากปิ โตรเลียม จากัด (มหาชน) คิดเป็ นร้อยละ 36.2 ของปริมาณความต้องการน้ ามันเครื่องบินของบริษทั ฯ และจาก
การที่บริษัท บางจากปิ โตรเลียม จากัด (มหาชน) ไม่ได้เป็ นผู้ถือหุ้ นในบริษัท บริการเชื้อเพลิง การบินกรุง เทพ จากัด
(มหาชน) ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงเป็ นสายการบินเพียงรายเดียวที่บ ริษัท บางจากปิ โ ตรเลีย ม จากัด (มหาชน) สามารถจัด ส่ง
น้ า มัน อากาศยานที่ท่ าอากาศยานสุวรรณภู มิ ได้ จึง ท าให้ใ นบางครัง้ ราคาน้ ามัน ที่บ ริษัท บางจากปิ โ ตรเลีย ม จ ากัด
(มหาชน) จาหน่ายให้แก่บริษทั ฯ มักเป็ นราคาทีเ่ อือ้ ประโยชน์ต่อบริษทั ฯ และสามารถควบคุมต้นทุนค่าน้ ามันเครื่องบินของ
บริษทั ฯ ได้บางส่วนอี ก ทัง้ บริ ษั ท ฯ ได้ ดาเนิ น การบริ ห ารจัด การการใช้ น้ า มัน เครื่องบินให้ ม ี ป ระสิท ธิ ภ าพมากขึ้ น
โดยวางแผนการบิ น และการบรรทุ ก ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การทาความสะอาดลาตัวเครื่องและเครื่องยนต์
ตลอดจนควบคุมปริมาณสารองน้ ามันเครื่องบินสาหรับแต่ละเที่ยวบิน และการทาธุรกรรมป้องกันความเสีย่ งราคาน้ ามัน
เครื่องบินในปริมาณทีม่ ากขึน้
บริษทั ฯ มีนโยบายบริหารความเสีย่ งราคาน้ ามัน เครื่องบินเพื่อให้สามารถทาการป้องกันความเสีย่ งได้ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 80 ของความต้องการน้ ามันเครื่องบินของบริษัทฯ โดยมีระยะเวลาครัง้ ละไม่เกิน 18 เดือน ทัง้ นี้
การป้องกันความเสีย่ งในปริมาณทีส่ งู หรือต่ ากว่าระดับทีก่ าหนดไว้น้ี จะต้องได้รบั อนุ มตั ิจากคณะกรรมการบริษทั ฯ โดย
ส่วนใหญ่บริษัทฯ จัดทาประกันความเสีย่ งราคาน้ามันฯ ด้วยเครื่องมือทางการเงินแบบ 3 Ways Zero Cost Collar โดย
สัญ ญาดัง กล่าวมีอายุสญ
ั ญา 6 เดือนถึง 1 ปี และบริษัทฯ สามารถเรีย กเก็บ เงิน ชดเชยค่า น้ า มัน ส่ว นเพิ่ม ของบริษ ัท ฯ
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ผ่า นทางค่า ธรรมเนีย มชดเชยค่าน้ ามันได้บางส่วน ขึ้นอยู่กบั สภาวะของตลาด การแข่งขัน ความผันผวนของราคาน้ ามัน
อากาศยาน การตอบสนองของตลาด และการประมาณการค่าใช้จ่ายน้ามันเครื่องบินทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง
2.3.5 การจัดหาประกันภัย
เพื่อลดความเสีย่ งในกรณีหากเกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ จากอุบตั ิเหตุ และอัคคีภยั รวมถึงสถานการณ์อ่นื ๆ
รอบด้า นที่อ าจเกิด ขึ้น ได้ ทางบริษัท ฯ จึง ได้มีก ารประกัน ภัย ผู้โ ดยสารและประกัน ความรับ ผิด ชดใช้ต ามกฎหมาย
อันเนื่องจากการรับขนส่งทางอากาศ พร้อมทัง้ ทาการประกันอากาศยานสาหรับการสูญเสียและเสียหาย ซึง่ รวมถึงภัยสงครามกับ
บริษัทประกันภัยในประเทศภายใต้กฎหมายไทย โดยบริ ษ ั ท ประกัน ภั ย ดัง กล่ า ว ได้ ทาประกัน ภั ย ผ่ า นบริ ษั ท ประกัน
ของไทยที่ ทาประกัน ภั ย ต่ อ สาหรับ ความเสี่ย งทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ หมดภายนอกประเทศไทย ซึง่ เบีย้ ประกันของบริษทั ฯ และวงเงิน
คุม้ ครองอยู่ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
บริษทั ฯ ได้ตกลงชาระเบี้ยประกันภัย จานวน16.45 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2557 โดยอ้างอิงจากมูลค่าฝูงบิน
ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557จานวน 10,289.15 ล้านเหรียญสหรัฐ และการประกันภัยนี้มผี ลคุม้ ครองตัง้ แต่วนั ที่ 1 ธันวาคม
2557 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558
จากการประเมินสถานการณ์ต่างๆ ที่ผ่านมาตลาดรับประกันภัยเครื่องบินได้ปรับตัวเป็ นตลาดขาขึน้ นับตัง้ แต่
กลางปี 2557 เป็ นต้นมา อันมีสาเหตุมาจากการสูญเสียจากอุบตั เิ หตุทางอากาศทีเ่ กิดขึน้ หลายครัง้ ในปี 2557 จานวนเบีย้
ประกันภัยของบริษทั ฯ ได้ถูกปรับเพิม่ ขึน้ จากปี 2556 เช่นกัน (คิดเป็ นเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 36.16 ) ซึง่ เป็ นผลจากกรณีความ
เสียหายของเครื่องบิน แอร์บสั A330-300 ทะเบียน HS-TEF ไถลออกนอกทางวิง่ ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 8
กันยายน 2556 และผูร้ บั ประกันภัยได้ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษทั ฯ เป็ นเงิน 33.53 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ตลาดรับประกันภัย
เครื่องบินในขณะนี้ยงั คงมีความผันผวนและอาจปรับตัวขึน้ อีกหากเกิดเหตุการณ์ หรืออุบตั เิ หตุทม่ี กี ารสูญเสียครัง้ ใหญ่ ซึง่ จะ
มีผลกระทบถึงเบีย้ ประกันภัยสาหรับสายการบิน รวมถึงเบีย้ ประกันภัยของบริษทั ฯ ด้วยเช่นกัน

กิ จการขนส่งทางอากาศ

กิ จการขนส่งสิ นค้า พัสดุภณ
ั ฑ์และไปรษณี ยภัณฑ์

2.1 ลักษณะผลิ ตภัณฑ์และบริการ
นอกจากการให้บริการสาหรับการเดินทางแล้ว บริษทั ฯ ยังมีการบริการขนส่งสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ทางอากาศ
ซึง่ สามารถแบ่งประเภทตามลักษณะของการขนส่งสินค้าทางอากาศได้เป็ น 2 ประเภท คือ การขนส่งสินค้าทัวไป
่ (General
Cargo) เช่น เสือ้ ผ้า ของใช้ทวไป
ั ่ และอีกประเภทหนึ่ง คือ สินค้าทีต่ ้องการการดูแลเป็ นพิเศษ (Special Cargo) เช่น สินค้า
สด สิง่ มีชวี ติ วัตถุท่มี มี ูลค่าสูง ศิลปวัตถุ และวัตถุอนั ตราย เป็ นต้น สาหรับไปรษณียภัณฑ์เป็ นการขนส่งพัสดุภณ
ั ฑ์ทาง
อากาศ เช่น EMS (Express Mail Service) และพัสดุภณ
ั ฑ์โดยทัวไป
่ ขณะเดียวกันบริษทั ฯ ได้เพิม่ ความสาคัญกับการ
ให้บริการในส่วนของสินค้าทีต่ ้องการการดูแลเป็ นพิเศษ (Special Cargo) อาทิ สินค้าทีต่ ้องการการควบคุม อุณหภูม ิเ ป็ น
พิเ ศษระหว่า งการขนส่ง วัต ถุ ม ีค่า และสิน ค้า เร่ง ด่ว นที่ต้อ งการความรวดเร็ว ในการขนส่ง ไปยัง จุด หมายปลายทาง
เนื่องจากการขนส่งสินค้าประเภทดังกล่าวสามารถสร้างรายได้ต่อหน่ วยได้สงู กว่าการให้บริการการขนส่งสินค้าทัวไป
่
ในการบริการเพื่อมุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตรงตามความต้องการให้ได้มากทีส่ ุด บริษทั ฯ ได้พฒ
ั นา
ผลิตภัณฑ์ทางเลือกให้แก่ลูกค้าตามความเหมาะสมและประเภทของการขนส่งสิ นค้าในรูปแบบพิเศษโดยเฉพาะ เช่น มีตู้
ขนส่งสินค้าแบบพิเศษ (Special type of container) สาหรับการจัดบรรทุกสินค้าทีต่ ้องการการควบคุมอุณหภูมริ ะหว่างการ
ขนส่งโดยเฉพาะ เพื่อสามารถรักษาคุณภาพของสินค้าได้เหมือนเดิมตลอดการขนส่งเมื่อถึงจุดหมายปลายทาง (Sensitive
Temperature Product : TGT)
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นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังมีบริการขนส่งสินค้าเร่งด่วนระหว่างประเทศทีร่ บั ประกันถึงสนามบินปลายทางตามเวลาที่
กาหนด (TG Force : TGX) บริการขนส่งสิง่ ของทีน่ กั ท่องเทีย่ วซือ้ จากประเทศไทยและต้องการส่งกลับไปยังต่างประเทศใน
ราคาประหยัดและรวดเร็ว (THAIPAC) บริการขนส่งสินค้าเร่งด่วนภายในประเทศ (Thai Express Cargo : TEC) บริการ
ขนส่งรถยนต์ภายในประเทศ (Transportation of Automobiles) และบริการขนส่งสินค้า ของสด หรือที่ เน่ าเสียง่า ย
(TG Fresh : TGF and TG KOOL: TGK)
ปจั จุบนั บริษทั ฯ บริการขนสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ไปยังจุดหมายปลายทางประจา (ยกเว้นกรุงเทพฯ) กว่า 80
สถานี ใน 36 ประเทศ ครอบคลุม 5 ทวีป ซึง่ ส่วนใหญ่อยู่ในเครือข่ายเส้นทางบินของเทีย่ วบินผูโ้ ดยสารแบบประจาของบริษทั ฯ
ทัง้ นี้ ยังมีบริการขนส่งสินค้าด้วยเครื่องบินบรรทุกสินค้าโดยเฉพาะ (Freighter) ไปยังจุดหมายปลายทางในทวีป
ยุโรป และทวีปเอเชีย โดยในปี 2557 เทีย่ วบินขนส่งสินค้ามีตารางการบิน 4 เทีย่ วบินต่อสัปดาห์ ออกจากกรุงเทพฯ ไปยัง 5
เมืองหลัก ได้แก่ เดลี แฟรงก์เฟิ รต์ อัมสเตอร์ดมั ไทเป และโตเกียว ซึง่ การให้บริการขนสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ในปี 2557
สามารถทารายได้เฉลีย่ ประมาณ 15-17 % ของรายได้รวมของกิจการของบริษทั ฯ
ข้อมูลการบริการพาณิ ชย์สินค้า พัสดุภณ
ั ฑ์ และไปรษณี ยภัณฑ์
การบริการขนส่งสินค้า พัสดุภณ
ั ฑ์และไปรษณียภัณฑ์

ปี 2557

ปี 2556

ปี 2555

รายได้ค่าระวางขนส่ง (ล้านบาท) (1)

23,411.7

24,194.2

26,563.6

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

2,453.3

2,565.0

2,652.9

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

4,843.6

5,019.5

4,892.0

อัตราส่วนการขนส่งพัสดุภณ
ั ฑ์ (%) (2)

50.7

51.1

54.2

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

9.54

9.43

10.01

หมายเหตุ :
(1)

(2)

(3)

รวมรายได้ค่าระวางขนส่งพัสดุภณ
ั ฑ์และไปรษณียภัณฑ์จากเทีย่ วบินแบบประจา เทีย่ วบินแบบไม่ประจา และการเช่าพืน้ ระวาง
บนเครือ่ งบินขนส่งสินค้า รายได้ประมาณการ ณ เดือนธันวาคม 2557
รวมความจุจากเทีย่ วบินแบบประจา เทีย่ วบินแบบไม่ประจา และการเช่าพื้นทีร่ ะวางบนเครื่องบินขนส่งสินค้า ตัวเลขประมาณ
การ ณ เดือนธันวาคม 2557
รายได้ค่าระวางขนส่งพัสดุภณ
ั ฑ์รวมค่าธรรมเนียมชดเชยค่าน้ามันและค่าธรรมเนียมความเสีย่ งภัยจากสงคราม หารด้วยปริมาณ
การขนส่งพัสดุภณ
ั ฑ์ รายได้ประมาณการ ณ เดือนธันวาคม 2557

2.2 การตลาดและการแข่งขัน
ปจั จุบนั บริษัทฯ ได้ดาเนินกิจกรรมการตลาดที่เหมาะสมและต่อเนื่องกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเชื่อมต่อกับแผน
ส่ง เสริม การตลาดของธุ ร กิจ อื่น ๆ ของบริษัท ฯ เป็ น การเพิ่ม มูลค่ า ทางธุ ร กิจ ให้มีค วามต่ อ เนื่ อ งในการให้บ ริก าร อาทิ
การริเริม่ ผลิตภัณฑ์และบริการขนส่งสินค้าที่สนับสุนนการเดินทางของผู้โดยสาร การขยายขอบเขตการให้บริการในการ
ขนส่งสินค้าทางอากาศไปยังเมืองทีบ่ ริษทั ฯ ไม่ได้ทาการบินโดยตรง (Off-line City) ต่อจากปลายทางของเที่ยวบินขนส่ง
ผูโ้ ดยสารเพื่อรองรับความต้องการทีห่ ลากหลายของลูกค้า พร้อมดาเนินธุรกิจในเชิงใกล้ชดิ กับลูกค้าทัง้ ตัวแทนขนส่งสินค้า
และสายการบินมากขึน้
ทัง้ นี้ กิจกรรมดังกล่าวล้วนเป็ นไปเพื่อเพิม่ มูลค่าของผลิตภัณฑ์โดยรวมของบริษทั ฯ และเป็ นการให้บริการแบบไร้
รอยต่อ (Seamless Services) เพื่อเพิม่ ความร่วมมือประสานงานกับสายการบินอื่นๆ อีกทัง้ ยังสร้างความมันใจให้
่
กบั ลูกค้า
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ในการเลือกใช้บริการกับทางบริษัทฯ ในระยะยาว ซึ่งเป็ นการขยายฐานลูกค้าทัวโลก
่
(Global) และลูกค้าหลัก (Key
Accounts) ใช้ศกั ยภาพของตัวแทนขายและสาขาทีม่ อี ยู่ทวโลก
ั่
มีขดี ความสามารถในการสนับสนุ นการขายในภาพรวมทัง้
ระบบ (Global Deal) ร่วมกับแผนการตลาดแบบการให้ผลตอบแทนตามเป้าหมายและอัตราพิเศษสาหรับลูกค้าพันธมิตร
(Target Incentive Scheme & Corporate Account Rates) และมุ่งเน้นการเข้าถึงผูป้ ระกอบการรายสาคัญทีม่ กี ารนาเข้า
และส่งออกในเส้นทางที่บริษัท ฯ ทาการบิน ทัง้ นี้เพื่อสร้างฐานการตลาดทีย่ งยื
ั ่ นในระยะยาวจากฐานลูกค้าทีใ่ ช้บริการกับ
บริษทั ฯ อย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังมีขอ้ ตกลงร่วมกับสายการบินอื่นๆ ในการเป็ นพันธมิตรทางธุรกิจ ซึง่ รวมถึงข้อตกลงการ
แลกเปลี่ยนการรับขนส่งสินค้าระหว่างกัน ตามข้อตกลงมาตรฐานของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA
Interline Arrangements) ซึง่ บริษทั ฯ สามารถซือ้ หรือขายพืน้ ทีร่ ะวางในเทีย่ วบิน ระหว่างกันสาหรับขนส่งสินค้าบนเทีย่ วบิน
ของสายการบินต่างๆ ทีเ่ ป็ นสมาชิกของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศซึง่ เป็ นการเพิม่ ช่องทางการขายเส้นทาง
และการขนส่งสินค้าไปยังปลายทางทีบ่ ริษทั ฯ มิได้มเี ส้นทางบิน ตามข้อตกลงร่วมกันดังกล่าว
ในสภาพการแข่งขันทีด่ าเนินอยู่ในปจั จุบนั บริษทั ฯ คิดอัตราค่าบริการขนส่งสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ตามสกุลเงิน
ท้องถิน่ ณ จุดต้นทางของสินค้าทีจ่ ะขนส่ง โดยกลยุทธ์การกาหนดราคาของบริษทั ฯ ได้ดาเนินการปรับเปลีย่ นให้เหมาะสม
ตามสถานการณ์การแข่งขันในแต่ละช่วงเวลา รวมถึงความแตกต่างของการขนส่งสินค้าในแต่ละตลาดเพื่อสร้างความสมดุล
ซึง่ ส่งผลให้การกาหนดราคาในแต่ละเทีย่ วบินไปเป็ นอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถแข่งขันในตลาดได้
สภาวะการขนส่งสิ นค้าทางอากาศ
สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) คาดการณ์ว่าปี 2558 ปริมาณการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
ทางอากาศโดยรวมจะขยายตัวเพิม่ ขึน้ เฉลีย่ ประมาณร้อยละ 4-6
ในส่วนของการขนส่งสินค้าของประเทศไทยในปี 2557 การส่งออกและนาเข้า โดยรวมมีปริมาณสินค้าเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 4.07 และ 1.89 ตามลาดับ ในขณะที่การขนส่งสินค้า ผ่านแดนลดลงร้อ ยละ 6.11 ทาให้ก ารขนส่ง สิน ค้า รวมมี
ปริมาณ 1,273,000 ตัน ลดลงจากปี 2556 ร้อยละ 0.36
ทัง้ นี้ ในการดาเนิน กิจ การการขนส่ง สิน ค้า และไปรษณีย ภัณ ฑ์ท างอากาศ ยัง ต้อ งแข่ง ขัน กับ สายการบิน
บริษัทอื่นที่เปิ ดให้บริการขนส่งสินค้าในเส้นทางเดียวกับทีบ่ ริษัท ฯ เปิ ดให้บริการอยู่ โดยมาพร้อมรูปแบบการให้บริการที่
เหมือ นหรือ คล้า ยคลึง กัน ทัง้ ยัง ต้อ งแข่ง ขัน กับ ผู้ใ ห้บ ริก ารขนส่ง สิน ค้า และไปรษณี ย ภัณฑ์แ บบเบ็ด เสร็จ เต็ม รูป แบบ
ซึง่ มีสถานีขนส่งภาคพืน้ ดิน ทางทะเล ทางอากาศ (Multimodal Logistic) เป็ นของตนเอง
นอกจากนี้ยงั สามารถให้บริการในลักษณะที่มกี ารรับของจากสถานที่ของผู้ส่ง และจั ดส่งให้ถึงสถานที่ของผู้รบั
(door-to-door)ซึง่ ในปจั จุบนั การแข่งขันในธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศมีแนวโน้มสูงขึน้ จากการเปิ ดเสรีทางอุตสาหกรรมการ
บินในประเทศไทยมากขึน้ แต่ด้วยข้อจากัดในสิทธิการบินของประเทศไทย ผู้ให้บริการเหล่านัน้ จึงยังไม่อาจแข่งขันกับ
บริษทั ฯ ได้ ซึ่งโดยนัยสาคัญสาหรับภายในประเทศ บริษทั ฯ เผชิญกับภาวะแข่งขันอยู่บา้ ง โดยเฉพาะกับธุรกิจ รถบรรทุก
และจะมีค่แู ข่งเพิม่ ขึน้ อีกหากโครงการรถไฟความเร็วสูงถือกาเนิดขึน้ มา แต่ถอื ว่าเป็ นรายได้ส่วนน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับ
รายได้โดยรวมทีบ่ ริษทั ฯ ได้รบั จากการขนส่งสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ทางอากาศในภาพรวมทัง้ หมด
ดังนัน้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเกี่ยวกับผลประกอบการในแง่รายได้ ฝ่ายการพาณิชย์สนิ ค้าและไปรษณียภัณฑ์จงึ
มุ่งเน้นสร้างความเชื่อมันให้
่ กบั กลุ่มลูกค้าทัวไป(General
่
Customers) และลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย (Corporate Target Group)
โดยได้พฒ
ั นาให้ผลิตภัณฑ์มคี วามหลากหลายเพื่อเป็ นทางเลือกให้กบั ลูกค้าในทุกเส้นทางทีบ่ ริษทั ฯ ทาการบิน และได้ให้
ความสาคัญกับลูกค้ากลุ่มทีม่ ศี กั ยภาพในการนาเข้า -ส่งออกที่มปี ริมาณการขนส่งในแต่ละปี จานวนสูง โดยเฉพาะอย่างยิง่
กลุ่มลูกค้าที่ผลิตอุปกรณ์ช้นิ ส่วนอิเลคทรอนิคส์ท่มี ปี ริมาณการขนส่งคราวละมากๆ และหลากหลายในเส้นทางเที่ยวบิน
โดยสาร (Belly) และเทีย่ วบินขนส่งสินค้า (Freighter) ทีบ่ ริษทั ฯ ดาเนินการอยู่ในปจั จุบนั เพื่อรองรับกระบวนการบริการ
จัดการด้านวัตถุดบิ (Supply Chain Management) ของกลุ่มลูกค้ารายใหญ่เหล่านี้
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สาหรับ สิน ค้า ประเภทที่ต้องการใช้อุ ปกรณ์ พิเ ศษท าการบรรทุ ก ในผลิต ภัณฑ์บ ริการ คือ “THAI Sensitive
Temperature Products-TGT” ซึง่ ทางบริษทั ฯ ได้เล็งเห็นว่าผลิตภัณฑ์บริการในกลุ่มนี้มสี ายการบินทีม่ คี วามพร้อมใน
การให้บ ริก ารน้ อยราย โดยเฉพาะเส้นทางระหว่า งกลุ่ มประเทศในยุ โรป
กลุ่มเป้าหมายจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์ และ เยอรมัน เป็ นต้น

ออสเตรเลีย และเอเชีย โดยมุ่ งเน้ นลูกค้า

หน่ วยธุรกิ จ
บริษัทฯ ดาเนิน กิจการที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับ การขนส่งโดยจัดตัง้ เป็ นหน่ วยธุรกิจ ประกอบด้วยการบริการ
คลัง สิน ค้า และการจัด การขนส่ง การบริก ารลูก ค้า ภาคพื้น การบริก ารลานจอดและอุ ป กรณ์ ภ าคพื้น และครัว การบิน
โดยมีรายละเอียดดังนี้
หน่ วยธุรกิ จ

ธุรกิ จการบริการคลังสิ นค้า

2.1 ลักษณะผลิ ตภัณฑ์หรือบริการ
บริษทั ฯ ได้ดาเนินการให้บริการคลังสินค้าทีอ่ าคารขนถ่ายสินค้า เพื่อรองรับการขยายตัวของปริมาณการขนส่ง
สิน ค้ า และไปรษณี ย ภัณ ฑ์ ทัง้ การน าเข้า - ส่ งออก รวมถึ งสินค้ าถ่ ายล า ทัง้ การขนส่ งระหว่ างประเทศและภายในประเทศ
ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มาตัง้ แต่ ปี พ.ศ. 2549 โดยเป็ นการให้บริการจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศทีใ่ หญ่ทส่ี ุด ณ ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ มีลกู ค้าสายการบินต่างชาติ 64 ราย
การดาเนินงานจัดการสินค้าของบริษทั ฯ ประกอบไปด้วยการจัดการสินค้าทัวไป
่ สินค้าทีต่ ้องได้รบั การดูแลพิเศษ
(เช่น สินค้าสด สิง่ มีชวี ติ สินค้ามีมลู ค่าสูง และสินค้าทีต่ อ้ งการควบคุมอุณหภูมเิ ป็ นพิเศษ) และในปี พ.ศ. 2557 บริษทั ฯ ได้
ทาการพัฒนาปรับปรุง การให้บริการทัง้ ด้านคุณภาพและความมีมาตรฐานอย่างต่อเนื่องในทุกจุดการให้บริการ โดยได้นา
ความต้องการและข้อเสนอแนะของลูกค้าผูใ้ ช้บริการมาปรับปรุงการให้บริการเพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด โดยเปิ ดการ
ให้บ ริการคลัง สิน ค้า ระบบปิ ด เพื่อ สามารถบริห ารจัด การด้านความปลอดภัย ได้อ ย่ า งมีป ระสิท ธิภาพและเป็ นไปตาม
มาตรฐานสากล สามารถบริหารจัดการผลิตภัณฑ์และการบริการให้มคี ุณภาพและมาตรฐานที่สม่าเสมอต่อเนื่องในทุกจุด
บริการโดยสะท้อนการเป็ นสายการบินชัน้ เยีย่ ม (Premium Airline) แสวงหารายได้เพิม่ ด้วยการเสริมการให้บริการรูปแบบ
ใหม่ๆ ตลอดจนสร้างความสามารถทางการแข่งขัน รองรับการเปิ ดเสรีทางการค้า การบริการ และการลงทุนตามกรอบความ
ร่วมมือของประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asian Economics Community : AEC)
โดยบริษทั ฯ จัดตัง้ ศูนย์ลกู ค้าสัมพันธ์ (Cargo Contact Center : CCC) สาหรับบริการด้านข้อมูลข่าวสารแก่ลูกค้า
ทีส่ ามารถได้รบั คาตอบ ณ จุดเดียว (One stop information service center for customer) และการให้บริการระบบติดตาม
สืบค้นสถานะ (Track and Trace) เพื่อสามารถติดตามสถานการณ์ขนส่งสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ www.thaicargo.com ทาให้
ลูกค้าสามารถรับทราบสถานะของสินค้าได้อย่างละเอียด อีกทัง้ ยังปรับปรุงขัน้ ตอนดาเนินงานเพื่อลดระยะเวลาในการส่ง
มอบสินค้า พัฒนาการคัดแยกสินค้าประเภทสินค้าถ่ายลาให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ จึงร่นระยะเวลาการทางาน กาลังคน และ
ข้อผิดพลาดในการดาเนินงาน การทีบ่ ริษทั ฯได้รบั การรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 จึงเป็ นการตอกย้าการให้บริการ
ทีอ่ ยู่ในมาตรฐานระดับสากล
บริษทั ฯ มุ่งเน้นรูปแบบการให้บริการลูกค้าอย่างครบวงจร เพื่อให้ลกู ค้าได้รบั ความพอใจสูงสุด เป็ นการรองรับการ
ขยายตัวของปริมาณสินค้าทางอากาศ และรองรับการเปิ ดเสรีทางการค้า การบริการ และการลงทุนตามกรอบความร่วมมือ
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ของประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้มปี ระสิทธิภาพ เพื่อเพิม่ ศักยภาพ
ในการแข่งขันให้สงู ขึน้ บริษทั ฯ จึงมีการนาเอาระบบเทคโนโลยีใหม่มาทดแทนระบบเก่า
บริษทั ฯ พร้อมรองรับการขยายตัวทางธุรกิจเพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ บริษทั ฯ ได้มโี ครงการก่อสร้างอาคารคลังสินค้า ระยะที่ 2 พืน้ ทีป่ ระมาณ 22,125 ตารางเมตร ณ บริเวณ
ด้านข้างอาคารคลังสินค้าเดิม สามารถรองรับปริมาณสินค้าเพิม่ ขึน้ ได้อกี ประมาณ 1.3 ล้านตัน (ปี 2556 มีปริมาณสินค้า 9.6
แสนตัน โดยเป็ นของสายการบินไทย 5.8 แสนตัน และ สายการบินลูกค้ารวมกัน 3.8 แสนตัน และในปี 2557 มีปริมาณ
สินค้า 9.4 แสนตัน โดยเป็ นของสายการบินไทย 5.7 แสนตัน และสายการบินลูกค้ารวมกัน 3.7 แสนตัน
ยิง่ ไปกว่านัน้ บริษทั ฯ ยังมีการปรับแผนกลยุทธ์เพื่อยกระดับการให้บริการ และเสริมสร้างความสัมพันธ์ท่ดี กี บั ลูกค้า
ทัง้ สายการบินลูกค้า และบริษทั ตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศ (Customers Relationship Management: CRM) ด้วยการเยีย่ ม
เยียนกลุ่มคู่คา้ และจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเพื่อกระตุน้ ยอดขาย เป็ นการสร้างความมันใจว่
่ าสินค้าจะได้รบั การดูแลเป็ นพิเศษ
ทุกขัน้ ตอน และจัดส่งไปยังปลายทางตามเทีย่ วบินทีไ่ ด้จดั เตรียมเอาไว้ (Flown as booked)
เพื่อให้การบริการมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ บริษทั ฯ ยังได้ทาการพัฒนาระบบการจัดการขนส่งสินค้า ทีท่ นั สมัย (New
Cargo IT System) เพื่อสนับสนุนการดาเนินธุรกิจ และเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของฝ่ายการพาณิชย์สนิ ค้าและ
ไปรษณียภัณฑ์ โดยสามารถใช้ระบบใหม่แบบเต็มรูปแบบในเดือนสิงหาคม 2557และพัฒนาการให้บริการจัดการบรรทุก
สินค้าอย่างเต็มรูปแบบและครบวงจร (Full Services Terminal) เพื่อยกระดับการให้บริการทัง้ ด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพให้
ได้มาตรฐานในระดับสากล
หน่ วยธุรกิ จ

ธุรกิ จการบริการลูกค้าภาคพืน้

2.1 ลักษณะผลิ ตภัณฑ์หรือบริการ
บริษทั ฯ ได้เพิม่ ศักยภาพในการให้บริการลูกค้าภาคพืน้ แบบเต็มรูปแบบ (Full Ground Handling) และสามารถ
ให้บริการครบทุกแบบของเครื่องบิน (All Aircraft Types) จากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการให้บริการลูกค้า
ภาคพืน้ มากว่า 50 ปี นับแต่เริม่ ให้บริการ ณ ท่าอากาศยานดอนเมืองเป็ นต้นมา แม้ว่าปจั จุบนั ได้ยา้ ยฐานการปฏิบตั งิ านมา
อยู่ท่ที ่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัทฯ ยังได้รบั อนุ ญาตจากบริษัท ท่าอากาศยานไทย (มหาชน) ให้เป็ นผู้ประกอบการ
บริการลูกค้าภาคพืน้ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตามสัญญาเลขที่ ทสภ.1-47/2549 โดยมีระยะเวลาของสัญญารวม 34 ปี
นับตัง้ แต่วนั ที่ 28 กันยายน 2549 ถึงวันที่ 27 กันยายน 2583
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังได้รบั อนุญาตจากท่าอากาศยานนานาชาติในภูมภิ าค เช่น เชียงใหม่ หาดใหญ่ ภูเก็ต กระบี่
และเชียงราย ให้เป็ นผู้ให้บริการลูกค้าภาคพื้น ณ ท่าอากาศยานดังกล่าวมาโดยตลอด ทัง้ นี้ สัญญาการอนุ ญาตให้เป็ น
ผู้ประกอบการบริการ ณ ท่าอากาศยานต่างๆ นัน้ ยังอยู่ในระหว่างการดาเนินการของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด
(มหาชน) ยกเว้นท่าอากาศยานกระบีท่ เ่ี ป็ นของกรมการบินพลเรือน (Department of Civil Aviation)
ประเภทของการให้บริการ
บริ การผู้โดยสาร ประกอบด้วย บริการตรวจรับบัตรโดยสาร เอกสารการเดินทาง หมายเลขทีน่ ัง่ อาหารพิเศษ
และ/หรือบริการพิเศษในแต่ละรูปแบบการเดินทางหรือตามทีไ่ ด้สารองไว้ล่วงหน้า ตรวจสอบและบันทึกน้ าหนักสัมภาระของ
ผู้โดยสาร รวมถึงบริการผู้โดยสารขาออกบริเวณห้องพักผู้โดยสารก่อนเข้าอากาศยาน ให้บริการตรวจทานเอกสารการ
เดินทาง จัดลาดับและระเบียบการเข้าสูอ่ ากาศยาน และอานวยความสะดวกผูโ้ ดยสารทีอ่ อกจากอากาศยานสาหรับ เทีย่ วบิน
ขาเข้า
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บริการห้องรับรองพิ เศษ ให้แก่ผโู้ ดยสารชัน้ หนึ่ง ชัน้ ธุรกิจ ผูโ้ ดยสารสมาชิกบัตรแพลททินมั ่ สมาชิกบัตรทอง
และมีบริการสปา (Spa) สาหรับผูโ้ ดยสารชัน้ หนึ่งและชัน้ ธุรกิจ
บริ การด้านสัมภาระ ให้บริการตรวจสอบ ติดตามสัมภาระสูญหาย และซ่อมแซมหรือชดใช้ก รณีกระเป๋าชารุด
เสียหาย รวมถึงให้บริการนาสัมภาระล่าช้าส่งให้กบั ผูโ้ ดยสารถึงทีพ่ กั
บริ การควบคุมระวางบรรทุก และบริการวางแผนระวางบรรทุก คานวณน้ าหนักบรรทุก ควบคุมการบรรทุก
สัมภาระสินค้า และไปรษณียภัณฑ์ทงั ้ ขาขึน้ และขาลง (Loading and Unloading)
บริการสนับสนุนการให้บริการ เช่น ช่วยเหลือผูโ้ ดยสารทีป่ ระสบปญั หาต่างๆ ทัง้ เทีย่ วบินขาเข้า-ขาออก และผูโ้ ดยสาร
ต่อเครื่อง ให้สามารถเดินทางต่อไปยังจุดหมายปลายทางได้อย่างราบรื่น ได้รบั ความสะดวก ปลอดภัยมากทีส่ ุด นอกจากนี้ยงั มี
บริการพิเศษต่ างๆ (Special Service) อาทิ การบริการเฉพาะบุคคลสาคัญ ผู ้โ ดยสารที่เ ดิน ทางในชัน้ หนึ่ ง ชัน้ ธุรกิจ
ผูโ้ ดยสารสมาชิกแพลททินมั ่ หรือสมาชิกบัตรทอง รวมทัง้ การบริการผูโ้ ดยสารสูงอายุ ผูพ้ กิ าร ผูป้ ่วยทีแ่ พทย์รบั รองการเดินทาง
และผูโ้ ดยสารทีม่ อี ายุต่ากว่า 12 ปี ทเ่ี ดินทางลาพัง เป็ นต้น
บริ การพิ เศษเฉพาะลูกค้าของหน่ วยงานเอกชน (Non-Customer Airlines Services) อาทิ ธนาคาร และ
โรงแรมทีต่ ้องการให้บริษทั ฯ อานวยความสะดวกให้ลูกค้าของตนเป็ นพิเศษ เช่น บริการด้านผูโ้ ดยสาร ห้องรับรองพิเศษ
และการบริการพิเศษต่างๆ ตามทีร่ ะบุในสัญญาการให้บริการ
บริ การสายการบิ นลูกค้า (Customer Airlines Services) ให้บริการผู้โดยสาร สัมภาระ การควบคุมระวาง
บรรทุก ห้องรับรองพิเศษ และการบริการพิเศษต่างๆ ตามทีม่ รี ะบุไว้ในสัญญาการให้บริการ
2.2 การตลาดและการแข่งขัน
นโยบายการตลาดของฝ่ายบริการลูกค้าภาคพื้น เน้นการเพิม่ สัดส่วนของบริษัทฯ ในตลาดการให้บริก ารลูกค้า
ภาคพืน้ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึง่ มีค่แู ข่งอยู่อกี 2 ราย ซึง่ ปจั จุบนั บริษทั ฯ ก็มสี ดั ส่วนการตลาด 2 ใน 3 อยู่แล้ว โดย
ไม่นับรวมสายการบินทีท่ ่มี กี ารบริการภาคพืน้ ด้วยตนเอง ทีถ่ อื เป็ นเป้าหมายทีบ่ ริษทั ฯ จะรุกเข้าไปเสนอให้บริการแก่สาย
การบินเหล่านี้ดว้ ย
ในส่วนของการให้บริการ ณ ท่าอากาศยานภูมภิ าคที่ เชียงใหม่ หาดใหญ่ ภูเก็ต กระบี่ และเชียงรายนัน้ จะมีค่แู ข่ง
อยู่เพียงแห่งละ 1 ราย โดยสัดส่วนทางการตลาดของบริษทั ฯ จะมากกว่าร้อยละ 80% ทัง้ นี้ ท่าอากาศยานภูเก็ตจะเป็ น
ตลาดทีม่ อี ุปสงค์ (Demand) มาก ทัง้ สายการบินแบบฤดูกาล (Seasonal) และแบบเช่าเหมาลา (Charter) รวมทัง้ สายการ
บินราคาประหยัด (Low Cost Carriers) ซึง่ จะมีจานวนเพิม่ มากขึน้ เรื่อยๆ
การให้บริการเทีย่ วบินแบบเหมาลา (Charter Flight) ทีท่ ่าอากาศยานดอนเมือง เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการ
เปิ ดให้บริการท่าอากาศยานดอนเมืองของบริษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) ทีป่ ระกาศใช้มาตัง้ แต่ปี 2557 เป็ น
โอกาสในการขยายรูปแบบบริการทีจ่ ะสามารถเพิม่ รายได้จากการให้บริการภาคพืน้ ณ ท่าอากาศยานดอนเมืองในอีกทาง
หนึ่งด้วย
2.3 การจัดหาผลิ ตภัณฑ์และการบริการ
ปจั จัยสาคัญทีม่ ผี ลกระทบอย่างยิง่ ต่อการให้บริการลูกค้าภาคพืน้ ในทุกๆ ท่าอากาศยาน คือแรงงาน(Man Power)
เนื่องจากผลจากการปรับแรงงานขัน้ ต่ าในประเทศไทย ทาให้แรงงานทีม่ อี ยู่ในภาคอุตสาหกรรมการเดินอากาศ (Aviation
Industry) หรือการบิน (Airlines Business) มีการโยกย้ายไปสู่อุตสาหกรรมอื่นๆ เนื่องด้วยการได้รบั ค่าจ้างเท่ากันหรือต่ า
กว่าเล็กน้อย แต่ไม่ต้องเหนื่อยจากการทางานเป็ นกะ (Shift Work) ซึง่ ทัง้ บริษทั ฯ เองและคู่แข่ง ต่างได้รบั ผลกระทบจาก
สถานการณ์ทเ่ี กิดขึน้ เช่นเดียวกัน
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ในส่วนของบริษัทฯ นัน้ ได้มีการบริห ารจัดการแรงงาน เพื่อ ดาเนินการแก้ไขปญั หาดังกล่าว ด้ว ยการว่าจ้า ง
แรงงานแบบจัดจ้างคนภายนอก (Outsources) และแบบ Out-Job รวมทัง้ หาแรงงานแบบไม่เต็มเวลา (Part Time) มาเสริม
เพื่อให้มีปริมาณแรงงานเพียงพอต่ อการให้บริการลูกค้าภาคพื้นในทุกท่าอากาศยานดังกล่าวข้างต้น อีกทัง้ บริษัทฯ มี
นโยบายในการแปรสภาพการจ้า งแรงงานภายนอกของบริษัท วิง สแปน เซอร์วิสเซส จ ากัด (Wingspan Services
Company Limited) ทีบ่ ริษทั ฯ ถือหุน้ อยู่ให้เป็ นพนักงานแบบสัญญา (Contract) เพื่อสร้างความมันคงในการท
่
างานให้แก่
พนักงานเหล่านัน้
หน่ วยธุรกิ จ

ธุรกิ จการบริการอุปกรณ์ภาคพืน้

2.1 ลักษณะผลิ ตภัณฑ์ หรือบริการ
ฝา่ ยบริการอุปกรณ์ภาคพืน้ ได้รบั อนุ ญาตจากบริษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) ให้เป็ นผูป้ ระกอบการ
บริการอุปกรณ์ภาคพืน้ ตามสัญญาที่ ทสภ. 1-50/2549 โดยมีระยะเวลาของสัญญา 34 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่ 28 กันยายน 2549
ถึง วันที่ 27 กันยายน 2583
ฝา่ ยบริการอุปกรณ์ภาคพืน้ มีประสบการณ์และความเชีย่ วชาญในการให้บริการอุปกรณ์ภาคพืน้ มามากกว่า 54
ปี ในการให้บริการกับอากาศยานทุกประเภททัง้ อากาศยานของบริษทั ฯ และสายการบินลูกค้า
ประเภทของการให้บริการประกอบด้วย
1. การให้บริการขนถ่ายสัมภาระทัง้ ในรูปแบบของสัมภาระของผูโ้ ดยสาร สินค้าและไปรษณียภัณฑ์ทงั ้ เทีย่ วบิน
ขาเข้าและขาออก โดยการให้บริการดังกล่าวยังรวมถึงการขนถ่ายสินค้าขนาดใหญ่ทข่ี นส่งด้วยอากาศยานแบบเครื่องบิน
ขนส่งสินค้า (Freighter) ได้อกี ด้วย
2. การให้บริการขนส่งผู้โดยสารจากอาคารผู้โดยสารไปยังอากาศยาน และ/หรือจากอากาศยานมายังอาคาร
ผูโ้ ดยสาร ทัง้ นี้ฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพืน้ สามารถให้บริการแก่ผโู้ ดยสาร VIP ด้วยรถโดยสารพิเศษทีม่ คี วามหรูหรา และ
ทันสมัยเหมาะสมกับระดับของผูโ้ ดยสารแต่ละประเภท
การให้บ ริก ารอากาศยานด้ว ยอุ ป กรณ์ จ่ า ยกระแสไฟฟ้ า จ่ า ยลมเย็น บริก ารเติม น้ า ดื่ม แก่ อ ากาศยานด้ว ย
มาตรฐานสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IDQP / IATA Drinking-Water Quality Pool) การบริการขนถ่ายสิง่
ปฏิกลู จากอากาศยาน และการเคลื่อนย้ายอากาศยานจากหลุมจอดสูจ่ ุดขึน้ บิน
3. การให้บริการทาความสะอาดภายในอากาศยานทัง้ ประเภทอากาศยานจอดแวะ (Transit) และการทาความ
สะอาดขัน้ โรงเก็บ (Deep clean) ทัง้ นี้การให้บริการทัง้ สองประเภทนัน้ อยู่ในระดับของ Secure Clean เป็ นการทาความ
สะอาดควบคู่ไปกับการตรวจเช็คด้านความมันคงการบิ
่
นไปในเวลาเดียวกัน และจากความทุ่มเทและการพัฒนาอย่างไม่
หยุดยัง้ ทาให้การทาความสะอาดภายในอากาศยานได้รบั รางวัลจาก Skytrax
4. การให้บริการอากาศยานในสภาวะฉุกเฉินทัง้ กรณีฉุกเฉินทางการแพทย์ทเ่ี ป็ นการติดต่อจากโรคระบาด การ
เตรียมรับสภาวะฉุกเฉินเมื่ออากาศยานเกิดไฟไหม้ รวมถึงการย้ายฐานในกรณีสนามบินสุวรรณภูมไิ ม่สามารถให้บริการได้
โดยการจัดทาเป็ นแผนป้องกันและฝึกเตรียมความพร้อมสาหรับตอบโต้เหตุฉุกเฉินกับบริษทั ท่าอากาศยานไทยฯ อย่างน้อย
ปี ละหนึ่งครัง้
นอกจากการให้บริการข้างต้นแล้ว ฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพืน้ ยังมีขดี ความสามารถในการซ่อมบารุงอุปกรณ์
และตูค้ อนเทนเนอร์บรรจุสมั ภาระของผูโ้ ดยสาร (ULD / Unit Loading Device)
การบริการของฝา่ ยบริการอุปกรณ์ภาคพืน้ ได้รบั มาตรฐานด้านความปลอดภัยจากการตรวจประเมินจาก IOSA
(ตามมาตรฐานของสมาพันธ์ผขู้ นส่งทางอากาศนานาชาติ (IATA)) มาตรฐานด้านคุณภาพ ISO 9001 และมาตรฐานด้าน
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ความมันคงการบิ
่
นจากการตรวจประเมินจากหน่ วยงานด้า นความปลอดภัยในการเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริก า
(Transportation Security Administration, Department of Homeland Security : TSA) หน่ วยงานด้านความปลอดภัยใน
การเดินทางของประเทศออสเตรเลีย (Office of Transport Security : OTS) ทาให้ลูกค้ามันใจว่
่ าการใช้บริการจากฝ่าย
บริการอุปกรณ์ภาคพืน้ จะได้รบั ความปลอดภัย ได้มาตรฐานคุณภาพการให้บริการ และมีความมันคงการบิ
่
นสูงสุด
่
นอกจากการให้บริการอุปกรณ์ ภาคพื้นที่สนามบินสุวรรณภูมิแล้ว ฝายบริการอุปกรณ์ ภาคพื้นยังให้บริการ
ที่ท่ า อากาศยานภู มิภ าคอีก 10 จัง หวัด อัน ประกอบไปด้ ว ยท่ า อากาศยาน ดอนเมือ ง ท่ า อากาศยานเชีย งใหม่
ท่ า อากาศยานเชีย งราย ท่ า อากาศยานภู เ ก็ต ท่ า อากาศยานหาดใหญ่ ท่ า อากาศยานกระบี่ ท่ า อากาศยานอุ ด รธานี
ท่ า อากาศยานอู่ ต ะเภา ท่ า อากาศยานขอนแก่ น และท่ า อากาศยานสุร าษฎร์ธ านี อย่ า งไรก็ต ามหากท่ า อากาศยา น
นอกเหนือไปจากที่ให้บริการข้างต้นมีความจาเป็ นที่ต้องใช้การบริการอุปกรณ์ภาคพื้น อาทิ การบริการเที่ยวบินฮัจญ์
ทีท่ ่าอากาศยานนราธิวาส ฝา่ ยบริการอุปกรณ์ภาคพืน้ ก็สามารถให้บริการได้อย่างเต็มขีดความสามารถด้วยการนาอุปกรณ์
จากท่าอากาศยานข้างเคียงมาให้บริการ
2.2 การตลาด และการแข่งขัน
การบริการอุปกรณ์ภาคพืน้ ทีส่ นามบินสุวรรณภูมมิ คี ่แู ข่งอยู่ 1 ราย โดยฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพืน้ มีลูกค้า 80
สายการบินเป็ นสัดส่วนอยู่ 60 % บริษทั คู่แข่งมีสดั ส่วนทางตลาดอยู่ 35 % ส่วนสายการบินที่มกี ารบริการภาคพืน้ ด้วย
ตนเองมีสดั ส่วนอยู่ 4 % ทัง้ นี้ฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพืน้ จึงต้องพยามยามรักษาฐานลูกค้าเดิม และพยายามหาลูกค้าใหม่
เพิม่ เติมโดยการนาข้อมูลจากลูกค้าทัง้ ข้อมูลด้านการร้องเรียน (Complaint) และข้อมูลด้านการวัดความพึงพอใจมาศึกษา
และพิจารณาวางแผนการทางานเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด สาหรับการหาลูกค้าใหม่นัน้ ฝ่ายบริการอุปกรณ์
ภาคพืน้ ได้ใช้จุดแข็ง คือการมีหน่ วยงานควบคุ มการบริการภาคพืน้ ทีม่ ขี ดี ความสามารถในการตัดสินในทัง้ ในสถานการณ์
ปกติ และสถานการณ์ฉุกเฉินในการนาเสนอให้ลกู ค้าพิจารณาตัดสินใจ
2.3 การจัดหาผลิ ตภัณฑ์ และการบริการ
ปจั จัยสาคัญในการให้บริการอุปกรณ์ภาคพืน้ คือ อุปกรณ์ และแรงงาน ในด้านของอุปกรณ์ฝ่ายบริการภาคพืน้ ได้
จัดทาโครงการวางแผนอุปกรณ์ภาคพืน้ ดินสาหรับฝูงบิน (Ground Equipment Services Fleet Plan) เพื่อให้มอี ุปกรณ์ท่ี
ทันสมัยอยู่เสมอ และมีค่าใช้จ่ายในการปฏิบตั ิงานและการซ่อมบารุงต่ าที่สุด ส่วนในด้านแรงงานนัน้ ได้ดาเนินการว่าจ้าง
แรงงานทัง้ แบบจัดจ้างคนภายนอก (Outsources) และแบบ out job รวมทัง้ การพัฒนาแรงงานเดิมให้มขี ดี ความสามารถใน
การทางานได้หลายๆ อุปกรณ์ หรือมีทกั ษะหลายอย่าง (Multi Skill) เพื่อให้มแี รงงานเพียงพอต่อการปฏิบตั งิ าน และมี
ต้นทุนอยู่ในระดับทีส่ ามารถแข่งขันได้ นอกจากนัน้ ยังได้ศกึ ษา และจัดหาอุปกรณ์ทม่ี เี ทคโนโลยีทท่ี นั สมัยเหมาะกับพืน้ ทีใ่ น
การทางาน คือ รถไฮบริด แทรคเตอร์ (Hybrid tractor) ที่สามารถใช้ได้ทงั ้ ระบบเครื่องยนต์ และระบบไฟฟ้าซึ่งทาให้
ประหยัดต้นทุนในการดาเนินการและรักษาสภาพแวดล้อมไปในคราวเดียวกัน
หน่ วยธุรกิ จ

ธุรกิ จครัวการบิ น

ครัวการบิน เป็ นหนึ่งในกิจกรรมสนับสนุนธุรกิจสายการบิน โดยมีฐานการปฏิบตั กิ าร 2 แห่ง คือ
1. ครัวการบิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตัง้ อยู่ในเขตปลอดอากร บนพื้น ที่ประมาณ 90,000 ตารางเมตร
ดาเนิ น การผลิต อาหารเพื่อ ให้บ ริก ารแก่ ผู้โ ดยสารส าหรับ เที่ย วบิน ระหว่ า งประเทศของบริษัท ฯ และผู้โ ดยสารของ
สายการบินชัน้ นาอื่นๆ อีกกว่า 60 สายการบิน
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2. ครัวการบิน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง บนพืน้ ทีป่ ระมาณ 40,200 ตารางเมตร ดาเนินการผลิตอาหารเพื่อให้
บริการแก่ผโู้ ดยสารสาหรับเทีย่ วบินภายในประเทศของบริษทั ฯ และผูโ้ ดยสารของสายการบินชัน้ นาอื่นๆ ทีท่ าการบินออก
จากสนามบินดอนเมือง นอกจากนี้ยงั ดาเนินธุรกิจภาคพืน้ ทีเ่ กีย่ วข้องกับอาหาร เช่น ภัตตาคาร ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ
ร้านเบเกอรีพ่ ฟั แอนด์พาย (Puff & Pie Bakery House) การให้บริการจัดเลีย้ งทัง้ ในและนอกสถานที่ ร้านอาหารสวัสดิการ
พนักงาน เป็ นต้น
นอกจากนี้ ยังดาเนินธุรกิจในต่างจังหวัด อาทิ ท่าอากาศยานกระบี่ เชียงราย เชียงใหม่ และภูเก็ต ในการให้บริการ
อาหาร และเครื่องดื่มภายในภัตตาคาร ผลิตอาหารเพื่อให้บริการแก่ผโู้ ดยสารของบริษทั ฯ และสายการบินอื่นด้วย
ครัวการบิน เป็ นผู้นาในการผลิตอาหารและบริการแก่สายการบิน โดยมีส่วนแบ่งการตลาดมากกว่าร้อยละ 70
ให้บริการแก่เทีย่ วบินมากกว่า 70,000 เทีย่ ว/ปี ผลิตอาหารมากกว่า 65,000 ชุด/วัน มีสดั ส่วนการจัดซือ้ วัตถุดบิ ในประเทศ
ร้อยละ 75 และนาเข้าวัตถุดบิ จากต่างประเทศ ร้อยละ 25
กระบวนการผลิตอาหารและบริการของครัวการบินได้รบั การรับรองฯ ตามมาตรฐานสากล ซึง่ เป็ นที่ยอมรับจาก
สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศและองค์การอนามัยโลก ประกอบด้วย ระบบการจัดการคุณภาพ (ISO 9001:2008)
ระบบการประกันความปลอดภัยของอาหาร (Hazard Analysis Critical Control Points : HACCP) ระบบการจัดการ
สุขลักษณะทีด่ ใี นการผลิตอาหาร (Good Manufacturing Practices : GMP) โดยได้ประยุกต์ใช้ทงั ้ 3 ระบบนี้อย่าง
บูรณาการ (Quality-Hygiene-Safety : QHS) นอกจากนี้ ครัวการบินยังได้รบั การรับรองระบบการผลิตอาหารฮาลาล (Halal
& Hal-Q) ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS 18001) ระบบการจัดการสิง่ แวดล้อม (ISO 14001)
ด้ว ยมาตรฐานสากล ท าให้ค รัว การบิน ได้ร ับ รางวัล สถานประกอบกิจ การดีเ ด่ น ด้ า นความปลอดภัย อาชีว
อนามัยและสภาพสิง่ แวดล้อมในการทางาน ระดับประเทศ ประจาปี 2554 และจากประสบการณ์กว่า 50 ปี ในการดาเนิน
ธุรกิจด้าน อาหารของครัวการบิน จึงมีส่วนทาให้สายการบินไทยได้รบั รางวัลสายการบินยอดเยี่ยมอันดับที่ 1 จาก
SKYTRAX ประเภทการให้บริการอาหารบนเครื่องบินชัน้ ประหยัดยอดเยีย่ มปี 2557 (World’s Best Economy Class
Catering 2014) นอกจากนี้สายการบิน All Nippon Airways (ANA) จากประเทศญี่ปุ่น ได้มอบรางวัล Gold Prize Best Long
Haul / Middle Haul Caterer Award of 2013 รวมถึงสายการบิน EVA Air (BR) จากประเทศไต้หวัน ได้มอบรางวัล Excellent Catering
Service Award Gold 2013 และสายการบิน JetStar (JQ) จากประเทศออสเตรเลียได้มอบรางวัล Most Improved Caterer for
2013 รางวัลระดับนานาชาติเหล่านี้เป็ นเครื่องยืนยันถึงคุณภาพและการบริการของครัวการบิน นับเป็ นความภาคภูมใิ จของ
ฝา่ ยครัวการบิน
แม้ว่าในปี ทผ่ี ่านมา ครัวการบินจะได้รบั ผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจและวิกฤตการณ์ต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะ
เป็ น สถานการณ์ ท างการเมือ ง ภาวะต้ น ทุ น ประกอบการที่ สูง ขึ้น แต่ ด้ว ยความมุ่ ง มัน่ ของฝ่า ยบริห ารและพนั ก งาน
ทีป่ รับกลยุทธ์ในด้านต่างๆ ทัง้ ด้านการตลาดและการปฏิบตั กิ าร ให้สอดคล้องกับภาวะการณ์ต่างๆ อาทิ การขยายฐานการ
ผลิต การขยายสาขาธุรกิจร้านเบเกอรี่ การปรับลดค่าใช้จ่ายเพื่อลดต้นทุนในการดาเนินงาน การควบคุมการใช้พลังงานเพื่อ
ลดค่าน้า/ค่าไฟฟ้า การนาเอาระบบบริหารมาช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพ (Lean Management) และประยุกต์ใช้ในกระบวนการ
ปฏิบตั งิ านต่างๆ จึงลดการสูญเสียของวัตถุดบิ มีผลให้ค่าใช้จ่ายวัตถุดบิ ลดลง ผลจากการปรับโครงสร้างต้นทุนให้เหมาะสม
ต่อการแข่งขัน ทาให้ครัวการบินสามารถสร้างผลกาไรได้ดว้ ยดีเสมอมา
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กิ จการอื่นๆ
นอกจากนี้ยงั มีกจิ การอื่นทีเ่ ป็ นธุรกิจสนับสนุ นการขนส่ง ได้แก่ ธุรกิจบริการซ่อมบารุงอากาศยาน ธุรกิจบริการ
อานวยการบิน ธุรกิจจาหน่ายสินค้าปลอดภาษีบนเครื่องบิน และธุรกิจจาหน่ายสินค้าทีร่ ะลึกโดยมีรายละเอียดดังนี้
กิ จการอื่นๆ

ธุรกิ จบริการซ่อมบารุงอากาศยาน

ฝ่ายช่างเป็ นหน่ วยงานทีม่ ภี ารกิจรับผิดชอบในการซ่อมบารุงอากาศยานของบริษัทฯ ตัง้ แต่เริม่ เข้าประจาฝูงบิน
จนกระทังปลดประจ
่
าการและจาหน่ ายออกจากฝูงบิน และยังให้บริการซ่อมบารุงอากาศยานของสายการบินลูกค้า ให้คง
สภาพความสมควรเดินอากาศ โดยให้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกาหนดของกรมการบินพลเรือนและองค์กรต่ างๆ ที่
ควบคุมสายการบินพาณิชย์ตามทีบ่ ริษทั ฯ ตกลงรับทีจ่ ะผูกพัน ซึง่ มุ่งเน้นความปลอดภัยสูงสุด
การซ่อมบารุงอากาศยานของฝา่ ยช่างประกอบด้วยงานหลัก ดังนี้
1. งานซ่อมบารุงอากาศยานขัน้ ลานจอด (Line Maintenance) เป็ นการให้บริการตรวจทางเทคนิคและการซ่อม
บารุงอากาศยานทุกครัง้ ที่มกี ารจอดแวะ (Transit) การบินกลับต้นทาง (Turnaround) ตลอดจนการจอดค้างคืน (Night
Stop) ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานอื่นๆ ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
2. งานซ่อมบารุงย่อย (Light Maintenance) เป็ นการให้บริการตรวจทางเทคนิคและการบารุงรักษาอากาศยาน ตาม
ระยะเวลาบินหรือชัวโมงบิ
่
น ดาเนินการทีศ่ นู ย์ซ่อมอากาศยาน ฐานปฏิบตั กิ ารสุวรรณภูมิ ดอนเมืองและอู่ตะเภา
3. งานซ่อมบารุงขัน้ โรงงาน (Heavy Maintenance) เป็ นการให้บริการตรวจทางเทคนิคและการบารุงรักษา
อากาศยาน ทัง้ ลาตัวอากาศยาน (Airframe) เครื่องยนต์ (Engine) อุปกรณ์ (Component) และส่วนประกอบต่างๆ ตาม
ระยะเวลาบินหรือชัวโมงบิ
่
น ดาเนินการทีศ่ นู ย์ซ่อมอากาศยานฐานปฏิบตั กิ ารดอนเมือง อู่ตะเภาและสุวรรณภูมิ
การดาเนินการซ่อมบารุงอากาศยานของฝา่ ยช่างในแต่ละงานตามทีก่ ล่าวข้างต้นนัน้ ฝ่ายช่างต้องมีคุณสมบัตติ าม
หลักเกณฑ์และผ่านกระบวนการตรวจสอบจนได้รบั การรับรองขีดความสามารถจากกรมการบินพลเรือน และจากองค์กร
ควบคุมการบินต่างๆ เช่น องค์การบริหารการบินแห่งสหรัฐอเมริกา (Federal Aviation Administration - FAA) และองค์การ
ความปลอดภัยด้านการบินแห่งสหภาพยุโรป (European Aviation Safety Agency - EASA) เป็ นต้น
นอกจากงานหลักในการซ่อมบารุงอากาศยานแล้ว ฝ่ายช่างยังให้บริการล้างทาความสะอาดลาตัวเครื่องบินให้กบั
สายการบินต่างๆ ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมแิ ละท่า อากาศยานดอนเมือง เพื่อช่วยสร้างภาพลักษณ์ทด่ี ใี ห้กบั สายการบิน
อีกทัง้ ยังช่วยให้ประหยัดพลังงานเชือ้ เพลิงและช่วยลดมลภาวะด้านสิง่ แวดล้อม
การซ่อมบารุงอากาศยานเป็ นภารกิจที่ต้องใช้เงินทุนสูงทัง้ ด้านบุคลากร พัสดุ โรงซ่อม อุปกรณ์ และเครื่องมือ
เครื่องใช้ต่างๆ ให้เป็ นไปตามมาตรฐาน และต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้ทนั เทคโนโลยีอากาศยานทีเ่ ปลี่ยนไปอย่าง
รวดเร็ว เพื่อมุ่งเน้นให้ผโู้ ดยสารและผูท้ ใ่ี ช้งานอากาศยานทีฝ่ า่ ยช่างให้บริการ ได้รบั ความสะดวกสบายและมีความปลอดภัย
สูงสุด
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ธุรกิ จสนับสนุนการขนส่ง

กิจการสนับสนุนการขนส่งประกอบด้วย บริการอานวยการบิน การจาหน่ายสินค้าปลอดภาษีบนเครื่องบิน และการ
จาหน่ายสินค้าทีร่ ะลึก
 การให้บริการอานวยการบิน (Dispatch Services) การให้บริการอานวยการบินเป็ นการให้บริการวางแผนการบิน
และจัดเตรียมข้อมูลรายละเอียดของเส้นทางบิน พยากรณ์ อากาศ รวมทัง้ เอกสารการบินที่เกี่ยวข้องอื่นๆ แก่
เทีย่ วบินของบริษทั ฯ และเทีย่ วบินของสายการบินลูกค้า ให้เป็ นไปตามกฎระเบียบการบิน และข้อกาหนดตามที่
ระบุในสัญญา เพื่อให้เทีย่ วบินสามารถปฏิบตั กิ ารบินไปถึงทีห่ มายอย่างปลอดภัย
 การจาหน่ายสินค้าปลอดภาษีบนเครื่องบิน (Sales on Board) บริษทั King Power Marketing and Management
Co.,Ltd. ได้ผ่านการคัดเลือกให้เป็ นผูร้ บั สัมปทานในการจาหน่ายสินค้าปลอดภาษีบนเครื่อง ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ธันวาคม
2557 จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558
 การจาหน่ ายสินค้าทีร่ ะลึก (THAI SHOP) บริษทั ฯ ได้ดาเนินการเปิ ดร้านจาหน่ ายสินค้าทีร่ ะลึกรวมทัง้ สิน้ 6 แห่ง
ประกอบด้ว ย สานั ก งานใหญ่ ข องบริษัท ฯ สานัก งานหลานหลวง สานัก งานสีลม สานัก งานเชีย งใหม่ ศูน ย์
ปฏิบตั กิ าร (Operation Center : OPC) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสานักงานหลักสี่ อีกทัง้ ได้เปิ ด จาหน่ าย
สินค้าผ่านทาง Website ของบริษทั ฯ และ Website ภายนอกด้วย
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3. ปัจจัยความเสี่ยง
ท่ามกลางความเสีย่ งจากหลายปจั จัยทัง้ ภายในและภายนอกตลอดระยะเวลาหลายปี ทผ่ี า่ นมา บริษทั ฯ เล็งเห็นความ
จาเป็ นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องมีกลไกการบริหารงานเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพ ควบคู่กบั การดาเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวังอย่างสูง
เพื่อเสริม สร้างความแข็งแกร่งให้ธุรกิจการบินสามารถเดินหน้าต่ อไปได้อย่างมันคง
่ บริษัทฯ จึงมุ่งให้ความสาคัญกับการ
บริหารความเสีย่ งทัวทั
่ ง้ องค์กรอย่างต่อเนื่องมาตัง้ แต่ปี 2546 เพื่อสร้างผลตอบแทน ทีน่ ่าพึงพอใจและความเชื่อมันให้
่ แก่ผถู้ อื หุน้
และผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย โดยมีการระบุปจั จัยเสีย่ งและแนวทางการดาเนินการระยะสัน้ และระยะยาวในแผนวิสาหกิจ รวมถึง
การจัด การฝึ ก อบรมเชิง ปฏิบ ัติ ก าร (Workshop) เรื่อ งการบริห ารความเสี่ย งให้แ ก่ ผู้ บ ริห ารทุ ก ระดับ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
เพื่อสนับสนุนการปลูกฝงั การบริหารความเสีย่ งให้เป็ นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)
อันประกอบด้วย กรรมการบริษทั ฯ ซึง่ มีกรรมการอิสระร่วมอยู่ดว้ ย และฝ่ายบริหาร กาหนดและทบทวนนโยบายและกรอบ
การบริหารความเสีย่ งในด้านต่างๆ อย่างสม่าเสมอ พร้อมทัง้ กากับดูแล ติดตามประสิทธิผลของการบริหารความเสีย่ งดังกล่าว
เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าผูบ้ ริหารและพนักงานมีการระบุความเสีย่ ง ประเมินและจัดลาดับความสาคัญ สาหรับวางมาตรการป้องกัน แก้ไข
ควบคุม และจัดการปจั จัยความเสีย่ งทัง้ ในระดับองค์กรและระดับฝ่ายทีอ่ ยู่ในความดูแลรับผิดชอบให้อยู่ในระดับทีย่ อมรับได้
และเป็ นระบบสอดคล้องกับมาตรฐาน (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission : COSO)
ประกอบกับมีการรายงานต่ อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัทฯ ในทุกไตรมาส ทัง้ นี้ มาตรการ
ดัง กล่ า วเป็ น ไปเพื่อ ส่ง เสริม ให้ผู้บ ริหารและพนัก งานทุก ฝ่า ยขององค์ก รใช้ก ารบริห ารความเสี่ย งเป็ น เครื่อ งมือ ในการ
บริหารงาน
เพื่อป้องกันผลกระทบหรือความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึน้ จากความไม่แน่ นอน พร้อมกับสนับสนุ นให้การดาเนินแผน
กลยุทธ์เป็ นไปตามเป้าหมายทีว่ างไว้ ในปี 2557 บริษทั ฯ จึงมีการบูรณาการการบริหารความเสีย่ งระดับองค์กรเข้ากับแผน
กลยุทธ์ของบริษทั ฯ วิเคราะห์ถงึ สาเหตุของความเสีย่ งและความสัมพันธ์ของความเสีย่ งต่างๆ รวมทัง้ ได้ดาเนินการจัดทาดัชนี
ชีว้ ดั ความเสีย่ งหลัก (Key Risk Indicator) เพื่อใช้เป็ นเครื่องเตือนภัยล่วงหน้า และปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบการบริหาร
ความเสีย่ ง (Enterprise-wide Risk Management System) ให้ทนั สมัยและมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ อันเอือ้ ต่อการเชื่อมโยงการ
จัดทารายงานการควบคุมภายใน และระบบการบริหารจัดการอื่นๆ ของบริษทั ฯ
ปัจจัยเสี่ยงที่มีนัยสาคัญ
1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน้ามันอากาศยาน
ค่าใช้จ่ายน้ามันอากาศยานเป็ นค่าใช้จ่ายหลักในการดาเนินธุรกิจการบิน โดยบริษทั ฯ มีต้นทุนค่าน้ ามัน อากาศยาน
คิดเป็ นประมาณร้อยละ 38 ของค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน ซึง่ ราคาน้ามันอากาศยานมีความผันผวนอย่างต่อเนื่อง บริษทั ฯ ได้มี
การจัดทาประกันความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลงของราคาน้ามัน (Fuel Hedging) เพื่อลดความผันผวนของต้นทุนด้านน้ ามัน
อากาศยาน โดยบริษทั ฯ มีนโยบายบริหารความเสีย่ งราคาน้ ามันอากาศยาน ซึง่ มีผลกระทบต่อการดาเนินงานของบริษทั ฯ
มิใช่เป็ นการแสวงหากาไร แต่เป็ นการชะลอและลดผลกระทบต่อต้นทุนด้านน้ ามันฯ หากราคามีการปรับตัวสูงขึน้ สาหรับ
ปี 2557 บริษทั ฯ ได้ดาเนินการบริหารความเสีย่ งราคาน้ ามันฯ ให้ค่าใช้จ่ายน้ ามันฯของบริษทั ฯ เป็ นไปตามงบประมาณทีไ่ ด้
ตัง้ ไว้ โดยบริษทั ฯ ได้ประกันความเสีย่ งราคาน้ามันฯ ในสัดส่วนถัวเฉลีย่ ร้อยละ 63 ของปริมาณการใช้
นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการเรีย กเก็บ เงิน ชดเชยค่า น้ า มัน ส่ว นเพิ่ม ของบริษ ัท ฯ ผ่า นทางค่า ธรรมเนีย มชดเชย
ค่าน้ามันได้บางส่วน ขึน้ อยู่กบั สภาวะของตลาด การแข่งขัน ความผันผวนของราคาน้ ามันอากาศยาน การตอบสนองของตลาด
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และการประมาณการค่าใช้จ่ายน้ามันอากาศยานทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง รวมทัง้ ได้มกี ารบริหารจัดการน้ามันคงคลัง (Fuel Stock
Management) และเพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการใช้น้ามันเชือ้ เพลิง (Fuel Management)
2. ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงิ นตราต่างประเทศ
เนื่องจากบริษัทฯ มีรายได้เป็ นเงินตราต่างประเทศกว่า 50 สกุลเงิน คิดเป็ นประมาณร้อยละ 66 ของรายได้รวม
ทัง้ หมด บริษทั ฯ ได้ดาเนินการบริหารความเสีย่ งอันเนื่องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นให้มปี ระสิทธิภาพ โดยมีการ
บริหารภายใต้นโยบายการบริหารความเสีย่ งแบบธรรมชาติ (Natural Hedging) คือ การจัดให้รายจ่ายเป็ นเงินสกุลเดียวกับ
รายได้มากทีส่ ดุ หลังจากนัน้ บริษทั ฯ บริหารกระแสเงินสดโดยจัดการแลกเปลีย่ นเงินคงเหลือในแต่ละสกุลเข้ามาเป็ นเงินสกุล
เงินทีเ่ ป็ นค่าใช้จ่ายหลักของบริษทั ฯ เช่น ค่าใช้จ่ายน้ามัน ค่าเช่าเครื่องบิน ค่าใช้จ่ายพนักงาน และปรับโครงสร้างเงินกูใ้ นสกุล
เงินต่างๆ ให้สอดคล้องกับสกุลเงินของเงินสดสุทธิจากการดาเนินการ (Net Operating Cash Flow) พร้อมๆ กับลดความ
เสีย่ งของการมีหนี้เป็ นเงินสกุลต่างประเทศมากเกินไป โดยการมีหนี้สกุลบาทด้วยส่วนหนึ่ง เพื่อลดความผันผวนของรายการ
ผลกาไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนในงบการเงิน ทัง้ นี้ บริษัทฯ ได้นาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ใี ช้วดั มูลค่าความเสี่ยง
ทางด้านอัตราแลกเปลีย่ น (VaR) มาใช้เพื่อการวางแผนการจัดหาเงินทุนและกาหนดวิธกี ารบริหารความเสีย่ งโดยใช้เครื่องมือ
ทางการเงินในการทาธุรกรรมทีเ่ หมาะสม เช่น สัญญาแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ (Cross Currency Swap: CCS) การ
แลกเปลีย่ นล่วงหน้า (Forward) ในช่วงทีต่ ลาดเงินเอือ้ อานวย
โดยในปี 2557 บริษทั ฯ ได้ดาเนินการกูเ้ งินสกุลยูโร ซึง่ เป็ นสกุลเงินทีบ่ ริษทั ฯ มีกระแสเงินสดสุทธิสว่ นเกิน เพื่อซือ้
เครื่องบินโบอิง้ B777-300ER จานวน 3 ลา อีกทัง้ ออกและเสนอขายหุน้ กูใ้ นรูปแบบ EUR Synthetic Bond จานวน 3,200
ล้านบาท รวมถึงดาเนินการใช้การแลกเปลีย่ นทันที (Spot) และการแลกเปลีย่ นล่วงหน้า (Forward) จากสกุลเงินอื่นเป็ นสกุล
เงิน USD สาหรับค่าใช้จา่ ยน้ามัน ค่าเช่าเครื่องบิน ทัง้ นี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษทั ฯ มีสดั ส่วนเงินกูใ้ นเงินสกุลหลัก
ภายหลังจากการทา CCS ดังนี้ USD 1% EUR 56% JPY 6% และ THB 37% (ไม่รวมภาระผูกพันค่าเช่าเครื่องบินเพื่อการ
ดาเนินงาน)
3. ความเสี่ยงจากการแข่งขันในธุรกิ จการบิ น
อุตสาหกรรมการบินของประเทศไทยในช่วง 2-3 ปี ทผ่ี ่านมามีการแข่งขันทวีความรุนแรงขึน้ มาก ซึง่ เป็ นผลมาจาก
การขยายกาลังการผลิตของสายการบินทัง้ ภายในภูมภิ าคและประเทศไทย ตลอดจนสายการบินจากภูมภิ าคอื่นๆ ส่งผลให้
เกิดสภาวะกาลังการผลิตล้นตลาด พฤติกรรมผูบ้ ริโภคทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว มีความอ่อนไหวต่อราคามากขึน้ อีก
ทัง้ นโยบายเปิ ดเสรีทางการบินอย่างเต็มรูปแบบของไทย ส่งผลให้สายการบินต่างๆ ทัง้ ในภูมภิ าคเอเชียและภูมภิ าคอื่นเพิม่
เทีย่ วบินเข้าสู่ประเทศไทยอย่างต่อเนื่อ ง รวมทัง้ การเติบโตสูงอย่างต่อเนื่องของสายการบินต้นทุนต่ าในประเทศไทยและมี
บทบาททีส่ าคัญเพิม่ มากขึน้ จากการเพิม่ ขึน้ ของนักท่องเทีย่ วและการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการเดินทางของคนไทย ซึง่ เป็ น
ผลมาจากการกาหนดราคาของสายการบินต้นทุนต่ าและสายการบินต้นทุนต่ ายังมีการปรับตัวโดยการพัฒนารูปแบบการ
ให้บริการจากแบบจุดต่อจุด (point-to-point) เป็ นลักษณะเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างสายการบินภายในกลุ่มมากขึน้ อีกทัง้
เพิม่ การให้บริการในระยะไกลขึน้
บริษทั ฯ ได้พจิ ารณายกเลิก หรือปรับลดเส้นทางบินทีข่ าดทุน หรือไม่คุม้ กับค่าใช้จ่ายผันแปร รวมทัง้ ปรับลดกาลัง
การผลิตอย่างเหมาะสมกับตลาด โดยวางแผนปรับปรุงเส้นทางบิน กาลังผลิต และการเพิม่ เทีย่ วบิน โดยใช้สายการบินไทย
สมายล์ทาการบินทีส่ นามบินสุวรรณภูมใิ นเส้นทางภายในประเทศ และเส้นทางรองในภูมภิ าคเอเชียทีม่ รี ะยะทางบินไม่เกิน 4
ชัวโมง
่ รวมทัง้ ทาการบินแทรกในเส้นทางหลักในช่วงเวลาทีผ่ โู้ ดยสารไม่หนาแน่นพอทีจ่ ะใช้เครื่องบินลาตัวกว้าง นอกจากนี้
ยังทาการบินที่สนามบินดอนเมือง เพื่อเป็ นทางเลือกให้ผโู้ ดยสาร รวมถึงการขยายเครือข่ายเพื่อให้ครอบคลุมจุ ดบินมาก
ทีส่ ุด โดยใช้ทงั ้ เครือข่ายของตนเองและเครือข่ายพันธมิตรการบินสตาร์อลั ไลแอนซ์ (Star Alliance) เน้นการดูแลลูกค้าในทุก
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กลุ่ม (Segment) ด้วยการส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการและความคาดหวังอย่างแท้จริง รวมถึงการใช้กลยุทธ์ทงั ้
ในเชิงการบริหารรายได้ (Revenue management) ควบคู่กบั การบริหารราคาขาย (Pricing)
4. ความเสี่ยงจากวิ กฤตการณ์ภายนอก และภัยธรรมชาติ
ธุรกิจสายการบินซึง่ เป็ นธุรกิจหลักของบริษทั ฯ ประกอบด้วยการบริการขนส่งผูโ้ ดยสารและสินค้าทางอากาศ ทัง้
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ ซึง่ ล้วนมีความสัมพันธ์โดยตรงกับอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว ดังนัน้ จึงทาให้บริษทั ฯ
อาจได้รบั ผลกระทบจากการชะลอตัวของอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว อันเป็ นผลจากปจั จัยเสีย่ งจากสภาวะแวดล้อมต่างๆ
ทัง้ ภายในประเทศและต่างประเทศ อาทิ ภัยธรรมชาติ โรคระบาด การก่อการร้าย ความขัดแย้งระหว่างประเทศ รวมถึง
ปจั จัยการเมืองภายในประเทศ ซึง่ อาจส่งผลให้การดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ หยุดชะงักลงได้
บริษทั ฯ ได้ตระหนักถึงความจาเป็ นในการรับมือต่อเหตุการณ์ดงั กล่าวให้ทนั ท่วงที จึงจัดตัง้ ศูนย์ปฏิบตั กิ ารภาวะ
วิกฤต (Crisis Management Operation Center : CMOC) เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ต่างๆ อย่างใกล้ชดิ รวมทัง้
กาหนดมาตรการแก้ไข และดาเนิน การอย่า งต่ อเนื่อ ง เพื่อ ลดระดับ ความรุน แรงของความเสี่ย งลง รวมถึง จัดตัง้ คณะ
กรรมการบริหารภาวะวิกฤต และจัดทาการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management : BCM) ใน
กระบวนการทีส่ าคัญเพื่อรองรับสถานการณ์ต่างๆ โดยจัดทาแผนและคู่มอื รองรับสถานการณ์ พร้อมฝึ กซ้อม เพื่อให้บริษทั ฯ
สามารถดาเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องเมื่อเกิดวิกฤตการณ์ต่างๆ อีกทัง้ เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ทด่ี แี ก่บริษทั ฯ และเพิม่ ความ
มันใจในการเดิ
่
นทางของผูโ้ ดยสาร นอกจากนี้ เพื่อการปรับตัวทีร่ วดเร็ว (Dynamic) บริษทั ฯ ยังมีการจัดทาประมาณการผล
การดาเนินงานเป็ นประจาทุกเดือน และมีการประเมินผลกระทบจากปจั จัยต่างๆ ทัง้ ภายในประเทศและต่างประเทศ ทีม่ ผี ล
ต่อการดาเนินงานของบริษทั ฯ ทัง้ เชิงบวกและเชิงลบอย่างมีนัยสาคัญ เพื่อเป็ นข้อมูลให้ฝ่ายบริหารพิจารณาปรับเปลีย่ นกล
ยุทธ์ รองรับสถานการณ์ทเ่ี ปลีย่ นแปลงไป อาทิ การปรับลดปริมาณการผลิต (Production) เมื่อจานวนผูโ้ ดยสารลดลง
5. ความเสี่ยงจากคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพของบุคลากร
บริษัทฯ ได้มุ่งเสริมสร้างพนักงานให้มีข ีดความสามารถ มีผลผลิต และมีความผู กพันต่ อองค์กร โดยบริษัท ฯ ได้
ดาเนินการพัฒนาบุคลากรในโครงการบริหารความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Development) เพื่อพัฒนาบุคลากรโดยจัดทาแผน
(Roadmap) และออกแบบแผนการพัฒนาให้เหมาะสมตามคุณสมบัตแิ ละตาแหน่ งทีก่ าหนด ซึง่ แบ่งออกเป็ น 4 ระดับ ได้แก่
แผนการพัฒนาผูบ้ ริหารระดับสูง (Executive Development Plan) แผนการพัฒนาผูม้ ศี กั ยภาพสูง (Talent Development Plan)
แผนการพัฒนาผูส้ บื ทอดตาแหน่ ง (Successor Development Plan) และแผนการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ
(Career Path Development Plan) พัฒนาโครงการแบบจาลองกาลังคนที่เหมาะสม (Suitable Manpower Model)
เพื่อวางแผนอัตรากาลังในแต่ละช่วงอายุ (Age Profile) ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการในการดาเนินธุรกิจ
ดาเนินการถ่ายโอนความรู้ (Knowledge Management : KM) จากบุคลากรทีม่ ปี ระสบการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อถ่ายทอดองค์
ความรูข้ ององค์กร และได้นาการบริหารผลการปฏิบตั งิ านมาใช้กบั พนักงานระดับบริหารเพื่อสร้างวัฒนธรรมการทางานที่
มุ่งเน้ นผลการปฏิบตั ิงาน (Performance-based Culture) และเชื่อมโยงไปสู่การให้ผลตอบแทนตามผลงานที่ชดั เจน
โดยจัดทาตัวชีว้ ดั (KPIs) รวมทัง้ การออกแบบกระบวนการใหม่เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพให้บริษทั ฯ สามารถแข่งขันได้
นอกจากนี้ บริษั ท ฯ อยู่ ร ะหว่ า งการปรับ ปรุ ง โครงสร้า งองค์ ก ร และปรับ ปรุ ง กระบวนการท างานเพื่อ เพิ่ม
ประสิทธิภาพ (Lean Process) ซึง่ รวมถึงการทบทวนและปรับลดขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน (Reprocess) เพื่อลดความซ้าซ้อน
และลดเวลา ส่งผลให้บริษทั ฯสามารถบริหารต้นทุนค่าใช้จ่ายได้เหมาะสมยิง่ ขึน้
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6. ความเสี่ยงจากคุณภาพของผลิ ตภัณฑ์และบริการ
เนื่องจากเครื่องบินของบริษทั ฯ ส่วนหนึ่งมีอายุการใช้งานยาวนาน ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ มีสภาพเก่า ล้าสมัย
ประกอบกับคุณภาพผลิตภัณฑ์ทใ่ี ห้บริการบนเครื่องบินไม่ทดั เทียมคู่แข่ง บริษทั ฯได้มกี ารพัฒนาปรับปรุงฝูงบินอย่างต่อเนื่อง
โดยได้มกี ารปรับปรุงผลิตภัณฑ์บนเครื่องบินรุ่นเก่า และจัดหาเครื่องบินใหม่ท่ไี ด้รบั การออกแบบห้องโดยสาร รวมทัง้ ติดตัง้
ทีน่ งั ่ และอุปกรณ์เพื่อความบันเทิงที่ทนั สมัย สามารถแข่งขันได้เข้าประจาฝูงบิน ในปี 2557 บริษทั ฯ มีการนาเข้าฝูงบินใหม่
จานวน 14 ลา ประกอบด้วย เครื่องบินโบอิ้ง 777-300ER จานวน 3 ลา เครื่องบินโบอิง้ 787 จานวน 4 ลา และแอร์บสั
A320-200 จานวน 7 ลา นอกจากนี้ ในกรณีท่มี คี วามจาเป็ นต้องเปลีย่ นแบบเครื่องบินอย่างกะทันหัน บริ ษัทฯ ได้กาหนด
ขัน้ ตอน และแนวทางในการปรับเปลีย่ นแบบของเครื่องบินให้มผี ลกระทบต่อความคาดหวัง และความพึงพอใจของผูโ้ ดยสาร
น้อยทีส่ ดุ
7. ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสิ ทธิ หรือการลงทุนของผูถ้ ือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 กระทรวงการคลังและธนาคารออมสินถือหุน้ ในบริษทั ฯ ร้อยละ 53.16 ของจานวนหุน้ ที่
จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ จึงทาให้กระทรวงการคลังสามารถควบคุมมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้เกือบทัง้ หมดไม่ว่าจะ
เป็ นเรื่องการแต่งตัง้ กรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอื่นทีต่ อ้ งใช้เสียงส่วนใหญ่ของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ยกเว้ นเรื่องทีก่ ฎหมาย
หรือข้อบังคับบริษัทฯ กาหนดให้ต้องได้รบั เสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนัน้ ผู้ถือหุ้นรายอื่นจึงอาจไม่สามารถ
รวบรวมคะแนนเสียง เพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องทีผ่ ถู้ อื หุน้ ใหญ่เสนอได้
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4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิ จ
4.1 สิ นทรัพย์หลักของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย
หน่ วย: ล้านบาท

มูลค่าตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ประเภท

เครื่องบิน

63,029.36

เครื่องบินภายใต้สญ
ั ญาเช่าทางการเงิน

134,658.36

อุปกรณ์การบินหมุนเวียน

14,457.25

เครื่องมือ โรงซ่อมและอุปกรณ์

5,426.23

ทีด่ นิ อาคารและค่าปรับปรุง

6,450.25

รวม

224,021.45

ลักษณะสาคัญของสิ นทรัพย์หลัก
เครื่องบิ น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีเครื่องบินจานวน 128 ลา แบ่งเป็ นเครื่องบินที่เป็ นสินทรัพย์ของบริษัทฯ
จานวน 56 ลา เครื่องบินภายใต้สญ
ั ญาเช่าทางการเงิน (Financial Lease) จานวน 38 ลา และเครื่องบินภายใต้สญ
ั ญาเช่า
ดาเนินงาน (Operating Lease) จานวน 34 ลา
จานวนเครือ่ งบิ นที่บริษทั ฯ มี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
จานวน
(ลา)

อายุเฉลี่ย
(ปี )

เครื่องบิน
ที่เป็ นกรรมสิ ทธิ์
ของบริษทั ฯ

เครื่องบิน
ภายใต้สญ
ั ญาเช่าทาง
การเงิน (Financial Lease)

เครื่องบินภายใต้
สัญญาเช่าดาเนิ นงาน
(Operating Lease)

โบอิง้ 747-400 (1)

15

17.9

13

2

-

โบอิง้ 777-300

6

15.1

6

-

-

โบอิง้ 777-200ER

6

7.8

-

6

-

โบอิง้ 777-200

8

17.8

6

-

2

โบอิง้ 737-400

9

21.0

6

-

3 (4)

โบอิง้ 777-300ER

11

1.4

-

3

8

โบอิง้ 787-8

4

0.2

-

-

4

ประเภทเครื่องบิน
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จานวน
(ลา)

อายุเฉลี่ย
(ปี )

เครื่องบิน
ที่เป็ นกรรมสิ ทธิ์
ของบริษทั ฯ

เครื่องบิน
ภายใต้สญ
ั ญาเช่าทาง
การเงิน (Financial Lease)

เครื่องบินภายใต้
สัญญาเช่าดาเนิ นงาน
(Operating Lease)

แอร์บสั A380-800

6

1.7

2

4

-

แอร์บสั A340-600

6

8.8

-

6

-

แอร์บสั A340-500

4

9.1

4

-

-

แอร์บสั A330-300

26

9.7

9

15

2

แอร์บสั A320-200

17 (3)

1.3

-

2

15

แอร์บสั A300-600R

8

18.3

8

-

-

เอทีอาร์ 72

2

24.8

2

-

-

128

11.0

56 (2)

38

34

ประเภทเครื่องบิน

รวม

หมายเหตุ :
(1)
เป็ นเครื่องบินขนส่งสินค้า (Freighter) จานวน 2 ลา
(2)
รวมเครื่องบินทีป่ ลดระวางจานวน 22 ลาทีอ่ ยู่ระหว่างรอการขาย
(3)
รวมเครื่องบินทีโ่ อนสิทธิการเช่า 12 ลา ไปให้บริษทั ไทยสมายล์แอร์เวย์ จากัด
(4)
รวมเครื่องบินโบอิ้ง 737-400 3 ลา ทีอ่ ยู่ระหว่างส่งมอบคืนให้แก่ผเู้ ช่า

เครือ่ งบิ นที่เป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ประเภทเครื่องบิน

จานวน

ลักษณะสาคัญ

( ลา)

โบอิง้ 747-400

13

โบอิง้ 777-200

6

เครื่องบินพิสยั กลาง สาหรับเส้นทางบินในภูมภิ าค

โบอิง้ 777-300

6

เครื่องบินพิสยั กลาง สาหรับเส้นทางบินในภูมภิ าค

โบอิง้ 737-400

6

เครื่องบินพิสยั ใกล้สาหรับเส้นทางบินภายในประเทศและภูมภิ าค

แอร์บสั A380-800

2

เครื่องบินพิสยั ไกลขนาดใหญ่มาก สาหรับเส้นทางบินข้ามทวีป

แอร์บสั A340-500

4

เครื่องบินพิสยั ไกลพิเศษ สาหรับเส้นทางบินข้ามทวีป

แอร์บสั A330-300

9

เครื่องบินพิสยั กลาง สาหรับเส้นทางบินในภูมภิ าค

แอร์บสั A300-600R

8

เครื่องบินพิสยั กลาง สาหรับเส้นทางบินในภูมภิ าค

เอทีอาร์ 72

2

ใช้สาหรับเส้นทางบินภายในประเทศ

รวม

เครื่องบินพิสยั ไกล สาหรับเส้นทางบินข้ามทวีป

56

ส่วนที่ 1-4 หน้าที่ 2

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

เครือ่ งบิ นภายใต้สญ
ั ญาเช่าทางการเงิ น (Financial Lease) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ประเภท
เครื่องบิน

โบอิง้ 747-400

โบอิง้ 777-200ER

จานวน
(ลา)

2

6

ลักษณะสาคัญ

เครื่องบินพิสยั ไกลสาหรับ
เส้นทางข้ามทวีป
เครื่องบินพิสยั ไกลสาหรับ
เส้นทางข้ามทวีป

รายละเอียด
เครื่องบิน
(ลาที่)

วันสิ้นสุด
สัญญาเช่า

ระยะเวลา
คงเหลือตามสัญญา (ปี )
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2557

สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2556

ยอดคงเหลือของภาระผูกพัน (1)
(ล้านบาท)
สิ้นสุดวันที่
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556

โบอิง้ 747-400 # 17

19 ต.ค. 2558

0.8

1.8

344.94

782.23

โบอิง้ 747-400 # 18

19 ต.ค. 2558

1.8

1.8

344.94

782.23

โบอิง้ 777-200ER # 1

2 พ.ย. 2561

3.8

4.8

1,419.12

1,954.08

โบอิง้ 777-200ER # 2

8 พ.ย. 2561

3.9

4.9

1,421.51

1,957.37

โบอิง้ 777-200ER # 3

8 พ.ย. 2561

3.9

4.9

1,421.51

1,957.37

โบอิง้ 777-200ER # 4

15 พ.ย. 2561

3.9

4.9

1,432.52

1,972.53

โบอิง้ 777-200ER # 5

24 ธ.ค. 2560

3.0

4.0

811.58

1,223.58

โบอิง้ 777-200ER # 6

29 เม.ย. 2561

3.3

4.3

897.00

1,314.41

ส่วนที่ 1-4 หน้าที่ 3

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

ประเภท
เครื่องบิน

โบอิง้ 777-300ER

แอร์บสั A330-300

จานวน
(ลา)

3

15

ลักษณะสาคัญ

เครื่องบินพิสยั ไกลสาหรับ
เส้นทางข้ามทวีป

เครื่องบินพิสยั กลางสาหรับ
เส้นทางบินในภูมภิ าค

แบบ 56-1

รายละเอียด
เครื่องบิน
(ลาที่)

วันสิ้นสุด
สัญญาเช่า

โบอิง้ 777-300ER # 14

ระยะเวลา
คงเหลือตามสัญญา (ปี )

ยอดคงเหลือของภาระผูกพัน (1)
(ล้านบาท)

สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2557

สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2556

21 ม.ค. 2569

11.1

-

4,090.69

-

โบอิง้ 777-300ER # 15

10 ก.ค. 2569

11.5

-

4,710.79

-

โบอิง้ 777-300ER # 16

27 ส.ค. 2569

11.7

-

4,719.16

-

แอร์บสั A330-300 # 13

1 เม.ย. 2564

6.3

7.3

797.55

1,056.01

แอร์บสั A330-300 # 14

7 ก.พ. 2564

6.1

7.1

813.67

1,078.45

แอร์บสั A330-300 # 15

29 ม.ค. 2563

5.1

6.1

1,163.46

1,527.22

แอร์บสั A330-300 # 16

23 มิ.ย. 2563

5.5

6.5

1,120.07

1,462.68

แอร์บสั A330-300 # 17

23 มิ.ย. 2563

5.5

6.5

1,110.49

1,450.16

แอร์บสั A330-300 # 18

23 มิ.ย. 2563

5.5

6.5

1,108.67

1,447.79

แอร์บสั A330-300 # 19

29 ก.ย. 2520

5.8

6.8

1,245.09

1,618.02

แอร์บสั A330-300 # 20

29 ก.ย. 2520

5.8

6.8

1,251.98

1,626.98

แอร์บสั A330-300 # 21

16 พ.ย. 2566

8.9

9.9

1,998.69

2,455.55

แอร์บสั A330-300 # 22

6 ธ.ค. 2566

8.9

9.9

2,053.97

2,523.35

แอร์บสั A330-300 # 23

23 ก.พ. 2567

9.2

10.2

1,772.72

2,331.05

ส่วนที่ 1-4 หน้าที่ 4

สิ้นสุดวันที่
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

ประเภท
เครื่องบิน

แอร์บสั A340-600

แอร์บสั A380-800

จานวน
(ลา)

6

4

ลักษณะสาคัญ

เครื่องบินพิสยั กลางสาหรับ
เส้นทางบินในภูมภิ าค

เครื่องบินพิสยั ไกลขนาดใหญ่
มากสาหรับเส้นทางบินข้ามทวีป

แบบ 56-1

รายละเอียด
เครื่องบิน
(ลาที่)

วันสิ้นสุด
สัญญาเช่า

แอร์บสั A330-300 # 24

ระยะเวลา
คงเหลือตามสัญญา (ปี )

ยอดคงเหลือของภาระผูกพัน (1)
(ล้านบาท)

สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2557

สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2556

18 ก.ย. 2570

12.7

13.7

2,244.04

2,796.17

แอร์บสั A330-300 # 25

19 ต.ค. 2570

13

13.8

2,295.83

2,851.28

แอร์บสั A330-300 # 26

16 ม.ค. 2571

13.1

14.1

2,128.11

2,750.56

แอร์บสั A330-300 # 27

22 เม.ย. 2571

13.3

14.3

2,258.03

2,906.92

แอร์บสั A340-600 # 1

29 มิ.ย. 2560

2.5

3.5

841.64

1,309.49

แอร์บสั A340-600 # 2

26 ก.ค. 2560

2.6

3.6

925.50

1,402.43

แอร์บสั A340-600 # 3

5 ต.ค. 2560

2.8

3.8

1,034.95

1,533.05

แอร์บสั A340-600 # 4

28 พ.ย. 2560

2.9

3.9

1,062.80

1,572.21

แอร์บสั A340-600 # 5

9 ธ.ค. 2560

2.9

3.9

1,070.31

1,583.30

แอร์บสั A340-600 # 6

29 ต.ค. 2563

5.8

6.8

1,314.53

1,702.39

แอร์บสั A380-800 # 1

26 ก.ย. 2567

9.7

10.7

3,622.97

4,538.58

แอร์บสั A380-800 # 2

28 พ.ย. 2567

9.9

10.9

3,931.47

4,914.29

แอร์บสั A380-800 # 3

20 ธ.ค. 2567

10.0

11.0

5,283.63

6,493.31

ส่วนที่ 1-4 หน้าที่ 5

สิ้นสุดวันที่
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

ประเภท
เครื่องบิน

แอร์บสั A320-200

รวม

จานวน
(ลา)

2

ลักษณะสาคัญ

เครื่องบินพิสยั ใกล้สาหรับ
เส้นทางบินในประเทศและ
ภูมภิ าค

แบบ 56-1

รายละเอียด
เครื่องบิน
(ลาที่)

วันสิ้นสุด
สัญญาเช่า

ระยะเวลา
คงเหลือตามสัญญา (ปี )
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2557

สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2556

ยอดคงเหลือของภาระผูกพัน (1)
(ล้านบาท)
สิ้นสุดวันที่
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556

แอร์บสั A380-800 # 4

21 มี.ค. 2568

10.2

11.2

5,711.05

7,008.73

แอร์บสั A320-200 # 16

16 ต.ค. 2569

11.8

-

1,125.84

-

แอร์บสั A320-200 # 17

03 ธ.ค. 2569

11.9

-

1,125.84

-

72,026.85

71,657.93

38

หมายเหตุ :
(1)

ภาระผูกพันทีบ่ ริษทั ฯ ต้องจ่ายให้แก่ผใู้ ห้เช่า ซึง่ ตามสัญญากาหนดไว้เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ คานวณเป็ นมูลค่าสกุลเงินบาท ด้วยอัตราแลกเปลีย่ นตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย

ส่วนที่ 1-4 หน้าที่ 6

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

เครือ่ งบิ นภายใต้สญ
ั ญาเช่าดาเนิ นงาน (Operating Lease) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ประเภท
เครื่องบิน

โบอิง้ 777-200

โบอิง้ 737-400

โบอิง้ 777-300ER

จานวน
(ลา)

2

3

8

ลักษณะสาคัญ

รายละเอียด
เครื่องบิน
(ลาที่)

วันสิ้นสุด
สัญญาเช่า

ระยะเวลา
คงเหลือตามสัญญา (ปี )

สิ ทธิ การซื้อ
เครื่องบิน
เมื่อสิ้นสุด
สัญญาเช่า
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2556 ดาเนิ นงาน

ยอดคงเหลือของภาระผูกพัน (1)
(ล้านบาท)

สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2557

สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2556

สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2557

โบอิง้ 777-200 # 5

15 ส.ค. 2559

1.6

2.6

274.32

โบอิง้ 777-200 # 6

29 ก.ย. 2559

1.7

2.7

271.63

415.04

มี 2)

เครื่องบินพิสยั ใกล้
สาหรับเส้นทางบิน
ภายในประเทศและ
ภูมภิ าค

โบอิง้ 737-400 # 8

9 ธ.ค. 2557

-

0.9

-

69.19

มี (3)

โบอิง้ 737-400 # 9

16 ธ.ค. 2557

-

1.0

-

69.19

มี (3)

โบอิง้ 737-400 # 10

6 ม.ค. 2558

0.0

1.0

5.79

74.96

มี (3)

เครื่องบินพิสยั ไกล
สาหรับเส้นทางบินข้าม
ทวีป

โบอิง้ 777-300ER # 6

2 ส.ค. 2567

9.6

10.6

4,258.19

4,673.37

โบอิง้ 777-300ER # 7

30 ต.ค. 2567

9.8

10.8

4,348.23

4,764.48

โบอิง้ 777-300ER # 8

7 มี.ค. 2567

10.2

10.2

4,576.33

4,995.30

โบอิง้ 777-300ER # 9

9 เม.ย. 2568

10.3

11.3

4,622.45

5,041.97

โบอิง้ 777-300ER # 10

11 มิ.ย. 2568

10.5

11.5

4,715.10

5,135.72

โบอิง้ 777-300ER # 11

19 ก.ค. 2568

10.6

11.6

4,761.64

5,182.80

โบอิง้ 777-300ER # 12

26 ส.ค. 2568

10.7

11.7

4,808.32

5,230.03

โบอิง้ 777-300ER # 13

22 ต.ค. 2568

10.8

11.8

4,875.01

5,324.89

ส่วนที่ 1-4 หน้าที่ 7

418.88

มี (2)

เครื่องบินพิสยั กลาง
สาหรับเส้นทางบินใน
ภูมภิ าค

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

ประเภท
เครื่องบิน

โบอิง้ 787-8

แอร์บสั 330-300

แอร์บสั 320-200

จานวน
(ลา)

ลักษณะสาคัญ

4

เครื่องบินพิสยั ไกล
สาหรับเส้นทางบินใน
ภูมภิ าคและบินข้ามทวีป

2

15

เครื่องบินพิสยั กลาง
สาหรับเส้นทางบินใน
ภูมภิ าค
เครื่องบินพิสยั ใกล้
สาหรับเส้นทางบิน
ภายในประเทศและ
ภูมภิ าค

รายละเอียด
เครื่องบิน
(ลาที่)

แบบ 56-1

วันสิ้นสุด
สัญญาเช่า

ระยะเวลา
คงเหลือตามสัญญา (ปี )

สิ ทธิ การซื้อ
เครื่องบิน
เมื่อสิ้นสุด
สัญญาเช่า
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2556 ดาเนิ นงาน

ยอดคงเหลือของภาระผูกพัน (1)
(ล้านบาท)

สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2557

สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2556

สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2557

โบอิง้ 787-8 # 1

16 ก.ค. 2569

11.5

-

5,213.99

-

โบอิง้ 787-8 # 2

15 ก.ย. 2569

11.7

-

5,296.77

-

โบอิง้ 787-8 # 3

28 ต.ค. 2569

11.8

-

5,335.08

-

โบอิง้ 787-8 # 4

9 ธ.ค. 2569

11.9

-

5,424.02

-

แอร์บสั A330-300 # 9

26 ส.ค. 2561

3.7

4.7

597.36

756.52

มี (4)

แอร์บสั A330-300 # 11

23 ก.ย. 2561

3.7

4.7

610.94

770.03

มี (4)

แอร์บสั A320-200 # 1

29 มิ.ย. 2567

9.5

10.5

868.23

954.38

แอร์บสั A320-200 # 2

8 ส.ค. 2567

9.6

10.6

886.73

973.09

แอร์บสั A320-200 # 3

17 ส.ค. 2567

9.6

10.6

895.01

982.19

แอร์บสั A320-200 # 4

28 ก.ย. 2567

9.8

10.8

904.17

991.43

ส่วนที่ 1-4 หน้าที่ 8

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

ประเภท
เครื่องบิน

รวม

จานวน
(ลา)

ลักษณะสาคัญ

รายละเอียด
เครื่องบิน
(ลาที่)

แบบ 56-1

วันสิ้นสุด
สัญญาเช่า

ระยะเวลา
คงเหลือตามสัญญา (ปี )

สิ ทธิ การซื้อ
เครื่องบิน
เมื่อสิ้นสุด
สัญญาเช่า
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2556 ดาเนิ นงาน

ยอดคงเหลือของภาระผูกพัน (1)
(ล้านบาท)

สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2557

สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2556

สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2557

แอร์บสั A320-200 # 5

17 ม.ค. 2568

10.1

11.1

942.51

1,030.22

แอร์บสั A320-200 # 6

28 มี.ค. 2568

10.2

11.2

961.86

1,049.80

แอร์บสั A320-200 # 7

23 ต.ค. 2562

4.8

5.8

481.86

579.43

แอร์บสั A320-200 # 8

29 ต.ค. 2562

4.8

5.8

481.86

579.43

แอร์บสั A320-200 # 9

19 พ.ย. 2562

4.9

5.9

491.32

589.03

แอร์บสั A320-200 # 10

4 ธ.ค. 2562

4.9

5.9

501.06

599.21

แอร์บสั A320-200 # 11

31 ม.ค. 2563

5.1

-

510.41

-

แอร์บสั A320-200 # 12

18 ก.พ. 2563

5.1

-

520.03

-

แอร์บสั A320-200 #13

20 พ.ค. 2563

5.4

-

548.47

-

แอร์บสั A320-200 # 14

20 มิ.ย. 2563

5.5

-

558.70

-

แอร์บสั A320-200 # 15

26 ก.ย. 2563

5.7

-

588.17

-

70,135.56

51,250.59

34

หมายเหตุ : 5.1
(1)
ภาระผูกพันทีบ่ ริษทั ฯ ต้องจ่ายให้แก่ผใู้ ห้เช่า ซึง่ ตามสัญญากาหนดไว้เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ คานวณเป็นมูลค่าสกุลเงินบาท ด้วยอัตราแลกเปลีย่ นตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
(2)
บริษทั ฯ มีสทิ ธิซ้อื เครือ่ งบินเมือ่ สิ้นสุดสัญญา
(3)
บริษทั ฯ มีสทิ ธิในการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าออกไปอีก 4 ปี
(4)
บริษทั ฯ มีสทิ ธิขอยกเลิกสัญญาเช่าดาเนินงานได้ 1 ปีก่อนสิ้นสุดสัญญา

ส่วนที่ 1-4 หน้าที่ 9

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

สิ นทรัพย์ที่ไม่มีตวั ตนที่สาคัญประเภทเครือ่ งหมายการค้าที่ยงั ใช้งานอยูใ่ นปัจจุบนั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
เครื่องหมายการค้า/บริการ

สาหรับสิ นค้า/บริการ

วันที่จดทะเบียน
จด ณ วันที่ 17 มี.ค. 2524
ต่ออายุลงวันที่ 16 มี.ค. 2554
สิน้ สุดวันที่ 16 มี.ค. 2564

1. รูปแบบตราสัญลักษณ์บริษทั ฯ

 สินค้ากระดาษหัวจดหมาย นิตยสาร

2. รูปแบบตราสัญลักษณ์บริษทั ฯ

 บริการขนส่งทางบกและทางอากาศ จัดทัวร์ ตัวแทน จด ณ วันที่ 20 ต.ค. 2536
จ าหน่ า ยบัต รโดยสารเครื่อ งบิ น ให้ เ ช่ า คลัง สิน ค้ า ต่ออายุลงวันที่ 14 พ.ย. 2556
สิน้ สุดวันที่ 19 ต.ค. 2566
รับฝากสินค้า รับจ้างขนของ รับฝากของ
 บริ ก ารด าเนิ น กิ จ การโรงแรม จั ด หาที่ พ ั ก อาศั ย
จองโรงแรม การจัดอาหารและบริการ
 บริการบารุงรักษา ซ่อมแซมเครื่องบิน

3. รูปลักษณ์ตวั อักษร
ใช้ประกอบตราสัญลักษณ์
ภาษาอังกฤษ (ใหม่)

จด ณ วันที่ 6 มิ.ย. 2550
 บริการบารุงรักษา ซ่อมแซมเครื่องบิน
 บริ ก ารโรงแรม จัด หาที่ พ ัก ชัว่ คราว จองโรงแรม สิน้ สุดวันที่ 5 มิ.ย. 2560
จัดการอาหารและเครื่องดื่ม
 บริ ก ารขนส่ ง ทางบกและอากาศ จัด ทัว ร์ ตัว แทน
จ าหน่ า ยบัต รโดยสารเครื่อ งบิ น ให้ เ ช่ า คลัง สิน ค้ า
รับฝากสินค้า รับจ้างขนของ รับฝากของ

4. รูปลักษณ์ตวั อักษร
ใช้ประกอบตราสัญลักษณ์
ภาษาไทย (ใหม่)

 บริการบารุงรักษา ซ่อมแซมเครื่องบิน
 บริการขนส่งทางบกและทางอากาศ จัดทัวร์ ตัวแทน
จาหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบิน ให้เช่าคลังสินค้า
รับฝากสินค้า รับจ้างขนของ รับฝากของ

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

 บริ ก ารโรงแรม จัด หาที่ พ ัก ชัว่ คราว จองโรงแรม
จัดการอาหารและเครื่องดื่ม
5. Slogan อังกฤษใช้ประกอบ
ตราสัญลักษณ์

จด ณ วันที่ 20 ต.ค. 2536
 บริการขนส่งทางบกและทางอากาศ จัดทัวร์ ตัวแทน
ต่ออายุลงวันที่ 14 พ.ย. 2556
จ าหน่ า ยบัต รโดยสารเครื่อ งบิ น ให้ เ ช่ า คลัง สิน ค้ า
สิน้ สุดวันที่ 19 ต.ค. 2566
รับฝากสินค้า รับจ้างขนของ รับฝากของ
 บริการบารุงรักษา ซ่อมแซมเครื่องบิน
 บริ ก ารด าเนิ น กิ จ การโรงแรม จั ด หาที่ พ ั ก อาศั ย
จองโรงแรม การจัดอาหารและบริการ

ส่วนที่ 1-4 หน้า 10

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

เครื่องหมายการค้า/บริการ
6. Slogan ภาษาไทย
ใช้ประกอบตราสัญลักษณ์

แบบ 56-1

สาหรับสิ นค้า/บริการ
วันที่จดทะเบียน
 บริการขนส่งทางบกและทางอากาศ จัดทัวร์ ตัวแทน จด ณ วันที่ 20 ต.ค. 2536
จ าหน่ า ยบัต รโดยสารเครื่อ งบิ น ให้ เ ช่ า คลัง สิน ค้ า ต่ออายุลงวันที่ 14 พ.ย. 2556
สิน้ สุดวันที่ 19 ต.ค. 2566
รับฝากสินค้า รับจ้างขนของ รับฝากของ
 บริ ก ารด าเนิ น กิ จ การโรงแรม จั ด หาที่ พ ั ก อาศั ย
จองโรงแรม การจัดอาหารและบริการ
 บริการร้านอาหารและเครื่องดื่ม สแน็คบาร์

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

8. ตราสัญลักษณ์รา้ น Puff &
Pie Supreme bakery
delight

 บริการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม

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

9. ตราสัญลักษณ์

 บริการอาหารและเครื่องดื่ม

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

7. ตราสัญลักษณ์รา้ น
Puff & Pie

Eurng Luang

ส่วนที่ 1-4 หน้า 11

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

เครื่องหมายการค้า/บริการ

สาหรับสิ นค้า/บริการ

แบบ 56-1

วันที่จดทะเบียน

10. ตราสัญลักษณ์โครงการ
ไมล์สร้างบุญ

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

11. รูปลักษณ์ตวั อักษร
ใช้ประกอบตราสัญลักษณ์
ภาษาอังกฤษ

จด ณ วันที่ 1 มิ.ย. 2547
 บริการบารุงรักษา ซ่อมแซมเครื่องบิน
 บริการขนส่งทางบกและทางอากาศ จัดทัวร์ ตัวแทน ต่ออายุลงวันที่ 9 ต.ค. 2557
จ าหน่ า ยบัต รโดยสารเครื่อ งบิ น ให้ เ ช่ า คลัง สิน ค้ า สิน้ สุดวันที่ 31 พ.ค. 2567
รับฝากสินค้า รับจ้างขนของ รับฝากของ
 บริ ก ารโรงแรม จัด หาที่ พ ัก ชัว่ คราว จองโรงแรม
จัดการ อาหารและเครื่องดื่ม

12. รูปลักษณ์ตวั อักษร
ใช้ประกอบตราสัญลักษณ์
ภาษาไทย

จด ณ วันที่ 1 มิ.ย. 2547
 บริการบารุงรักษา ซ่อมแซมเครื่องบิน
 บริการขนส่งทางบกและทางอากาศ จัดทัวร์ ตัวแทน ต่ออายุลงวันที่ 9 ต.ค. 2557
จ าหน่ า ยบัต รโดยสารเครื่อ งบิ น ให้ เ ช่ า คลัง สิน ค้ า สิน้ สุดวันที่ 31 พ.ค. 2567
รับฝากสินค้า รับจ้างขนของ รับฝากของ
 บริ ก ารโรงแรม จัด หาที่ พ ัก ชัว่ คราว จองโรงแรม
จัดการ อาหารและเครื่องดื่ม

13. ตราสัญลักษณ์รา้ น
Thai Shop

 บริการจัดการขายสินค้า

จด ณ วันที่ 1 มี.ค. 2543
ต่ออายุในวันที่ 10 ก.พ. 2553
สิน้ สุดวันที่ 29 ก.พ. 2563

14. ตราสัญลักษณ์

 บริการจัดหาทีพ่ กั อาศัย จองโรงแรม
 บริการจัดทัวร์ ตัวแทนจาหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบิน

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

Royal Orchid Holiday

ส่วนที่ 1-4 หน้า 12

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

เครื่องหมายการค้า/บริการ
15. Slogan ภาษาไทย
ใช้ประกอบตราสัญลักษณ์

สาหรับสิ นค้า/บริการ
 บริการผลิตรายการโทรทัศน์

แบบ 56-1

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

การบินไทยไขจักรวาล
16. รูปลักษณ์ตวั อักษร
ใช้ประกอบตราสัญลักษณ์
ภาษาอังกฤษ

17. ตราสัญลักษณ์

 คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ใช้วเิ คราะห์ จัดการ ดึงกลับมา
ใช้ และเก็บรายละเอียดซึง่ ข้อมูลเกีย่ วกับการขนส่งทาง
อากาศ
 บัตรพิมพ์ทาด้วยพลาสติก ใบปลิวใช้กบั การบริการ
สายการบิน โบร์ชวั ร์ใช้กบั การบริการสายการบิน ตั ๋วใช้
กับการบริการสายการบิน คูปองใช้กบั สายการบิน
จดหมายข่าวทีเ่ กีย่ วกับการเดินทาง
 บริ ก ารขนส่ ง ผู้ โ ดยสารทางอากาศ บริ ก ารขนส่ ง
ทรัพย์สนิ ทางอากาศ บริการขนส่งไปรษณียท์ างอากาศ
บริก ารส ารองและจองที่เ พื่อ การเดิน ทางท่ อ งเที่ ย ว
บริการจัดการเพื่อการเดินทางท่องเทีย่ ว บริการจอดรถ
บริก ารส ารองและจองที่ เพื่อ การเดิน ทางทางเรือ
บริ ก ารจัด การเพื่อ การเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วทางเรื อ
บริ ก ารดึ ง มาใช้ แ ละเก็ บ รายละเอี ย ดข้ อ มู ล ทาง
คอมพิวเตอร์ทเ่ี กีย่ วกับการขนส่ง
 บริการจองโรงแรม
 คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ใช้วเิ คราะห์ จัดการ ดึงกลับมา
ใช้ และเก็บรายละเอียดซึง่ ข้อมูลเกีย่ วกับการขนส่งทาง
อากาศ
 บัต รพิม พ์ท าด้ว ยพลาสติก ใบปลิวใช้ก ับ การบริก าร
สาย การบิน โบร์ชวั ร์ใช้กบั การบริการสายการบิน ตั ๋ว
ใช้กบั การบริการสายการบิน คูปองใช้กบั การบริการ
สายการบิน จดหมายข่าวทีเ่ กีย่ วกับการเดินทาง
 บริ ก ารขนส่ ง ผู้ โ ดยสารทางอากาศ บริ ก ารขนส่ ง
ทรัพย์สนิ ทางอากาศ บริการขนส่งไปรษณียท์ างอากาศ
บริก ารส ารองและจองที่เ พื่อ การเดิน ทางท่ อ งเที่ย ว
บริการจัดการเพื่อการเดินทางท่องเที่ยว บริการสารอง
และจองที่เพื่อการเดินทางทางเรือ และการจัดการเพื่อ
การเดินทางท่อ งเที่ยวทางเรือ บริการจอดรถ บริการ
ดึงมาใช้และเก็บรายละเอียดข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ท่ี
เกีย่ วกับการขนส่ง
 บริการจองโรงแรม

ส่วนที่ 1-4 หน้า 13

จด ณ วันที่ 20 มี.ค. 2540
ต่ออายุในปี 2550
สิน้ สุดวันที่ 19 มี.ค. 2560

จด ณ วันที่ 20 มี.ค. 2540
ต่ออายุในปี 2550
สิน้ สุดวันที่ 19 มี.ค. 2560

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

เครื่องหมายการค้า/บริการ

สาหรับสิ นค้า/บริการ

แบบ 56-1

วันที่จดทะเบียน

18. ตราสัญลักษณ์
Yellow Orchid

 บริการอาหารและเครื่องดื่ม

19. ตราสัญลักษณ์
THAI Shop

 บริการนาสินค้าหลายชนิดมารวมกัน เพื่อความสะดวก จด ณ วันที่ 27 ม.ค. 2553
สิน้ สุดวันที่ 26 ม.ค. 2563
ของผูซ้ อ้ื

20. ตราสัญลักษณ์
THAI TGGS

 บริการผูโ้ ดยสารก่อนและหลังบิน

จด ณ วันที่ 27 ต.ค. 2549
สิน้ สุดวันที่ 26 ต.ค. 2559

จด ณ วันที่ 11 ต.ค. 2555
สิน้ สุดวันที่ 10 ต.ค. 2565

4.2 นโยบายการลงทุนในบริ ษท
ั ย่อยและบริ ษทั ร่วม
บริษัทฯ ได้พจิ ารณาลงทุนในกิจการที่มสี ่วนเกี่ยวพันกับบริษัทฯ โดยมีจานวนเงิน ลงทุนขึน้ อยู่กบั ความสัมพันธ์
ทางธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษทั ฯ โดยหากเป็ นกิจการทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั บริษทั ฯ มาก บริษัทฯ จะลงทุนเกิน
กว่าร้อยละ 50 หรือลงทุนในลักษณะที่ทาให้บริษัทฯ มีอานาจควบคุมในบริษัทนัน้ ซึ่งบริษัทเหล่านัน้ จ ะถือเป็ นบริษัท
ย่อ ยของบริษัทฯ ได้แก่ บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จากัด บริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์ เอเชีย จากัด บริษัท วิงสแปน
เซอร์วสิ เซส จากัด และบริษทั ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จากัด เป็ นต้น
นอกจากนี้ ยังมีการลงทุนในกิจการอื่นๆ ซึง่ มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ โดยถือเป็ นบริษทั ร่วมของบริษทั ฯ
อย่างไรก็ตามบริษทั ฯ อาจพิจารณาทบทวนการลงทุนในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจ
และแผนยุทธศาสตร์ของบริษทั ฯ ในอนาคต
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5. ข้อพิ พาททางกฎหมาย
ข้ อพิ พ าททางกฎหมายทัว่ ไปที่ มิได้ เกี่ ยวเนื่ องกับกฎหมายว่ าด้ วยการป้ องกันการผูกขาดและการกี ดกัน
ทางการค้า (Antitrust)
บริษัท ฯ และบริษัท ย่อ ยไม่ม ีข ้อ พิพ าททางกฎหมายที่อ าจมีผ ลกระทบด้า นลบต่ อ สิน ทรัพ ย์ข องบริษัท ฯ หรือ
บริษัท ย่อ ยที่ม ีจานวนสูง กว่า ร้อยละ 5 ของส่วนของผูถ้ อื หุน้ และไม่มขี อ้ พิพาททางกฎหมายทีม่ ผี ลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ
ของบริษทั ฯ อย่างมีนยั สาคัญ อย่างไรก็ดี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษทั ฯ มีขอ้ พิพาททางกฎหมายซึง่ บริษทั ฯ เป็ นจาเลย
ในคดีต่างๆ สรุปได้ดงั นี้
จานวน
(คดี)

ทุนทรัพย์รวม
(ล้านบาท)

คดีพพิ าทแรงงาน

32

1,321.01

อยู่ในระหว่างพิจารณาคดีของศาล

คดีเรียกร้องค่าเสียหาย

29

2,247.42

อยู่ในระหว่างพิจารณาคดีของศาล

ประเภทคดี

สถานะปัจจุบนั

ข้อพิ พาทที่ เกี่ยวเนื่ องกับกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันการผูกขาดและการกีดกันทางการค้า (Antitrust)
ความเป็ นมา
บริษัทฯ ถูกกล่าวหาว่าได้ร่วมกับสายการบินอื่นๆ ในการกาหนดค่าธรรมเนียมชดเชยค่าน้ ามัน (Fuel Surcharge)
ค่าธรรมเนียมพิเศษอื่นๆ ค่าระวางขนส่งผูโ้ ดยสาร และค่าระวางขนส่งสินค้าทีเ่ รียกเก็บจากผูใ้ ช้บริการ อันเป็ นการขัดต่อกฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันการผูกขาดและการกีดกันทางการค้า ทัง้ นี้ การกล่าวหาและ/หรือการฟ้องร้อง ประกอบด้วยการฟ้องร้องโดย
ผูใ้ ช้บริการ และ/หรือการกล่าวหา/การสอบสวนโดยหน่ วยงานของรัฐในประเทศต่างๆ โดยมีลกั ษณะทีต่ ้องรับผิดทัง้ ทีเ่ ป็ นตัวเงิน
และไม่ใช่ตวั เงิน ซึ่งรวมถึงการจ่ายเงินชดใช้ค่าเสียหายทีเ่ กิดขึน้ กับผู้ใช้บริการ การจ่ายค่าปรับแก่หน่ วยงานของรัฐ และอื่นๆ
ทัง้ นี้ การกล่าวหาและการฟ้องร้องดังกล่าวมิได้กระทาต่อบริษัทฯ เพียงรายเดียวเท่านัน้ แต่ยงั มีก ารกล่า วหาและฟ้ อ งร้อ ง
สายการบิน อื่น ๆ หลายสายการบิน ที่ไ ด้ม ีก ารเรีย กเก็บ ค่า ธรรมเนีย มชดเชยค่า น้ า มัน (Fuel Surcharge) และ
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ดังกล่าวด้วยเช่นกัน
สรุปข้อมูลข้อพิ พาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ ถู กด าเนิ นการสอบสวน และ/หรือฟ้ องร้องในกรณี เกี่ยวกับกฎหมายว่ าด้วย
การป้องกันการผูกขาดและการกีดกันทางการค้า (Antitrust) ใน 5 ภูมภิ าค ได้แก่ สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์
ออสเตรเลีย และสาธารณรัฐเกาหลี โดยลักษณะข้อกล่าวหาทีถ่ ูกฟ้องในแต่ละประเทศนัน้ จะคล้ายคลึงกัน คือกล่าวหาว่าบริษทั ฯ
ร่วมกับสายการบินอื่นๆ กาหนดอัตราค่าระวางขนส่งสินค้า หรืออัตราค่าระวางขนส่งผู้โดยสาร หรือทัง้ 2 อย่าง รวมทัง้ อัตรา
ค่าธรรมเนียมพิเศษต่างๆ โดยมีระยะเวลาทีถ่ ูกกล่าวหาว่ากระทาผิดโดยรวมในช่วงระหว่างปี 2542-2550 (1999-2007) สาหรับ
รายละเอียดข้อพิพาทในแต่ละประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 สามารถสรุปได้ดงั นี้
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1. ข้อพิ พาทในสหภาพยุโรป
บริษทั ฯ ได้รบั หนังสือจากคณะกรรมาธิการประชาคมยุโรป (Commission of the European Communities) หรือ EC
กล่าวหาว่าบริษทั ฯ และสายการบินอื่นๆ อีก 27 สายการบิน ละเมิดต่อกฎหมายประชาคมยุโรป (EU Law) ในการกาหนดราคา
ค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อชดเชยค่าน้ า มัน (Fuel Surcharge) ค่า ธรรมเนีย มการรัก ษาความปลอดภัย (Security Surcharge)
ค่าธรรมเนียมการเสีย่ งภัย (War Risk Surcharge) อัตราค่าระวางการขนส่งสินค้าและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ทาให้กลุ่มผูใ้ ช้บริการขนส่ง
สินค้าทางอากาศได้รบั ความเสียหาย
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2553 คณะกรรมาธิการประชาคมยุโรปได้มคี าสั ่งตัดสินยกเลิกข้อกล่าวหาบริ ษัทฯ แล้ว
บริษัทฯ จึงไม่ถูกกาหนดโทษปรับแต่อย่างใด
2. ข้อพิ พาทในนครนิ วยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา
บริษทั ฯ ถูกกลุ่มผูใ้ ช้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศรวม 35 ราย ร่วมกันฟ้องร้องต่อศาลแพ่งแห่งนครนิวยอร์ก ประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดยกล่าวหาว่าบริษทั ฯ ร่วมกับสายการบินอื่นรวมทัง้ สิน้ 38 สายการบิน กาหนดค่าธรรมเนียมชดเชยค่าน้ ามัน
(Fuel Surcharge) ค่าธรรมเนียมการเสีย่ งภัย (War Risk Surcharge) และค่าธรรมเนียมอื่นๆ อันเป็ นการละเมิดต่อกฎหมาย
ป้องกันการค้าทีไ่ ม่เป็ นธรรมของประเทศสหรัฐอเมริกา (คือ Sherman Antitrust Act of 1890 และ Clayton Antitrust Act of 1914)
และกฎหมายประชาคมยุโรป (EU Law) ทาให้กลุ่มผู้ใช้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศได้รบั ความเสียหาย จึงขอให้ศาลมีคา
พิพากษาให้บริษัทฯ และสายการบินอื่นชดใช้ค่ าเสียหายที่เกิดขึ้น โดยขณะยื่นฟ้องนัน้ โจทก์แต่ ละรายยังไม่ ได้ระบุ ยอด
ค่าเสียหายทีเ่ รียกร้อง
ปจั จุบนั บริษทั ฯ ได้ทาสัญญาประนีประนอมยอมความกับโจทก์ เป็ นเงิน 3,500,000 เหรียญสหรัฐ และได้ชาระเงินให้
โจทก์แล้ว และศาลได้มคี าพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความแล้ว อย่างไรก็ตาม มีโจทก์บางส่วนไม่เข้าร่วมในการ
ประนีประนอมยอมความ ซึง่ โจทก์สว่ นนี้ยงั มีสทิ ธิตามกฎหมายทีจ่ ะฟ้องร้องบริษทั ฯ เองได้โดยตรง
3. ข้อพิ พาทในนครลอสแองเจลิ สและนครซานฟรานซิ สโก ประเทศสหรัฐอเมริกา
บริ ษั ท ฯ ถู ก กลุ่ ม ผู้ โ ดยสารร่ ว มกัน ฟ้ องร้ อ งต่ อ ศาลนครลอสแองเจลิ ส จ านวน 2 คดี และศาลนครซานฟราน
ซิสโกจานวน 17 คดี รวมเป็ น 19 คดี กล่าวหาว่า บริษทั ฯ ร่วมกับสายการบินอื่นรวม 12 สายการบิน กาหนดอัตราค่าโดยสารและ
ค่าธรรมเนียมพิเศษต่างๆ สาหรับเส้นทางข้ามมหาสมุทรแปซิฟิก (Trans-Pacific) อันเป็ นการละเมิดกฎหมายป้องกันการค้าทีไ่ ม่
เป็ นธรรมของประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า ท าให้ ก ลุ่ ม ผู้ โ ดยสารได้ ร ั บ ความเสี ย หาย ต่ อ มาศาลมี ค าสัง่ ให้ ศ าลนครซาน
ฟรานซิสโกพิจารณาเป็ นคดีเดียว โดยยังไม่มกี ารระบุจานวนทุนทรัพย์ทฟ่ี ้ องร้องจนกว่าศาลจะชีข้ าดว่าบริษทั ฯ เป็ นฝา่ ยผิด
ปจั จุบนั บริษทั ฯ ได้ตกลงประนีประนอมยอมความกับโจทก์เป็ นเงินจานวน 9.7 ล้านเหรียญสหรัฐ รวมค่าใช้จ่ายในการ
Notice ให้แก่กลุ่มโจทก์ทงั ้ หมด (Class Action) และค่าทนายความของโจทก์แล้ว โดยบริษัทฯ สามารถแบ่งชาระเงินในการ
ประนีประนอมยอมความเป็ น 2 งวด อย่างไรก็ตาม สัญญาประนีประนอมยอมความจะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากศาล Federal
Court เมืองซานฟรานซิสโก มลรัฐแคลิฟอร์เนี ย ประเทศสหรัฐอเมริกา ก่ อนที่การประนี ประนอมยอมความจะมีผลบังคับ
ตามกฎหมาย ส่วนการชาระเงินตามสัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าวเป็ นการชาระเงินเข้าบัญชี Escrow ซึง่ Escrow
Agent จะทาการโอนให้แก่โจทก์ได้ต่อเมื่อศาลมีคาพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความแต่หากศาลไม่มคี าพิพากษา
ดังกล่าวก็จะต้องโอนเงินคืนให้แก่บริษทั ฯต่อไป
ทัง้ นี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินในการประนี ประนอมยอมความงวดที่ 1 และงวดที่ 2 เข้าบัญชี Escrow ตามสัญญา
ประนีประนอมยอมความแล้ว
4. การดาเนิ นการกับบริษทั ฯ โดยกระทรวงยุติธรรมของประเทศสหรัฐอเมริกา
กระทรวงยุตธิ รรมของประเทศสหรัฐอเมริกา (Department of Justice : DOJ) ได้ดาเนินการตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานและข้อมูลต่างๆ เกีย่ วกับธุรกิจการขนส่งสินค้าทางอากาศ และธุรกิจการขนส่งผูโ้ ดยสารทางอากาศ ของบริษัทฯ
ส่วนที่ 1-5 หน้าที่ 2
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เพื่อให้คณะลูกขุน (Grand Jury) พิจารณาว่าจะฟ้องร้องบริษทั ฯ หรือไม่ ปจั จุบนั บริษทั ฯ ไม่ได้รบั การติดต่อใดๆ จาก DOJ
จึงคาดว่า DOJ น่าจะยุตกิ ารดาเนินคดีกบั บริษทั ฯ แล้ว
ในกรณี ท่ีมีก ารตัด สิน หรือ ชี้ข าดว่ า บริษัท ฯ เป็ น ฝ่ า ยผิด ในคดีน้ี ศาลจะได้ก าหนดจ านวนเงิน ค่ า ปรับ ต่ อ ไป
ซึง่ กฎหมายได้มกี ารกาหนดโทษทีเ่ กีย่ วข้องไว้ ดังต่อไปนี้
 ค่าปรับเป็ นจานวน 100 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 2 เท่าของผลประโยชน์ทไ่ี ด้รบั จากการกระทาความผิด (แล้ว แต่
จานวนใดจะสูงกว่า)
 ศาลอาจมีคาสังคุ
่ มประพฤติ (Probation Order) ต่างๆ ได้ อย่างน้อย 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี เช่น สังให้
่ บริษัทฯ
กาหนดมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการละเมิดกฎหมาย Antitrust อีกในอนาคต เป็ นต้น
 ศาลอาจมีคาสังให้
่ ชดเชยความเสียหายในกรณีทม่ี ผี เู้ สียหายจากการกระทาความผิด
 ศาลอาจมีคาสังจ
่ าคุกสาหรับบุคคลธรรมดา หากปรากฏว่าได้มกี ารกระทาความผิดในนามส่วนตัว (จาคุก ไม่ เ กิ น
10 ปี และ/หรือปรับไม่เกิน 1,000,000 เหรียญสหรัฐ)
ทัง้ นี้ สายการบินจานวนหนึ่งได้ถูกดาเนินคดีและถูกปรับ เนื่องจากผลของการสอบสวนในลักษณะเดียวกันนี้ รวมทัง้
พนักงานของสายการบินบางแห่งก็ได้ถูกดาเนินคดี ถูกปรับ และ/หรือถูกตัดสินจาคุก ด้วยเช่นเดียวกัน
5. ข้อพิ พาทในประเทศนิ วซีแลนด์
New Zealand Commerce Commission (NZCC) ได้ย่นื ฟ้องบริษัทฯ และสายการบินอื่นอีก 13 สายการบิน
ณ ศาลเมืองโอ๊คแลนด์ กล่าวหาว่าบริษทั ฯ ร่วมกับสายการบินอื่นกาหนดค่าธรรมเนียมชดเชยน้ ามัน (Fuel Surcharge) และ
ค่าธรรมเนียมการรักษาความปลอดภัย (Security Surcharge) อันเป็ นการละเมิดกฎหมายพาณิชย์ (Commerce Act) ของประเทศ
นิวซีแลนด์ โดยขอให้ศาลมีคาพิพากษาให้บริษทั ฯ ชาระค่าปรับและค่าใช้จ่ายตามกฎหมาย แต่ขณะทีย่ ่นื ฟ้องทาง NZCC ยัง
ไม่ได้ระบุยอดค่าปรับและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกร้องมา
ปจั จุบนั บริษัทฯ ได้ตกลงประนีประนอมยอมความกับ New Zealand Commerce Commission (NZCC) เป็ นที่
เรียบร้อยแล้ว และเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556 ศาลประเทศนิวซีแลนด์ได้มคี าพิพากษาตามแนวทางของการเจรจาประนีประนอม
ทีบ่ ริษทั ฯ และ NZCC ได้ตกลงกัน โดยศาลได้อนุ ญาตให้บริษทั ฯ ชาระค่าปรับให้แก่ทางการของประเทศนิวซีแลนด์เป็ นจานวน
เงิน 2.7 ล้านเหรียญนิวซีแลนด์ และค่าใช้จ่ายทนายความของคณะกรรมการ NZCC จานวน 259,079.18 เหรียญนิวซีแลนด์
รวมทัง้ สิน้ เป็ นจานวน 2,959,079.18 เหรียญนิวซีแลนด์ โดยสามารถแบ่งชาระค่าปรับเป็ น 4 งวดในระยะเวลา 18 เดือน ทัง้ นี้
บริษทั ฯ ได้จ่ายชาระค่าปรับทัง้ 4 งวด ตามสัญญาประนีประนอมยอมความแล้ว
6. ข้อพิ พาทในประเทศออสเตรเลีย
Australian Competition and Consumer Commission (ACCC) ได้ย่นื ฟ้องบริษทั ฯ โดยกล่าวหาว่าบริษทั ฯ
ร่วมกับสายการบินอื่นกาหนดค่าธรรมเนียมชดเชยค่าน้ ามัน (Fuel Surcharge) และค่าธรรมเนียมการรักษาความปลอดภัย
(Security Surcharge) ในลักษณะทีข่ ดั กับกฎหมาย Trade Practices Act 1974 ทัง้ นี้ ในขณะที่ย่นื ฟ้องทาง ACCC
ยังไม่ได้ระบุยอดค่าปรับและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกร้อง
ปจั จุบนั บริษทั ฯ ได้ตกลงประนีประนอมยอมความกับ Australian Competition and Consumer Commission (ACCC)
เป็ น เงิน ค่ า ปรับ จ านวน 7,500,000 เหรีย ญออสเตรเลีย พร้ อ มค่ า ทนายความของ ACCC จ านวน 500,000 เหรีย ญ
ออสเตรเลีย รวมเป็ นเงินทัง้ สิ้น 8,000,000 เหรียญออสเตรเลีย เป็ นที่เรียบร้อยแล้ว และเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2555
ศาลได้มคี าพิพากษาให้ประนีประนอมยอมความตามที่บริษทั ฯ และ ACCC ตกลงกันแล้ว โดยบริษัทฯสามารถผ่อนชาระ
ค่าปรับได้เป็ นจานวน 7 งวด ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ทัง้ นี้ บริษัทฯ ได้จ่ายชาระค่าปรับงวดที่ 1 ถึงงวดที่ 5 ตามสัญญา
ประนีประนอมยอมความแล้ว
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7. ข้อพิ พาทในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
กรณีทบ่ี ริษทั ฯ ถูกตรวจสอบโดยทางการของสาธารณรัฐเกาหลี Korea Fair Trade Commission (KFTC) เมื่อวันที่ 30
พฤศจิกายน 2553 บริษทั ฯ ได้รบั คาตัดสินฉบับทางการ โดย KFTC มีคาสังปรั
่ บบริษทั ฯ เป็ นเงินจานวน ทัง้ สิน้ 2,877,000,000
วอน แต่ไม่ดาเนินคดีอาญากับบริษทั ฯ และพนักงานทีเ่ กีย่ วข้อง และบริษทั ฯ ได้ย่นื อุทธรณ์คาตัดสินของ KFTC Commissioners
ต่อศาล ผลปรากฏว่า ศาลมีคาสังยกอุ
่ ทธรณ์ของบริษทั ฯ ทัง้ เส้นทางการบินออกจากสาธารณรัฐเกาหลีและเส้นทางการบินออก
จากเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ซึง่ บริษทั ฯ ได้ย่นื ฎีกาต่อศาล
ปจั จุบนั ศาลฎีกาสาธารณรัฐเกาหลีได้มคี าตัดสินยืนตามคาตัดสินของศาลอุทธรณ์ (Seoul High Court) ทัง้ กรณีเส้นทาง
การบินออกจากสาธารณรัฐเกาหลี และเส้นทางการบินออกจากเขตบริหารพิเศษฮ่องกงไปยังสาธารณรัฐเกาหลี กล่าวคือ ให้บริษทั ฯ
ชาระค่าปรับ จานวน 2,198,000 วอน สาหรับเส้นทางการบินออกจากสาธารณรัฐเกาหลี และชาระค่าปรับจานวน 679,000,000 วอน
สาหรับเส้นทางการบินออกจากเขตบริหารพิเศษฮ่องกง พร้อมชาระค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีชนั ้ อุทธรณ์และชัน้ ฎีกาให้แก่ KFTC
จานวน 36,611,290 วอน ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้ชาระค่าปรับและค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีตามคาพิพากษาศาลฎีกาให้แก่ KFTC แล้ว
นอกจากคดี 7 คดีขา้ งต้น ปจั จุบนั บริษทั ฯ มีขอ้ พิพาทกรณี Antitrust เพิม่ อีก 2 กรณี ได้แก่
- กรณีบริษทั ฯ ถูกสายการบิน British Airways ซึง่ เป็ นจาเลยในคดี Cargo Civil Class Action ในประเทศอังกฤษ
ร้องขอใช้สทิ ธิไล่เบีย้
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 บริษัทฯ ได้รบั หนังสือจากทนายความในประเทศอังกฤษของสายการบิน British
Airways แจ้งว่า สายการบิน British Airways ซึ่งเป็ นจาเลยในคดี Civil Class Action ในประเทศอังกฤษ และถูกฟ้องให้
ชดใช้ค่าเสียหายจากการกาหนดราคาค่าธรรมเนียมพิเศษ (Fuel Surcharge และ Security Surcharge) ในช่วงระหว่างปี
2542-2550 ได้ย่นื คาร้องต่อศาลขอใช้สทิ ธิไล่เบีย้ สายการบินอื่นๆ จานวน 18 ราย รวมทัง้ บริษทั ฯ ในวันที่ 28 พฤศจิกายน
2556 ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ไม่ใช่ค่คู วามหลักในคดี คดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล
- กรณีบริษทั ฯ ถูกฟ้องในคดี Cargo Civil Case ในสาธารณรัฐเกาหลี
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2557 บริษัทฯ ได้ร ับแจ้งเรื่องนี้ จากส านักงานสาขาของบริษัทฯ ในสาธารณรัฐเกาหลีว่ า
กลุ่มบริษทั แอลจี ได้แก่ LG Chemical, LG Electronics, LG Display และ LG Life Science ได้ย่นื ฟ้องคดีแพ่งต่อสายการบิน
จานวน 12 ราย รวมทัง้ บริษัท ฯ ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 เพื่อเรียกร้องค่าเสียหายจากการร่วมกันกาหนดราคา Fuel
surcharge ระหว่างสายการบินต่างๆ ในช่วงระหว่างปี พ.ศ.2546-2550 โดยกลุ่มบริษทั แอลจีได้ระบุจานวนทุนทรัพย์ในคาฟ้อง
เป็ นเงินจานวน 404,000,000 วอน พร้อมดอกเบีย้ (ประมาณ 12 ล้านบาท) และได้สงวนสิทธิในการแก้
ไขคาฟ้องเพื่อเพิม่ เติม
์
จานวนทุนทรัพย์หากกลุ่มบริษทั แอลจีสามารถพิสจู น์ได้ในภายหลัง ขณะนี้คดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล
การตัง้ สารองความเสียหาย
ทัง้ นี้ ในคราวประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 10/2554 วันที่ 19 สิงหาคม 2554 มีมติอนุ มตั ใิ ห้เปลีย่ นสกุลเงินทีใ่ ช้
ในการตัง้ สารองความเสียหาย และค่าปรับจากสกุลเงินบาทเป็ นสกุลเงินต่างประเทศตามภาระสัญญาทีจ่ ะต้องชาระในอนาคต
โดยใช้อตั ราแลกเปลีย่ นปจั จุบนั จากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันสิน้ งวดบัญชี
โดยในการประเมินค่าเสียหายดังกล่าว บริษทั ฯ กาหนดแนวทางในการประมาณการ ดังนี้
1. การปรับปรุงประมาณการความเสียหายและค่าปรับข้างต้น เป็ นการประเมินจากความคืบหน้าและแนวทางของคดี
ต่างๆ ซึง่ มีความชัดเจนขึน้ ตลอดจนพิจารณาจากโอกาสทีบ่ ริษทั ฯ อาจถูกกล่าวหาจากทางการของแต่ละประเทศทีม่ กี ารสอบสวน
ประกอบกับอัตราค่าปรับขัน้ ต่าทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ในกรณีทม่ี กี ารชีข้ าดหรือพิพากษาว่า บริษทั ฯ ได้กระทาความผิดตามทีถ่ ูกกล่าวหา
หรือตามทีถ่ ูกฟ้องร้องจริง และปรับปรุงอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราระหว่างประเทศให้สอดคล้องกับปจั จุบนั มากขึน้
2. จานวนประมาณการความเสีย หาย และค่า ปรับ ข้า งต้น เป็ น การประมาณจากฐานค่า ปรับ ของทางการแต่
ละประเทศที่ม ีก ารสอบสวนและฟ้ อ งร้อ งรวมตลอดถึง ประมาณการเบื้อ งต้น ของค่า เสีย หายคดีแ พ่ง กรณี Civil Class
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Action ในประเทศสหรัฐอเมริกา ถึงแม้คดีแพ่งดังกล่าวยังไม่ปรากฏทุนทรัพย์ของคดีในคาฟ้องซึง่ โจทก์มหี น้าทีจ่ ะต้องพิสูจน์
ความเสียหาย
3. การชีข้ าดหรือการตัดสินในคดีต่างๆ จะเกิดขึน้ ในปี ต่อจากนี้ซง่ึ อาจเกิดขึน้ ไม่พร้อมกัน
4. การประมาณการดังกล่าวอาจคลาดเคลื่อนจากความเป็ นจริงในสาระสาคัญเนื่องจาก
4.1 ในประเทศที่มีการสอบสวนโดยที่ย ังไม่มีการกล่าวหาว่ า บริษัทฯ ได้กระท าผิดกฎหมายนัน้ ยังไม่ปรากฏ
ข้อ เท็จ จริ งที่ แ น่ ช ัด ว่ า จะมี ก ารกล่ า วหาหรื อ ไม่ ถ้ ามี ก ารกล่ าวหาจะระบุ ว่ า ท้ อ งที่ ใดบ้ างที่ บ ริษั ท ฯ กระท าผิ ด ดัง นั ้น
จึงยังไม่สามารถทราบจานวนรายรับของบริษัทฯ ในท้องที่ดงั กล่าวในอันที่จะถูกนาไปเป็ นหลักฐานในการคานวณค่าปรับหรือ
ค่าเสียหายได้
4.2 การก าหนดค่า ปรับ และค่า เสีย หายเป็ น ดุล ยพิน ิจ ของผู ้ชี ้ข าดห รือ ผู ้ต ดั สิน โดยอาจจะพิจ ารณา
ข้อเท็จจริงอื่นๆ ในคดีประกอบด้วย
4.3 ก่อนมีการชี้ขาดหรือตัดสิน อาจมีการตกลงหรือประนีประนอมในเรื่องค่าปรับหรือค่าเสียหายได้ ทัง้ นี้
จะขึน้ อยู่กบั นโยบายของแต่ละประเทศและรูปคดีท่เี กิดขึน้
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2552 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มกี ารมอบหมายให้คณะกรรมการดาเนินการกรณีการ
สอบสวน การกล่าวหา และการฟ้องร้องคดีเกี่ยวกับการกระทาผิดต่อกฎหมายแข่งขันทางการค้า ซึ่งมีกรรมการประกอบด้วย
กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ ผูบ้ ริหารระดับสูงทีเ่ กีย่ วข้องของบริษทั ฯ ผูแ้ ทนกระทรวงคมนาคม ผูแ้ ทนกระทรวงการต่ างประเทศ
ผูแ้ ทนกระทรวงพาณิชย์ ผูแ้ ทนสานักงานอัยการสูงสุด เป็ นต้น ทาหน้าทีพ่ จิ ารณาหลักเกณฑ์การตัง้ สารองค่าเสียหายและค่าปรับ
รวมทัง้ วิธีการตัง้ สารองทางบัญชี เพื่อให้เกิดความมันใจว่
่ า การประมาณการหนี้สนิ ที่เกิดขึ้นใกล้เคียงกับความเป็ นจริงและ
เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ของบริษทั ฯ มากทีส่ ดุ โดยให้เริม่ ตัง้ แต่ปี 2553 เป็ นต้นไป และต่อมาบริษทั ฯ ได้มกี ารแต่งตัง้
คณะกรรมการด้านกฎหมายพิจารณาแนวทางและนโยบายในการดาเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการกระทาผิดกฎหมายแข่งขัน
ทางการค้า ในภู มิภาคต่ างๆ ให้มีความสอดคล้องกัน เพื่อประโยชน์ สู งสุ ดของบริษัทฯ และก าหนดนโยบายเพื่อป้ องกัน
มิให้มกี ารปฏิบตั ิงานที่อาจเป็ นความผิดในเรื่องดังกล่าว ทัง้ นี้ บริษัทฯ จะทาการพิจารณาปรับปรุงการตัง้ สารองค่าปรับและ
ค่าเสียหายกรณี Antitrust ให้สอดคล้องกับคาตัดสินในแต่ละกรณี เพื่อให้เกิดความมันใจต่
่ อผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ว่าบริษทั ฯ ได้ตงั ้
สารองค่ าปรับและค่ าเสียหาย กรณี Antitrust ไว้อย่ างพอเพียงตามสมควร และสถานะทางการเงินของบริษัทฯ จะไม่ ถู ก
กระทบกระเทือนอย่างมีนยั สาคัญในกรณีทม่ี คี าตัดสินในภูมภิ าคอื่นๆ เกิดขึน้
ค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างทนายความเพื่อแก้ต่างคดี Antitrust/Competition Law
สาหรับในการดาเนินการเพื่อแก้ต่างคดี Antitrust/Competition Law ในแต่ละภูมภิ าคนัน้ บริษทั ฯ ได้ทาการว่าจ้าง
สานักงานทนายความชัน้ นาที่มปี ระสบการณ์และความเชี่ยวชาญในภูมภิ าคนัน้ ๆ เป็ นผู้รบั ผิดชอบในการแก้ต่างคดีโดยค่า
ทนายความที่แต่ละสานักงานเรียกเก็บจากบริษัทฯ นัน้ จะคิดคานวณตามชัวโมงที
่
่ทางานจริงของทนายความแต่ ละคน ตามอัตราค่า
ทนายความทีต่ กลงกัน

ส่วนที่ 1-5 หน้าที่ 5

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

6 ข้อมูลทัวไปและข้
่
อมูลสำคัญอื่น
6.1 ข้อมูลทัวไป
่
บริษทั ทีอ่ อกหลักทรัพย์ :
ประเภทธุรกิจ
ทีต่ งั ้ สานักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริษทั
Home Page
โทรศัพท์
THAI Contact Center

:
:
:
:
:
:

บริษทั การบินไทย จากัด (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 2557 บริษทั ฯ มีทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้วดังนี้
ทุนจดทะเบียน 2,698,900,950 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท รวมมูลค่า 26,989,009,500 บาท
ทุนชาระแล้ว 2,182,771,917 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท รวมมูลค่า 21,827,719,170 บาท

ส่วนที่ 1-6 หน้าที่ 1

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

ข้อมูลนิ ติบคุ คลที่ บริ ษทั ถือหุ้นมำกกว่ำร้อยละ 10
ชื่อบริษทั
ประเภทธุรกิ จ

บริษทั ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อสี ต์เอเชีย จากัด
อาคารดิออฟฟิศเศสเแอทเซ็นทรัลเวิลด์ 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 จากัด (มหาชน)
183 อาคารรัจนาการ ชัน้ 17 ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2627-2678 โทรสาร 0-228-6944
บริษทั วิงสแปน เซอร์วสิ เซส จากัด
89 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร
กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2545-1267 โทรสาร 0-2545-1535

ชนิ ดของ
หุ้น

ทุนจด
ทะเบียน
ชำระแล้ว
(ล้ำน
บำท)

สัดส่วน
กำรถือหุ้น
(%)

บริการด้านคอมพิวเตอร์
สาหรับการสารองทีน่ งั ่
โดยสารและบริการเดินทาง
อื่นๆ ให้กบั ตัวแทนจาหน่าย

สามัญ

15.00

55.00

บริการขนส่งผูโ้ ดยสารทาง
อากาศ

สามัญ

625.00

39.20

บริหารจัดการเรือ่ งบุคลากร
ให้กบั บริษทั ฯ

สามัญ

2.00

49.00
(มีอานาจ
ควบคุม)

บริษทั ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จากัด
บริการฝึกอบรมด้านการบิน
89 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร
กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2545-4603 โทรสาร 0-2545-4602
บริษทั ทัวร์เอือ้ งหลวง จากัด
บริการท่องเทีย่ วและ
89 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร
กิจกรรมท่องเทีย่ ว
กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2356-2888 โทรสาร 0-2288-7158
บริษทั ไทยสมายล์แอร์เวย์ จากัด
บริการขนส่งผูโ้ ดยสารและ
ชัน้ 17 ยูนิต 1704, 1705-1708A
สินค้า
อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์
เลขที่ 89 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กทม. 10400
โทรศัพท์ 0-2117-8800 โทรสาร 0-2117-8895-6
บริษัท ดอนเมือ ง อิน เตอร์ เ นชัน่ แนลแอร์พ อร์ ต โรงแรมและร้านอาหาร
โฮเต็ล จากัด
333 หมู่ 10 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกนั
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ 0-2566-1020-1 โทรสาร 0-2566-1941
บริษทั ครัวการบินภูเก็ต จากัด
ครัวการบิน
10/3 หมู่ 6 ถนนสนามบิน ตาบลไม้ขาว
อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
โทรศัพท์ (076) 327-497-502
โทรสาร (076) 327-123-4

สามัญ

2.00

49.00
(มีอานาจ
ควบคุม)

สามัญ

1.00

ถือหุน้ ผ่านบริษทั
วิงสแปนเซอร์วสิ เซส
49.00
(มีอานาจควบคุม)

สามัญ

1,800.00

100.00

สามัญ

120.00

40.00

สามัญ

100.00

30.00

ส่วนที่ 1-6 หน้าที่ 2

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

ชนิ ดของ
หุ้น

ทุนจด
ทะเบียน
ชำระแล้ว
(ล้ำน
บำท)

สัดส่วน
กำรถือหุ้น
(%)

โรงแรม

สามัญ

937.50

24.00

คลังเชือ้ เพลิงและบริการ
เติมเชือ้ เพลิงให้แก่เครือ่ งบิน

สามัญ

510.00

22.59

โรงแรมและร้านอาหาร

สามัญ

1,017.78

30.00

ชื่อบริษทั
ประเภทธุรกิ จ

บริษัท โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) จากัด
(มหาชน)
2 ตรอกกัปตันบุช ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0-2266-0123 โทรสาร 0-2236-8320
บริษัท บริก ารเชื้อ เพลิง การบิน กรุ ง เทพ จ ากัด
(มหาชน)
171/2 ถนนกาแพงเพชร 6 แขวงดอนเมืองเขต
ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ 0-2834-8900 โทรสาร 0-2834-8999
บริษทั โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ จากัด
999 อาคารโรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ
หมู่ 1 ตาบลหนองปรือ อาเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2131-1111 โทรสาร 0-2131-1188

แบบ 56-1

บุคคลอ้ำงอิ ง
นายทะเบียนหลักทรัพย์ (หุน้ สามัญ)

:

บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
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 1/2548

:

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2626-7506-7 โทรสาร 0-2626-7542

นายทะเบียนหุน้ กูค้ รัง้ ที่ 1/2548,
หุน้ กูค้ รัง้ ที่ 1/2555,
หุน้ กูค้ รัง้ ที่ 1/2556,
หุน้ กูค้ รัง้ ที่ 2/2556,
และหุน้ กูค้ รัง้ ที่ 1/2557

:

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
ฝา่ ยปฏิบตั 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 3

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

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

:

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2626-7506-7 โทรสาร 0-2626-7542

นายทะเบียนหุน้ กูค้ รัง้ ที่ 1/2554,
หุน้ กูค้ รัง้ ที่ 2/2554,
และหุน้ กูค้ รัง้ ที่ 2/2555

:

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2626-7506-7 โทรสาร 0-2657-3333

นายทะเบียนหุน้ กูค้ รัง้ ที่ 3/2555,
และหุน้ กูค้ รัง้ ที่ 2/2557

:

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2296-5557 โทรสาร 0-2683-1297

ผูส้ อบบัญชี

:

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

ส่วนที่ 1-6 หน้าที่ 4

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

ส่วนที่ 3
ฐานะการเงิ นและผลการดาเนิ นงาน
13. ข้อมูลทางการเงิ นที่สาคัญ
ข้อมูลทางการเงิ นโดยสรุป
งบการเงิ นรวม
ปี 2557
งบกำไรขำดทุน
รายได้รวม *
ค่าใช้จ่ายรวม
กาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
กาไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนทีเ่ ป็นของบริษทั ใหญ่
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ
งบดุล
รวม สินทรัพย์
รวมหนี้สนิ
รวมส่วนของผูถ้ อื หุน้
หุ้น
จานวนหุน้ สามัญทีอ่ อกและชาระแล้ว
มูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้
กาไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุน้
เงินปนั ผลจ่ายต่อหุน้
อัตราส่วนทางการเงิ น
อัตรากาไร (ขาดทุน) สุทธิต่อรายได้รวม
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม(1)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (2)
อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (3)

ปี 2556

ปี 2555

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

203,889
220,627
(16,738)
(15,612)
(15,573)

207,711
220,640
(12,929)
(12,047)
(12,000)

216,743
209,639
7,104
6,229
6,510

(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)

307,267
265,971
41,296

307,085
250,166
56,919

304,096
234,278
69,818

(ล้านหุน้ )
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2,182.77
10.00
(7.15)
-

2,182.77
10.00
(5.52)
-

2,182.77
10.00
2.85
0.50

(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(เท่า)

(7.6)
(3.5)
(31.7)
4.7

(5.8)
(2.3)
(19.0)
3.1

3.0
4.5
9.8
2.3

หมายเหตุ :
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 ผลประโยชน์ของพนักงานถือปฏิบตั กิ บั งบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีทเ่ี ริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 เป็ นต้นไป
(1) อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ เท่ากับ กาไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี /สินทรัพย์รวมเฉลีย่
(2) อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ เท่ากับ กาไรสุทธิ/ส่วนของผูถ้ อื หุน้ เฉลีย่
(3) อัตราส่วนหนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบี้ยต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ เท่ากับ (เงินกูย้ มื ระยะสัน้ +เงินกูย้ มื ระยะยาวรวมส่วนทีถ่ งึ กาหนดชาระภายใน 1 ปี )/ส่วนของผูถ้ อื หุน้

*

รายได้รวม รวมผลกาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ

ส่วนที่ 3-13 หน้าที่ 1

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

ตารางสรุปงบการเงิ นรวมสาหรับระยะ 3 ปี ที ผ่ ่านมา
หน่ วย : ล้านบาท

รายการ

ปี 2557

ปี 2556

ปี 2555

งบกาไรขาดทุน :
ค่าโดยสารและน้าหนักส่วนเกิน
ค่าระวางขนส่ง

154,881

172,335

173,458

22,848

23,554

25,857

ค่าไปรษณียภัณฑ์
กิจการอื่นๆ

753

961

907

9,885

9,487

8,901

ดอกเบีย้ รับและรายได้อ่นื

2,899

5,269

4,407

191,266

211,606

213,530

ค่าน้ามันเครือ่ งบิน

79,231

80,525

80,179

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน*

31,274

33,109

32,087

ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับการบิน

42,140

41,182

39,628

ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่าย

20,535

20,026

20,524

ค่าเช่าเครือ่ งบินและอะไหล่

6,593

4,699

4,552

ค่าสินค้าและพัสดุใช้ไป

8,257

9,625

9,530

ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด

8,920

9,496

6,833

493

629

893

6,342

5,426

771

ค่าใช้จ่ายอื่น

10,846

10,702

9,169

ดอกเบีย้ จ่ายและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

(6,627)

9,116

2,260

รวมค่าใช้จ่าย

208,004

224,535

206,426

กาไร (ขาดทุน) ก่อนหักภาษีเงินได้

(16,738)

(12,929)

7,104

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้สุทธิ

(1,165)

(929)

594

39

47

281

(15,612)

(12,047)

6,229

จานวนหุน้ ทีอ่ อกและเรียกชาระแล้ว (ล้านหุน้ )

2,183

2,183

2,183

กาไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุน้ (บาท)

(7.15)

(5.52)

2.85

รวมรายได้

ค่าใช้จ่ายด้านการประกันภัย
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเครือ่ งบินและสินทรัพย์

กาไรสุทธิส่วนทีเ่ ป็นของผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อย
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ

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

ส่วนที่ 3-13 หน้าที่ 2

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

หน่ วย : ล้านบาท

รายการ

ปี 2556

ปี 2555

8,240
6,019

24,798
25,734

30,693
31,163

(8,566)

(29,163)

(18,597)

864

557

183

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

(6,122)

(27,220)

(14,764)

เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินกูร้ ะยะสัน้

23,300

-

-

3,480

6,443

6,830

เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินกูย้ มื ระยะยาว

(8,962)

(7,399)

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน

12,199

(7,364)

(13,280)
(12,426)

EBITDAR (1)

10,182

27,174

35,574

5.82

12.84

16.66

งบกระแสเงิ นสด :
กาไรจากการดาเนินงานก่อนการเปลีย่ นแปลง
ในสินทรัพย์และหนี้สนิ ดาเนินงาน
เงินสดสุทธิได้มาในกิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์
เงินสดรับจากการจาหน่ายสินทรัพย์

เงินสดรับ (จ่าย) จากหุน้ กู้

EBITDAR ต่อหุน้ (บาท)

ปี 2557
2555

หมายเหตุ :
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 ผลประโยชน์ของพนักงานถือปฏิบตั กิ บั งบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีทเ่ี ริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 เป็ นต้นไป
(1)
EBITDAR เท่ากับ EBITDA + ค่าเช่าเครื่องบินและอะไหล่
EBITDA หมายถึง รายได้-ค่าใช้จ่าย(ไม่รวมต้นทุนทางการเงิน ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย กาไร(ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลีย่ น และผล
(1) อยค่าของสินทรัพย์และเครื่องบิน
ขาดทุนจากการด้
EBITDAR เท่ากับ EBITDA + ค่าเช่าเครือ่ งบินและอะไหล่

(7 ) อัตราส่วนความสามารถในการชาระดอกเบี้ย เท่ากับ กาไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี กาไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลีย่ น ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่าย (EBITDA) /ดอกเบี้ยจ่าย

หน่ วย : ล้านบาท

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

ปี 2557
23,347
64,285
224,021
307,267
102,109
146,875
265,971
21,828
41,296

ปี 2556

ปี 2555

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

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 ผลประโยชน์ของพนักงานถือปฏิบตั กิ บั งบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีทเ่ี ริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554
เป็ นต้นไป และปี 2553 ได้ปรับผลกระทบทีเ่ กิดจากการนามาตรฐานการบัญชีทอ่ี อกใหม่มาใช้เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบกันได้

ส่วนที่ 3-13 หน้าที่ 3

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

อัตราส่วนทางการเงิ นสาหรับระยะ 3 ปี ที่ ผ่านมา
รายการ
อัตราส่วนสภาพคล่อง :
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) (1)
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลีย่ (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลีย่ (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)
ระยะเวลาชาระหนี้ (วัน)
Cash Cycle (วัน)
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทากาไร :
อัตรากาไรขันต้
้ น (%)
อัตรากาไรจากการดาเนินงาน (%)(2)
อัตรารายได้อ่นื (%)
อัตราส่วนเงินสดต่อการทากาไร (%)
อัตรากาไรสุทธิ (%) (3)
อัตราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้ (%)(4)
อัตราส่วนแสดงประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นงาน :
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)(5)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)
อัตราส่วนวิ เคราะห์นโยบายทางการเงิ น :
อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (เท่า) (6)
อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบีย้ (เท่า) (7)
อัตราส่วนความสามารถชาระภาระผูกพัน (เท่า) (8)
ั (%)
อัตราการจ่ายปนผล

ปี 2557

ปี 2556

ปี 2555

1.11
0.36
0.07
12.82
28.08
24.14
14.91
30.37
11.85
31.14

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

10.82
(9.66)
1.28
-33.07
(8.14)
(31.71)

17.72
(1.40)
1.76
-1031.68
(5.67)
(19.04)

20.21
2.94
1.09
483.18
3.05
9.76

(3.47)
2.16
0.66

(2.25)
3.55
0.69

4.48
12.63
0.74

4.65
0.59
0.32
-

3.10
3.71
0.87
-

2.27
5.32
1.43
17.52

หมายเหตุ :
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 ผลประโยชน์ของพนักงานถือปฏิบตั กิ บั งบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีทเ่ี ริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 เป็ นต้นไป
(1) อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่ากับ สินทรัพย์หมุนเวียน / หนี้สนิ หมุนเวียน (ไม่รวมหนี้สนิ ระยะยาวทีถ่ งึ กาหนดชาระภายใน
หนึ่งปี และรายรับด้านการขนส่งทีย่ งั ไม่ถอื เป็ นรายได้)
(2) อัตรากาไรจากการดาเนินงาน เท่ากับ (รายได้จากการขายและให้บริการ - ค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงาน) / รายได้จากการขายและให้บริการ
(3) อัตรากาไรสุทธิ เท่ากับ กาไรสุทธิ / รายได้จากการขายและให้บริการ
(4) อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ เท่ากับ กาไรสุทธิ / ส่วนของผูถ้ อื หุน้ เฉลี่ย
(5) อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ เท่ากับ กาไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี /สินทรัพย์รวมเฉลี่ย
(6) อัตราส่วนหนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบี้ยต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ เท่ากับ (เงินกูย้ มื ระยะสัน้ +เงินกูย้ มื ระยะยาวรวมส่วนที่ถงึ กาหนดชาระ
ภายใน 1 ปี )/ส่วนของผูถ้ อื หุน้
(7) อัตราส่วนความสามารถในการชาระดอกเบี้ย เท่ากับ กาไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี กาไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลีย่ น ค่าเสื่อมราคาและค่าตัด
จาหน่าย(EBITDA) /ดอกเบี้ยจ่ายเครื่องบินและอะไหล่)
(8) อัตราส่วนความสามารถในการชาระภาระผูกพันเท่ากับ EBITDA / (การชาระคืนหนี้สนิ ระยะยาว + ดอกเบี้ยจ่าย + ค่าเช่าเครื่องบินและอะไหล่)

ส่วนที่ 3-13 หน้าที่ 4

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

ผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ
ตารางต่อไปนี้แสดงการเปรียบเทียบรายได้และค่าใช้จ่ายของบริษทั ฯ โดยเทียบเป็ นอัตราร้อยละของยอด
รายได้จากการขายหรือการให้บริการในรอบระยะเวลาบัญชี 3 ปี ทผ่ี ่านมา
หน่ วย : ล้านบาท

รายการ
รายได้
รายได้จากค่าโดยสาร
ในภูมภิ าค
ระหว่างทวีป
ในประเทศ
เทีย่ วบินไม่ประจา
รายได้ค่าน้าหนักส่วนเกิน
ค่าระวางขนส่งสินค้าและไปรษณียภัณฑ์
รายได้จากกิจกรรมอื่นๆ
ค่าเงินประกันภัยและค่าธรรมเนียมน้ามัน
เรียกเก็บจากผูโ้ ดยสาร
รวมรายได้จากการขายหรือการให้บริการ
ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงาน
ค่าน้ามันเครือ่ งบิน
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน*
ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับการบิน
ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าเช่าเครือ่ งบินและอะไหล่
ค่าสินค้าและพัสดุใช้ไป
ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด
ค่าใช้จ่ายด้านการประกันภัย
ค่าใช้จ่ายดาเนินงานอื่น
รวมค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
กาไรจากการดาเนินงาน
กาไรสุทธิ

ปี 2557

ปี 2556

ปี 2555

32.37
26.49
5.18
0.18
0.17
8.62
5.25
21.74

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

100.00

100.00

100.00

42.06
16.60
22.37
10.90
3.50
4.38
4.74
0.26
4.85
109.66
(9.66)
(8.29)

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

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

ส่วนที่ 3-13 หน้าที่ 5

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

ผลการดาเนิ นงานในรอบ 5 ปี
ปี 2557
จานวนเครือ่ งบิน
จานวนชัวโมงปฏิ
่
บตั กิ ารบิน
ปริมาณการผลิต
ปริมาณการขนส่ง
อัตราส่วนการบรรทุก
จานวนผูโ้ ดยสาร
ปริมาณทีน่ งั ่
ปริมาณการขนส่งผูโ้ ดยสาร
อัตราส่วนการขนส่งผูโ้ ดยสาร
ปริมาณการผลิตพัสดุภณ
ั ฑ์
ปริมาณการขนส่งพัสดุภณ
ั ฑ์
อัตราส่วนการขนส่งพัสดุภณ
ั ฑ์
จานวนพนักงาน
กาไร(ขาดทุน)ก่อนหักภาษีเงินได้

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

102
370,309
12,346
7,709
62.4
19,096
82,969
57,194
68.9
4,869
2,458
50.5
24,952
(16,738)

ปี 2556
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

นิ ยามศัพท์ทางด้านการบิ น
 ปริมาณการผลิตรวมคิดเป็ น ตัน-กิโลเมตร คือ ระวางบรรทุกของเครื่องบิน คูณ ระยะทางบิน
 ปริมาณการขนส่งรวมคิดเป็ น ตัน -กิโลเมตร คือ น้ าหนักผูโ้ ดยสาร สัมภาระเกินพิกดั พัสดุ และไปรษณียภัณฑ์
คูณ ระยะทางทีข่ นส่ง
 อัตราส่วนการบรรทุก คือ ปริมาณการขนส่ง เทียบเป็ นร้อยละของปริมาณการผลิต
 ปริมาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสารคิดเป็ น ทีน่ ง-กิ
ั ่ โลเมตร คือ จานวนทีน่ งผู
ั ่ โ้ ดยสาร คูณ ระยะทางบิน
 ปริมาณการขนส่งผูโ้ ดยสารคิดเป็ น คน-กิโลเมตร คือ จานวนผูโ้ ดยสาร คูณ ระยะทางทีข่ นส่ง
 อัตราส่วนการขนส่งผูโ้ ดยสาร คือ ปริมาณการขนส่งผูโ้ ดยสาร เทียบเป็ นร้อยละของปริมาณทีน่ งั ่
 ปริมาณการผลิตพัสดุภณ
ั ฑ์คดิ เป็ น ตัน-กิโลเมตร คือ ระวางบรรทุกพัสดุภณ
ั ฑ์ คูณ ระยะทางบิน
 ปริมาณการขนส่งพัสดุภณ
ั ฑ์คดิ เป็ น ตัน-กิโลเมตร คือ น้าหนักพัสดุภณ
ั ฑ์ทท่ี าการขนส่ง คูณ ระยะทางทีข่ นส่ง
 อัตราส่วนการขนส่งพัสดุภณ
ั ฑ์ คือ ปริมาณการขนส่งพัสดุภณ
ั ฑ์ เทียบเป็ นร้อยละของปริมาณการผลิตพัสดุภณ
ั ฑ์
 ระวางบรรทุกของเครื่องบิน คือ ปริมาณน้ าหนักสูงสุดซึ่งเครื่องบินสามารถบรรทุกได้ น้ าหนักในที่น้ี หมายถึง
น้าหนักผูโ้ ดยสาร สัมภาระเกินพิกดั พัสดุและไปรษณียภัณฑ์
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14. การวิ เคราะห์และคาอธิ บายของฝ่ ายจัดการ

คาอธิ บายผลการดาเนิ นงานและการวิ เคราะห์ฐานะทางการเงิ นสาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
ของบริษทั การบิ นไทย จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
1. บทสรุปผูบ้ ริหาร
ภาพรวมของอุตสาหกรรมการบินโลกในปี 2557 มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากข้อมูลสมาคมการขนส่งทางอากาศ
ระหว่างประเทศ (International Air Transport Association: IATA) เปิ ดเผยสถิตดิ า้ นการขนส่งทางอากาศของปี 2557
มีปริมาณการขนส่งผูโ้ ดยสาร เพิม่ ขึน้ จากปี 2556 ร้อยละ 5.9 และปริมาณการขนส่งพัสดุภณ
ั ฑ์เพิม่ ขึ้นร้อยละ 4.5 เนื่องจาก
การขยายตัวของเศรษฐกิจโลก และการฟื้ นตัวของการค้าโลก โดยได้คาดการณ์ผลกาไรสุทธิในปี 2557 ของอุตสาหกรรม
การบินโลกจะอยู่ท่ี 1.99 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ มากกว่าปี ก่อนซึง่ มีกาไรสุทธิอยู่ท่ี 1.06 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ
ทัง้ นี้ ภู มิภ าคเอเชีย แปซิฟิ ก ซึ่งเป็ น ภู มิภ าคที่มีก ารเดิน ทางทางอากาศมากที่สุด ในโลก มีปริม าณการขนส่ง
ผูโ้ ดยสารในปี 2557 เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 4.7 โดยปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสารเพิม่ ขึน้ ในอัตราที่สงู กว่าคือร้อยละ 6.0 และมี
อุปสงค์ดา้ นการขนส่งสินค้าเพิม่ ขึน้ หลังจากทีล่ ดลงต่อเนื่องเป็ นเวลาติดต่อกัน 3 ปี
อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมการบินของไทยในปี 2557 กลับมีทศิ ทางตรงกันข้ามเนื่องจากได้รบั ผลกระทบจาก
สถานการณ์ความไม่สงบทางการเมืองในช่วงครึ่งปี แรกทาให้นักท่องเที่ยวลดลง จากสถิตจิ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติท่ี
เดินทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และดอนเมืองครึ่งปี แรกลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2556 ถึงร้อยละ 18.6
โดยภาพรวมทัง้ ปี มนี กั ท่องเทีย่ วต่างชาติทเ่ี ดินทางเข้าประเทศลดลงร้อยละ 11.3
ปี 2557 บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ได้รบั ผลกระทบจากความไม่สงบทางการเมืองใน
กรุงเทพฯ ทีย่ ดื เยื้อมาตัง้ แต่ ปลายปี 2556 และทวีความรุนแรงขึน้ ในช่วงไตรมาส 1 ซึ่งปกติเป็ นฤดูกาลท่องเทีย่ ว กลับมี
จานวนผูโ้ ดยสารลดลงจากช่ว งเวลาเดียวกันของปี ก่อนถึงร้อยละ 15.3 เนื่องจากนักท่องเทีย่ วทีล่ ดลงอย่างมากในเส้นทาง
ภูมภิ าคเอเชีย โดยเฉพาะในตลาดหลัก เช่น จีน ญี่ปุ่น และเกาหลี ส่งผลให้ปริมาณการขนส่งผูโ้ ดยสาร (RPK) ลดลงร้อยละ
12.6 และมีผลประกอบการขาดทุนในขณะทีไ่ ตรมาส 1 ส่วนใหญ่สามารถทากาไรค่อนข้างดี นอกจากนัน้ ถึงแม้ในไตรมาส 2
สถานการณ์ ทางการเมืองได้ค ลี่ค ลายลง แต่ จานวนนักท่ อ งเที่ย วต่ างชาติท่ีเดินทางเข้า ท่า อากาศยานสุว รรณภู มิแ ละ
ดอนเมืองยังลดลงจากไตรมาสเดียวกันปี ก่อนถึง ร้อยละ 22.6 ส่งผลให้บริษทั ฯ มี ปริมาณการขนส่งผูโ้ ดยสาร (RPK) ลดลง
ร้อยละ 14.3 โดยมีผลประกอบการช่วง 6 เดือนแรกของปี 2557 ขาดทุนสุทธิ 10,274 ล้านบาท
บริษทั ฯ จึงได้มกี ารทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และพัฒนาแผนแก้ไขปญั หาเร่งด่วน ซึง่ ได้รบั การอนุ มตั ใิ นหลักการ
จากคณะกรรมการบริษทั ฯ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 มีวตั ถุประสงค์ หลักเพื่อกาหนดแนวทางแก้ไขปญั หาการดาเนิน
ธุรกิจและสภาพคล่องทางการเงินของบริษทั ฯ สาหรับปี 2557 โดยมีแผนเพิม่ รายได้และลดรายจ่ายครึง่ ปี หลังให้เป็ นไปตาม
เป้าหมายทีว่ างไว้ และมีการติดตามผลและประเมินสถานการณ์เป็ นประจาทุกเดือน อย่างไรก็ตาม ในช่วง 6 เดือนหลังของ
ปี 2557 เศรษฐกิจโลกฟื้ นตัวในอัตราที่ต่ ากว่าทีค่ าดการณ์ นอกจากนัน้ อุตสาหกรรมการบินทัวโลกยั
่
งต้องเผชิญกับปจั จัย
เสีย่ งต่างๆ เช่น ความเสีย่ งจากการแพร่กระจายของเชือ้ ไวรัสอีโบลา ความเสีย่ งจากภัยคุกคามเครื่องบินพาณิชย์ จากกรณี
เครื่องบินของสายการบินมาเลเซียนแอร์ไลน์ถูกยิงตกในยูเครน ซึง่ มีผลต่อความต้องการเดินทางท่องเทีย่ วของนักท่องเทีย่ ว
และความเชื่อมันในการเดิ
่
นทางด้วยเครื่องบิน ทาให้ปริมาณการขนส่งผูโ้ ดยสารในครึง่ ปี หลังของปี 2557 ถึงแม้จะปรับตัวดี
ส่วนที่ 3-14 หน้าที่ 1
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ขึน้ กว่าครึง่ ปี แรก แต่ยงั ต่ ากว่าครึ่งปี หลังของปี 2556 ร้อยละ 6.4 เป็ นผลให้บริษทั ฯ ไม่สามารถเพิม่ รายได้ตามเป้าหมาย
ทีว่ างไว้ ขณะทีก่ ารลดค่าใช้จ่ายทาได้ใกล้เคียงกับเป้าหมาย
ผลกระทบจากสถานการณ์ ทางการเมืองในประเทศ และการแข่งขันที่รุนแรงดังกล่าว ทาให้ปี 2557 บริษัทฯ และ
บริษทั ย่อยมีจานวนผูโ้ ดยสารลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ 11.2 ถึงแม้ว่าบริษทั ฯ ได้มกี ารปรับลดเทีย่ วบิน
ให้สอดคล้องกับปริมาณการเดินทางของผูโ้ ดยสารทีล่ ดลงแล้วก็ตาม โดยมีปริมาณการผลิต ด้านผูโ้ ดยสาร (ASK) ลดลงร้อย
ละ 3.1 แต่ปริมาณการขนส่งผูโ้ ดยสาร (RPK) ลดลงในอัตราทีส่ งู ถึงร้อยละ 9.9 อัตราการบรรทุกผูโ้ ดยสาร (Cabin Factor)
เฉลี่ยร้อยละ 68.9 ลดลงจากปี 2556 ซึ่งเฉลี่ยร้อยละ 74.1 ส่วนด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศที่ถึงแม้มปี จั จัยบวกจาก
เศรษฐกิจโลกฟื้นตัว และมีการเพิม่ ฐานการผลิตในประเทศต่ างๆ แต่เป็ นการขยายตัวในประเทศทีบ่ ริษทั ฯ ไม่ได้ทาการบิน
หรือในประเทศทีม่ กี ารลดเทีย่ วบินเนื่องจากมีผโู้ ดยสารลดลง ประกอบกับการแข่งขันรุนแรงเนื่องจากการเพิม่ ระวางบรรทุก
ของสายการบินต่างๆ ส่งผลให้ปริมาณการผลิตด้านพัสดุภณ
ั ฑ์ลดลงร้อยละ 3.0 ปริมาณการขนส่งพัสดุภณ
ั ฑ์ลดลงร้อยละ
4.2 โดยมีอตั ราส่วนการขนส่งพัสดุภณ
ั ฑ์เฉลีย่ 50.5 ลดลงจากปี ก่อนซึง่ เฉลีย่ เท่ากับ 51.1 ทาให้รายได้จากการขายหรือการ
ให้บริการลดลงถึง 17,969 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.7และมีผลขาดทุนก่อนกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ภาษีเงินได้ และผล
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ จานวน 23,019 ล้านบาท ขาดทุนเพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน 19,411 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม
ปี น้ีบริษทั ฯ มีกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจานวน 12,623 ล้านบาท ในขณะที่ปีก่อนขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ 3,895 ล้านบาท และมีผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์และเครื่องบิน จานวน 6,342
ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน 916 ล้านบาท เป็ นผลให้ปี 2557 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ขาดทุนสุทธิ 15,573 ล้านบาท ขาดทุน
สูงกว่าปี ก่อนจานวน 3,573 ล้านบาท หรือร้อยละ 29.8 โดยเป็ นขาดทุนสุทธิสว่ นทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่ จานวน 15,612 ล้าน
บาท คิดเป็ นขาดทุนต่อหุน้ 7.15 บาท เปรียบเทียบกับปี ก่อนซึง่ ขาดทุนต่อหุน้ 5.52 บาท
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีผลกาไรก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่ าย และผล
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์และเครื่องบิน (EBITDA) จานวน 3,589 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน 18,885 ล้านบาท
หรือร้อยละ 84.0 โดยมี EBITDA Margin ร้อยละ 1.9 ลดลงจากปี ก่อนทีเ่ ท่ากับร้อยละ 10.6
จากการทีบ่ ริษทั ฯ ประสบกับภาวะขาดทุนอย่างต่อเนื่อง บริษทั ฯ ได้จดั ทาแผนปฏิรปู องค์กรใหม่ทงั ้ ระบบ เน้นการ
ปรับปรุงกระบวนการทางานที่มีความซับซ้อน ไม่สามารถตอบสนองต่ อการเปลี่ยนแปลงและโอกาสทางธุรกิจได้อย่าง
ทันท่วงที ให้มปี ระสิทธิภาพ รวดเร็ว ภายใต้ความประหยัดในการลงทุน เพื่อให้บริษทั ฯ หยุดการขาดทุน กลับมามีความ
มันคงทางการเงิ
่
น มีกาไรตามเป้าหมาย เป็ นสายการบินทีแ่ ข่งขันได้และให้บริการเป็ นทีพ่ งึ พอใจของลูกค้า อยู่ในระดับแนว
หน้าของสายการบินระดับโลก ประกอบด้วยการดาเนินการ 6 ด้าน ได้แก่ การปรับปรุงเครือข่ายเส้นทางบิน การปรับปรุง
ฝูงบิน การพาณิชย์เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการหารายได้ การปรับปรุงการปฏิบตั กิ ารและต้นทุน การปรับปรุงโครงสร้าง
องค์กร และการจัดการกลุ่มธุรกิจอย่างเป็ นระบบ ซึง่ ได้รบั ความเห็นชอบให้ดาเนินการตามแผนจากคณะกรรมการนโยบาย
และกากับดูแลรัฐวิสาหกิจ (คนร.) เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2558 แล้ว
2. คาอธิ บายและวิ เคราะห์ผลการดาเนิ นงานปี 2557
งบการเงินรวมของปี 2557 ประกอบด้วยงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินของบริษทั ย่อย 5 บริษั ท ได้แก่
1) บริษั ท ไทย-อะมาดิอุ ส เซาท์ อีส ต์ เ อเชีย จ ากัด 2) บริษั ท วิง สแปน เซอร์ วิส เซส จ ากัด 3) บริษั ท ไทยไฟลท์
เทรนนิ่ง จากัด 4) บริษทั ทัวร์เอือ้ งหลวง จากัด และ 5) บริษทั ไทยสมายล์แอร์เวย์ จากัด
ทัง้ นี้ บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จากัด ซึ่งถือหุ้นโดยบริษั ท การบินไทย จากัด (มหาชน) ร้อยละ 100 ได้รบั
ใบอนุ ญาตประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศ (Airline Operator License: AOL) เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2557
ใบรับรองผู้ดาเนิน การเดินอากาศ (Airline Operator Certificate: AOC) เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557 และรหัส
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สายการบิน (Airline Designator Code) จาก IATA เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2557 เปิ ดดาเนินธุรกิจเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557
ทาการบินด้วยรหัสการบิน “WE” โดยในช่วงทีเ่ ริม่ ทาการบินจนถึงปลายเดือนตุลาคม 2557 ซึง่ เป็ นช่วงทีร่ ะบบจัดจาหน่ าย
และบริการลูกค้า (Distribution and Passenger Service System: DPS) ของบริษทั ไทยสมายล์ แอร์เวย์ จากัด ยังไม่แล้ว
เสร็จ ได้ทาความตกลงเทีย่ วบินร่วม (Code Share Agreement) จัดจาหน่ายผ่านระบบการขายและสารองทีน่ งของการบิ
ั่
นไทย
ทัง้ หมด โดยสายการบินไทยสมายล์เป็ นผูท้ าการปฏิบตั กิ ารบิน (Operating Carrier) คิดค่าเช่าเหมาแบบ Block Seat ทัง้ ลา
ปจั จุบนั สายการบินไทยสมายล์ ให้บริการในเส้นทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมไิ ปยัง เชียงราย หาดใหญ่ กระบี่
อุบลราชธานี อุดรธานี สุราษฎร์ธานี และมาเก๊า และเส้นทางจากท่าอากาศยานดอนเมืองไปยังเชียงใหม่ ขอนแก่น และภูเก็ต
และเส้นทางข้ามภาคเชียงใหม่-ภูเก็ต เพื่ออานวยความสะดวกเพิม่ ทางเลือกให้ผโู้ ดยสารทีใ่ ช้บริการเทีย่ วบินภายในประเทศ
เพิม่ ขึน้
ตารางแสดงข้อมูลทางการเงินที่สาคัญ (Financial Performance) – งบการเงิ นของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
ม.ค.-ธ.ค.
หน่ วย : ล้านบาท
เปลีย่ นแปลง
2557
2556
%
ล้ านบาท
รายได้จากการขายหรื อการให้บริ การ
188,367
206,336
-17,969
-8.7
รายได้อื่น
2,899
5,269
-2,370
-45.0
รายได้รวม
191,266
211,605
-20,339
-9.6
หัก ค่าใช้จ่ายรวม
208,212
209,156
-944
-0.5
ต้นทุนทางการเงิน
6,073
6,057
+16
+0.3
ขาดทุนก่ อนอัตราแลกเปลีย่ นฯ ภาษีเงินได้ และด้อยค่ า
(23,019)
(3,608)
-19,411
-538.0
หัก ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์และเครื่ องบิน
6,342
5,426
+916
+16.9
บวก กาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
12,623
(3,895)
+16,518 +424.1
กาไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
(16,738)
(12,929)
-3,809
-29.5
กาไร(ขาดทุน)สุทธิ
(15,573)
(12,000)
-3,573
-29.8
กาไร(ขาดทุน)สุ ทธิส่วนทีเ่ ป็ นของบริษัทใหญ่
(15,612)
(12,047)
-3,565
-29.6
กาไร(ขาดทุน) ต่อหุน้
(บาท)
(7.15)
(5.52)
-1.63
-29.5
EBITDA
(ล้านบาท)
3,589
22,474
-18,885
-84.0
EBITDA ต่อรายได้รวม
(%)
1.9
10.6
-8.7
อัตรากาไร(ขาดทุน)สุทธิต่อรายได้รวม (%)
(8.1)
(5.7)
-2.4
หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายรวม ไม่รวมผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์และเครื่องบิน
EBITDA = รายได้ (ไม่รวมกาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลีย่ น) - ค่าใช้จ่าย (ไม่รวมต้นทุนทางการเงิน ภาษี
ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่าย และผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์และเครื่องบิน)
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ตารางแสดงข้อมูลการดาเนิ นงานที่สาคัญ (Operating Performance) การบินไทย และสายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์
ม.ค.-ธ.ค.
ปริ มาณการผลิตรวม
ปริ มาณการขนส่งรวม
อัตราส่วนการบรรทุก
รายได้รวมทั้งระบบเฉลี่ยต่อหน่ วย
จานวนผูโ้ ดยสาร
ปริ มาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสาร
ปริ มาณการขนส่งผูโ้ ดยสาร
อัตราส่วนการบรรทุกผูโ้ ดยสาร
รายได้จากผูโ้ ดยสารเฉลี่ยต่อหน่ วย
ปริ มาณการผลิตด้านพัสดุภณ
ั ฑ์
ปริ มาณการขนส่งพัสดุภณ
ั ฑ์
อัตราส่วนการขนส่งพัสดุภณ
ั ฑ์
น้ าหนักพัสดุภณ
ั ฑ์ขนส่ง
รายได้จากพัสดุภณ
ั ฑ์เ ฉลี่ยต่อหน่ วย
ชัว่ โมงปฏิบตั กิ ารบิน

(ล้านตัน-กิโลเมตร)
(ล้านตัน-กิโลเมตร)
(%)
(บาท/ตัน-กม.)
(ล้านคน)
(ล้านทีน่ งั่ -กิโลเมตร)
(ล้านคน-กิโลเมตร)
(%)
(บาท/คน-ก.ม.)
(ล้านตัน-กิโลเมตร)
(ล้านตัน-กิโลเมตร)
(%)
(พันกก.)
(บาท/ตัน-กม.)
(ชัว่ โมง)

2557
12,346
7,709
62.4
22.83
19.10
82,969
57,194
68.9
2.66
4,869
2,458
50.5
613,915
9.22
370,309

อั ตรา
เปลี่ ยนแปลง
2556
12,728
-3.0%
8,388
-8.1%
65.9
-3.5
23.05
-1.0%
21.51
-11.2%
85,655
-3.1%
63,479
-9.9%
74.1
-5.2
2.65
+0.4%
5,019
-3.0%
2,565
-4.2%
51.1
-0.6
655,570
-6.4%
9.18
+0.4%
384,069
-3.6%

รายได้
ในปี 2557 บริษทั ฯ และบริษัทย่อย มีรายได้ (รวมกาไรจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ) เป็ นจานวน
ทัง้ สิน้ 203,889 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน 3,821 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.8 โดยมีรายละเอียดของรายได้ดงั นี้
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ตารางแสดงรายได้ – งบการเงินของบริษทั ฯ และบริษทั ย่ อย
หน่ วย : ล้ านบาท
รายได้ จากกิจการขนส่ ง
ค่าโดยสารและค่าน้ าหนักส่วนเกิน
ค่าระวางขนส่งและไปรษณี ยภัณฑ์
รวมรายได้ จากกิจการขนส่ ง
รายได้จากกิจการอื่น

2557

% ของ
รายได้ รวม

ม.ค.-ธ.ค.
% ของ
2556
รายได้ รวม

เปลีย่ นแปลง
ล้ านบาท
%

154,881
23,601
178,482
9,885

76.0
11.6
87.6
4.8

172,335
24,515
196,850
9,486

83.0
11.8
94.8
4.6

-17,454
-914
-18,368
+399

-10.1
-3.7
-9.3
+4.2

รวมรายได้ จากการขายหรือการให้ บริการ
ดอกเบี้ยรับ
รายได้อื่น
รวมรายได้อื่น
ผลกาไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ
กาไรจากรายการแทนการจาหน่าย
กาไรจากการเปลี่ยนสภาพเงินลงทุน

188,367
280
2,619
2,899

92.4
0.1
1.3
1.4

206,336
516
3,733
4,249

99.4
0.3
1.8
2.1

-17,969
-236
-1,114
-1,350

-8.7
-45.7
-29.8
-31.8

12,623
-

6.2
-

(3,895)
722
298

(1.9)
0.3
0.1

+16,518
-722
-298

+424.1
-100.0
-100.0

รวมรายได้

203,889

100.0

207,710

100.0

-3,821

-1.8

รายได้จากกิ จการขนส่ง ซึ่งคิดเป็ นร้อยละ 87.6 ของรายได้รวม มีจานวน 178,482 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน
18,368 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.3
 รายได้ค่าโดยสารและค่าน้าหนักส่วนเกิ น
รายได้ค่าโดยสารและค่าน้ าหนักส่วนเกิน 154,881 ล้านบาท ลดลง 17,454 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.1 เป็ น
ผลจากปริมาณการขนส่งผูโ้ ดยสารทีล่ ดลงร้อยละ 9.9 คิดเป็ นเงินประมาณ 16,700 ล้านบาท ในขณะทีร่ ายได้จากผูโ้ ดยสาร
เฉลีย่ ต่อหน่วย (รวมค่าธรรมเนียมชดเชยค่าน้ ามันและค่าเบีย้ ประกันภัย ) เฉลีย่ เท่ากับ 2.66 บาท เพิม่ ขึน้ 0.01 บาท หรือ
ร้อยละ 0.4 สาเหตุหลักเกิดจากการอ่อนค่ าของเงินบาท เมื่อเทียบกับอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศในปี 2556 ทาให้
รายได้ต่อหน่ วยเมื่อคิดเป็ นเงินบาทเพิม่ ขึน้ ประมาณ 0.06 บาท หรือคิดเป็ นเงินประมาณ 3,300 ล้านบาท ทัง้ นี้หากไม่รวมผล
ของอัตราแลกเปลี่ยนรายได้จากผู้โดยสารเฉลี่ยต่ อหน่ วยจะลดลง 0.05 บาท หรือร้ อยละ 1.9 คิดเป็ นเงินประมาณ 2,860
ล้านบาท โดยแบ่งรายได้ตามภูมภิ าค ได้ดงั นี้
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ตารางแสดงข้ อมูลรายได้ ค่าโดยสารและค่ านา้ หนักส่ วนเกิน จาแนกตามภูมภิ าค – งบการเงินรวม
หน่ วย : ล้ านบาท

2557

รายได้ ค่าโดยสารและค่ านา้ หนักส่ วนเกิน
ภูมิภาค
ข้ามทวีป
ภายในประเทศ
เที่ยวบินแบบไม่ประจา
รวมรายได้ ค่าโดยสารและค่ านา้ หนักส่ วนเกิน

78,253
64,843
11,414
371
154,881

2556

86,277
71,050
14,514
494
172,335

เปลีย่ นแปลง
ล้ านบาท
%
- 8,024
- 6,207
- 3,100
- 123
-17,454

-

9.3
8.7
21.4
24.9
10.1

- รายได้ค่าโดยสารและค่าน้ าหนักส่วนเกินสาหรับเส้นทางบินในภูมภิ าคเอเชีย มีจานวน 78,253 ล้านบาท
ลดลงจากปี ก่อน 8,024 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.3 โดยในปี 2557 บริษทั ฯ ได้ปรับเส้นทางบินและกาลังการผลิตโดยยกเลิก
เส้นทางบินที่รายได้ไม่คุ้มกับต้นทุนผัน แปร เช่น เส้นทางกรุงเทพฯ-เชนได และปรับลดเที่ยวบินและการใช้เครื่องบินให้
เหมาะสมกับความต้องการเดินทางของผูโ้ ดยสารตามแผนการแก้ไขปญั หาเร่งด่วนของบริษทั ฯ ทาให้ปริมาณการผลิตด้าน
ผูโ้ ดยสารลดลงร้อยละ 2.7 อย่างไรก็ตาม ผลจากการแข่งขันอย่างรุนแรง โดยเฉพาะเส้นทางสายใต้ซง่ึ เป็ นเส้นทางทีม่ สี ายการ
บินต้นทุนต่าจานวนมากทาการบินด้วยความถีส่ งู และสายเหนือทีเ่ พิม่ การให้บริการในระยะไกลโดยการจัดตัง้ Long-haul Low
Cost Airline เช่น สายการบินไทยแอร์เอเซียเอ็กซ์ และสายการบินนกสกู๊ต ทาให้ปริมาณการขนส่งผูโ้ ดยสารลดลงต่ ากว่า
ปริมาณการผลิตที่ลดลงอย่างมาก โดยปริมาณการขนส่งผูโ้ ดยสารลดลงจากปี ก่อนร้อยละ 9.4 อัตราส่วนการบรรทุกผูโ้ ดยสาร
เฉลีย่ ลดลงจากร้อยละ 74.3 ในปี 2556 เป็ น 69.3 ในปี 2557
- รายได้ค่าโดยสารและค่าน้ าหนักส่วนเกินสาหรับเส้นทางบินข้ามทวีป มีจานวน 64,843 ล้านบาท ลดลงจาก
ปี ก่อน 6,207 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.7 โดยในปี 2557 บริษทั ฯ ได้ปรับลดความถีใ่ นเส้นทางออสเตรเลีย เส้นทางยุโรปบางเส้นทาง
และเส้นทางแอฟริกา เช่น เส้นทางกรุงเทพฯ-เพิรท์ กรุงเทพฯ-มาดริด กรุงเทพฯ-โจฮันเนสเบิรก์ เป็ นต้น ทาให้ปริมาณการผลิต
ด้านผูโ้ ดยสารลดลงร้อยละ 3.5 ในขณะทีป่ ริมาณการขนส่งผูโ้ ดยสารลดลงร้อยละ 10.3 เป็ นผลให้อตั ราส่วนการบรรทุกผูโ้ ดยสาร
เฉลีย่ ลดลงจากร้อยละ 73.8 ในปี 2556 เป็ น 68.7 ในปี 2557
- รายได้ค่าโดยสารและค่าน้ าหนักส่วนเกินสาหรับเส้นทางบินในประเทศ มีจานวน 11,414 ล้านบาท ลดลงจาก
ปี ก่อน 3,100 ล้านบาท หรือร้อยละ 21.4 เป็ นผลมาจากรายได้ต่อหน่ วยลดลงโดยมีสาเหตุสาคัญจากการแข่งขันในตลาดจาก
สายการบินต้นทุนต่ าทีม่ กี ารลดราคาและแย่งส่วนแบ่งตลาด โดยพัฒนารูปแบบการให้บริการจาก point to point เป็ นลักษณะ
เชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างสายการบินภายในกลุ่มมากขึน้ โดยในปี น้ีบริษทั ฯ ให้สายการบินไทยสมายล์ทาการบินทีส่ นามบิน
ดอนเมืองเพื่อเป็ นทางเลือกให้ผู้โดยสาร และทาการบินทดแทนในบางเส้นทาง และปรับการใช้เครื่องบินให้เหมาะสมกับความ
ต้องการเดินทาง โดยเส้นทางบินในประเทศมีปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสารลดลงร้อยละ 1.6 ในขณะที่ปริมาณการขนส่ง
ผูโ้ ดยสารลดลงร้อยละ 10.6 เป็ นผลให้อตั ราส่วนการบรรทุกผูโ้ ดยสารลดลงจากร้อยละ 75.7 ในปี 2556 เหลือร้อยละ 68.7 ในปี
2557
 รายได้ค่าระวางขนส่งและค่าไปรษณี ยภัณฑ์
รายได้จากค่าระวางขนส่งและค่าไปรษณียภัณฑ์ 23,601 ล้านบาท ลดลง 914 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.7 เป็ นผล
จากปริมาณการขนส่งพัสดุภณ
ั ฑ์ (Revenue Freight Ton-Kilometers : RFTK) ลดลงร้อยละ 4.2 คิดเป็ นเงินประมาณ
1,000 ล้านบาท ในขณะทีร่ ายได้จากพัสดุภณ
ั ฑ์ต่อหน่วย (รวมค่าธรรมเนียมชดเชยค่าน้ามันและค่าประกันภัย) เฉลีย่ เท่ากับ
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9.22 บาท เพิม่ ขึน้ 0.04 บาท หรือร้อยละ 0.4 สาเหตุสาคัญเนื่องจากการอ่อนค่าของเงินบาทโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับเงินสกุลยูโร
ประมาณ 0.28 บาท หรือคิดเป็ นเงินประมาณ 690 ล้านบาท ทัง้ นี้ หากไม่รวมผลของอัตราแลกเปลีย่ น รายได้จากพัสดุภณ
ั ฑ์
เฉลีย่ ต่อหน่ วยจะลดลง 0.24 บาท หรือร้อยละ 2.6 คิดเป็ นเงินประมาณ 600 ล้านบาท เนื่องจากการยกเลิกการเรียกเก็บ
ค่าประกันภัยตัง้ แต่เดือนเมษายน 2557 ประกอบกับรายได้ค่าธรรมเนียมชดเชยค่าน้ามันลดลงตามราคาน้ามัน
รายได้จากกิ จการอื่น ประกอบด้วยรายได้จากหน่วยธุรกิจ ได้แก่การบริการภาคพืน้ ครัวการบิน และการบริการ
คลังสินค้า และรายได้จากกิจการสนับสนุ นอื่นๆ รวมจานวน 9,885 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน 399 ล้านบาท หรือร้อยละ
4.2 สาเหตุหลักเกิดจากรายได้จากการให้บริการของฝ่ายช่างและคลังสินค้าทีเ่ พิม่ สูงขึน้ ในขณะทีห่ น่ วยธุรกิจอื่นมีรายได้
ลดลงจากเทีย่ วบินและจานวนผูโ้ ดยสารของสายการบินลูกค้าทีล่ ดลง
รายได้ อื่น มีจ านวน 2,899 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่ อน จ านวน 1,350 ล้านบาท หรือร้อยละ 31.8 สาเหตุ หลัก
เกิดจาก
- ดอกเบี้ยรับ 280 ล้านบาท ลดลง 236 ล้านบาท หรือร้อยละ 45.7 เป็ นผลจากเงินสดเฉลี่ยลดลงเมื่อเทียบกับ
ปี ก่อน
- รายได้อนื ่ ๆ 2,619 ล้านบาท ลดลง 1,114 ล้านบาท หรือร้อยละ 29.8 สาเหตุหลักเนื่องจากในปี ก่อนมีรายได้ทไ่ี ม่
มีในปี น้ี ได้แก่
 รายได้จากค่าธรรมเนียมสนามบินที่เรียกเก็บกับผูโ้ ดยสาร แต่สายการบินอื่นหรือประเทศที่บริษัทฯ ขนส่ง
ผูโ้ ดยสารไปไม่ได้เรียกเก็บมาเกินกว่า 3 ปี จานวน 631 ล้านบาท
 รายได้ค่าปรับจากการส่งมอบเครื่องบิน A380-800 ล่าช้าจานวน 650 ล้านบาท
นอกจากนี้ในปี ก่อนรับรูค้ ่าสินไหมทดแทนทีไ่ ด้รบั จากบริษทั ประกันภัยจากเหตุการณ์อุทุกภัยปี 2554 จานวน 1,135
ล้านบาท ในขณะทีป่ ี น้รี บั รูจ้ านวน 165 ล้านบาท
อย่างไรก็ตามในปี 2557 บริษัทฯ รับรูค้ ่าสินไหมทดแทนจากบริษทั ประกันภัยจากเหตุการณ์เครื่ องบิน A330-300
ไถลออกนอกทางวิง่ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2556 เป็ นเงินประมาณ 696 ล้านบาท และรับรู้เงินชดเชยจาก จากการที่สานัก
ควบคุมความปลอดภัยทางอากาศของยุโรปเรียกตรวจสอบความปลอดภัยของเครื่องบิน A380-800 เนื่องจากตรวจพบรอย
ร้าวบริเวณปี กเครื่องบินทาให้บริษัทฯ ไม่สามารถนาเครื่องบินดังกล่าวมาทาการบินได้ตามปกติ จานวน 4 ลา เป็ นเงิน
ประมาณ 314 ล้านบาท
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิ นตราต่างประเทศ 12,623 ล้านบาท ประกอบด้วยกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศที่ยงั ไม่เกิดขึน้ (Unrealized FX Gain) 10,521 ล้านบาท เกิดจากการปรับยอดเงินกู้คงเหลือทีเ่ ป็ น
เงินตราต่างประเทศเป็ นเงินบาท ณ วันสิน้ งวด และกาไรจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศทีเ่ กิดขึน้ แล้ว (Realized
FX Gain) 2,102 ล้านบาท
ค่าใช้จ่าย
ในปี 2557 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีค่าใช้จ่ายรวม 220,627 ล้านบาท ลดลง 12 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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ตารางแสดงค่าใช้จ่าย – งบการเงิ นของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
ม.ค.-ธ.ค.
หน่ วย : ล้ านบาท

% ของ

2557

เปลีย่ นแปลง
ค่ า ใช้ จ่า ย ล้ านบาท
%
% ของ

ค่ า ใช้ จ่า ย
รวม

2556

รวม

ค่ าใช้ จ่าย
ค่าน้ ามันเครื่ องบิน
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ค่าบริ การการบิน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับนักบินและลูกเรื อ
ค่าซ่อมแซมและซ่อมบารุ งอากาศยาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าเช่าเครื่ องบินและอะไหล่
ค่าสิ นค้าและพัสดุใช้ไป
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขายและโฆษณา
ค่าใช้จ่ายด้านการประกันภัย
ค่าใช้จ่ายอื่น
ส่วนแบ่งขาดทุน (กาไร) จากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

79,231
31,274
21,625
5,832
14,684
20,535
6,593
8,257
8,920
492
10,846
(77)

35.9
14.2
9.8
2.6
6.7
9.3
3.0
3.7
4.1
0.2
4.9
-

80,525
33,109
21,727
6,009
13,447
20,025
4,699
9,625
9,496
628
10,702
(836)

36.5
15.0
9.8
2.7
6.1
9.1
2.1
4.4
4.3
0.3
4.9
(0.4)

-1,294
-1,835
-102
-177
+1,237
+510
+1,894
-1,368
-576
-136
+144
+759

-1.6
-5.5
-0.5
-2.9
+9.2
+2.5
+40.3
-14.2
-6.1
-21.7
+1.3
+90.8

รวมค่ าใช้ จ่าย (ไม่ รวมด้ อยค่ าและต้ นทุนทางการเงิน)
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์และเครื่ องบิน
ต้นทุนทางการเงิน

208,212
6,342
6,073

94.4
2.9
2.7

209,156
5,426
6,057

94.8
2.5
2.7

-944
+916
+16

-0.5
+16.9
+0.3

รวมค่ าใช้ จ่าย

220,627

100.0

220,639

100.0

-12

-

ค่าใช้จ่าย (ไม่รวมด้อยค่าและต้นทุนทางการเงิน) จานวน 208,212 ล้านบาท ลดลง 944 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.5
โดยมีค่าใช้จ่ายทีเ่ ปลีย่ นแปลงอย่างมีนยั สาคัญ ได้แก่
 ค่าน้ามันเครื่องบิน 79,231 ล้านบาท ซึง่ คิดเป็ นร้อยละ 35.9 ของค่าใช้จ่ายรวม ลดลง 1,294 ล้านบาท หรือ ร้อย
ละ 1.6 สาเหตุหลักจากการลดปริมาณการผลิตทาให้ปริมาณการใช้น้ ามันลดลงร้อยละ 5.2 ประกอบกับราคาน้ ามันเฉลีย่ ต่ ากว่า
ปี ก่อนร้อยละ 6.1 แต่การอ่อนค่าของเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐซึง่ ทาให้ค่าน้ ามันเมื่อคิดเป็ นเงินบาทเพิม่ ขึน้ ประมาณ
ร้อยละ 6.0 อย่างไรก็ตาม จากการทีร่ าคาน้ ามันลดลงทาให้มคี ่าใช้จ่ายในการบริหารความเสีย่ งราคาน้ ามัน ประมาณ 281 ล้าน
บาท
 ค่ า ใช้จ่ า ยผลประโยชน์ พ นั ก งาน ประกอบด้ว ยค่ า ใช้จ่ า ยบุ ค ลากร ผลประโยชน์ พ นั ก งาน ค่ า ตอบแทน
ผูบ้ ริหาร และกรรมการ มีจานวน 31,274 ล้านบาท ลดลง 1,835 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.5 สาเหตุหลักเกิดจากในปี ก่อนมี
การตัง้ สารองเงินรางวัล พิเศษ (Special Incentive) ให้กบั พนักงานสาหรับผลการปฏิบตั ิงานปี 2556 ซึ่งไม่มีในปี น้ี
นอกจากนัน้ ค่าล่วงเวลายังต่ากว่าปี ก่อนจากการลดการผลิตและมาตรการลดค่าใช้จ่าย ค่าภาษีเงินได้ลดลงเนื่องจากรายได้
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เฉลีย่ ของพนักงานลดลง และเงินสมทบกองทุนบาเหน็จลดลงอย่างไรก็ตาม ในปี 2557 บริษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายโครงการร่วมใจ
จากองค์กรสาหรับพนักงานทีม่ ปี ญั หาด้านสุขภาพจานวน 70 คน เป็ นเงินประมาณ 180 ล้านบาท
 ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับการบิน ประกอบด้วย ค่าบริการการบิน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับนักบินและลูกเรือ และค่าสินค้าและ
พัสดุใช้ไป มีจานวน 35,714 ล้านบาท ลดลง 1,647 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.4 สาเหตุหลักเนื่องจากการลดปริมาณการผลิต
 ค่าซ่อมแซมและซ่อมบารุงอากาศยาน 14,684 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 1,237 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.2 สาเหตุหลักเกิด
จากการตัง้ ประมาณการค่าซ่อมบารุงเครื่องบินก่อนการส่งมอบคืนเครื่องบินเช่าดาเนินงานทีค่ รบกาหนดส่งมอบแล้วตามสัญญา
ได้แก่ B737-400 จานวน 3 ลา และจะครบกาหนดในปี 2559 และ 2561 จานวน 4 ลา ได้แก่ B777-200 จานวน 2 ลา และ
A330-300 จานวน 2 ลา รวมทัง้ สิน้ ประมาณ 2,080 ล้านบาท
 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่ าย 20,535 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 510 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.5 เป็ นผลมาจากการรับ
มอบเครื่องบินและเครื่องบินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงินในระหว่างปี 2556-2557จานวน 10 ลา ถึงแม้ว่าจะมีเครื่องบินที่คดิ ค่า
เสือ่ มราคาเต็มจานวนแล้วบางส่วน
 ค่าเช่าเครื่องบินและอะไหล่ 6,593 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 1,894 ล้านบาท หรือร้อยละ 40.3 เนื่องจากรับมอบเครื่องบิน
เช่าดาเนินงานเพิม่ ขึน้ ในระหว่างปี 2556-2557 จานวน 21 ลา อย่างไรก็ตามมีการส่งคืนเครื่องบินเช่าดาเนินงานในปี 25562557 จานวน 5 ลา
 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขายและโฆษณา 8,920 ล้านบาท ลดลง 576 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.1 สาเหตุหลักจาก
ยอดขายทีล่ ดลง มีผลให้ค่านายหน้าจากการขายบัตรโดยสาร และค่าสารองทีน่ งั ่ ลดลง ประกอบกับมาตรการลดค่าใช้จ่ายทาให้
ค่าโฆษณาลดลง
 ค่าใช้จ่ายด้านการประกันภัย 492 ล้านบาท ลดลง 136 ล้านบาทหรือร้อยละ 21.7เนื่องจากอัตราค่าเบีย้ ประกันภัย
ลดลง
 ค่าใช้จ่ายอื่น จานวน 10,846 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 144 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.3 มีสาเหตุสาคัญเนื่องจากขาดทุน
จากการขายเครื่องบินรวม 4 ลา ประกอบด้วย A300-600 จานวน 1 ลา และ B747-400 จานวน 3 ลา รวมประมาณ 688
ล้านบาท หากไม่รวมขาดทุนจากการขายเครื่องบิน ค่าใช้จ่ายอื่นต่ากว่าปี ก่อนประมาณ 544 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.1 ส่วนหนึ่ง
เนื่องจากผลการลดค่าใช้จ่ายตามแผนแก้ปญั หาเร่งด่วน
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า 6,342 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 916 ล้านบาท หรือร้อยละ 16.9 ประกอบด้วย
- ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเครื่องบิน 6,196 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 1,104 ล้านบาท โดยในปี น้มี กี ารตัง้ สารองด้อยค่า
เครื่องบินจานวน 19 ลา ประกอบด้วย A300-600 8 ลา A340-500 4 ลา B747-400 1 ลา B737-400 4 ลา และ ATR72
2 ลา ในขณะทีป่ ี ก่อนมีการสารองด้อยค่าเครื่องบิน 11 ลา
- ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ 146 ล้านบาท ลดลง 188 ล้านบาท หรือร้อยละ 56.3 เนื่องจากมีการ
สารองด้อยค่าอะไหล่ทเ่ี สียหายและไม่สามารถซ่อมแซมได้ลดลงจากปี ก่อน
ต้นทุนทางการเงิ น 6,073 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 16 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.3 สาเหตุหลักเกิดจากเงินกูย้ มื ระยะสัน้
เพิ่ม ขึ้น จากปี ก่ อน ถึงแม้ว่า เงินกู้ยืมระยะยาว (หนี้สนิ ภายใต้เงื่อนไขสัญญาเช่าเครื่องบิน เงินกู้ยืมระยะยาว และหุ้นกู้)
ณ 31 ธันวาคม 2557 เมื่อเทียบกับ ณ 31 ธันวาคม 2556 ลดลงจานวน 7,798 ล้านบาท และอัตราดอกเบีย้ เฉลีย่ ในปี น้ีต่ ากว่า
ปี ก่อนก็ตาม

ส่วนที่ 3-14 หน้าที่ 9

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

ส่วนแบ่งกาไรจากเงิ นลงทุนในบริ ษทั ร่วม 77 ล้านบาท ลดลง 759 ล้านบาท หรือร้อยละ 90.8 สาเหตุหลัก
เกิดจากการรับรูผ้ ลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทั สายการบินนกแอร์ จากัด (มหาชน) จานวน 161 ล้านบาทในขณะที่ปี
ก่อนได้กาไร 489 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ ยังได้รบั ส่วนแบ่งกาไร/ขาดทุนจากบริษทั ร่วมอื่นๆ โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
- บริษทั โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จากัด กาไร 25 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 11 ล้านบาท
- บริษทั ดอนเมือง อินเตอร์เนชันแนล
่
แอร์พอร์ต โฮเต็ล จากัด กาไร 24 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 2 ล้านบาท
- บริษทั ครัวการบินภูเก็ต จากัด กาไร 76 ล้านบาท ลดลง 9 ล้านบาท
- บริษทั บริการเชือ้ เพลิงการบินกรุงเทพ จากัด (มหาชน) กาไร 156 ล้านบาท ลดลง 33 ล้านบาท
- บริษัท โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ขาดทุ น 42 ล้า นบาท จากปี ก่ อ นที่มีก าไร
38 ล้านบาท
รายได้ภาษี เงิ นได้
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีรายได้ภาษีเงินได้ จานวน 1,165 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากการบันทึกผลกระทบต่อ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการตัง้ สารองด้อยค่าของเครื่องบินในปี น้ี
3. ฐานะทางการเงิ นและสภาพคล่อง
รายจ่ายลงทุน
ตารางแสดงรายจ่ายลงทุน - เฉพาะบริษทั การบิ นไทย จากัด (มหาชน)

หน่ วย : ล้ านบาท

ม.ค.-ธ.ค.
2557
2556
14,313
36,573
1,404
1,515
15,717
38,088

เครื่ องบิน
อื่นๆ (ที่ไม่ใช่เครื่ องบิน)
รวม

ในปี 2557 บริษทั ฯ มีรายจ่ายเพื่อการลงทุน 15,717 ล้านบาท ดังนี้
- การลงทุนในเครื่องบิน จานวน 14,313 ล้านบาท ประกอบด้วย รายจ่ายเพื่อ การรับมอบเครื่องบิน 5 ลา ได้แก่
B777-300ER จานวน 3 ลา และ A320-200 จานวน 2 ลา และรายจ่ายทีเ่ กีย่ วข้องกับเครื่องบินทีร่ บั มอบแล้วรวมจานวน 9,626
ล้านบาท การจ่ายเงินล่วงหน้าค่าเครื่องบินและเครื่องยนต์ทจ่ี ะรับมอบระหว่างปี 2558 – 2561 จานวน 3,466 ล้านบาท และการ
ซือ้ อะไหล่เครื่องบินหมุนเวียนและเครื่องยนต์อะไหล่จานวน 1,221 ล้านบาท ทัง้ นี้ การลงทุนในเครื่องบินลดลงจากปี ก่อน 22,260
ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากมูลค่าของเครื่องบินทีร่ บั มอบต่ากว่าปี ก่อน
- การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรอื่นๆ จานวน 1,404 ล้านบาท ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นการลงทุนในอุปกรณ์สนับสนุ นการบิน
ทัง้ ในกิจการซ่อมบารุงอากาศยาน และการให้บริการอุปกรณ์ภาคพืน้
การจัดหาเงิ นทุน
ผลกระทบจากสถานการณ์ต่างๆ ทาให้ผลการดาเนินงานในปี 2557 ไม่เป็ นไปตามเป้าหมายซึง่ มีผลกระทบต่อ
กระแสเงินสดจากการดาเนินงาน ในขณะทีบ่ ริษัทฯ มีภาระการจ่ายเงินเพื่อชาระคืนเงินกู้ การลงทุน และการชาระตามข้อ
ผูกพันในสัญญา บริษทั ฯ จึงจาเป็ นต้องเบิกใช้วงเงินสินเชื่อหมุนเวียน (Committed Revolving Credit Line) กูย้ มื ระยะยาว
ส่วนที่ 3-14 หน้าที่ 10
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และออกหุ้นกู้ เพื่อรักษาสภาพคล่องทางการเงินให้บริษัทฯ มีกระแสเงินสดหมุนเวียนสาหรับการดาเนินธุรกิจอย่างเพียงพอ
สามารถดาเนินโครงการลงทุนที่ได้ผูกพันไว้แล้วได้โดยไม่ให้เกิดการหยุดชะงัก ในระหว่างการปรับปรุงแผนธุรกิจเพื่อให้ผล
ประกอบการปรับตัวดีขน้ึ อย่างมันคงและมี
่
คุณภาพในอนาคต โดยปี 2557 บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) ได้กยู้ มื เงินระยะสัน้
ระยะยาว และเบิกใช้วงเงินสินเชื่อหมุนเวียนทัง้ สิน้ 76,328 ล้านบาท ดังนี้
1. การจัดหาเงินกูร้ ะยะยาวด้วยวิธกี ารเช่าซือ้ จานวนประมาณ 17,208 ล้านบาท โดยใช้เครื่องบินเป็ นหลักทรัพย์ค้า
ประกัน เพื่อชาระค่าเครื่องบิน B777-300ER จานวน 3 ลา เป็ นเงิน 346 ล้านยูโร หรือเป็ นเงินประมาณ 14,977 ล้านบาท และ
เพื่อชาระค่าเครื่องบิน A320-200 จานวน 2 ลา เป็ นเงิน 68 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 2,231 ล้านบาท
2. การจัดหาเงินกูร้ ะยะยาวระยะเวลา 7 ปี จากสถาบันการเงินในประเทศจานวน 2,000 ล้านบาท เพื่อใช้เป็ น
เงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินงานของบริษทั ฯ
3. การจัดหาเงินกูร้ ะยะสัน้ ในลักษณะ Bridge Loan จากบริษทั Boeing Capital Corporation เพื่อชาระค่าเครื่องบิน
B777-300ER จานวน 1 ลา ในระหว่างดาเนินการจัดหาเงินกู้ระยะยาว จานวน 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 1,620
ล้านบาท
4. การเบิกใช้วงเงินสินเชื่อหมุนเวียนจากสถาบันการเงินในประเทศ และออกตั ๋วแลกเงินเพื่อชาระคืนเงินกู้ระยะสัน้
ทีค่ รบกาหนดและใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินงาน จานวน 48,300 ล้านบาท
5. การออกหุน้ กู้ จานวน 7,200 ล้านบาท เพื่อชาระคืนหุน้ กูท้ ค่ี รบกาหนดไถ่ถอนในปี 2557 ชาระคืนหนี้เงินบาท
ตามสัญญาเงินกูป้ จั จุบนั และใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในบริษทั ฯ
โดยสรุปเงินสดสุทธิได้มาและใช้ไปในกิจกรรมต่างๆ ได้ดงั นี้

ม.ค.-ธ.ค.

หน่ วย : ล้ านบาท
เงินสดสุ ทธิ ได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุ ทธิ ได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
ของเงินสดและเงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง)

2557

2556

6,019
(6,122)
12,199

25,734
(27,220)
(7,364)

(507)
11,589

559
(8,291)

ในปี 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยฯ มีเงินสดสุทธิจากการดาเนินงานต่ ากว่าปี ก่อน เนื่องจากขาดทุนจากการ
ดาเนินงานเพิ่มขึ้น และมีเ งินกู้ท่ถี ึงกาหนดชาระคืนสูงกว่าปี ก่อน ทาให้ ต้องมีการจัดหาเงินทุนเพิม่ เติม ดังกล่าวข้างต้น
เป็ นผลให้เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เพิม่ ขึน้ จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เป็ น
จานวน 11,589 ล้านบาท
เครือ่ งบิ น
ในปี 2557 บริษัทฯ ได้รบั มอบเครื่องบินทัง้ สิน้ 14 ลา ประกอบด้วยเครื่องบินภายใต้สญ
ั ญาเช่าทางการเงิน จานวน
5 ลา ได้แก่ เครื่องบิน B777-300ER จานวน 3 ลา A320-200 จานวน 2 ลา และเครื่องบินภายใต้สญ
ั ญาเช่าดาเนินงานจานวน 9
ลา ได้แก่ เครื่องบิน B787-8 จานวน 4 ลา และ A320-200 จานวน 5 ลา โดยได้ปลดประจาการเครื่องบิน A300-600 จานวน 5 ลา
และ A330-300 จานวน 4 ลา (รวมเครื่องบินแอร์บสั 330-300 จานวน 1 ลา ที่ไม่ได้นับรวมเป็ นเครื่องบินที่ใช้ในการดาเนินงาน
ณ 31 ธันวาคม 2557 เนื่องจากจอดรอการประเมินความเสียหาย) รวมทัง้ ปลดเครื่องบินเช่าดาเนินงาน B737-400 เพื่อรอส่งมอบ
ส่วนที่ 3-14 หน้าที่ 11
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คืนให้แก่ผู้ให้เช่าอีก จานวน 3 ลา เมื่อรวมกับเครื่องบินที่ใช้ดาเนินงาน ณ สิ้นปี 2556 จานวน 100 ลา เป็ นผลให้บริษัทฯ
มีเครื่องบินทีใ่ ช้ดาเนินงานรวม 102 ลา โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทเครื่ อ งบิน
โบอิง้ 747-400

จานวน เครื่ อ งบิน
เครื่ อ งบินภายใต้
เครื่ อ งบินภายใต้
เครื่ อ งบินที่ ใช้ ในการดาเนินงาน
(ลา) ที่ เป็ นกรรมสิ ทธิ์ สั ญญาเช่ าทางการเงิน สั ญญาเช่ าดาเนินงาน
เปลี่ ยนแปลงจาก
ณ วันที่ 31 ธ.ค.2557
ของบริ ษทั ฯ
(Financial Lease) (Operating Lease)
ณ วันที่ 31 ธ.ค.2556
13
11
2
12

โบอิง้ 777-300

6

6

-

-

6

โบอิง้ 777-200ER

6

-

6

-

6

โบอิง้ 777-200

8

6

-

2

8
2

-3

โบอิง้ 737-400

9

6

-

3 4)

โบอิง้ 777-300ER

11

-

3

8

11

+3

โบอิง้ 787-8

4

-

-

4

4

+4

แอร์บสั 340-600

6

-

6

-

6

แอร์บสั 340-500

4

4

-

-

แอร์บสั 330-300

26

9

15

2

22

แอร์บสั 320-200

17

-

2

15

17

แอร์บสั 380-800

6

2

4

-

6

แอร์บสั 300-600

8

8

-

-

เอทีอาร์ 72

2

2

-

-

2

2

-

-

2

38

34

102

-4 1)
)

+7
-5

เครื่ องบินขนส่งสินค้า
โบอิง้ 747-400
รวม
หมายเหตุ : 1)
2)
3)
4)

128

56

)

+2

รวมเครือ่ งบินแอร์บสั 330-300 1 ลา ทีไ่ ม่ได้นบั รวมเป็นเครือ่ งบินทีใ่ ช้ในการดาเนินงาน ณ 31 ธันวาคม 2557 เนื่องจาก
จอดรอการประเมินความเสียหาย
รวมเครือ่ งบินทีป่ ลดระวาง 22 ลา ทีอ่ ยู่ระหว่างรอการขาย
รวมเครือ่ งบินทีโ่ อนสิทธิการเช่า 12 ลา ไปให้ บริษทั ไทยสมายล์แอร์เวย์ จากัด
รวมเครือ่ งบินโบอิ้ง 737-400 3 ลา ทีอ่ ยู่ระหว่างส่งมอบคืนแก่ผใู้ ห้เช่า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษทั ฯ มีสญ
ั ญาและภาระผูกพันในการจัดหาเครื่องบินใหม่ ประกอบด้วยภาระใน
การซื้อเครื่องบินใหม่ระหว่างปี 2558-2561 จานวน 10 ลา ได้แก่ เครื่องบิน A320-200 จานวน 3 ลา A350-900XWB
จานวน 4 ลา และ B777-300ER จานวน 3 ลา รวมเป็ นเงิน 33,528 ล้านบาท และมีภาระผูกพันทีต่ ้องจ่ายค่าเช่าเครื่องบิน
ตามสัญญาเช่าดาเนินงานทีร่ บั มอบแล้วในปจั จุบนั 34 ลา และยังไม่ได้รบั มอบอีก 12 ลา รวมเป็ นเงินประมาณ 151,747
ล้านบาท
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สิ นทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสนิ ทรัพย์รวมทัง้ สิ้น 307,267 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากวันที่
31 ธันวาคม 2556 จานวน 182 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.1 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2557
ล้ านบาท
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ อื ไว้ขาย
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ๆ
สิ นทรั พ ย์ หมุนเวียน
ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์
เครื่ องบินและเครื่ องยนต์อะไหล่จ่ายล่วงหน้า
เครื่ องบิน
เครื่ องบินภายใต้สญั ญาเช่า
อุปกรณ์การบินหมุนเวียน
งานระหว่างทา
ทีด่ นิ อาคาร และค่าปรับปรุ ง
เครื่ องมือ โรงซ่อม และอุปกรณ์
ที่ ดิน อาคาร และอุ ปกรณ์ – สุ ทธิ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นๆ
รวมสิ นทรั พ ย์

31 ธ.ค. 2556

%ของ
สิ นทรั พ ย์ รวม

ล้ านบาท

%ของ
สิ นทรั พ ย์ รวม

23,347
4,826
36,112
64,285

7.6
1.6
11.7
20.9

11,758
7,197
39,530
58,485

3.8
2.3
12.9
19.0

12,368
51,322
134,611
13,191
1,274
6,449
4,806
224,021
18,961
307,267

4.0
16.7
43.8
4.3
0.4
2.1
1.6
72.9
6.2
100.0

17,986
64,091
124,091
12,504
1,113
6,711
4,953
231,449
17,151
307,085

5.8
20.9
40.4
4.1
0.4
2.2
1.6
75.4
5.6
100.0

สินทรัพย์หมุนเวียนมีจานวน 64,285 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 20.9 ของสินทรัพย์ทงั ้ หมด เพิม่ ขึน้ จากวันที่ 31
ธันวาคม 2556 เป็ นจานวน 5,800 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.9 โดยมีสาเหตุสาคัญดังนี้
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึน้ 11,589 ล้านบาท สาเหตุหลักจากบริษทั ฯ มีเงินสดสุทธิได้มาจากการ
จัดหาเงินทุน 12,199 ล้านบาท
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ อื ไว้เพื่อขายลดลง 2,371 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากการสารองด้อยค่าเครื่องบินรวม
19 ลา ได้แก่ A300-600 จานวน 8 ลา B747-400 จานวน 1 ลา A340-500 จานวน 4 ลา B737-400 จานวน 4 ลา และ
ATR72 จานวน 2 ลา และขายเครื่องบิน จานวน 4 ลา ได้แก่ A300-600 จ านวน 1 ลา และ B747-400 จ านวน
3 ลา ประกอบกับโอนเครื่องบิน A330-300 ไปเป็ นสินทรัพย์หมุนเวียนเพื่อรอชดเชยจากบริษัทประกันภัย จานวน 1 ลา
ส่วนที่ 3-14 หน้าที่ 13
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รวมจานวนเงิน 5,808 ล้า นบาท ถึงแม้ว่ าสินทรัพย์ไม่ หมุ นเวียนที่ ถือไว้เพื่อขายจะเพิ่มขึ้นจากการปลดระวางเครื่องบิน
ซึง่ ประกอบด้วยเครื่องบิน A330-300 จานวน 4 ลา และ A300-600 จานวน 5 ลา จานวนเงิน 3,404 ล้านบาท
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ ลดลง 3,418 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากสินค้าและพัสดุคงเหลือลดลง 1,127 ล้านบาท
จากปริมาณการผลิตที่ลดลง นอกจากนี้ ลู กหนี้ การค้าลดลง 947 ล้านบาท จากยอดขายที่ลดลงประกอบกับบริษัท ฯ
มีความสามารถในการบริหารระยะเวลาเรียกเก็บหนี้จากลูกหนี้การค้าได้เร็วขึน้ โดยมีระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลีย่ ลดลงจาก 29
วัน ในปี 2556 เป็ น 28 วันในปี น้ี ซึง่ ต่ากว่าระยะเวลาการให้สนิ เชื่อโดยปกติของบริษทั ฯ
บริษทั ฯ มียอดลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 แยกตามอายุหนี้ทค่ี า้ งชาระ (Aging) ได้ดงั นี้

หน่ วย : ล้ านบาท
ระยะเวลาค้างชาระ
ไม่เกิน 6 เดือน
เกินกว่า 6 เดือน - 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี - 2 ปี
เกินกว่า 2 ปี
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การค้า - สุ ทธิ

31 ธ.ค.2557 31 ธ.ค.2556
12,426
334
253
849
13,862
(1,169)
12,693

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

ทัง้ นี้ บริษัทฯ ประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสาหรับลูกหนี้การค้าที่ไม่ใช่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจโดย
พิจารณาลูกหนี้รายตัว และวิเคราะห์ประวัติการชาระหนี้ ข้อมูลหลักฐานการติดต่อของลูกหนี้แต่ละรายควบคู่ไปกับการ
พิจารณาอายุหนี้ของลูกหนี้ เป็ นเกณฑ์ โดยมีอตั ราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อลูกหนี้การค้าทีม่ อี ายุเกินกว่า 6 เดือน อยู่ใน
อัตราสูงถึงร้อยละ 81 ดังนัน้ บริษทั ฯ มีความเชื่อมันในความเพี
่
ยงพอของการตัง้ สารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของบริษทั ฯ
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์สุทธิ มีจานวน 224,021 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 72.9 ของสินทรัพย์ทงั ้ หมด ลดลงจาก
วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เป็ นจานวน 7,428 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.2 โดยมีสาเหตุจาก
- เครื่องบินและเครื่องยนต์อะไหล่จ่ายล่วงหน้าลดลง 5,618 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากการโอนเงินจ่ายล่วงหน้า
ของเครื่องบิน B777-300ER จานวน 3 ลา และ A320-200 จานวน 2 ลา ไปเป็ นเครื่องบินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน และโอน
เงิ น จ่ า ยล่ ว งหน้ าค่ า เครื่ อ งยนต์ ไ ปเป็ นอุ ป กรณ์ การบิ น หมุ น เวี ย น ถึ ง แม้ ว่ า จะมี ก ารจะมี ก ารจ่ า ยล่ ว งหน้ า
ค่าเครื่องบิน B777-300ER A350-900XWB และ A320-200 เพิม่ ขึน้ ก็ตาม
- เครื่องบินลดลง 12,769 ล้านบาท เป็ นผลจากการคิดค่าเสื่อมราคาซึง่ เกิดขึน้ ตามปกติ และการโอนเครื่องบินที่
ปลดระวาง จานวน 9 ลา ไปเป็ นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ อื ไว้ขาย ได้แก่ A330-300 จานวน 4 ลา และ A300-600 จานวน 5 ลา
- เครื่องบินภายใต้สญ
ั ญาเช่าเพิม่ ขึน้ 10,520 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากการรับมอบเครื่องบิน B777-300ER
จานวน 3 ลา และ A320-200 จานวน 2 ลา ถึงแม้ว่าผลจากการคิดค่าเสือ่ มราคาทาให้เครื่องบินภายใต้สญ
ั ญาเช่าลดลงตาม
- อุปกรณ์การบินหมุนเวียนเพิม่ ขึน้ 687 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากการรับมอบเครื่องยนต์อะไหล่ TRENT
700 และ TRENT 900
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สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ๆ มีจานวน 18,961 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 6.2 ของสินทรัพย์ทงั ้ หมด เพิม่ ขึน้ จาก
วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จานวน 1,810 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.6 สาเหตุหลักเกิดจาก
- สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจานวน 7,009 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 1,268 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจาก
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ทต่ี งั ้ สารองเพิม่ ขึน้ ในปี น้ี
- ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีเพิม่ ขึน้ จานวน 679 ล้านบาทจากการบันทึกค่าธรรมเนียมค้าประกันเงินกู้ของ
เครื่องบิน B777-300ER จานวน 3 ลา และ A320-200 จานวน 2 ลา
- สิน ทรัพ ย์ ไ ม่ มีตัว ตนเพิ่ม ขึ้น จ านวน 402 ล้ า นบาท สาเหตุ ห ลัก เกิด จากการรับ มอบระบบโปรแกรม
คอมพิวเตอร์
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (Return on Asset) ของปี 2557 ติดลบร้อยละ 3.47 ในขณะทีป่ ี ก่อนติดลบร้อยละ
2.25 สาเหตุหลักเกิดจากขาดทุนสุทธิสงู กว่าปี ก่อน
หนี้ สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 หนี้ สินรวมของบริษัท ฯ และบริษัท ย่ อ ย เท่ ากับ 265,971 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จานวน 15,805 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.3 โดยมีองค์ประกอบหลักของหนี้สนิ ดังนี้
งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2557
ล้ านบาท

31 ธ.ค. 2556

%ของ
ล้ านบาท
หนี้สิ นรวม

%ของ
หนี้สิ นรวม

หนี้ สินหมุนเวียน

102,109

38.4

82,369

32.9

(รวมหนี้ สินทีถ่ งึ กาหนดชาระภายในหนึ่ งปี )
หนี้สิ นระยะยาว
หุ ้นกู้
หนี้ สินภายใต้เ งื่ อนไขสัญญาเช่าเครื่ องบิน
เงินกูย้ ืมระยะยาว
รวมหนี้สิ นระยะยาว
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่นๆ

41,600
61,389
43,886
146,875
16,987

15.6
23.1
16.5
55.2
6.4

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

15.0
25.3
20.3
60.6
6.5

รวมหนี้สิ น

265,971

100.0

250,166

100.0

หนี้สนิ หมุนเวียน (ไม่รวมหนี้สนิ ทีถ่ งึ กาหนดชาระภายในหนึ่งปี 21,677 ล้านบาท) ซึง่ คิดเป็ นร้อยละ 30.2 ของหนี้สน้ิ
ทัง้ หมด มีจานวน 80,432 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จาก ณ 31 ธันวาคม 2556 จานวน 22,863 ล้านบาท หรือร้อยละ 39.7 สาเหตุ
หลักเกิดจาก
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- เงินกูร้ ะยะสัน้ เพิม่ ขึน้ 23,300 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินกูย้ มื จากธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย รวม
จานวน 10,000 ล้านบาท และเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินอื่นๆ จานวน 13,300 ล้านบาท เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนใน
บริษทั ฯ และจ่ายชาระคืนเงินกูร้ ะยะสัน้ ทีค่ รบกาหนด
- เจ้าหนี้การค้าลดลง 1,311 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักเกิดจากค่าใช้จ่ายที่ลดลงตามปริมาณการผลิตและ
ปริมาณการขนส่งทีล่ ดลง
หนี้สนิ ระยะยาว (รวมหนี้สนิ ทีถ่ งึ กาหนดชาระภายในหนึ่งปี 21,677 ล้านบาท) ซึง่ คิดเป็ นร้อยละ 63.4 ของหนี้สน้ิ
ทัง้ หมด มีจานวนรวมทัง้ สิน้ 168,552 ล้านบาท ลดลง 7,798 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 4.4 เป็ นผลมาจากการแข็งค่าของเงิน
บาท ณ สิน้ ปี 2557 เมื่อเทียบกับ ณ สิน้ ปี 2556 ทาให้หนี้สนิ ระยะยาวเมื่อคิดเป็ นเงินบาทมีจานวนลดลงหากไม่รวมผลของ
การปรับอัตราแลกเปลีย่ นจานวน 11,169 ล้านบาท หนี้สนิ ระยะยาวเพิม่ ขึน้ จานวน 3,371 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจาก
- การจัดหาเงินกู้ระยะยาวเพิม่ ขึน้ จานวน 26,408 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินกู้ยมื ระยะยาวเพื่อชาระค่าเช่าซื้อ
เครื่องบิน B777-300ER จานวน 3 ลา และ A320-200 จานวน 2 ลา เป็ นเงินประมาณ 17,208 ล้านบาท เงินกูร้ ะยะยาว
จากสถาบันการเงินในประเทศ 2,000 ล้านบาท และการออกหุน้ กูจ้ านวน 7,200 ล้านบาท เพื่อชาระคืนหุน้ กูท้ ค่ี รบกาหนด
ไถ่ถอนในปี 2557 ชาระคืนหนี้เงินบาทตามสัญญาเงินกูป้ จั จุบนั และใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในบริษทั ฯ
- การจ่ายชาระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวจานวน 23,086 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินกูย้ มื ระยะยาวและหนี้สนิ ภายใต้
เงื่อนไขสัญญาเช่าเครื่องบินจานวน 19,366 ล้านบาท และหุน้ กูท้ ค่ี รบกาหนดจานวน 3,720 ล้านบาท
ณ สิน้ ปี 2557 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีอตั ราส่วนหนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ ต่อส่วนของผู้ถอื หุน้ (Interest Bearing
Debt to Equity) เพิม่ ขึน้ จาก 3.1 เท่า ณ 31 ธันวาคม 2556 เป็ น 4.7 เท่า ณ สิน้ ปี 2557
ส่วนของผูถ้ ือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ส่วนของผู้ถือหุ้นมีจานวน 41,296 ล้านบาท ลดลงจากวันที่ 31 ธันวาคม 2556
จ านวน 15,623 ล้านบาท เนื่ องจากการดาเนิ นงานในปี 2557 มีผลขาดทุ นสุท ธิ ท าให้อ ัตราผลตอบแทนต่ อส่วนของ
ผูถ้ อื หุน้ (Return on Equity) ลดลงจากติดลบร้อยละ 19.0 ในปี 2556 เป็ นยอดติดลบร้อยละ 31.7 ในปี น้ี
4. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการดาเนิ นงานในอนาคต
การคาดการณ์แนวโน้มอุตสาหกรรมการบินของโลกในปี 2558 น่าจะปรับตัวดีขน้ึ กว่าปี 2557 จากเศรษฐกิจโลกที่
เริม่ ฟื้นตัว ความต้องการเดินทางของผูโ้ ดยสารเพิม่ สูงขึน้ และราคาน้ ามันเชือ้ เพลิงทีป่ รับตัวลดลง สาหรับอุตสาหกรรมการ
บินของไทย น่าจะปรับตัวในทิศทางเดียวกับอุตสาหกรรมการบินโลก จากสถานการณ์การเมืองในประเทศทีค่ ลี่คลายลงช่วย
ทาให้อุตสาหกรรมท่องเทีย่ วเข้มแข็งขึน้ ประกอบกับยังมีปจั จัยสนับสนุ นในการเริม่ ต้นเข้าสู่การเป็ นตลาดบินร่วมอาเซียน
(ASEAN Single Aviation Market หรือ ASAM) ซึง่ น่ าจะเป็ นปจั จัยทีท่ าให้ปริมาณการเดินทางขนส่งทางอากาศเพิม่ สูงขึน้
อย่างไรก็ตาม การแข่งขันยังทวีความรุนแรงจากสายการบินต้นทุนต่าทีเ่ ปิ ดใหม่และสายการบินต่างประเทศทีเ่ ข้ามาในตลาด
การบินของไทยเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง
สาหรับแนวทางการดาเนินการในปี 2558 ของบริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) จะดาเนินการตามแผนปฏิรูป
องค์กรทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายและกากับดูแลรัฐวิสาหกิจ (คนร.) แล้วเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2558
โดยมีเป้าหมายให้บริษัทฯ มีกาไรและกระแสเงินสดที่ดขี น้ึ รวมทัง้ สามารถสร้างกาไรได้อย่างต่อเนื่องยังยื
่ น และกลับมา
อย่ า งสง่ า งามในฐานะสายการบิน แห่ ง ชาติท่ีเป็ น ความภาคภู มิใ จของคนไทย โดยแผนประกอบด้ว ย 3 ขัน้ ตอนหลัก
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บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

คือ หยุดการขาดทุน (Stop the bleeding) สร้างความแข็งแกร่งในการแข่งขัน (Strength Building) และ เร่งการเติบโตอย่าง
มีกาไรในระยะยาว (Sustainable Growth)
ทัง้ นี้ แผนการปฏิรปู ตามขัน้ ตอนดังกล่าวจะขับเคลื่อนโดยกลยุทธ์หลัก 6 กลยุทธ์ ได้แก่
1. การปรับปรุงเครือข่ายเส้นทางบิน (Network Strategy) โดยยกเลิกเส้นทางบินทีไ่ ม่มีประสิทธิภาพและไม่ทา
กาไร ซึง่ จะมีการประเมินผลทุก 3 เดือน เพื่อปรับลดหรือเพิม่ เส้นทางได้อย่างเหมาะสม
2. การปรับปรุงฝูงบิน (Fleet Strategy) โดยการลดแบบเครื่องบินเพื่อลดต้นทุนด้านการซ่อมบารุง ค่าอะไหล่ และ
ด้านพนักงานลงตามไปด้วย พร้อมทัง้ เร่งรัดขายเครื่องเก่าทีป่ ลดระวางการใช้งานแล้วจอดรอขาย 22 ลา ในเดือนกรกฎาคม
2558 อย่ า งไรก็ต าม แผนการรับ มอบเครื่อ งบิน ยัง คงตามแผนเดิม โดยในปี 2558 มีแ ผนรับ มอบเครื่อ งบิน รวม 5 ลา
ประกอบด้วยเครื่องบิน B777-300ER จานวน 3 ลา และ B787-8 จานวน 2 ลา
3. การพาณิชย์ (Commercial Strategy) เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการหารายได้เพิม่ ขึน้ โดยหาทางเพิม่ รายได้จาก
ทุกช่องทางการขายตั ๋ว ทัง้ เพิม่ สัดส่วนการขายทีน่ งของการบิ
ั่
นไทยต่อการขายทัง้ หมดของผูแ้ ทนจัดจาหน่ าย หรือทีเ่ รียกว่า
“เอเย่นต์” เพิม่ สัดส่วนการขายผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และเพิม่ ส่วนแบ่งตลาดอื่น เช่นลูกค้ากลุ่มองค์กรบริษทั
4. การปรับปรุงการปฏิบตั กิ ารและต้นทุน (Operations & Cost Strategy) เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพและคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล รวมถึงการควบคุมค่าใช้จ่าย
5. การปรับปรุงโครงสร้างองค์กร (Organization Strategy) เพื่อให้การตัดสินใจทีร่ วดเร็วขึน้
6. การจัดการกลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ (Portfolio Strategy) อย่างเป็ นระบบ กาหนดธุรกิจหลัก (Core Business)
และธุรกิจสนับสนุน (Non-core Business) ให้ชดั เจน
5. สรุปอัตราส่วนทางการเงิ นที่สาคัญ
ม.ค.-ธ.ค.
2557

2556

อัตราส่ วนทางการเงิ น (Liquidity Ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง

เท่า

1.11

1.58

อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากาไร (Profitability Ratio)
อัตรากาไร(ขาดทุน )ก่อนอัตราและเปลี่ ยน ภาษี เงินได้และด้อยค่า

ร้ อยละ

(12.03)

(1.71)

อัตรากาไร(ขาดทุน )สุทธิ

ร้ อยละ

(8.14)

(5.67)

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ ื อหุ ้น

ร้ อยละ

(31.71)

(19.04)

ร้ อยละ

(3.47)

(2.25)

4.65
0.59

3.10
3.71

อัตราส่ วนแสดงประสิ ทธิ ภาพในการดาเนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรั พย์
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิ น (Financial Policy Ratio)
อัตราส่วนหนี้ สินต่อส่วนของผูถ้ ื อหุ ้น (Interest Bearing Debt to Equity)
อัตราส่วนความสามารถในการชาระดอกเบี้ ย

ส่วนที่ 3-14 หน้าที่ 17
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บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
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ความหมายและสูตรในการคานวณอัตราส่วนทางการเงิ น
อัตราส่วนสภาพคล่อง
= สินทรัพย์หมุนเวียน / หนี้สนิ หมุนเวียน (ไม่รวมหนี้สนิ ระยะยาวทีถ่ งึ กาหนดชาระภายในหนึ่งปี และรายรับด้านการ
ขนส่งทีย่ งั ไม่ถอื เป็ นรายได้)
อัตรากาไร(ขาดทุน)ก่อนอัตราแลกเปลี่ยน ภาษี เงิ นได้ และด้อยค่า
= กาไร(ขาดทุน)ก่อนอัตราแลกเปลีย่ น ภาษีเงินได้และด้อยค่า/รายได้รวม(ไม่รวมอัตราแลกเปลีย่ น)
อัตรากาไร(ขาดทุน)สุทธิ ต่อรายได้รวม (Net Profit Margin)
= กาไร(ขาดทุน)สุทธิ / รายได้รวม(ไม่รวมอัตราแลกเปลีย่ น)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ ือหุ้น (Return on Equity)
= กาไร(ขาดทุน)สุทธิ / ส่วนของผูถ้ อื หุน้ เฉลีย่
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ (Return on Total Asset)
= กาไร(ขาดทุน)ก่อนหักดอกเบีย้ และภาษี / สินทรัพย์รวมเฉลีย่
อัตราส่วนหนี้ สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุ้น (Interest Bearing Debt to Equity)
= (เงินกูย้ มื ระยะสัน้ +หนี้สนิ ระยะยาวรวมส่วนทีถ่ งึ กาหนดชาระภายใน 1 ปี ) / ส่วนของผูถ้ อื หุน้
อัตราส่วนความสามารถในการชาระดอกเบี้ย
= EBITDA / ดอกเบีย้ จ่าย
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ส่วนที่ 2
การจัดการและการกากับดูแลกิ จการ
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผูถ้ ือหุ้น
7.1 จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษทั ฯ มีทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้วดังนี้
ทุนจดทะเบียน 2,698,900,950 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท รวมมูลค่า 26,989,009,500 บาท
ทุนชาระแล้ว 2,182,771,917 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท รวมมูลค่า 21,827,719,170 บาท

7.2 รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
รายชื่อผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ 10 รายแรก พร้อมทัง้ จานวนหุน้ ทีถ่ อื และสัดส่วนการถือหุน้ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2557
มีรายละเอียดดังนี้
สัดส่วน
จานวนหุ้น
ลาดับ
การถื
อหุ้น
ชื่อผูถ้ ือหุ้น
สามัญ
ที่
(ร้อยละ)
1

กระทรวงการคลัง

1,113,931,061

51.03

2

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

165,037,582

7.56

3

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

165,037,582

7.56

4

บริษทั ไทยเอ็นวีดอี าร์ จากัด

77,612,756

3.56

5
6
7

ธนาคาร ออมสิน
HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD
นายเอีย่ ม อาชวกุลเทพ

46,409,885
29,843,176
16,790,000

2.13
1.37
0.77

8

EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD

16,383,411

0.75

9

STATE STREET BANK EUROPE LIMITED

15,970,155

0.73

10

นายวิชยั คณาธนะวนิชย์

14,724,100

0.67

11

ผูถ้ อื หุน้ อื่น

521,032,209

23.87

ยอดรวมทุนชาระแล้ว

2,182,771,917

100.00

ผูถ้ อื หุน้ สัญชาติไทย

2,009,465,258

92.06

173,306,659

7.94

ผูถ้ อื หุน้ สัญชาติต่างด้าว

กระทรวงการคลังและธนาคารออมสิน ถือหุ้นในบริษัทฯ คิด เป็ น สัดส่วนร้อยละ 53.16 ของหุน้ ทัง้ หมดของบริษัทฯ
ทาให้บริษทั ฯ มีฐานะเป็ นรัฐวิสาหกิจ อันจะมีผลต่อบริษทั ฯ ในการทาธุรกรรมบางประเภท ได้แก่
1.บริษทั ฯ ต้องได้รบั ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีในการดาเนินการลงทุนขนาดใหญ่
2.สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะต้องเป็ นผูต้ รวจสอบงบการเงินของบริษทั ฯ

ส่วนที่ 2-7 หน้าที่ 1

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

7.3 หุ้นกู้ของบริ ษทั ฯ
ตัง้ แต่ เ ดือนตุ ลาคม 2546 บริษั ทฯ ได้ อ อกและเสนอขายหุ้น กู้ ใ ห้ ก ับนั ก ลงทุ นทัว่ ไปและนั ก ลงทุ น สถาบัน
โดยออกหุน้ กูป้ ระเภทต่างๆ ดังนี้
 หุ้น กู้ช นิ ด ระบุ ช่ือ ผู้ถือ ไม่ ด้อ ยสิท ธิ ไม่ มีป ระกัน และมีผู้แ ทนผู ้ถ ือ หุ ้น กู ้จ านวน 5 ครั ง้ 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 ือ ไม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน และไม่มี
ผูแ้ ทนผูถ้ อื หุน้ กู้ ได้แก่ หุน้ กูค้ รัง้ ที่ 1/2552
 หุน้ กูช้ นิดระบุช่อื ผูถ้ อื ไม่ดอ้ ยสิทธิไม่มปี ระกัน และไม่มผี แู้ ทนผู้ถือ หุ้น กู้ เสนอขายให้แ ก่ผู้ลงทุน สถาบันและ
ผูล้ งทุนรายใหญ่ ได้แก่ หุน้ กู้ 2/2554, 1/2555, 2/2555, 3/2555, 1/2556, 2/2556, 1/2557 และ 2/2557
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษทั ฯ มีหนุ้ กูท้ ย่ี งั ไม่ครบกาหนดไถ่ถอนจานวนทัง้ สิน้ 44,600,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
ชนิ ดของหุ้นกู้

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

จานวน

อัตราดอกเบี้ยต่อปี

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

อายุ/
ข้อมูล
กาหนดการไถ่ถอน TRIS RATING(1)

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

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 ครบกาหนดไถ่ถอนวันที่
20 มกราคม 2559

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

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

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

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

ปีท่ี 1-3 ร้อยละ 4.00
อายุ 7 ปี
ปีท่ี 4-6 ร้อยละ 4.5
ครบกาหนดไถ่ถอนวันที่
ปีท่ี 7 ร้อยละ 5.25
13 พฤษภาคม 2561
จ่ายดอกเบีย้ ทุก 6 เดือน

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

ปีท่ี 1-4 ร้อยละ 4.25
ปีท่ี 5-8 ร้อยละ 4.75
ปีท่ี 9-10 ร้อยละ 5.35

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

ส่วนที่ 2-7 หน้าที่ 2

อายุ 10 ปี
ครบกาหนดไถ่ถอนวันที่
13 พฤษภาคม 2564

อันดับเครดิตหุน้ กู้
A+

อันดับเครดิตผูอ้ อก
หุน้ กู้ A+
(เสนอขายกรณี
จากัดไม่เกิน 10
ราย สามารถใช้
อันดับเครดิตผูอ้ อก
หุน้ กู)้
อันดับเครดิตผูอ้ อก
หุน้ กู้ A+
(เสนอขายกรณี
จากัดไม่เกิน 10
ราย สามารถใช้
อันดับเครดิตผูอ้ อก
หุน้ กู)้
อันดับเครดิตผูอ้ อก
หุน้ กู้ A+

อันดับเครดิตผูอ้ อก
หุน้ กู้ A+

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

ชนิ ดของหุ้นกู้

จานวน

อัตราดอกเบี้ยต่อปี

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

แบบ 56-1

อายุ/
ข้อมูล
กาหนดการไถ่ถอน TRIS RATING(1)

จ่ายดอกเบีย้ ทุก 6 เดือน

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

ร้อยละ 3.91
อายุ 5 ปี
จ่ายดอกเบีย้ ทุก 6 เดือน ครบกาหนดไถ่ถอนวันที่
13 พฤษภาคม 2559

อันดับเครดิตผูอ้ อก
หุน้ 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 ครบกาหนดไถ่ถอนวันที่
13 พฤษภาคม 2561

อันดับเครดิตผูอ้ อก
หุน้ 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 ครบกาหนดไถ่ถอนวันที่
13 พฤษภาคม 2564

อันดับเครดิตผูอ้ อก
หุน้ 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 ครบกาหนดไถ่ถอนวันที่
28 ธันวาคม 2559

อันดับเครดิตผูอ้ อก
หุน้ 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 ครบกาหนดไถ่ถอนวันที่
16 กุมภาพันธ์ 2562

อันดับเครดิตผูอ้ อก
หุน้ 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 ครบกาหนดไถ่ถอนวันที่
16 กุมภาพันธ์ 2565

อันดับเครดิตผูอ้ อก
หุน้ 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 ครบกาหนดไถ่ถอนวันที่
23 มีนาคม 2567

อันดับเครดิตผูอ้ อก
หุน้ 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 ครบกาหนดไถ่ถอนวันที่
11 ตุลาคม 2560

อันดับเครดิตผูอ้ อก
หุน้ กู้ A+

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

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

อันดับเครดิตผูอ้ อก
หุน้ กู้ A+

ส่วนที่ 2-7 หน้าที่ 3

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

อัตราดอกเบี้ยต่อปี

แบบ 56-1

อายุ/
ข้อมูล
กาหนดการไถ่ถอน TRIS RATING(1)

ชนิ ดของหุ้นกู้

จานวน

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

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 ครบกาหนดไถ่ถอนวันที่
11 ตุลาคม 2565

อันดับเครดิตผูอ้ อก
หุน้ กู้ A+

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 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 ครบกาหนดไถ่ถอนวันที่
16 พฤษภาคม 2561

อันดับเครดิตผูอ้ อก
หุน้ 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 ครบกาหนดไถ่ถอนวันที่
30 สิงหาคม 2561

อันดับเครดิตผูอ้ อก
หุน้ 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 ครบกาหนดไถ่ถอนวันที่
30 สิงหาคม 2563

อันดับเครดิตผูอ้ อก
หุน้ 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 ครบกาหนดไถ่ถอนวันที่
30 สิงหาคม 2566

อันดับเครดิตผูอ้ อก
หุน้ กู้ A+

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

ชุดที่ 1 ออกวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557
วงเงิน 1,200 ล้านบาท
(1.20 ล้านหน่วย หน่วยละ 1,000 บาท)

ร้อยละ 4.71
อายุ 10 ปี
จ่ายดอกเบีย้ ทุก 6 เดือน ครบกาหนดไถ่ถอนวันที่
7 กุมภาพันธ์ 2562

อันดับเครดิตผูอ้ อก
หุน้ กู้ A+

ชุดที่ 2 ออกวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557
วงเงิน 1,000 ล้านบาท
(1.00 ล้านหน่วย หน่วยละ 1,000 บาท)

ร้อยละ 5.14
อายุ 10 ปี
จ่ายดอกเบีย้ ทุก 6 เดือน ครบกาหนดไถ่ถอนวันที่
7 กุมภาพันธ์ 2564

อันดับเครดิตผูอ้ อก
หุน้ กู้ A+

ชุดที่ 3 ออกวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557
วงเงิน 1,000 ล้านบาท
(1.00 ล้านหน่วย หน่วยละ 1,000 บาท)

ร้อยละ 5.58
อายุ 10 ปี
จ่ายดอกเบีย้ ทุก 6 เดือน ครบกาหนดไถ่ถอนวันที่
7 กุมภาพันธ์ 2567

อันดับเครดิตผูอ้ อก
หุน้ กู้ A+

ชุดที่ 1 ออกวันที่ 26 ธันวาคม 2557
วงเงิน 1,230 ล้านบาท
(1.23 ล้านหน่วย หน่วยละ 1,000 บาท)

ร้อยละ 4.46
อายุ 5 ปี
จ่ายดอกเบีย้ ทุก 6 เดือน ครบกาหนดไถ่ถอนวันที่
26 ธันวาคม 2562

อันดับเครดิตผูอ้ อก
หุน้ กู้ A+

ชุดที่ 2 ออกวันที่ 26 ธันวาคม 2557
วงเงิน 1,340 ล้านบาท
(1.34 ล้านหน่วย หน่วยละ 1,000 บาท)

ร้อยละ 4.76
อายุ 7 ปี
จ่ายดอกเบีย้ ทุก 6 เดือน ครบกาหนดไถ่ถอนวันที่
26 ธันวาคม 2564

อันดับเครดิตผูอ้ อก
หุน้ กู้ A+

ส่วนที่ 2-7 หน้าที่ 4

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

ชนิ ดของหุ้นกู้

จานวน

อัตราดอกเบี้ยต่อปี

แบบ 56-1

อายุ/
ข้อมูล
กาหนดการไถ่ถอน TRIS RATING(1)

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

(1)

ชุดที่ 3 ออกวันที่ 26 ธันวาคม 2557
วงเงิน 1,430 ล้านบาท
(1.43 ล้านหน่วย หน่วยละ 1,000 บาท)

ร้อยละ 4.98
อายุ 10 ปี
จ่ายดอกเบีย้ ทุก 6 เดือน ครบกาหนดไถ่ถอนวันที่
26 ธันวาคม 2567

อันดับเครดิตผูอ้ อก
หุน้ กู้ A+

อ้างอิงจากข้อมูลการจัดอันดับเครดิตทีจ่ ดั ทาโดยบริษทั ทริสเรทติ้ง จากัด เมือ่ วันที่ 15 ธันวาคม 2557

7.4 นโยบายการจ่ายเงิ นปันผล
คณะกรรมการบริษทั ฯ อาจเสนอให้บริษทั ฯ จ่ายเงินปนั ผลประจาปี โดยการจ่ายเงินปนั ผลต้องได้รบั อนุ มตั จิ าก
ทีป่ ระชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ปจั จุบนั คณะกรรมการบริษทั ฯ มีนโยบายทีจ่ ะเสนอให้ผถู้ อื หุน้ พิจารณาจ่ายเงินปนั ผลประจาปี ใน
อัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 25 ของกาไรสุทธิก่อนผลกาไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ จากงบการเงินรวม ทัง้ นี้
ขึน้ อยู่กบั แผนการลงทุน ความจาเป็ นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต
พระราชบัญญัติบริษัท มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ห้ามมิให้บ ริษัท มหาชนจ่ ายเงินปนั ผล หากยังมีย อดขาดทุ น
สะสมอยู่ แม้ว่าบริษทั นัน้ จะมีกาไรในปี นัน้ ก็ตาม นอกจากนี้ พระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับ
ของบริษัทฯ กาหนดไว้ว่า บริษทั ฯ ต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาไร
สุทธิป ระจ าปี ห ักด้วยยอดเงิน ขาดทุ นสะสมยกมา (ถ้า มี) จนกว่ าทุน สารองนี้จ ะมีจ านวนไม่น้ อยกว่าร้อยละ 10 ของทุ น
จดทะเบียนของบริษทั ฯ

ส่วนที่ 2-7 หน้าที่ 5

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

8. โครงสร้างการจัดการ
8.1 คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
คณะกรรมการบริษทั ฯ มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบสูงสุดในการบริหารจัดการกิจการของบริษทั ฯ อยู่ภายใต้เงื่อนไข ข้อบังคับ
ของบริษทั ฯ ซึง่ กาหนดให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจานวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่มากกว่า 15 คน สุดแต่ท่ี
ประชุมใหญ่ผถู้ อื หุน้ จะเป็ นผูก้ าหนดเป็ นครัง้ คราว และกรรมการไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจานวนกรรมการทัง้ หมดต้องมีถนิ่ ที่
อยู่ในราชอาณาจักร ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ กรรมการจานวน 1 ใน 3 จะต้องออกจากตาแหน่ ง และจะมีการ
เลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ กรรมการทีอ่ อกตามวาระนัน้ อาจถูกเลือกเข้ามาดารงตาแหน่งใหม่กไ็ ด้
รายชื่อกรรมการและการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

รายชื่อและตาแหน่ งคณะกรรมการบริ ษทั ฯ

1. นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม
2. พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง
3. นายคณิศ แสงสุพรรณ
4. นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์
5. นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์
6. นายรัฐพล ภักดีภูม ิ
7. นายวิรไท สันติประภพ
8. นายวีระวงค์ จิตต์มติ รภาพ
9. พลอากาศเอก ศิวเกียรติ ์ ชเยมะ
10. นายสมเกียรติ ศิรชิ าติไชย
11. นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ ์
12. พลอากาศเอก หม่อมหลวง สุปรีชา
กมลาศน์
13. พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต

รองประธานกรรมการ คนที่ 1
และรักษาการประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

หมายเหตุ : ไม่มกี รรมการท่านใดถือครองหุน้ ของบริษทั ฯ

ส่วนที่ 2-8 หน้าที่ 1

การเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ /
จานวนครัง้ ที่มีการ
ประชุม ขณะดารง
ตาแหน่ ง (ครัง้ )

ช่วงระยะเวลา
การดารงตาแหน่ ง

17/19

25 เม.ย. 55 – เม.ย. 58

7/8
17/19
18/19
12/15
7/8
6/6
12/15
14/14
6/6
8/8
19/19

5 ส.ค. 57 – เม.ย. 60
24 เม.ย. 56 – เม.ย. 59
20 ธ.ค. 56 – เม.ย. 58
29 เม.ย. 57 – เม.ย. 60
5 ส.ค. 57 – เม.ย. 59
28 ส.ค. 57 – เม.ย. 59
28 ส.ค. 57 – เม.ย. 59
29 เม.ย. 57 – เม.ย. 60
28 ส.ค. 57 – เม.ย. 59
5 ส.ค. 57 – เม.ย. 60
25 เม.ย. 55 – เม.ย. 58

-

30 ธ.ค. 57 – เม.ย. 58

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

8.2 เจ้าหน้ าที่ บริ หาร
ณ วันที่ 31 ธัน วาคม 2557 บริษัท ฯ มีตาแหน่ ง เจ้า หน้ า ที่บริห าร (1) จานวนทัง้ สิ้น 15 ต าแหน่ ง ประกอบด้ว ย
กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ 1 ต าแหน่ ง ระดับ รองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ 12 ต าแหน่ ง และผู้ อ านวยการใหญ่
สายการบัญชีหรือการเงิน 2 ตาแหน่ง ประกอบด้วย
รายชื่อเจ้าหน้ าที่บริหาร

ตาแหน่ ง

1. นายจรัมพร โชติกเสถียร

กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่

2. เรืออากาศเอก มนตรี จาเรียง

รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่สายกลยุทธ์องค์กรและพัฒนาอย่างยังยื
่ น

3. นาวาอากาศตรี อัษฎาวุธ วัฒนางกูร

รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่สนับสนุนการถวายบิน
แก่องค์ประธานศูนย์สนับสนุนการปฏิบตั กิ าร

4. เรืออากาศเอก กนก ทองเผือก

รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่สายทรัพยากรบุคคลและกากับกิจกรรมองค์กร

5. เรืออากาศโท สุรพล อิศรางกูร ณ อยุธยา

รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่สายการพาณิชย์

6. เรืออากาศโท เฉลิมพล อินทรวงศ์

รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ฝา่ ยช่าง

7. ร้อยตรี อนุสสรณ์ นาคศรีชมุ่

รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่หน่วยธุรกิจบริการการบิน

8. นาวาอากาศตรี สถาพร เจริญศิริ

รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่สายปฏิบตั กิ าร

9. นางชาริตา ลีลายุทธ

ผูอ้ านวยการใหญ่ฝา่ ยบริหารงานลงทุนสัมพันธ์
รักษาการ รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่สายการเงินและการบัญชี

10. นายปานฑิต ชนะภัย

ทีป่ รึกษากรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ (2)

11. นายธีรพล โชติชนาภิบาล

ทีป่ รึกษากรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ (2)

12. นายดนุช บุนนาค

ทีป่ รึกษากรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ (2)

13. นายนิรุฒ มณีพนั ธ์

ทีป่ รึกษากรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ (2)

14. นายรัช ตันตนันตา

ผูอ้ านวยการใหญ่ฝา่ ยการเงินองค์กร

15. นางสาววนิดา เดชะตุงคะ

ผูอ้ านวยการใหญ่ฝา่ ยบัญชีการเงิน

หมายเหตุ :
(1)
เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร คือ “ผูบ้ ริหาร” ตามคานิยาม ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
(2)
ระดับรองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่

ส่วนที่ 2-8 หน้าที่ 2

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

โครงสร้างการบริ หารจัดการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 โครงสร้างการจัดการของบริษทั ฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษทั ฯ คณะกรรมการ
ชุดย่อย และเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ตามโครงสร้างสายการบริหารงาน ดังนี้
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ

คณะกรรมการ
ชุดย่อยต่างๆ (1)

คณะกรรมการตรวจสอบ

ศูนย์สนับสนุนการปฏิบตั กิ าร
องค์ประธานศูนย์สนับสนุนการปฏิบตั กิ าร

กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่(2)
สานักงานการตรวจสอบภายใน
ผูอ้ านวยการใหญ่

ทีป่ รึกษากรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่

(2)

คณะกรรมการฝ่ ายบริ หารงานนโยบายฯ

รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่(2)
สนับสนุนการถวายบินแก่องค์ประธาน
ศูนย์สนับสนุนการปฏิบตั กิ าร

สายทรัพยากรบุคคลและ
กากับกิจกรรมองค์กร
รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่(2)

สายปฏิบตั กิ าร
รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่(2)

สายรายได้เสริมองค์กร
รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่(2)

*

ฝา่ ยช่าง
รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่(2)

สายการเงินและการบัญชี
รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่(2)

คณะกรรมการบริ หารหน่ วยธุรกิ จ

หน่วยธุรกิจบริการการบิน
รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่(2)
ฝา่ ยสนับสนุนการบริการธุรกิจการบิน
ผูอ้ านวยการใหญ่
ฝา่ ยครัวการบิน
กรรมการผูจ้ ดั การ
(ระดับผูอ้ านวยการใหญ่ )

ฝา่ ยบริการลูกค้าภาคพืน้
กรรมการผูจ้ ดั การ
(ระดับผูอ้ านวยการใหญ่ )

สายการพาณิชย์
รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่(2)

สายกลยุทธ์องค์กร
และพัฒนาอย่างยังยื
่ น
รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่(2)

ฝา่ ยบริการอุปกรณ์ภาคพืน้
กรรมการผูจ้ ดั การ
(ระดับผูอ้ านวยการใหญ่ )
ฝา่ ยการพาณิชย์สนิ ค้าและไปรษณียภัณฑ์

(ระดับผูอ้ ำนวยกำรใหญ่
)
กรรมการผูจ้ ดั การ

(ระดับผูอ้ านวยการใหญ่ )

หมายเหตุ :
(ระดับผูอ้ ำนวยกำรใหญ่)
(1) คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประกอบด้วย คณะกรรมการธรรมาภิบาล คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาผูด้ ารงตาแหน่งกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์องค์กรและส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม คณะกรรมการด้าน
กฎหมาย คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ คณะกรรมการกากับยุทธศาสตร์และการปฏิรปู บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
ผูด้ ารงตาแหน่งกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
(2) คือ “ผูบ้ ริหาร” ตามคานิยาม ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

ส่วนที่ 2-8 หน้าที่ 3

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

8.3 เลขานุการบริ ษทั ฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสาคัญของบทบาทและหน้ าที่ของเลขานุ การบริษัทฯ และได้ปฏิบตั ิตาม
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/15 ซึง่ กาหนดให้คณะกรรมการบริษทั ฯ ต้องจัด
ให้มเี ลขานุ การบริษทั เพื่อทาหน้าที่รบั ผิดชอบดาเนินการในนามบริษทั หรือคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทั ฯ จึงได้แต่งตัง้ ให้
นางสุวมิ ล บัวเลิศ ผูอ้ านวยการใหญ่สานักเลขานุการบริษทั ฯ เป็ นเลขานุการบริษทั ฯ
เลขานุการบริษทั ฯ ต้องปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความซื่อสัตย์สุจริต รวมทัง้ ต้องปฏิบตั ิ
ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษทั ฯ มติคณะกรรมการบริษทั ฯ ตลอดจนมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทัง้ นี้ หน้าที่
ของเลขานุ การบริษัทฯ ตามมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ ย์ (ฉบับที่ 4)
พ.ศ.2551 มีดงั นี้
1. จัดทาและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
1.1 ทะเบียนกรรมการ
1.2 หนังสือนัดประชุม เอกสารประกอบการประชุม และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์
1.3 หนังสือนัดประชุม เอกสารประกอบการประชุม และรายงานการประชุมผู้ถื อหุ้น ให้ครบถ้วนสมบูรณ์
ภายในกาหนดเวลาของกฎหมาย
1.4 รายงานประจาปี ของบริษทั ฯ
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสาเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้
ประธานคณะกรรมการบริษทั ฯ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันนับแต่วนั ทีบ่ ริษทั ฯ ได้รบั รายงานนัน้
3. ดาเนินการอื่นๆ ตามทีค่ ณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
ในระหว่างปี 2557 หน้ าที่อื่นของเลขานุการบริษทั ฯ มีดงั นี้
1. การเป็ นเลขานุ การคณะกรรมการชุดย่อยตามที่คณะกรรมการมอบหมาย เลขานุ การคณะกรรมการบริหาร
บริษัท ฯ เลขานุ ก ารฝ่ า ยบริห ารงานนโยบายบริษัท ฯ เลขานุ ก ารคณะกรรมการบริห ารหน่ ว ยธุ ร กิจ และเลขานุ ก าร
คณะกรรมการกากับยุทธศาสตร์และการปฏิรปู บริษทั ฯ
2. การอานวยการ การประชุมของฝา่ ยบริหาร คณะกรรมการ และผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ภายใน
กาหนดเวลาของกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง พร้อมทัง้ แจ้งมติทเ่ี กีย่ วข้องหากจาเป็ น และติดตามการดาเนินการตามมติทป่ี ระชุม
3. กากับดูแลการดาเนินการในระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจในส่วนกระบวนการดาเนินงานของบริษทั ฯ
4. กากับดูแลให้บริษทั ฯ และกรรมการบริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ของบริษทั จดทะเบียน
และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับหลักทรัพย์ ยกเว้นเรื่องทีเ่ กีย่ วกับรายงานทางการเงิน
5. กากับดูแลการจัดทาและเปิ ดเผยสารสนเทศที่สาคัญของบริษัทฯ ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ต่อสาธารณะชน
ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และทันเวลาทีก่ าหนด
6. กากับดูแลการให้คาปรึกษา อานวยความสะดวกในด้านงานทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ แก่ผถู้ อื หุน้
7. กากับดูแลการดาเนินการจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ พร้อมทัง้ เอกสารทีเ่ กีย่ วข้องให้เป็ นตามข้อกาหนดของกฎหมายและ
หลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
8. กากับดูแลการจัดทาแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ นักลงทุน นักวิเคราะห์ ได้รบั
ข้อมูลทีถ่ ูกต้องตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี และทันเวลาทีก่ าหนด
9. การประสานงานกับทีป่ รึกษากฎหมายในส่วนทีเ่ กีย่ วกับกฎหมายด้านหลักทรัพย์

ส่วนที่ 2-8 หน้าที่ 4

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

10. ให้คาแนะนาเบื้องต้นแก่กรรมการและผู้ บริหารบริษัทฯ เพื่อให้ปฏิบตั ิตามข้อกาหนด หลักเกณฑ์ ระเบียบ
ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
11. การกากับดูแลการจัดการด้าน Logistics Support ทีเ่ กีย่ วข้องกับคณะกรรมการบริษทั ฯ ได้แก่ การดาเนินการ
และประสานเรื่องสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของคณะกรรมการบริษทั ฯ รวมถึงการจัดทางบประมาณในการดาเนินการต่างๆ ที่
เกีย่ วข้องกับกรรมการบริษทั ฯด้วย อีกทัง้ การแจ้งและประสานงานกับกรรมการบริษทั ฯ ในกรณีมพี ธิ กี าร และกิจกรรมต่างๆที่
คณะกรรมการบริษทั ฯ ต้องเข้าร่วม
12. กากับดูแลการบริหารงานสารบรรณ
13. กากับดูแลและประเมินผลการดาเนินงานของหน่ วยงานในบังคับบัญชาเพื่อให้การดาเนินภารกิจในความ
รับผิดชอบบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายของบริษทั ฯ ตลอดจนสอดคล้องกับระเบียบและหลักเกณฑ์ของบริษทั ฯ และทีผ่ มู้ ี
อานาจหน้าทีท่ เ่ี กีย่ วข้องกาหนด
14. จัดทาคู่มอื กรรมการ จัดให้มกี ารปฐมนิเทศ และให้คาแนะนาแก่กรรมการทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ ใหม่
15. กากับดูแลติดตาม รวมทัง้ รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลเกีย่ วกับบริษทั ในเครือ
16. ปฏิบตั งิ านอื่นตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ฯ หรือกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่แล้วแต่กรณี
สามารถดูประวัตเิ ลขานุการบริษทั ฯ ได้ทเ่ี อกสารแนบ 1

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและเจ้าหน้ าที่ บริ หาร
(1) ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิ น
ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ฯ
ทีป่ ระชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2557 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 ได้มมี ติกาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ฯ
ในส่วนของค่าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงิน ดังนี้
1. ให้กรรมการบริษทั ฯ ได้รบั ค่าตอบแทนคนละ 50,000 บาทต่อเดือน เป็ นประจาทุกเดือน และได้รบั เบีย้ ประชุม
คนละ 30,000 บาทต่ อครัง้ หากในเดือนใดมีการประชุมเกินกว่า 1 ครัง้ คงให้กรรมการบริษัทฯ ได้รบั เบี้ยประชุมคนละ
30,000 บาทเท่านัน้ โดยให้ประธานกรรมการได้รบั เบีย้ ประชุมสูงกว่ากรรมการร้อยละ 25 และรองประธานกรรมการได้รบั
เบีย้ ประชุมสูงกว่ากรรมการร้อยละ 12.5 และให้กรรมการเสียภาษีเงินได้เอง
2. ในกรณีกรรมการบริษัทฯ ได้รบั แต่ งตัง้ จากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานกรรมการบริษัทฯ ให้เป็ น
กรรมการ อนุ กรรมการ หรือคณะทางานชุดต่ างๆ ของบริษัทฯ ให้กรรมการบริษัทฯ ที่ไ ด้รบั การแต่ งตัง้ ดังกล่าว ได้ร ับ
ค่าตอบแทนเพิม่ เป็ นเบีย้ ประชุมคนละ 10,000 บาทต่อครัง้ หากในเดือนใด กรรมการ อนุ กรรมการ และคณะทางานชุดใดมี
การประชุมเกินกว่า 1 ครัง้ คงให้ได้รบั เบีย้ ประชุมคนละ 10,000 บาทเท่านัน้
3. คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ให้ได้รบั ค่าตอบแทนเป็ นรายเดือนเท่ากับเบีย้ ประชุมกรรมการ
บริษทั ฯ โดยให้ประธานกรรมการตรวจสอบได้รบั ค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละยีส่ บิ ห้า โดยทีใ่ นเดือนใดไม่ มี
การประชุมคงให้ได้รบั ค่าตอบแทนด้วย
4. ให้คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้รบั เงินรางวัลประจาปี (Bonus) โดยคานวณจากอัตราร้อยละ 0.2 ของกาไรสุทธิ
ก่อนผลกาไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศจากงบการเงินรวม ทัง้ นี้ ในวงเงินรวมไม่เกิน 30 ล้านบาท
และให้ใช้อตั ราดังกล่าวสาหรับการคานวณเงินรางวัลประจาปี ในปี ต่อๆ ไป

ส่วนที่ 2-8 หน้าที่ 5

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

ตารางแสดงค่าตอบแทนสาหรับกรรมการและเจ้าหน้ าที่ บริ หารของบริ ษทั ฯ ในปี 2557
สิ้ นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557
หน่ วย : ล้านบาท
คณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั ฯ
คณะกรรมการตรวจสอบ
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารบริษทั ฯ
หมายเหตุ

:

(1)
(2)

เบี้ยประชุม เบี้ยประชุม

จานวน
(ราย)

ค่าตอบแทน
(คณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ)

(คณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ)

(คณะกรรมการ

23
8
20

7.90
64.90

4.28
-

1.90
0.80
-

ชุดย่อย)

(1)

เงิ นรางวัล
ประจาปี

รวม

บริษทั ฯ งดจ่าย
-

14.08
0.80
64.90 (2)

ไม่รวมค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ
ค่าตอบแทน รวมเงินได้ ภาษีทบ่ี ริษทั ฯ ออกให้ ค่าพาหนะ เงินสมทบกองทุนสารองเลีย้ งชีพ เงินสมทบกองทุนบาเหน็จ
สาหรับเจ้าหน้าทีบ่ ริหารปจั จุบนั และผูท้ เ่ี กษียณอายุในปี 2557

ส่วนที่ 2-8 หน้าที่ 6

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

ตารางแสดงผลตอบแทนคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ประจาปี 2557
รายชือ่ คณะกรรมการบริษทั ฯ

1. นายอารีพงศ์ ภูช่ อุ่ม

ตาแหน่งทีไ่ ด้รบั ค่าตอบแทนและเบีย้ ประชุม

(1)

ค่าตอบแทน
รวมเบีย้ ประชุม
คณะกรรมการบริษทั ฯ

- รองประธานกรรมการ คนที่ 1 และรักษาการประธานกรรมการ
กรรมการบริหาร
- ประธานกรรมการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูด้ ารงตาแหน่งกรรมการ
ผูอ้ านวยการใหญ่
- ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
- กรรมการสรรหาผูด้ ารงตาแหน่งกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
้ านวยการใหญ่
-ผูอกรรมการพั
ฒนาประสิทธิภาพ
- กรรมการบริหารความเสีย่ ง

เบีย้ ประชุม
กรรมการชุดย่อย

(บาท)
986,250.00

(บาท)
190,000.00

412,298.39

30,000.00

930,000.00

330,000.00

ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
(บาท)
-

รวมผลตอบแทน (2)
(บาท)
1,176,250.00

- ประธานกรรมการกากับยุทธศาสตร์และการปฏิรปู บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

2. พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง
3. นายคณิศ แสงสุพรรณ

หมายเหตุ

(1)
(2)

- รองประธานกรรมการ คนที่ 2
- กรรมการสรรหาผูด้ ารงตาแหน่งกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
- อดีตประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการบริษทั ฯ
- ประธานกรรมการบริหาร
- รองประธานอนุกรรมการบริหารความเสีย่ งราคาน้ามัน
- กรรมการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูด้ ารงตาแหน่งกรรมการผูอ้ านวยการ
-ใหญ่
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
- กรรมการสรรหาผูด้ ารงตาแหน่งกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
- กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
- กรรมการพิจารณาผลตอบแทนผูด้ ารงตาแหน่งกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
- กรรมการกากับยุทธศาสตร์และการปฏิรปู บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

อดีตประธานกรรมการ อดีตรองประธานกรรมการ และอดีตกรรมการ หมายถึง กรรมการ ทีพ่ น้ วาระก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2557
บริษทั ฯ งดจ่ายเงินรางวัลประจาปี 2556

ส่วนที่ 2-8 หน้าที่ 7

26,250.00
-

468,548.39
1,260,000.00

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

รายชือ่ คณะกรรมการบริษทั ฯ

4. นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์

5. นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์

6. นายรัฐพล ภักดีภมู ิ

7. นายวิรไท สันติประภพ
8. นายวีระวงค์ จิตต์มติ รภาพ

หมายเหตุ

(1)
(2)

แบบ 56-1

ตาแหน่งทีไ่ ด้รบั ค่าตอบแทนและเบีย้ ประชุม (1)

ค่าตอบแทน
รวมเบีย้ ประชุม
คณะกรรมการบริษทั ฯ

- กรรมการบริษทั ฯ
- กรรมการบริหาร
- กรรมการบริหารความเสีย่ ง
- ประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์
- กรรมการพัฒนาบุคลากร
- กรรมการพัฒนาประสิทธิภาพ
- กรรมการบริษทั ฯ
- ประธานกรรมการสรรหาผูด้ ารงตาแหน่งกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
- ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทนผูด้ ารงตาแหน่งกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
- ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
- กรรมการบริษทั ฯ
- กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
- กรรมการกากับยุทธศาสตร์และการปฏิรปู บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการบริษทั ฯ
- กรรมการกากับยุทธศาสตร์และการปฏิรปู บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
- กรรมการบริษทั ฯ
- ประธานกรรมการด้านกฎหมาย
- กรรมการพิจารณากากับดูแลรูปคดีทม่ี คี วามสาคัญต่อบริษทั ฯ
- กรรมการธรรมาภิบาล
- กรรมการส่งเสริมกิจการเพือ่ สังคม CSR
- กรรมการสรรหาผูด้ ารงตาแหน่งกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
- ประธานกรรมการตรวจสอบ

อดีตประธานกรรมการ อดีตรองประธานกรรมการ และอดีตกรรมการ หมายถึง กรรมการ ทีพ่ น้ วาระก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2557
บริษทั ฯ งดจ่ายเงินรางวัลประจาปี 2556

ส่วนที่ 2-8 หน้าที่ 8

เบีย้ ประชุม
กรรมการชุดย่อย

(บาท)
979,354.84

(บาท)
210,000.00

ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
(บาท)
-

643,333.33

120,000.00

-

393,548.39

80,000.00

326,451.62

40,000.00

776,451.62

80,000.00

49,000.00

304,250.00

รวมผลตอบแทน (2)
(บาท)
1,189,354.84

763,333.33

522,548.39

366,451.62
1,160,701.62

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

รายชือ่ คณะกรรมการบริษทั ฯ

9. พลอากาศเอก ศิวเกียรติ ์ ชเยมะ

10. นายสมเกียรติ ศิรชิ าติไชย
11. นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ ์
12 . พลอากาศเอก หม่อมหลวง สุปรีชา

กมลาศน์
13. พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต

(3)

แบบ 56-1

ตาแหน่งทีไ่ ด้รบั ค่าตอบแทนและเบีย้ ประชุม (1)

ค่าตอบแทน
รวมเบีย้ ประชุม
คณะกรรมการบริษทั ฯ

- กรรมการบริษทั ฯ
- กรรมการพัฒนาบุคลากร
- กรรมการกากับยุทธศาสตร์และการปฏิรปู บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการบริษทั ฯ
- กรรมการกากับยุทธศาสตร์และการปฏิรปู บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการบริษทั ฯ
- กรรมการบริหาร
- กรรมการสรรหาผูด้ ารงตาแหน่งกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
- กรรมการบริษทั ฯ
- กรรมการบริหาร
- กรรมการบริหารความเสีย่ ง
- กรรมการบริษทั ฯ

(บาท)
643,333.33

(บาท)
70,000.00

ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
(บาท)
61,000.00

326,451.62

40,000.00

49,000.00

393,548.39

40,000.00

-

433,548.39

960,000.00

170,000.00

-

1,130,000.00

-

เบีย้ ประชุม
กรรมการชุดย่อย

รวมผลตอบแทน (2)
(บาท)
774,333.33

415,451.62

-

-

-

14. นายอาพน กิตติอาพน

- อดีตประธานและอดีตกรรมการบริษทั ฯ

435,000.00

-

-

435,000.00

15. พลอากาศเอก ประจิน จันตอง
่

- อดีตรองประธานกรรมการคนที1่ อดีตประธานกรรมการและอดีตกรรมการบริษทั ฯ
-ฯษัอดีทตฯประธานกรรมการพัฒนาบุคลากร
- อดีตกรรมการบริหารความเสีย่ ง

639,395.16

50,000.00

-

689,395.16

หมายเหตุ

(1)
(2)
(3)

อดีตประธานกรรมการ อดีตรองประธานกรรมการ และอดีตกรรมการ หมายถึง กรรมการ ทีพ่ น้ วาระก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2557
บริษทั ฯ งดจ่ายเงินรางวัลประจาปี 2556
แต่งตัง้ เป็นกรรมการบริษทั ฯ เมือ่ วันที่ 30 ธันวาคม 2557 จึงมิได้รบั ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมในปี 2557

ส่วนที่ 2-8 หน้าที่ 9

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

รายชือ่ คณะกรรมการบริษทั ฯ

แบบ 56-1

ตาแหน่งทีไ่ ด้รบั ค่าตอบแทนและเบีย้ ประชุม (1)

16. นายจุตนิ นั ท์ ภิรมย์ภกั ดี

- อดีตกรรมการบริษทั ฯ
- อดีตกรรมการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูด้ ารงตาแหน่งกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
- อดีตกรรมการส่งเสริมกิจการเพือ่ สังคม (CSR)
- อดีตกรรมการตรวจสอบ

17. นายธีรศักดิ ์ สุวรรณยศ

- อดีตกรรมการบริษทั ฯ
- อดีตประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
- อดีตประธานอนุกรรมการบริหารความเสีย่ งราคาน้ามัน
- อดีตประธานกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพ
- อดีตประธานกรรมการพัฒนารายได้และควบคุมค่าใช้จ่าย
- อดีตกรรมการบริหาร
- อดีตกรรมการธรรมาภิบาล
- อดีตกรรมการบริษทั ฯ
- อดีตกรรมการบริหาร
- อดีตกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทน และพัฒนาบุคลากร
- อดีตกรรมการบริษทั ฯ
- อดีตประธานกรรมการธรรมาภิบาล
- อดีตกรรมการส่งเสริมกิจการเพือ่ สังคม CSR
- อดีตกรรมการพัฒนาบุคลากร
- อดีตกรรมการบริษทั ฯ
- อดีตประธานกรรมการกากับดูแลรูปคดีทม่ี คี วามสาคัญต่อบริษทั ฯ
- อดีตประธานกรรมการด้านกฎหมาย
- อดีตประธานกรรมการตรวจสอบ

18. นายสุธรรม ศิรทิ พิ ย์สาคร
19. พลตารวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว

20. นายอรรถพล ใหญ่สว่าง

หมายเหตุ

(1)
(2)

อดีตประธานกรรมการ อดีตรองประธานกรรมการ และอดีตกรรมการ หมายถึง กรรมการ ทีพ่ น้ วาระก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2557
บริษทั ฯ งดจ่ายเงินรางวัลประจาปี 2556

ส่วนที่ 2-8 หน้าที่ 10

ค่าตอบแทน
รวมเบีย้ ประชุม
คณะกรรมการ
บริษทั ฯ
(บาท)
130,000.00

620,645.16

เบีย้ ประชุม
กรรมการชุดย่อย
(บาท)
20,000.00

ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
(บาท)
60,000.00

150,000.00

-

รวมผลตอบแทน (2)
(บาท)
210,000.00

770,645.16

-

478,333.33

70,000.00

-

548,333.33

450,000.00

40,000.00

-

490,000.00

389,354.84

60,000.00

202,016.13

651,370.97

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

รายชือ่ คณะกรรมการบริษทั ฯ

21. นายสมชัย ศิรวิ ฒ
ั นโชค

22. พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์
23. พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล
หมายเหตุ

(1)
(2)

แบบ 56-1

ตาแหน่งทีไ่ ด้รบั ค่าตอบแทนและเบีย้ ประชุม

(1)

ค่าตอบแทน
รวมเบีย้ ประชุม
คณะกรรมการบริษทั ฯ

- อดีตกรรมการบริษทั ฯ
- อดีตประธานกรรมการประชาสัมพันธ์องค์กรและส่งเสริมกิจการเพือ่ สังคม
- อดีตกรรมการธรรมาภิบาล
- อดีตกรรมการสรรหาผูด้ ารงตาแหน่งกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
- อดีตกรรมการบริหาร
- อดีตกรรมการสรรหา และกาหนดค่าตอบแทน
- อดีตกรรมการบริษทั ฯ
- อดีตประธานกรรมการตรวจสอบ
- อดีตกรรมการบริษทั ฯ

อดีตประธานกรรมการ อดีตรองประธานกรรมการ และอดีตกรรมการ หมายถึง กรรมการ ทีพ่ น้ วาระก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2557
บริษทั ฯ งดจ่ายเงินรางวัลประจาปี 2556

ส่วนที่ 2-8 หน้าที่ 11

(บาท)
610,000.00

เบีย้ ประชุม
กรรมการชุดย่อย
(บาท)
110,000.00

148,709.68

-

503,333.33

-

ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
(บาท)
-

46,443.55
-

รวมผลตอบแทน (2)
(บาท)
720,000.00

195,153.23
503,333.33

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
แบบ 56-1

(2) ค่าตอบแทนอื่นๆ
สิ ทธิ ประโยชน์ด้านบัตรโดยสาร
คณะกรรมการบริษทั ฯ
คณะกรรมการบริษทั ฯ ในการประชุมครัง้ ที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 ได้มมี ติยกเลิกสิทธิประโยชน์ดา้ น
บัตรโดยสารของกรรมการบริษทั ฯ เพื่อปฏิบตั ติ ามมติของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยทีก่ ่อนหน้านี้กรรมการบริษทั ฯ
ได้รบั สิทธิประโยชน์ดา้ นบัตรโดยสารให้เปล่า ไป-กลับ ในเส้นทางต่างประเทศ 10 ฉบับต่อปี ในประเทศ 10 ฉบับต่อปี
ในชัน้ ธุรกิจ ทัง้ นี้ หากมีทน่ี งั ่ ว่างสามารถเดินทางในชัน้ สูงสุดได้ โดยสามารถนาไปใช้ได้ตามความเหมาะสม และสิทธิน้ีให้
ขณะดารงตาแหน่งกรรมการบริษทั ฯ เท่านัน้
เจ้าหน้ าที่บริหารและพนักงาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารและพนักงานของบริษทั ฯ และพนักงานรวมทัง้ คู่สมรสและบุตร จะได้รบั สิทธิประโยชน์ดา้ นบัตร
โดยสารแบบสารองทีน่ งได้
ั ่ และแบบสารองทีน่ งไม่
ั ่ ได้ตามระเบียบบริษทั ฯ ทีก่ าหนด
กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
บริษัทฯ ได้จดทะเบียนจัดตัง้ กองทุนสารองเลี้ยงชีพเมื่อ วันที่ 26 มิถุนายน 2535 ซึ่งภายใต้การกากับดูแลของ
คณะกรรมการกองทุนสารองเลี้ยงชีพ บริษัทฯ จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 9 ของเงินเดือนค่าจ้างสาหรับ
พนักงานที่มอี ายุงานไม่เกิน 20 ปี และในอัตราร้อยละ 10 ของเงินเดือนค่าจ้างสาหรับพนักงานที่มอี ายุงาน 20 ปี ขน้ึ ไป
โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 2 ของเงินเดือนค่าจ้าง แต่ไม่เกินอัตราทีบ่ ริษทั ฯ จ่ายสมทบ
กองทุนบาเหน็จพนักงาน
บริษทั ฯ ได้จดั ตัง้ กองทุนบาเหน็จพนักงาน บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) โดยจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนใน
อัตราร้อยละ10 ของเงินเดือนค่าจ้าง ในกรณีท่เี งินในกองทุนต่ ากว่าภาระผูกพัน ณ วันสิน้ งวดบัญชี บริษัทฯ จะจ่ายเงิน
สมทบเพิม่ เติมให้เต็มตามภาระผูกพัน
พนักงานทีอ่ ยู่ในกองทุนบาเหน็จ จะต้องมีอายุงานตัง้ แต่ 3 ปี ขึน้ ไป จึงจะมีสทิ ธิได้รบั เงิน บาเหน็จ ตามอายุง าน
เมื่อพ้นสภาพจากการเป็ นพนักงานโดยไม่มีความผิด หรือ มีความผิด แต่ ไม่ถูกลงโทษถึงไล่อ อก ทัง้ นี้เมื่อ บริษัทฯ ได้
ดาเนินการจัดตัง้ กองทุนสารองเลีย้ งชีพมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 26 มิถุนายน 2535 เป็ นต้นมาแล้ว พนักงานทีเ่ ข้าทางานนับจากวัน
ดังกล่าวจะสามารถเข้าเป็ นสมาชิกกองทุนสารองเลี้ยงชี พได้อย่างเดียว และไม่สามารถเข้าเป็ นสมาชิกกองทุนบาเหน็จ
พนักงาน กองทุนบาเหน็จพนักงานจึงไม่มสี มาชิกเพิม่ ตัง้ แต่วนั เริม่ จัดตัง้ กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
เงิ นสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพและเงิ นบาเหน็จที่ให้แก่เจ้าหน้ าที่บริหารในปี 2557 สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
หน่ วย : ล้านบาท
เงิ นเสมทบกองทุนสารองเลีย้ งชีพ
เงิ นบาเหน็จ
จานวน (ราย) จานวนเงิ น (ล้านบาท)
จานวน (ราย) จานวนเงิ น (บาท)
เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร (1)
หมายเหตุ :

(1)

17

4.05

1

0.24

เจ้าหน้าทีบ่ ริหารจานวน 17 รายรวมเจ้าหน้าทีบ่ ริหารทีเ่ กษียณอายุและลาออกก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2557
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8.5 บุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีพนักงานที่ กรุงเทพฯ สถานที่อ่นื ในประเทศไทย และต่ างประเทศรวม
ทัง้ หมด จานวน 24,952 คน โดยทัวไป
่ พนักงานของบริษทั ฯ จะสิน้ สุดสภาพการเป็ นพนักงานเมื่อสิน้ สุดรอบปี งบประมาณ
ของทางการ (วันที่ 30 กันยายน) ที่พนักงานนัน้ มีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ บริษัทฯ มีข้อ จ ากัด ตามแนวปฏิบ ัติภายใน
บางประการเกีย่ วกับมาตรการทีจ่ ะนามาใช้ในการดาเนินการลดจานวนพนักงานเพื่อการเพิม่ ประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
หรือลดต้นทุน ทัง้ นี้ แนวปฏิบตั ิภายในของบริษัทฯ ได้กาหนดให้สอดคล้องกับกฎหมายแรงงานของประเทศไทย ซึ่งมี
บทบัญญัตเิ กีย่ วกับการจ้างแรงงานและการเลิกจ้างพนักงาน ตลอดจนการเกษียณอายุการทางาน

ตารางแสดงจานวนพนักงานแยกตามสถานที่ปฏิ บตั ิ งานและหน้ าที่ ณ วันที่ที่แสดงไว้

จานวนพนักงาน (คน)
ปี 2557
จานวนพนักงานทัง้ หมด
แบ่งตามสถานที่ปฏิ บตั ิ งาน
 กรุงเทพฯ
 สถานทีอ่ ่นื ในประเทศไทย
 ต่างประเทศ
แบ่งตามหน้ าที่
 ลูกเรือบนเทีย่ วบิน
- นักบิน
- พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
 ฝา่ ยช่าง
 สายการพาณิชย์
 หน่ วยธุรกิจการบริการภาคพืน้
 ฝา่ ยอื่นๆ

ปี 2556

ปี 2555

24,952

25,323

25,412

21,829
1,559
1,564

22,172
1,588
1,563

22,209
1,607
1,596

1,343
6,286
4,242
2,141
8,426
2,514

1,279
6,187
4,371
1,763
8,454
3,269

1,252
6,094
4,336
1,801
8,937
2,992

บริษทั ฯ ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของบุคลากรซึง่ เป็ นกาลังหลักในการดาเนินธุรกิจ บริษทั ฯ จึงได้มนี โยบายทีจ่ ะธารง
รักษาบุคลากรในตาแหน่ งที่มคี วามสาคัญต่อองค์กรและเป็ นที่ต้องการของตลาด รวมทัง้ พนักงานที่มคี ุณภาพให้คงอยู่อย่าง
ต่อเนื่อง โดยการนาระบบ Performance Management System (PM) มาใช้ในการประเมินผลการปฏิบตั งิ านประจาปี สาหรับ
พนักงานทุกระดับ ผ่านตัวชีว้ ดั Key Performance Indicator (KPI) และเชื่อมโยงผลการปฏิบตั งิ านไปสู่การจ่ายค่าตอบแทน ซึง่
ประกอบด้วย การขึน้ เงินเดือนประจาปี และ การจ่ายเงินเพิม่ พิเศษตามผลการปฏิบตั ิงาน (Incentive) เพื่อเป็ นการจูงใจให้
พนักงานปฏิบตั ิงานอย่างเต็มความสามารถ ทัง้ นี้ งบประมาณสาหรับการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทฯ
จะเป็ นผู้ อนุ ม ัติ ก รอบวงเงินในแต่ ละปี โดยในปี 2557 ได้มีก ารอนุ ม ัติ ให้ ข้ึนเงิน เดือ นประจ าปี ใ นอัต ราเฉลี่ยร้ อยละ 3
ของเงินเดือนผูม้ สี ทิ ธิขน้ึ เงินเดือนทัง้ บริษทั ฯ และ เงินเพิม่ พิเศษ 1,000 ล้านบาท
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ตารางแสดงผลตอบแทนที่เป็ นตัวเงิ นที่จ่ายให้แก่พนักงานตามปี หรือรอบระยะเวลาที่แสดงไว้
หน่ วย : ล้านบาท
ปี 2557

ปี 2556

พนักงานทั ่วไป

21,514

22,548

21,619

นักบิน

5,710

6,098

8,627

พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

8,169

8,985

5,735

รวม

35,393

37,631

35,981

ผลตอบแทนที่เป็ นตัวเงินแก่พนักงาน

ปี 2555

นโยบายการพัฒนาพนักงาน
บริษัทฯ มีนโยบายในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลทุกระดับด้วยการพัฒนาและฝึ กอบรมบุคลากรให้มคี ุณภาพและได้
มาตรฐาน มีศกั ยภาพ และความสามารถเหมาะสมกับตาแหน่ ง ทัง้ ทีป่ ฏิบตั งิ านอยู่ใน Core และ Business Unit มีการออกแบบ
Development & Training Roadmap ซึง่ ครอบคลุมทัง้ Core, Managerial และ Functional Competency สาหรับพนักงาน
ผูบ้ ริหารระดับต้น /ระดับกลาง/ระดับสูง และผูม้ ศี กั ยภาพสูง (Talent) โดยใช้เครื่องมือการพัฒนาพนักงานทีห่ ลากหลาย ทัง้ ที่
เป็ นการฝึ กอบรม (Training) และไม่ใช่การฝึ กอบรม (Non-Training) เช่น การเรียนรู้จากการสอนงาน การฝึ กปฏิบตั ิงาน
เป็ นต้น นอกจากนี้ ยังมีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบ E-Learning มาใช้ในการฝึกอบรมและการเรียนรู้ เพื่อเพิม่ โอกาส
ในการอบรมให้กบั พนักงาน ลดข้อจากัดในการจัดส่งพนักงานเข้ารับการอบรม และลดค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรม ทัง้ นี้ เพื่อเป็ น
เตรียมความพร้อมให้กบั พนักงานและผูบ้ ริหารให้สามารถปฏิบตั งิ านได้อย่างเต็มศักยภาพ และพร้อมเติบโตขึน้ สู่ตาแหน่ งงานที่
สูงขึน้ ในอนาคตทัง้ ในสายบริหารและสายอาชีพต่อไป

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพนักงาน
รายจ่ายในการพัฒนาพนักงาน

หน่ วย : ล้านบาท
ปี 2557

รายจ่ายในการพัฒนาพนักงานทั ่วไป
รายจ่ายในการพัฒนานักบิน
รายจ่ายในการพัฒนาพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
รวม

ปี 2556

ปี 2555

58

93

98

427

438

455

5

4

8

490

535

561

ต้อานรั
บบนเครื่องบิมนพันธ์ของบริษทั ฯ
แนวทางด้
นแรงงานสั
บริษัทฯ มุ่งมันที
่ ่จะส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ท่ดี ีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการให้เป็ นไปตามวัตถุ ประสงค์ของพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 โดยบริษัทฯ ใช้ระบบการ
ปรึกษาหารือร่วมกันในรูปแบบของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ โดยมีการตัง้ คณะกรรมการขึน้ ตามทีก่ ฎหมายกาหนด และให้มี
การประชุมร่วมกันอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครัง้ โดยมีอานาจหน้าทีใ่ นการพิจารณาให้ความเห็นเกีย่ วกับการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการดาเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ หาทางปรองดองและระงับข้อขัดแย้งในบริษัทฯ
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พิจารณาปรับปรุงระเบียบข้อบังคับในการทางาน อันเป็ นประโยชน์ต่อนายจ้าง ลูกจ้าง และบริษทั ฯ ร่วมกันปรึกษาหารือเพื่อแก้ไข
ปญั หาตามคาร้องทุกข์ของลูกจ้าง หรือสหภาพแรงงานฯ รวมถึงการร้องทุกข์ทเ่ี กีย่ วกับการลงโทษทางวินัย ตลอดจนปรึกษาหารือ
เพื่อพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้าง เป็ นต้น ซึ่งจากการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ท่ผี ่ านมา แม้ว่าจะมีการยื่น
ข้อเรียกร้องตามกฎหมายบ้างก็ตาม แต่กส็ ามารถเจรจาทาความเข้าใจและตกลงกันได้ดว้ ยดีเสมอมาตามกระบวนการและขัน้ ตอน
ทีก่ ฎหมายกาหนด อีกทัง้ บริษทั ฯ ได้ให้ความร่วมมือให้การสนับสนุนในกิจกรรมต่างๆ ของลูกจ้างอย่างต่อเนื่องเสมอมา
แนวทางด้านการคุ้มครองแรงงาน
บริษทั ฯ เห็นถึงความสาคัญและคานึงถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางานของพนักงาน
เนื่ องจากลักษณะงานที่มีความแตกต่ างกันในแต่ ละสายงาน จึงจัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทางาน โดยมีการคัดสรรจากฝ่ายบริหารและฝ่ายลูกจ้างหน่ วยต่างๆ ของบริษทั ฯ ร่วมกันเป็ นกรรมการ
เพื่อพิจารณาหาแนวทางและดาเนินการให้ถูกต้องตามทีก่ ฎหมายกาหนด รวมถึง ร่วมกันตรวจสอบและจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้ต่างๆ เพื่อให้การปฏิบตั งิ านเป็ นไปด้วยความสะดวก รวดเร็วและมีความปลอดภัยสูงสุด เพื่อลดการเกิดอุบตั เิ หตุหรือ
ภัยอันตรายที่อาจเกิดขึน้ ได้กบั พนักงานของบริษัท อีกทัง้ มีการรณรงค์ให้พนักงานได้ทราบถึงกระบวนการที่บริษัทฯ ได้
ดาเนินการให้ความคุม้ ครองแรงงาน และดูแลรับผิดชอบเกีย่ วกับการรักษาพยาบาลแก่พนักงาน ตามทีก่ ฎหมายกาหนด ทัง้ นี้
โดยคานึงถึงความปลอดภัยและความสาคัญของทรัพยากรบุคคลของบริษทั ฯ เป็ นหลัก
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9. การกากับดูแลกิ จการ
9.1 นโยบายเกี่ยวกับการกากับดูแลกิ จการที่ดี
บริษัท ฯ จัดทานโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดเี ป็ นลายลักษณ์อกั ษร และประกาศใช้เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม
2547 โดยกาหนดให้เป็ นหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ฯ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน ทีต่ ้องยึดถือและ
ปฏิบตั ิตามนโยบายฯ ในปี 2555 บริษทั ฯ ได้ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้สอดคล้องกับ
กลยุทธ์ของบริษทั ฯ
คณะกรรมการบริษทั ฯ มีนโยบายให้ความสาคัญต่อการดาเนินงานตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี โดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาลสากล เป็ นแนวทางในการดาเนินงาน จึงกาหนดกรอบนโยบายการกากับดูแลกิจการ ซึง่ ครอบคลุมองค์ประกอบ
ทีส่ าคัญ 4 ด้าน ได้แก่
1. ด้าน รัฐ สังคมและสิ่ งแวดล้อม

 มุ่งมัน่ รักษาและส่งเสริม คุณภาพสิง่ แวดล้อมอันเกิดจากการดาเนินงานขององค์กร
 กระตุ้น ส่งเสริม เน้นย้าให้ทุกหน่ วยงานในองค์กร ดาเนินงานโดยคานึงถึง หน้าที่ และความรับผิดชอบ เพื่อ
ประโยชน์สว่ นรวม ใส่ใจต่อสิง่ แวดล้อม สังคมและชุมชน
 มุ่งมัน่ สร้างสรรค์ ส่งเสริม สนับสนุน และบริหารจัดการด้วยความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อม สังคม ชุมชน ตาม
หลักกฎหมายและข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง
2. ด้านผูร้ บั บริการและผูม้ ีส่วนได้เสีย
 มุ่งเน้นการให้บริการทุกระดับด้วยความประทับใจ ผู้รบั บริการ/ผู้มสี ่วนได้เสีย ได้รบั การอานวยความสะดวก
และได้รบั การตอบสนองตามต้องการ
 สร้างกระบวนการรับฟงั ความคิดเห็นของผูร้ บั บริการ และผูม้ สี ว่ นได้เสียผ่านช่องทางต่างๆ
 ส่ง เสริม สนับ สนุ น แนวทางใหม่ ๆ ตลอดจนการน าเทคโนโลยีสมัย ใหม่ ม าประยุ ก ต์ใ ช้ใ นการพัฒ นาการ
ให้บริการเพื่อความสะดวกและทันสมัย
 ส่งเสริมการให้บริการ โดยยึดหลักความพึงพอใจของผู้รบั บริการ แสดงความรับ ผิดชอบต่ อความเสียหาย
ทีเ่ กิดขึน้ อย่างเป็ นธรรม อันเนื่องมาจากการบริการทีผ่ ดิ พลาด หรือไม่เป็ นไปตามสัญญาหรือข้อตกลง
 มุ่งมันที
่ จ่ ะเปิ ดโอกาสในการแข่งขันการให้บริการอย่างเป็ นธรรมและเสมอภาค
3. ด้านองค์กร
 สร้างระบบการกากับดูแลและป้องกันมิให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ในการดาเนินงาน
และทบทวนระบบการกากับดูแลขององค์กรอย่างสม่าเสมอ
 ส่งเสริม ปลูกฝงั และกระตุน้ สร้างบรรยากาศให้ตระหนักถึงความเสีย่ งต่อการผิดจริยธรรม จนเป็ นวัฒนธรรมองค์กร
โดยเน้นย้าถึงผลกระทบทีเ่ กิดจากการดาเนินงานทีไ่ ม่สอดคล้องกับหลักคุณธรรม จริยธรรม และ ธรรมาภิบาล
 สร้างกระบวนการ กรณีทผ่ี ลิตภัณฑ์ บริการ และการปฏิบตั กิ ารมีผลกระทบในเชิงลบต่อสังคม รวมถึงการคาดการณ์
ล่วงหน้า ถึงความกังวลของสาธารณะทีม่ ผี ลต่อผลิตภัณฑ์ บริการ และการปฏิบตั กิ าร
 ให้ความสาคัญต่อความถูกต้องและความชัดเจนของข้อมูลที่เผยแพร่ส่สู าธารณชน โดยปรับปรุงพัฒนาระบบการ
จัดการฐานข้อมูลให้ถูกต้อง ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา และเน้นย้าให้ผปู้ ฏิบตั งิ านทุกระดับยึดถือปฏิบตั โิ ดยเคร่งครัด
 ส่งเสริมและจัดให้มรี ะบบบริหารความเสีย่ ง ที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบตั ิงานความ
ถูกต้องของรายงานและการปฏิบตั ติ ามกฎ ระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง ภายใต้การกากับดูแลและควบคุมภายในทีด่ ี
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4. ด้านผูป้ ฏิ บตั ิ งาน
ให้ความสาคัญ สนับ สนุ น ผลักดัน การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การสร้างความผูก พันองค์ กร และการสืบทอด
ตาแหน่งอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่อง
 มุ่งมันที
่ ่จะสร้า งบรรยากาศในการทางานที่ดึงดูดและรักษาพนักงานที่มีคุ ณภาพ พร้อมจัดให้มีการพัฒนา
ความสามารถและทั ก ษะที่ จ าเป็ น เพื่ อ ให้ พ นั ก งานพั ฒ นาศั ก ยภาพ และสามารถท างานอย่ า ง
มีประสิทธิภาพสูงสุด
 ส่งเสริม สนับสนุน จัดให้มรี ะบบการแลกเปลีย่ น เรียนรู้ ประสบการณ์และความรูใ้ นการปฏิบตั งิ านทุกระดับเพื่อ
ยกระดับมาตรฐานในการปฏิบตั งิ าน
 เคารพในสิทธิส่วนบุคคลของเจ้าหน้ าที่/พนักงาน หลีก เลี่ยงการนาเอาข้อมูล หรือเรื่องราวของเจ้าหน้ าที่/
พนักงาน ทัง้ ในเรื่องทีเ่ กี่ยวกับการปฏิบตั งิ านและเรื่องส่วนตัวไปเปิ ดเผย หรือวิพากษ์วจิ ารณ์ในลักษณะทีจ่ ะ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าหน้าที/่ พนักงาน หรือภาพลักษณ์โดยส่วนรวมขององค์กร
 กากับดูแลให้พนักงานปฏิบตั ิหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร และไม่
ดาเนินการทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 ให้ความสาคัญและความเป็ นธรรมกับพนักงานทุกระดับ จัดให้มกี ระบวนการรับข้อร้องเรียนจากพนักงานอย่าง
เป็ นระบบ ในเรื่องการปฏิบตั ทิ ไ่ี ม่เป็ นธรรมของผูบ้ งั คับบัญชา
จริยธรรมธุรกิ จ
บริษัทฯ ดาเนินธุรกิจโดยยึดมันในหลั
่
กการกากับดูแลกิจการที่ดี และปฏิบตั ิตามหลักจริยธรรมทางธุรกิจอย่าง
เคร่ ง ครั ด ด้ ว ยเชื่ อ ว่ า เป็ นวิ ถี ท างที่ ท าให้ ค ณะกรรมการ ผู้ บ ริ ห าร และพนั ก งานทุ ก ระดั บ ท างานได้ อ ย่ า ง
มีประสิทธิภาพ เป็ น ธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งเป็ นการเสริมสร้างความเชื่อมันในระยะยาวให้
่
กบั ผู้ถือหุ้น
นักลงทุน ลูกค้า และผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกภาคส่วน
บริษทั ฯ มีหลักจริยธรรม เพื่อให้พนักงานยึดถือปฏิบตั ิ ดังนี้
หลักจริยธรรม
1. ยึดมันในระบอบประชาธิ
่
ปไตย ให้การสนับสนุ นและยึดมันในระบอบประชาธิ
่
ปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
2.
3.
4.
5.

ทรงเป็ นประมุข
ยึดมันในประโยชน์
่
ของบริษทั ฯ ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ พื่อประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ โดยไม่แสวงหาผลประโยชน์
เพื่อตนเองหรือผูอ้ ่นื และไม่มผี ลประโยชน์ทบั ซ้อน
ยึดมันในความซื
่
่อสัตย์สจุ ริต ไม่ยนิ ยอมให้เกิดการทุจริตขึน้ ในงานทีต่ นมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบ
ยึดมันในความถู
่
กต้อง ไม่ยนิ ยอมให้เกิดการกระทาทีผ่ ดิ กฎหมายขึน้ ในงานทีต่ นมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบ
ยึดมันในความโปร่
่
งใส ไม่บดิ เบือนข้อเท็จจริงไม่ว่าในลักษณะใดๆ ในการให้ขอ้ มูลข่าวสารแก่ผรู้ ่วมงาน
ประชาชน ผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสียอื่นๆ ของบริษทั ฯ

การปฏิ บตั ิ ตามหลักการกากับดูแลกิ จการที่ดี
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสาคัญของหลักบรรษัทภิบาล และหลักการกากับกิจการที่ดี จึงมุ่งมันด
่ าเนินธุรกิจด้วย
ความสุจริต โปร่งใส โดยเชื่อมันว่
่ าสามารถนาพาองค์กรบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายได้อย่างมันคง
่ และยังยื
่ น ซึง่ ถือเป็ น
ส่วนสาคัญในการสร้างความเชื่อมันแก่
่ ผถู้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกภาคส่วน
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หลักบรรษัทภิ บาลของการบิ นไทย
 การสร้างมูลค่ าเพิ่ มให้ แก่ องค์กรในระยะยาว (Creation of Long Term Value) ส่งเสริมและปลูกฝงั
ให้ผู้ปฏิบตั ิงานมีวสิ ยั ทัศน์และตระหนักถึงความสาคัญในการเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันในทุกด้าน
ซึ่ง เป็ น การสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ม ให้ แ ก่ อ งค์ก รในระยะยาว ตลอดจนจัด ให้มีค ณะกรรมการต่ า งๆ ตามหลัก
ธรรมาภิบาล และผู้บริหารต้องปฏิบตั ิตามนโยบายว่าด้วยการสรรหา แต่งตัง้ โยกย้ายและพิจารณาความดี
ความชอบด้วยความโปร่งใสและเป็ นธรรม
 ความโปร่ ง ใส (Transparency) ดู แ ลให้มีก ารเปิ ด เผยข้อ มู ล ส าคัญ ทัง้ ข้อ มู ลด้า นการเงิน และด้า นอื่น ๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ภายในระยะเวลาทีเ่ หมาะสม และผ่านช่องทางทีผ่ เู้ กีย่ วข้องสามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้สะดวก และจัดให้มหี น่ วยงานประชาสัมพันธ์และหน่ วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ทาหน้าทีเ่ ผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารทัวไปเกี
่
ย่ วกับบริษัทฯ ให้สาธารณชนได้รบั ทราบ อีกทัง้ ผูป้ ฏิบตั งิ านจะต้องไม่มผี ลประโยชน์
ส่ว นตน ในการปฏิบ ัติห น้ าที่ห รือละเว้น การดาเนิ น การใดๆ ในลัก ษณะที่อ าจก่อ ให้เ กิด ความขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์กบั บริษทั ฯ ไม่ใช้ขอ้ มูลแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือผูอ้ ่นื ตลอดจนผูป้ ฏิบตั งิ านต้องไม่รบั
ตาแหน่ งกรรมการหรือที่ปรึกษาให้แก่บริษัท หรือบุคคลใดๆ ซึ่งจะก่อหรืออาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ กบั บริษัทฯ รวมถึงการรับทรัพย์สนิ หรือประโยชน์ อ่นื ใดของผู้ปฏิบตั ิงาน จะต้องอยู่ภายใต้
หลักเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกาหนด
 ความรับผิ ดชอบในหน้ าที่ (Responsibility) ผู้ปฏิบตั ิงานต้องอุทศิ ตนในการปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความรู้ และ
ประสบการณ์ อ ย่ า งเต็ ม ความสามารถ โดยให้ ค วามส าคั ญ ต่ อ การตอบสนองความต้ อ งการของ
ผูถ้ อื หุน้ ลูกค้า คู่คา้ และพนักงาน โดยใช้ดุลยพินิจในการปฏิบตั หิ น้า ทีอ่ ย่างเป็ นอิสระด้วยความสุจริตและเป็ น
ธรรมตลอดจนหลีกเลีย่ งการกระทาใดๆ อันเป็ นการขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษทั ฯ หรือเป็ นการใช้โอกาส
หรือ ข้อ มู ลที่ไ ด้จ ากการเป็ น ผู้ป ฏิบ ัติง านของบริษัท ฯ เพื่อ แสวงหาผลประโยชน์ สาหรับ ตนเองหรือ ผู้อ่ืน
ซึง่ ผูบ้ ริหารจะต้องส่งเสริมและปลูกฝงั ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาให้มจี ติ สานึกของความรับผิดชอบอย่างสูงในการปฏิบตั ิ
หน้าที่
 ความรับ ผิ ด ชอบต่ อ ผลการปฏิ บ ตั ิ หน้ าที่ (Accountability) ผู้ปฏิบ ัติง านต้องตัง้ ใจปฏิบตั ิหน้ า ที่อ ย่างเต็ม
ความสามารถ และใช้ความระมัดระวังเยีย่ งผูม้ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์ พร้อมทีจ่ ะรับผิดชอบต่อผลการกระทา
ของตน รวมถึงชี้แจงและอธิบายการตัดสินใจและการกระทาของตนต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บงั คับบัญชา
ผูถ้ ือหุ้น ลูกค้า คู่คา้ และผูม้ สี ่วนได้เสียอื่นๆ ของบริษัทฯ ส่งเสริมและปลูกฝงั ให้ผู้ปฏิบตั ิงานมีจติ สานึกความ
รับผิดชอบ
 ความเป็ นธรรม (Equitable Treatment) ผูป้ ฏิบตั งิ านต้องดาเนินกิจการและปฏิบตั หิ น้าทีข่ องตนเองด้วยความ
เป็ นธรรม โดยการปฏิบตั ติ ่อผูม้ สี ่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบตั ิ เนื่องจากความแตกต่างในด้าน
เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ หรือเหตุอ่นื อันไม่เป็ นธรรม รวมถึงประพฤติปฏิบตั ิต่อ คู่แข่งขันทางการค้าให้
สอดคล้องกับหลักสากลภายใต้กรอบแห่งกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง ไม่ละเมิดความลับ หรือล่วงรูค้ วามลับทางการค้า
ของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีฉ้อฉล และจัดให้มชี ่องทางให้พนักงานสามารถแจ้งเรื่องที่ผดิ กฎหมายหรือผิด
ระเบียบของบริษทั ฯ และดูแลให้ขอ้ ร้องเรียนได้รบั การตอบสนองภายในระยะเวลาทีเ่ หมาะสม
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หลักการกากับดูแลกิ จการที่ดี
หลักการกากับดูแลกิจการของบริษทั ฯ แบ่งเป็ น 5 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1 สิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ้น
บริษทั ฯ ให้ความสาคัญกับผูถ้ อื หุน้ และสิทธิของผูถ้ อื หุน้ การทาให้ผถู้ อื หุน้ ไว้วางใจและมันใจในการลงทุ
่
นกับบริษทั ฯ
คือ การทีบ่ ริษทั ฯ มีนโยบาย หรือการดาเนินการทีป่ กป้องและรักษาสิทธิขนั ้ พืน้ ฐานของผูถ้ อื หุน้ ทีพ่ งึ ได้รบั ได้แก่ สิทธิในการ
ซือ้ ขาย การโอนหลักทรัพย์ท่ตี นถืออยู่ สิทธิในการมีส่วนแบ่งผลกาไรของบริษัทฯ สิทธิการได้รบั ข้อมูลของบริษัทฯ อย่าง
เพียงพอและทันเวลา สิทธิต่างๆ ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทน สิทธิการแสดงความคิดเห็นและซักถามในการประชุมผูถ้ อื หุน้ สิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการ
ประชุมและเสนอชื่อบุคคลทีม่ คี ุณสมบัตเิ หมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั ฯ สิทธิในการร่วมตัดสินใจ
ในเรื่องสาคัญของบริษัทฯ เช่น การเลือกตัง้ กรรมการ การอนุ มตั ิธุรกรรมทีส่ าคัญและมีผลต่อทิศทางการดาเนินธุรกิจของ
บริษทั ฯ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษทั ฯ เป็ นต้น
การประชุมผูถ้ ือหุ้น
บริ ษั ท ฯ ได้ จ ั ด ให้ มี ก ารประชุ ม ใหญ่ ส ามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจ าปี ตามพระราชบั ญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนจ ากั ด
พ.ศ. 2535 โดยได้ปฏิบตั ิตามแนวทางการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดขี องตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทัง้ ปรับปรุง
เพิม่ เติมตามหลักเกณฑ์ของบริษทั ทริส คอร์ปอเรชัน่ จากัด (TRIS Corp) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
และตรวจสอบให้การประชุมผูถ้ อื หุน้ มีขอ้ ปฏิบตั คิ รบถ้วนตามข้อกาหนดทีร่ ะบุไว้ใน Annual General Meeting Checklist
(AGM Checklist) ตามโครงการประเมิน คุณ ภาพการจัด ประชุม ผู ้ถ ือ หุ ้น สามัญ ประจาปี ข องบริษ ัท จดทะเบีย น
โดยสมาคมส่ง เสริม ผู้ลงทุ น ไทย สมาคมบริษัท จดทะเบีย น และสานัก งานคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี ของบริษทั ฯ ดังนี้
 การกาหนดวัน เวลา สถานทีใ่ นการประชุม
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 ได้มมี ติกาหนดให้จดั การประชุมใหญ่
สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2557 ในวันที่ 29 เมษายน 2557 ซึง่ อยู่ภายในกาหนดระยะเวลา 4 เดือน นับแต่วนั ปิ ดบัญชีประจาปี
ของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้เปิ ดเผยมติดงั กล่าวในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่ คาบอกกล่าวเรียกประชุม
ผูถ้ ือหุ้นในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตัง้ แต่วนั ที่ 18 มีนาคม 2557 โดยการประชุมใหญ่สามัญ ผู้ถือหุ้นประจาปี 2557 ได้จดั ขึน้
ณ ห้องประชุ มชัยพฤกษ์ หอประชุ มกองทัพอากาศ (อาคารทองใหญ่ ) ถนนพหลโยธิน เขตสายไหม กรุ งเทพมหานคร
มีผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะแทนจานวน 4,699 ราย ถือหุน้ รวมกันทัง้ สิน้ 1,627,997,664 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 75 ของจานวน
หุ้นทัง้ หมดของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีประธานกรรมการบริษัทฯ
ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการธรรมาภิบาล กรรมการและผูบ้ ริหารบริษทั ฯ เลขานุ การบริษทั ฯ ผูส้ อบบัญชี
และทีป่ รึกษากฎหมายเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ทัง้ นี้ รายละเอียดในการดาเนินการประชุมมีดงั นี้
ก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้
ในการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2557 เพื่อเป็ นการส่งเสริมการกากับดูแลกิจการทีด่ เี กีย่ วกับการดูแลสิทธิ
ของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มี
คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสมเพื่ อ รั บ การพิ จ ารณาเลื อ กตั ้ง เป็ นกรรมการบริ ษั ท ฯ เป็ นการล่ ว งหน้ าก่ อนที่ บ ริ ษั ท ฯ
จะส่งหนังสือเชิญประชุม คือ ตัง้ แต่เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2556 โดยได้เปิ ดเผยรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธกี ารไว้บน
เว็บไซต์ของบริษทั ฯ และบริษทั ฯ ได้ลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2556 พร้อมทัง้ ได้มหี นังสือ
แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องดังกล่าว

ส่วนที่ 2-9 หน้าที่ 4

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

 การส่งเอกสารการประชุมและการมอบฉันทะ
. บริษัทฯ ได้จดั ส่งหนังสือเชิญประชุม ซึ่ง บรรจุวาระที่สาคัญอย่างครบถ้วนตามกฎหมาย ข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ และข้อบังคับของบริษทั ฯ อาทิ รายละเอียดวาระการประชุมทีเ่ พียงพอทีจ่ ะประกอบการตัดสินใจ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ
ได้ระบุอย่างชัดเจนในแต่ละวาระทีน่ าเสนอว่า เป็ นเรื่ องที่นาเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุ มตั ิ หรือเพื่อพิจารณารวมทัง้ นาเสนอ
ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั ฯ ในแต่ละวาระอย่างชัดเจน รายงานการประชุมครัง้ ทีผ่ ่านมา รายงานประจาปี พร้อมทัง้
เอกสารประกอบการประชุม เอกสารทีต่ ้องใช้ในการมอบฉันทะและระบุวธิ กี ารไว้ชดั เจน ให้แก่ผถู้ อื หุ้ นได้พจิ ารณาล่วงหน้า
ก่อนการประชุมมากกว่า 21 วัน และได้ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย เรื่องคาบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่สามัญ
ผู้ถือหุ้นติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน รวมถึงได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมทัง้
เอกสารประกอบการประชุมในเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมมากกว่า 30 วัน เพื่อบอกกล่าว ผูถ้ อื หุน้ ล่วงหน้า
ในเวลาทีเ่ พียงพอสาหรับเตรียมตัวศึกษาข้อมูลในการพิจารณาเกีย่ วกับวาระการประชุมก่อนมาเข้าร่วมประชุม หนังสือเชิญ
ประชุมได้จดั ส่งให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ทุกรายทีม่ รี ายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ รวมทัง้ ได้แต่งตัง้ กรรมการอิสระ
เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะแทนผูถ้ อื หุน้ ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผอู้ ่นื มาประชุมแทน สามารถเลือกมอบฉันทะให้
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกรรมการอิสระของบริษทั ฯ เข้าประชุมแทนได้
วันประชุมผูถ้ อื หุน้
 การเข้าร่วมประชุมและการลงทะเบียน
บริษทั ฯ ได้แจ้งในเอกสารประกอบการประชุมทีจ่ ดั ส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ ทราบถึงกระบวนการ
และขัน้ ตอนในการเข้าร่วมประชุม การตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม บริษทั ฯ ได้อานวย
ความสะดวกให้กบั ผูถ้ อื หุน้ โดยได้กาหนดวันเวลาการประชุม สถานทีป่ ระชุมทีม่ นใจในด้
ั่
านการรักษาความปลอดภัยให้กบั
ผูถ้ อื หุน้ จัดเจ้าหน้าทีล่ งทะเบียน และกาหนดจุดบริการรับลงทะเบียนให้แก่ผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะทีเ่ ข้าร่วมประชุมอย่าง
เหมาะสมและเพียงพอ โดยผู้ถอื หุน้ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุม 4 ชัวโมง
่
และต่อเนื่อง
จนกว่าการประชุมผูถ้ อื หุน้ จะแล้วเสร็จ รวมถึงการจัดของทีร่ ะลึก และการเลีย้ งรับรองทีเ่ หมาะสมแก่ผถู้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมด้วย
 การเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็น การลงมติ และการบันทึกรายงานการประชุม
ในการประชุ ม ใหญ่ ส ามัญ ผู้ถื อ หุ้น ประจ าปี 2557 ก่ อ นด าเนิ น การประชุ ม เลขานุ ก ารบริษัท ฯ ได้มีก ารแจ้ ง
รายละเอียดขององค์ประชุม อธิบายวิธกี ารลงคะแนน การนับคะแนน การใช้บตั รลงคะแนน การเก็บบัตรลงคะแนน การนับ
คะแนนเสียง และเปิ ดเผยผลการนับคะแนนในแต่ละวาระอย่างชัดเจน โปร่งใส รวมทัง้ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถาม หรือแสดง
ความคิดเห็นอย่างเหมาะสมและเพียงพอ และให้ฝ่ายบริหารทีเ่ กีย่ วข้องชี้แจงและให้ขอ้ มูลต่างๆ แก่ผถู้ อื หุน้ อย่างครบถ้วน
และชัดเจน สาหรับการลงคะแนนและนับคะแนนเสียง บริษัทฯ ปฏิบ ั ติตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กาหนดให้ 1 หุ้น เป็ น
1 เสียง และนับเสียงข้างมากหรือไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 เป็ นมติ โดยในวาระทัวไปใช้
่
บตั รลงคะแนนเฉพาะกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ ไม่เห็น
ด้วยและงดออกเสียงสาหรับวาระเลือกตัง้ กรรมการใช้บตั รลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง รวมทัง้ บริษทั ฯ
มีการจดบันทึกรายงานการประชุมอย่างครบถ้วนและมีการบันทึกภาพประชุมในลักษณะสื่อวิดที ศั น์ และพร้อมให้บริการ
เผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจ
ภายหลังวันประชุมผูถ้ อื หุน้
 การแจ้งมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้
บริษทั ฯ ได้แจ้งมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุ้นผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายหลังจากการประชุมผูถ้ อื หุน้ โดยได้
แจ้งก่อนเวลาเปิ ดทาการซื้อขายในรอบถัดไป ซึ่งมติดงั กล่าวได้ระบุผลของมติ (เห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ) และผลของการ
ลงคะแนนเสียง (เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย/งดออกเสีย ง) ในแต่ ละวาระ และจัด ส่ง รายงานการประชุม ผู้ถือ หุ้น ซึ่ง จดบัน ทึก
รายชื่อกรรมการ/ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ผลของมติ (เห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ) และผลของการลงคะแนนเสียง (เห็นด้วย/ไม่
เห็นด้วย/งดออกเสียง) ในวาระทีข่ อรับรอง/อนุมตั จิ ากผูถ้ ือหุน้ รวมทัง้ ประเด็นอภิปรายทีส่ าคัญ ข้อซักถามของผูถ้ อื หุน้ ในแต่
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ละวาระและการชีแ้ จงของบริษทั ฯ อย่างละเอียดให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานราชการ ภายในระยะเวลา 14 วัน นับแต่
วันประชุมผูถ้ อื หุน้ พร้อมทัง้ เผยแพร่รายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ บนเว็บไซต์ของบริษทั ฯ โดยบริษัทฯ ได้จดั ทามติทป่ี ระชุม
ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ ส่งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่รายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของ
บริษทั ฯ เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ ต่างชาติได้รบั ข้อมูลอย่างทัวถึ
่ งกัน
หมวดที่ 2 การปฏิ บตั ิ ต่อผูถ้ ือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
นโยบายของบริษัท ฯ คือ การอานวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้น และปฏิบตั ิต่ อผู้ถือ หุ้น ทุ กรายอย่ างเท่า เทียมกัน
เป็ นธรรม และเป็ นไปตามข้อกาหนดกฎหมาย รวมทัง้ มีมาตรการป้องกันกรณีท่กี รรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานใช้ขอ้ มูล
ภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือพวกพ้อ งในทางมิชอบ อาทิ การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ขอ้ มูลภายใน
(Insider trading) การนาข้อมูลภายในไปเปิ ดเผยกับบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับกรรมการ และผูบ้ ริหาร เพื่อสร้างความมันใจในการ
่
ลงทุนกับบริษทั ฯ ตามแนวทางโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ (AGM Checklist) ได้แก่ การป้องกัน
สิทธิขนั ้ พืน้ ฐานของผูถ้ อื หุน้ การกาหนดให้สทิ ธิออกเสียงในทีป่ ระชุมเป็ นไปตามจานวนหุน้ ทีถ่ อื อยู่โดยหนึ่งหุน้ มีสทิ ธิเท่ากับ
หนึ่งเสียง การกาหนดให้กรรมการอิสระเป็ นผูม้ หี น้าทีด่ ูแลผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อย การให้บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ฯ เป็ นนาย
ทะเบียนหลักทรัพย์ การดาเนินการประชุมตามลาดับระเบียบวาระทีไ่ ด้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม การเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้
มีสิทธิม อบฉันทะให้ผู้อ่นื มาประชุ มและลงมติแ ทน การจัด สรรเวลาประชุ ม อย่ า งเพียงพอ เปิ ด โอกาสให้ผู้ถือหุ้น มีสิท ธิ
อย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและตัง้ คาถาม การเปิ ดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซด์ของบริษทั ฯ เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั
ข้อมูลข่าวสารสาคัญทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง
หมวดที่ 3 บทบาทของผูม้ ีส่วนได้เสีย
บริษทั ฯ ดาเนินธุรกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาล หรือ หลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ขี องรัฐวิสาหกิจ รวมทัง้ หลั กการ
ปฏิบตั ทิ ่ดี ที ่ยี อมรับในระดับสากล (International Best Practice) เพื่อความเป็ นองค์กรที่มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล
มีความโปร่งใส สร้างความเชื่อมันและความพึ
่
งพอใจแก่ลูกค้า สร้างมูลค่าสูงสุดสาหรับผูถ้ ือหุ้น และมุ่งเน้นสร้างประโยชน์
ให้กบั ผูม้ สี ว่ นได้เสียในทุกภาคส่วนอย่างเป็ นธรรม
ในฐานะสายการบิ น แห่ ง ชาติ บริ ษั ท ฯ ด าเนิ น ธุ ร กิ จ ด้ ว ยความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ
หลักมาตรฐานสิง่ แวดล้อมสากล เพื่อ ลดมลพิษ และผลกระทบต่ างๆ อันเกิดจากการดาเนินงาน และเพื่อให้เ ป็ นไปตาม
รั ฐ ธรรมนู ญแห่ ง ราชอาณาจั ก รไทยพุ ท ธศั ก ราช 2550 ที่ บ ั ญ ญั ติ ใ ห้ มี ป ระมวลจริ ย ธรรม บริ ษั ท ฯ ได้ ก าหนด
แนวทางการปฏิบตั ไิ ว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรในคู่มอื ประมวลบรรษัทภิบาลและจริยธรรม เพื่อให้คณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และ
พนักงาน ยึดถือปฏิบตั ิ ดังนี้
ประเทศชาติ
บริษัทฯ ดาเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ ช่วยให้บริษัทฯ เติบโตอย่างยังยื
่ นและเกิดผลดีต่อ
ประเทศชาติ โดยไม่กระทาการใดๆ อันจะก่อให้เกิดผลเสียต่อประเทศชาติ
สังคมและส่วนรวม
บริษทั ฯ คานึงถึงทรัพยากรธรรมชาติ สิง่ แวดล้อม และประโยชน์สว่ นรวม โดยปลูกฝงั ให้เกิดจิตสานึกรับผิดชอบต่อ
“สังคมและส่วนรวม” รวมทัง้ ให้การสนับสนุน ส่งเสริม หรือมีสว่ นร่วมในกิจกรรมทีเ่ ป็ นประโยชน์ ต่อสังคมหรือชุมชนต่างๆ
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ผูถ้ ือหุ้น
บริษ ัท ฯ ด าเนิน ธุร กิจ เพื่อ สร้า งผลตอบแทนที ่ด อี ย่า งต่อ เนื่ อ งและยั ่งยืน ให้แ ก่ “ผู ้ถ ือ หุ ้น ” และปฏิบ ตั ิ
ต่อ “ผู้ถือหุ้น” ทุกรายด้วยความเสมอภาค
ลูกค้า
บริษัท ฯ จะให้บ ริก ารที่มีคุ ณ ภาพ โดยใส่ ใ จในเรื่อ งความปลอดภัย ความสะดวกสบาย และแสวงหาวิธีก าร
ที่สามารถสนองความต้อ งการของ “ลูก ค้า ” อย่ า งมีป ระสิท ธิภ าพและประสิท ธิผ ล เพื่อ สร้า งความเชื่อ มัน่ และความ
พึงพอใจ
คู่ค้า เจ้าหนี้ และลูกหนี้
บริษัท ฯ จะด าเนิ น การให้ “คู่ ค้า เจ้า หนี้ และลู ก หนี้ ” มัน่ ใจได้ว่ า จะได้ร ับ การปฏิบ ัติอ ย่ า งเสมอภาคและ
เป็ นธรรม โดยตัง้ อยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการได้รบั ผลตอบแทนที่เป็ นธรรมต่อทัง้ สองฝ่าย รวมทัง้
หลีกเลีย่ งสถานการณ์ทอ่ี าจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
นอกจากนี้ สาหรับ เจ้าหนี้ บริษัทฯ ได้ยดึ ปฏิบตั ิตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้กบั คู่สญ
ั ญาอย่าง
เคร่งครัด มีความรับผิดชอบและไม่ปกปิ ดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อเจ้าหนี้ โดยรายงานฐานะ
การเงินของบริษทั ฯ แก่เจ้าหนี้ทราบอย่างสม่าเสมอ ด้วยความถูกต้องและตรงเวลา หากไม่สามารถปฏิบตั ติ ามข้อผูกพันใน
สัญญา บริษัทฯ จะแจ้งเจ้าหนี้ทราบทันที เพื่ อหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน รวมถึงการบริหารจัดการเงินทุนให้มโี ครงสร้างที่
เหมาะสมต่อการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ รักษาความเชื่อมันของเจ้
่
าหนี้ และมุ่งมันสร้
่ างความสัมพันธ์ทางธุรกิจทีด่ แี ละยังยื
่ น
ผูป้ ฏิ บตั ิ งาน
บริษทั ฯ ให้ความสาคัญกับ “ผูป้ ฏิบตั ิงาน” ในทุกระดับ โดยจัดให้มกี ระบวนการสรรหา และคัดเลือกบุคลากรทีไ่ ด้
มาตรฐาน ชัดเจน และโปร่งใส มีการพัฒนาองค์ความรูใ้ ห้กบั ผูป้ ฏิบตั งิ านอย่างต่อเนื่อง เพื่อโอกาสในความก้าวหน้า รวมทัง้ มี
การเสริมสร้างบรรยากาศ สภาพแวดล้อมในการทางาน และวัฒนธรรมองค์กรให้เป็ นเอกลักษณ์
แนวปฏิ บตั ิ ด้านทรัพย์สินทางปัญญา
บริษทั ฯ ให้ความสาคัญกับการปกป้องทรัพย์สนิ ทางปญั ญา โดยจัดทาเป็ นนโยบายของบริษทั ฯ ทัง้ ในส่วนของการ
จัดซือ้ จัดหา และการใช้งานทีต่ อ้ งไม่ละเมิดสิทธิในทรั
์ พย์สนิ ทางปญั ญา นอกจากนี้ ยังมีการให้ความรูแ้ ละเตือนพนักงานให้
ตระหนักถึงเรื่องดังกล่าว รวมทัง้ มีการตรวจสอบโดยหน่วยงานทัง้ ภายในและภายนอก
แนวปฏิ บตั ิ ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่
กรุณาดูขอ้ มูลในข้อ 10
หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษัทฯ ให้ความสาคัญและปฏิบตั ิตามหลักการเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส ตามที่กระทรวงการคลัง ตลาด
หลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย และส านั ก งานคณะกรรมการก ากั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ก าหนดไว้
โดยก าหนดให้ ห น่ วยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งเป็ นผู้ ดู แ ลและเปิ ดเผยข้ อ มู ล ส าคั ญ ทั ง้ ข้ อ มู ล ด้ า นการเงิ น และด้ า นอื่ น ๆ
ที่เ กี่ย วข้อ งกับ การด าเนิ น ธุ ร กิจ ของบริษัท ฯ อย่ า งเพีย งพอ ถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว น ทัน เวลา และโปร่ ง ใส เพื่อ สื่อ สารกับ
ผูถ้ อื หุน้ นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผูม้ สี ่วนได้เสียทุกภาคส่วนให้รบั ทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน ผ่านช่องทางต่างๆ โดย
บริษทั ฯ มีแนวปฏิบตั ิ ดังนี้
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การเปิ ดเผยข้อมูลผ่านหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง
บริษั ท ฯ เปิ ด เผยข้อ มู ล ของบริษั ท ฯ ทัง้ ด้ า นการเงิน และด้ า นอื่น ๆ ที่ส าคัญ ต่ อ หน่ ว ยงานก ากับ ดู แ ล เช่ น
การรายงานงบการเงินและข่าวทีส่ าคัญต่อการลงทุนของผูถ้ อื หุน้ และนักลงทุนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)
การรายงานข้อมูลของบริษัทฯ ผ่านแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี (แบบ 56-2)
ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) การรายงานข้อมูลด้านการเงิน ข้อมูลกรรมการ
และพนั ก งาน รวมถึ ง ข้ อ มู ล ด้ า นอื่ น ๆ ผ่ า นระบบบริ ห ารการเงิ น การคลัง ภาครัฐ (GFMIS)
ของส านั ก งาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ในฐานะทีบ่ ริษทั ฯ เป็ นรัฐวิสาหกิจ
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษทั ฯ ให้ความสาคัญในการดูแลและคานึงถึงนักลงทุน ผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย โดยจัดให้มหี น่ วยงานนัก
ลงทุนสัมพันธ์ เป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อนั ดี การสือ่ สารให้ขอ้ มูลทีถ่ ูกต้องและน่าเชื่อถืออย่างเพียงพอ
รวมทัง้ ดาเนินการจัดแผนงาน เพื่อให้ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มได้รบั การปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียมกัน มีสทิ ธิในการเข้าถึง
ข้อมูล และมีช่องทางในการสือ่ สารกับบริษทั ฯ ทีเ่ หมาะสมผ่านทางกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมโรดโชว์ในประเทศ การเข้า
ประชุม/ประชุมทางโทรศัพท์กบั ผูบ้ ริหาร การตอบข้อซักถามและให้ขอ้ มูลทางโทรศัพท์และ/หรืออีเมล์ และการจัดกิจกรรม
ผูบ้ ริหารพบนักลงทุนสถาบันและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์เพื่อชีแ้ จงข้อมูลผลประกอบการเป็ นประจาทุกไตรมาส อีกทัง้ มีการ
นานักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียเข้าเยีย่ มชมบริษทั ฯ และพบปะผูบ้ ริหารเพื่อแลกเปลีย่ นความคิดเห็น โดย
ในปี น้ีได้นาเยีย่ มชมศูนย์ฝึกบินจาลองและกิจกรรมเปิ ดตัวเครื่องบินโบอิง้ 787-800 เข้าสู่ฝงู บินของบริษทั ฯ นอกจากนัน้
แล้วยังมีการจัดกิจกรรม “THAI Shareholder Day” สาหรับผู้ถอื หุ้นรายย่อยและนักลงทุน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
แนะนาธุรกิจ และศักยภาพของบริษทั ฯ โดยจัดให้มกี ารบรรยายเชิงเสวนาโดยวิทยากรผูท้ รงคุณวุฒแิ ละผูบ้ ริหารระดับสูง
ในหัว ข้อ แนวโน้ ม อุ ต สาหกรรมการบิน ของไทย พร้อ มน าเข้า เยี่ย มชมฝ่ า ยธุ ร กิจ การบิน ในการเยี่ย มชมดัง กล่ า วมี
วัตถุประสงค์ให้ผเู้ ข้าร่วมกิจกรรมทราบถึงทิศทาง และโอกาสในการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ จากผูบ้ ริหารโดยตรง โดยในปี
ทีผ่ ่านมา บริษทั ฯ ได้มกี จิ กรรมด้านการลงทุนสัมพันธ์ ดังนี้

กิ จกรรม

จานวน

โรดโชว์ในประเทศ

2 ครัง้ / ปี

การเข้าประชุม/การประชุมทางโทรศัพท์กบั ผูบ้ ริหารบริษทั ฯ

33 ครัง้ / ปี

การตอบข้อซักถามและให้ขอ้ มูลทางโทรศัพท์ และทางอีเมล์

160 ครัง้ / ปี

การชีแ้ จงข้อมูลรายไตรมาส

8 ครัง้ / ปี

การเยีย่ มชมกิจการบริษทั ฯ

3 ครัง้ / ปี

การจัดกิจกรรมพิเศษอื่นๆ
- THAI Shareholder Day

2 ครัง้ / ปี

- สนับสนุนของรางวัลงาน SET in the city 2014
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การเปิ ดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซด์
เพื่อเป็ นช่องทางให้ผถู้ อื หุน้ นักลงทุน หรือผูท้ ส่ี นใจ ได้รบั ทราบข้อมูลของบริษทั ฯ อย่างทันท่วงที บริษทั ฯ ได้จดั ทา
เว็บไซท์เพื่อเผยแพร่ขอ้ มูลของบริษทั ฯ ต่อผูท้ เ่ี กีย่ วข้องทุกภาคส่วนผ่านhttp://thaith.listedcompany.com/home.html ได้แก่
ข้อมูลประวัติของบริษัทฯ คณะกรรมการ บริการที่บริษัทฯ เสนอข่าวสารที่สาคัญ ผลการดาเนินงาน งบการเงิน ข้อมูล
เกีย่ วกับผูถ้ อื หุน้ การประชุมผูถ้ อื หุน้ รายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ รายชื่อผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ สถิตติ ่างๆ การกากับดูแลกิจการ
ทีด่ ี การจัดซือ้ จัดจ้าง รวมถึงรายงานสารสนเทศทีแ่ จ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็ นต้น
การทารายการที่เกี่ยวโยงกันและการป้ องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทฯ ยึดมันและให้
่
ความสาคัญในหลักการการกากับดูแลกิจการที่ดี ที่จะขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ซึง่ คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้พจิ ารณารายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน หรือรายการ
ระหว่างกันอย่างเหมาะสมภายใต้กรอบจริยธรรมทีด่ ี และมีการดูแลให้คณะกรรมการบริษทั ฯ ฝา่ ยบริหาร และพนักงานทุกคน
ถือปฏิบตั ิโดยเคร่งครัดตามข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้เป็ นที่เชื่อถือและ
ไว้วางใจของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝา่ ย ซึง่ มีหลักเกณฑ์สาคัญ ดังนี้
บริษัทฯ ได้ออกประกาศบริษัทฯ เรื่องการเปิ ดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ย วโยงกันของบริษัท การบิน ไทย จ ากัด
(มหาชน) ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตัง้ แต่กนั ยายน 2547 เพื่อให้คณะกรรมการบริษทั ฯ และฝ่าย
บริห ารทุก ท่ า น ซึ่ง เข้าข่า ยบุ ค คลที่เ กี่ยวโยงกัน ตามคานิ ย ามของสานัก งานคณะกรรมการก ากับ หลักทรัพ ย์และตลาด
หลัก ทรัพ ย์ เปิ ดเผยข้อ มูลบุค คลและนิติบุ ค คลที่เกี่ย วโยงกัน ทุ กครัง้ ที่มีก ารแต่ งตัง้ กรรมการหรือ ผู้บ ริห ารใหม่ สานัก
เลขานุการบริษทั ฯ จะจัดส่งแบบฟอร์ม “รายละเอียดของบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
เรื่องการเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546” ซึ่งได้ปรับปรุง
รายละเอียดตามข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับตลาดทุนทีเ่ ปลีย่ นแปลงโดยตลอด โดยให้กรรมการหรือผูบ้ ริหารทีไ่ ด้รบั
แต่งตัง้ ใหม่ ให้ขอ้ มูลพร้อมลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูล และหากภายหลังมีการเปลีย่ นแปลงข้อมูล กรรมการหรือ
ผูบ้ ริหารจะต้องจัดส่งแบบฟอร์มดังกล่าวพร้อมลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูลทุกครัง้ โดยสานักเลขานุ การบริษั ทฯ
จะจัดส่งรายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวโยงกันให้ประธานกรรมการบริษัทฯ และประธานกรรมการตรวจสอบรับทราบด้วย
พร้อมทัง้ จัดทาสรุปรายชื่อบุคคลและนิตบิ ุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันนาส่งฝา่ ยบริหารทุกฝา่ ย และบุคคลทีเ่ ป็ นผูป้ ระสานงานเกีย่ วกับ
รายการที่เกีย่ วโยงกันของแต่ละหน่ วยงาน เพื่อใช้ตรวจสอบธุรกรรมที่หน่ วยงานตนจะเสนอฝ่ายบริหารหรือคณะกรรมการ
บริษทั ฯ และหากมีรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันเกิดขึน้ บริษทั ฯ จะดาเนินการตามขัน้ ตอนปฏิบตั ทิ ก่ี าหนดไว้ ซึง่ อ้างอิงจากกฎหมาย
ทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ นาไปเปิ ดเผยในรายงานประจาปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
เพื่อให้การดาเนินการเกีย่ วกับเรื่องรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันมีแนวทางปฏิบตั ทิ ช่ี ดั เจนยิง่ ขึน้ บริษทั ฯ ได้ออกประกาศ
บริษัทฯ เรื่อง การกาหนดนโยบายราคาสาหรับรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) ในเดือน
มกราคม 2548 โดยในการเข้าทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันของบริษทั ฯ กับบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน ใช้นโยบายการกาหนดราคาซือ้
สินค้าและบริการระหว่างบริษัทฯ กับกิจการที่เกี่ยวข้อง โดยกาหนดจากราคาปกติของธุรกิจเช่นเดียวกับบริษทั ฯ กาหนด
ให้กบั บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องเป็ นลาดับแรก และใช้นโยบายราคาทีม่ เี งื่อนไขทางธุรกิจทีไ่ ม่เป็ นปกติ หรือไม่เป็ นไป
ตามราคาตลาดหากจาเป็ น ทัง้ นี้ เพื่อบริษทั ฯ จะได้ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์และวิธกี ารของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทัง้ มาตรฐาน
การบัญชี ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน
นอกจากนั ้น ในการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ และฝ่ า ยบริ ห ารทุ ก เดื อ น ส านั ก เลขานุ ก ารบริ ษั ท ฯ
จะจัดทาวาระเสนอ เรื่อง รายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) เพื่อเปิ ดเผยให้คณะกรรมการ
บริษทั ฯ และฝา่ ยบริหารทราบว่าในแต่ละเดือนบริษทั ฯ มีการเข้าทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือไม่ และยังได้เสนอเรื่องดังกล่าว
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นประจาทุกไตรมาส ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้ปรับปรุงขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านในด้านนี้ให้สอดคล้องกับ
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ข้อกาหนดของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปโดยตลอด เพื่อให้การดูแลด้านการขจัดความขัดแย้งและผลประโยชน์
เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ แี ละถูกต้องตามข้อกาหนด
การปฏิ บตั ิ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
กฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับปจั จุบนั ได้บญ
ั ญัตเิ ป็ นพืน้ ฐานไว้ว่า “บุคคลย่อมมีสทิ ธิได้รบั ทราบและเข้าถึงข้อมูล หรือ
ข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิน่ เว้นแต่การเปิ ดเผย
ข้อมูลหรือข่าวสารนัน้ จะกระทบต่ อความมันคงของรั
่
ฐ ความปลอดภัยของประชาชน หรือส่วนได้เสียอันพึงได้รบั ความ
คุม้ ครองของบุคคลอื่น หรือเป็ นข้อมูลส่วนบุคคล ทัง้ นี้ ตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ” บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) ได้ก่อตัง้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบ 16 ปี ในปี 2557 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร สร้างความรู้ความเข้าใจในการ
ดาเนินงานของบริษัทฯ แก่สาธารณชน หน่ วยงานภาครัฐและเอกชน ด้วยความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้โดยมีแนว
ทางการปฏิบตั ิงานตามระเบียบบริษทั ฯ ว่าด้วยการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษทั ฯ สอดคล้องตามพระราชบัญญัตขิ อ้ มูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 โดยยึดมันในหลั
่
กการ “เปิ ดเผยเป็ นหลักทัวไป
่ ปกปิ ดเป็ นข้อยกเว้น ” โดยมีการรวบรวม
จัดเก็บและบริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็ นระบบสามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็ นมาตรฐานเพื่อเผยแพร่
ข้อ มูล ที่มีป ระโยชน์ ใ ห้แ ก่ สาธารณชน โดยสามารถสืบ ค้น ข้อ มูลผ่ า นทางเว็บ ไซต์ www.thaiairways.com ในหมวด
“ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสาร” (Public Information Centre)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารได้รบั คัดเลือกจากกระทรวงคมนาคมให้เป็ นหน่ วยงานต้นแบบในการปฏิบตั ิหน้าที่ให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนตามพระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ตัง้ แต่ปี 2542 จนถึงปจั จุบนั รวมทัง้
ได้รบั ใบประกาศเกียรติคุณจากคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการมาโดยตลอดในฐานะเป็ นหน่วยงานทีใ่ ห้บริการข้อมูล
ข่าวสารแก่ประชาชนเป็ นอย่างดี ในปี 2557 นี้ คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่บริษัทฯ ในฐานะที่ปฏิบตั ิตามเกณฑ์มาตรฐานตัวชี้วดั ความโปร่งใสของหน่ วยงา นภาครัฐ
ทีก่ าหนดภายใต้พระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ระดับดีเด่น นับเป็ นความภาคภูมใิ จของบริษทั ฯ ที่
ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารสามารถดาเนินงานจนบรรลุวิสยั ทัศน์ท่ไี ด้ตงั ้ ปณิธานตัง้ แต่เริ่มแรกว่า “เป็ นหน่ วยงานชัน้ นาและเป็ น
แบบอย่างทีด่ ใี นด้านการเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสาร สามารถตอบสนองความต้องการด้านข้อมูลข่าวสารแก่ผทู้ เ่ี กีย่ วข้องได้อย่าง
เหมาะสม นามาซึง่ ภาพลักษณ์ทด่ี ี และเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินกิจการของบริษทั ฯ
เลขานุการบริษทั ฯ
บริษัทฯ ได้จ ัดตัง้ สานักเลขานุ ก ารบริษัท ฯ โดยมีผู้อ านวยการใหญ่ ซ่ึงท าหน้ า ที่เ ลขานุ ก า รบริษัท ฯ เป็ นผู้ดูแ ล
โดยสานักเลขานุการบริษทั ฯ มีหน้าทีเ่ ปิ ดเผยข้อมูลในด้านต่างๆ ต่อผูถ้ อื หุน้ และหน่วยงานกากับดูแลต่างๆ โดยรายละเอียด
เกีย่ วกับเลขานุการบริษทั ฯ กรุณาดูขอ้ มูลในหัวข้อ 8.3
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒทิ ่มี คี วามเชี่ยวชาญและมากด้วยประสบการณ์ ทีเ่ ป็ นประโยชน์
ต่อธุรกิจการดาเนินงานของบริษทั ฯ คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกาหนดทิศทางการดาเนิน
ธุรกิจของบริษทั ฯ ให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี ผ่านการกาหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์ เป้าหมาย วิสยั ทัศน์
และพันธกิจ และมีบทบาทสาคัญในการกากับ ดูแล และติดตามการดาเนินงานของฝ่ายบริหารให้เป็ นไปตามนโยบาย และ
แผนกลยุทธ์ทไ่ี ด้กาหนดไว้ คณะกรรมการบริษทั ฯ ต้องปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความรู้ ความสามารถ ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เพื่อ
ประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ
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โครงสร้างคณะกรรมการ
โครงสร้างคณะกรรมการบริษทั ฯ เป็ นไปตามข้อบังคับของบริษทั ฯ พระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัตคิ ุณสมบัตมิ าตรฐานสาหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และ พ.ศ. 2551 รวมถึงกฎ ข้อบังคับ และประกาศทีเ่ กีย่ วข้อง
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อช่วยศึกษารายละเอียด และกลันกรองงานเฉพาะเรื
่
่ อง
ตามรายละเอียดในหัวข้อ 9.2
องค์ประกอบของคณะกรรมการ
การแต่ ง ตัง้ กรรมการของบริ ษั ท ฯ เป็ น ไปตามมติ ท่ีป ระชุ ม ใหญ่ ส ามัญ ผู้ ถื อ หุ้ น โดยผ่ า นการพิจ ารณาของ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริษทั ฯ ตามลาดับ ตามข้อบังคับของบริษทั ฯ คณะกรรมการ
บริษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 ท่าน แต่ไม่เกิน 15 ท่าน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการ
บริษทั ฯ มีจานวน 13 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 8 ท่าน โดยกรรมการทัง้ หมดไม่ได้เป็ นผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ
จากโครงสร้างข้างต้น คณะกรรมการบริษทั ฯ ประกอบด้วย กรรมการทีไ่ ม่ได้เป็ นผูบ้ ริหารร้อยละ 100 และกรรมการอิสระ
ร้อยละ 61.54 ของจานวนกรรมการทัง้ หมด ซึง่ เป็ นจานวนทีม่ ากพอทีจ่ ะสามารถสร้างกลไกถ่วงดุลอานาจภายในคณะกรรมการบริษทั
ฯ ดังนัน้ ผู้มสี ่วนได้เสียจึงมันใจได้
่
ว่าคณะกรรมการบริษทั ฯ สามารถปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นฐานะตัวแทนผู้ถอื หุน้ ได้อย่างเป็ นอิสระ
และมีการถ่วงดุลทีเ่ หมาะสม
ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่รบั ผิดชอบในการปฏิบตั ิหน้ าที่ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุ ประสงค์ และ
ข้อ บัง คับ ของบริษัท ฯ ตลอดจนมติข องที่ป ระชุ ม ผู้ถือ หุ้น ด้ว ยความซื่อ สัต ย์สุ จ ริต และความระมัด ระวัง ในการรัก ษา
ผลประโยชน์ของบริษทั ฯ
บทบาทของประธานกรรมการและกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
ประธานกรรมการมีบทบาทสาคัญในการตัดสินใจกาหนดทิศทางและนโยบายการดาเนินงานทีส่ าคัญๆ ของบริษทั ฯ
ประธานกรรมการซึ่ง เป็ น กรรมการอิสระ เป็ นผู้มีความเป็ นผู้น า เป็ นกลาง ส่ง เสริมธรรมาภิบ าล รวมทัง้ มีความความ
รับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสียของบริษทั ฯ ประธานกรรมการเป็ นผูน้ าของคณะกรรมการทีม่ กี รรมการผูอ้ านวยการ
ใหญ่ ที่ เ ป็ นหั ว หน้ า ของฝ่ า ยบริ ห ารร่ ว มเป็ นกรรมการอยู่ ด้ ว ย อั น จะเป็ นประโยชน์ ต่ อการบริ ห ารจั ด การ
การกากับดูแลและการรับนโยบายของคณะกรรมการมาถ่ายทอดให้ฝา่ ยบริหารนาไปดาเนินการให้สมั ฤทธิผล
์
การประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ ได้กาหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้อย่างเป็ นทางการล่วงหน้ าตลอดทัง้ ปี โดยกาหนดการ
ประชุมเดือนละ 1 ครัง้ และมีการประชุมวาระพิเศษเฉพาะคราวเพิม่ ตามความจาเป็ น โดยมีการกาหนดระเบียบวาระการ
ประชุมที่ชดั เจน และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดาเนินงานเป็ นประจา สานักเลขานุ การบริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญ
พร้อ มระเบีย บวาระการประชุ ม และเอกสารให้ ก รรมการแต่ ล ะท่ า นล่ ว งหน้ า ก่ อ นการประชุ ม เป็ น เวลา 7 วัน เพื่อ ให้
คณะกรรมการได้มเี วลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม โดยในปี 2557 คณะกรรมการบริษทั ฯ มีการประชุม
รวมทัง้ สิน้ 19 ครัง้ เลขานุ การบริษทั ฯ ได้มกี ารจดบันทึกและจัดทารายงานการประชุมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรทุกครัง้ และได้
นาเสนอคณะกรรมการบริษทั ฯ พิจารณาร่างรายงานการประชุมดังกล่าวก่อนทาการรับรองในการประชุมครัง้ ต่อไป รวมทัง้ ได้
มีการจัดเก็บรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษทั ฯ ทีผ่ ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษทั ฯ ให้พร้อมสาหรับการ
ตรวจสอบจากคณะกรรมการบริษทั ฯ และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
การกาหนดค่าตอบแทนของกรรมการ
รายละเอียดเกีย่ วกับการกาหนดค่าตอบแทนของกรรมการ กรุณาดูขอ้ มูลในหัวข้อ 8.4
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การประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งานของคณะกรรมการ
บริษทั ฯ ได้กาหนดให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั ฯ เป็ นประจาทุกปี เพื่อเป็ นเครื่องมือ
ในการตรวจสอบการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ จะจัดทาแบบประเมินกรรมการและวิธกี ารประเมิน
นาเสนอคณะกรรมการธรรมาภิบาลของบริษัทฯ เพื่อให้ความเห็ นชอบและนาเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุ มตั ิการ
ประเมินก่อนทาการประเมินประจาปี โดยใช้แบบการประเมิน 3 รูปแบบ คือ การประเมินตนเอง (Self Assessment)
การประเมินไขว้ของกรรมการ (Cross Evaluation) และการประเมินคณะกรรมการบริษทั ฯ (Board Evaluation) และนาผล
การประเมินของคณะกรรมการรายงานในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ เพื่อนาไปจัดกิจกรรมเพื่อเป็ นการส่งเสริมความรู้
ความสามารถของคณะกรรมการ
การกาหนดวาระการดารงตาแหน่ งของกรรมการ
กรรมการบริษัทฯ มีวาระการดารงตาแหน่ งที่แน่ นอน ตามข้อบังคับบริษัทฯ ที่กาหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญ
ประจาปี ทุกครัง้ ให้กรรมการจานวน 1 ใน 3 ออกจากตาแหน่ ง โดยให้กรรมการที่ดารงตาแหน่ งนานที่สุดเป็ นผู้ออกจาก
ตาแหน่ง
การปฐมนิ เทศกรรมการใหม่
บริษทั ฯ จัดให้มกี ารปฐมนิเทศสาหรับกรรมการบริษัทฯ รายใหม่ทเ่ี ข้าดารงตาแหน่ งกรรมการบริษัท ฯ โดยสานัก
เลขานุ การบริษทั ฯ จะเป็ นผูป้ ระสานงานในการจัดปฐมนิเทศ โดยเชิญผูบ้ ริหารสายงานต่างๆ มานาเสนอข้อมูลของบริษทั ฯ
ธุรกิจการบิน โครงสร้างการถือหุ้น กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสิทธิประโยชน์ท่กี รรมการจะได้รบั เพื่อให้กรรมการ
รับทราบข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อประโยชน์ในการบริหารงานบริษทั ฯ บริษทั ฯ ยังมีนโยบายสนับสนุ นให้กรรมการบริษทั ฯ เข้า
อบรมหลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) เพื่อเป็ นการพัฒนาสนับสนุ นและส่งเสริมการปฏิบตั ิ
หน้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั ฯ
การพัฒนาความรูแ้ ละทักษะของคณะกรรมการบริษทั ฯ และฝ่ ายบริหาร
บริษัทฯ ได้มกี ารส่งเสริม และสนับสนุ นให้คณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายบริหาร ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตร
สัมมนา และร่วมกิจกรรมทีจ่ ดั โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
สานั ก งานคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ เพื่อ เป็ น การเพิ่ม พูน พัฒ นาความรู้ และแลกเปลี่ย น
ประสบการณ์ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่กรรมการบริษทั ฯ และกรรมการชุดย่อยอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ
ซึง่ กรรมการส่วนใหญ่ ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) ดังนี้
1. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
2. หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
3. หลักสูตร DCP Refresher Course (DCP-Re)
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)
10. หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP)
11. หลักสูตร Successful Formulation & Executive of Strategy (SFE)
12. หลักสูตร Role of The Compensation Committee (RCC)
ส่วนที่ 2-9 หน้าที่ 12
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การเข้ารับการอบรมของคณะกรรมการบริษทั ฯ และฝ่ ายบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษทั ไทย (Thai Institute of Directors Association : IOD) ดังนี้
รายชื่อ
นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม

ตาแหน่ง
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
รักษาการประธานกรรมการ
และกรรมการอิสระ

พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง
นายคณิศ แสงสุพรรณ

รองประธานกรรมการ คนที่ 2
และกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์

กรรมการ

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์

กรรมการ

นายรัฐพล ภักดีภูม ิ

กรรมการอิสระ

ส่วนที่ 2-9 หน้าที่ 13

หลักสูตร
- Director Certification Program
(DCP 3/2000)
- DCP Refresher Course
(Re DCP 2/2009)
- Director Accreditation Program
(DAP 21/2004)
- 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)
- Audit Committee Program
(ACP 26/2009)
- Director Certification Program
(DCP 81/2006)
- Financial Institutions Governance
Program (FGP 7/2013)
- Financial for Non Finance Directors
(FND 39/2008)
- Role of Chairman Program
(RCP 28/2012)
- DCP Re - Refresher Course
(DCP-Re 1/2008)
- Successful Formulation & Executive
of Strategy (SFE 2/2008)
- Director Accreditation Program
(DAP 23/2004)
- Director Certification Program
(DCP 52/2004)
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รายชื่อ
นายวิรไท สันติประภพ

ตาแหน่ง
กรรมการอิสระ

นายวีระวงค์ จิตต์มติ รภาพ

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

พลอากาศเอก ศิวเกียรติ ์ ชเยมะ

กรรมการ

นายสมเกียรติ ศิรชิ าติไชย

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ ์

กรรมการ

พลอากาศเอก หม่อมหลวง สุปรีชา
กมลาศน์

กรรมการอิสระ

หลักสูตร
- Director Accreditation Program
(DAP 63/2007)
- Director Certification Program
(DCP 192/2014)
- Director Certification Program
(DCP 2000)
- The Executive Director Course
(EDC 1/2012)
- Director Accreditation Program
(DAP 84/2010)
- Role of The Compensation
Committee (RCC 11/2010)
- Director Certification Program
(DCP 178/2013)
- Audit Committee Program
(ACP 26/2009)
- Director Certification Program
(DCP 88/2007)
- Director Accreditation Program
(DAP 54/2006)

การรวมหรือการแยกตาแหน่ ง
ประธานกรรมการบริษ ัท ฯ เป็ น กรรมการที่ไม่ได้เป็ นผู้บริหารและเป็ นกรรมการอิส ระ ไม่เ ป็ น บุค คลเดียวกับ กรรมการ
ผูอ้ านวยการใหญ่ และไม่มคี วามสัมพันธ์ใดๆ กับฝา่ ยบริหาร โดยบริษทั ฯ ได้มกี ารจัดให้แบ่งแยกบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ในการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั ฯ และฝา่ ยบริหารออกจากกันอย่างชัดเจนและเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
9.2 คณะกรรมการชุดย่อย
9.2.1 คณะกรรมการบริษทั ฯ

คณะกรรมการบริษทั ฯ มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบสูงสุดในการบริหารจัดการกิจการของบริษทั ฯ อยู่ภายใต้เงื่อนไข ข้อบังคับ
ของบริษทั ฯ ซึง่ กาหนดให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจานวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่มากกว่า 15 คน สุดแต่ท่ี
ประชุมใหญ่ผู้ถอื หุน้ จะเป็ นผูก้ าหนดเป็ นครัง้ คราว และกรรมการไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจานวนกรรมการทัง้ หมดต้องมีถิ่น
ทีอ่ ยู่ในราชอาณาจักร ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ กรรมการจานวน 1 ใน 3 จะต้องออกจากตาแหน่ ง และจะมีการ
เลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ กรรมการทีอ่ อกตามวาระนัน้ อาจถูกเลือกเข้ามาดารงตาแหน่ งใหม่กไ็ ด้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมการ ซึง่ มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นายอารีพงศ์
ภู่ชอุ่ม
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
รักษาการประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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พลอากาศเอก ตรีทศ
สนแจ้ง
รองประธานกรรมการ คนที่ 2 และกรรมการอิสระ
นายคณิศ
แสงสุพรรณ
กรรมการอิสระ
นายพงษ์ภาณุ
เศวตรุนทร์
กรรมการ
พลอากาศโท ภักดี
แสง-ชูโต
กรรมการ
นายรังสรรค์
ศรีวรศาสตร์
กรรมการ
นายรัฐพล
ภักดีภูมิ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
นายวิรไท
สันติประภพ
กรรมการอิสระ
นายวีระวงค์
จิตต์มติ รภาพ
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
พลอากาศเอก ศิวเกียรติ ์ ชเยมะ
กรรมการ
นายสมเกียรติ
ศิรชิ าติไชย
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
นางสร้อยทิพย์
ไตรสุทธิ ์
กรรมการ
พลอากาศเอก หม่อมหลวง สุปรีชา กมลาศน์
กรรมการอิสระ
นางสุวมิ ล บัวเลิศ (ผูอ้ านวยการใหญ่ สานักเลขานุการบริษทั ฯ) เป็ นเลขานุการ

กรรมการผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริษทั ฯ
พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง นายคณิศ แสงสุพรรณ และพลอากาศเอก หม่อมหลวง สุปรีชา กมลาศน์ ลงลายมือ
ชื่อร่วมกัน และประทับตราสาคัญของบริษทั ฯ
9.2.2 กรรมการอิ สระ
เพื่อเป็ นไปตามข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และแนวทางปฏิบตั ิท่ดี ขี องสานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ กรรมการอิสระ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นายอารีพงศ์
ภู่ชอุ่ม
กรรมการอิสระ
2. พลอากาศเอก ตรีทศ
สนแจ้ง
กรรมการอิสระ
3. นายคณิศ
แสงสุพรรณ
กรรมการอิสระ
4. นายรัฐพล
ภักดีภูมิ
กรรมการอิสระ
5. นายวิรไท
สันติประภพ
กรรมการอิสระ
6. นายวีระวงค์
จิตต์มติ รภาพ กรรมการอิสระ
7. นายสมเกียรติ
ศิรชิ าติไชย
กรรมการอิสระ
8. พลอากาศเอก หม่อมหลวง สุปรีชา กมลาศน์ กรรมการอิสระ
ทัง้ นี้ คุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน มีดงั นี้
1. ถือ หุ้ น ไม่ เ กิน ร้อ ยละ 1 ของจ านวนหุ้ น ที่มีสิท ธิอ อกเสีย งทัง้ หมดของบริษั ท ฯ บริษั ท ใหญ่ บริษัท ย่ อ ย
บริษทั ร่วม ผู้ถอื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมบริษทั ฯ ทัง้ นี้ ให้นับรวมการถือหุน้ ของผูท้ เ่ี กีย่ วข้องของกรรมการอิสระ
รายนัน้ ๆ ด้วย
2. ไม่เ ป็ น หรือ เคยเป็ นกรรมการที่ มีส่ว นร่ วมบริห ารงาน ลูกจ้า ง พนัก งาน ที่ปรึกษาที่ไ ด้ร ับเงินเดือนประจ า
หรือผู้มอี านาจควบคุมบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษัทร่วม บริษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือของผู้มี
อานาจควบคุ มของบริษัท ฯ เว้นแต่ จ ะได้พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อ ยกว่า 2 ปี ทัง้ นี้ ลัก ษณะต้องห้า ม
ส่วนที่ 2-9 หน้าที่ 15
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ดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีท่กี รรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้มอี านาจควบคุมของบริษทั ฯ
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ นบิ ดา
มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุต ร รวมทัง้ คู่สมรสของบุต ร ของผู้บริห าร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุ ม หรือบุคคล
ทีจ่ ะได้รบั การเสนอให้เป็ นผูบ้ ริหาร หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
4. ไม่ มีห รือ เคยมีค วามสัม พัน ธ์ท างธุ ร กิจ กับ บริษัท ฯ บริษัท ใหญ่ บริษั ท ย่ อ ย บริษัท ร่ ว ม ผู้ถือ หุ้น รายใหญ่
หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ ในลักษณะทีอ่ าจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือ
เคยเป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั หรือผูม้ อี านาจควบคุมของผูท้ ม่ี คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่ เ ป็ น หรือ เคยเป็ น ผู้ส อบบัญ ชีข องบริษัท ฯ บริษัท ใหญ่ บริษัท ย่ อ ย บริษัท ร่ ว ม ผู้ถือ หุ้น รายใหญ่ หรือ
ผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ผูม้ อี านาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผสู้ อบ
บัญชีของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะ
ได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่ เ ป็ น หรือ เคยเป็ น ผู้ ใ ห้ บ ริก ารทางวิช าชีพ ใดๆ ซึ่ง รวมถึ ง การให้บ ริก ารเป็ น ที่ป รึก ษากฎหมาย หรือ
ที่ป รึก ษาทางการเงิน ซึ่ง ได้ร ับ ค่ า บริก ารเกิน กว่ า 2 ล้า นบาทต่ อ ปี จากบริษัท ฯ บริษัท ใหญ่ บริษัท ย่ อ ย บริษัท ร่ ว ม
ผู้ถือ หุ้น รายใหญ่ หรือ ผู้ม ีอานาจควบคุม ของบริษัท ฯ และไม่เ ป็ นผู้ถ ือ หุ ้น ที่ม ีนัย ผู้ม ีอานาจควบคุม หรือ หุ ้น ส่ว นของ
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่ เป็ น กรรมการที่ไ ด้รบั การแต่ งตัง้ 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
หรือ ไม่ เ ป็ น หุ้ น ส่ ว นที่มีนั ย ในห้ า งหุ้ น ส่ ว น หรือ เป็ น กรรมการที่ มีส่ ว นร่ ว มบริห ารงาน ลู ก จ้ า ง พนั ก งาน ที่ป รึก ษ า
ทีร่ บั เงินเดือนประจา หรือถือหุน้ เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั อื่น ซึง่ ประกอบกิจการทีม่ ี
สภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
9. ไม่มลี กั ษณะอื่นใดทีท่ าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกีย่ วกับการดาเนินงานของบริษทั ฯ
บริษทั ฯ ได้กาหนดคุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระไว้เข้มกว่าคุณสมบัตติ ามข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับตลาด
ทุนและตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยกาหนดเรื่องการถือหุน้ ของกรรมการอิสระตามข้อ 1 ไว้เข้มกว่า คือ กาหนดการถือหุน้ ไม่เกิน
ร้อยละ 0.5
กรรมการอิสระทีม่ คี ุณสมบัตติ ามข้อ 1 ถึงข้อ 9 อาจได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ฯ ให้ตดั สินใจในการ
ดาเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มอี านาจ
ควบคุมของบริษทั ฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้
ในกรณีทบ่ี ุคคลทีบ่ ริษัทฯ แต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ งกรรมการอิสระเป็ นบุคคลที่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
ตามข้อ 4 หรือมีการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กาหนดตามข้อ 6 คณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาผ่อนผันให้ได้
หากเห็นว่า การแต่ งตัง้ บุ คคลดัง กล่ าวไม่มีผลกระทบต่ อ การปฏิบตั ิหน้ า ที่แ ละการให้ความเห็น ที่เ ป็ นอิสระ และบริษัท ฯ
ได้เปิ ดเผยข้อมูลต่อไปนี้ในหนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ ในวาระพิจารณาแต่งตัง้ กรรมการอิสระดังกล่าวแล้ว
(1) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ทีท่ าให้บุ คคลดังกล่าวมีคุณสมบัตไิ ม่เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ทก่ี าหนด
(2) เหตุผลและความจาเป็ นทีย่ งั คงหรือแต่งตัง้ ให้บุคคลดังกล่าวเป็ นกรรมการอิสระ
(3) ความเห็นของคณะกรรมการของบริษทั ฯ ในการเสนอให้มกี ารแต่งตัง้ บุคคลดังกล่าวเป็ นกรรมการอิสระ
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อานาจหน้ าที่ของกรรมการอิ สระ
1. แสดงความคิด เห็น และ/หรือ รายงานผลการปฏิบ ัติง านตามหน้ า ที่ท่ีไ ด้ร ับ มอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษทั ฯ ได้อย่างเสรีตามภารกิจทีไ่ ด้รบั มอบหมาย ทัง้ นี้ เพื่อให้บริษทั ฯ มีการกากับดูแลกิจการทีด่ ตี ามหลักการกากับดูแลทีด่ ี
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และหลักเกณฑ์การประเมินการกากับดูแ ลที่ดี ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการดาเนินงาน
ประจาปี ของบริษทั ฯรวมทัง้ หลักการปฏิบตั ทิ ด่ี ที ย่ี อมรับในระดับสากล
2. มีอานาจในการเรียกเอกสารและบุคคลต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เพื่อเป็ นข้อมูลประกอบการพิจารณาดาเนินการ
3. ดาเนินการอื่นๆ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ มอบหมาย
ในปี 2557 กรรมการอิสระของบริษทั ฯ ได้มกี ารปฏิบตั งิ านตามอานาจหน้าทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมาย และได้แสดงความคิดเห็น
ตามหน้าทีอ่ ย่างอิสระ โดยยึดถือการดูแลผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ ทุกรายให้เท่าเทียมกัน
ในปี 2557 คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการชุดต่างๆ ขึน้ หลายคณะเพื่อช่วยศึกษารายละเอียดและ
กลันกรองงานเฉพาะเรื
่
่องโดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
9.2.3 คณะกรรมการบริหาร
เพื่อให้การจัดการของบริษัทฯ เป็ นไปตามเป้าหมายของแผนวิสาหกิจบริษทั ฯ อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์
สูงสุดกับบริษทั ฯ คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารบริษทั ฯ มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นายคณิศ
แสงสุพรรณ
ประธานกรรมการ
2. พลอากาศเอก หม่อมหลวง สุปรีชา กมลาศน์
กรรมการ
3. พลอากาศเอก ศิวเกียรติ ์
ชเยมะ
กรรมการ
4. นางสร้อยทิพย์
ไตรสุทธิ ์
กรรมการ
5. นายพงษ์ภาณุ
เศวตรุนทร์
กรรมการ
6. กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
กรรมการ
นางสุวมิ ล บัวเลิศ (ผูอ้ านวยการใหญ่ สานักเลขานุการบริษทั ฯ) เป็ นเลขานุการ
อานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริหาร
1. พิจารณากลันกรองเรื
่
่องทีจ่ ะนาเข้าสูก่ ารพิจารณาของคณะกรรมการบริษทั ฯ
2. ติดตามการดาเนินการตามนโยบายและมติของคณะกรรมการบริษทั ฯ รวมถึงการดาเนินการตามเป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์
3. ให้คาปรึกษาและคาแนะนาแก่ฝา่ ยบริหารในการดาเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษทั ฯ
4. มีอานาจอนุมตั ติ ามทีไ่ ด้รบั มอบอานาจจากคณะกรรมการบริษทั ฯ ดังนี้
4.1 การจัดหาพัสดุตามระเบียบบริษทั ฯ ว่าด้วยการพัสดุ ในวงเงินทีอ่ ยู่ในอานาจอนุมตั ทิ เ่ี กิน 500 ล้านบาท แต่ไม่
เกิน 800 ล้านบาท
4.2 อนุ มตั ิการใช้เงินนอกเหนือวงเงินที่หน่ วยงานได้รบั การจัดสรรตามงบประมาณประจาปี ท่เี กิน 50 ล้านบาท
ในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท และให้รายงานคณะกรรมการบริษทั ฯ ทราบ
5. มีอานาจเรียกเอกสารและบุคคลต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องมาชีแ้ จง เพื่อเป็ นข้อมูลประกอบการพิจารณา
6. แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการและคณะทางานเพื่อดาเนินการได้ตามความจาเป็ น และเหมาะสม
7. ดาเนินการอื่นๆ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ มอบหมาย
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ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ต้องมีกรรมการมาประชุมเกินกึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทัง้ หมด จึงจะเป็ นองค์
ประชุม ให้ประธานกรรมการเป็ นประธานในทีป่ ระชุม ในกรณีทป่ี ระธานกรรมการไม่อยู่ในทีป่ ระชุม หรือไม่สามารถปฏิบตั ิ
หน้าทีไ่ ด้ ให้ประธานกรรมการมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งคนใดเป็ นประธานในทีป่ ระชุมแทนในกรณีทป่ี ระธานกรรมการ
มอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งคนใดเป็ นประธานในทีป่ ระชุมแทนไม่ได้ ให้กรรมการซึง่ มาประชุม เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ น
ประธานในทีป่ ระชุม
การวินิจฉัยชีข้ าดของที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ให้ถอื เสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน กรรมการซึง่ มีส่วนได้เสียในเรื่องใด ให้ออกจากทีป่ ระชุมในวาระนัน้ และไม่มสี ทิ ธิออกเสี
ยงลงคะแนนในเรื่องนัน้
์
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีข้ าด
9.2.4 คณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อให้บริษทั ฯ มีการกากับดูแลกิจการทีด่ ี (Good Corporate Governance) ตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ขี อง
กระทรวงการคลังและตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึง่ จะช่วยให้ผถู้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัวไปเกิ
่
ดความมันใจในการบริ
่
หารงานของบริษทั ฯ
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ ประกอบด้วยกรรมการบริษทั ฯ ทีม่ คี ุณสมบัตเิ ป็ นกรรมการอิสระ
และไม่ได้เป็ นผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ มีรายชื่อดังนี้
1. นายวีระวงค์
จิตต์มติ รภาพ
ประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ
ศิรชิ าติไชย
กรรมการตรวจสอบ
(เป็ นผูม้ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์ในการสอบทาน
งบการเงิน)
3. นายรัฐพล
ภักดีภูมิ
กรรมการตรวจสอบ
นายสมนึก
ธารงธรรมวงศ์
(ผู้ อ านวยการใหญ่ ส านั ก งานการตรวจสอบภายใน)
.
เป็ นเลขานุการ
กรรมการตรวจสอบจะต้องมีคุณสมบัติเป็ นไปตามข้อกาหนดที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนกาหนด ซึ่งรวมถึง
คุณสมบัตดิ งั ต่อไปนี้
1. เป็ นกรรมการอิสระทีม่ คี ุณสมบัตคิ รบตามทีค่ ณะกรรมการกากับตลาดทุนกาหนด
2. ไม่เป็ นกรรมการทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดั สินใจในการดาเนินกิจการของบริษทั ฯบริษทั ใหญ่
บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ
3. ไม่เป็ นกรรมการของบริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย หรือบริษทั ย่อยลาดับเดียวกัน
4. มีความรูแ้ ละประสบการณ์เพียงพอทีจ่ ะสามารถทาหน้าทีใ่ นฐานะกรรมการตรวจสอบ
อานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษทั ฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และ
พิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้าง
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บ ริษัท ฯ ปฏิบ ัติต ามกฎหมายว่ า ด้ว ยหลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ ข้อ ก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ
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4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึง่ มีความเป็ นอิสระ เพื่อทาหน้าทีเ่ ป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว ร่วมทัง้ เข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ
1 ครัง้
5. พิจารณารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตามกฎหมายและ
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทัง้ นี้ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั ฯ
6. จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริษทั ฯ ซึง่ รายงานดังกล่าว
ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบโดยประกอบด้วยข้อมูลตามทีต่ ลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนด
7. ปฏิบตั กิ ารอื่นใดตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
8. ในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอ้ สงสัยว่า มีรายการหรือการกระทาดังต่อไปนี้
ซึ่ง อาจมีผ ลกระทบอย่ า งมีนัย สาคัญ ต่ อ ฐานะการเงิน และผลการดาเนิ น งานของบริษัท ฯ ให้ค ณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควร
(1) รายการทีเ่ กิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(2) การทุจริต หรือมีสงิ่ ผิดปกติ หรือมีความบกพร่องทีส่ าคัญในระบบควบคุมภายใน
(3) การฝ่ า ฝื น กฎหมายว่ า ด้ ว ยหลัก ทรัพ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ ข้ อ ก าหนดของตลาดหลัก ทรัพ ย์ ฯ
หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ
9.2.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เพื่อให้บริษทั ฯ มีการกากับดูแลกิจการทีด่ ตี ามหลักการกากับดูแลทีด่ ขี องตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด
และหลักเกณฑ์การประเมินการกากับดูแลทีด่ ี ซึง่ เป็ นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ ประจาปี บญ
ั ชี
รวมทัง้ หลักการปฏิบตั ทิ ด่ี ที ย่ี อมรับในระดับสากล และเพื่อให้การดาเนินงานด้านบริหารความเสีย่ งสามารถใช้เป็ นเครื่องมือ
ในการบริหารได้ คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นายธีรศักดิ ์
สุวรรณยศ (1)
ประธานกรรมการ
2. นายอารีพงศ์
ภู่ชอุ่ม
กรรมการ
3. นายคณิศ
แสงสุพรรณ
กรรมการ
4. พลอากาศเอก หม่อมหลวง สุปรีชา กมลาศน์
กรรมการ
5. นายพงษ์ภาณุ
เศวตรุนทร์
กรรมการ
6. กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
กรรมการ
7. รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่สายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ
กรรมการ
8. รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่สายการเงินและการบัญชี
กรรมการ
9. ผูอ้ านวยการใหญ่ฝา่ ยธุรกิจปิ โตรเลียม ประกันภัย และสิง่ แวดล้อม กรรมการ
10. ผูอ้ านวยการใหญ่ฝา่ ยบริหารความเสีย่ ง
กรรมการ
11. ผูอ้ านวยการฝา่ ยบริหารความเสีย่ งระดับฝา่ ยและควบคุมภายใน
เลขานุการ
(1)
หมายเหตุ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ได้ลาออกตัง้ แต่วนั ที่ 31 สิงหาคม 2557
อานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. ให้คาปรึกษา และคาแนะนาในการดาเนินการบริหารความเสี่ยง และพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยง
ทีค่ รอบคลุมเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ด้านกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ และระเบียบต่างๆ เป้าหมายทางรายได้และการเงินอื่นๆ ความ
มีประสิทธิภาพของกาลังพล การวางแผน การดาเนินกลยุทธ์ และความมันคงทางการเงิ
่
น
ส่วนที่ 2-9 หน้าที่ 19

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

2. กาหนดนโยบาย แนวทางการบริหารความเสีย่ ง กรอบปฏิบตั ิ การบริหารความเสีย่ งต่างๆ ทีอ่ าจทาให้การดาเนิน
ธุรกิจไม่เป็ นอย่างต่อเนื่องยังยื
่ น และไม่เป็ นไปตามเป้าหมาย อันประกอบด้วย อัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ การบริหาร
เงินสดคงเหลือ การบริหารความเสีย่ งราคาน้ ามัน การหารายได้ ต้นทุนการดาเนินงานการปฏิบตั ิการ การซ่อมบารุง บุคลากร
และปญั หาข้อพิพาทแรงงาน เป็ นต้น
3. อนุมตั กิ ารจัดทาการบริหารความเสีย่ งราคาน้ามัน ทุกรูปแบบ
4. กากับดูแลการนากรอบบริหารความเสีย่ งไปปฏิบตั ิ ติดตามการระบุประเมินความเสีย่ งและความเพียงพอในการ
จัดการความเสีย่ ง
5. มีอานาจเรียกเอกสาร และบุคคลต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เพื่อเป็ นข้อมูลประกอบการพิจารณา
6. แต่งตัง้ คณะทางานได้ตามความเหมาะสม
7. ดาเนินการอื่นๆ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ มอบหมาย
9.2.6 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
เพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ตี ามทีก่ ระทรวงการคลัง และตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนด รวมทัง้ หลักการ
ปฏิบตั ทิ ด่ี ที ย่ี อมรับในระดับสากล และเป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาล คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นายรังสรรค์
ศรีวรศาสตร์
ประธานกรรมการ
(1)
2. พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล
กรรมการ
3. นายอารีพงศ์
ภู่ชอุ่ม
กรรมการ
4. นายคณิศ
แสงสุพรรณ
กรรมการ
5. นายรัฐพล
ภักดีภูมิ
กรรมการ
6. รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
เลขานุการ
สายทรัพยากรบุคคลและกากับกิจกรรมองค์กร
7. ผูอ้ านวยการใหญ่ฝา่ ยทรัพยากรบุคคล
ผูช้ ่วยเลขานุการ
8. ผูอ้ านวยการใหญ่สานักงานการตรวจสอบภายใน
ผูช้ ่วยเลขานุการ (ด้านการประเมินผลกรรมการ
ผูอ้ านวยการใหญ่)
หมายเหตุ (1) พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ครบวาระการดารงตาแหน่ง เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557
อานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
1. กาหนดหลักเกณฑ์ วิธกี ารสรรหาที่เป็ นไปตามข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ระเบียบบริษัทฯ และกฎหมายเกี่ยวข้อง
เพื่อให้ได้ผู้มคี วามรู้ความสามารถและประสบการณ์ท่เี หมาะสม มาดารงตาแหน่ งกรรมการบริษทั ฯ และผู้บริหารระดับรอง
กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ขน้ึ ไป
2. ดาเนินการสรรหาและวิธีการสรรหาตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนด เพื่อให้ได้บุคคลทีเ่ หมาะสมเป็ นกรรมการบริษทั ฯ
ผูบ้ ริหารระดับสูงกว่าผูอ้ านวยการใหญ่ขน้ึ ไป และเสนอชื่อผูท้ ผ่ี ่านการสรรหาต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ เพื่อพิจารณาแต่งตัง้
เลื่อนตาแหน่ง หรือโยกย้ายตามทีเ่ ห็นสมควร
3. กาหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่กรรมการ อนุ กรรมการต่างๆ บุคคลภายนอกทีม่ าปฏิบตั งิ านให้กบั บริษัทฯ
รวมถึงผู้บริหารระดับสูงกว่าผูอ้ านวยการใหญ่ขน้ึ ไป โดยให้คานึงถึงหลักการปฏิบตั ทิ ่ดี ซี ง่ึ เป็ นทีย่ อมรับในระดับสากล และ
นาเสนอให้คณะกรรมการบริษทั ฯ พิจารณา
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4. ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูด้ ารงตาแหน่ งกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ ตามเงื่อนไขทีร่ ะบุในสัญญาจ้าง และ
นาเสนอผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษทั ฯ พิจารณา
5. พิ จ ารณาเพิ่ ม ค่ า ตอบแทนและเงิ น รางวั ล ประจ าปี ของผู้ ด ารงต าแหน่ ง กรรมการผู้ อ านวยการใหญ่
ตามเงื่อนไขทีร่ ะบุในสัญญาจ้างและนาเสนอคณะกรรมการบริษทั ฯ ต่อไป
6. มีอานาจเรียกพนักงานและ/หรือลูกจ้างของบริษทั ฯ ทีเ่ กีย่ วข้อง มาให้ถอ้ ยคาหรือความเห็น รวมทัง้ ให้มอี านาจ
ในการเรียกเอกสารหรือสิง่ อื่นใดมาเพื่อประกอบการพิจารณาได้ดว้ ย
7. แต่งตัง้ คณะทางานได้ตามความเหมาะสม
8. ดาเนินการอื่นๆ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯมอบหมาย
9.2.7 คณะกรรมการธรรมาภิ บาล
เพื่อให้การดาเนินงานของบริษัทฯ เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีตามที่กระทรวงการคลังและตลาด
หลัก ทรัพ ย์แ ห่ง ประเทศไทยก าหนด และเป็ น ที่ยอมรับในระดับ สากล คณะกรรมการบริษัท ฯ ได้แ ต่ งตัง้ คณะกรรมการ
ธรรมาภิบาล โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. พลตารวจเอก อดุลย์
แสงสิงแก้ว
ประธานกรรมการ
2. พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์
สุขวิมล
กรรมการ
3. นายอาพน
กิตติอาพน
กรรมการ
4. นายสมชัย
ศิรวิ ฒ
ั นโชค
กรรมการ
5. นายวีระวงค์
จิตต์มติ รภาพ
กรรมการ
6. นายสุธรรม
ศิรทิ พิ ย์สาคร
กรรมการ
7. กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
กรรมการ
8. รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่สายทรัพยากรบุคคล
กรรมการ
และกากับกิจกรรมองค์กร
9. ผูอ้ านวยการใหญ่ฝา่ ยกฎหมาย
เลขานุการ
10. ผูอ้ านวยการสานักงานการตรวจการองค์กร
ผูช้ ่วยเลขานุการ
หมายเหตุ ระยะเวลาดารงตาแหน่งถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557
อานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการธรรมาภิ บาล
1. เสนอแนะแนวปฏิ บ ั ติ ด้ า นการก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ตามหลั ก การของ
กระทรวงการคลังและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. ตรวจสอบการกากับดูแล การปฏิบตั ิงานของกรรมการและฝ่ายบริหาร เพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแล
กิจการทีด่ ี
3. ให้คาแนะนาแก่คณะกรรมการบริษทั ฯ ในเรื่องเกีย่ วกับการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
4. ทบทวนแนวปฏิบ ัติแ ละหลัก การก ากับ ดูแ ลกิจ การที่ดีข องบริษัท ฯ เพื่อ ให้มีค วามต่ อ เนื่ อ งและเหมาะสม
โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบตั ขิ องสากลปฏิบตั ิ และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ
5. มีอานาจในการเรียกพนักงานและลูกจ้างของบริษทั ฯ และบุคคลอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง มาให้ถ้อยคาหรือความเห็น
รวมทัง้ ให้มอี านาจในการเรียกเอกสารหรือสิง่ อื่นใดมาเพื่อประกอบการพิจารณาได้ดว้ ย
6. แต่งตัง้ คณะทางานได้ตามความจาเป็ น และเหมาะสม
7. ดาเนินการอื่นๆ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ มอบหมาย
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9.2.8 คณะกรรมการกากับยุทธศาสตร์และการปฏิ รปู บริษทั การบิ นไทย จากัด (มหาชน)
เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาตร์และการปฏิรูปบริษัท ฯ คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการกากับยุทธศาสตร์
และการปฏิรปู บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นายอารีพงศ์
ภู่ชอุ่ม
ประธานกรรมการ
2. นายคณิศ
แสงสุพรรณ
กรรมการ
3. พลอากาศเอก ศิวเกียรติ ์
ชเยมะ
กรรมการ
4. นายรัฐพล
ภักดีภูมิ
กรรมการ
5. นายสมเกียรติ
ศิรชิ าติไชย
กรรมการ
6. นายวิรไท
สันติประภพ
กรรมการ
7. นายกษมา
บุณยคุปต์
กรรมการ
8. กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
กรรมการ
9. ผูอ้ านวยการใหญ่สานักเลขานุการบริษทั ฯ
เลขานุการ
อานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการกากับยุทธศาสตร์และการปฏิ รปู
1. กากับดูแลให้ฝ่ายบริหารจัดทาแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิรูปองค์กร เพื่อให้บริษัทฯ เป็ นองค์กรที่สามารถ
แข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถสร้างผลตอบแทนทีเ่ หมาะสมอย่างยังยื
่ น ทัง้ นี้ แผนยุทธศาสตร์และแผนปฎิรูป
องค์กรจะต้องครอบคลุมทุกมิตขิ องการดาเนินธุรกิจและมีการบูรณาการกัน ทัง้ มาตรการเร่งด่วนและมาตรการทีม่ ผี ลต่อเนื่อง
2. กลันกรองแผนยุ
่
ทธศาสตร์ และแผนปฏิรปู องค์กร ก่อนนาเสนอคณะกรรมการบริษทั ฯ เพื่อขออนุมตั ิ
3. ติดตาม กากับดูแล และให้คาแนะนาให้ฝ่ายบริหารดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิรูปองค์กร
รวมทัง้ กากับดูแลให้มผี บู้ ริหารรับผิดชอบการดาเนินการตามแผนแต่ละแผนอย่างชัดเจน
4. แต่งตัง้ ทีป่ รึกษาเพื่อสนับสนุ นการจัดทาและการดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิรูปองค์กรตามที่
เห็นสมควร
5. สามารถขอและเข้าถึงการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ได้จากทุกหน่วยงานตามทีเ่ ห็นสมควร
6. ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ่นื ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ มอบหมาย
9.2.9 คณะกรรมการประชาสัมพันธ์องค์กรและส่งเสริมกิ จการเพื่อสังคม
เพื่อให้การดาเนินงานของบริษทั ฯ ในการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม มีความต่อเนื่องชัดเจน เพิม่ คุณค่าให้แก่
ธุร กิจ และมีก ารสื่อสารประชาสัม พัน ธ์กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อ มของบริษัทฯ ต่ อ สา ธารณชนอย่า งสม่ า เสมอ
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์องค์กรและส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นายสมชัย
ศิรวิ ฒ
ั นโชค(1)
ประธานกรรมการ
(2)
2. พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล
กรรมการ
(3)
3. พลตารวจเอก อดุลย์
แสงสิงแก้ว
กรรมการ
(4)
4. นายอาพน
กิตติอาพน
กรรมการ
5. นายรังสรรค์
ศรีวรศาสตร์
กรรมการ
6. กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
กรรมการ
7. ผูอ้ านวยการใหญ่ฝา่ ยบัญชีการเงิน
กรรมการ
่
8. ผูอ้ านวยการใหญ่ฝายพัฒนาการตลาดและบริการลูกค้า
กรรมการ
9. ผูอ้ านวยการใหญ่ฝา่ ยภาพลักษณ์และสือ่ สารองค์กร
กรรมการ
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10. ผูอ้ านวยการฝา่ ยภาพลักษณ์องค์กร
เลขานุการ
กิจการเพื่อสังคมและสิง่ แวดล้อม
11. ผูอ้ านวยการฝา่ ยสือ่ สารและประชาสัมพันธ์
ผูช้ ่วยเลขานุการ
่
12. ผูอ้ านวยการฝายพัฒนาการตลาดและสือ่ สารการพาณิชย์ ผูช้ ่วยเลขานุการ
โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาต สถาปิ ตานนท์ นางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิภั์ กดี และนางจุฑาพร เริงรณอาษา
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการสือ่ สาร ประชาสัมพันธ์ และการท่องเทีย่ ว เป็ นทีป่ รึกษาคณะกรรมการประชาสัมพันธ์องค์กรและส่งเสริม
กิจการเพื่อสังคม
หมายเหตุ
(1)
นายสมชัย ศิรวิ ฒ
ั นโชค ประธานกรรมการ ได้ลาออกตัง้ แต่วนั ที่ 20 สิงหาคม 2557
(2)
พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ครบวาระการดารงตาแหน่ง เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557
(3)
พลตารวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว ได้ลาออกตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2557
(4)
นายอาพน กิตติอาพน ได้ลาออกตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2557
อานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการประชาสัมพันธ์องค์กรและส่งเสริมกิ จการเพื่อสังคม
1. กาหนดนโยบายและแนวทางทีช่ ดั เจนของบริษทั ฯ ต่อการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อแสดงให้เห็นถึง
ความมุ่งมันและทุ
่
่มเทของบริษัทฯ ในการบริหารจัดการด้านสิง่ แวดล้อม ผสมผสานแนวคิดและนวัตกรรมในรูปแบบสีเขียว
(Green Innovation)
2. จัดทาโครงการเพื่อสังคมและสิง่ แวดล้อมทีส่ อดคล้องกับแนวคิด “การเดินทางแบบรักษ์สงิ่ แวดล้อม” (Travel
Green) โดยชักนาผูม้ สี ว่ นร่วมทัง้ ผูถ้ อื หุน้ ผูโ้ ดยสาร คู่คา้ และพนักงานทุกคนเข้าร่วมในทุกกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
3. จัด กิจ กรรมเพื่อ สร้า งความตระหนัก และปลูก ฝ งั จิต ส านึ ก ให้ก ับ พนัก งานในทุ ก ระดับ ชัน้ ในการค านึ ง ถึง
สิง่ แวดล้อมและสังคม และให้ความเห็นชอบในกิจกรรมและการดาเนินการที่ เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของบริษัทฯ ในเรื่อง
เกีย่ วกับการสนับสนุนสาธารณประโยชน์ และสาธารณกุศล
4. สื่อสารและประชาสัม พัน ธ์กิจกรรมเพื่อสังคมและสิง่ แวดล้อมของบริษัท ฯ และจัดท ารายงานด้านอนุ รกั ษ์
สิง่ แวดล้อม (CSR Report) ต่อสาธารณชนอย่างสม่าเสมอ
5. พิจ ารณาก าหนดงบประมาณ ประจ าปี ข องบริษั ท ฯ ที่ จ ะใช้ ใ นการบริ จ าค การสนั บ สนุ น หน่ ว ยงาน/
บุคคลภายนอก การให้บตั รโดยสาร เป็ นต้น และกากับดูแลงบประมาณดังกล่าว
6. พิจารณากลันกรองการขอใช้
่
งบประมาณในการบริจาค การสนับสนุ นหน่ วยงาน/บุคคลภายนอกรวมถึงการให้
บัตรโดยสาร โดยให้ทุกสายงานนาเสนอคณะกรรมการส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม (CSR) เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
7. ดาเนินการอื่นๆ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ มอบหมาย
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษทั ฯ ยังได้แต่งตัง้ คณะกรรมการด้านกฎหมาย ประกอบด้วย ฝ่ายบริหารบริษทั ฯ
และผู้ทรงคุณวุฒิท่มี คี วามเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย เพื่อให้การดาเนินงานของบริษัทฯ ในเรื่องเกี่ยวข้องกับกฎหมาย กฎ
ข้อบังคับ และระเบียบต่างๆ รวมถึงงานกากับดูแลรูปคดีทม่ี คี วามสาคัญต่อบริษทั ฯ เป็ นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง และมี
ประสิทธิภาพ และคณะกรรมการกิ จการสัมพันธ์ ซึง่ แต่งตัง้ ตามพระราชบัญญัตแิ รงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.2543
ประกอบด้วย กรรมการของบริษทั ฯ เป็ นประธานกรรมการ ผูแ้ ทนฝ่ายนายจ้างซึง่ แต่งตัง้ จากฝ่ายบริหาร จานวนไม่น้อยกว่า
5 คน แต่ไม่เกิน 9 คน และผูแ้ ทนฝา่ ยลูกจ้างซึง่ แต่งตัง้ จากสมาชิกของสหภาพแรงงาน โดยมีจานวนเท่ากับจานวนผูแ้ ทนฝา่ ย
นายจ้างเป็ นกรรมการ
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9.3 การสรรหาผูบ้ ริหารระดับสูงสุด
การแต่งตัง้ กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ ซึง่ เป็ นตาแหน่ งเจ้าหน้าทีบ่ ริหารสูงสุดของบริษทั ฯ นัน้ คณะกรรมการบริษทั ฯ
จะแต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาผู้ดารงตาแหน่ งกรรมการผู้อานวยการใหญ่ ตามทีก่ าหนดโดยพระราชบัญญัตคิ ุณสมบัติ
มาตรฐานส าหรับ กรรมการและพนั ก งานรัฐ วิส าหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แ ก้ไ ขเพิ่ม เติ ม และกฎหมายอื่น ที่เ กี่ย วข้อ ง
ซึง่ ประกอบด้วยกรรมการบริษทั ฯ 5 คน และรองกรรมการผู้อานวยการใหญ่สายทรัพยากรบุคคลและกากับกิจกรรมองค์กร
ทาหน้าที่เลขานุ การ โดยคณะกรรมการสรรหาฯ มีอานาจหน้าที่ในการกาหนดหลักเกณฑ์ วิธกี ารสรรหา และดาเนินการ
สรรหาผู้ท่มี คี วามรู้ความสามารถ ประสบการณ์ท่เี หมาะสม และมีคุณสมบัติและไม่มลี กั ษณะต้องห้าม เพื่อดารงตาแหน่ ง
กรรมการผู้อานวยการใหญ่ และเสนอชื่อผู้ท่ีผ่านการคัดเลือกที่สมควรได้รบั การแต่ งตัง้ ต่ อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อ
พิจารณา รวมทัง้ ดาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย โดยอานาจของคณะกรรมการสรรหาผู้ดารง
ตาแหน่ งกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่สน้ิ สุดลงเมื่อมีการลงนามสัญญาว่าจ้างผูบ้ ริหารในตาแหน่ งกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
แล้วเสร็จ
และเพื่อให้การสรรหากรรมการผู้อานวยการใหญ่ บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) เป็ นไปตามทีก่ าหนดไว้ใน
ขัน้ ตอนและแนวทางการสรรหาผูบ้ ริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัตคิ ุณสมบัตมิ าตรฐานสาหรับกรรมการและ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550 คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาแต่งตัง้
คณะกรรมการพิ จารณาผลตอบแทนของผู้ดารงตาแหน่ งกรรมการผู้อานวยการใหญ่ ประกอบด้วยกรรมการบริษทั ฯ
4 คน และผู้แ ทนสานัก งานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 1 คน ร่ ว มเป็ นกรรมการ และรองกรรมการ
ผูอ้ านวยการใหญ่สายทรัพยากรบุคคลและกากับกิจกรรมองค์กร ทาหน้าทีเ่ ลขานุการคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนของ
ผูด้ ารงตาแหน่งกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ โดยให้คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนผูด้ ารงตาแหน่งกรรมการผูอ้ านวยการ
ใหญ่ พิจารณาผลตอบแทนผู้ดารงตาแหน่ งกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ พิจารณากาหนดผลตอบแทนและเงื่อนไขการจ้าง
รวมทัง้ เจรจาต่อรองผลตอบแทนและเงื่อนไขการจ้างกับผูท้ จ่ี ะได้รบั แต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ งกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ของ
บริษัทฯ และนาเสนอผลการพิจารณาพร้อมร่างสัญญาจ้างต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ เพื่อพิจารณาเห็นชอบก่อนการจัดทา
สัญญาว่าจ้างผูบ้ ริหารในตาแหน่งกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ต่อไป
9.4 การกากับดูแลการดาเนิ นงานของบริษทั ย่อยบริษทั ร่วม และบริษทั ที่เกี่ยวข้อง
การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษทั ย่อยบริษทั ร่วม และบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง นัน้ บริษทั ฯ ในฐานะผูถ้ อื หุ้นได้ส่ง
ผูแ้ ทนบริษทั ฯ เพื่อเข้าไปมีส่วนร่วมในการทาหน้าทีด่ ูแลผลประโยชน์ ตลอดจนประสานงานในการร่วมมือทาธุรกิจระหว่าง
บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม และบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง โดยผูแ้ ทนบริษทั ฯ จะเป็ นผูท้ ไ่ี ด้รบั ความเห็นชอบจากฝ่ายบริหารของบริษทั ฯ
และผ่านการอนุ มตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั ฯ เข้าดารงตาแหน่ งกรรมการในบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม และบริษทั ทีเ่ กี่ ยวข้อง
ซึง่ กรรมการทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ เป็ นผูแ้ ทนนัน้ ประกอบด้วย บุคคลจากคณะกรรมการบริษทั ฯ ฝา่ ยบริหาร หรือบุคคลภายนอกทีม่ ี
ความรู้ค วามเข้า ใจในธุ ร กิจ สามารถให้แ นวทางบริห ารที่จ ะเป็ นประโยชน์ ต่ อบริษัท ฯ ได้ และต้อ งมีคุ ณสมบัติเ ป็ น ไป
ตามหลักเกณฑ์การแต่งตัง้ ผู้แทน บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) เป็ นกรรมการในบริษทั ย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัท
ทีเ่ กีย่ วข้อง
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้จดั ทาคู่มอื ในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องผูแ้ ทนบริษทั ฯ เพื่อให้ผแู้ ทนบริษทั ฯ ได้ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์
และแนวทางทีเ่ ป็ นมาตรฐานเดียวกัน สอดคล้องกับนโยบายการกากับ ดูแลกิจการทีด่ ี ซึง่ ในคู่มอื นี้ได้กาหนดถึง ข้อพึงปฏิบตั ิ
ทีด่ ขี องกรรมการผูแ้ ทน ข้อพึงระมัดระวัง หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบโดยให้ยดึ ถือปฏิบตั ิตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และ
ข้อบังคับ ตลอดจนมติท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรักษาประโยชน์ของบริษัทฯ ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม แ ละบริษัทที่เกี่ยวข้อง
สาหรับในเรื่องนโยบายที่สาคัญ ให้ผู้แทนบริษัทฯ ขอรับนโยบายจากบริษัทฯ ก่อนเสนอความเห็นในที่ประชุมบริษัทย่อย
บริษัทร่ วม และบริษัท ที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดสรรกาไร การจ่ายเงินปนั ผล หรือน าส่งเงินรายได้แผ่นดิน การเลือกตัง้
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กรรมการแทนกรรมการทีล่ าออกตามวาระ การเพิม่ -ลดทุน การเลิก-ควบรวมกิจการ ทัง้ นี้ ผูแ้ ทนบริษทั ฯ ต้องรายงานข้อมูล
ต่างๆ ตามกรอบระยะเวลาทีก่ าหนดต่อฝา่ ยบริหาร และคณะกรรมการบริษทั ฯ
นอกจากนี้บริษทั ฯ ยังจัดให้มกี ารทาการวิเคราะห์ ติดตาม และรายงานผลการดาเนินงานของบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม
และบริษัทที่เกี่ยวข้อง เป็ นประจาทุกไตรมาส เพื่อให้ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ
กาหนดทิศทางและแนวทางในการกากับดูแลการลงทุนในบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม และบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องได้ต่อไป
9.5 การดูแลเรือ่ งการใช้ข้อมูลภายใน
บริษทั ฯ มีนโยบายปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด โดยบริษทั ฯ ให้ความสาคัญในเรื่องหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี เพื่อให้บรรลุ ผลในทางปฏิบตั ิ
โดยออกประกาศบริษัทฯ เรื่องการป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตน ตัง้ แต่ ปี 2547 เพื่อห้ามกรรมการ รวมถึง
กรรมการที่พน้ ตาแหน่ งในช่วง 6 เดือน และผู้บริหาร ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ก่อนการประกาศงบการเงิน 1 เดือน
และหลังประกาศ 3 วัน โดยทุกๆ 3 เดือน สานักเลขานุ การบริษัทฯ จะจัดทาวาระแจ้งคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร
รวมถึงจัดทาหนังสือแจ้งกรรมการและผูบ้ ริหารเป็ นรายบุคคลถึงช่วงระยะเวลาห้ามทาการซือ้ ขายหุน้ การบินไทย ตามประกาศ
บริษทั ฯ ฉบับดังกล่าว
นอกจากนัน้ ยังจัดทาวาระแจ้งคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายบริหารทุกเดือนเรื่องรายงานการถือครองหุน้ การบิน
ไทยของกรรมการบริษัทฯ และผู้บ ริห ารระดับ สูง รวมทัง้ ของคู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ เพื่อแจ้งให้ทราบถึง
การเปลีย่ นแปลงการถือครองหุน้ ของคณะกรรมการบริษทั ฯ และฝ่ายบริหาร รวมทัง้ แจ้งบทลงโทษ กรณีไม่ได้จดั ทารายงานการ
เปลีย่ นแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภ ายในระยะเวลาที่กาหนด
รวมทัง้ กาหนดไว้ในจรรยาบรรณการบิน ไทย ให้ก ารเปิ ดเผยหรือใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตน ถือว่าเป็ นการผิด
วินยั พนักงาน
9.6 ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี
บริษั ท ฯ และบริษั ท ย่ อ ย จ่ า ยค่ า ตอบแทนการสอบบัญ ชี ให้ แ ก่ ส านั ก งานการตรวจเงิน แผ่ น ดิน (สตง.)
ซึง่ เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ ในรอบปี บญ
ั ชีทผ่ี ่านมามีจานวนเงิน รวม 4,670,000 บาท โดยบริษทั ฯ ไม่ได้จ่ายค่าตอบแทน
ให้บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับ สตง. ในรอบปี บญ
ั ชีทผ่ี ่านมา
ค่าบริการอื่น
บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่งได้แก่ ค่าธรรมเนียมตรวจสอบปฏิบตั ิตาม BOI
ค่าธรรมเนียมตรวจรับรองรายได้ของหน่วยธุรกิจ ค่าธรรมเนียมรับรองรายได้ สาขาประเทศอินเดีย และค่าธรรมเนียมรับรอง
รายได้ สาขาประเทศบรูไน และค่าธรรมเนียมการจัดทาหนังสือคอมฟอร์ดเลตเตอร์ ให้แก่ สตง. ซึง่ เป็ นผูส้ อบบัญชีของ
บริษทั ฯ ในรอบปี บญ
ั ชีทผ่ี ่านมามีจานวนเงินรวม 1,520,000 บาท แต่ บริษัทฯ ไม่ได้จ่ายค่าบริการอื่นให้บุคคลหรือกิจการ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับ สตง. ในรอบปี บญ
ั ชีทผ่ี ่านมาหรือรายจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงทีย่ งั ให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปี
บัญชีทผ่ี ่านมา
9.7 การปฏิ บตั ิ ตามหลักการกากับดูแลกิ จการที่ดีในเรือ่ งอื่นๆ
คณะกรรมการบริษัทฯ มีความมุ่งมันในการด
่
าเนินธุรกิจตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด และมี
เจตนารมณ์ท่จี ะพัฒนา ปรับปรุงหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประเมินของโครงการ
ASEAN CG Scorecard โดยเชื่อมันว่
่ าจะสามารถทาให้ธุรกิจของบริษทั ฯ เจริญเติบโตได้อย่างมันคงและยั
่
งยื
่ น
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR)
บริษทั ฯ ตระหนักถึงความสาคัญเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม และได้จดั ทาเนื้อหาภาพรวมการดาเนินงานด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ในรายงานการพัฒนาอย่างยังยื
่ น ประจาปี 2557 ซึง่ เป็ นไปตามกรอบการรายงานสากล GRI
ฉบับ G4 ผูส้ นใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ในหนังสือรายงานการพัฒนาอย่างยังยื
่ น ซึง่ บริษทั ฯ จัดส่งให้ผถู้ อื หุน้ ทุกราย
และเปิ ดเผยต่อประชาชนทางเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ที่ www.thaiairways.com

แนวทางปฏิ บตั ิ เพิ่ มเติ มเกี่ยวกับการป้ องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รปั ชัน่
บริษัทฯ ได้เห็นความสาคัญถึงปญั หาการทุจริตและประพฤติมชิ อบที่จะส่งผลกระทบก่อให้เกิดความเสียหายต่ อ
บริษทั ฯ ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงนานโยบาย “Whistle Blower” เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการ มีการทบทวนการนาไปปฏิบตั จิ าก
การประกาศนโยบาย Whistle Blower การรับเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระทาผิดโดยไม่จาเป็ นต้องระบุตัวตน
มีระบบสือ่ สารภายในองค์กรแบบโต้ตอบและอีเมล์ เป็ นเครื่องมือใช้งานทัวทั
่ ง้ องค์กร ปริมาณข้อร้องเรียนทีล่ ดลงและสัดส่วน
ในการดาเนินการเพื่อแก้ปญั หา จะแสดงถึงผลการปฏิบตั ติ ามข้อกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้มกี ารจัดทาระเบียบบริษทั ฯ ว่าด้วยการร้องเรียนเกีย่ วกับการทุจริตหรือการไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คาสังบริ
่ ษัท หรือธรรมาภิบาลหรือจริยธรรม ตามประมวล ธรรมาภิบาลและจริยธรรม พ.ศ. 2523
ขึน้ เพื่อให้พนักงาน ลูกจ้าง ผูม้ สี ่วนได้เสียและบุคคลภายนอก ใช้เป็ นช่องทางในการแจ้งเบาะแสความเคลือบแคลงทีอ่ าจทา
ให้เ ข้าใจได้ว่ า เป็ น การกระท าผิด ต่ อกฎ ระเบีย บ ข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมาย เพื่อให้บริษัทฯ ได้ท าการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงได้ถูกต้อง อันจะนาไปสูค่ วามเป็ นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ขององค์กรต่อไป
ตัง้ แต่ปี 2556 บริษทั ฯ ได้บรรจุหลักสูตรการฝึกอบรมว่าด้วยเรือ่ งการป้องกันการประพฤติมชิ อบ แก่ฝา่ ยพัฒนาและ
ฝึกอบรมบุคลากร พร้อมกับการเข้าไปศึกษาดูงานเพิม่ เติมจากหน่วยงานภายนอก ในปี 2557 บริษทั ฯ ได้รเิ ริม่ ดาเนินการ
เผยแพร่เรื่องการป้องกันการประพฤติมชิ อบให้กบั พนักงานทัง้ ระดับบริหาร ระดับบังคับบัญชา และระดับปฏิบตั กิ ารในฝา่ ย
งานต่างๆ อาทิ ฝา่ ยบริการอุปกรณ์ภาคพืน้ ฝา่ ยซ่อมใหญ่ และฝา่ ยบริหารทัวไป
่ เป็ นต้น
นอกจากนี้ ในปี 2557 บริษัทฯ ได้ร ับการประเมิน ความคืบหน้ าในเรื่องการป้องกัน การมีส่วนเกี่ย วข้อ งกับ
คอร์รปั ชัน (Anti-Corruption Progress Indicators) จากสถาบันไทยพัฒน์ โดยมีสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์เป็ นผูส้ นับสนุน บริษทั ฯ ได้ระดับการประเมินอยู่ในระดับที่ 2 (Declared) ซึง่ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมัน่
โดยการประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็ นแนวร่วมปฏิบตั ิ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ
ทุจริต ซึง่ ถือเป็ นโครงการทีไ่ ด้รบั การสนับสนุ นการจัดทาโดยรัฐบาลและสานักงานคณะกรรมการป้องกันและราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อผลักดันให้เกิดการต่อต้านการทุจริตในวงกว้าง

ส่วนที่ 2-10 หน้าที่ 1

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR)
บริษทั ฯ ตระหนักถึงความสาคัญเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม และได้จดั ทาเนื้อหาภาพรวมการดาเนินงานด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ในรายงานการพัฒนาอย่างยังยื
่ น ประจาปี 2557 ซึง่ เป็ นไปตามกรอบการรายงานสากล GRI
ฉบับ G4 ผูส้ นใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ในหนังสือรายงานการพัฒนาอย่างยังยื
่ น ซึง่ บริษทั ฯ จัดส่งให้ผถู้ อื หุน้ ทุกราย
และเปิ ดเผยต่อประชาชนทางเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ที่ www.thaiairways.com

แนวทางปฏิ บตั ิ เพิ่ มเติ มเกี่ยวกับการป้ องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รปั ชัน่
บริษัทฯ ได้เห็นความสาคัญถึงปญั หาการทุจริตและประพฤติมชิ อบที่จะส่งผลกระทบก่อให้เกิดความเสียหายต่ อ
บริษทั ฯ ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงนานโยบาย “Whistle Blower” เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการ มีการทบทวนการนาไปปฏิบตั จิ าก
การประกาศนโยบาย Whistle Blower การรับเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระทาผิดโดยไม่จาเป็ นต้องระบุตัวตน
มีระบบสือ่ สารภายในองค์กรแบบโต้ตอบและอีเมล์ เป็ นเครื่องมือใช้งานทัวทั
่ ง้ องค์กร ปริมาณข้อร้องเรียนทีล่ ดลงและสัดส่วน
ในการดาเนินการเพื่อแก้ปญั หา จะแสดงถึงผลการปฏิบตั ติ ามข้อกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้มกี ารจัดทาระเบียบบริษทั ฯ ว่าด้วยการร้องเรียนเกีย่ วกับการทุจริตหรือการไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คาสังบริ
่ ษัท หรือธรรมาภิบาลหรือจริยธรรม ตามประมวล ธรรมาภิบาลและจริยธรรม พ.ศ. 2523
ขึน้ เพื่อให้พนักงาน ลูกจ้าง ผูม้ สี ่วนได้เสียและบุคคลภายนอก ใช้เป็ นช่องทางในการแจ้งเบาะแสความเคลือบแคลงทีอ่ าจทา
ให้เ ข้าใจได้ว่ า เป็ น การกระท าผิด ต่ อกฎ ระเบีย บ ข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมาย เพื่อให้บริษัทฯ ได้ท าการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงได้ถูกต้อง อันจะนาไปสูค่ วามเป็ นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ขององค์กรต่อไป
ตัง้ แต่ปี 2556 บริษทั ฯ ได้บรรจุหลักสูตรการฝึกอบรมว่าด้วยเรือ่ งการป้องกันการประพฤติมชิ อบ แก่ฝา่ ยพัฒนาและ
ฝึกอบรมบุคลากร พร้อมกับการเข้าไปศึกษาดูงานเพิม่ เติมจากหน่วยงานภายนอก ในปี 2557 บริษทั ฯ ได้รเิ ริม่ ดาเนินการ
เผยแพร่เรื่องการป้องกันการประพฤติมชิ อบให้กบั พนักงานทัง้ ระดับบริหาร ระดับบังคับบัญชา และระดับปฏิบตั กิ ารในฝา่ ย
งานต่างๆ อาทิ ฝา่ ยบริการอุปกรณ์ภาคพืน้ ฝา่ ยซ่อมใหญ่ และฝา่ ยบริหารทัวไป
่ เป็ นต้น
นอกจากนี้ ในปี 2557 บริษัทฯ ได้ร ับการประเมิน ความคืบหน้ าในเรื่องการป้องกัน การมีส่วนเกี่ย วข้อ งกับ
คอร์รปั ชัน (Anti-Corruption Progress Indicators) จากสถาบันไทยพัฒน์ โดยมีสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์เป็ นผูส้ นับสนุน บริษทั ฯ ได้ระดับการประเมินอยู่ในระดับที่ 2 (Declared) ซึง่ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมัน่
โดยการประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็ นแนวร่วมปฏิบตั ิ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ
ทุจริต ซึง่ ถือเป็ นโครงการทีไ่ ด้รบั การสนับสนุ นการจัดทาโดยรัฐบาลและสานักงานคณะกรรมการป้องกันและราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อผลักดันให้เกิดการต่อต้านการทุจริตในวงกว้าง
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11. การควบคุมภายในและการบริ หารจัดการความเสี่ยง
บริษั ท ฯ จัด ให้ มีร ะบบการควบคุ ม ภายในที่เ พีย งพอกับ การด าเนิ น การธุ ร กิจ และมีก ารติ ด ตามประเมิน ผล
อย่ า งสม่ า เสมอ เพื่อ ให้ค วามมัน่ ใจว่ า ระบบที่ว างไว้ส ามารถด าเนิ น ไปได้อ ย่ า งเหมาะสมกับ สภาพแว ดล้อ มที่มีก าร
เปลีย่ นแปลงและสอดคล้องกับระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ โดยมีโครงสร้างการควบคุมภายในครบทัง้ 5 องค์ประกอบและ 17
หลักการ ตามมาตรฐาน Committee of Sponsoring Organization of The Treadway Commission : COSO ทีไ่ ด้ปรับปรุง
Framework ใหม่ ในปี 2556 (COSO 2013) ทัง้ นี้ ผลการประเมินการควบคุมภายใน สรุปได้ดงั นี้

สภาพแวดล้อมของการควบคุม
1. องค์กรแสดงถึงความยึดมันในคุ
่
ณค่าของความซื่อตรง (Integrity) และจริยธรรม
บริษัทฯ มีประมวลบรรษัทภิบาลและจริยธรรมเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิหน้าที่ประจาวันและการตัดสินใจในเรื่องต่ างๆ
รวมถึงการปฏิบตั ิต่อคู่คา้ ลูกค้า และบุคคลภายนอก เช่น ยึดมันในประโยชน์
่
ของบริษัทฯ ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ พื่อประโยชน์สงู สุด
ของบริษัทฯ โดยไม่แสวงหาประโยชน์ เพื่อตนเองหรือผู้อ่นื และไม่มีผลประโยชน์ ทบั ซ้อน ยึดมันในความซื
่
่อสัตย์สุจริต
ไม่ยนิ ยอมให้เกิดการทุจริตขึน้ ในงานทีต่ นมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบ เป็ นต้น มีขอ้ กาหนดให้ผปู้ ฏิบตั งิ านจะต้องจัดทารายงานแจ้งต่อ
ผูบ้ งั คับบัญชาต้นสังกัด ในทันทีทส่ี งสัยว่าตนเองหรือบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องมีผลประโยชน์ทข่ี ดั แย้งกันกับ ผลประโยชน์ของบริษทั ฯ
โดยธรรมจรรยาในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องผูป้ ฏิบตั งิ านจะต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติกาหนด มีบทลงโทษทีเ่ หมาะสมหากมีการฝ่าฝื นข้อกาหนดข้างต้น มีการสื่อสารข้อกาหนดและบทลงโทษ
ข้างต้นให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบ เช่น รวมอยู่ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ให้พนักงานลงนามรับทราบ
ข้อกาหนดและบทลงโทษ รวมทัง้ มีการเผยแพร่ Code of Ethics ให้แก่พนักงานและบุคคลภายนอกได้รบั ทราบ โดยจัดให้มี
การสื่อสารกับพนักงานทุกระดับ และบรรจุในการฝึ กอบรมพนักงานใหม่ในหลักสูตร Orientation รวมทัง้ การเผยแพร่ใน
Website ของบริษทั ฯ มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ติ าม Code of Ethics เป็ นประจาทุกปี โดยผูเ้ ชีย่ วชาญ
ที่เป็ นอิสระจากภายนอก เช่นสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เมื่อปรากฏว่ามีการละเมิดหลักจริยธรรมของ
บริษทั ฯ ให้ผบู้ งั คับบัญชาว่ากล่าวตักเตือน หรือดาเนินการสอบสวนลงโทษทางวินยั โดยให้คานึงถึงพฤติกรรมของการฝ่าฝื น
ความจงใจ หรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ อายุ ประวัติ ตาแหน่ ง หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ฝ่าฝื น รวมทัง้ ความเสียหายที่
บริษัทฯ ได้รบั หรือมูลเหตุอ่นื ๆ แล้วแต่กรณี กรณีการประพฤติปฏิบตั ฝิ ่าฝื นหลักจริยธรรมของบริษัทฯให้ฝ่ายกฎหมายมี
อานาจและหน้ า ที่ในการพิจ ารณาและวินิ จ ฉัยภายในกรอบระยะเวลาที่กาหนดตามระเบียบบริษัท การบิน ไทย จ ากัด
(มหาชน) ว่าด้วยการร้องเรียนเกีย่ วกับการทุจริตหรือการไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คาสังบริ
่ ษทั ฯ หรือ
ธรรมาภิบาล หรือจริยธรรม ตามประมวลธรรมาภิบาลและจริยธรรม
2. คณะกรรมการมีความเป็ นอิ สระจากฝ่ ายบริ หาร และทาหน้ าที่ กากับดูแล (Oversight) และพัฒนาการ
ดาเนิ นการด้านการควบคุมภายใน
บริษทั ฯ มีการกาหนดบทบาทหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั ฯ และฝ่ายบริหารไว้ในคู่มอื กรรมการ รวมถึง Table of
Authority โดยอ้างอิงจาก พระราชบัญญัติ บริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 บทบัญญัตทิ เ่ี กีย่ วข้องในประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ข้อบังคับและประกาศต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับและนโยบายของบริษัทฯ มีการจัดทาบันทึกข้อตกลงกับสานักงาน
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ มีการกาหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบผ่านทางคาสังแต่
่ งตัง้ กรรมการตรวจสอบ
กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และ Function Description ของหน่ วยงาน โดยมีการระบุขอบเขต หน้าทีแ่ ละความ

ส่วนที่ 2-11 หน้าที่ 1

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

รับผิดชอบไว้ในคาสังบริ
่ ษทั ซึง่ สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่ วยตรวจสอบ
ภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2555 คณะกรรมการบริษทั ฯประกอบด้วยผูเ้ ชีย่ วชาญหลากหลายสาขา อาทิ ธุรกิจการเงิน การ
ขนส่ง กฎหมาย ซึง่ สามารถตรวจสอบได้จากประวัตกิ รรมการ ตลอดจนมีการกาหนดให้มกี รรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3
ของจานวนกรรมการทัง้ หมดตามข้อกาหนดของ กลต. และ สคร. โดยในบางขณะมีกรรมการอิสระมากกว่า 50% ของ
กรรมการทัง้ หมด และได้มกี ารตรวจสอบก่อนการแต่งตัง้ ว่าเป็ นผู้มคี วามเป็ นอิสระตามคุณสมบัติท่กี าหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 4/2552 ข้อ 16
3. ฝ่ ายบริหารได้จดั ให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การกาหนดอานาจในการสังการและความรั
่
บผิ ดชอบ
ที่เหมาะสม เพื่อให้องค์กรบรรลุวตั ถุประสงค์ ภายใต้การกากับดูแล (oversight) ของคณะกรรมการ
ฝา่ ยบริหารได้มกี ารกาหนดโครงสร้างทีเ่ หมาะสมทัง้ ทางธุรกิจและกฎหมาย โดยมีการจัดสายงาน หน่ วยงานในการ
บังคับบัญชา อานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบตามทีก่ าหนดในเอกสาร Function Description และ Job Description โดยให้
มีการทบทวนเอกสารดังกล่าวเป็ นประจาทุกปี หรือทุกครัง้ ที่มกี ารเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง มีการแบ่งแยกหน้าที่ ที่สาคัญ
ระหว่างการประกอบธุรกิจการบินและหน่ ว ยธุรกิจ ซึ่งหน่ วยธุรกิจต่ างๆสามารถวางแผนการดาเนินงานในหน่ วยธุรกิจที่
รับผิดชอบได้โดยตรง และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารหน่วยธุรกิจ นอกจากนี้ ยังมีกองกากับกิจกรรมองค์กรและธุรการ
ท าหน้ า ที่ก ากับ ดู แ ลการปฏิบ ัติ ง านด้ า นต่ า งๆ ให้ ส อดคล้ อ งและเป็ น ไปตามกฎหมาย กฎ ระเบีย บ ข้ อบัง คับ และ
มาตรฐานสากล ทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจการบินและธุรกิจด้านอื่นๆ มีสานักงานการตรวจการองค์กรทาหน้าทีร่ บั ข้อร้องเรียนและ
ดาเนินการเกีย่ วกับเรื่องการทุจริตและประพฤติมชิ อบ รวมถึงมีสานักงานการตรวจสอบภายในซึง่ มีสายการบังคับบัญชาขึน้
ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้สามารถปฏิบตั หิ น้าทีด่ า้ นตรวจสอบภายในของบริษทั ฯได้อย่างเทีย่ งธรรมและมีความ
เป็ นอิสระ
4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งมันในการจู
่
งใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรูค้ วามสามารถ
บริษัทฯ มีกระบวนการ/วิธกี ารในการสรรหาบุคลากรที่เป็ นไปตามข้อกาหนดตาม พ.ร.บ. คุณสมบัติมาตรฐาน
สาหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และระเบียบบริษทั ฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล โดยมีการกาหนด
เกณฑ์ คุณสมบัติ ในการสรรหาเพื่อให้ได้บุคลากรที่มคี วามรู้ ความสามารถตรงตามตาแหน่ งงาน รวมทัง้ มีกระบวนการ/
วิธกี ารในการวัดและประเมินผลบุคลากรประจาปี การสารวจความพึงพอใจของหน่ วยงานทีม่ ตี ่อพนักงานใหม่ เพื่อสอบทาน
กระบวนการ/วิธกี ารและนาไปสูก่ ารเพิม่ ประสิทธิภาพ แต่ปจั จุบนั พบว่า กระบวนการสอบทานเพื่อวัดและประเมินผลบุคลากร
ยังไม่เป็ นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งอาจส่งผลต่อการจูงใจและการรักษาบุคลากร ทัง้ นี้บริษทั ฯได้กาหนดการปรับปรุงประเด็น
ดังกล่าวไว้ในแผนปฏิรูปองค์กร ซึ่งจะดาเนินการในปี 2558 ในส่วนของการพัฒนาคุณภาพบุคลากร บริษัทฯ มีแผนการ
พัฒนาคุณภาพบุคลากรของบริษทั ฯ ทุกระดับและทุกฝ่าย (Strategic Partnership) อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็ นส่วนหนึ่งในการ
พัฒนาศักยภาพด้านการบริหาร (Management Competency) ศักยภาพหลัก (Core Competency) และมีคุณลักษณะตรง
ตามคุณลักษณะทีส่ าคัญของบริษทั ฯ และเพื่อให้มปี ระสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง มีความรู้ ความเชีย่ วชาญ มีทกั ษะทีจ่ าเป็ นและ
สอดคล้องกับภารกิจทุกแขนงของบริษทั ฯ ซึง่ รวมถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร การทางานเชิงธุรกิจแบบ THAI Spirit
ปลูก ฝ งั คุ ณ ธรรม จริย ธรรม ค่ า นิย ม และจิต ส านึ กที่ดีใ ห้ก ับ พนัก งาน ส่ง เสริม ให้มีความรัก และความผูก พัน ในองค์ก ร
นอกจากนี้ บริษทั ฯ มีแผนทีจ่ ะจัดทาแผนการพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan/IDP) โดยมุ่งเน้นพัฒนากลุ่ม
คนทีม่ ศี กั ยภาพสูง มีความสามารถและทักษะต่างๆ เพื่อสามารถสืบทอดตาแหน่ งระดับบริหาร โดยได้เริม่ ดาเนินโครงการ
THAI High Flyer เพื่อเป็ นการเตรียมความพร้อมต่อการเป็ นผูน้ าและผูเ้ ชีย่ วชาญในอนาคต และสามารถทดแทนตาแหน่งงาน
ทีจ่ ะมีผบู้ ริหารเกษียณในระยะยาวได้ รวมถึงพัฒนาและเพิม่ ประสิทธิภาพของบุคลากรในทุกระดับ อีกทัง้ ยังมีการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการองค์ความรูเ้ พื่อให้ครอบคลุมทุกองค์ความรูท้ ส่ี าคัญสาหรับองค์กร
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5. องค์กรกาหนดให้ บุคลากรมี ห น้ าที่ และความรับผิ ดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้ บ รรลุ ตาม
วัตถุประสงค์ขององค์กร
บริษัทฯ ได้ให้ความสาคัญของหน้ าที่ในการควบคุมภายในโดยจัดให้ให้มีนโยบายการควบคุมภายในตามคาสัง่
บริษัทฯ ที่154/2552 ซึ่งกาหนดให้ผู้บริหารและพนักงานใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงาน ให้ได้ตามเป้าหมายโดยผ่าน
กระบวนการทางานทีไ่ ด้จดั วางไว้อย่างเหมาะสม ผูบ้ ริหารได้ถ่ายทอดเป้าหมายโดยกาหนดดัชนีชว้ี ดั ผลการดาเนินงาน (Key
Performance Indicator/KPI) ของแต่ละสายงาน รวมทัง้ พนักงานแต่ละตาแหน่ งได้จดั ทาคารับรองในการปฏิบตั หิ น้าทีพ่ ร้อม
ทัง้ กาหนด KPI ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของฝ่าย โดยพนักงานและผู้บงั คับบัญชาลงนามร่วมกันเพื่อรับทราบหน้าที่
รับผิดชอบ และนาผลการดาเนินงานตาม KPI มาใช้ในการประเมินผลการปฏิบตั ิ ซึ่งเชื่อมโยงกับการพิจารณาความดี
ความชอบเพื่อขึน้ เงินเดือนประจาปี และการให้เงินเพิม่ พิเศษ (Incentives) นอกจากนี้ ตัง้ แต่ปี 2555 มีการกาหนดให้ความ
คืบหน้าการดาเนินการตามข้อเสนอแนะของสานักงานการตรวจสอบภายในเป็ นหนึ่งในตัวชีว้ ดั ผลการปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหาร
เพื่อให้ผบู้ ริหารร่วมกับพนักงานดาเนินการตามข้อเสนอแนะของสานักงานตรวจสอบภายในซึ่งแสดงถึงการมีการควบคุม
ภายในทีด่ แี ละให้ความมันใจว่
่ าการดาเนินงานของหน่วยงานจะบรรลุวตั ถุประสงค์

การประเมิ นความเสี่ยง
6. องค์กรกาหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมิ นความเสี่ยงต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร
บริษั ท ฯ ได้ ก าหนดวัต ถุ ป ระสงค์ ใ นการด าเนิ น งาน โดยมุ่ ง เน้ น ความปลอดภัย และการให้ บ ริก ารที่ดีเ ลิศ
แก่ลูกค้าภายใต้วสิ ยั ทัศน์ “First Choice Carrier with Touches of THAI” ซึง่ เน้นการให้บริการแก่ผโู้ ดยสารอย่างดีเลิศด้วย
เสน่ ห์ความเป็ นไทยที่ลูกค้าเลือกเป็ นอันดับแรก โดยวัตถุ ประสงค์ด้านความปลอดภัยจะต้องเป็ นไปตามข้อกาหนดของ
มาตรฐานการบิ น สากล นอกจากนี้ ย ัง ได้ ก าหนดการด าเนิ น งานด้ า นการเงิ น โดยใช้ น โยบายควบคุ ม ค่ า ใช้ จ่ า ย
เพิม่ รายได้ รวมถึงเพิม่ ประสิทธิภาพการให้บริการ ตามหลักมาตรฐานสากล มีการปฏิบตั ติ ามข้อกาหนด และทบทวนสอบ
ทานทุกปี มีการจัดท าบันทึกข้อ ตกลงกับสานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กาหนดเป้ าหมายการ
ดาเนินงานด้วย KPI ทีช่ ดั เจนมาจัดทาเป็ นแผนวิสาหกิจ รวมถึงส่งเสริมให้มกี ารปฏิบตั งิ านตามแผน มีการกาหนดตัวชีว้ ดั และ
ผู้ร ับ ผิด ชอบชัด เจน มีก ารจัด ทาตัว ชี้ว ัดร่ ว มระหว่า ง 3 รัฐวิสาหกิจ ที่ป ฏิบ ัติง านในธุ ร กิจ ร่ว มกัน ในการประเมิน ผลการ
ดาเนินงาน เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการให้บริการด้านระยะเวลาในการผ่านออกนอกประเทศของผู้โดยสารระหว่างประเทศ
(Service Time) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยมีการกากับดูแลจาก สคร.
7. องค์กร/หน่ วยงานระบุและวิ เคราะห์ความเสี่ ยงทุกประเภทที่ อาจกระทบต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ไว้
อย่างครอบคลุมทัวทั
่ ง้ องค์กร
บริษัทฯ โดยฝ่ายบริหารความเสีย่ งร่วมกับฝ่ายบริหาร ได้มกี ารวิเคราะห์ปจั จัยเสี่ยงในด้านต่างๆ ทัง้ จากปจั จัย
ภายนอก เช่น ภาวการณ์แข่งขันในธุรกิจการบิน เศรษฐกิจและการเมืองทัง้ ของโลกและภูมภิ าค และจากปจั จัยภายใน เช่น
ประสิทธิภาพของกระบวนการทางานและการบริหารจัดการ และได้ระบุความเสีย่ งในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้านการ
ดาเนินงาน ด้านการเงิน และด้านมาตรฐานและกฎระเบียบ เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการอาจไม่สอดคล้องกับกลุ่ม
ลูกค้าทีม่ าใช้บริการ รายได้ผโู้ ดยสารอาจไม่เป็ นไปตามเป้าหมาย ความเสีย่ งเกีย่ วกับสถานะการเงินของบริษทั ฯ เช่น สภาพ
คล่อง อัตราส่วนทางการเงิน และ Credit Rating เป็ นต้น นอกจากนี้สายงานต่างๆ ได้มกี ารบริหารความเสีย่ งในหน่ วยงาน
ตามคู่มอื บริหารความเสีย่ งของบริษทั ฯและมีการจัดทาดัชนีชว้ี ดั ความเสีย่ งทีส่ าคัญ (Key Risk Indicator/KRI ) หากระดับ
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คะแนนของความเสีย่ งเข้าสู่ Trigger และ Threshold จะมีการทบทวนมาตรการการควบคุม ทัง้ นี้ การบริหารความเสีย่ งของ
บริษทั ฯ อยู่ภายใต้การกากับดูแลของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ซึง่ ได้รบั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษทั ฯ
8. องค์กร/หน่ วยงาน ได้ พิจารณาถึงโอกาสที่ จะเกิ ดการทุจริ ต ในการประเมิ นความเสี่ ยงที่ จะบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร
บริษัทฯ มีการประเมินความเสีย่ งด้านโอกาสเกิดทุจริตในกระบวนการต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การใช้บตั ร
โดยสารผิดระเบียบ เป็ นต้น นอกจากนี้ ได้มกี ารนาข้อมูลสถิตแิ ละผลการตรวจสอบเรื่องการทุจริต ซึง่ รวบรวมโดยสานักงาน
การตรวจการองค์กร มาใช้เป็ นแนวทางในการประเมินโอกาสและความน่ าจะเป็ นในการเกิดทุจริตในฝ่ายต่างๆ โดยมีการ
วิเคราะห์แรงจูงใจ/แรงกดดัน ซึ่งส่วนใหญ่มาจากเรื่องส่วนตัว หรือความรูเ้ ท่าไม่ถงึ การณ์ของพนักงานบางคน นอกจากนี้
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณา รายงานผลการตรวจสอบกระบวนการต่างๆ จากสานักงานการตรวจสอบภายใน ซึง่ ใน
การตรวจสอบได้ มีก ารประเมิน โอกาสในการเกิด ทุ จ ริต และมาตรการป้ องกัน ที่ฝ งั อยู่ ใ นกระบวนการนั น้ ๆ รวมทัง้
ให้ขอ้ เสนอแนะในการกาหนดให้มจี ุดควบคุมเพื่อป้องกัน การเกิดทุจริต หากคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า มีประเด็นทีค่ วร
สอบถามผูบ้ ริหารได้มกี ารเชิญผูบ้ ริหารทีร่ บั ผิดชอบเข้าตอบข้อซักถามในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบตามสมควร
9. องค์กร/หน่ วยงานสามารถระบุและประเมิ นความเปลี่ยนแปลงที่ อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุม
ภายใน
บริษัทฯ มีการประเมินการเปลี่ยนแปลงจากปจั จัยทัง้ ภายในและภายนอกที่มผี ลกระทบต่อการดาเนินงาน เช่น
การเมืองและเศรษฐกิจของโลกและของภูมภิ าค การเปลีย่ นแปลงทางสังคม การขยายตัวของสายการบินต้นทุนต่ า การเปิ ด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การเพิม่ ขึน้ และการใช้เทคโนโลยีใหม่ของอากาศยาน ธุรกิจการบินในอนาคต ภัยพิบตั แิ ละโรค
ระบาด การเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับต่างๆ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการดาเนินธุรกิจและการ
เปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีในด้านต่างๆ เป็ นต้น ทัง้ นี้ ฝ่ายบริหารความเสีย่ งได้นาปจั จัยต่างๆ เหล่านี้มาประเมินและ
วิเคราะห์เพื่อระบุเป็ นความเสีย่ งและมีการติดตามความคืบหน้าในการบริหารความเสีย่ งอย่างสม่าเสมอ รวมถึงได้ประสานกับ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในการจัดทาแผนเพื่อควบคุมความเสีย่ ง

กิ จกรรมการควบคุม
10. องค์กร/หน่ วยงาน มีมาตรการควบคุมที่ ช่วยลดความเสี่ยงที่ จะไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กรให้อยู่
ในระดับที่ยอมรับได้
บริ ษั ท ฯ มี ม าตรการควบคุ ม ภายในหลายแนวทาง โดยพิ จ ารณาจากความซั บ ซ้ อ นของงาน ลั ก ษณะงาน
โดยนาแนวทางในการควบคุมความเสีย่ ง อาทิ การควบคุมเชิงป้องกัน เช่น การแบ่งแยกหน้าทีค่ วามรับผิดชอบเป็ นไปตาม
Job Description การกาหนดนโยบายและระเบียบบริษัทฯ ต่างๆ ซึง่ กาหนดอานาจอนุ มตั ทิ าให้สามารถสอบทานความ
ถูกต้อ งซึ่ง กันและกันได้ ด้า นสารสนเทศมีการควบคุม สิทธิการเข้าถึงข้อ มูล โดยการอนุ ม ัติสทิ ธิเ์ ฉพาะบุคคลที่มีหน้ า ที่
รับผิดชอบทีไ่ ด้รบั การเสนอชื่อจากผูบ้ งั คับบัญชา และผูบ้ งั คับบัญชาจะต้องแจ้งยกเลิกสิทธิเมื
์ ่อพนักงานพ้นจากหน้าทีค่ วาม
รับผิดชอบแล้ว นอกจากนี้ยงั ได้กาหนดการควบคุมแบบส่งเสริม เช่น การจัดกิจกรรมให้ความรูห้ รือการสร้างความตระหนักรู้
ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องการป้องกันการทุจริตและการประพฤติมชิ อบ การให้ความรูด้ า้ นวินัย นอกจากนี้ยงั ได้มกี ารระบุ
กิจกรรมและกรอบเวลาในการดาเนินการควบคุมความเสีย่ ง โดยคานึงถึงสภาพแวดล้อม ขอบเขตการดาเนินงาน ปจั จัย
เกีย่ วข้องอื่นๆ และมีการจัดทา ทบทวน ปรับปรุงระเบียบ วิธปี ฏิบตั ติ ่างๆ เพื่อลดความเสีย่ งในการทางาน
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11. องค์กร/หน่ วยงาน เลือกและพัฒนากิ จกรรมการควบคุมทัวไปด้
่
วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุน
การบรรลุวตั ถุประสงค์
บริษัทฯ โดยฝ่ายงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการจัดทาสถาปตั ยกรรมโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และนโยบายมาตรการการรักษาความมันคงปลอดภั
่
ยด้านสารสนเทศ (Security Policy & Standard) โดยอ้างอิง
ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น ISO
27001 แ ล ะ ก า ห น ด ใ ห้ ทุ ก ห น่ ว ย ง า น ต้ อ ง ถื อ ป ฏิ บ ั ติ โ ด ย อ อ ก เ ป็ น ค า สั ง่
บริษทั ฯ เพื่อใช้เป็ นกรอบในการควบคุมโครงสร้างพืน้ ฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษทั ฯ ให้เป็ นมาตรฐาน ง่ายต่อ
การปรับเปลีย่ นและบารุงรักษา และเกิดความมันคงปลอดภั
่
ย นอกจากนี้ยงั ได้กาหนดให้มกี ารควบคุมกระบวนการได้มา การ
พัฒนาและบ ารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยจัดทาเป็ นคู่มือบริหารจัด การโครงการ (Project Management
Handbook) มีการจัดทาแผนแม่บท IT ของบริษทั ฯ (ระยะเวลา 5ปี ) เพื่อจัดลาดับความสาคัญของการลงทุนเพื่อพัฒนาระบบ
สารสนเทศของบริษทั ฯ และทบทวนทุกปี เพื่อให้สอดคล้องและเป็ นไปในทิศทางเดียวกับกลยุทธ์บริษทั ฯ
12. องค์กร/หน่ วยงานจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้กาหนดสิ่ งที่คาดหวังและขัน้ ตอน
การปฏิ บตั ิ เพื่อให้นโยบายที่กาหนดไว้นัน้ สามารถนาไปสู่การปฏิ บตั ิ ได้
บริษทั ฯ ได้นากฎระเบียบข้อบังคับของหน่ วยงานภายนอกทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจการบิน กฎระเบียบทัง้ ของภาครัฐและองค์กร
ต่างๆ ทัง้ ในและต่างประเทศมาประมวลและจัดทาเป็ นนโยบาย ระเบียบปฏิบตั ิ และคู่มอื การปฏิบตั งิ าน ทัง้ ทีเ่ ป็ นลายลักษณ์
อักษรและที่เป็ น Electronic File โดยกาหนดให้ผู้บริหารมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการนานโยบายและแผนงานด้าน
ต่างๆ ไปสูก่ ารปฏิบตั ิ โดยมอบนโยบายและแผนการดาเนินงาน ไว้ในแผนงานของฝ่าย คารับรองการปฏิบตั หิ น้าที่ ข้อตกลง
การให้บริการ และมติการประชุม โดยจะมีการสังการและมอบหมายการปฏิ
่
บตั ไิ ปตามสายการบังคับบัญชา โดยมีบุคลากร
ตามตาแหน่ งงานมีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในกระบวนการต่างๆทีก่ าหนดไว้ใน Job Description อย่างเหมาะสม มีการ
กาหนดกรอบเวลาที่ชดั เจนและมีหวั หน้างานกากับดูแล ติดตามผลอย่างใกล้ชดิ ทัง้ จากการประชุมและเอกสาร หากพบ
ข้อผิดพลาดจะทาการแก้ไขในทันทีเพื่อให้งานสาเร็จตามเป้าหมาย นอกจากนี้ผบู้ ริหาร หัวหน้างาน ได้ตดิ ตามกากับดูแลการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานให้เป็ นไปตามกฎ ระเบียบ และคาสังต่
่ างๆ รวมถึงการทบทวนและปรับปรุงแก้ไขนโยบายและ
ระเบียบปฏิบตั ติ ่างๆ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ทัง้ นี้ เพื่อให้เป็ นไปตามนโยบายการกากับดูแลการปฏิบตั ติ ามกฎหมายและ
กฎระเบียบของบริษทั ฯ ตามคาสังบริ
่ ษทั ฯ ที่ 11/2555

สารสนเทศและการสื่อสาร
13. องค์กร/หน่ วยงาน มี ข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถ
ดาเนิ นไปได้ตามที่กาหนดไว้
บริษทั ฯ มีการกาหนดข้อมูลทีต่ ้องการใช้ในการดาเนินงานโดยพิจารณาทัง้ ข้อมูลจากภายในและภายนอก ได้แก่
ข้อ มู ล ด้ า นกฎหมาย กฎ ระเบี ย บ ข้ อ ก าหนด ข้อ มู ล เกี่ ย วกับ การปฏิ บ ัติ ง าน ข้อ มู ล ที่ เ กี่ ย งข้ อ งกับ อุ ต สาหกรรม
การบินและสายการบินคู่แข่งนามาจัดทารวบรวมไว้อย่างเป็ นระบบ โดยมีการปรับปรุงให้ครบถ้วนเป็ นปจั จุบนั อย่างต่อเนื่อง
และมี ร ะบบ
IT เพื่อ รองรับ การจัด เก็บ ค้ น หาข้อ มู ล และรองรับ การปฏิบ ัติ ง าน โดยการพัฒ น าระบบ
IT
ซึง่ ดาเนินไปอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลงของข้อมูล และเทคโนโลยี อาทิ การพัฒนาระบบ Data Warehouse
ในการเก็บข้อมูลลูกค้าเพื่อนาไปพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์และการบริการ การนาระบบ SAP-DE/WISE และ
SAP-HCM มาใช้เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน ซึ่งเป็ นการช่วยให้ผู้บริหารมีขอ้ มูลในการพิจารณาต้นทุน และ
ความคุม้ ค่าได้เป็ นอย่างดี นอกจากนี้ยงั มีศูนย์ขอ้ มูลข่าวสาร ทาหน้าทีก่ ากับ ดูแล บริหารจัดการงานด้านข้อมูลข่าวสารของ
บริษัทฯ ให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติฯข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 อย่างเคร่งครัด มีการศึกษา วิเคราะห์
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ประเมินปจั จัยแวดล้อม โดยจัดทา Feasibility Study เพื่อพิจารณาความคุม้ ค่าในการดาเนินงาน หรือการลงทุนผ่านทาง
คณะกรรมการหรือคณะทางานชุดต่างๆ เพื่อบริหารโครงการลงทุนให้เป็ นไปตามเป้าหมาย และได้ประโยชน์สงู สุด
14. องค์กร/หน่ วยงานสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ่ งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิ ดชอบต่อการ
ควบคุมภายใน ที่จาเป็ นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในดาเนิ นไปได้ตามที่วางไว้
บริ ษั ท ฯ มี ร ะบบสารสนเทศ และกระบวนการสื่อ สารข้ อ มู ล ภายในอย่ า งเพี ย งพอ และมี ป ระสิท ธิ ภ าพ
มีช่องทางในการสือ่ สารทัง้ ภายในฝา่ ย และระหว่างฝา่ ย เพื่อให้พนักงาน และผูบ้ ริหารได้รบั ทราบและสามารถเข้าถึงข้อมูลใน
การปฏิบตั งิ าน ข่าวสารทีจ่ าเป็ น ได้อย่างรวดเร็วผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น การประชุม เอกสาร e-mail Intranet ของบริษทั
ฯ ตลอดจน Mobile Application เป็ นต้น มีค่มู อื งานสารบรรณและข้อมูลข่าวสารลับในการกาหนดระดับชัน้ ความลับของข้อมูล
ในบริษทั ฯ รวมถึงการจัดทารายงานข้อมูลทีส่ าคัญถึงคณะกรรมการบริษทั ฯ อย่างสม่าเสมอ เช่น รายงานทางการเงิน การ
เปิ ดเผยข้อมูลประกอบงบการเงิน นโยบายการบัญชีและประมาณการทีส่ าคัญ รวมทัง้ ข้อสังเกตจากการตรวจสอบและสอบ
ทานงบการเงินของผู้สอบบัญชี รายงานสภาพคล่องทางการเงินและสถานะหนี้ของบริษทั ฯ รายงานผลการดาเนินงานของ
บริษทั ร่วมทุนและบริษทั ย่อย เป็ นต้น นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้จดั ให้มชี ่องทางสาหรับพนักงานสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส
เกีย่ วกับการทุจริตภายในบริษทั ฯ (นโยบาย Whistle Blower) ตามระเบียบบริษทั ฯ ว่าด้วยการร้องเรียนเกีย่ วกับการทุจริต
หรือการไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ด้วยวาจา หรือลายลักษณ์อกั ษร โดยข้อมูลจะถูกเก็บเป็ นความลับ
15. องค์กร/หน่ วยงานได้สื่อสารกับหน่ วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่ อาจมีผลกระทบต่อการควบคุม
ภายใน
บริษัท ฯ ได้จ ัด ท ารายงานประจ าปี เผยแพร่ ใ ห้แ ก่ ผู้ถือ หุ้น ทุ ก ราย และเผยแพร่ ท าง Website ของบริษัท ฯ
ฝ่ายภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร ได้ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของบริษัทฯ ผ่านทางสื่อต่างๆ รวมถึง Mobile Application
ตลอดจนจัดให้มชี ่องทางในการร้องเรียน/สือ่ สารข้อมูลจากลูกค้า สายการบินลูกค้า และหน่วยงานภายนอกทีม่ าใช้บริการ เช่น
Department of Civil Aviation และ/หรือ Airport Authority ของแต่ละประเทศทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั ิการบินโดยผ่านทาง
จดหมาย e-Mail หรือ แบบฟอร์ม Customer Relation ถึงผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั ฯ มีการเชิญนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และ
ผูแ้ ทนจากสถาบันการเงินมารับฟงั การชีแ้ จงผลประกอบการของบริษทั ฯ จากผูบ้ ริหารระดับสูงในทุกไตรมาสเพื่อสร้างความ
เชื่อมันในการลงทุ
่
น นอกจากนี้มกี ารจัดทาแบบสารวจความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อรับฟงั ปญั หาและข้อร้องเรียนทีเ่ กิดจาก
การให้บริการ รวมถึงการรับข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาปรับปรุงการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนมีการ
ติดต่อสื่อสารเพื่อรับนโยบายจากหน่ วยราชการ และกระทรวงต่างๆ รวมถึงการจัดทารายงานเพื่อเสนอต่อหน่ วยราชการที่
เกีย่ วข้อง นอกจากนี้มกี ารเปิ ดโอกาสให้บุคคลภายนอกสามารถแจ้งข้อมูล หรือเบาะแสเกีย่ วกับการฉ้อฉลหรือทุจริต มายัง
กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่โดยตรง โดยผ่านทางเอกสาร หรือ e-mail

การติ ดตามประเมิ นผล
16. องค์กร/หน่ วยงาน ติ ดตามและประเมิ นผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่าการควบคุมภายในยัง
ดาเนิ นไปอย่างครบถ้วน เหมาะสม
บริษัท ฯ มีก ารติด ตามประเมิน ผลการควบคุ ม ภายใน โดยผู้บ ริห ารทุ ก ระดับ รับ ทราบ และตระหนัก ถึง ความ
รับผิดชอบทีม่ ตี ่อการติดตามผลการปฏิบตั งิ านให้เป็ นไปตามแผนงาน เช่น จัดให้มกี ารประชุมภายในฝ่ายเพื่อติดตามผลการ
ปฏิบตั ิงานให้บรรลุเป้าหมายตามดัชนีช้วี ดั (KPI) มีการจัดทารายงานผลการปฏิบตั ิงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายตาม
แผนงาน หรืองบประมาณ เสนอต่อผูบ้ ริหารเพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขให้เป็ นไปตามเป้าหมายอย่างสม่าเสมอ ทุกฝ่ายมีการ
ประเมินการควบคุมภายใน และจัดทารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ข้อ 6 เป็ น

ส่วนที่ 2-11 หน้าที่ 6

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

ประจาทุกปี นอกจากนี้ ยังมีการตรวจสอบ และประเมินผลการควบคุมภายในเป็ นรายครัง้ โดยผูต้ รวจสอบจากสานักงานการ
ตรวจสอบภายในของบริษัท ฯ ซึ่ง เป็ น หน่ ว ยงานอิสระขึ้น ตรงต่ อ คณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนมีผู้ต รวจสอบจาก
หน่ วยงานภายนอก เช่น Bureau Veritas, IATA Operational Safety Audit (IOSA), กรมการบินพลเรือน และองค์การ
มาตรฐานสากล (ISO) ต่างๆ เป็ นต้น ซึง่ ผูบ้ ริหารได้ให้ความสาคัญและมีการพิจารณาเพื่อปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
ผูต้ รวจสอบดังกล่าว
17. องค์กร/หน่ วยงาน ประเมิ นและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่
รับผิดชอบ
บริษทั ฯ โดยสานักงานการตรวจสอบภายในได้กาหนดแนวทางการจัดทารายงานผลการตรวจสอบ และการติดตาม
ผลการดาเนินการตามรายงานผลการตรวจสอบ โดยจัดทารายงานการตรวจสอบ และข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไขปรับปรุง
นาเสนอต่ อผู้บริหารหน่ ว ยงานที่ได้รบั การตรวจสอบ และผู้บริหารระดับ สูงที่ เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบและดาเนินการตาม
ข้อเสนอแนะ และจัดทารายงานประเด็นสาคัญทีพ่ บและข้อเสนอแนะเสนอต่อกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่และคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยสานักงานมีการติดตามความคืบหน้าการดาเนินการตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบทุกประเด็น
จนกว่าจะมีการดาเนิน การแล้ วเสร็จ ครบถ้ว น รวมถึงสรุป ผลความคืบหน้ า นาเสนอต่ อกรรมการผู้อานวยการใหญ่ และ
คณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ามีการนาข้อเสนอแนะไปปฏิบตั อิ ย่างมีประสิทธิผล นอกจากนี้ในกรณีท่ี
พบหรือมีขอ้ สงสัยว่ามีรายการหรือการกระทาทีอ่ าจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ อย่างร้ายแรง
เช่น การขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทุจริต มีสงิ่ ผิดปกติหรือความบกพร่องทีส่ าคัญในระบบการควบคุมภายใน หรือมีการฝา่
ฝืนกฎ ระเบียบ เป็ นต้น หัวหน้าสานักงานการตรวจสอบภายในจะรายงานต่อกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ และคณะกรรมการ
ตรวจสอบทันที
ทัง้ นี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีกรรมการอิสระทัง้
11 ท่าน ซึง่ รวมกรรมการตรวจสอบจานวน 3 ท่านด้วยแล้ว เข้าร่วมประชุมด้วย แล้วสรุปได้ว่าระบบการควบคุมภายในของ
บริษทั ฯ มีความเพียงพอกับการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ

ส่วนที่ 2-11 หน้าที่ 7

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

12.

รายการระหว่างกัน

12.1 รายการระหว่างกัน
บริษทั ฯ มีรายการระหว่างกันทีส่ าคัญกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ และนิตบิ ุคคล/บริษทั ทีอ่ าจมีความขัดแย้ง สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ดังนี้
นิ ติ บคุ คล/บริ ษทั ที่อาจมี
ความขัดแย้ง
กระทรวงการคลัง

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการระหว่างกัน

กระทรวงการคลังกูเ้ งินจาก
 กระทรวงการคลังเป็นผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ของบริษทั ฯ โดยถือหุน้ สถาบันการเงินต่างประเทศให้
บริษทั ฯ กูต้ ่อ ประกอบด้วย
ประมาณร้อยละ 51.03
 กรรมการของบริษทั ฯ ได้แก่
 เงินกูย้ มื ระยะยาว ซึง่ ยังคงมี
นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ เป็น
ยอดคงค้างและดอกเบีย้ จ่าย
ปลัดกระทรวงการคลัง และ
ดังนี้
นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ เป็น
- เงินกูย้ มื ระยะยาวคงค้าง
รองปลัดกระทรวงการคลัง
- ดอกเบีย้ จ่าย

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธ.ค. 2557

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธ.ค. 2556

เงื่อนไข/นโยบายราคา
การกาหนดราคา/เงือ่ นไขและอัตราดอกเบีย้ เป็นไปตามปกติ
ของธุรกิจ ซึง่ เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการกาหนด
เงือ่ นไขกับบุคคลหรือกิจการอืน่ ทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน เงินกู้
ดังกล่าวมีอายุ 17 ปี ครบกาหนดสัญญา 15 กรกฎาคม 2573

15,471.25
382.73

ส่วนที่ 2-12 หน้าที่ 1

17,375.52
208.49

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

นิ ติ บคุ คล/บริ ษทั ที่อาจมี
ความขัดแย้ง

ธนาคารออมสิน

แบบ 56-1

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการระหว่างกัน

 หมายเหตุ นายรังสรรค์
ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการ
คลัง ดารงตาแหน่งกรรมการ
เมือ่ วัน่ท่ี 29 เมษายน 2557
ของบริษทั การบินไทย จากัด
(มหาชน)

 บริษทั ฯ มีรายการเช่าทีด่ นิ
จากทีร่ 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

 กระทรวงการคลัง ซึง่ เป็นผูถ้ อื
หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ มี
อานาจควบคุมธนาคาร ออมสิน

1. บริษทั ฯ ได้กเู้ งินจากธนาคาร
ออมสิน ประกอบด้วย
 เงินกูย้ มื ระยะยาว
- ยอดเงินคงค้าง
- ดอกเบีย้ จ่าย

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธ.ค. 2557
5.01

568.00
30.29

ส่วนที่ 2-12 หน้าที่ 2

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธ.ค. 2556

เงื่อนไข/นโยบายราคา

5.00

กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

1,890.00
100.41

การกาหนดราคา/เงือ่ นไขและอัตราดอกเบีย้ เป็นไปตามปกติ
ของธุรกิจ ซึง่ เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการกาหนด
เงือ่ นไขกับบุคคลหรือกิจการอืน่ ทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน เงินกู้
ดังกล่าวมียอดคงค้าง 2 ฉบับ และมีอายุ 7 ปี ครบกาหนด
สัญญา 8 ตุลาคม 2558 และ 13 ตุลาคม 2558 ตามลาดับ

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

นิ ติ บคุ คล/บริ ษทั ที่อาจมี
ความขัดแย้ง

แบบ 56-1

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการระหว่างกัน
2. บริษทั ฯ ทาสัญญาวงเงินกู้
ประเภทเงินทุนหมุนเวียน กับ
ธนาคารออมสิน จานวนเงิน
ไม่เกิน 7,000 ล้านบาท
- ค่าธรรมเนียมวงเงินกู้
- ค่าธรรมเนียมวงเงินกูค้ า้ งจ่าย
 เงินกูร้ ะยะสัน้
- ยอดเงินคงค้าง
- ดอกเบีย้ จ่าย

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

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธ.ค. 2557

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธ.ค. 2556

4.32
0.00

17.50
4.46

7,000.00
61.70

0.00
0.00

เงื่อนไข/นโยบายราคา
การกาหนดราคา/เงือ่ นไขและอัตราดอกเบีย้ เป็นไปตามปกติ
ของธุรกิจ ซึง่ เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการกาหนด
เงือ่ นไขกับบุคคลหรือกิจการอืน่ ทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน โดยมี
รายละเอียดเงือ่ นไขสาคัญ ดังนี้
- สัญญาวงเงินกูห้ มุนเวียน (Committed Revolving Credit
Line)
- ระยะเวลาไม่เกิน 7 ปี นับจากวันทีล่ งทุนในสัญญาเงินกู้
ั
ปจจุบนั มีการเบิกใช้วงเงินกูด้ งั กล่าว ดังนี้
-สัญญาเงินกูร้ ะยะสัน้ มียอดคงค้าง 3 ฉบับ คือ
1) เงินกู้ 365 วันครบกาหนดสัญญา 25 กันยายน 2558
2) เงินกู้ 365 วัน ครบกาหนดสัญญา 27 ตุลาคม 2558
3) เงินกู้ 365 วัน ครบกาหนดสัญญา 28 ตุลาคม 2558
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

2.16
0.44

ส่วนที่ 2-12 หน้าที่ 3

3.68
1.20

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

นิ ติ บคุ คล/บริ ษทั ที่อาจมี
ความขัดแย้ง
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศ
ไทย

ธนาคารเพือ่ การส่งออกและ
นาเข้าแห่งประเทศไทย

แบบ 56-1

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
ความสัมพันธ์
 กระทรวงการคลัง ซึง่ เป็นผูถ้ อื
หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ มี
อานาจควบคุมธนาคารอิสลาม
แห่งประเทศไทย

 กระทรวงการคลัง ซึง่ เป็นผูถ้ อื
หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ มี
อานาจควบคุมธนาคารเพือ่ การ
ส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศ
ไทย

ลักษณะของรายการระหว่างกัน
บริษทั ฯ ได้กเู้ งินระยะสัน้ จาก
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
ซึง่ ยังคงมียอดคงค้างและผล
กาไรทีต่ อ้ งชาระดังนี้
 เงินกูร้ ะยะสัน้
- ยอดเงินคงค้าง
- การชาระผลกาไร
1. บริษทั ฯ ทาสัญญาวงเงินกู้
ประเภทเงินทุนหมุนเวียน
กับธนาคารเพือ่ การส่งออก
และนาเข้าแห่งประเทศไทย
จานวนเงิน 3,600 ล้านบาท
- ค่าธรรมเนียมวงเงินกู้
- ค่าธรรมเนียมวงเงินกูค้ า้ งจ่าย

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธ.ค. 2557

3,000.00
42.04

3.60
0.50

ส่วนที่ 2-12 หน้าที่ 4

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธ.ค. 2556

0.00
0.00

3.60
0.50

เงื่อนไข/นโยบายราคา
การกาหนดราคา/เงือ่ นไขและอัตราดอกเบีย้ เป็นไปตามปกติ
ของธุรกิจ ซึง่ เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการกาหนด
เงือ่ นไขกับบุคคลหรือกิจการอืน่ ทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน เงินกู้
ดังกล่าวมีอายุ 183 วัน
ครบกาหนดสัญญา 30 มกราคม 2558 และ 17 กุมภาพันธ์
2558

การกาหนดราคา/เงือ่ นไขและอัตราดอกเบีย้ เป็นไปตามปกติ
ของธุรกิจ ซึง่ เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการกาหนด
เงือ่ นไขกับบุคคลหรือกิจการอืน่ ทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน เงินกู้
ดังกล่าวมีอายุ 5 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่ 20 กรกฎาคม 2555 –
20 กรกฎาคม 2560
ั บนั ยังไม่มกี ารเบิกใช้วงเงินกูด้ งั กล่าว
ปจจุ

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

นิ ติ บคุ คล/บริ ษทั ที่อาจมี
ความขัดแย้ง

แบบ 56-1

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการระหว่างกัน
2. บริษทั ฯ ขายบัตรโดยสาร
เครือ่ งบิน แก่ธนาคารเพือ่
การส่งออกและนาเข้าแห่ง
ประเทศไทย
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี้คงค้าง

ธนาคารกรุงไทย จากัด
(มหาชน)

 กระทรวงการคลัง ควบคุมโดย
ผ่านทางธนาคารแห่งประเทศ
ไทยและกองทุนฟื้นฟูและพัฒนา
ระบบสถาบันการเงินซึง่ เป็นผู้
ถือหุน้ รายใหญ่ของ
ธนาคารกรุงไทย จากัด
(มหาชน)
 กรรมการของบริษทั ฯ ได้แก่
นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม เป็น
ประธานกรรมการของ
ธนาคารกรุงไทย จากัด
(มหาชน)

1. บริษทั ฯ ได้กเู้ งินระยะสัน้ จาก
ธนาคารกรุงไทย จากัด
(มหาชน)
 เงินกูร้ ะยะสัน้
- ยอดเงินคงค้าง
- ดอกเบีย้ จ่าย
2. บริษทั ฯ ขายบริการให้เช่า
สานักงาน ตู้ ATM ค่าน้า-ไฟ
และ Lease line แก่
ธนาคารกรุงไทย จากัด
(มหาชน)
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี้คงค้าง

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธ.ค. 2557

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธ.ค. 2556

เงื่อนไข/นโยบายราคา
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

1.12
0.00

0.74
0.00
การกาหนดราคา/เงือ่ นไขและอัตราดอกเบีย้ เป็นไปตามปกติ
ของธุรกิจ ซึง่ เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการกาหนด
เงือ่ นไขกับบุคคลหรือกิจการอืน่ ทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน เงินกู้
ดังกล่าวมีอายุ 91 วัน ครบกาหนดสัญญา 25 มีนาคม 2558

3,000.00
37.58

0.00
0.00
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

2.76
0.27

ส่วนที่ 2-12 หน้าที่ 5

3.28
0.19

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

นิ ติ บคุ คล/บริ ษทั ที่อาจมี
ความขัดแย้ง
บริษทั ไปรษณียไ์ ทย จากัด

การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย

แบบ 56-1

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการระหว่างกัน

 กระทรวงการคลังเป็นผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ของบริษทั ไปรษณีย์
ไทย จากัด และของบริษทั ฯ
 กรรมการของบริษทั ฯ ได้แก่
นายรัฐพล ภักดีภมู ิ เป็น
กรรมการของบริษทั ไปรษณีย์
ไทย จากัด
หมายเหตุ นายรัฐพล ภักดีภมู ิ
ดารงตาแหน่งกรรมการเมือ่ วันที่ 5
สิงหาคม 2557 ของบริษทั
การบินไทย จากัด (มหาชน)

1. บริษทั ฯ ซื้อบริการฝากส่ง
ไปรษณียใ์ นประเทศและ
ต่างประเทศ และซือ้ อุปกรณ์
ไปรษณีย์ จากบริษทั
ไปรษณียไ์ ทย จากัด
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง

 กระทรวงการคลังเป็นผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ของการท่องเทีย่ วแห่ง
ประเทศไทย และของบริษทั ฯ
 กรรมการของบริษทั ฯ ได้แก่
นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ ์ เป็น
กรรมการของการท่องเทีย่ วแห่ง
ประเทศไทย

2. บริษทั ฯ ขายบัตรโดยสาร
เครือ่ งบิน แก่บริษทั
ไปรษณียไ์ ทย จากัด
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี้คงค้าง
1. บริษทั ฯ จ่ายค่า commission
ในการจาหน่ายบัตร
โดยสารของบริษทั ฯ ในอัตรา
ร้อยละ 5 แก่การท่องเทีย่ ว
แห่งประเทศไทย
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธ.ค. 2557

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธ.ค. 2556

เงื่อนไข/นโยบายราคา
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน และเป็นไปตามราคา
ตลาด

14.80
0.08

13.27
0.00
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

5.54
0.91

7.08
1.17
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน และเป็นไปตามราคา
ตลาด

1.72
0.51

ส่วนที่ 2-12 หน้าที่ 6

4.15
0.00

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

นิ ติ บคุ คล/บริ ษทั ที่อาจมี
ความขัดแย้ง

บริษทั ปตท. จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการระหว่างกัน

หมายเหตุ นางสร้อยทิพย์
ไตรสุทธิ ์ ดารงตาแหน่งกรรมการ
เมือ่ วันที่ 5 สิงหาคม 2557 ของ
บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

2. บริษทั ฯ ขายบัตรโดยสาร
เครือ่ งบิน และให้เช่า
สานักงานสาขาทีจ่ งั หวัดตรัง
แก่การท่องเทีย่ วแห่งประเทศ
ไทย
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี้คงค้าง

1. บริษทั ฯ ซื้อน้ามันเครือ่ งบิน
 กระทรวงการคลังเป็นผูถ้ อื หุน้
และน้ามันรถยนต์จากบริษทั
รายใหญ่ของ บริษทั ปตท.
ปตท. จากัด (มหาชน)
จากัด (มหาชน) และของบริษทั ฯ
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
 กรรมการของบริษทั ฯ ได้แก่
- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง
นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม เป็น
กรรมการของบริษทั ปตท.
2. บริษทั ฯ ขายบัตรโดยสาร
จากัด (มหาชน)
เครือ่ งบิน และให้บริการสอบ
เทียบเครือ่ งมือวัด (AC
Dielectric Tester) แก่บริษทั
ปตท. จากัด (มหาชน)
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี้คงค้าง

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธ.ค. 2557

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธ.ค. 2556

เงื่อนไข/นโยบายราคา
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

76.92
8.60

96.67
7.32
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน และเป็นไปตามราคา
ตลาด

11,709.33
970.67

11,704.07
1,358.20
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

156.14
39.65

ส่วนที่ 2-12 หน้าที่ 7

346.75
41.99

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

นิ ติ บคุ คล/บริ ษทั ที่อาจมี
ความขัดแย้ง
บริษทั ท่าอากาศยานไทย
จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
ความสัมพันธ์
 กระทรวงการคลังเป็นผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ของบริษทั ท่าอากาศ
ยานไทย จากัด (มหาชน) และ
ของบริษทั ฯ

ลักษณะของรายการระหว่างกัน
1.บริษทั ฯ ประกอบกิจการและ
เช่าพืน้ ทีใ่ นเขตท่าอากาศยาน
ต่าง ๆ เพือ่ ใช้สาหรับจอด
อากาศยาน จอดพาหนะ ขน
ถ่ายสินค้า เก็บอุปกรณ์
ภาคพืน้ ดิน เก็บตูค้ อนเทน
เนอร์ ตัง้ สานักงานสายการบิน
และบริการอื่น ๆ จากบริษทั
ท่าอากาศยานไทย จากัด
(มหาชน)
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง
2. บริษทั ฯ มีรายได้จากการขาย
บัตรโดยสารเครือ่ งบิน และ
ได้รบั ส่วนแบ่งรายได้ 2% จาก
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
การใช้สนามบิน (Passenger
Service Charges) ให้กบั
บริษทั ท่าอากาศยานไทย
จากัด (มหาชน)
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี้คงค้าง

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธ.ค. 2557

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธ.ค. 2556

เงื่อนไข/นโยบายราคา
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน และเป็นไปตามราคา
ตลาด

8,357.55
159.77

9,432.74
171.71
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

80.10
6.78

ส่วนที่ 2-12 หน้าที่ 8

87.01
14.73

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

นิ ติ บคุ คล/บริ ษทั ที่อาจมี
ความขัดแย้ง
บริษทั ผลิตไฟฟ้าและน้ าเย็น
จากัด

สถาบันการบินพลเรือน

แบบ 56-1

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการระหว่างกัน

 กระทรวงการคลังเป็นผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ของการไฟฟ้าฝา่ ยผลิต
แห่งประเทศไทยและของบริษทั
 การไฟฟ้าฝา่ ยผลิตแห่งประเทศ
ไทย เป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของ
บริษทั ผลิตไฟฟ้าและน้ าเย็น
จากัด

บริษทั ฯ ซื้อไอน้าและน้าเย็น
จากบริษทั ผลิตไฟฟ้าและน้ าเย็น
จากัด
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง

 กระทรวงการคลังเป็นผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ของสถาบันการบินพล
เรือนและของบริษทั ฯ

1. บริษทั ฯ จัดส่งนักบินบริษทั ฯ
ไปอบรมด้านกิจการบิน จาก
สถาบันการบินพลเรือน
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง
2. บริษทั ฯ ขายบัตรโดยสาร
เครือ่ งบิน แก่สถาบันการบิน
พลเรือน
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี้คงค้าง

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธ.ค. 2557

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธ.ค. 2556

เงื่อนไข/นโยบายราคา
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน และเป็นไปตามราคา
ตลาด

136.98
12.03

134.90
11.99

กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน และเป็นไปตามราคา
ตลาด
50.47
8.05

28.58
0.00
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

0.13
0.00

ส่วนที่ 2-12 หน้าที่ 9

0.29
0.00

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

นิ ติ บคุ คล/บริ ษทั ที่อาจมี
ความขัดแย้ง
บริษทั ไทย-อะมาดิอุส เซาท์
อีสต์เอเชีย จากัด
(บริษทั ย่อย)

แบบ 56-1

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการระหว่างกัน

 บริษทั ฯ เป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
ของบริษทั ไทย-อะมาดิอุส เซาท์
อีสต์เอเชีย จากัด โดยถือหุน้
ประมาณร้อยละ 55

1. บริษทั ฯ ได้รบั เงินมัดจาค่า
เช่าพืน้ ทีใ่ นอาคารสานักงาน
จังหวัดหาดใหญ่ และภูเก็ต
จากบริษทั ไทย-อะมาดิอุส
เซาท์อสี ต์เอเชีย จากัด
- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง
2. บริษทั ฯ ขายบัตรโดยสาร
เครือ่ งบิน และให้บริการเช่า
พืน้ ทีส่ านักงานและอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ แก่บริษทั
ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อสี ต์
เอเชีย จากัด
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี้คงค้าง

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธ.ค. 2557

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธ.ค. 2556

เงื่อนไข/นโยบายราคา
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

0.16

0.13
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

2.37
0.14

ส่วนที่ 2-12 หน้าที่ 10

2.67
0.42

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

นิ ติ บคุ คล/บริ ษทั ที่อาจมี
ความขัดแย้ง
บริษทั วิงสแปน เซอร์วสิ เซส
จากัด
(บริษทั ย่อย)

แบบ 56-1

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการระหว่างกัน

1. บริษทั ฯ ให้เงินกูย้ มื ระยะสัน้
 บริษทั ฯ เป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
แก่บริษทั วิงสแปน เซอร์วสิ
ของบริษทั วิงสแปน เซอร์วสิ เซส
เซส จากัด
จากัด โดยถือหุน้ ประมาณร้อย
- เงินกูย้ มื ระยะสัน้
ละ 49
- ดอกเบีย้ รับ
 ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ได้แก่
นายปานฑิต ชนะภัย เป็น
ประธานกรรมการ และ
นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ ์
เรืออากาศเอก กนก ทองเผือก
นางชาริตา ลีลายุทธ และร้อยตรี
อนุสรสณ์ นาคศรีชุ่ม
เป็นกรรมการของบริษทั
วิงสแปน เซอร์วสิ เซส จากัด
หมายเหตุ นายปานฑิต ชนะภัย
ลาออกจากประธานกรรมการเมือ่
วันที่ 22 สิงหาคม 2557 เรืออากาศ
2. บริษทั ฯ ซื้อบริการจัดส่ง
เอก กนก ทองเผือก นางชาริตา
พนักงานแรงงานภายนอก
ลีลายุทธ และร้อยตรี อนุสรสณ์
เพือ่ ปฏิบตั งิ านในบริษทั ฯ
นาคศรีชุ่ม ดารงตาแหน่งกรรมการ
จากบริษทั วิงสแปน เซอร์วสิ
เมือ่ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ของ
เซส จากัด
บริษทั วิงสแปน เซอร์วสิ เซส จากัด
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ ์ ลาออก
- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธ.ค. 2557

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธ.ค. 2556

20.00
1.37

20.00
1.39

863.52
412.10

913.68
423.08

ส่วนที่ 2-12 หน้าที่ 11

เงื่อนไข/นโยบายราคา
การกาหนดราคา/เงือ่ นไขเป็นไปตามปกติของธุรกิจ ซึง่
เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการกาหนดเงือ่ นไขกับบุคคล
หรือกิจการอืน่ ทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน โดยมีรายละเอียดเงือ่ นไข
สาคัญ ดังนี้
- อ้างอิงกับอัตราดอกเบีย้ เงินกูย้ มื สาหรับลูกค้ารายใหญ่ชนั ้ ดี
ประเภทเงินกูแ้ บบมีระยะเวลา MLR ต่อปี ของธนาคาร
พาณิชย์ในประเทศสีแ่ ห่ง โดยมีกาหนดชาระดอกเบีย้ เป็นราย
เดือน และไม่มหี ลักประกัน
เมือ่ วันที่ 24 กันยายน 2556 บริษทั วิงสแปน เซอร์วสิ เซส
จากัด ได้ทาบันทึกข้อตกลงเพิม่ เติมสัญญากับบริษทั ฯ โดย
ขอขยายระยะเวลาการชาระหนี้ออกไปอีกเป็นเวลา 1 ปี ตาม
สัญญาฉบับวันที่ 28 กันยายน 2555 และครบกาหนดชาระใน
วันที่ 27 กันยายน 2557 บริษทั วิงสแปน เซอร์วสิ เซส จากัด
ได้ต่ออายุสญ
ั ญาออกไปเป็นแบบปีต่อปี แต่ไม่เกิน 5 ครัง้
และเงือ่ นไขการชาระหนี้อ่นื เป็นไปตามเงือ่ นไขของสัญญา
เดิม
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน และเป็นไปตามราคา
ตลาด

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

นิ ติ บคุ คล/บริ ษทั ที่อาจมี
ความขัดแย้ง

แบบ 56-1

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
ความสัมพันธ์
จากบริษทั การบินไทย จากัด
(มหาชน) เมือ่ วันที่ 15 เมษายน
2557

ลักษณะของรายการระหว่างกัน
3. บริษทั ฯ ให้บริการเช่าพืน้ ที่
สานักงานและอุปกรณ์
สานักงาน แก่บริษทั วิงสแปน
เซอร์วสิ เซส จากัด
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี้คงค้าง
4. บริษทั ฯ จ่ายค่าแรงล่วงหน้า
ให้แก่บริษทั วิงสแปน
เซอร์วสิ เซส จากัด
- ยอดลูกหนี้คงค้าง

บริษทั ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง
จากัด
(บริษทั ย่อย)

 บริษทั ฯ เป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
ของบริษทั ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง
จากัด โดยถือหุน้ ประมาณ
ร้อยละ 49
 ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ได้แก่
นาวาอากาศตรี อัษฎาวุธ
วัฒนางกูร เป็นประธาน
กรรมการ นายธงชัย สิงห์กุล
นาวาอากาศตรีสถาพร เจริญศิร ิ

1. บริษทั ฯ ซื้อบริการการ
ฝึกอบรมพนักงานต้อนรับบน
เครือ่ งบิน เพือ่ ฝึกทบทวน
ตามวาระทีก่ าหนดไว้
(Recurrent Crew) ภายใน
บริษทั ฯ จากบริษทั ไทยไฟลท์
เทรนนิ่ง จากัด
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธ.ค. 2557

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธ.ค. 2556

เงื่อนไข/นโยบายราคา
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

5.22
0.33

3.37
2.09
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน และเป็นไปตามราคา
ตลาด

320.26

401.95
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน และเป็นไปตามราคา
ตลาด

0.12
0.00

ส่วนที่ 2-12 หน้าที่ 12

0.00
0.00

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

นิ ติ บคุ คล/บริ ษทั ที่อาจมี
ความขัดแย้ง

บริษทั ทัวร์เอื้องหลวง จากัด
(บริษทั ย่อย)

แบบ 56-1

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการระหว่างกัน

เรืออากาศเอก กนก ทองเผือก
และนางสาววนิดา เดชะตุงคะ
เป็นกรรมการของบริษทั
ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จากัด
หมายเหตุ นายธงชัย สิงห์กุล
ลาออกจากกรรมการเมือ่ วันที่ 30
สิงหาคม 2557 นาวาอากาศตรี
สถาพร เจริญศิร ิ ดารงตาแหน่ ง
กรรมการเมือ่ วันที่ 1 ธันวาคม 2554
เรืออากาศเอก กนก ทองเผือก
และนางสาววนิดา เดชะตุงคะ
ดารงตาแหน่งกรรมการเมือ่ วันที่
วันที่ 29 กันยายน 2557 ของบริษทั
ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จากัด

2. บริษทั ฯ ให้บริการใช้
เครือ่ งมือและอุปกรณ์ในการ
ฝึกอบรมด้านการบิน และ
ให้บริการเช่าพืน้ ทีส่ านักงาน
และอุปกรณ์สานักงาน แก่
บริษทั ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง
จากัด
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี้คงค้าง

 บริษทั ฯ ถือหุน้ ในบริษทั ทัวร์เอื้อง 1. บริษทั ฯ จ่ายค่าตอบแทน
(Commission) จากการ
หลวง จากัด ร้อยละ 49
จาหน่ายผลิตภันฑ์ของ
 ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ได้แก่
บริการเอื้องหลวง แก่บริษทั
นายนิรุฒ มณีพนั ธ์ และนาย
ทัวร์เอื้องหลวง จากัด
ดนุช บุนนาค เป็นกรรมการของ
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
บริษทั ทัวร์เอื้องหลวง จากัด
- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง
หมายเหตุ นายนิรุฒ มณีพนั ธ์

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธ.ค. 2557

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธ.ค. 2556

เงื่อนไข/นโยบายราคา
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

18.18
4.46

5.16
2.23

กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน และเป็นไปตามราคา
ตลาด

21.65
0.00

ส่วนที่ 2-12 หน้าที่ 13

22.53
0.00

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

นิ ติ บคุ คล/บริ ษทั ที่อาจมี
ความขัดแย้ง

บริษทั ไทยสมายล์แอร์เวย์
จากัด
(บริษทั ย่อย)

แบบ 56-1

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการระหว่างกัน

และนายดนุช บุนนาค ลาออกจาก
กรรมการ เมือ่ วันที่ 25 กรกฏาคม
2557 ของบริษทั ทัวร์เอือ้ งหลวง
จากัด

2. บริษทั ฯ ขายทัวร์เอือ้ งหลวง
ให้แก่บริษทั ทัวร์เอื้องหลวง
จากัด
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี้คงค้าง

1. บริษทั ฯ จ่ายเงินค่าหุน้ สามัญ
 บริษทั ฯ เป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
ร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน
ของบริษทั ไทยสมายล์แอร์เวย์
ของบริษทั ไทยสมายล์แอร์เวย์
จากัด ร้อยละ 100
จากัด
 กรรมการของบริษทั ฯ ได้แก่
- จานวนเงิน
นายอาพน กิตติอาพน และ
นายคณิศ แสงสุพรรณ เป็น
2. บริษทั ฯ ซื้อบริการ Block
ประธานกรรมการ
Space จากบริษทั ไทยสมายล์
ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ได้แก่
แอร์เวย์ จากัด
นายโชคชัย ปญั ญายงค์
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
เรืออากาศเอก มนตรี จาเรียง
- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง
และเรืออากาศโท สุรพล
อิศรางกูร ณ อยุธยา เป็น
กรรมการของบริษทั ไทยสมายล์ 3. บริษทั ฯ ให้บริการเช่า
แอร์เวย์ จากัด
เครือ่ งบิน น้ามันเครือ่ งบิน
บริการภาคพืน้ ดิน ลานจอด
หมายเหตุกรรมการของบริษทั ฯ
คือ นายอาพน กิตติอาพน ลาออก
สนามบิน ค่าเบีย้ ประกัน
จากประธานกรรมการ เมือ่ วันที่ 1
เครือ่ งบิน บัตรผ่านขึน้

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธ.ค. 2557

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธ.ค. 2556

เงื่อนไข/นโยบายราคา
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

50.72
9.56

59.87
2.37

350.00

449.99
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน และเป็นไปตามราคา
ตลาด

2,549.06
2,549.06

ส่วนที่ 2-12 หน้าที่ 14

0.00
0.00
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

นิ ติ บคุ คล/บริ ษทั ที่อาจมี
ความขัดแย้ง

บริษทั ดอนเมือง อินเตอร์
เนชันแนล
่
แอร์พอร์ต โฮเต็ล
จากัด
(บริษทั ร่วม)

แบบ 56-1

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการระหว่างกัน

กรกฎาคม 2557 และนายคณิศ
แสงสุพรรณ ดารงตาแหน่งประธาน
กรรมเมือ่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2557
ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ คือ
นายโชคชัย ปญั ญายงค์ ลาออกจาก
กรรมการเมือ่ วันที่ 4 กันยายน
2557 เรืออากาศเอก มนตรี จาเรียง
และเรืออากาศโท สุรพล อิศรางกูร
ณ อยุธยา ดารงตาแหน่งกรรมการ
เมือ่ วันที่ 18 กันยายน 2557 ของ
บริษทั ไทยสมายล์แอร์เวย์ จากัด

เครือ่ งบิน ฝึกนักบินใช้
เครือ่ งบินจาลอง และอาหาร
ขึน้ เครือ่ งบิน
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี้คงค้าง

 บริษทั ฯ ถือหุน้ ในบริษทั
ดอนเมือง อินเตอร์เนชันแนล
่
แอร์พอร์ต โฮเต็ล จากัด
ประมาณร้อยละ 40
 ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ได้แก่
นายปานฑิต ชนะภัย และ
ร้อยตรี อนุสสรณ์ นาคศรีชุ่ม
เป็นประธานกรรมการ เรืออากาศ
เอกมนตรี จาเรียง นายดนุช
บุนนาค และเรืออากาศโท
เฉลิมพล อินทรวงศ์ เป็น

บริษทั ฯ ซื้อบริการห้องพักของ
บริษทั ดอนเมือง อินเตอร์เนชัน่
แนล แอร์พอร์ต โฮเต็ล จากัด
สาหรับผูโ้ ดยสารของบริษทั ฯ
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธ.ค. 2557

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธ.ค. 2556

2,736.79
2,825.91

0.00
0.00

เงื่อนไข/นโยบายราคา

กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน และเป็นไปตามราคา
ตลาด
0.06
0.00

ส่วนที่ 2-12 หน้าที่ 15

0.15
0.01

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

นิ ติ บคุ คล/บริ ษทั ที่อาจมี
ความขัดแย้ง

แบบ 56-1

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการระหว่างกัน

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธ.ค. 2557

กรรมการของบริษทั ดอนเมือง
อินเตอร์เนชันแนล
่
แอร์พอร์ต
โฮเต็ล จากัด
หมายเหตุ นายปานฑิต ชนะภัย
ลาออกจากประธานกรรมการ เมือ่
วันที่ 9 ตุลาคม 2557 ร้อยตรี
อนุสสรณ์ นาคศรีชุ่ม ดารงตาแหน่ง
ประธานกรรมการเมือ่ วันที่ 24
พฤศจิกายน 2557 เรืออากาศเอก
มนตรี จาเรียง และนายดนุช
บุนนาค ลาออกจากกรรมการ เมือ่
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557
เรืออากาศโท เฉลิมพล อินทรวงศ์
ดารงตาแหน่งกรรมการเมือ่ วันที่
24 พฤศจิกายน 2557 ของบริษทั
ดอนเมือง อินเตอร์เนชันแนล
่
แอร์
พอร์ต โฮเต็ล จากัด

ส่วนที่ 2-12 หน้าที่ 16

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธ.ค. 2556

เงื่อนไข/นโยบายราคา

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

นิ ติ บคุ คล/บริ ษทั ที่อาจมี
ความขัดแย้ง
บริษทั บริการเชือ้ เพลิงการบิน
กรุงเทพ จากัด (มหาชน)
(บริษทั ร่วม)

แบบ 56-1

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการระหว่างกัน

 บริษทั ฯ ถือหุน้ ในบริษทั บริการ 1. บริษทั ฯ ซื้อบริการเติมน้ามัน
เครือ่ งบินจากบริษทั บริการ
เชือ้ เพลิงการบินกรุงเทพ จากัด
เชือ้ เพลิงการบินกรุงเทพ
(มหาชน) ประมาณร้อยละ
จากัด (มหาชน)
22.59
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
 ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ คือ เรือ
- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง
อากาศเอกมนตรี จาเรียง
นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ ์
2. บริษทั ฯ มีการให้บริการขนส่ง
ร้อยโท อธิศกั ดิ ์ พัดชืน่ ใจ และ
และการบริการด้านอาหาร
เรืออากศโท เฉลิมพล อินทรวงศ์
ให้แก่บริษทั บริการเชือ้ เพลิง
เป็นกรรมการของบริษทั บริการ
การบินกรุงเทพ จากัด
เชือ้ เพลิงการบินกรุงเทพ จากัด
(มหาชน)
(มหาชน)
- ยอดรายได้รวม
หมายเหตุ เรืออากาศโท เฉลิมพล
- ยอดลูกหนี้คงค้าง
อินทรวงศ์ ดารงตาแหน่งกรรมการ
เมือ่ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557
ของบริษทั บริการเชือ้ เพลิงการบิน
กรุงเทพ จากัด (มหาชน)
นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ ์ ลาออก
จากบริษทั การบินไทย จากัด
(มหาชน) เมือ่ วันที่ 15 เมษายน
2557 และร้อยโท อธิศกั ดิ ์ พัดชืน่ ใจ
เกษียณอายุเมือ่ วันที่ 30 กันยายน
2557

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธ.ค. 2557

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธ.ค. 2556

เงื่อนไข/นโยบายราคา
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน และเป็นไปตามราคา
ตลาด

301.32
30.96

363.70
33.48
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

0.03
0.00

ส่วนที่ 2-12 หน้าที่ 17

0.03
0.01

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

นิ ติ บคุ คล/บริ ษทั ที่อาจมี
ความขัดแย้ง

แบบ 56-1

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
ความสัมพันธ์

บริษทั โรงแรมรอยัล ออคิด
 บริษทั ฯ ถือหุน้ ในบริษทั โรงแรม
(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
รอยัล ออคิด (ประเทศไทย)
(บริษทั ร่วม)
จากัด (มหาชน) ประมาณร้อยละ
24
 ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ คือ นาย
ปานฑิต ชนะภัย นายดนุช
บุนนาค และร้อยตรีอนุสสรณ์
นาคศรีชุ่ม เป็นกรรมการของ
บริษทั โรงแรมรอยัล ออคิด
(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
หมายเหตุ นายปานฑิต ชนะภัย
และนายดนุช บุนนาค ลาออกจาก
กรรมการเมือ่ วันที่ 6 พฤศจิกายน
2557 ร้อยตรีอนุสสรณ์ นาคศรีชุ่ม
ดารงตาแหน่งกรรมการเมือ่ วันที่ 6
พฤศจิกายน 2557 ของบริษทั
โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย)
จากัด (มหาชน)

ลักษณะของรายการระหว่างกัน
บริษทั ฯ ซื้อบริการห้องพักของ
บริษทั โรงแรมรอยัล ออคิด
(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
สาหรับผูโ้ ดยสารของบริษทั ฯ
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธ.ค. 2557

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธ.ค. 2556

เงื่อนไข/นโยบายราคา
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน และเป็นไปตามราคา
ตลาด

2.20
0.01

ส่วนที่ 2-12 หน้าที่ 18

4.91
0.36

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

นิ ติ บคุ คล/บริ ษทั ที่อาจมี
ความขัดแย้ง
บริษทั ครัวการบินภูเก็ต จากัด
(บริษทั ร่วม)

แบบ 56-1

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการระหว่างกัน

1. บริษทั ฯ ซื้ออาหารและบริการ
 บริษทั ฯ ถือหุน้ ในบริษทั ครัว
จากบริษทั ครัวการบินภูเก็ต
การบินภูเก็ต จากัด ประมาณ
จากัด
ร้อยละ 30
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
 ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ได้แก่ นาย
ั
- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง
โชคชัย ปญญายงค์ เป็น
ประธานกรรมการ นายธีรพล
โชติชนาภิบาล และเรืออากาศ 2. บริษทั ฯ มีรายได้จากการขาย
วัตถุดบิ และการให้บริการแก่
โท สุรพล อิศรางกูร ณ อยุธยา
บริษทั ครัวการบินภูเก็ต
เป็นกรรมการของบริษทั ครัว
จากัด
การบินภูเก็ต จากัด
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี้คงค้าง
หมายเหตุ นายธีรพล
โชติชนาภิบาล ลาออกจาก
กรรมการ เมือ่ วันที่ 3 ตุลาคม 2557
และเรืออากาศโท สุรพล อิศรางกูร
ณ อยุธยา ดารงตาแหน่งกรรมการ
เมือ่ วันที่ 27 กันยายน 2554
ของบริษทั ครัวการบินภูเก็ต จากัด
นายโชคชัย ปญั ญายงค์
เกษียณอายุเมือ่ วันที่ 30 กันยายน
2557

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธ.ค. 2557

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธ.ค. 2556

เงื่อนไข/นโยบายราคา
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน และเป็นไปตามราคา
ตลาด

26.70
0.07

46.97
2.74
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

1.29
0.004

ส่วนที่ 2-12 หน้าที่ 19

2.57
0.24

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

นิ ติ บคุ คล/บริ ษทั ที่อาจมี
ความขัดแย้ง
บริษทั โรงแรมท่าอากาศยาน
สุวรรณภูม ิ จากัด
(บริษทั ร่วม)

บริษทั สายการบินนกแอร์
จากัด (มหาชน)
(บริษทั ร่วม)

แบบ 56-1

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการระหว่างกัน

 บริษทั ฯ ถือหุน้ ในบริษทั โรงแรม
ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ จากัด
ประมาณร้อยละ 30
 ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ คือ
นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ ์ และ
นายนิรุฒ มณีพนั ธ์ เป็น
กรรมการของบริษทั โรงแรม
ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม ิ จากัด
หมายเหตุ นางวสุกานต์
วิศาลสวัสดิ ์ ลาออกจากบริษทั
การบินไทย จากัด (มหาชน)
เมือ่ วันที่ 15 เมษายน 2557 และ
นายนิรุฒ มณีพนั ธ์ ลาออกจาก
กรรมการเมือ่ วันที่ 15 ตุลาคม
2557 ของบริษทั โรงแรมท่าอากาศ
ยาน สุวรรณภูม ิ จากัด

บริษทั ฯ ซื้อบริการห้องพักจาก
บริษทั โรงแรมท่าอากาศยาน
สุวรรณภูม ิ จากัด สาหรับ
ผูโ้ ดยสารของบริษทั ฯ
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง

 บริษทั ฯ ถือหุน้ ในบริษทั
สายการบินนกแอร์ จากัด
(มหาชน) ร้อยละ 39.20
 ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ได้แก่
นายโชคชัย ปญั ญายงศ์

1. บริษทั ฯ ชาระค่าบริการ
อุปกรณ์ บริการภาคพืน้ ที่
จังหวัดอุบลราชธานี และค่า
Engineer Licence ของ
บริษทั สายการบินนกแอร์
จากัด (มหาชน)

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธ.ค. 2557

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธ.ค. 2556

เงื่อนไข/นโยบายราคา
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน และเป็นไปตามราคา
ตลาด

21.04
0.43

ส่วนที่ 2-12 หน้าที่ 20

17.56
1.04

กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน และเป็นไปตามราคา
ตลาด

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

นิ ติ บคุ คล/บริ ษทั ที่อาจมี
ความขัดแย้ง

แบบ 56-1

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
ความสัมพันธ์
นายธีรพล โชติชนาภิบาล
เรืออากาศเอก มนตรี จาเรียง
และเรืออากาศโท สุรพล
อิศรางกูร ณ อยุธยา เป็น
กรรมการของบริษทั สาย
การบินนกแอร์ จากัด
(มหาชน)
หมายเหตุ นายโชคชัย
ปญั ญายงศ์ และนายธีรพล
โชติชนาภิบาล ลาออกจากกรรมการ
เมือ่ วันที่ 4 กันยายน 2557 และ
วันที่ 3 กันยายน 2557 ตามลาดับ
เรืออากาศเอก มนตรี จาเรียง และเรือ
อากาศโท สุรพล อิศรางกูร ณ อยุธยา
ดารงแหน่งกรรมการ เมือ่ วันที่ 12
กันยายน 2557 ของบริษทั สายการ
บินนกแอร์ จากัด (มหาชน)

ลักษณะของรายการระหว่างกัน
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธ.ค. 2557
10.57
0.08

2. บริษทั ฯ ให้บริการเช่า
เครือ่ งบินและให้บริการด้าน
ธุรกิจการบิน แก่บริษทั สาย
การบินนกแอร์ จากัด
(มหาชน) ทัง้ นี้ รายได้จาก
การให้บริการด้านธุรกิจการ
บินโดย หลักประกอบด้วย ค่า
ซ่อมบารุงอากาศยาน ค่าซ่อม
บารุงอุปกรณ์ ค่าน้ามัน
เครือ่ งบิน เป็นต้น
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี้คงค้าง

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธ.ค. 2556

เงื่อนไข/นโยบายราคา

13.27
0.03
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

70.96
46.56

ส่วนที่ 2-12 หน้าที่ 21

171.26
49.44

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

นิ ติ บคุ คล/บริ ษทั ที่อาจมี
ความขัดแย้ง
บริษทั วิทยุการบินแห่ง
ประเทศไทย จากัด
(บริษทั ร่วมลงทุน)

แบบ 56-1

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการระหว่างกัน

1. บริษทั ฯ ซื้อบริการนาร่อง
 กระทรวงการคลังเป็นผูถ้ อื หุน้
(Navigation) และเช่าอุปกรณ์
รายใหญ่ของบริษทั วิทยุการบิน
สือ่ สารจากบริษทั วิทยุการ
แห่งประเทศไทย จากัด และของ
บินแห่งประเทศไทย จากัด
บริษทั ฯ
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
 บริษทั ฯ ถือหุน้ ประมาณร้อยละ
- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง
1.24 ในบริษทั วิทยุการบินแห่ง
ประเทศไทย จากัด
2. บริษทั ฯ ขายบัตรโดยสาร
 ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ คือ
เครือ่ งบิน และให้บริการ
ร้อยโท อธิศกั ดิ ์ พัดชืน่ ใจ เป็น
ขนส่งแก่บริษทั วิทยุการบิน
กรรมการของบริษทั วิทยุการบิน
แห่งประเทศไทย จากัด
แห่งประเทศไทย จากัด
- ยอดรายได้รวม
 หมายเหตุ ร้อยโทอธิศกั ดิ ์
- ยอดลูกหนี้คงค้าง
พัดชืน่ ใจ เกษียณอายุเมือ่ วันที่
30 กันยายน 2557

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธ.ค. 2557

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธ.ค. 2556

เงื่อนไข/นโยบายราคา
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน และเป็นไปตามราคา
ตลาด

2,001.61
85.88

1,815.44
130.87
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

26.98
0.18

12.49
0.01

ทัง้ นี้ บริษัทฯ ยังมีรายการระหว่างกันที่เป็ นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบริการสาธารณู ปโภคต่าง ๆ (ซึง่ ประกอบด้วย ค่าไฟฟ้า ประปา และโทรศัพท์) ทีบ่ ริษทั ฯ มีการทารายการกับ
หน่วยงานของรัฐ และ/หรือรัฐวิสาหกิจทีท่ าหน้าทีเ่ ป็ นผูใ้ ห้บริการสาธารณูปโภคต่าง ๆ ดังกล่าว เป็ นจานวนเงิน 95.86 ล้านบาท สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และมียอดคงค้าง
1.74 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ส่วนที่ 2-12 หน้าที่ 22

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

12.2 ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณารายการระหว่างกันสาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และมีความเห็นว่า
รายการระหว่างกันดังกล่าว เป็ นรายการที่เป็ นไปตามธุรกิจปกติของบริษทั ฯ มีความสมเหตุสมผลมีการกาหนดราคาและ
เงื่อนไขอื่นๆ ตามราคาตลาดเช่นเดียวกับการกาหนดราคาให้กบั บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน และไม่มกี ารถ่ายเท
ผลประโยชน์ระหว่างบริษทั ฯ และบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
12.3 ขัน้ ตอนการอนุมตั ิ การทารายการระหว่างกัน
การเข้าทารายการระหว่างกันข้างต้น เป็ นไปตามธุรกิจปกติของบริษทั ฯ และได้ดาเนินการอนุ มตั ติ ามขัน้ ตอนของ
บริษทั ฯ ซึง่ มีมาตรการทีร่ ดั กุมของระเบียบราชการและรัฐวิสาหกิจ ทัง้ นี้ กรรมการและผูบ้ ริหารทีม่ สี ่วนได้เสียในเรื่องนัน้ ๆ
จะไม่มสี ว่ นในการอนุมตั กิ ารทารายการ
12.4 นโยบายการทารายการระหว่างกันในอนาคต
คณะกรรมการตรวจสอบและบริษทั ฯ จะร่วมกันดูแลรายการระหว่างกันดังกล่าวทีอ่ าจเกิดขึน้ ในอนาคตว่าจะเป็ นไป
ด้วยความสมเหตุสมผลและมีอตั ราตอบแทนทีย่ ุตธิ รรม พร้อมทัง้ ผ่านการอนุมตั ติ ามขัน้ ตอนและกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องอย่าง
ถูกต้อง และจะเปิ ดเผยชนิดและมูลค่าของรายการระหว่างกันของบริษทั ฯ กับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งภายใต้ประกาศและ
ข้อบังคับของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) คณะกรรมการกากับตลาดทุน สานักงาน ก.ล.ต.
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

ส่วนที่ 2-12 หน้าที่ 23

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัท ฯ ได้ส อบทานข้อ มู ลในแบบแสดงรายการข้อ มูล ประจ าปี ฉ บับ นี้ แ ล้ว ด้ว ยความระมัด ระวัง บริษัท ฯ
ขอรับ รองว่ า ข้อ มู ล ดัง กล่ า วถู ก ต้ อ งครบถ้ ว น ไม่ เ ป็ น เท็จ ไม่ ท าให้ผู้ อ่ืน ส าคัญ ผิด หรือ ไม่ ข าดข้อ มู ล ที่ค วรต้ อ งแจ้ ง
ในสาระสาคัญ นอกจากนี้บริษทั ฯ ขอรับรองว่า
(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนในสาระสาคัญเกีย่ วกับฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยแล้ว
(2) บริษัท ฯ ได้จ ัด ให้มีร ะบบการเปิ ด เผยข้อ มูลที่ ดี เพื่อ ให้แ น่ ใ จว่ า บริษัท ฯ ได้เ ปิ ด เผยข้อ มู ลในส่ว นที่เ ป็ น
สาระสาคัญทัง้ ของบริษัทฯ และของบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ ควบคุมดูแล ให้มกี ารปฏิบตั ิตามระบบ
ดังกล่าว
(3) บริษัทฯ ได้มรี ะบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มกี ารปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว และบริษัทฯ
ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 ต่อผูส้ อบบัญชีและคณะกรรมการตรวจสอบ
ของบริษทั ฯ แล้ว ซึง่ ครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลีย่ นแปลงทีส่ าคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทัง้ การกระทา
ทีม่ ชิ อบทีอ่ าจมีผลกระทบต่อการจัดทารายงานทางการเงินของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
ในการนี้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทัง้ หมดเป็ น เอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทฯ ได้รบั รองความถูกต้องแล้ว
บริษทั ฯ ได้มอบหมายให้ นางสุวมิ ล บัวเลิศ เป็ นผูล้ งลายมือชื่อกากับเอกสารนี้ไว้ทุ กหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มลี ายมือ
ชื่อของ นางสุวมิ ล บัวเลิศ กากับไว้ บริษทั ฯ จะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูลที่บริษทั ฯ ได้รบั รองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าว
ข้างต้น
ชื่อ

ตาแหน่ ง

ลายมือชื่อ

1. พล.อ.อ. ตรีทศ สนแจ้ง

กรรมการ

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

2. นายคณิศ แสงสุพรรณ

กรรมการ

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

3. พล.อ.อ. ม.ล. สุปรีชา กมลาศน์

กรรมการ

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

ตาแหน่ ง

ลายมือชื่อ

ผูร้ บั มอบอานาจ
ชื่อ
นางสุวมิ ล บัวเลิศ

ผูอ้ านวยการใหญ่
สานักเลขานุการบริษทั ฯ

ส่วนที่ 3-A หน้าที่ 1

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

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

เอกสำรแนบ 1
รำยละเอี ยดเกี่ยวกับกรรมกำร ผูบ้ ริ หำร ผูม้ ีอำนำจควบคุมและเลขำนุกำรบริ ษทั ฯ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ ง(1)
/วันที่ได้รบั แต่งตัง้
1. นำยอำรีพงศ์ ภู่ชอุ่ม
ได้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการ
วาระที่ 1
22 เม.ย. 2552 - 25 เม.ย. 2555
วาระที่ 2
25 เม.ย. 2555 - ปจั จุบนั
ตาแหน่ งในบริษทั ฯ
- รองประธานกรรมการคนที่ 1
- รักษาการประธานกรรมการ
- กรรมการอิสระ
- ประธานคณะกรรมการ
กากับยุทธศาสตร์และการปฎิรปู

อำยุ
(ปี )
57

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
/ประวัติอบรม
• ปริญญาตรี (International Management)
Boston University, USA
• ปริญญาโท (Finance)
Marshall University, USA
• ปริญญาเอก (Finance)
University of Mississippi , USA
• หลักสูตร DCP 3/2000,
หลักสูตร DCP Refresher 2/2009
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
• หลักสูตร “Government Debt Monitoring

System” โดยธนาคารโลก (World Bank)
• หลักสูตร“Global Trend and Public Enterprise
Reform” Harvard University สหรัฐอเมริกา
• หลักสูตร“Awareness, Vision, Imagination,
Responsibility, Action (AVIRA)”
สถาบัน INSEAD ประเทศฝรั ่งเศส
• หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการ
ตลาดทุน (วตท.) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
หมายเหตุ : (1) ระบุเฉพาะตาแหน่ งในคณะกรรมการบริษทั ฯ และตาแหน่ งประธานคณะกรรมการชุดย่อย

ร้อยละ ควำมสัมพันธ์
กำรถือ ทำงครอบครัว
หุ้น ระหว่ำงผูบ้ ริ หำร
ไม่ม ี
ไม่ม ี

ช่วงเวลำ

ประวัติกำรทำงำน
ตำแหน่ งที่สำคัญอื่นๆ ในปัจจุบนั

ชื่อหน่ วยงำน/บริ ษทั /ประเภทธุรกิ จ

2557 - ปจั จุบนั

1. บริ ษทั จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
กรรมการ
ประธานกรรมการ
2. บริ ษทั หรือหน่ วยงำนอื่นๆ
ปลัดกระทรวงพลังงาน

2556 - 2557
2557 - 2557
2556 - 2557
2553 - 2557
2553 - 2556
2554 - 2555
2553 - 2554
2552 - 2553
2552 - 2553
2552 - 2553

ประสบกำรณ์ ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
สานักนายกรัฐมนตรี
กรรมการ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
กรรมการ
บริษทั พีทที ี โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ปลัดกระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง
ประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล
สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กระทรวงการคลัง
ประธานกรรมการ
บริษทั ทีโอที จากัด (มหาชน)
อธิบดีกรมสรรพสามิต
กระทรวงการคลัง
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษทั ปตท. เคมิคอล จากัด (มหาชน)
กรรมการ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)

2557 - ปจั จุบนั
2557 - ปจั จุบนั

ส่วนที่ 3-A1 หน้าที่ 1

บริษทั ปตท. จากัด (มหาชน)
ธนาคาร กรุงไทย จากัด (มหาชน)
กระทรวงพลังงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
(1)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ ง
/วันที่ได้รบั แต่งตัง้

2. พลอำกำศเอก ตรีทศ สนแจ้ง
ได้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการ
วันที่ 5 ส.ค. 2557
ตาแหน่ งในบริษทั ฯ
- รองประธานกรรมการคนที่ 2
- กรรมการผูม้ อี านาจลงนาม
- กรรมการอิสระ

แบบ 56-1

อำยุ
(ปี )

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
/ประวัติอบรม
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• วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยทหารมิวนิค สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
• หลักสูตรเสนาธิการกิจ
โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ
• วิทยาลัยเสนาธิการทหาร
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
• หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสาหรับ
นักบริหารชัน้ สูง สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน
(ปรอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

3. นำยคณิ ศ แสงสุพรรณ
56
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต
ได้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
วาระที่ 1
22 เม.ย. 2552 - 28 เม.ย. 2553
(ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาเอก เศรษฐศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
วาระที่ 2
University of Toronto, Canada
28 เม.ย. 2553 - 24 เม.ย. 2556
• หลักสูตร DAP 21/2004
วาระที่ 3
24 เม.ย. 2556 - ปจั จุบนั
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
ตาแหน่ งในบริษทั ฯ
- กรรมการผูม้ อี านาจลงนาม
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการบริหาร
หมายเหตุ : (1) ระบุเฉพาะตาแหน่ งในคณะกรรมการบริษทั ฯ และตาแหน่ งประธานคณะกรรมการชุดย่อย

ร้อยละ ควำมสัมพันธ์
กำรถือ ทำงครอบครัว
หุ้น ระหว่ำงผูบ้ ริ หำร
ไม่ม ี
ไม่ม ี

ช่วงเวลำ

ปจั จุบนั
ปจั จุบนั
ปจั จุบนั
ปจั จุบนั
2556 - 2557
2555

ไม่ม ี

ไม่ม ี
ปจั จุบนั
ปจั จุบนั
ปจั จุบนั
ปจั จุบนั

2549 - 2551

ส่วนที่ 3-A1 หน้าที่ 2

ประวัติกำรทำงำน
ตำแหน่ งที่สำคัญอื่นๆ ในปัจจุบนั

ชื่อหน่ วยงำน/บริ ษทั /ประเภทธุรกิ จ

1. บริ ษทั จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
ไม่ม ี
2. บริ ษทั หรือหน่ วยงำนอื่นๆ
ผูบ้ ญ
ั ชาการทหารอากาศ
กองทัพอากาศ
ประธานกรรมการ
บริษทั อุตสาหกรรมการบิน จากัด
สมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
สมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ
ประสบกำรณ์ ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
เสนาธิการทหารอากาศ
กองทัพอากาศ
ปลัดบัญชีทหารอากาศ
กองทัพอากาศ

1. บริ ษทั จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
2. บริ ษทั หรือหน่ วยงำนอื่นๆ
ประธานกรรมการด้านวิชาการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นการเงินการคลัง

กรรมการอิสระ

ไม่ม ี
มูลนิธสิ ถาบันวิจยั นโยบายเศรษฐกิจการคลัง
บริษทั ไทยสมายล์แอร์เวย์ จากัด
ธนาคารแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ประสบกำรณ์ ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
(1)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ ง
/วันที่ได้รบั แต่งตัง้

4. พลโท ชำตอุดม ติ ตถะสิ ริ
ได้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการ
วันที่ 27 ม.ค. 2558
ตาแหน่ งในบริษทั ฯ
กรรมการบริษทั ฯ

อำยุ
(ปี )
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แบบ 56-1
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
/ประวัติอบรม
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
• หลักสูตรหลักประจา ชุดที่ 66
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
• ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การทหาร)
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
• วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุน่ ที่ 53
• หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง รุน่ ที่ 18
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
หมายเหตุ : (1) ระบุเฉพาะตาแหน่ งในคณะกรรมการบริษทั ฯ และตาแหน่ งประธานคณะกรรมการชุดย่อย

ร้อยละ ควำมสัมพันธ์
กำรถือ ทำงครอบครัว
หุ้น ระหว่ำงผูบ้ ริ หำร
ไม่ม ี
ไม่ม ี

ช่วงเวลำ

ปจั จุบนั
ปจั จุบนั
ปจั จุบนั
2556
2554
2553

ส่วนที่ 3-A1 หน้าที่ 3

ประวัติกำรทำงำน
ตำแหน่ งที่สำคัญอื่นๆ ในปัจจุบนั

ชื่อหน่ วยงำน/บริ ษทั /ประเภทธุรกิ จ

1. บริ ษทั จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
ไม่ม ี
2. บริ ษทั หรือหน่ วยงำนอื่นๆ
รองเสนาธิการทหารบก
กองบัญชาการกองทัพบก
สมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ
กรรมการ
การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค
ประสบกำรณ์ ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
กรรมการ ผูอ้ านวยการใหญ่
สถานีวทิ ยุโทรทัศน์ กองทัพบก
ปลัดบัญชีทหารบก
รองปลัดบัญชีทหารบก

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
(1)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ ง
/วันที่ได้รบั แต่งตัง้

5. นำยพงษ์ภำณุ เศวตรุนทร์
ได้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการ
วันที่ 20 ธ.ค. 2556
ตาแหน่ งในบริษทั ฯ
- กรรมการบริษทั ฯ
- ประธานคณะกรรมการ
กิจการสัมพันธ์

อำยุ
(ปี )

แบบ 56-1
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
/ประวัติอบรม

• Bachelor of Commerce (Economics) ,
University of Auckland , New Zealand
• Master of Art (Economics), Northwestern
University , USA
• หลักสูตร DCP 17/2002, หลักสูตร FSD 2/2008,
หลักสูตร RCP 21/2009 , หลักสูตร FGP 7/2003
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
• วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 2548
• สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุน่ ที่ 1
• ผูบ้ ริหารกระบวนการยุตธิ รรมระดับสูง รุน่ ที่ 15
• ผูบ้ ริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุน่ ที่ 5
สถาบันวิทยาการการค้า
• สถาบันพัฒนากรรมการ (Institute of Directors)
• Advanced Management Program, Harvard
Business Program
• สถาบันพัฒนากรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง
ภาครัฐ รุน่ ที่ 6 (PDI Public Director Institute)
• Financial Institutions Governance Program
หมายเหตุ : (1) ระบุเฉพาะตาแหน่ งในคณะกรรมการบริษทั ฯ และตาแหน่ งประธานคณะกรรมการชุดย่อย
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ร้อยละ ควำมสัมพันธ์
กำรถือ ทำงครอบครัว
หุ้น ระหว่ำงผูบ้ ริ หำร
ไม่ม ี
ไม่ม ี

ช่วงเวลำ

ปจั จุบนั
2554 - ปจั จุบนั
2554 - ปจั จุบนั
2552 - ปจั จุบนั
2551 - ปจั จุบนั

2553 - 2554
2552 - 2553

ส่วนที่ 3-A1 หน้าที่ 4

ประวัติกำรทำงำน
ตำแหน่ งที่สำคัญอื่นๆ ในปัจจุบนั
1. บริ ษทั จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
กรรมการ
กรรมการ
2. บริ ษทั หรือหน่ วยงำนอื่นๆ
รองปลัดกระทรวงการคลัง
กรรมการ
กรรมการ

อธิบดีกรมสรรพสามิต
อธิบดีกรมบัญชีกลาง

ชื่อหน่ วยงำน/บริ ษทั /ประเภทธุรกิ จ

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
บริษทั ฝาจีบ จากัด (มหาชน)
กระทรวงการคลัง
บริษทั ไทยศรีประกันภัย จากัด
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ประสบกำรณ์ ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
กรมสรรพสามิต
กรมบัญชีกลาง

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
(1)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ ง
/วันที่ได้รบั แต่งตัง้

6. พลอำกำศโท ภักดี แสง-ชูโต
ได้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการ
วันที่ 30 ธ.ค. 2557
ตาแหน่ งในบริษทั ฯ
กรรมการบริษทั ฯ

อำยุ
(ปี )
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แบบ 56-1
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
/ประวัติอบรม
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต

ร้อยละ ควำมสัมพันธ์
กำรถือ ทำงครอบครัว
หุ้น ระหว่ำงผูบ้ ริ หำร
ไม่ม ี
ไม่ม ี

สาขาวิศวกรรมอากาศยาน
โรงเรียนนายเรืออากาศ

ช่วงเวลำ

ประวัติกำรทำงำน
ตำแหน่ งที่สำคัญอื่นๆ ในปัจจุบนั

1. บริ ษทั จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
2. บริ ษทั หรือหน่ วยงำนอื่นๆ
ก.ค. 2554 -ปจั จุบนั ประจาสานักพระราชวังพิเศษ
(รองหัวหน้า สานักงานราชเลขานุ การ
ในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร)

ชื่อหน่ วยงำน/บริ ษทั /ประเภทธุรกิ จ

ไม่ม ี
สานักพระราชวัง

ประสบกำรณ์ ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ั ชาการสานักงานผูบ้ งั คับบัญชา
เม.ย. 49 - ก.ค. 54 รองผูบ้ ญ
สานักบัญชาการทหารสูงสุด กองบัญชาการกองทัพไทย
หน่ วยถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์
7. นำยรังสรรค์ ศรีวรศำสตร์
ได้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการ
วันที่ 29 เม.ย. 2557
ตาแหน่ งในบริษทั ฯ
- กรรมการบริษทั ฯ
- ประธานคณะกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน

59

• บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)

มหาวิทยาลัยรามคาแหง
• นิตศิ าสตรบัณฑิต (นิตศิ าสตร์)

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หลักสูตร DCP 81/2006, หลักสูตร SFE 2/2008
หลักสูตร Re DCP 1/2008, หลักสูตร FND 39/2008
หลักสูตร ACP 26/2009, หลักสูตร RCP 28/2012,
หลักสูตร FGP 7/2013
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
หมายเหตุ : (1) ระบุเฉพาะตาแหน่ งในคณะกรรมการบริษทั ฯ และตาแหน่ งประธานคณะกรรมการชุดย่อย

ไม่ม ี

ไม่ม ี
มิ.ย. 56 - ปจั จุบนั
ก.ย. 57 - ปจั จุบนั
ต.ค. 56 - ปจั จุบนั
ต.ค.55 - ต.ค.56
2553 - 2555
2552 - 2553

ส่วนที่ 3-A1 หน้าที่ 5

1. บริ ษทั จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
ประธานกรรมการ
กรรมการ/ประธานกรรมการกาหนดค่าตอบแทน

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
บริษทั ปตท. จากัด (มหาชน)

2. บริ ษทั หรือหน่ วยงำนอื่นๆ
ปลัดกระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง
ประสบกำรณ์ ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่ม
กระทรวงการคลัง
ภารกิจด้านรายได้
อธิบดีกรมบัญชีกลาง
กระทรวงการคลัง
ผูต้ รวจราชการกระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
(1)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ ง
/วันที่ได้รบั แต่งตัง้
8. นำยรัฐพล ภักดีภมู ิ
ได้รบั แต่งตัง้ เป็นกรรมการ
วันที่ 5 ส.ค. 2557
ตาแหน่งในบริษทั ฯ
กรรมการอิสระ

อำยุ
(ปี )

แบบ 56-1
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
/ประวัติอบรม

• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เครือ่ งกล)
University of Colorado, Boulder, USA
• MBA (การตลาดและธุรกิจระหว่างประเทศ)
Sasin Graduate Institute of Business Administration
• ปริญญาโท Executive Master's in International
Logistics and Supply Chain Strategy,
Georgia Institute of Technology, Atlanta, USA
• Executive Program in General Management,
Strategies for Sustainable Business MIT Sloan
School of Management, USA
• หลักสูตร DCP 52/2004
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
• หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยสาหรับนักบริหารระดับสูงรุน่ ที่ 13
(ป.ป.ร. 13) สถาบันพระปกเกล้า
• สมาชิกหน่วยฝึกการบินพลเรือนกองทัพอากาศ
รุน่ ที่ 65 (ทอ. 65) หน่วยฝึกการบินพลเรือน
กองทัพอากาศ
• หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน
รุน่ ที่ 1 (ว.พ.น. 1) สถาบันวิทยาการพลังงาน
• หลักสูตรกฎหมายปกครองสาหรับผูบ้ ริหาร
ระดับสูง (กปส.) รุน่ ที่ 1 สานักงานศาลปกครอง
• หลักสูตรการบริหารจัดการความมันคงแห่
่
งชาติ
(บมช.) รุน่ ที่ 5 สานักข่าวกรองแห่งชาติ
• 2013 Southeast Asia Regional Program Fellows,
Eisenhower Fellowships
หมายเหตุ : (1) ระบุเฉพาะตาแหน่งในคณะกรรมการบริษทั ฯ และตาแหน่งประธานคณะกรรมการชุดย่อย
47

ร้อยละ ควำมสัมพันธ์
กำรถือ ทำงครอบครัว
หุ้น ระหว่ำงผูบ้ ริ หำร
ไม่ม ี
ไม่ม ี

ช่วงเวลำ

2557- ปจั จุบนั

2557 - ปจั จุบนั
ปจั จุบนั
2554 - ปจั จุบนั
ส.ค. 57 - ปจั จุบนั

ประวัติกำรทำงำน
ตำแหน่ งที่สำคัญอื่นๆ ในปัจจุบนั
1. บริ ษทั จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
2. บริ ษทั หรือหน่ วยงำนอื่นๆ
ประธานกรรมการบริหารและ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
อนุกรรมการกาหนดผลตอบแทน
อนุกรรมการพัฒนาธุรกิจ
อนุกรรมการกากับดูแลกิจการทีด่ ี

ชื่อหน่ วยงำน/บริ ษทั /ประเภทธุรกิ จ

บริษทั กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน)

บริษทั เจเนอรัล อิเลคทรอนิค คอมเมอร์ซ
เซอร์วสิ เซส จากัด
บริษทั สหชาติเศรษฐกิจ จากัด
บริษทั ดีเอ็กซ์อนิ โนเวชัน่ จากัด
บริษทั ไปรษณียไ์ ทย จากัด

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2543 - ปจั จุบนั
2533 - ปจั จุบนั

ส่วนที่ 3-A1 หน้าที่ 6

ประธานกรรมการ
กรรมการบริหาร

บริษทั เอสเอฟจี จากัด (มหาชน)
บริษทั เอสเค มิเนอรัลส์ จากัด

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
(1)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ ง
/วันที่ได้รบั แต่งตัง้

9. นำยวิ รไท สันติ ประภพ
ได้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการ
วันที่ 28 ส.ค. 2557
ตาแหน่ งในบริษทั ฯ
กรรมการอิสระ

อำยุ
(ปี )
45

แบบ 56-1
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
/ประวัติอบรม
• เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• A.M. in Economics,
Harvard University, Cambridge, MA, USA
• Ph.D. in Economics,
Harvard University, Cambridge, MA, USA
• Corporate Strategy Executive Education Program,
Sloan School M.I.T., USA
• หลักสูตร DAP 63/2007, หลักสูตร DCP 194/2014
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
• ประกาศนียบัตรหลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง
รุน่ ที่ 4/2550 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)

ร้อยละ ควำมสัมพันธ์
กำรถือ ทำงครอบครัว
หุ้น ระหว่ำงผูบ้ ริ หำร
ไม่ม ี
ไม่ม ี

ช่วงเวลำ

ปจั จุบนั
ปจั จุบนั
ปจั จุบนั
ปจั จุบนั
ปจั จุบนั

2552 - 2556

ประวัติกำรทำงำน
ตำแหน่ งที่สำคัญอื่นๆ ในปัจจุบนั
1. บริ ษทั จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
กรรมการ
2. บริ ษทั หรือหน่ วยงำนอื่นๆ
ทีป่ รึกษา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ชื่อหน่ วยงำน/บริ ษทั /ประเภทธุรกิ จ

บริษทั กรุงเทพดุสติ เวชการ จากัด (มหาชน)
สถาบันวิจยั เพือ่ การพัฒนาประเทศไทย
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
บริษทั อักษรเอ็ดดูเคชั ่น จากัด

ประสบกำรณ์ ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
รองผูจ้ ดั การ หัวหน้าสายงานวางแผน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กลยุทธ์องค์กร

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หมายเหตุ : (1) ระบุเฉพาะตาแหน่ งในคณะกรรมการบริษทั ฯ และตาแหน่ งประธานคณะกรรมการชุดย่อย

ส่วนที่ 3-A1 หน้าที่ 7

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
(1)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ ง
/วันที่ได้รบั แต่งตัง้

อำยุ
(ปี )

10. นำยวีระวงค์ จิ ตต์มิตรภำพ
ได้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการ
วาระที่ 1
22 เม.ย. 2552 - 28 เม.ย. 2553
วาระที่ 2
28 เม.ย. 2553 - 24 เม.ย. 2556
วาระที่ 3
24 เม.ย. 2556 - 1 ก.ค. 2557
วาระที่ 4
28 ส.ค.2557 - ปจั จุบนั
ตาแหน่งในบริษทั ฯ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการอิสระ
- ประธานคณะกรรมการ
ด้านกฎหมาย

56

11. พลอำกำศเอก ศิวเกียรติ์ ชเยมะ
ได้รบั แต่งตัง้ เป็นกรรมการ
วันที่ 29 เม.ย. 2557
ตาแหน่งในบริษทั ฯ
กรรมการบริษทั ฯ

58

แบบ 56-1
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
/ประวัติอบรม
• นิตศิ าสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• นิตศิ าสตรมหาบัณฑิต
University of Pennsylvania, USA
• เนติบณ
ั ฑิตไทย
สานักอบรมศึกษากฎหมาย แห่งเนติบณ
ั ฑิตยสภา
• หลักสูตร DCP /2000, ลักสูตร EDC 1/2012
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
• หลักสูตร วตท. รุน่ ที่ 12

ร้อยละ ควำมสัมพันธ์
กำรถือ ทำงครอบครัว
หุ้น ระหว่ำงผูบ้ ริ หำร
ไม่ม ี
ไม่ม ี

ช่วงเวลำ

ปจั จุบนั
ปจั จุบนั
ปจั จุบนั
ปจั จุบนั
ปจั จุบนั

2556 - 2557
2555 - 2557
2554 - 2556
2552 - 2556
2550 - 2554
2549 - 2557

• หลักสูตร เสนาธิการกิจ รุน่ ที่ 35
โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ปี 2549
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• หลักสูตรวิทยาลัยเสนาธิการทหาร รุน่ ที่ 38
วิทยาลัยเสนาธิการทหาร
• หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ
ร่วมเอกชน รุน่ ที่ 21
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
หมายเหตุ : (1) ระบุเฉพาะตาแหน่ งในคณะกรรมการบริษทั ฯ และตาแหน่ งประธานคณะกรรมการชุดย่อย

ไม่ม ี

ไม่ม ี
ต.ค. 2557 - ปจั จุบนั
ปจั จุบนั
เม.ย. 2557
ต.ค. 2556
ต.ค. 2555
ต.ค. 2552

ส่วนที่ 3-A1 หน้าที่ 8

ประวัติกำรทำงำน
ตำแหน่ งที่สำคัญอื่นๆ ในปัจจุบนั
1. บริ ษทั จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
กรรมการและกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล
กรรมการและประธานกรรมการสรรหา
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
2. บริ ษทั หรือหน่ วยงำนอื่นๆ
ทนายความ
กรรมการ

ชื่อหน่ วยงำน/บริ ษทั /ประเภทธุรกิ จ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
บริษทั ไทยพาณิชย์ประกันชีวติ จากัด (มหาชน)
บริษทั เบอร์ล่ี ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน)

บริษทั วีระวงค์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จากัด
บริษทั Frasers Centrepoint Limited
(ประเทศสิงค์โปร์)
ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
กรรมการ
บริษทั Frasers and Neave, Limited, Singapore
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
บริษทั แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตด้ี เี วลลอปเม้นท์
จากัด (มหาชน)
กรรมการ
บริษทั ไมเนอร์อนิ เตอร์เนชันแนล
่
จากัด (มหาชน)
กรรมการ
บริษทั สายการบินนกแอร์ จากัด (มหาชน)
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
บริษทั อาหารสยาม จากัด (มหาชน)
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
บริษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จากัด (มหาชน)
1. บริ ษทั จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
ไม่ม ี
2. บริ ษทั หรือหน่ วยงำนอื่นๆ
ผูช้ ่วยผูบ้ ญ
ั ชาการทหารอากาศ
กองทัพอากาศ
สมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ
ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ผูท้ รงคุณวุฒพิ เิ ศษกองทัพอากาศ
กองทัพอากาศ
รองเสนาธิการทหารอากาศ
กองทัพอากาศ
ผูช้ ่วยเสนาธิการทหารอากาศ ฝา่ ยกาลังพล
กองทัพอากาศ
ผูบ้ ญ
ั ชาการโรงเรียนการบิน
กองทัพอากาศ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
(1)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ ง
/วันที่ได้รบั แต่งตัง้

12. นำยสมเกียรติ ศิ ริชำติ ไชย
ได้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการ
วันที่ 28 ส.ค. 2557
ตาแหน่ งในบริษทั ฯ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

อำยุ
(ปี )
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แบบ 56-1
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
/ประวัติอบรม
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• MBA (Finance)
The Wharton Graduate School of Business
Administration, University of Pennsylvania, PA.,
USA
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน
(ปรอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง
สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ร้อยละ ควำมสัมพันธ์
กำรถือ ทำงครอบครัว
หุ้น ระหว่ำงผูบ้ ริ หำร
ไม่ม ี
ไม่ม ี

ช่วงเวลำ

ปจั จุบนั
ปจั จุบนั

ปจั จุบนั

ปจั จุบนั
ปจั จุบนั

ประวัติกำรทำงำน
ตำแหน่ งที่สำคัญอื่นๆ ในปัจจุบนั
1. บริ ษทั จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
กรรมการและ
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการ
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ งองค์การ
และรองประธานคณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน
กรรมการ กรรมการอานวยการบริหาร และ
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
2. บริ ษทั หรือหน่ วยงำนอื่นๆ
กรรมการ
หัวหน้าคณะทีป่ รึกษาของคณะกรรมการ
ทรัพยากรบุคคล

ชื่อหน่ วยงำน/บริ ษทั /ประเภทธุรกิ จ

ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
บริษทั เมืองไทยประกันชีวติ จากัด (มหาชน)

บริษทั เมืองไทยประกันภัย จากัด (มหาชน)

บริษทั เมืองไทย กรุป๊ โฮลดิ้ง จากัด
สภากาชาดไทย

ประสบกำรณ์ ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ประธานกรรมการ
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิกรไทย จากัด
ประธานกรรมการ
บริษทั ศูนย์วจิ ยั กสิกรไทย จากัด
รองกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
สมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งองค์การ ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ
บริษทั หลักทรัพย์กสิกรไทย จากัด (มหาชน)
เลขานุ การคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและ
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
กาหนดอัตราค่าตอบแทน
เม.ย. 2548 - ส.ค. 2553 รองกรรมการผูจ้ ดั การ ผูบ้ ริหารสายงาน
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
ทรัพยากรบุคคล

2554 - 2555
2554 - 2555
2553 - มี.ค. 2556
2553 - มี.ค. 2556
ม.ค. 2552 - ธ.ค. 2552
2548 - 2553

หมายเหตุ : (1) ระบุเฉพาะตาแหน่ งในคณะกรรมการบริษทั ฯ และตาแหน่ งประธานคณะกรรมการชุดย่อย

ส่วนที่ 3-A1 หน้าที่ 9

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
(1)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ ง
/วันที่ได้รบั แต่งตัง้

13. นำงสร้อยทิ พย์ ไตรสุทธิ์
ได้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการ
วันที่ 5 ส.ค. 2557
ตาแหน่ งในบริษทั ฯ
กรรมการบริษทั ฯ

อำยุ
(ปี )
60

แบบ 56-1
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
/ประวัติอบรม
• ศิลปศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• นิตศิ าสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• วารสารศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• หลักสูตร DCP 88/2007, หลักสูตร ACP 26/2009
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. รุน่ ที่ 45)
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง รุน่ ที่ 15
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจ
อุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ. 1)
• หลักสูตรนักบริหารการยุตธิ รรมทางปกครอง
ระดับสูง (บยป. 5)

ร้อยละ ควำมสัมพันธ์
กำรถือ ทำงครอบครัว
หุ้น ระหว่ำงผูบ้ ริ หำร
ไม่ม ี
ไม่ม ี

ช่วงเวลำ

ประวัติกำรทำงำน
ตำแหน่ งที่สำคัญอื่นๆ ในปัจจุบนั

1. บริ ษทั จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
2. บริ ษทั หรือหน่ วยงำนอื่นๆ
ก.ค. 2557 - ปจั จุบนั ปลัดกระทรวงคมนาคม
ปจั จุบนั
กรรมการ
ปจั จุบนั
กรรมการ

ชื่อหน่ วยงำน/บริ ษทั /ประเภทธุรกิ จ

ไม่ม ี
กระทรวงคมนาคม
การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย
บริษทั ไทยสมายล์แอร์เวย์ จากัด

ประสบกำรณ์ ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
กระทรวงคมนาคม
ก.ค. 2555 - มิ.ย. 2557 รองปลัดกระทรวงคมนาคม
กระทรวงคมนาคม
มิ.ย. 2551 - ก.ค. 2555 ผูอ้ านวยการสานักงานนโยบายและ
แผนการขนส่งและจราจร

หมายเหตุ : (1) ระบุเฉพาะตาแหน่ งในคณะกรรมการบริษทั ฯ และตาแหน่ งประธานคณะกรรมการชุดย่อย

ส่วนที่ 3-A1 หน้าที่ 10

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
(1)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ ง
/วันที่ได้รบั แต่งตัง้

อำยุ
(ปี )

14. พลอำกำศเอก หม่อมหลวง
สุปรีชำ กมลำศน์
ได้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการ
วาระที่ 1
12 ต.ค.2554-25 เม.ย. 2555
วาระที่ 2
25 เม.ย. 2555-ปจั จุบนั
ตาแหน่ งในบริษทั ฯ
- กรรมการผูม้ อี านาจลงนาม
- กรรมการอิสระ

62

15. นำยจรัมพร โชติ กเสถียร
ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ น
กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
วันที่ 4 ธ.ค. 2557
ได้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการ
วันที่ 27 ม.ค. 2558
ตาแหน่ งในบริษทั ฯ
กรรมการบริษทั ฯ และ
กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่

57

แบบ 56-1
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
/ประวัติอบรม
• ปริญญาตรี วิศวกรรมอากาศยาน

ร้อยละ ควำมสัมพันธ์
กำรถือ ทำงครอบครัว
หุ้น ระหว่ำงผูบ้ ริ หำร
ไม่ม ี
ไม่ม ี

โรงเรียนนายเรืออากาศ รุน่ ที่ 17
• โรงเรียนนายทหารชัน้ ผูบ้ งั คับฝูง รุน่ ที่ 46
• โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ รุน่ ที่ 30
• วิทยาลัยการทัพอากาศ รุน่ ที่ 29
• วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุน่ ที่ 46
• หลักสูตร DAP 54/2006
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)

ช่วงเวลำ

ปจั จุบนั

2554
2551
2550

• ปริญญาตรี สาขา Electrical Engineering and
Computer Science, Massachusetts Institute
of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัย Harvard ประเทศสหรัฐอเมริกา
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน
(ปรอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปี 2547
• หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง รุน่ ที่ 11
สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)

• หลักสูตร DCP รุน่ 185/2557
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)

ไม่ม ี

ไม่ม ี
ปจั จุบนั
ปจั จุบนั

ประวัติกำรทำงำน
ตำแหน่ งที่สำคัญอื่นๆ ในปัจจุบนั
1. บริ ษทั จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
2. บริ ษทั หรือหน่ วยงำนอื่นๆ
ข้าราชการบานาญ

ชื่อหน่ วยงำน/บริ ษทั /ประเภทธุรกิ จ

ไม่ม ี
กระทรวงกลาโหม

ประสบกำรณ์ ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ประธานคณะทีป่ รึกษา
กองบัญชาการกองทัพไทย
่
หัวหน้านายทหารฝายเสนาธิการ
กองบัญชาการกองทัพไทย
ประจาผูบ้ ญ
ั ชาการทหารสูงสุด
รองผูบ้ ญ
ั ชาการ
กองบัญชาการยุทธทางอากาศ
1. บริ ษทั จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
2. บริ ษทั หรือหน่ วยงำนอื่นๆ
กรรมการ
กรรมการ

ไม่ม ี
มูลนิธศิ กึ ษาพัฒน์
มูลนิธวิ จิ ยั เทคโนโลยีสารสนเทศ

ประสบกำรณ์ ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นโยบายสถาบันการเงิน (กนส) ธนาคารแห่งประเทศไทย
บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด

2553 - 2557
2554
2553

กรรมการและผูจ้ ดั การ
คณะกรรมการ
ประธานกรรมการ

2553
2553
2553
2551 - 2553

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
รองผูจ้ ดั การใหญ่และ Chief Information Officer

บริษทั สานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จากัด
บริษทั เซ็ตเทรด ดอท คอม จากัด
บริษทั แฟมิล่ี โนฮาว จากัด
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)

หมายเหตุ : (1) ระบุเฉพาะตาแหน่ งในคณะกรรมการบริษทั ฯ และตาแหน่ งประธานคณะกรรมการชุดย่อย

ส่วนที่ 3-A1 หน้าที่ 11

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
(1)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ ง
/วันที่ได้รบั แต่งตัง้

16. เรืออำกำศเอก มนตรี จำเรียง
ได้รบั แต่งตัง้ วันที่ 9 ก.ย. 2557
ตาแหน่ งในบริษทั ฯ
- รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
สายกลยุทธ์องค์กรและพัฒนา
อย่างยังยื
่ น

อำยุ
(ปี )
57

แบบ 56-1
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
/ประวัติอบรม
• วิทยาศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครือ่ งกล
โรงเรียนนายเรืออากาศ
• ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบนั ฑิต กิตติมศักดิ ์
สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก
• Mini MBA (SASIN)
• Intensive Professional Program (NIDA)

ร้อยละ ควำมสัมพันธ์
กำรถือ ทำงครอบครัว
หุ้น ระหว่ำงผูบ้ ริ หำร
0.000029
ไม่ม ี

ช่วงเวลำ

ปจั จุบนั
ปจั จุบนั
ปจั จุบนั
2553 - 2557

ประวัติกำรทำงำน
ตำแหน่ งที่สำคัญอื่นๆ ในปัจจุบนั
1. บริ ษทั จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
กรรมการ
กรรมการ
2. บริ ษทั หรือหน่ วยงำนอื่นๆ
กรรมการ

ชื่อหน่ วยงำน/บริ ษทั /ประเภทธุรกิ จ

บริษทั สายการบินนกแอร์ จากัด (มหาชน)
บริษทั บริการเชือ้ เพลิงการบินกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
บริษทั ไทยสมายล์แอร์เวย์ จากัด

ประสบกำรณ์ ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ ฝา่ ยช่าง
บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

• Pilot Recruitment License (IATA), Miami USA
• หลักสูตรการกากับดูแลกิจการสาหรับกรรมการ
และผูบ้ ริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและ
องค์การมหาชน สถาบันพระปกเกล้า

• หลักสูตร "Leadership Succession

Program"

มูลนิธสิ ถาบันวิจยั และพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)
จัดตัง้ โดยสานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
(สคร.) กระทรวงการคลัง

• หลักสูตร Anti-Corruption For
Executive Program (ACEP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)

• หลักสูตร Business Leader Development Program
University Of Oxford, UK.

ส่วนที่ 3-A1 หน้าที่ 12

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
(1)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ ง
/วันที่ได้รบั แต่งตัง้

อำยุ
(ปี )

17. นำวำอำกำศตรี อัษฎำวุธ
วัฒนางกูร
ได้รบั แต่งตัง้ วันที่ 13 พ.ย. 2555
ตาแหน่ งในบริษทั ฯ
- รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
สนับสนุ นการถวายบินแก่องค์
ประธานศูนย์สนับสนุ นการ
ปฏิบตั กิ าร

55

แบบ 56-1
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
/ประวัติอบรม

•

Diplom Prufung Bauingenieurwesen
(Master Degree Level), Civil Engineering,
Hochschule Der Bundeswehr Muenchen, Germany

ร้อยละ ควำมสัมพันธ์
กำรถือ ทำงครอบครัว
หุ้น ระหว่ำงผูบ้ ริ หำร
0.000064

ช่วงเวลำ

ไม่ม ี
ปจั จุบนั

2555
2553 - 2555
2551 - 2553

ส่วนที่ 3-A1 หน้าที่ 13

ประวัติกำรทำงำน
ตำแหน่ งที่สำคัญอื่นๆ ในปัจจุบนั
1. บริ ษทั จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
2. บริ ษทั หรือหน่ วยงำนอื่นๆ
ประธานกรรมการ

ชื่อหน่ วยงำน/บริ ษทั /ประเภทธุรกิ จ

ไม่ม ี
บริษทั ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จากัด

ประสบกำรณ์ ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ สายมาตรฐาน
บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
ความปลอดภัยและพัฒนาทรัพยากรการบิน
รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ สายปฏิบตั กิ าร บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
ผูอ้ านวยการใหญ่ ฝา่ ยพัฒนาทรัพยากรการบิน บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
(1)

แบบ 56-1

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ ง
/วันที่ได้รบั แต่งตัง้

อำยุ
(ปี )

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
/ประวัติอบรม

18. เรืออำกำศเอก กนก ทองเผือก
ได้รบั แต่งตัง้ วันที่ 9 ก.ย. 57
ตาแหน่งในบริษทั ฯ
- รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
สายทรัพยากรบุคคลและกากับ
กิจกรรมองค์กร
- รักษาการ ผูอ้ านวยการใหญ่
ฝา่ ยทรัพยากรบุคคล
- รักษาการ ผูอ้ านวยการใหญ่
ฝา่ ยพัฒนาและฝึ กอบรมบุคลากร
- รักษาการ ผูอ้ านวยการใหญ่
ฝา่ ยกฎหมาย
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• นิตศิ าสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง
• รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• หลักสูตร UCLA Extension Executive Management
Program 2005, University Of California, Los Angeles
USA
• หลักสูตร DCP (DCP Segment 1-6), หลักสูตร DAP,
หลักสูตร DCG
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
• หลักสูตร Public Procurement Training System,
International Trade Centre (Phase 1-2) UNCTAD/WTO
• หลักสูตร Corporate Secretary Development Program
รุน่ ที่ 9 สมาคมบริษทั จดทะเบียน
• หลักสูตร Executive Development for Competitiveness
โครงการ Executive Program จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
• หลักสูตรธรรมาภิบาลของผูบ้ ริหารระดับกลางสาหรับ
หน่วยงานด้านกฎหมายในภาครัฐและเอกชน รุน่ ที่ 1
สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตรการบริหารการจัดการภาครัฐร่วมเอกชน รุน่ ที่ 1
สานักงานตารวจแห่งชาติ
• หลักสูตรผูบ้ ริหารกระบวนการยุตธิ รรมระดับสูง รุน่ ที่ 14
สถาบันพัฒนาข้าราชการฝา่ ยตุลาการศาลยุตธิ รรม
• หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตระดับสูง รุน่ ที่ 4 สถาบันการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ สัญญา ธรรมศักดิ ์

ร้อยละ ควำมสัมพันธ์
กำรถือ ทำงครอบครัว
หุ้น ระหว่ำงผูบ้ ริ หำร
0.000041
ไม่ม ี

ช่วงเวลำ

ปจั ุบนั
ปจั ุบนั

2555 - 2557
2554 - 2555
2553 - 2554

ส่วนที่ 3-A1 หน้าที่ 14

ประวัติกำรทำงำน
ตำแหน่ งที่สำคัญอื่นๆ ในปัจจุบนั
1. บริ ษทั จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
2. บริ ษทั หรือหน่ วยงำนอื่นๆ
ประธานกรรมการ
กรรมการ

ชื่อหน่ วยงำน/บริ ษทั /ประเภทธุรกิ จ

ไม่ม ี
บริษทั วิงสแปนเซอร์วสิ เซส จากัด
บริษทั ไทยไฟลท์เทรนนิง่ จากัด

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ผูอ้ านวยการใหญ่ ฝา่ ยพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
ผูอ้ านวยการใหญ่ ฝา่ ยบริหารทรัพยากรบุคคล
บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
ผูอ้ านวยการ ฝา่ ยบริหารงานประชุม
บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
(1)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ ง
/วันที่ได้รบั แต่งตัง้

อำยุ
(ปี )

19. เรืออำกำศโท สุรพล
อิ ศรำงกูร ณ อยุธยำ
ได้รบั แต่งตัง้ วันที่ 9 ก.ย. 57
ตาแหน่ งในบริษทั ฯ
- รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
สายการพาณิชย์

59

แบบ 56-1
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
/ประวัติอบรม
• วิทยาศาสตรบัณฑิต

ร้อยละ ควำมสัมพันธ์
กำรถือ ทำงครอบครัว
หุ้น ระหว่ำงผูบ้ ริ หำร
0.00016
ไม่ม ี

ช่วงเวลำ

ปจั จุบนั

โรงเรียนนายเรืออากาศ
• การจัดการมหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปจั จุบนั
ปจั จุบนั

2554 - 2557
2552- 2554
20. เรืออำกำศโท เฉลิ มพล อิ นทรวงศ์

ได้รบั แต่งตัง้ วันที่ 9 ก.ย. 57
ตาแหน่ งในบริษทั ฯ
- รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
ฝา่ ยช่าง
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• วิทยาศาสตรบัณฑิต (ทอ.) วิศวกรรมเครือ่ งกล
โรงเรียนนายเรืออากาศ
• รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการ
สาหรับนักบริหาร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

0.000023

ไม่ม ี
ปจั จุบนั
ปจั จุบนั

2552 - 2557

ส่วนที่ 3-A1 หน้าที่ 15

ประวัติกำรทำงำน
ตำแหน่ งที่สำคัญอื่นๆ ในปัจจุบนั
1. บริ ษทั จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
กรรมการ
2. บริ ษทั หรือหน่ วยงำนอื่นๆ
กรรมการ
กรรมการ

ชื่อหน่ วยงำน/บริ ษทั /ประเภทธุรกิ จ

บริษทั สายการบินนกแอร์ จากัด (มหาชน)
บริษทั ครัวการบินภูเก็ต จากัด
บริษทั ไทยสมายล์แอร์เวย์ จากัด

ประสบกำรณ์ ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
่
กรรมการผูจ้ ดั การ ฝายครัวการบิน
บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
ผูอ้ านวยการ ฝา่ ยวางแผนการตอบสนอง
บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
ภาวะฉุ กเฉินและวิกฤติ
1. บริ ษทั จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
กรรมการ
บริษทั บริการเชือ้ เพลิงการบินกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
2. บริ ษทั หรือหน่ วยงำนอื่นๆ
กรรมการ
บริษทั ดอนเมืองอินเตอร์เนชั ่นแนล แอร์พอร์ต
โฮเต็ล จากัด
ประสบกำรณ์ ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
่
ผูอ้ านวยการใหญ่ ฝายซ่อมบารุงอากาศยาน
บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
(1)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ ง
/วันที่ได้รบั แต่งตัง้

21. ร้อยตรี อนุสสรณ์ นำคศรีช่มุ
ได้รบั แต่งตัง้ วันที่ 9 ก.ย.2557
ตาแหน่ งในบริษทั ฯ
- รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
หน่ วยธุรกิจบริการการบิน
- รักษาการ กรรมการผูจ้ ดั การ
ฝา่ ยบริการอุปกรณ์ภาคพืน้

อำยุ
(ปี )
59

แบบ 56-1
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
/ประวัติอบรม
• Bachelor of Science, Mechanical Engineering,
Mapua Institute of Technology, Philippines
• Master of Science, Mechanical Engineering,
Oklahoma State University, United States
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ร้อยละ ควำมสัมพันธ์
กำรถือ ทำงครอบครัว
หุ้น ระหว่ำงผูบ้ ริ หำร
ไม่ม ี
ไม่ม ี

ช่วงเวลำ

ประวัติกำรทำงำน
ตำแหน่ งที่สำคัญอื่นๆ ในปัจจุบนั

ปจั จุบนั

1. บริ ษทั จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
กรรมการ

ปจั จุบนั
ปจั จุบนั

2. บริ ษทั หรือหน่ วยงำนอื่นๆ
กรรมการ
ประธานกรรมการ

ชื่อหน่ วยงำน/บริ ษทั /ประเภทธุรกิ จ

บริษทั โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) จากัด
(มหาชน)
บริษทั วิงสแปนเซอร์วสิ เซส จากัด
บริษทั ดอนเมืองอินเตอร์เนชั ่นแนล แอร์พอร์ต
โฮเต็ล จากัด

ประสบกำรณ์ ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2557
2553 – 2557
22. นำวำอำกำศตรี สถำพร เจริ ญศิริ

ได้รบั แต่งตัง้ วันที่ 1 ต.ค.2557
ตาแหน่ งในบริษทั ฯ
- รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
สายปฏิบตั กิ าร

59

• วิทยาศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอากาศยาน
โรงเรียนนายเรืออากาศ

ไม่ม ี

ไม่ม ี
ปจั จุบนั
ปจั จุบนั
ปจั จุบนั

2555 - 2557
2555
2553 - 2555

ส่วนที่ 3-A1 หน้าที่ 16

กรรมการผูจ้ ดั การ ฝา่ ยบริการอุปกรณ์ภาคพืน้

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

ผูอ้ านวยการใหญ่ ฝา่ ยบริการลานจอด
และอุปกรณ์ภาคพืน้
1. บริ ษทั จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
2. บริ ษทั หรือหน่ วยงำนอื่นๆ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
ไม่ม ี
สถาบันการบินพลเรือน
บริษทั วิทยุการบิน แห่งประเทศไทย จากัด
บริษทั ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จากัด

ประสบกำรณ์ ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ผูอ้ านวยการใหญ่ ฝา่ ยปฏิบตั กิ ารบิน
บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
ผูอ้ านวยการภารกิจพิเศษ
บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
ฝา่ ยปฏิบตั กิ ารสนับสนุ นการบิน
ผูอ้ านวยการภารกิจพิเศษ
บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
่ฝายพัฒนาทรัพยากรการบิน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
(1)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ ง
/วันที่ได้รบั แต่งตัง้

อำยุ
(ปี )

23. นำงชำริ ตำ ลีลำยุทธ
ได้รบั แต่งตัง้ วันที่ 24 ก.พ. 2557
ตาแหน่ งในบริษทั ฯ
- ผูอ้ านวยการใหญ่
ฝา่ ยบริหารงานลงทุนสัมพันธ์
- รักษาการ รองกรรมการ
ผูอ้ านวยการใหญ่
สายการเงินและการบัญชี
24. นำยปำนฑิ ต ชนะภัย
ได้รบั แต่งตัง้ วันที่ 25 ก.ค. 2557
ตาแหน่ งในบริษทั ฯ
- ทีป่ รึกษากรรมการ
ผูอ้ านวยการใหญ่

53

แบบ 56-1
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
/ประวัติอบรม
• บัญชีบณ
ั ฑิต
การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ร้อยละ ควำมสัมพันธ์
กำรถือ ทำงครอบครัว
หุ้น ระหว่ำงผูบ้ ริ หำร
0.000037
ไม่ม ี

ช่วงเวลำ

ปจั จุบนั

2551 - 2557

60

• Bachelor of Arts,
West Liberty State College, USA
• Master of Arts, International Relations
The University of Connecticut, USA
• หลักสูตร DAP 111/2008
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)

0.001629

ประวัติกำรทำงำน
ตำแหน่ งที่สำคัญอื่นๆ ในปัจจุบนั
1. บริ ษทั จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
2. บริ ษทั หรือหน่ วยงำนอื่นๆ
กรรมการ

ไม่ม ี
บริษทั วิงสแปนเซอร์วสิ เซส จากัด

ประสบกำรณ์ ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ผูอ้ านวยการใหญ่ ฝา่ ยบัญชีบริหารและงบประมาณ บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

1. บริ ษทั จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
2. บริ ษทั หรือหน่ วยงำนอื่นๆ

ไม่ม ี

ชื่อหน่ วยงำน/บริ ษทั /ประเภทธุรกิ จ

ไม่ม ี
ไม่ม ี

ประสบกำรณ์ ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
พ.ย.2555-ก.ค.2557 กรรมการผูจ้ ดั การ หน่ วยธุรกิจการบริการ
บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
ภาคพืน้ ระดับรองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
2554 - 2555
รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
สายการพาณิชย์
2552 - 2554
รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
สายทรัพยากรบุคคลและบริหารทัวไป
่

ส่วนที่ 3-A1 หน้าที่ 17

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
(1)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ ง
/วันที่ได้รบั แต่งตัง้

อำยุ
(ปี )

25. นำยธีรพล โชติ ชนำภิ บำล
ได้รบั แต่งตัง้ วันที่ 25 ก.ค. 2557
ตาแหน่ งในบริษทั ฯ
- ทีป่ รึกษากรรมการ
ผูอ้ านวยการใหญ่

57

แบบ 56-1
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
/ประวัติอบรม
• Bachelor of Arts, Maths & Economics
University College of wales, Great Britain
• Master of Science,Operations Research
University of Southampton, Great Britain

ร้อยละ ควำมสัมพันธ์
กำรถือ ทำงครอบครัว
หุ้น ระหว่ำงผูบ้ ริ หำร
0.000995
ไม่ม ี

ช่วงเวลำ

ประวัติกำรทำงำน
ตำแหน่ งที่สำคัญอื่นๆ ในปัจจุบนั
1. บริ ษทั จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
2. บริ ษทั หรือหน่ วยงำนอื่นๆ

ก.พ. - ก.ค. 2557

ชื่อหน่ วยงำน/บริ ษทั /ประเภทธุรกิ จ

ไม่ม ี
ไม่ม ี

ประสบกำรณ์ ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ สายการพาณิชย์ บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

มิ.ย. 2556 - ก.พ. 2557 รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

สายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ
มี.ค 2554 - มิ.ย. 2556 รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

สายผลิตภัณฑ์และบริการลูกค้า
2553 - 2554
2553

ผูอ้ านวยการใหญ่ ฝา่ ยพัฒนาและสนับสนุ นการ
พาณิชย์
กรรมการผูจ้ ดั การ ฝา่ ยครัวการบิน

2550 - 2553

ผูอ้ านวยการใหญ่ ฝา่ ยพัฒนาและสนับสนุ นการ

2549-2550

การพาณิชย์
ผูอ้ านวยการใหญ่ ฝา่ ยขาย

ส่วนที่ 3-A1 หน้าที่ 18

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
(1)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ ง
/วันที่ได้รบั แต่งตัง้

อำยุ
(ปี )

26. นำยดนุช บุนนำค
ได้รบั แต่งตัง้ วันที่ 25 ก.ค. 2557
ตาแหน่ งในบริษทั ฯ
-ทีป่ รึกษากรรมการ
ผูอ้ านวยการใหญ่

51

แบบ 56-1
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
/ประวัติอบรม
• Bachelor of Special Studies, Mathematics
Cornell College, USA
• Bachelor of Science in Systems Science and
Engineering Washington University at ST. Louis,
USA
• Master of Construction Management

ร้อยละ ควำมสัมพันธ์
กำรถือ ทำงครอบครัว
หุ้น ระหว่ำงผูบ้ ริ หำร
0.000052
ไม่ม ี

ช่วงเวลำ

ประวัติกำรทำงำน
ตำแหน่ งที่สำคัญอื่นๆ ในปัจจุบนั
1. บริ ษทั จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
2. บริ ษทั หรือหน่ วยงำนอื่นๆ

ชื่อหน่ วยงำน/บริ ษทั /ประเภทธุรกิ จ

ไม่ม ี
ไม่ม ี

ประสบกำรณ์ ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ก.พ. 2557 - ก.ค. 2557 รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
สายรายได้เสริมองค์กร
มิ.ย. 2556 - ก.พ. 2557 รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่

Washington University at St. Louis, USA

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

สายผลิตภัณฑ์และบริการลูกค้า
พ.ย. 2555 - มิ.ย. 2556 รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่

27. นำยนิ รฒ
ุ มณี พนั ธ์
ได้รบั แต่งตัง้ วันที่ 25 ก.ค. 2557
ตาแหน่ งในบริษทั ฯ
- ทีป่ รึกษากรรมการ
ผูอ้ านวยการใหญ่

46

• นิตศิ าสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
• 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

ไม่ม ี

สายการพาณิชย์
ก.พ. 2554 - พ.ย 2555 กรรมการผูจ้ ดั การ หน่ วยธุรกิจ
การบริการภาคพืน้
2549 - 2554
ผูอ้ านวยการใหญ่ ฝา่ ยวางแผนการตลาด
และการบริหารรายได้
1. บริ ษทั จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
2. บริ ษทั หรือหน่ วยงำนอื่นๆ

2555 - 2557

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
ไม่ม ี
ไม่ม ี

ประสบกำรณ์ ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
สายทรัพยากรบุคคลและกากับกิจกรรมองค์กร

2554 - 2555
2551 - 2554

ส่วนที่ 3-A1 หน้าที่ 19

รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
สานักเลขานุ การบริษทั ฯ
ผูอ้ านวยการใหญ่ ฝา่ ยกฎหมาย
และกากับกิจกรรมองค์กร

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
(1)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ ง
/วันที่ได้รบั แต่งตัง้

28. นำยรัช ตันตนันตำ
ได้รบั แต่งตัง้ วันที่ 1 ต.ค. 2554
ตาแหน่ งในบริษทั ฯ
- ผูอ้ านวยการใหญ่
ฝา่ ยการเงินองค์กร
29. นำงสำววนิ ดำ เดชะตุงคะ
ได้รบั แต่งตัง้ วันที่ 1 ต.ค. 2557
ตาแหน่ งในบริษทั ฯ
- ผูอ้ านวยการใหญ่
ฝา่ ยบัญชีการเงิน

อำยุ
(ปี )
45

แบบ 56-1
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
/ประวัติอบรม
• Bachelor of Science in Business Administration,
Boston University, United States
• Master of Business Administration,
The American University, United States

ร้อยละ ควำมสัมพันธ์
กำรถือ ทำงครอบครัว
หุ้น ระหว่ำงผูบ้ ริ หำร
ไม่ม ี
ไม่ม ี

ช่วงเวลำ

1. บริ ษทั จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
2. บริ ษทั หรือหน่ วยงำนอื่นๆ

2548 – 2554
59

• บัญชีบณ
ั ฑิต การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 3135 (CPA)

0.000105

ไม่ม ี
ปจั จุบนั

2551- 2557
30. นำงสุวิมล บัวเลิ ศ
ได้รบั แต่งตัง้ วันที่ 13 พ.ย. 2555
ตาแหน่ งในบริษทั ฯ
- เลขานุ การบริษทั ฯ
- ผูอ้ านวยการใหญ่
สานักเลขานุ การบริษทั

53

• ปริญญาตรีวทิ ยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโทวิทยาศาสตร์ (Microbiology)
Southern Illinois University, USA
• ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (การจัดการ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ปริญญาโทนิเทศศาสตร์ (การสื่อสาร)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ประกาศนียบัตร หลักสูตรนักบริหารระดับสูง
(ผูน้ ามีวสิ ยั ทัศน์) วิทยาลัยนักบริหาร สานักงาน ก.พ.

ไม่ม ี

ประวัติกำรทำงำน
ตำแหน่ งที่สำคัญอื่นๆ ในปัจจุบนั

ไม่ม ี
ปจั จุบนั
ปจั จุบนั

2555 - ปจั จุบนั
2554 - 2555
2553 - 2554
2546 - 2553

• หลักสูตรพืน้ ฐานกฎหมายและหลักเกณฑ์

ชื่อหน่ วยงำน/บริ ษทั /ประเภทธุรกิ จ

ไม่ม ี
ไม่ม ี

ประสบกำรณ์ ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
่
ผูอ้ านวยการใหญ่ ฝายนักลงทุนสัมพันธ์
บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
1. บริ ษทั จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
ไม่ม ี
2. บริ ษทั หรือหน่ วยงำนอื่นๆ
บริษทั ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จากัด
กรรมการ
ประสบกำรณ์ ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ผูอ้ านวยการ ฝา่ ยประเมินผล
บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
การปิ ดบัญชีและงบการเงิน
1. บริ ษทั จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
ไม่ม ี
2. บริ ษทั หรือหน่ วยงำนอื่นๆ
กรรมการ
บริษทั ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อสี ต์เอเชีย จากัด
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษทั ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อสี ต์เอเชีย จากัด
ประสบกำรณ์ ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ผูอ้ านวยการใหญ่ สานักเลขานุ การบริษทั
บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
ผูอ้ านวยการใหญ่ ฝา่ ยบริหารทั ่วไป
บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
่
ผูอ้ านวยการ ฝายปฏิบตั กิ ารคลังสินค้า
บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
ผูอ้ านวยการ ฝา่ ยควบคุมมาตรฐานและ
บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
พัฒนาการตลาด

ทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั จดทะเบียน, CSP, DCP 195/2014
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)

ส่วนที่ 3-A1 หน้าที่ 20

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
บริษทั ย่อย

รายชื่อบริษทั ย่อย

บริษทั ไทย-อะ บริษทั วิงสแปน บริษทั ไทย บริษทั ทัวว์เอือ้ ง บริษทั ไทยสมายล์
มาดิอสุ เซาท์ เซอร์วสิ เซส จากัด ไฟลท์เทรนนิ่ง หลวง จากัด
แอร์เวย์ จากัด
อีสต์เอเชีย จากัด
จากัด

รายชื่อกรรมการ
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

นายคณิศ
เรืออากาศเอก มนตรี
เรืออากาศโท สุรพล
นายวรเนติ
นางสร้อยทิพย์
นายอัชพร
นายราฆพ
นายดุลยพงศ์
นายพูนศักดิ ์
นางสุวมิ ล
นายวิโรจน์
นายคาร์ล โจฮัน
นางณัฏฐ์ณชั ชา
นางอัญชลี
เรืออากาศเอก กนก
นางชาริตา
ร้อยตรี อนุสสรณ์
นายวิจติ ร
นาวาอากาศตรี อัษฎาวุธ
เรืออากาศเอก ชูชาติ
นาวาอากาศตรี สถาพร
เรืออากาศเอก วีระศักดิ ์
นางสาววนิดา
นายสมชาย
หม่อมหลวง พุทธิสาร

แสงสุพรรณ
จาเรียง
อิศรางกูร ณ อยุธยา
หล้าพระบาง
ไตรสุทธิ ์
จารุจนิ ดา
ศรีศุภอรรถ
สุขานุศาสน์
ชุมช่วย
บัวเลิศ
โตเจริญวาณิช
เธอร์ นอร์ดวิส
ไชยประเสริฐ
เต็งประทีป
ทองเผือก
ลีลายุทธ
นาคศรีชุ่ม
ณ ระนอง
วัฒนางกูร
จันตบุตร
เจริญศิริ
วิรฬุ ห์เพชร
เดชะตุงคะ
วัฒนะพยุงกุล
วรวรรณ

หมายเหตุ
ข้อมูลตามหนังสือรับรองบริษทั ฯ ฉบับล่าสุด
X = ประธานกรรมการ
/ = กรรมการ

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

X
/

X
/
/
/

/

X
/
/
/
/
/

// = ประธานกรรมการบริหาร

ส่วนที่ 3-A2 หน้าที่ 1

/
/

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
ชื่อ
ตาแหน่ ง

นาย สมนึก ธารงธรรมวงศ์
ผูอ้ านวยการใหญ่สานักงานการตรวจสอบภายใน

ประวัติการศึกษา

บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทางาน

ผูอ้ านวยการใหญ่ สานักงานการตรวจสอบภายใน
รองผูอ้ านวยการใหญ่ สานักงานการตรวจสอบภายใน
ผูอ้ านวยการฝา่ ยตรวจสอบหน่วยสนับสนุนธุรกิจ สานักงานการตรวจสอบภายใน
ผูจ้ ดั การตรวจสอบอาวุโส สานักงานการตรวจสอบภายใน
ผู้จัดการแผนกตรวจสอบระบบงานฝา่ ยตรวจสอบ

ประวัติการอบรม
- หลักสูตร Training on Financial and Procurement Internal Audit Management จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Executive Development for Competitiveness จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานกากับดูแลการปฏิ บตั ิ งานของบริษทั ฯ
ชื่อ
ตาแหน่ ง

เรืออากาศเอก กนก ทองเผือก
รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ สายทรัพยากรบุคคลและกากับกิจกรรมองค์กร

ประวัติการศึกษา

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นิตศิ าสตร์บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ประวัติการทางาน

ผูอ้ านวยการใหญ่ฝา่ ยพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร
ผูอ้ านวยการใหญ่ฝา่ ยบริหารทรัพยากรบุคคล
ผูอ้ านวยการ ฝา่ ยบริหารงานประชุม
ผูอ้ านวยการ ฝา่ ยกากับกิจกรรมองค์กร

ส่วนที่ 3-A3 หน้าที่ 1

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

ประวัติการอบรม
- หลักสูตร UCLA Extension Executive Management Program 2005, University Of California, Los
Angeles USA.
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP Segment 1-6) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- หลักสูตร Developing CG Policy Statement (DCG) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- หลักสูตร Public Procurement Training System, International Trade Centre (Phase 1-2)
UNCTAD/WTO
- หลักสูตร “Corporate Secretary Development Program” รุ่นที่ 9 สมาคมบริษทั จดทะเบียน
- หลักสูตร Executive Development for Competitiveness โครงการ Executive Program จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรธรรมาภิบาลของผูบ้ ริหารระดับกลางสาหรับหน่วยงานด้านกฎหมายในภาครัฐและเอกชน รุ่นที่ 1
สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรการบริหารการจัดการภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 1 สานักงานตารวจแห่งชาติ
- หลักสูตรผูบ้ ริหารกระบวนการยุตธิ รรมระดับสูง รุ่นที่ 14 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝายตุลาการศาลยุตธิ รรม
- หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง รุ่นที่ 4 สถาบันการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สัญญา ธรรมศักดิ ์
หน้ าที่ความรับผิดชอบ
หัว หน้ า งานก ากับ ดู แ ลการปฏิบ ัติง านมีห น้ า ที่ร ับ ผิด ชอบในการเป็ น ศู น ย์ก ลางรวบรวมกฎ กฎหมาย
กฎระเบียบ นโยบาย ข้อบังคับ และข้อกาหนดต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการดาเนินกิจการทัง้ หมดของบริษทั ฯ เช่น ก.ล.ต.
กรมการบินพาณิชย์ FAA, ICAO รวมถึงกฎหมาย หรือข้อบังคับต่างประเทศทีบ่ ริษทั ฯ ทาการบิน พร้อมทัง้ สอบทาน
ข้อมูลให้เป็ นปจั จุบนั และเป็ นศูนย์กลางในการกากับดูแลให้หน่ วยงานต่างๆ ในบริษทั ฯ ดาเนินกิจกรรมให้เป็ นไปตาม
กฎระเบียบต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ทัง้ นี้ นอกจากการที่บ ริษ ัท ฯ ประกาศใช้คู่ม อื ประมวลบรรษัท ภิบ าลและจริย ธรรมแล้ว ยัง ได้กาหนด
นโยบายการกากับ ดูแ ลการปฏิบ ตั ิต ามกฎหมายและกฎระเบีย บของบริษ ัท ฯ โดยกาหนดให้ก รรมการ ผู้บ ริห าร
และพนัก งาน ปฏิบ ตั ิต ามกฎหมาย กฎระเบีย บของบริษ ัท ฯ และกฎระเบีย บที่เ กี่ย วข้อ งในการดาเนิน ธุร กิจ
ตลอดจนมติท่ปี ระชุม ผูถ้ อื หุน้ ควบคู่กบั คู่มอื ประมวลบรรษัทภิบาลและจริยธรรมอย่างเคร่งครัด รวมถึงมีการสือ่ สารกับ
พนักงานให้รู้ เข้าใจ และตระหนัก ถึงความสาคัญของการศึกษากฎหมายและกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง พร้อมทัง้ ปฏิบตั ติ น
และปฏิบตั งิ านให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้

ส่วนที่ 3-A3 หน้าที่ 2

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

เอกสารแนบ 4
รายงานคณะกรรมการธรรมาภิ บาล
คณะกรรมการบริษทั ฯ มีเจตนารมณ์อนั แนวแน่ ในการดาเนินธุรกิจภายใต้หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไป
กับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการของบริษัทฯ ให้มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล
ซึง่ เป็ นการสร้างความเชื่อมันให้
่ แก่ผถู้ อื หุน้ นักลงทุน และผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝา่ ย
คณะกรรมการบริษัท ฯ ได้ม อบหมายให้ค ณะกรรมการธรรมาภิบ าล ซึ่ง ประกอบด้ว ยกรรมการอิสระ 4 ท่ า น
ท าหน้ า ที่เ สนอแนะแนวปฏิบ ัติ ด้ า นการก ากับ ดู แ ลกิจ การที่ ดีต่ อ คณะกรรมการบริษั ท ฯ ตรวจสอบการก ากับ ดู แ ล
การปฏิบตั งิ านของกรรมการ และฝ่ายบริหารให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี ตลอดจนพิจารณาแนวปฏิบตั ทิ ่ดี ี
ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักเกณฑ์ของ ASEAN Corporate Governance
Scorecard (ASEAN CG Scorecard) เพื่อนามาทบทวน ปรับปรุงนโยบายการกากับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั ฯ ให้มคี วาม
ต่อเนื่อง เหมาะสมและทันสมัย
ในปี 2557 คณะกรรมการธรรมาภิบาลมีการประชุมรวมทัง้ สิน้ 2 ครัง้ และได้ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามที่คณะกรรมการ
บริษทั ฯ กาหนดไว้อย่างครบถ้วน สรุปได้ดงั ต่อไปนี้
1. พิ จ ารณาเรื่ อ งการสนั บ สนุ น การด าเนิ น งานของ องค์ ก รต่ อ ต้ า นคอร์ ร ั ป ชั น่ (ประเทศไทย) เพื่ อ ให้
การดาเนินงานขององค์กรฯ สามารถบรรลุเป้าหมายตามวิสยั ทัศน์และยุทธศาสตร์ทว่ี างไว้อย่างเป็ นรูปธรรม
2. พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนการปรับปรุงด้านการจัดอันดับการกากับดูแลกิจการของบริษัทฯ เพื่อให้
การดาเนินงานเป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
3. ให้ขอ้ เสนอแนะและแนวปฏิบตั ิในเรื่องเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการทีด่ ตี ามหลักเกณฑ์การกากับดูแลกิจการ
บริษทั จดทะเบียน 2557 และนาเสนอคณะกรรมการบริษทั ฯ เพื่อพิจารณาต่อไป
4. ให้ข้อ เสนอแนะเรื่อ งการทบทวน บทบาท หน้ า ที่ และอ านาจของคณะกรรมการธรรมาภิบ าล (กฎบัต ร)
ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ ASEAN CG Scorecard
5. พิจารณาเรื่องร้องเรียนด้านธรรมาภิบาลด้วยความระมัดระวัง โปร่งใส และเป็ นธรรม เพื่อสร้างความมันใจให้
่
กบั
ผูป้ ฏิบตั งิ านในทุกระดับ
จากการทีบ่ ริษทั ฯ ยึดมันในการปฏิ
่
บตั ติ ามหลักธรรมาภิบาล และหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ อี ย่างจริงจัง เป็ นผล
ให้บริษทั ฯ ได้รบั การประเมินจากองค์กรต่างๆ ดังนี้
1. สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (Thai Investors Association) ทาการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญ
ผูถ้ อื หุน้ (AGM Checklist) โดยให้บริษทั ฯ 100 คะแนนเต็ม จัดอยู่ในระดับ “ดีเยีย่ ม” เป็ นเวลาติดต่อกัน 2 ปี
2. สมาคมส่ ง เสริ ม สถาบัน กรรมการบริ ษั ท ไทย (IOD) ประเมิน การก ากับ ดู แ ลกิ จ การบริ ษั ท จดทะเบี ย น
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งในปี 2557 ทางสมาคมฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ใ นการประเมินตาม
ASEAN CG Scorecard โดยให้บริษทั ฯ อยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก”
คณะกรรมการธรรมาภิ บ าลของบริษัท ฯ มีค วามมุ่ ง มัน่ ที่จ ะพัฒ นาระบบการก ากับ ดู แ ลกิจ การของบริษัท ฯ
เพื่อส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานให้บริษทั ฯ มีหลักการกากับดูแลกิจการทีเ่ ป็ นทีย่ อมรับในระดับสากล
พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว
ประธานกรรมการธรรมาภิบาลของบริษทั ฯ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557

ส่วนที่ 3-A4 หน้าที่ 1

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

เอกสารแนบ 5
รายงานสรุปกิ จกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบประจาปี 2557
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ านวน 3 ท่ าน
ซึง่ เป็ นผูท้ รงคุณวุฒแิ ละมีประสบการณ์ดา้ น กฎหมาย การบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารความเสีย่ ง และการสอบทานความ
น่าเชื่อถือของงบการเงิน ในปี 2557 คณะกรรมการบริษทั ฯ มีคาสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบหลายคราวเนื่องจากการลาออก
ของกรรมการบริษทั ฯ โดยล่าสุด คณะกรรมการบริษทั ฯ มีคาสังแต่
่ งตัง้ นายวีระวงค์ จิตต์มติ รภาพ เป็ นประธานกรรมการตรวจสอบ
แทน พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ ตัง้ แต่วนั ที่ 12 พฤศจิกายน 2557 ณ ปจั จุบนั คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย
นายวีระวงค์ จิตต์มติ รภาพ เป็ นประธานกรรมการตรวจสอบ นายสมเกียรติ ศิรชิ าติไชย และนายรัฐพล ภักดีภูมิ เป็ นกรรมการ
ตรวจสอบ
ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้มกี ารประชุมร่วมกับ ผูส้ อบบัญชี ผูต้ รวจสอบภายใน และผูบ้ ริหารระดับสูง
ที่เกี่ยวข้อง รวม 9 ครัง้ การเข้าร่ว มประชุม ของกรรมการแต่ ละท่านได้ร ายงานไว้ในหัว ข้อการก ากับ ดูแลกิจการ ทัง้ นี้
คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานสรุปประเด็นที่สาคัญและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่ อคณะกรรมการ
บริษทั ฯ ตามทีเ่ ห็นสมควร โดยมีสาระสาคัญดังนี้
1. การสอบทานรายงานทางการเงิ น คณะกรรมการตรวจสอบได้ ส อบทานงบการเงิน รายไตรมาส
และงบการเงินประจาปี 2557 ร่วมกับผูบ้ ริหารสายการเงินและการบัญชี และผูส้ อบบัญชี เพื่อพิจารณารายงานทางการเงิน
การเปิ ดเผยข้อมูลประกอบงบการเงิน นโยบายการบัญชีและประมาณการทีส่ าคัญ ข้อสังเกตจากการตรวจสอบและสอบทาน
งบการเงินของผูส้ อบบัญชี รวมทัง้ ได้พิจ ารณาคาอธิบ ายและการวิเ คราะห์ฐานะทางการเงิน และผลการดาเนิ น งานของ
บริษัท ฯ คณะกรรมการตรวจสอบได้ข อความเห็น ผู้ส อบบัญ ชีใ นเรื่อ งความถู ก ต้อ ง ครบถ้ว นของงบการเงิน ความ
เหมาะสมของวิธีก ารบัน ทึก บัญ ชีแ ละเปิ ด เผยข้อ มูล รวมทัง้ รายการปรับ ปรุ ง บัญ ชีท่ีสาคัญ เพื่อ ให้ม ัน่ ใจว่ า การจัด ทา
งบการเงิน เป็ น ไปตามข้อ กาหนดของกฎหมายและมาตรฐานบัญชีตามหลักการบัญชีท่รี บั รองโดยทัวไป
่ รวมทัง้ มีการ
เปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอและทันเวลา
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ป ระชุม ร่ว มกับ ผู้สอบบัญ ชีเ ป็ น การเฉพาะ 1 ครัง้ โดยไม่ม ผี ู้บ ริห าร
เข้าร่วมเพื่อหารือเกี่ยวกับความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิหน้าที่และการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี
2. การสอบทานความเพียงพอและประสิ ทธิ ผล ของระบบการควบคุมภายในและการบริ หารความเสี่ ยง
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาความเพียงพอเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน โดยได้พจิ ารณารายงานผลการ
ตรวจสอบจากส านัก งานการตรวจสอบภายใน ผลการจัดท าแบบประเมินการควบคุ มภายในด้วยตนเอง ตามระเบีย บ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 และผูอ้ านวยการใหญ่่่ายบริหาร
ความเสีย่ งได้เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรายงานเกีย่ วกับความเสีย่ งทีส่ าคัญของบริษทั ฯ และแนวทาง
ในการดาเนินการบริหารจัดการความเสีย่ งดังกล่าวเป็ นประจาทุกปี
ทัง้ นี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับ่่ายบริหารทัง้ คณะ 1 ครัง้ และได้เชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าชี้แจง
และร่วมหารือในวาระที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม เพื่อหารือเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัทฯ ประเด็นข้อตรวจพบ
ต่างๆ ทีม่ นี ยั สาคัญ รวมทัง้ การปรับปรุงการดาเนินการตามข้อเสนอแนะในรายงานการตรวจสอบ โดยได้เน้นย้าให้ผบู้ ริหาร
ตระหนักถึงความสาคัญของการกากับดูแลให้หน่วยงานมีระบบการควบคุมภายในทีด่ ยี งิ่ ขึน้
3. การกากับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาอนุ มตั ิแผนการตรวจสอบของ
สานักงานการตรวจสอบภายใน แผนการ่ึกอบรม การปรับแผนการตรวจสอบให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของบริษทั ฯ และ
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บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

เหมาะสมกับทรัพยากรของสานักงานการตรวจสอบภายใน รวมทัง้ ได้รบั ทราบผลการดาเนินงาน และปญั หาอุปสรรคต่ างๆ
ของสานักงานการตรวจสอบภายในทุกไตรมาส
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษั ทฯ เกีย่ วกับการแต่งตัง้ และคุณสมบัติ
ของผูอ้ านวยการใหญ่สานักงานการตรวจสอบภายใน รวมทัง้ ได้เห็นชอบแผนการดาเนินงานของผูอ้ านวยการใหญ่สานักงาน
การตรวจสอบภายใน ในเรื่องแนวทางการบริหารจัดการสานักงานฯ โดยเฉพาะการบริหารจัดการด้านบุคลากร แผนการนา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็ นเครื่องมือช่วยในการตรวจสอบ เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบตั งิ าน รวมทัง้
ได้พิจารณาความเพียงพอเหมาะสมของทรัพยากรของสานักงานการตรวจสอบภายใน และให้การสนับ สนุ นการขอรับ
พนักงานใหม่ของสานักงานการตรวจสอบภายในด้วย
4. การสอบทานการปฏิ บตั ิ ตามกฎหมาย คณะกรรมการตรวจสอบได้มกี ารประชุม และรับทราบรายงานจาก
สายทรัพยากรบุคคลและกากับกิจกรรมองค์กร ซึง่ ทาหน้าทีก่ ากับ ติดตามการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานต่างๆ ให้เป็ นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ และข้อกาหนดทีเ่ กีย่ วข้อง เพื่อรับทราบและให้ขอ้ เสนอแนะในการดาเนินการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ
กากับติดตามดังกล่าว
5. การพิ จารณารายการที่ เกี่ ยวโยงกัน คณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาทในการสอบทานและให้ความเห็นต่อ
การทารายการทีเ่ กี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก่อนการนาเสนอขออนุ มตั ิจาก
คณะกรรมการบริษทั ฯ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าเป็ นรายการทีผ่ ่ านกระบวนการอนุ มตั อิ ย่างโปร่งใส โดยผูม้ สี ่วนได้เสียไม่ได้มสี ่วนร่วม
ในการตัดสินใจ และเป็ นรายการทีก่ ระทาโดยคานึงถึงผลประโยชน์ของบริษทั ฯ เสมือนการทารายการกับบุคคลภายนอก ทัง้ นี้
คณะกรรมการตรวจสอบได้รบั ทราบรายงานรายการที่เกี่ยวโยงกันทุกไตรมาส รวมทัง้ ได้สอบทานการเปิ ดเผยข้อมูลรายการ
ระหว่างกันว่าเป็ นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
6. กฎบัตรและการประเมิ นตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้ ได้ประเมินผลการปฏิบ ัติงานด้วยตนเองตามแนวทางปฏิบ ตั ิที ่ด ีข องตลาดหลัก ทรัพ ย์
แห่ง ประเท ศไทย และ คู ่ ม ือ ปฏิบ ตั ิส าหรับ คณะ กรรมการตรวจสอบใ น รั ฐ วิ ส าหกิ จ (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง ปี 2555)
โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของตนเองทัง้ คณะและเป็ นรายบุคคล ผลการประเมินสรุปได้ว่า
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั งิ านตามหน้าทีค่ วามรับผิดชอบอย่างรอบคอบและเป็ นอิสระ สอดคล้อ งตามแนวทางปฏิบตั ิ
ทีด่ ี และกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
7. การเสนอแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบนาเสนอคณะกรรมการบริษทั ฯ เพื่อพิจารณาและขอ
อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ แต่งตัง้ สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ ประจาปี 2558
จากการดาเนินการตามขอบเขตอานาจหน้าทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมาย คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษทั ฯ
ได้จดั ทางบการเงินอย่างถูกต้องตามควรในสาระสาคัญตามหลักการบัญชีทร่ี บั รองทัวไป
่ มีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
ครบถ้วนและเชื่อถือได้ การทาธุรกรรมรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันเป็ นไปอย่างสมเหตุผลและมีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
บริษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายในทีเ่ พียงพอ มีการปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อกาหนดทีเ่ กีย่ วข้องโดยไม่พบข้อบกพร่องทีเ่ ป็ น
สาระสาคัญ

นายวีระวงค์ จิตต์มติ รภาพ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558
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เอกสารแนบ 4
รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

(ไม่มี)

