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ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิ จ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิ จ
1.1 ความเป็ นมาของบริ ษทั ฯ
รัฐบาลไทยใน ปี 2503 ได้จดั ตัง้ บริษัท การบินไทย จากัด เพื่อให้ประเทศไทยมีสายการบินแห่งชาติทใ่ี ห้บริการใน
ระดับ สากล โดยการร่ ว มทุ น ระหว่ างบริ ษั ท เดิ น อากาศไทย จ ากัด กับสายการบิ น สแกนดิ เ นเวี ยนแอร์ ไ ลน์ ซิ สเต็ ม
มีวตั ถุประสงค์แรกเริม่ เพื่อดาเนินธุรกิจการบินระหว่างประเทศ โดยบริษัทฯ ได้รบั การสนับสนุ นทางด้านการบริหาร และด้าน
เทคนิคจากสายการบินสแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์ ซิสเต็ม
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2503 บริษทั ฯ ได้จดทะเบียนเป็ นบริษทั จากัด ด้วยทุนจดทะเบียนแรกเริม่ 2 ล้านบาท มีบริษทั
เดินอากาศไทย จากัด ถือหุน้ ร้อยละ 70 และสายการบินสแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์ ซิสเต็ม ถือหุน้ ร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียน
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 นผูถ้ อื หุน้ ต่อมาเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2531 รัฐบาลในสมัยนายกรัฐมนตรี ฯพณฯ พลเอกเปรม
ติณสูลานนท์ ได้รวมกิจการ การบินภายในประเทศทีบ่ ริษทั เดินอากาศไทย จากัด ให้บริการ เข้ากับกิจการของบริษทั ฯ ตามมติ
คณะรัฐมนตรีฝา่ 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 ล้านบาท
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 2558 บริษทั ฯ มีทุนจดทะเบียน 26,989,009,500 บาท มีทุนชาระแล้ว 21,827,719,170 บาท
มีกระทรวงการคลัง และธนาคารออมสิน ถือหุ้นคิดเป็ นร้อยละ 53.16 ส่วนที่เหลือร้อยละ 46.84 ถือหุน้ โดยประชาชนทัวไป
่
ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ซึง่ รวมถึงพนักงานของบริษทั ฯ
จากบริบทแรกในการสร้างธุรกิจการบินทีไ่ ด้สงสมประสบการณ์
ั่
และกลยุทธ์ในการบริหารองค์กรจนสามารถเพิม่ ทุน
และสามารถจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ ปจั จุบนั บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) ซึง่ เป็ นสายการบินแห่งชาติของ
ประเทศไทย มีสถานะเป็ นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม ประกอบธุรกิจการบริการขนส่งทางอากาศทัง้ ภายในประเทศ
และระหว่างประเทศ ณ สานักงานใหญ่ ท่กี รุงเทพมหานคร โดยมีฐานปฏิบตั ิการบินที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็ นศูนย์กลางของ
เครือข่ายการขนส่ง ประกอบด้วย การให้บริ การขนส่งทางอากาศ ได้แก่ การขนส่งผู้โดยสาร และการขนส่งสินค้าและ
ไปรษณียภัณฑ์ และมีธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้อง คือ บริการคลังสินค้า บริการลูกค้าภาคพืน้ บริการอุปกรณ์ภาคพืน้ ครัวการบิน และ
บริการซ่อมบารุงอากาศยาน
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2556 บริษทั ฯ ได้จดั ตัง้ บริษทั ไทยสมายล์แอร์เวย์ จากัด ด้วยทุนจดทะเบียน 1,800 ล้านบาท
ชาระแล้วร้อยละ 44.44 เป็ นเงิน 800 ล้านบาท โดยมีบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 สายการบินไทยสมายล์ ได้เริม่ ดาเนินการบิน
ตัง้ แต่วนั ที่ 10 เมษายน 2557 ด้วยรหัสสายการบิน WE โดยทาการบินจากสนามบินสุวรรณภูมิ ซึง่ ในช่ วงแรกทาการบิน
เส้นทางภายในประเทศ ทัง้ หมด 10 เส้นทาง ต่อมาเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 สายการบินไทยสมายล์ ได้เพิม่ การให้บริการ
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จากสนามบินดอนเมือ ง โดยท าการบินเฉพาะเส้นทางภายในประเทศ 3 เส้นทาง และตัง้ แต่ วนั ที่ 25 ตุ ลาคม 2557
สายการบินไทยสมายล์ ได้เพิม่ การให้บริการในเส้นทางระหว่างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 สายการบินไทยสมายล์ อานวยความสะดวกให้แก่ผโู้ ดยสารโดยให้บริการทัง้ สนามบิน
สุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมือง โดยมีเที่ยวบินระหว่างประเทศและภายในประเทศบริการจากสนามบินสุวรรณภู มิ
9 เส้นทาง และเทีย่ วบินภายในประเทศบริการจากสนามบินดอนเมือง 3 เส้นทาง
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 ค้าเลือกใช้บริการเป็ นอันดับแรก ด้วยการสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่
ลูกค้า ให้เหนือความคาดหมาย และสร้างความผูกพันที่ยงยื
ั ่ นระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้า โดยการสร้างประสบการณ์การ
เดินทางที่ราบรื่นและประทับ ใจด้วยเอกลักษณ์ ความเป็ น ไทยให้แ ก่ลูก ค้าทุก คนอย่างต่ อเนื่อง ด้วยบริก ารที่ดีเลิศแล ะ
สม่าเสมอ (Consistency of Service Excellence) ในทุกจุดสัมผัสของการให้บริการ
พันธกิ จ (Mission)
พันธกิจหลักของบริษทั ฯ ประกอบด้วย พันธกิจต่อลูกค้า ผูถ้ อื หุน้ พนักงาน และสังคมดังนี้

ให้บริการขนส่งทางอากาศอย่างครบวงจรทัง้ ภายในและระหว่างประเทศ โดยมุ่งเน้นในเรื่องมาตรฐาน
ความปลอดภัย ความสะดวกสบาย การบริการทีม่ คี ุณภาพด้วยเอกลักษณ์ความเป็ นไทย เพื่อสร้างความ
ประทับใจและความสัมพันธ์ทด่ี กี บั ลูกค้า

มีการกากับดูแลกิจการที่ดตี ามมาตรฐานสากล เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยังยื
่ นให้แก่องค์กรและสร้าง
ผลตอบแทนจากการลงทุนทีส่ งู ให้แก่ผถู้ ือหุ้น

สร้างความแข็งแกร่งในการเป็ นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ตระหนักถึงการให้ความสาคัญแก่ลูกค้า เสริมสร้าง
ขีดความสามารถ ทักษะ และความรับผิดชอบ ตลอดจนเพิม่ พูนความผูกพันต่อองค์กร เพื่อให้ พนักงาน
ทางานได้อย่างเต็มศักยภาพ

ช่วยเหลือ ส่งเสริม และแสดงความรับผิดชอบต่อ สังคม และสิง่ แวดล้อม ในฐานะเป็ นสายการบินแห่งชาติ
ทัง้ นี้ตอ้ งดาเนินการภายใต้การกากับดูแลกิจการทีด่ ี 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)
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กลยุทธ์
ในต้นปี 2558 มีรายงานความต้องการเดินทางทางอากาศเพิม่ ขึน้ อุตสาหกรรมการบินมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
ปริมาณผูโ้ ดยสารทีเ่ ดินทางเข้าและออกประเทศไทยเพิม่ สูงขึน้ แต่การเจริญเติบโตในอุตสาหกรรมการบินกลับส่งผลให้เกิด
การแข่งขันทีท่ วีความรุนแรงจากการขยายตัวของสายการบินต้นทุนต่าและสายการบินจากตะวันออกกลาง จึงส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อสายการบินทีใ่ ห้บริการอย่างเต็มรูปแบบทัง้ ด้านรายได้เฉลีย่ ต่อหน่ วย (Yield) และส่วนแบ่งทางการตลาด ทาให้
สายการบินทีบ่ ริการเต็มรูปแบบไม่สามารถดาเนินการหรือบริหารจัดการในรูปแบบเดิมๆ ได้
บริษัท ฯ เป็ นสายการบินที่ให้บ ริการเต็ม รูปแบบก็ไ ด้รบั ผลกระทบเช่นกัน การที่ผ ลประกอบการของบริษัท ฯ
โดยเฉพาะด้านการเงินไม่เป็ นไปตามเป้าหมายนัน้ ถือเป็ นตัวชีว้ ดั ทีบ่ ่งบอกว่า ถึงเวลาแล้วทีต่ ้องมีการปฏิรูปบริษทั ฯ อย่าง
จริงจัง เพื่อเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างก้าวกระโดด และสร้างเสถียรภาพทางการเงินอย่างยังยื
่ น โดยการปรับปรุง
เส้นทางบิน ฝูงบิน พิจารณาคัดเลือกตลาดทีจ่ ะทาการแข่งขันเชิงกลยุทธ์อย่างเหมาะสม เพิม่ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการบริหารจัดการภายใน ตลอดจนแสวงหาความร่วมมือกับสายการบินพันธมิตรอื่นและกับหน่ วยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้อง
เพื่อสร้างความสาเร็จอย่างยังยื
่ นร่วมกัน เพื่อให้บริษทั ฯ กลับไปสูค่ วามมันคงและยั
่
งยื
่ น
บริษทั ฯ ได้กาหนดแผนกลยุทธ์สาหรับดาเนินการในระหว่าง ปี 2558-2559 ไว้ทงั ้ หมด 6 กลยุทธ์ ที่ได้รบั ความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2558 ได้แก่
1. กลยุทธ์การปรับปรุงเครือข่ายเส้นทางบิน (Network Strategy) เพื่อหยุดการขาดทุนในเส้นทางทีไ่ ม่มศี กั ยภาพ
และสร้างผลกาไรทีย่ งยื
ั ่ นในเส้นทางทีบ่ ริษทั ฯ มีความได้เปรียบในการแข่งขัน
2. กลยุทธ์การปรับปรุงฝูงบิน (Fleet Strategy) เพื่อให้ฝงู บินมีจานวนประเภทและแบบของเครื่องบิน ลดลง เพิม่
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั กิ าร และต้นทุนในการปฏิบตั กิ ารลดลง
3. กลยุทธ์การพาณิชย์ (Commercial Strategy) เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการหารายได้ทุกช่องทางการจัดจาหน่ าย
และทุกกลุ่มลูกค้า
4. กลยุทธ์การปรับปรุงการปฏิบตั กิ ารและต้นทุน (Operation and Cost Strategy) เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการ
ดาเนินการ และคุณภาพของการบริการ รวมถึงมีตน้ ทุนในการดาเนินการลดลงในทุกหน่วยงานและสามารถแข่งขันได้
5. กลยุทธ์การปรับปรุงโครงสร้างองค์กร (Organization Strategy) เพื่อให้องค์กรมีขนาดทีเ่ หมาะสม มีโครงสร้างที่
ไม่ซบั ซ้อน และบุคลากรมีประสิทธิภาพเพิม่ ขึน้ โดยการกาหนดตัวชีว้ ดั ผลการปฏิบตั งิ านและผลตอบแทนทีเ่ ชื่อมโยงกับผล
การดาเนินงานของบริษทั ฯ
6. กลยุทธ์การจัดการกลุ่มธุรกิจของบริษทั ฯ (Portfolio Strategy) เพื่อให้กลุ่มธุรกิจดาเนินการได้สอดคล้องและ
สนับสนุนธุรกิจหลักมากขึน้
โดยกาหนดแผนการดาเนินการหลักเพื่อสนับสนุ นกลยุทธ์ทงั ้ 6 กลยุทธ์ข้นึ ทัง้ สิน้ 21 แผนงาน และเพื่อให้การ
ดาเนินการของแผนทัง้ 21 แผนเป็ นไปอย่างจริงจัง คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้กาหนดแนวทางในการบริหารการปฏิรูปบริษทั ฯ
โดยกาหนดขอบเขตและเป้าหมายการทางานทีช่ ดั เจน กาหนดผูร้ บั ผิดชอบโดยตรงทุกแผนงาน มีบุคลากรจากหน่ วยงานที่
เกีย่ วข้องร่วมดาเนินการ และมีกระบวนการในการติดตามผลและแก้ปญั หาอย่างใกล้ชดิ จากการปฏิรูปในครัง้ นี้ บริษทั ฯ
คาดหวังที่จะกลับมาเป็ นสายการบินแห่งชาติท่มี บี ริการระดับโลก สามารถเติบโตได้อย่างยังยื
่ น และกลับมาเป็ นความ
ภาคภูมใิ จของคนไทยอีกครัง้
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1.2 การเปลี่ยนแปลงลักษณะการประกอบธุรกิ จของปี ที่ผา่ นมา
จากการที่ผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2557 ไม่เป็ นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ เพราะได้รบั ผลกระทบจาก
สภาวการณ์ต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ อย่างต่อเนื่อง ทัง้ ความไม่สงบทางการเมืองในหลายประเทศ การฟื้นตัวอย่างเชื่องช้าของสภาวะ
เศรษฐกิจ ทัวโลก
่
และการแข่งขันทีท่ วีความรุนแรงในภูมภิ าคเอเชียเนื่องจากการขยายตัวของสายการบินต้นทุนต่ าและสาย
การบินจากตะวันออกกลาง ซึง่ ส่งผลให้การแข่งขันทวีความรุนแรงยิง่ ขึน้
บริษัทฯ จึงได้แต่งตัง้ คณะกรรมการกากับยุทธศาสตร์และการปฏิรูปบริษัทฯ เพื่อทาหน้าที่กากับดูแลการแก้ไข
ปญั หาของบริษทั ฯ อย่างใกล้ชดิ และร่วมกับฝ่ายบริหารจัดทาแผนการปฏิรูปบริษทั ฯ เพื่อแก้ไขปญั หาต่างๆ ในระยะยาว
และสร้างความแข็งแกร่งให้แก่บริษทั ฯ เพื่อพร้อมต่อการแข่งขันในทุกสภาวะอย่างทันท่วงที ซึง่ จะส่งผลให้บริษทั ฯ เติบโต
ได้อย่างยังยื
่ น โดยแผนปฏิรูปฯ ดังกล่าวได้รบั อนุ มตั จิ ากคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) เมื่อวันที่ 26 มกราคม
2558 โดยมีปณิธานว่า การปฏิรปู บริษทั ฯ จะไม่ทาให้คุณภาพการให้บริการและมาตรฐานความปลอดภัยลดลงแต่อย่างใด
ขัน้ ตอนการปฏิ รปู บริษทั ฯ ทีต่ อ้ งดาเนินการในระหว่างปี 2558-2559 มีดงั นี้
ขัน้ ที่ 1 หยุดการขาดทุน (Stop Bleeding)
โดยระงับการให้บริการในเส้นทางบินทีม่ ผี ลการดาเนินการขาดทุนอย่างต่อเนื่องมาเป็ นเวลานาน ปรับลด
เทีย่ วบินทีข่ าดทุน หรือเปลีย่ นขนาดเครื่องบิน เร่งสร้างศักยภาพในการทากาไรเพิม่ ของเส้นทางทีม่ กี าไรอยู่แล้ว และสร้างรายได้เพิม่
ขัน้ ที่ 2 สร้างความแข็งแกร่งในการแข่งขัน (Strength Building)
โดยทบทวนกลยุทธ์และกาหนดจุดยืนของธุรกิจให้ชดั เจน ปรับปรุงประสิทธิภาพในการหารายได้ และ
บริหารต้นทุนให้ลดลงเพื่อสามารถแข่งขันได้ รวมทัง้ ดูแลอย่างต่อเนื่อง
ขัน้ ที่ 3 เติ บโตอย่างมีกาไรในระยะยาว (Sustainable Growth)
โดยจะขยายธุรกิจเมื่อบริษทั ฯ ประสบความสาเร็จในการสร้างความแข็งแกร่งตามการปฏิรูปในขัน้ ตอนที่
2 และกลับมาทากาไรได้อย่างยังยื
่ น โดยใช้จุดแข็งขององค์กรเป็ นหลักในการเติบโต
การดาเนิ นการตามแผนปฏิ รปู องค์กรในปี 2558 มีดงั นี้
ปี 2558 เป็ นปี ทบ่ี ริษทั ฯ ดาเนินการตามแผนปฏิรปู โดยเริม่ จากกลยุทธ์หยุดการขาดทุนด้วยการลด หรือเลิกเทีย่ วบินทีไ่ ม่ทา
กาไร ลดค่าใช้จ่ายทีไ่ ม่จาเป็ น และเน้นการหารายได้ โดยปรับกลยุทธ์การขาย และการหารายได้เสริมอื่นๆ ในขณะทีก่ ารดาเนินการตาม
แผนกลยุทธ์ เริม่ มีความคืบหน้า บริษทั ฯ ได้รบั ผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นของสกุลเงินต่างๆ เหตุการณ์ระเบิดที่
ราชประสงค์ และความขัดแย้งในตะวันออกกลางทีท่ วีความรุนแรงขึน้ รวมถึงเหตุการณ์ไม่คาดคิดทีก่ รุงปารีส ประเทศฝรังเศสในไตรมาส
่
สุดท้ายของปี 2558 ทีท่ าให้ปริมาณการเดินทางของผูโ้ ดยสารไม่เป็ นไปตามทีป่ ระมาณการไว้ ประกอบกับประเทศไทยยังมีการกากับ
ดูแลด้านความปลอดภัยทีย่ งั ไม่เพียงพอตามมาตรฐานของ ICAO โดยมีสญ
ั ลักษณ์ธงแดงปรากฏทีช่ ่อื ประเทศไทยในเว็บไซต์ของ ICAO
ทาให้บริษทั ฯ ต้องใช้ทงั ้ ทรัพยากรบุคคลและงบประมาณ เพื่อแสดงให้หน่ วยงานกากับดูแลมาตรฐานด้านความปลอดภัยของประเทศ
ต่างๆ คงความเชื่อมันในมาตรฐานความปลอดภั
่
ยของบริษทั ฯ
เพื่อสนองตอบต่อเหตุการณ์ไม่คาดคิดข้างต้น บริษัทฯ ได้กาหนดมาตรการเสริมการดาเนินการตามแผนปฏิรูปฯเพื่อให้
ผู้บงั คับบัญชาทุกระดับชัน้ พนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ ถือปฏิบตั ิอย่างเคร่งครัด โดยออกมาตรการเร่งด่วนเพื่อปรับปรุงการ
ดาเนินงานให้เป็ นไปตามเป้าหมายของแผนปฏิรูป ทัง้ เพิม่ รายได้ และลดค่าใช้จ่าย ทีค่ รอบคลุมทุกด้านทุกฝ่าย เพื่อให้พนักงานทุก
คนร่วมมือในการดาเนินการให้บริษทั ฯ บรรลุเป้าหมายของแผนปฏิรูป โดยรักษาระดับมาตรฐานคุณภาพการให้บริการและ
ความปลอดภัยไว้
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โดยมีรายละเอียดการดาเนินการตามแผนปฏิรปู ฯ ในปี 2558 ดังนี้
ขัน้ ที่ 1 หยุดการขาดทุน (Stop Bleeding)
 การปิ ดเส้นทางบิ นชัวคราว
่
บริษทั ฯ ได้ทาการปิ ดเส้นทางบินชัวคราว
่
4 เส้นทางหลัก คือ เส้นทางบินไปกลับกรุงเทพฯ - โจฮันเนสเบิรก์ เมื่อ
วันที่ 15 มกราคม 2558 เส้นทางบินไปกลับกรุงเทพฯ - มอสโคว์ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2558 เส้นทางบินไปกลับกรุงเทพฯมาดริด เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2558 และเส้นทางบินไปกลับกรุงเทพฯ - ลอสแองเจลิส เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2558 เพื่อเป็ น
การลดภาระจากเส้นทางทีไ่ ม่ทากาไร
 การปรับเที่ยวบิ นและแบบเครือ่ งบิ นให้ตรงความต้องการของตลาด
1. เส้นทางบินภูมภิ าคเอเชีย
1.1 เส้นทางสายเหนือเป็ นเส้นทางทีม่ ปี ริมาณผูโ้ ดยสารหนาแน่ น ทากาไรให้บริษทั ฯ อย่างต่อเนื่อง จึงได้มี
การปรับเที่ยวบินและแบบเครื่องบินให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาด โดยบริษั ทฯ ได้ปรับขนาดของเครื่องบินใน
เส้นทางหลักๆ ให้เป็ นเครื่องบินแบบแอร์บสั A380-800 เช่น เส้นทางบินไปกลับกรุงเทพฯ - ฮ่องกง เส้นทางบินไปกลับ
กรุงเทพฯ - โตเกียว (นาริตะ) และนาเครื่องบินแบบโบอิง้ 787-8 ทาการบินในเส้นทางบินไปกลับกรุงเทพฯ - โตเกียว (ฮาเนดะ)
เพื่อเพิม่ ศักยภาพในการแข่งขันทางด้านผลิตภัณฑ์อกี ด้วย สาหรับช่วง Low season มีการปรับลดเทีย่ วบินในบางเส้นทาง
เช่น เส้นทางบินไปกลับกรุงเทพฯ – ซัปโปโร จาก 7 เทีย่ วบินเป็ น 5 เทีย่ วบินต่อสัปดาห์ เส้นทางบินไปกลับกรุงเทพฯ โตเกียว (นาริตะ) จาก 21 เทีย่ วบินเป็ น 14 เทีย่ วบินต่อสัปดาห์
1.2 เส้น ทางสายอิน โดจีน เป็ น เส้น ทางที่เ ป็ น จุ ด แข็ง ของเครือ ข่า ยเส้น ทางบิน ภู มิภ าค เนื่ อ งจากมีก าร
เจริญเติบโตทีด่ ี ประกอบกับบริษทั ฯ ได้มกี ารรับมอบเครื่องบินแบบแอร์บสั A320-200 เข้าประจาฝูงบินเพิม่ เติมเพื่อทดแทน
เครื่อ งบิน แบบโบอิ้ง 737-400 ที่ก าลัง จะปลดระวาง บริษัท ฯ จึง ได้น ามาให้บ ริการในเส้น ทางบิน ไปกลับ กรุ ง เทพฯ พนมเปญ ส่วนเส้นทางบินไปกลับกรุงเทพฯ - โฮจิมนิ ท์ ได้ปรับแบบของเครื่องบินโดยใช้เครื่องบินแบบแอร์บสั A330-300
ทาการบินแทนแอร์บสั A320-200 พร้อมทัง้ ปรับเพิม่ จาก 14 เทีย่ วบินเป็ น 17 เทีย่ วบินต่อสัปดาห์ นอกจากนี้ในเส้นทางบิน
ไปกลับกรุงเทพฯ - หลวงพระบาง มีการปรับเพิม่ จาก 3 เทีย่ วบินเป็ น 4 เทีย่ วบินต่อสัปดาห์ เพื่อให้เหมาะกับปริมาณความ
ต้องการของตลาด
1.3 เส้นทางสายตะวันตก มีปริมาณผูโ้ ดยสารหนาแน่ น รวมทัง้ มีการเจริญเติบโตทีด่ ี โดยเฉพาะตลาดหลัก
ได้แก่ อินเดีย บริษทั ฯ จึงปรับเพิม่ เส้นทางบินไปกลับกรุงเทพฯ - เดลลี จาก 16 เทีย่ วบินเป็ น 17 เทีย่ วบินต่อสัปดาห์ และมี
การปรับลดเทีย่ วบินในช่วงเทศกาลถือศีลอด (Ramadan) ในบางเส้นทาง เช่น เส้นทางบินไปกลับกรุงเทพฯ - อิสลามาบัด
จาก 4 เที่ยวบินเป็ น 3 เทีย่ วบินต่อสัปดาห์ เส้นทางบินไปกลับกรุงเทพฯ - ลาฮอร์ จาก 7 เที่ยวบินเป็ น 6 เที่ยวบินต่อ
สัปดาห์ ตัง้ แต่วนั ที่ 16 มิถุนายน 2558 และเส้นทางบินไปกลับกรุงเทพฯ - การาจี มีการปรับลดเทีย่ วบินเดือนมิถุนายนด้วย
เช่นกัน
2. เส้นทางบินระหว่างทวีป
2.1 เส้นทางออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ บริษทั ฯ ได้มกี ารปรับเพิม่ เส้นทางบินไปกลับ ในเส้นทางบินไปกลับ
กรุงเทพฯ - เพิรท์ จาก 5 เทีย่ วบินเป็ น 7 เทีย่ วบินต่อสัปดาห์ และเปลีย่ นแบบของเครื่องบินจากโบอิง้ 777-200 ER เป็ น
เครื่องบินแบบโบอิง้ 787-8 ในส่วนของเส้นทางบินไปกลับกรุงเทพฯ - บริสเบน ได้มกี ารปรับลดการให้บริการโดยเปลีย่ น
แบบเครื่องบินเป็ นโบอิง้ 787-8 แทนเครื่องบินโบอิง้ 777-200ER
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2.2 เส้นทางยุโรป มีการปรับลดเทีย่ วบินให้เหมาะกับปริมาณความต้องการของตลาดในช่วง Low Season
ดังนี้ เส้นทางบินไปกลับกรุงเทพฯ - แฟรงค์เฟิ รต์ จาก 13 เทีย่ วบินเป็ น 7 เทีย่ วบินต่อสัปดาห์ เส้นทางบินไปกลับ
กรุงเทพฯ - ลอนดอนจาก 14 เทีย่ วบินเป็ น 7 เทีย่ วบินและใช้เครื่องบินแบบแอร์บสั A380-800 ทาการบิน
3. เส้นทางบินภายในประเทศ
บริษทั ฯ มีการเสริมผลิตภัณฑ์และให้บริการด้วยสายการบินไทยสมายล์ในเส้นทางหลัก เช่น กรุงเทพฯ ไปยัง
เชียงใหม่ กรุงเทพฯ ไปยังภูเก็ต และทาการบินทดแทนการบินไทย ภาคเหนือ ในเส้นทางบินไปกลับกรุงเทพฯ-เชียงราย
ตัง้ แต่วนั ที่ 29 มีนาคม 2558 ภาคใต้ ในเส้นทางบินไปกลับกรุงเทพฯ-หาดใหญ่ตงั ้ แต่วนั ที่ 4 พฤษภาคม 2558 และเพิม่
เส้นทางใหม่ ได้แก่ เส้นทางบินไปกลับ กรุงเทพ-นราธิวาส ตัง้ แต่วนั ที่ 10 เมษายน 2558
 การปลดระวางเครือ่ งบิ นและบริหารสิ 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
พิจารณาความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาวะตลาดเครื่องบิน แนวโน้มอุตสาหกรรมการบินโลก แผนการตลาดของบริษทั ฯ และ
ศักยภาพของฝูงบินปจั จุบนั ทัง้ นี้ ในปี 2558 บริษัทฯ ได้รบั มอบเครื่องบิน จานวน 8 ลา ประกอบด้วย โบอิ้ง 777-300ER
จานวน 3 ลา โบอิ้ง 787-8 จานวน 2 ลา แอร์บสั A320 จานวน 3 ลา และได้รบั อนุ มตั ิให้ปลดระวางเครื่องบิน 16 ลา
ประกอบด้วย แอร์บสั A330-300 จานวน 6 ลา A340-600 จานวน 6 ลา โบอิง้ 747-400 Freighter จานวน 2 ลา และโบอิ้ง
747-400 จานวน 2 ลา และอนุมตั ใิ ห้ขายเครื่องบินรวม 38 ลา โดยขายได้ทงั ้ สิน้ 24 ลา ดังนี้
ปี 2558 บริษทั ฯ ได้ดาเนินการขายเครื่องบินและส่งมอบเรียบร้อยแล้ว จานวน 8 ลา ได้แก่
 โบอิง้ 747-400 จานวน 1 ลา
 แอร์บสั A300-600R จานวน 7 ลา
เครื่องบินทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ อนุมตั ขิ ายแล้ว และอยู่ในขัน้ ตอนการจัดทาข้อตกลงและสัญญาซือ้ ขาย จานวน 16 ลา ได้แก่
 แอร์บสั A300-600R จานวน 1 ลา (รอการส่งมอบ)
 ATR-72 จานวน 2 ลา พร้อมเครื่องยนต์ อะไหล่ 2 เครื่อง
 โบอิง้ 737-400 จานวน 4 ลา
 แอร์บสั A330-300 จานวน 9 ลา
นอกจากนี้ยงั มีเครื่องบินทีอ่ ยูร่ ะหว่างดาเนินการขาย 12 ลา ได้แก่แอร์บสั A340-500 จานวน 4 ลา โบอิง้ 747--400 จานวน
2 ลา และแอร์บสั A340-600 จานวน 6 ลา และเครื่องบินอยู่ระหว่างการเจรจาให้เช่า จานวน 2 ลา ได้แก่ เครื่องบินขนส่งสินค้า
โบอิง้ 747-400BCF
สาหรับสินทรัพย์ประเภทอื่นๆ เช่น ที่ดิน อาคารสานักงาน และบ้านพัก ทัง้ ภายในประเทศและต่ างประเทศ นั น้
บริษัท ฯ ได้พจิ ารณาการใช้งานตามความเหมาะสมและความจาเป็ น สาหรับอสังหาริมทรัพย์ทไ่ี ม่ได้ใช้งานหรือใช้งานไม่คุม้ ค่า
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้มมี ติอนุ มตั ิให้นาไปขายหรือให้เช่า เพื่อเพิม่ รายได้และลดภาระค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ อาทิ
อาคารรักคุณเท่าฟ้าทีด่ อนเมือง
นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้พจิ ารณาลงทุนในกิจการอื่นทัง้ ในเชิงยุทธศาสตร์และเชิงการลงทุน โดยให้ความสาคัญกับ
ธุรกิจที่เกีย่ วข้องและสนับสนุ นกิจการของบริษัทฯ อาทิ บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จากัด บริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อสี ต์
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เอเซีย จากัด บริษัท สายการบินนกแอร์ จากัด (มหาชน) บริษทั บริการเชือ้ เพลิงการบินกรุงเทพ จากัด (มหาชน) และบริษัท
ครัวการบินภูเก็ต จากัด เป็ นต้น ส่วนกิจการทีม่ ไิ ด้มคี วามเกี่ยวข้องสัมพันธ์กบั ธุรกิจการบิน บริษทั ฯ จะพิจารณาสัดส่วนการ
ลงทุนให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาวะธุรกิจและแผนยุทธศาสตร์ในอนาคต
 โครงการร่วมใจจากองค์กร (MSP) และโครงการ Golden Handshake
บริษัทฯ มีโครงการร่วมใจจากองค์กร MSP สาหรับพนักงานทุกระดับ ทีม่ อี ายุครบ 50 ปี บริบูรณ์และอายุงานครบ
15 ปี ขน้ึ ไป และโครงการ Golden Handshake สาหรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน และพนักงานประจาทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจาก
การปิ ดสถานีภายในประเทศ ทีม่ อี ายุครบ 45 ปี บริบรู ณ์ และอายุงานครบ 15 ปี ขน้ึ ไป โดยมีพนักงานผ่านการอนุ มตั ใิ ห้ออกตาม
โครงการจานวนทัง้ สิน้ 1,401 คน มีกาหนดแตกต่างกัน ดังนี้
ครัง้ ที่ 1
ครัง้ ที่ 2
ครัง้ ที่ 3
ครัง้ ที่ 4

วันที่ 1 กรกฎาคม 2558
วันที่ 1 ตุลาคม 2558
วันที่ 1 ธันวาคม 2558
วันที่ 1 มีนาคม 2559

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

428
474
375
124

คน
คน
คน
คน

ขัน้ ที่ 2 สร้างความแข็งแกร่งในการแข่งขัน (Strength Building)
 การพัฒนาผลิ ตภัณฑ์และบริการ
แม้ว่าสภาพแวดล้อมของอุตสาหกรรมการบินจะเปลีย่ นแปลงไปอย่างไม่หยุดนิ่งในปี 2558 บริษทั ฯ ยังคงยึดมันในการ
่
เพิม่ ความสาคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่อง โดยยึดหลักความพึงพอใจของผูบ้ ริโภคทีม่ ตี ่อผลิตภัณฑ์และ
ให้มคี วามสามารถในการแข่งขัน โดยเสนอการบริการและผลิตภัณฑ์ทม่ี คี วามทันสมัยและตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภค
ซึง่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในปี 2558 มีรายละเอียดสาคัญดังนี้
1) สร้างบรรยากาศความเป็ นไทยสมัยใหม่ดว้ ยการตกแต่งภายในเครื่องบิน
บริษทั ฯ มีการเปลีย่ นรูปแบบการตกแต่งภายใน โดยเริม่ จากโบอิง้ 777-300 ER, โบอิง้ 787-8, แอร์บสั A320
และแอร์บสั A350-900 ให้เป็ นแบบไทยร่วมสมัย (Thai Contemporary) โดยเน้นถึงพืน้ ทีใ่ ช้สอยทีเ่ พิม่ มากขึน้ มีความทันสมัย
และยังคงเอกลักษณ์ของความเป็ นไทย
2) สร้างบรรยากาศทีผ่ ่อนคลายและเพลิดเพลินระหว่างเดินทางด้วยการพัฒนาระบบสาระบันเทิง
บริษทั ฯ ได้ปรับปรุงระบบสาระบันเทิงทัง้ ด้านภาพและเสียงบนเครื่องบินในเส้นทางบินระหว่างประเทศทุกลาให้มี
คุณภาพสูง ทันสมัยโดยมีจอภาพส่วนตัวในทุกชัน้ โดยสาร ระบบภาพยนตร์ เพลงและเกมส์ สามารถเลือกชมได้ (On-demand)
โดยเฉพาะเครื่องบินแบบโบอิง้ 787-8 ได้มกี ารพัฒนาระบบสาระบันเทิงรุ่นใหม่ล่าสุด ทีท่ นั สมัยและตอบสนองได้รวดเร็วยิง่ ขึน้
กว่าเดิม
3) อานวยความสะดวกด้านการสือ่ สารด้วยการพัฒนาระบบสือ่ สารสมัยใหม่บนเครื่องบิน
ในปี 2558 บริษทั ฯ ได้ทาการพัฒนาระบบสือ่ สารสนเทศบนเครื่องบินแบบ แอร์บสั A380-800 จานวน 6 ลา และ
แอร์บสั A330-300 จานวน 7 ลา ซึง่ ทาให้การบริการอินเทอร์เนตบนเครื่องบิน (Thai Sky Connect) มีความทันสมัย สะดวก
ในการใช้งานมากยิง่ ขึน้ และมีการเพิม่ ช่องทางในการให้บริการข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพื่อเป็ นทางเลือกให้กบั ผู้โดยสารสามารถ
เข้ารับชมได้โดยไม่ มีค่ าใช้จ่ าย ตัง้ แต่ ว ันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 เพื่อเป็ นสิ่งอ านวยความสะดวกให้ก ับผู้โดยสารในก าร
ติดต่อสือ่ สารระหว่างผูโ้ ดยสารบนเครื่องบินและภาคพืน้ ดิน โดยอยู่ในมาตรฐานของความปลอดภัยขัน้ สูงสุด

ส่วนที่ 1-1 หน้าที่ 7

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

4) โครงการยกระดับการบริการชัน้ ธุรกิจ (Service Beyond : New Business Class Services)
บริษทั ฯ ได้เริม่ โครงการยกระดับการบริการชัน้ ธุรกิจ (Service Beyond : New Business Class Services)
โดยการปรับเปลี่ยนการบริการบนเครื่องบินชัน้ ธุรกิจ ให้เป็ นที่ประทับใจผู้โดยสาร ให้ความสาคัญกับการให้บริการ
ผู้โดยสารตามความชอบและรสนิยมที่แตกต่ างกันไปในแต่ละบุคคล หรือที่เรียกว่า “Individualized Service” เน้นการ
ให้บริการด้วยอัธยาศัยไมตรีของคนไทย การดูแลผูโ้ ดยสาร เทียบเท่าการให้บริการของโรงแรมระดับ 5 ดาว การให้บริการ
อาหารที่มคี วามหลากหลายและแตกต่างไปจากเดิม โดยเน้นคุณภาพอาหารทีผ่ ่านการคัดสรรมาอย่างดี และปรับเปลี่ยน
อุปกรณ์ท่ใี ห้บริการบนเครื่องบิน ให้มีรูปลักษณ์ ท่ที นั สมัยและหรูหรา บริษัทฯได้เริ่มโครงการนาร่องในเส้นทางไปกลับ
กรุงเทพฯ-โตเกียว เทีย่ วบิน TG676/677 ตัง้ แต่ 17 กันยายน จนถึงสิน้ เดือนตุลาคม 2558 และเริม่ ให้บริการในเส้นทางไป
กลับ กรุงเทพฯ-ลอนดอน เทีย่ วบิน TG910/911 บนเครื่องบินแอร์บสั A380 ตัง้ แต่ 2 พฤศจิกายน 2558 และ TG916/917
บนเครื่องบินโบอิง้ 777 ตัง้ แต่ 1 ธันวาคม 2558 และจะขยายมาตรฐานการบริการนี้ในทุกเทีย่ วบิน ภายในปี 2559
 การเปิ ดเส้นทางบิ นใหม่
บริษทั ฯ เพิม่ เส้นทางบินใหม่ ได้แก่ เส้นทางบินไปกลับ กรุงเทพ-นราธิวาส จานวน 7 เทีย่ วบินต่อสัปดาห์ ตัง้ แต่
วันที่ 10 เมษายน 2558 โดยให้บริการด้วยสายการบินไทยสมายล์ เพื่อรองรับผูโ้ ดยสารในจังหวัดนราธิวาสและพืน้ ทีใ่ กล้เคียง
 การรับมอบเครือ่ งบิ นโบอิ้ ง 787 (Dreamliner)
ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ร ับมอบเครื่องบินแบบโบอิ้ง 787-8 เพิ่มอีก 2 ลา (รวมรับมอบแล้วทัง้ สิ้น 6 ลา) ในเดือน
เมษายน และสิงหาคม 2558 โดยเครื่องบินชนิดนี้มอี งค์ประกอบหลักที่สาคัญเป็ น Composite Material ทาให้มนี ้ าหนักเบา
ผนวกกับเทคโนโลยีเครื่องยนต์รุ่นใหม่ ทาให้มอี ตั ราการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงลดลงถึงประมาณร้อยละ 15-25 นอกจากนัน้ วัสดุ
Composite Material ยังไม่เป็ นสนิม ทาให้รอบเวลาการซ่อมบารุงใหญ่ยาวขึน้ ทาให้ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบารุงลดลง รวมทัง้
อายุการใช้งานของเครื่องบินยาวนานขึน้ ด้วย เครื่องบินชนิดนี้มพี สิ ยั การบินที่ครอบคลุมทัง้ ระยะใกล้และระยะไกล สามารถ
บินตรงได้ถึงทุกจุดหมายในภูมภิ าคยุโรป จึงถือได้ว่าเครื่องบินชนิดนี้เป็ นนวัตกรรมใหม่ (New Generation Aircraft) ใน
แวดวงการบิน
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
 โครงการมาตรฐานความปลอดภัยเหนื อระดับ (Safety Beyond Compliance)
บริษทั ฯ มุ่งมันความปลอดภั
่
ยการบินสู่มาตรฐานเหนือระดับ โดยจัดทาโครงการมาตรฐานความปลอดภัยเหนือ
ระดับหรือ Safety Beyond Compliance ด้วยการนามาตรฐานของ European Aviation Safety Agency (EASA) ซึง่ เป็ นที่
ยอมรับจากองค์กรการบินทัวโลกเป็
่
นต้นแบบ ด้วยโครงการนี้ ทาให้บริษทั ฯ ได้รบั ใบอนุ ญาต Third Country Operators
(TCO) จาก EASA โดยความเห็นชอบของ EU Air Safety Committee (ASC) ด้วยใบอนุ ญาตนี้ บริษัทฯ สามารถ
ปฏิบตั กิ ารบินเข้ายุโรป ตัง้ แต่วนั ที่ 15 ธันวาคม 2558 เป็ นต้นไป ควบคู่กบั ใบรับรองผูด้ าเนินการเดินอากาศ (Air Operator
Certificate : AOC) ของประเทศไทย และเพื่อปลูกฝงั จิตสานึกด้านความปลอดภัยตามข้อกาหนดของ ICAOบริษทั ฯ ได้
กาหนดให้มวี ฒ
ั นธรรมความปลอดภัย (Just Culture) ให้เกิดขึน้ ทัวทั
่ ง้ องค์กรภายในปี 2559
ดาเนิ นการในขัน้ ที่ 3 การเติ บโตอย่างมีกาไรในระยะยาว (Sustainable Growth)
บริษทั ฯ จะดาเนินการต่อเนื่องไปในปี 2560
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1.3 รางวัลที่บริษทั ฯ ได้รบั
ในปี 2558 บริษทั ฯ ได้รบั รางวัลในด้านต่างๆ อาทิ
รางวัลสายการบิ นยอดเยี่ยม
 รางวัลสายการบินระหว่างประเทศยอดเยีย่ มประจาปี 2015 จาก Today’s Traveller Award
 รางวัลสายการบินให้บริการเลาจน์สปา ยอดเยีย่ มจากสกายแทรกซ์ ประจาปี 2015
 รางวัลสายการบินยอดเยีย่ มของเอเชียแปซิฟิก จาก TTG Travel Awards 2015
 รางวัลยอดเยีย่ ม Business Traveller Asia-Pacific Awards 2558 ได้รบั 4 รางวัล ได้แก่
- รางวัลการบริการชัน้ ประหยัดยอดเยีย่ มอันดับ 2 ของโลก (Best Airline Economy Class)
- รางวัล 1 ใน 3 โปรแกรมสะสมไมล์ยอดเยีย่ มของโลก (Top 3 for Best Frequent Flyer Program)
- รางวัล 1 ใน 3 สายการบินยอดเยีย่ มของเอเชียแปซิฟิก (Top 3 for Best Asia-Pacific Airline)
- รางวัล 1 ใน 3 ห้องรับรองผูโ้ ดยสารยอดเยีย่ มของเอเชียแปซิฟิก (Top 3 for Best Airline Lounge in AsiaPacific)
 ได้รบั การจัดอันดับเป็ น 1 ใน 10 สายการบินทีใ่ ห้บริการชัน้ หนึ่งยอดเยีย่ ม และชัน้ ประหยัดในทางพิสยั ไกลยอดเยีย่ ม
จาก Airline Ratings.com
 รางวัลสายการบินยอดเยีย่ ม 2015 China Travel Awards จากนิตยสารทราเวลพลัส สาธารณรัฐประชาชนจีน
ในฐานะสายการบินทีม่ เี ครือข่ายการบินทัวโลก
่
รวมถึงมีมาตรฐานในการให้บริการทุกจุด บริการด้วยเสน่หค์ วาม
เป็ นไทย และมีการพัฒนาฝูงบินให้ทนั สมัยรางวัลสายการบินยอดเยีย่ ม จาก Smart Travel Asia 2015 ได้รบั 3
รางวัล ได้แก่
- รางวัลการให้บริการบนเครื่องบินยอดเยีย่ ม อันดับ 3 ของโลก
- รางวัลการให้บริการชัน้ ธุรกิจยอดเยีย่ ม อันดับ 5 ของโลก
- รางวัลสายการบินยอดเยีย่ ม อันดับ 6 ของโลก
 รางวัล “Asia’s Most Admired Brand 2014-2015 จาก WERC สิงค์โปร และ KPMG อินเดีย
 รางวัลจากนิตยสารทราเวล แอนด์ เลเชอร์ สหรัฐอเมริกา ประจาปี 2015 ได้รบั 3 รางวัล ได้แก่
- อันดับ 5 สายการบินทีใ่ ห้บริการดีทส่ี ุดในโลก (World’s Best Airlines for Customer Service 2015) จากการ
ให้บริการบนเครื่องบินด้วยความอบอุ่นและรอยยิม้ พร้อมอาหารชัน้ เลิศ ทีน่ งั ่ มีความสะดวกสบายและสีสนั สวยงาม
รวมทัง้ การให้บริการดูแลเด็กเล็กระหว่างเดินทางได้ดี
- อันดับ 7 สายการบินระหว่างประเทศดีทส่ี ดุ ในโลก (World’s Best Airlines International Airlines 2015) จาก
การให้บริการที่ดเี ลิศในทุกๆ ด้าน ได้แก่ การให้บริการภาคพื้น การให้บริการบนเครื่องบิน อาหาร ความ
สะดวกสบายของทีน่ งและอุ
ั่
ปกรณ์อานวยความสะดวก บนเครื่องบิน รวมทัง้ โปรแกรมสะสมไมล์
- อันดับ 7 สายการบินที่ให้บ ริการอาหารดีท่ีสุดในโลก (World’s Best Airlines for Food 2015) จากการ
ให้บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบินทีโ่ ดดเด่นทัง้ รสชาติ และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
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รางวัลอื่นๆ
 รางวัลพัฒนาการโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมดีเด่นด้านระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) ปี 2558 จาก
กระทรวงอุตสาหกรรม
 ได้รบั ตราสัญลักษณ์ THAI SELECT จากกระทรวงพาณิชย์ในงาน THAIFEX 2015
 ประกาศนียบัตร Certificate of ESG100 Company ประจาปี 2558 ในฐานะเป็ นบริษทั จดทะเบียนที่มกี าร
ดาเนินงานโดดเด่นด้านสิง่ แวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
 ได้รบั รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ ระดับประเทศปี 2558 จากกระทรวงแรงงานสาหรับ
ฝา่ ยการพาณิชย์สนิ ค้าและไปรษณียภัณฑ์
 ประกาศเกียรติคุณสนับสนุนลดก๊าซเรือนกระจก จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.)
 รางวัล Thailand Sustainability Investment 2015 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 รางวัลรายงานความยังยื
่ น (Sustainability Report Award) ประเภทดีเด่น จากสมาคมบริษทั จดทะเบียนไทย
 Thailand Energy Awards 2015 ประเภทอาคารควบคุมดีเด่น จากกระทรวงพลังงาน
 รางวัลสถานทีด่ เี ด่นทีเ่ อือ้ ต่อคนพิการ จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์
 รางวัลหน่วยงานทีผ่ ่านเกณฑ์มาตรฐานการเป็ นสานักงานสีเขียว ระดับดีเยีย่ ม
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1.4 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษทั ฯ
กระทรวงการคลัง (1)

53.16%

ผูถ้ อื หุน้ รายย่อย

46.84%

บมจ.การบินไทย
ทุนชาระแล้ว 21,828 ล้านบาท
บริษทั ร่วม

บริษทั ย่อย

100%

55.0%

บจก.ไทยสมายล์แอร์เวย์
เงินลงทุน 800 ล้านบาท

บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง

49.0%

บจก.ไทย-อะมาติอุส เซาท์อสี ต์เอเชีย
เงินลงทุน 8.25 ล้านบาท

(มีอานาจควบคุม)

บจก.วิงสแปน เซอร์วสิ เซส(2)
เงินลงทุน 0.98 ล้านบาท

49.0%

(มีอานาจควบคุม)

บจก. ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง(3)
เงินลงทุน 0.98 ล้านบาท

49.0% (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 2.82 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

0.43%

1.3%

0.00026%

หมายเหตุ (1) รวมการถือหุน้ ของธนาคารออมสิน 2.13%
(2)
บจก. ครัวการบินภูเก็ตถือหุน้ บุรมิ สิทธิ 51%
(3)
บจก. วิงสแปนฯ ถือหุน้ บุรมิ สิทธิ 51%
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิ จ
โครงสร้างรายได้ของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย
รายได้ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ใน 3 ปี ทผ่ี ่านมา มีดงั นี้
ปี 2558
ล้านบาท ร้อยละ
รายได้จากกิ จการขนส่ง
ค่าโดยสารและค่าน้ าหนักส่วนเกิน
ค่าระวางขนส่งและไปรษณียภัณฑ์
รวมรายได้จากกิ จการขนส่ง
รายได้การบริการอื่นๆ (1)
รวมรายได้จากการขายหรือการให้บริการ
รายได้อ่นื (2)
รวมรายได้
หมายเหตุ :

152,488
18,651
171,139
11,588
182,727
9,864
192,591

ปี 2557
ล้านบาท ร้อยละ

79.2
9.7
88.9
6.0
94.9
5.1
100.0

154,881
23,601
178,482
9,885
188,367
15,522
203,889

76.0
11.6
87.6
4.8
92.4
7.6
100.0

ปี 2556
ล้านบาท ร้อยละ
172,335
24,515
196,850
9,486
206,336
1,374
207,710

83.0
11.8
94.8
4.6
99.4
0.6
100.0

(1)

รายได้การบริการอื่นๆ ประกอบด้วย รายได้จากหน่วยธุรกิจและรายได้จากกิจการสนับสนุนอื่นๆ

(2)

รายได้อ่นื ประกอบด้วย ดอกเบีย้ รับ ผลกาไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ กาไรจากรายการแทนการ
จาหน่าย กาไรจากการเปลีย่ นสภาพเงินลงทุน และรายได้อ่นื ๆ

ในฐานะที่บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) เป็ นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคม และดารงสถานะเป็ นสาย
การบินแห่งชาติ บริษัทฯ ได้ดาเนินกิจการด้านการบินพาณิชย์ทงั ้ เส้นทางบินระหว่างประเทศและเส้นทางบินในประเทศ
ให้บริการเกีย่ วข้องกับการขนส่งทางอากาศแบบครบวงจร โดยแบ่งการบริหารจัดการธุรกิจออกเป็ น 3 กิจการ ประกอบด้วย
กิจการขนส่งทางอากาศ (Core Business) หน่วยธุรกิจ (Business Unit) และกิจการอื่นๆ
กิจการขนส่งทางอากาศ ประกอบด้วย บริการขนส่งผู้โดยสาร บริการขนส่งสินค้าพัสดุภณ
ั ฑ์และไปรษณียภัณฑ์
ส่วนหน่ วยธุรกิจเป็ นกิจการทีเ่ กีย่ วเนื่องโดยตรงกับการขนส่ง ประกอบด้วย การบริการคลังสินค้า การบริการลูกค้าภาคพื้น
การบริการลานจอดและอุปกรณ์ภาคพืน้ และครัวการบิน สาหรับกิจการอื่นๆ เป็ นกิจการสนับสนุ นการขนส่ง ประกอบด้วย
การบริการซ่อมบารุงอากาศยาน การบริการอานวยการบิน การจาหน่ ายสินค้าปลอดภาษีบนเครื่องบิน การจาหน่ ายสินค้า
ทีร่ ะลึก บริการเครื่องฝึกบินจาลอง และการดาเนินงานของบริษทั ย่อยทัง้ หมด มีรายละเอียดดังนี้

1) กิ จการขนส่งทางอากาศ
กิจการขนส่งทางอากาศถือเป็ นกิจการหลักของบริษทั ฯ ประกอบด้วยการบริการขนส่งผูโ้ ดยสาร บริการขนส่งสินค้า
พัสดุภณ
ั ฑ์และไปรษณียภัณฑ์ โดยให้บริการขนส่งในเส้นทางบินไปยังจุดบินต่างๆ ทัง้ แบบเทีย่ วบินประจาและเที่ยวบินเช่า
เหมาลา ครอบคลุมทัง้ เส้นทางบินระหว่างประเทศและภายในประเทศ

ส่วนที่ 1-2 หน้าที่ 1

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

2) หน่ วยธุรกิ จ
หน่ วยธุรกิจของบริษทั ฯ มีความเกีย่ วเนื่องโดยตรงกับ กิจการขนส่งและมีส่วนสาคัญในการสนับสนุ นให้การดาเนิน
ธุรกิจสายการบินเป็ นไปอย่างราบรื่น แต่ละหน่ วยธุรกิจมีการดาเนินงานที่สอดคล้องกันอย่างเป็ น ระบบ เพื่อให้เครื่องบิน
สามารถเดินทางจากสถานีตน้ ทางถึงสถานีปลายทางตรงตามกาหนดเวลาทีร่ ะบุในตารางบิน ด้วยความสะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย ซึง่ เป็ นปจั จัยสาคัญทีจ่ ะช่วยสร้างความน่ าเชื่อถือให้แก่บริษทั ฯ พร้อมทัง้ สร้างความมันใจให้
่
แก่ผใู้ ช้บริการ ทัง้ นี้
ธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนื่องโดยตรงกับการขนส่งมีรายละเอียดการให้บริการดังนี้
ธุรกิ จการบริการคลังสิ นค้า (Cargo Handling Services)
ให้บริการจัดการคลังสินค้า ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ และ
ท่าอากาศยานภูเก็ต โดยการดาเนินงานจัดการคลังสินค้า ประกอบด้วย การจัดการเก็บรักษาชัวคราวและการเคลื
่
่อนย้าย
สินค้าทัวไป
่ สินค้าทีต่ อ้ งได้รบั การดูแลพิเศษ เช่น สินค้าสด สัตว์ทย่ี งั มีชวี ติ วัตถุมคี ่า และการให้บริการขนส่งสินค้าทีต่ อ้ งการ
ควบคุมอุณหภูมเิ ป็ นพิเศษ เป็ นต้น
ธุรกิ จการบริการลูกค้าภาคพืน้ (Ground Customer Services)
ให้บริการอานวยความสะดวกโดยตรงกับผู้โดยสารตัง้ แต่เข้ามาสู่ท่าอากาศยาน ผ่านขัน้ ตอนต่ างๆ จนเข้าสู่ตัว
อากาศยาน จากตัวอากาศยานสูภ่ าคพืน้ ในเทีย่ วบินทัง้ ขาเข้า-ขาออก โดยให้บริการแก่ผโู้ ดยสารของบริษทั ฯ และผูโ้ ดยสาร
ของสายการบินลูกค้า
ธุรกิ จการบริการอุปกรณ์ภาคพืน้ (Ground Equipment Services)
ให้บริการทีเ่ กีย่ วข้องกับอากาศยาน อานวยความสะดวกบริเวณลานจอดอากาศยาน ให้กบั บริษทั ฯ และสายการบินลูกค้า
ให้เป็ นไปด้วยความเรียบร้อย มีความปลอดภัยสูงสุด พร้อมทาการบินเข้า-ออก ได้ตรงเวลา
ธุรกิ จครัวการบิ น (Catering Services)
ดาเนินการในการผลิตอาหารสาหรับบริการผูโ้ ดยสารทัง้ เทีย่ วบินในประเทศและระหว่างประเทศของบริษทั ฯ รวมถึง
อาหารสาหรับบริการผูโ้ ดยสารของสายการบินชัน้ นาอื่นๆ พร้อมทัง้ ดาเนินธุรกิจภาคพืน้ ทีเ่ กีย่ วข้องกับอาหาร เช่น ภัตตาคาร
ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ร้านเบเกอรีพ่ ฟั แอนด์พาย (Puff & Pie Bakery House) การให้บริการจัดเลีย้ งทัง้ ในและนอก
สถานที่ และร้านอาหารสวัสดิการพนักงาน

3) กิ จการอื่นๆ
ในส่วนของกิจการอื่นๆ ทีส่ นับสนุ นการขนส่ง ได้แก่ ฝ่ายช่าง การบริการอานวยการบิน การจาหน่ ายสินค้าปลอด
ภาษีบนเครื่องบิน การจาหน่ายสินค้าทีร่ ะลึก และบริการเครื่องฝึกบินจาลอง
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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กิจการขนส่ งทางอากาศ

กิ จการขนส่งทางอากาศ
บริษัทฯ เป็ นสายการบินแห่งชาติ ที่ให้บริการด้านการขนส่งทางอากาศ เป็ นกิจการหลัก ซึ่งได้พฒ
ั นาการขนส่งไปสู่
ภูมภิ าคต่างๆ ของโลก ประกอบด้วย
 กิจการขนส่งผูโ้ ดยสาร
 กิจการขนส่งสินค้า พัสดุภณ
ั ฑ์และไปรษณียภัณฑ์
โดยมีรายละเอียดเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์และบริการดังนี้

กิ จการขนส่งทางอากาศ

กิ จการขนส่งผู้โดยสาร

กิจการขนส่งผูโ้ ดยสารมีเป้าหมายในการพัฒนาตลาดและเครือข่ายเส้นทางบินอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถแข่งขัน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นขีดความสามารถและดาเนินการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมใิ ห้เป็ นศูนย์กลางการบิน
(Hub) ทีส่ าคัญของภูมภิ าค
2.1 ลักษณะผลิ ตภัณฑ์ หรือบริการ
2.1.1 ฝูงบิ นของบริษทั ฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษทั ฯ มีจานวนเครื่องบินทีใ่ ช้ปฏิบตั กิ ารบินจานวน 95 ลา รวมของสายการบินไทยสมายล์
ประกอบด้วยเครื่องบินพิสยั ไกลทีใ่ ช้ทาการบินเส้นทางข้ามทวีป จานวน 36 ลา ได้แก่ เครื่องบินแบบแอร์บสั A380-800 โบอิง้
747-400 โบอิง้ 777-200ER/300ER เครื่องบินพิสยั กลางทีใ่ ช้ทาการบินเส้นทางภูมภิ าค จานวน 37 ลา ได้แก่ เครื่องบินแบบ
โบอิง้ 777-200/300 แอร์บสั A330-300 โบอิง้ 787-8 และเครื่องบินลาตัวแคบทีใ่ ช้ทาการบินเส้นทางระยะใกล้ จานวน 22 ลา
ได้แก่ เครื่องบินแบบโบอิง้ 737-400 จานวน 2 ลา และเครื่องบินแบบแอร์บสั A320-200 จานวน 20 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
โบอิง้ 737-400
แอร์บสั A320-200
โบอิง้ 747-400 (Freighter)
รวม

จานวน (ลา)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
6
10
6
14
6
8
17
6
2
20
95
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กิจการขนส่ งทางอากาศ
ตลอดปี 2558 บริษทั ฯ ได้รบั มอบเครื่องบินใหม่ จานวน 5 ลา ประกอบด้วย เครื่องบินแบบโบอิง้ 787-8 จานวน 2
ลา และเครื่องบินแบบ B777-300ER จานวน 3 ลา เพื่อนามาใช้ในเส้นทางบินภูมิภาคและเส้นทางบินข้ามทวีป
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังได้รบั มอบเครื่องบินลาตัวแคบแบบแอร์บสั A320-200 จานวน 3 ลา สาหรับสายการบิน ไทยสมายล์
2.1.2 การพัฒนาเส้นทางบิ นและจุดบิ น
ในปี 2558 บริษทั ฯ มีเป้าหมายปรับปรุงเครือข่ายเส้นทางบินตามแผนปฏิรูปการบินไทย เพื่อฟื้ นฟูผลประกอบการ
ของบริษัท ฯ โดยดาเนิ น การยกเลิก เส้น ทางบิน ที่ข าดทุ น เป็ น มาตรการเร่ ง ด่ ว นอั น ดับ แรกเพื่อ หยุ ด การขาดทุ น (Stop
Bleeding) ควบคู่กบั การปรับเวลา หรือ แบบเครื่องบินให้เหมาะสมกับสภาพตลาดของแต่ละจุดบิน รวมทัง้ พัฒนาตลาด โดย
เน้นการปรับความถี่ของเที่ยวบินในจุดบินทีม่ ศี กั ยภาพ สร้างความแข็งแกร่งของเครือข่ายเส้นทางบินรอบๆ ประเทศไทย
โดยเพิม่ การใช้ประโยชน์จากความร่วมมือกับสายการบินพันธมิตร เพื่อทดแทนเทีย่ วบินทีข่ าดทุนและขยายเครือข่ายเส้นทาง
บินให้ครอบคลุมลูกค้าได้ทุกกลุ่มเป้าหมาย เพิม่ ความคล่องตัวในการปรับแผนตารางการบินให้สอดคล้องกับสภาวะความ
ต้องการในแต่ละฤดูกาล รวมทัง้ ตอบสนองต่อการเปลีย่ นแปลงความต้ องการของการเดินทางและสภาวะการแข่งขัน รวมถึง
เตรีย มการเชื่อ มโยงเครือ ข่ายเพื่อรองรับการเปิ ดเสรีภ ายใต้กรอบประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน ( ASEAN Economic
Community: AEC) อีกด้วย
ในปี 2558 บริษัทฯ ยังคงความร่วมมือกับสายการบินนกแอร์ในเส้นทางบินรอง โดยบริษัทฯ มีเที่ยวบินรหัสร่วม
(Code Share Flight) กับสายการบินนกแอร์ในเส้นทางไปกลับ ดอนเมือง-ร้อยเอ็ด ส่งผลให้บริษทั ฯ สามารถจัดส่งผูโ้ ดยสาร
จากต่างประเทศเข้ามาท่องเทีย่ วในประเทศไทยได้อย่างต่อเนื่อง และครอบคลุมเมืองในภูมภิ าคอย่างทัวถึ
่ ง ในส่วนของสาย
การบินไทยสมายล์ ทาการบินภายในประเทศ รวม 9 เมือง ไปยัง อุดรธานี อุบลราชธานี ขอนแก่น เชียงใหม่ เชียงราย ภูเก็ต
หาดใหญ่ สุราษฏร์ธานี และนราธิวาส เส้นทางภายในประเทศข้ามภาค คือ เชียงใหม่–ภูเก็ต ดอนเมือง-เชียงใหม่ ดอนเมืองภูเก็ต และดอนเมือง-ขอนแก่น และทาการบินไปต่างประเทศในเส้นทางไปกลับ รวม 3 เมือง ได้แก่ กรุงเทพ-มาเก๊า กรุงเทพมัณฑะเลย์ กรุงเทพ-ย่างกุง้
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้จดั ทาตารางบินเป็ นสองช่วงฤดู ประกอบด้วย ตารางบินฤดูรอ้ น (Summer Schedule) เริม่
จากวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาคมถึงวันเสาร์สุดท้ายของเดือนตุลาคมของแต่ละปี และตารางบินฤ ดูหนาว (Winter
Schedule) เริม่ จากวันอาทิตย์สดุ ท้ายของเดือนตุลาคมถึงวันเสาร์สดุ ท้ายของเดือนมีนาคมของแต่ละปี เป็ นไปตามข้อกาหนด
ของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (International Air Transport Association: IATA) ทัง้ นี้ ในแต่ละฤดูจะมีการ
กาหนดความถีข่ องเทีย่ วบิน ชนิดเครื่องบิน และตารางการบินไปยังจุดบินต่างๆ ทีอ่ าจแตกต่างกันตามการเปลีย่ นแปลงของ
ความต้องการในแต่ละช่วงเวลา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ และสายการบินไทยสมายล์มเี ครือข่ายเส้นทางบิน
ให้บริการครอบคลุม 74 จุดบิน ใน 30 ประเทศทัวโลก
่
โดยเป็ น 11 จุดบินภายในประเทศ (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร)
เส้นทางบิ นภายในประเทศ
บริษัทฯ ได้พฒ
ั นาเที่ยวบินภายในประเทศ โดยให้ความสาคัญกับจุดบินหลัก ขณะที่จุด บิน รองและ จุดบินย่อย
บางจุด บริษทั ฯ ได้ร่วมมือกับสายการบินพันธมิตร เพื่อรักษาส่วนแบ่งการตลาด
ในปี 2558 บริษทั ฯ ทาการบินจากกรุงเทพฯ ด้วยความถี่ 448 เทีย่ วบินต่อสัปดาห์ดงั นี้ ภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่
ภาคใต้ ได้แก่ ภูเก็ต กระบี่ และเกาะสมุย โดยมีการเสริมผลิตภัณฑ์และให้บริการโดยสายการบินไทยสมายล์ในเส้นทางหลัก
เช่น กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ กรุงเทพฯ-ภูเก็ต และทาการบินทดแทนการบินไทยในเส้นทางกรุ งเทพฯ-เชียงราย กรุงเทพฯสุราษฎร์ธานี กรุงเทพฯ-หาดใหญ่ กรุงเทพฯ-ขอนแก่น กรุงเทพฯ-อุดรธานี กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี เชียงใหม่-ภูเก็ต และเพิม่
เส้นทางบินใหม่ในเส้นทาง กรุงเทพ-นราธิวาส

ส่วนที่ 1-2 หน้าที่ 4

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

กิจการขนส่ งทางอากาศ
ข้อมูลเส้นทางบิ นภายในประเทศ
ปี 2558
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) (ตาราง
การบินในภาคฤดูหนาว / ฤดูรอ้ น) (3)

ปี 2557

ปี 2556

11,074.5

11,328.4

14,335.7

9.0

9.4

10.5

3,684.4

3,226.9

3,606.2

5,213.2

4,694.7

4,759.3

70.7

68.7

75.8

11/11

10/10

10/10

448/413

314/371

355/310

หมายเหตุ:
(1)

รวมรายได้จากเที่ยวบินแบบประจา รายได้ค่าน้ าหนักส่วนเกิน รายได้สุทธิจากการแลกเปลี่ยนการรับขนส่งผูโ้ ดยสารสุทธิจาก
เทีย่ วบินทีด่ าเนินการโดยสายการบินอื่นและขาย โดยบริษทั ฯ ตามความตกลงเทีย่ วบินร่วม และรายได้จากการขายทีน่ งโดยสาร
ั่
บนเทีย่ วบินของสายการบินอื่น ซึ่งไม่ได้เป็ นเทีย่ วบินร่วมแต่ไม่รวมรายได้จากเทีย่ วบินซึ่งไม่ได้อยู่ในตารางการบิน และไม่รวม
รายได้ค่าธรรมเนียมชดเชยค่าน้ามันและเงินค่าประกันภัยเรียกเก็บจากผูโ้ ดยสาร

(2)

ไม่รวมเทีย่ วบินซึง่ ไม่ได้อยู่ในตารางการบิน และเทีย่ วบินทีด่ าเนิ นการโดยสายการบินอื่นและขายโดยบริษทั ฯ แต่รวมเทีย่ วบินที่
ดาเนินการโดยบริษทั ฯ และขายโดยสายการบินอื่น

(3)

ไม่รวมกรุงเทพมหานคร ตารางการบินในภาคฤดูหนาวเริม่ ตัง้ แต่วนั อาทิตย์สุดท้ายของเดือนตุลาคมไปจนถึงวันเสาร์ สุดท้ายของ
เดือนมีนาคมและตารางการบินในภาคฤดูร้อนเริม่ ตัง้ แต่วนั อาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาคมไปจนถึง วันเสาร์สุดท้ายของเดือน
ตุลาคมของทุกปี

ส่วนที่ 1-2 หน้าที่ 5

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

กิจการขนส่ งทางอากาศ
เส้นทางบิ นระหว่างประเทศ
บริษทั ฯ ทาการบินเส้นทางระหว่างประเทศทัง้ สิน้ 632 เทีย่ วบินต่อสัปดาห์ โดยแบ่งเป็ น 2 เส้นทางหลัก ได้แก่
เส้นทางภูมภิ าคเอเชีย 506 เทีย่ วบินต่อสัปดาห์ ไปยัง 47 จุดบิน ใน 19 ประเทศ และเส้นทางข้ามทวีป 126 เทีย่ วบินต่อ
สัปดาห์ ไปยัง 16 จุดบิน ใน 11 ประเทศ ซึง่ มีรายละเอียดดังนี้
เส้นทางภูมิภาคเอเชีย
บริษัท ฯ ได้ป รับ แผนเครือ ข่า ยการบิน ให้สอดคล้อ งกับ ยุท ธศาสตร์ก 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 2558
รายได้จากการขนส่งผูโ้ ดยสาร (ล้านบาท)

(1)

ร้อยละของรายได้การขนส่งผูโ้ ดยสารรวม (%)
ปริมาณการขนส่งผูโ้ ดยสาร (RPKs)(ล้านคน-กม.)

(2)

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

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

ปี 2557

ปี 2556

66,909.6

60,343.2

66,985.9

54.6

49.9

49.2

28,675.2

25,340.3

27,954.5

38,465.4

36,573.7

37,599.1

74.5

69.3

74.3

47/47

46/47

49/46

506/497

453/507

502/480

หมายเหตุ:
(1)

รวมรายได้จากเที่ยวบินแบบประจา รายได้ค่าน้ าหนักส่วนเกิน รายได้สุทธิจากการแลกเปลี่ยนการรับขนส่งผูโ้ ดยสารสุทธิจาก
เทีย่ วบินทีด่ าเนินการ โดยสายการบินอื่นและขายโดยบริษทั ฯ ตามความตกลงเทีย่ วบินร่วม และรายได้จากการขายทีน่ งโดยสาร
ั่
บนเทีย่ วบินของสายการบินอื่นซึ่งไม่ได้เป็ นเทีย่ วบินร่วม แต่ไม่รวมรายได้จากเทีย่ วบินซึ่งไม่ได้อยู่ในตารางการบิน และไม่รวม
รายได้ค่าธรรมเนียมชดเชยค่าน้ามันและเงินค่าประกันภัยเรียกเก็บจากผูโ้ ดยสาร

(2)

ไม่รวมเทีย่ วบินซึง่ ไม่ได้อยู่ในตารางการบิน และเทีย่ วบินทีด่ าเนินการโดยสายการบินอื่นและขายโดยบริษทั ฯ แต่รวมเทีย่ วบินที่
ดาเนินการโดยบริษทั ฯ และขายโดยสายการบินอื่น

(3)

ไม่รวมกรุงเทพมหานครตารางการบินในภาคฤดูหนาวเริม่ ตัง้ แต่วนั อาทิตย์สุดท้ายของเดือนตุลาคมไปจนถึงวันเสาร์ สุดท้ายของ
เดือนมีนาคม และตารางการบินในภาคฤดูร้อนเริม่ ตัง้ แต่วนั อาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาคมไปจนถึงวัน เสาร์สดุ ท้ายของเดือน
ตุลาคมของทุกปี

ส่วนที่ 1-2 หน้าที่ 6

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

กิจการขนส่ งทางอากาศ
เส้นทางสายเหนื อ
เป็ นเส้นทางทีม่ ปี ริมาณผูโ้ ดยสารหนาแน่ น ทากาไรสูงให้บริษทั ฯ อย่างต่อเนื่อง โดยบริษทั ฯ มีจุดบินไปยัง 19 จุดบิน
ใน 5 ประเทศ ด้วยความถี่ 238 เที่ยวบินต่ อสัปดาห์ ได้แก่ ฮ่องกง โตเกียว (นาริตะและฮาเนดะ) โอซากา นาโกยา
ฟูกโู อกะ ซัปโปโร ไทเป โซล มะนิลา ปกั กิง่ ปูซาน เซีย่ งไฮ้ กวางโจว คุนหมิง เซีย้ ะเหมิน เฉิงตู ฉางซา และฉงชิง่
สาหรับจุดบินของสายการบินไทยสมายล์ ได้แก่ มาเก๊า
เส้นทางสายใต้
เป็ นเส้นทางที่มกี ารแข่งขันสูงจากการที่สายการบินต้นทุนต่ าทาการบินด้วยความถี่สงู หลายสายการบิน บริษทั ฯ มีจุดบิน
ให้บริการ 5 จุดบิน ใน 3 ประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์ กัวลาลัมเปอร์ ปี นัง เดนปาซาร์ และจาการ์ตา ด้วยความถี่ 70 เที่ยวบินต่อ
สัปดาห์
เส้นทางสายตะวันตก
เส้นทางนี้มปี ริมาณผู้โดยสารหนาแน่ นสูง มีการเจริญเติบโตที่ดี โดยเฉพาะตลาดหลัก ได้แก่ อินเดีย ในขณะเดียวกันการ
แข่ง ขัน ทวีค วามรุ น แรงมากขึ้น เนื่ อ งจากสายการบิน จากอิน เดีย มีก ารพัฒ นาอย่ า งรวดเร็ว และมุ่ ง เข้า สู่ป ระเทศไทย
เช่นเดียวกัน บริษทั ฯ มีจุดบินให้บริการ 15 จุดบิน ใน 6 ประเทศ ด้วยความถี่ 126 เทีย่ วบินต่อสัปดาห์ ได้แก่ เดลี มุมไบ กัลกัตตา
ไฮเดอราบาด บังคาลอร์ ธากา โคลัมโบ กาฐมาณฑุ ย่างกุง้ เจนไน การาจี อิสลามาบัด ลาฮอร์ พุทธคยา และพาราณสี
สาหรับจุดบินของสายการบินไทยสมายล์ ได้แก่ มัณฑะเลย์ ย่างกุง้
เส้นทางสายตะวันออกกลาง
สายการบินตะวันออกกลางมีความเข้มแข็งด้านเงินทุน ซึ่งเอื้อ ต่อการขยายฝูงบินและเส้นทางบินได้อย่างรวดเร็ว
ส่งผลให้เส้นทางสายตะวันออกกลางเป็ นเส้นทางที่มกี ารแข่งขันสูง
บริษทั ฯ มีจุดบินให้บริการไปยัง 2 จุดบิน ใน 2 ประเทศ ได้แก่ ดูไบ และมัสกัต ด้วยความถี่ 10 เทีย่ วบินต่อสัปดาห์
เส้นทางสายอิ นโดจีน
เป็ นเส้นทางทีเ่ ป็ นจุดแข็งของเครือข่ายเส้นทางบินภูมภิ าค เนื่องจากมีการเจริญเติบโตทีด่ ี และมีศกั ยภาพในการทา
กาไรสูง ขณะเดีย วกัน มีก ารแข่ง ขัน จากสายการบิน ต้น ทุน ต่ า เพิม่ ขึน้ รวมถึง สายการบิน ต่า งๆ ท าการบิน ตรงจ าก
ตะวันออกกลางและยุโรปเพิม่ มากขึน้
บริษัทฯ มีจุดบินให้บริการ 5 จุดบิน ใน 3 ประเทศ ด้วยความถี่ 62 เทีย่ วบินต่อสัปดาห์ ได้แก่ เวียงจันทน์ หลวงพระบาง
พนมเปญ ฮานอย และโฮจิมนิ ท์

ส่วนที่ 1-2 หน้าที่ 7

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

กิจการขนส่ งทางอากาศ
เส้นทางข้ามทวีป
เส้นทางอเมริกาเหนื อ
สาหรับเส้นทางสายนี้เป็ นตลาดที่มีขนาดใหญ่ และมีการแข่งขันสูงมาก การให้บริการเส้นทางบินขึน้ อยู่กบั การ
เชื่อมโยงกับเครือข่ายภายในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา
บริษทั ฯ ทาการบินจากกรุงเทพฯ ไปลอสแอนเจลิส จานวน 4 เทีย่ วบินต่อสัปดาห์ และยกเลิกการทาการบินตัง้ แต่
25 ตุลาคม 2558 เป็ นต้นไป
บริษทั ฯ ได้ร่วมมือกับพันธมิตรการบินสตาร์อลั ไลแอนซ์ (Star Alliance) ทาเทีย่ วบินรหัสร่วมไปยังจุดบินอื่นๆ อาทิ
เส้นทางข้ามแปซิฟิก บริษัทฯ ได้ทาเที่ยวบินรหัสร่วมกับออลนิปปอนแอร์เวย์ ใ นเส้น ทางจากญี่ปุ่น เข้า อเมริก าเหนือ คือ
เส้นทางโตเกียว ไปยัง ลอสแองเจลิส ชิคาโก นิวยอร์ก ซานฟรานซิสโก วอชิงตัน ดี.ซี. ซีแอตเทิล และแซนโฮเซ สาหรับ
เส้นทางข้ามแอตแลนติก บริษทั ฯ ได้ทาการบินรหัสร่วมกับสายการบินลุฟท์ฮนั ซา โดยมีแฟรงค์เฟิ ร์ตเป็ นศูนย์กลางไปยัง
นิวยอร์ก แอตแลนตา ไมอามี ชิคาโก ดัลลัส และวอชิงตัน ดี.ซี. รวมทัง้ หมด 10 จุดบินในสหรัฐอเมริกา
ข้อมูลเส้นทางอเมริกาเหนื อ
ปี 2558
รายได้จากการขนส่งผูโ้ ดยสาร (ล้านบาท) (1)

ปี 2557

ปี 2556

1,515.5

1,736.8

2,187.2

1.2

1.4

1.6

971.1

1,143.9

1,370.0

1,392.9

1,694.4

1,937.3

69.7

67.5

70.7

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

-/1

1/1

1/1

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

-/4

4/4

4/4

ร้อยละของรายได้การขนส่งผูโ้ ดยสารรวม (%)
ปริมาณการขนส่งผูโ้ ดยสาร (RPKs) (ล้านคน-กม.) (2)
(2)
ปริมาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสาร (ASKs) (ล้านทีน่ ง-กม.)
ั่

อัตราส่วนการขนส่งผูโ้ ดยสาร (%)

หมายเหตุ:
(1)

รวมรายได้จากเที่ยวบินแบบประจา รายได้ค่าน้ าหนักส่วนเกิน รายได้สุทธิจากการแลกเปลี่ยนการรับขนส่ง ผูโ้ ดยสารสุทธิจาก
เทีย่ วบินทีด่ าเนินการโดยสายการบินอื่นและขายโดยบริษทั ฯ ตามความตกลงเทีย่ วบินร่วม และรายได้จากการขายทีน่ งโดยสาร
ั่
บนเทีย่ วบินของสายการบินอื่นซึ่งไม่ได้เป็ นเที่ยวบินร่วม แต่ไม่รวมรายได้จากเที่ยวบินซึ่งไม่ได้อยู่ในตารางการบินและไม่รวม
รายได้ค่าธรรมเนียมชดเชยค่าน้ามันและเงินค่าประกันภัยเรียกเก็บจากผูโ้ ดยสาร

(2)

ไม่รวมเทีย่ วบินซึ่งไม่ได้อยู่ในตารางการบินและเทีย่ วบินทีด่ าเนินการโดยสายการบินอื่นและขายโดยบริษทั ฯแต่รวมเทีย่ วบินที่
ดาเนินการโดยบริษทั ฯ และขายโดยสายการบินอื่น

(3)

ไม่รวมกรุงเทพมหานครตารางการบินในภาคฤดูหนาวเริม่ ตัง้ แต่วนั อาทิตย์สุดท้ายของเดือนตุลาคมไปจนถึงวันเสาร์สุดท้ายของ
เดือนมีนาคมและตารางการบินในภาคฤดูรอ้ นเริม่ ตัง้ แต่วนั อาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาคมไปจนถึงวันเสาร์สุดท้ายของเดือน
ตุลาคมของทุกปี

ส่วนที่ 1-2 หน้าที่ 8

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

กิจการขนส่ งทางอากาศ
เส้นทางยุโรป
บริษัทฯ มีบริการเทีย่ วบินไปยัง 11 จุดบินใน 9 ประเทศของภูมภิ าคยุโรป ได้แก่ ลอนดอน แฟรงค์เฟิ ร์ต ปารีส
โรม โคเปนเฮเกน สตอกโฮล์ม ซูรกิ มิวนิก บรัสเซลส์ มิลาน และออสโล ด้วยความถีร่ วม 84 เทีย่ วบินต่อสัปดาห์
สาหรับตลาดทีบ่ ริษทั ฯ ไม่ได้เปิ ดทาการบินโดยตรง ทัง้ ในยุโรปและสหราชอาณาจักร บริษทั ฯ ได้ทาความร่วมมือ
กับสายการบินพันธมิตรในการให้บริการเส้นทางบินโดยใช้เทีย่ วบินรหัสร่วม (Code Sharing) ซึง่ ครอบคลุม 45 จุดบิน ใน 16
ประเทศ
ข้อมูลเส้นทางยุโรป
ปี 2558
รายได้จากการขนส่งผูโ้ ดยสาร (ล้านบาท) (1)

ปี 2557

ปี 2556

29,834.3

33,279.9

35,036.2

24.4

27.5

25.7

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

20,182.5

20,192.2

21,585.6

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

28,187.2

28,993.2

28,964.6

71.6

69.6

74.5

11/11

13/13

13/13

84/65

93/83

93/85

ร้อยละของรายได้การขนส่งผูโ้ ดยสารรวม (%)

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

รวมรายได้จากเที่ยวบินแบบประจา รายได้ค่าน้ าหนักส่วนเกิน รายได้สุทธิจากการแลกเปลี่ยนการรับขนส่งผูโ้ ดยสาร สุทธิจาก
เทีย่ วบินทีด่ าเนินการโดยสายการบินอื่นและขายโดยบริษทั ฯ ตามความตกลงเทีย่ วบินร่วม และรายได้จากการขายทีน่ งโดยสาร
ั่
บนเทีย่ วบินของสายการบินอื่นซึ่งไม่ได้เป็ นเทีย่ วบินร่วมแต่ไม่รวมรายได้จากเทีย่ วบินซึ่งไม่ได้อยู่ในตารางการบินและไม่รวม
รายได้ค่าธรรมเนียมชดเชยค่าน้ามันและเงินค่าประกันภัยเรียกเก็บจากผูโ้ ดยสาร

(2)

ไม่รวมเทีย่ วบินซึง่ ไม่ได้อยู่ในตารางการบินและเทีย่ วบินทีด่ าเนินการโดยสายการบินอื่นและขายโดยบริษทั ฯ แต่รวมเทีย่ วบินที่
ดาเนินการโดยบริษทั ฯ และขายโดยสายการบินอื่น

(3)

ไม่รวมกรุงเทพมหานคร ตารางการบินในภาคฤดูหนาวเริม่ ตัง้ แต่วนั อาทิตย์สุดท้ายของเดือนตุลาคมไปจนถึงวันเสาร์สุดท้ายของ
เดือนมีนาคม และตารางการบินในภาคฤดูรอ้ นเริม่ ตัง้ แต่วนั อาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาคมไปจนถึงวันเสาร์สุดท้ายของเดือน
ตุลาคมของทุกปี

ส่วนที่ 1-2 หน้าที่ 9

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

กิจการขนส่ งทางอากาศ
เส้นทางออสเตรเลียและนิ วซีแลนด์
ในภาคพื้นออสเตรเลีย บริษัทฯ ให้บริการ 5 จุดบินใน 2 ประเทศ ได้แก่ ซิดนีย์ เมลเบิร์น บริสเบน เพิร์ธ ใน
ออสเตรเลีย และโอ๊คแลนด์ ในนิวซีแลนด์ ด้วยความถีร่ วม 42 เทีย่ วบินต่อสัปดาห์ นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้จดั เทีย่ วบินรหัสร่วม
(Code Sharing) กับสายการบินแอร์นิวซีแลนด์ ซึง่ เป็ นสายการบินพันธมิตร โดยการเชื่อมโยงเครือข่ายการบินของบริษทั ฯ เข้ากับ
เทีย่ วบินระหว่างเมืองท่องเทีย่ วต่างๆ รวม 2 จุดบิน ใน 1 ประเทศ รวมเส้นทาง ฮ่องกง-โอ๊คแลนด์
ข้อมูลเส้นทางออสเตรเลียและนิ วซีแลนด์
ปี 2558
รายได้จากการขนส่งผูโ้ ดยสาร (ล้านบาท) (1)

ปี 2557

ปี 2556

13,153.3

13,682.7

16,940.5

10.7

11.3

12.4

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

7,157.9

6,698.5

8,192.5

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

9,879.1

9,983.0

11,208.3

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

72.5

67.1

73.1

5/5

5/5

5/5

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

42/42

40/38

43/47

ร้อยละของรายได้การขนส่งผูโ้ ดยสารรวม (%)

หมายเหตุ:
(1)

รวมรายได้จากเที่ยวบินแบบประจา รายได้ค่าน้ าหนักส่วนเกิน รายได้สุทธิจากการแลกเปลี่ยนการรับขนส่งผูโ้ ดยสารสุทธิจาก
เทีย่ วบินทีด่ าเนินการโดยสายการบินอื่นและขายโดยบริษทั ฯ ตามความตกลงเทีย่ วบินร่วม และรายได้จากการขายทีน่ งโดยสาร
ั่
บนเทีย่ วบินของสายการบินอื่นซึ่งไม่ได้เป็ นเทีย่ วบินร่วมแต่ไม่รวมรายได้จากเทีย่ วบินซึ่งไม่ได้อยู่ในตารางการบินและไม่รวม
รายได้ค่าธรรมเนียมชดเชยค่าน้ามันและเงินค่าประกันภัยเรียกเก็บจากผูโ้ ดยสาร

(2)

ไม่รวมเทีย่ วบินซึ่งไม่ได้อยู่ในตารางการบินและเทีย่ วบินทีด่ าเนินการโดยสายการบินอื่นและขายโดยบริษทั ฯแต่รวมเทีย่ วบินที่
ดาเนินการโดยบริษทั ฯ และขายโดยสายการบินอื่น

(3)

ไม่รวมกรุงเทพมหานคร ตารางการบินในภาคฤดูหนาวเริม่ ตัง้ แต่วนั อาทิตย์สุดท้ายของเดือนตุลาคมไปจนถึง วันเสาร์สุดท้ายของ
เดือนมีนาคม และตารางการบินในภาคฤดูร้อนเริม่ ตัง้ แต่วนั อาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาคมไปจนถึงวันเสาร์สุดท้ายของเดือน
ตุลาคมของทุกปี

ส่วนที่ 1-2 หน้าที่ 10

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

กิจการขนส่ งทางอากาศ
เส้นทางแอฟริกา
บริษทั ฯ ทาการบินจากกรุงเทพฯ ไปโจฮันเนสเบิร์ก สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ จานวน 3 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ และ
ยกเลิกการทาการบินตัง้ แต่ 15 มกราคม 2558 เป็ นต้นไป
ข้อมูลเส้นทางแอฟริกา
ปี 2558
รายได้จากการขนส่งผูโ้ ดยสาร (ล้านบาท)

(1)

ปี 2557

ปี 2556

35.5

589.3

781.1

-

0.5

0.6

23.3

471.7

619.7

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

31.5

823.8

907.8

อัตราส่วนการขนส่งผูโ้ ดยสาร (%)

73.9

57.3

68.3

ร้อยละของรายได้การขนส่งผูโ้ ดยสารรวม (%)
ปริมาณการขนส่งผูโ้ ดยสาร (RPKs)(ล้านคน-กม.)

(2)

จานวนจุดหมายปลายทางทีใ่ ห้บริการตามตารางการบิน
(ตารางการบินในภาคฤดูหนาว / ฤดูรอ้ น) (3)

-

1/1

1/1

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

-

3/3

3/4

หมายเหตุ :
(1)

รวมรายได้จากเที่ยวบินแบบประจา รายได้ค่าน้ าหนักส่วนเกิน รายได้สุทธิจากการแลกเปลี่ยนการรับขนส่งผูโ้ ดยสารสุทธิจาก
เทีย่ วบินทีด่ าเนินการโดยสายการบินอื่นและขายโดยบริษทั ฯ ตามความตกลงเทีย่ วบินร่วม และรายได้จากการขายทีน่ งโดยสาร
ั่
บนเทีย่ วบินของสายการบินอื่นซึ่งไม่ได้เป็ นเทีย่ วบินร่วมแต่ไม่รวมรายได้จากเทีย่ วบินซึ่งไม่ได้อยู่ในตารางการบินและไม่รวม
รายได้ค่าธรรมเนียมชดเชยค่าน้ามันและเงินค่าประกันภัยเรียกเก็บจากผูโ้ ดยสาร

(2)

ไม่รวมเทีย่ วบินซึง่ ไม่ได้อยู่ในตารางการบินและเทีย่ วบินทีด่ าเนินการโดยสายการบินอื่ นและขายโดยบริษทั ฯ แต่รวมเทีย่ วบินที่
ดาเนินการโดยบริษทั ฯ และขายโดยสายการบินอื่น

(3)

ไม่รวมกรุงเทพมหานคร ตารางการบินในภาคฤดูหนาวเริม่ ตัง้ แต่วนั อาทิตย์สุดท้ายของเดือนตุลาคมไปจนถึงวันเสาร์สุดท้ายของ
เดือนมีนาคม และตารางการบินในภาคฤดูรอ้ นเริม่ ตัง้ แต่วนั อาทิตย์ สุดท้ายของเดือนมีนาคมไปจนถึงวันเสาร์สุดท้ายของเดือน
ตุลาคมของทุกปี

ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้หยุดทาการบินเทีย่ วบินจากกรุงเทพฯ ไปโจฮันเนสเบิรก์ สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ในวันที่ 15 มกราคม 2558

2.1.3 การบริการลูกค้า
ในปี 2558 บริษัทฯ ยังคงมุ่งมันพั
่ ฒนาปรับปรุงคุณภาพผลิ ตภัณฑ์และการบริการในทุกจุดสัมผัสอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ลูกค้าในแต่ละกลุ่มเป้าหมายได้สมั ผัสประสบการณ์การบินทีโ่ ดดเด่นงดงามผสานเอกลักษณ์ของความเป็ นไทย เริม่
ตัง้ แต่การบริการก่อนเทีย่ วบิน (Pre-flight Services) การบริการบนเทีย่ วบิน (In-flight Services) ไปจนถึงการให้บริการหลัง
เทีย่ วบิน (Post-flight Services) โดยมีแผนการดาเนินงาน แนวคิดและภาพลักษณ์ทช่ี ดั เจนภายใต้นโยบายการบริการจากใจ
(Service from the Heart) ซึง่ พนักงานการบินไทยทุกคนยึดมันมาตลอด
่
5 ทศวรรษของการให้บริการ ด้วยตระหนักดีว่า
คุณภาพของการบริการลูกค้าเป็ น ปจั จัยหลักสู่ความสาเร็จของภารกิจการให้บริการการขนส่ง และขับเคลื่อนให้บริษัทฯ
สามารถแข่งขันกับสายการบินคู่แข่งได้อย่างยังยื
่ น
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เพื่อเน้นย้าถึงการบริการทีเ่ ป็ นเลิศ สม่ าเสมอ และเป็ นไปตามมาตรฐานทีต่ กลงไว้ 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 อย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้แน่ ใจได้ว่าลูกค้าของการบินไทย
ได้รบั ความพึงพอใจสูงสุดจากการใช้บริการและผลิตภัณฑ์ทม่ี คี ุณภาพตลอดการเดินทาง
การประเมินผลและการกากับดูแลข้อตกลงระดับการบริการทีด่ ี นอกจากเป็ นการเสริมสร้างประสบการณ์ทด่ี ใี นการ
เดินทาง (Customer Experience) ให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ 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
ความสะดวกสบายและความรวดเร็วให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลทีเ่ 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 โบอิง้
777-300ER โบอิ้ง 787-8 และเครื่องบินแบบแอร์บสั A350-900 ตามแนวคิดไทยร่วมสมัย (Thai Contemporary) ซึ่งใน
ปี 2558 บริษ ัท ฯ ได้ร บั มอบเครื่อ งบิน แบบโบอิ้ง 777-300ER เพิม่ อีก 3 ลา (ลาสุด ท้า ยมีกาหนดรับ มอบในเดือ น
กันยายน) รวมเป็ น 14 ลา และรับมอบเครื่องบินแบบโบอิ้ง 787-8 เพิม่ อีก 2 ลา (ลาสุดท้ายรับมอบในเดือนสิงหาคม)
รวมเป็ น 6 ลา ส่วนเครื่องบินแบบแอร์บสั A350-900 มีกาหนดรับมอบลาแรกในปี 2559
อุปกรณ์และบริการ
บริษั ท ฯ ได้ ป รับ กลยุ ท ธ์ แ ละแผนงานด้ า นการให้ บ ริ ก ารเพื่ อ ตอบสนองความคาดหวัง ของลู ก ค้ า เพิ่ม ขีด
ความสามารถให้พร้อมต่อการแข่งขัน เพิม่ ความสะดวกสบายโดยรวมให้แก่ผโู้ ดยสารมากขึ้ น โดยที่นัง่ รุ่นใหม่จะกว้างขึน้
นัง่ สบาย มีจอภาพส่วนตัวในทุกทีน่ งั ่ นอกจากนี้ ยังตกแต่งห้องน้ าให้มคี วามทันสมัยสวยงามและกว้างขวางขึน้ พร้อมด้วย
อุปกรณ์อานวยความสะดวกทีท่ นั สมัย ระบบการรับฟงั เพลงและภาพยนตร์แบบเลือกชมได้ (On-demand) พร้อมมีรายการ
บันเทิงให้ผโู้ ดยสารเลือกอย่างหลากหลาย ดังมีรายละเอียดดังนี้
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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1.1) การปรับปรุงรูปแบบและคุณภาพของที่นัง่ โดยสาร
บริษทั ฯ อยู่ในระหว่างการดาเนินการปรับปรุงทีน่ งั ่ โดยสารบนเครื่องบินแบบแอร์บสั A330-300 จานวน 3 ลา
ให้มคี วามทันสมัยและสะดวกสบายมากยิง่ ขึน้ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2560
1.2) การพัฒนาทางด้านระบบสาระบันเทิ ง
บริษัทฯ ได้ปรับปรุงระบบสาระบันเทิงทัง้ ด้านภาพและเสียงบนเครื่องบินในเส้นทางระหว่างประเทศทุกลา
เพื่อให้มคี ุณภาพสูง ทันสมัยและได้มาตรฐานเดียวกันทัง้ หมด โดยจะมีจอภาพส่วนตัวในทุกชัน้ โดยสาร ระบบ
เพลงและภาพยนตร์ท่สี ามารถเลือกชมได้ตามความต้องการ และมีรายการบันเทิงให้ผู้โดยสารเลือกอย่าง
หลากหลาย รวมทัง้ เกมส์ ข้อมูล และภาพเส้นทางบิน นอกจากนี้ยงั พัฒนาและปรับปรุงซอฟต์แวร์ (Software)
รองรับจานวนเนื้อหา (Content) ทีเ่ พิม่ ขึน้ อาทิ e-Menu และe-Shopping เป็ นต้น
2) การติ ดตัง้ อุปกรณ์อานวยความสะดวกสาหรับธุรกิ จและการสื่อสาร
บริษทั ฯ ได้เริม่ ให้บริการอินเทอร์เน็ต (Thai Sky Connect) บนเครื่องบินแบบแอร์บสั A330-300 จานวน 7 ลา และ
เครื่องบินแบบแอร์บสั A380-800 จานวน 6 ลา เพื่อให้ผู้โดยสารสามารถติดต่ อสื่อสารกับภาคพื้นโดยใช้อุปกรณ์ส่อื สาร
ส่วนตัวของตนเอง
2.1.4 การปฏบัติการบิ น ความปลอดภัย ความมันคงและมาตรฐานการบิ
่
น
ความปลอดภัยในการปฏิบตั กิ ารบินเป็ นหัวใจของธุรกิจการบิน ตลอดระยะเวลากว่า 5 ทศวรรษ บริษทั ฯ มุ่งมันที
่ จ่ ะ
สร้างความปลอดภัยสูงสุดในการเดินทางของผู้โดยสาร โดยเน้นที่การปฏิบตั ิการบินตามมาตรฐานความปลอดภัยของ
สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย: กพท. (The Civil Aviation Authority of Thailand: CAAT) องค์การการบินพล
เรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization: ICAO) หน่วยงานควบคุมความปลอดภัยด้านการบินของ
ยุโรป (European Aviation Safety Agency: EASA) ด้วยการนามาตรฐานของ European Aviation Safety Agency (EASA)
ซึง่ เป็ นทีย่ อมรับจากองค์กรการบินทัวโลกเป็
่
นต้นแบบ และผ่านการตรวจประเมินความปลอดภัยด้านการปฏิบตั กิ ารบินของ
สมาคมการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (International Air Transport Association: IATA)
โดยในปี 2558 บริษัทฯ ได้เน้ นการรัก ษามาตรฐานและข้อ พึง ปฏิบตั ิ (International Standards and
Recommended Practices: SARP) ของ ICAO ทีก่ าหนดให้สายการบินต้องจัดให้มรี ะบบบริหารความปลอดภัย (Safety
Management System: SMS) และระบบกากับกิจกรรมด้านการบิน (Compliance Management System: CMS) เพื่อ
ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง ยิง่ ไปกว่านัน้ บริษทั ฯ ได้เริม่ โครงการมาตรฐานเหนือระดับ (Safety Beyond Compliance) ในปี
2558 ด้วยการนามาตรฐานของ European Aviation Safety Agency (EASA) ซึง่ เป็ นทีย่ อมรับจากองค์กรการบินทัวโลกเป็
่
น
ต้นแบบ เพื่อพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยไปยังระดับสูงสุด (Best in Class) โดยสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการรักษา
มาตรฐาน (Compliance Culture) และวัฒนธรรมความปลอดภัย (Safety Culture) ตลอดจนพัฒนาขีดความสามารถการ
บริหารคุณภาพและการบริหารความปลอดภัย (Safety and Quality Management) และการตรวจวัดความปลอดภัย (Safety
Performance Indicator) ด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ (Information Technology Solution
System) ด้วยเหตุน้ี ทาให้บริษทั ฯ ได้รบั ใบอนุ ญาต Third Country Operators (TCO) จาก EASA โดยความเห็นชอบของ
EU Air Safety Committee (ASC) ด้วยใบอนุญาตนี้ บริษทั ฯ สามารถปฏิบตั กิ ารบินเข้ายุโรป ตัง้ แต่วนั ที่ 15 ธันวาคม 2558
เป็ นต้นไป ควบคู่กบั ใบรับรองผูด้ าเนินการเดินอากาศ (Air Operator Certificate : AOC) ของประเทศไทย

ส่วนที่ 1-2 หน้าที่ 13

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

กิจการขนส่ งทางอากาศ
บริษทั ฯ ได้พฒ
ั นาคู่มอื ความปลอดภัยและคุณภาพ (THAI Safety and Quality Manual: TSQM) เป็ นคู่มอื ระบบ
บริหารแบบบูรณาการ (Thai Integrated Management Manual: TIMM) ทีค่ รอบคลุมทัง้ สายปฏิบตั กิ ารและหน่ วยธุรกิจ
ทัง้ หมด ให้เป็ นแบบบูรณาการและเป็ นปจั จุบนั ตลอดเวลา
บริษทั ฯ ได้พฒ
ั นาศักยภาพบุคลากรด้านการบินให้มคี วามรูค้ วามสามารถตามมาตรฐานสากล รวมทัง้ ให้มจี ติ สานึก
สูงสุดด้านความปลอดภัย มุ่งเน้นการสรรหาบุคลากรการบินที่มคี ุณภาพระดับสากล โดยกาหนดให้มกี ารตรวจสอบความ
พร้อมทัง้ ด้านร่างกาย จิตใจ ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และพฤติกรรม (Behavior) นักบินของบริษทั ฯ จะต้องผ่าน
การทดสอบและประเมินความถนัด ในการเป็ นนักบินพาณิชย์(Aptitude Test) จาก Scandinavian Institute of Aviation
Psychology (SIAP) ประเทศสวีเดนซึง่ เป็ นสถาบันทีม่ ชี ่อื เสียงและได้รบั การยอมรับด้านการคัดเลือกนักบินให้กบั สายการบิน
ชัน้ นาของโลก การสอบจิตวิทยาการบิน (Aviation Psychology Test) จากสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศรวมทัง้
จะต้องผ่านการทดสอบความสามารถด้านทักษะการบิน (Ride Check) และการใช้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล
(English ICAO Proficiency) นอกจากนี้ยงั มุ่งเน้นการฝึกอบรมทัง้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั แิ ก่พนักงานต้อนรับ เรื่องระบบ
ความปลอดภัยและการบริการเพื่อให้มคี วามรู้ความชานาญแบบมืออาชีพ มีทศั นคติและใจรักต่องานบริการ ควบคู่ไปกับ
ความตระหนักเรื่องความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
ในปี 2558 บริษทั ฯ ได้จดั ให้มกี ารอบรมหลักสูตร Enhanced Safety Management System ให้กบั บุคลากรการ
บินและพนักงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าบุคลากรการบินของบริษัทฯ มีความพร้อมในการปฏิบตั ิการบินอย่าง
ปลอดภัยและเป็ นไปตามข้อกาหนดของ ICAO และบริษทั ฯ ได้นาระบบการเรียนรูผ้ ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) และ
การนาแนวทางจัดการความรู้ (Knowledge Management) มาประยุกต์ใช้เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลีย่ นความรูใ้ นกลุ่ม
ผูป้ ฏิบตั งิ าน อันจะนาไปสูป่ ระสิทธิภาพสูงสุดในการให้บริการแก่ผโู้ ดยสารด้วย
บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการดูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน รวมถึงการป้องกันอันตรายและ
ส่ง เสริม สุข ภาพอนามัย เป็ น สิ่ง สาคัญ ยิ่ง ที่ต้อ งดาเนิ น การควบคู่ไ ปกับ การดาเนิ น ธุ ร กิจ บริษัท ฯ จึง มีน โยบายในการ
ดาเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานบนพืน้ ฐานของมนุ ษยธรรม โดยถือประโยชน์
ของพนักงานเป็ นหลัก และได้ดาเนินการอย่างครบวงจร คือการส่งเสริมสุขภาพอนามัย การเฝ้าระวังและตรวจสอบเพื่อความ
ปลอดภัย การป้องกันและควบคุมอุบตั เิ หตุและสภาพแวดล้อมทีเ่ ป็ นอันตรายในการทางาน การเฝ้าระวังสุขภาพและป้องกัน
โรคจากการทางาน การปฐมพยาบาล และการฟื้นฟูสมรรถภาพหลังการบาดเจ็บ
บริษัทฯ ได้ปฏิบตั ิตามมาตรฐานข้อกาหนดด้า นความมั ่นคงการบิน (Aviation Security) ขององค์ก รและ
หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องทัง้ ในประเทศและต่างประเทศอย่างเคร่งครัด ได้แก่ ICAO, CAAT, หน่ วยงานด้านความมั ่นคงใน
การเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา (Transportation Security Administration, Department of Homeland Security:
TSA) หน่ วยงานด้านความมันคงในการเดิ
่
นทางของประเทศออสเตรเลีย (Office of Transport Security: OTS) กฎข้อบังคับ
ของสหภาพยุโรป (European Union Regulations: EU Regulations), German Civil Aviation Authority (LBA) และ
ระบบการตรวจสอบความปลอดภัยของ IATA (IATA Operational Safety Audit: IOSA) รวมถึงกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ข้อกาหนด
ของทุกประเทศทีบ่ ริษทั ฯ ทาการบิน อีกทัง้ บริษทั ฯ มีระบบการบริหารจัดการด้านความมันคงการบิ
่
น (Security Management
System: SeMS) ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ สอดคล้องกันอย่างทัวถึ
่ งทัง้ องค์กร เพื่อให้การปฏิบตั งิ านด้านความมันคงการบิ
่
นอยู่ในระดับ
ทีส่ งู กว่ามาตรฐานสากล
นอกจากนี้บริษทั ฯ ได้ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการจัดการเหตุฉุกเฉินและภาวะวิกฤติ (Emergency & Crisis Response)
อย่างเข้มงวด ยึดหลักกฎหมาย ข้อบังคับระหว่างประเทศ และนามาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการของหน่ วยงานภายใน และ
สถานีการบินของบริษทั ฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ทม่ี กี ารเปลีย่ นแปลง พร้อมรับมือกับเหตุฉุกเฉินทีอ่ าจเกิดขึน้ โดยมีศูนย์
ปฏิบตั กิ ารภาวะวิกฤติ (Crisis Management & Operations Center: CMOC) ของบริษทั ฯ ได้ทาหน้าทีเ่ ฝ้าระวังเหตุทอ่ี าจเป็ น
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บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

กิจการขนส่ งทางอากาศ
ภัยคุกคามต่อการประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ ตลอด 24 ชม. อีกทัง้ มีศูนย์ปฏิบตั กิ ารของชุดให้ความช่วยเหลือด้านมนุ ษยธรรมแก่
ผูป้ ระสบภัยฯ (Family Assistance & Support Team : FAST center) สาหรับเทีย่ วบินของบริษทั ฯ และสายการบินพันธมิตร
ด้วยมาตรฐานด้านความปลอดภัย ความมันคง
่ และมาตรฐานการบินทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ทาให้บริษทั ฯ สามารถบริหาร
จัดการและรับมือกับเหตุการณ์ต่างๆ ในปี 2558 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การบริหารจัดการกรณีการแพร่ระบาดของเชือ้
ไวรัส MERS ในภูมภิ าคตะวันออกกลางและประเทศเกาหลีใต้ในช่วงต้นปี 2558 ซึง่ มีผตู้ ดิ เชือ้ และเสียชีวติ จานวนมาก ส่งผล
กระทบต่อการเดินทางทางอากาศ บริษทั ฯ เป็ นสายการบินแรกๆ ทีอ่ อกมาตรการป้องกันการระบาดของไวรัส MERS และ
ปฏิบตั ติ ามข้อบังคับ คาแนะนาขององค์การอนามัยโลก และกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด จนสามารถสร้างความมันใจ
่
ในมาตรฐานความปลอดภัยของการบินไทยที่สูงกว่ามาตรฐานสากล และการบริหารจัดการในกรณี วิกฤติแผ่นดินไหวที่
เนปาลเมื่อเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม 2558 ซึง่ การบินไทยให้การสนับสนุนแก่ภาครัฐในการเดินทางของเจ้าหน้าทีท่ มี กูภ้ ยั
คณะต่างๆและการขนส่งอุปกรณ์สงิ่ ของกูภ้ ยั บรรเทาทุกข์จากทัวโลกจ
่
านวนมาก การบริหารจัดการในกรณีเกิดภัยพิบตั ภิ ูเขา
ไฟระเบิดในประเทศอินโดนีเซียหลายครัง้ ในช่วงกลางปี 2558 การบริหารจัดการในกรณีทเ่ี กิดเหตุการณ์ระเบิดทีร่ าชประสงค์
ในเดือนสิงหาคม 2558 ซึง่ การบินไทยได้ให้ความช่วยเหลือแก่ผโู้ ดยสารทีป่ ระสบเหตุรวมถึงการเดินทางของญาติมติ รของ
ผูป้ ระสบเหตุเป็ นอย่างดี อีกทัง้ บริษทั ฯ ได้ทาแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ(Business Continuity Management Plan)
เพื่อเตรียมพร้อมรับวิกฤติการณ์ต่างๆทีอ่ าจเกิดขึน้ เช่น กรณีไม่สามารถใช้สนามบินสุวรรณภูมไิ ด้ตามปกติ กรณีถูกระงับ
เส้นทางการบินเป็ นต้น เพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่าการบินไทยจะสามารถดารงธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องในทุกสถานการณ์
ในภาพรวมของการปฏิบตั กิ ารบิน บริษทั ฯ ได้มุ่งเน้นในเรื่องของมาตรฐานด้านความปลอดภัยในระดับสูงสุด และ
คุณภาพการให้บริการบนเครื่องบินทีด่ เี ลิศ โดยการนาเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ นั สมัยและมีมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่
เป็ นทีย่ อมรับในระดับสากล มาประยุกต์ใช้กบั เอกลักษณ์การให้บริการด้วยเสน่หไ์ ทย บริษทั ฯ มุ่งมันที
่ จ่ ะรักษา คุณภาพ ความปลอดภัย
ความมันคง
่ และมาตรฐานการบินให้เป็ นไปตามมาตรฐานสากล อีกทัง้ การปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ ข้อบังคับและกฎหมายที่
เกีย่ วข้องนัน้ เป็ นปจั จัยหลักในการดาเนินธุรกิจทีบ่ ริษทั ฯ ให้ความสาคัญเป็ นอันดับแรกมาโดยตลอด และบริษทั ฯ จะได้
ดาเนินนโยบายเชิงรุกในการดาเนินงานด้านความปลอดภัย ความมันคง
่ และมาตรฐานการบิน อย่างต่อเนื่องด้วย
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บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

กิจการขนส่ งทางอากาศ
รายละเอียดของมาตรฐานสากลที่ฝ่ายต่างๆ และหน่ วยธุรกิ จของบริษทั ฯ ได้รบั มีดงั นี้
ใบรับรองมาตรฐานสากล

ฝ่ ายหรือหน่ วยธุรกิ จ

วันหมดอายุ

TCO

ได้รบั การรับรองภาพรวมทัง้ บริษทั ฯ

Third Country Operator (TCO)
มาตรฐานด้านความปลอดภัยการบินได้รบั
อนุญาต ให้ทาการบินสูป่ ระเทศต่างๆ ใน
สหภาพยุโรป จาก EASA (European
Aviation Safety Agency)
IOSA
IATA Operational Safety Audit
มาตรฐานการตรวจประเมินความปลอดภัย
ด้านการ ปฏิบตั กิ ารจากสมาคมขนส่งทาง
อากาศระหว่างประเทศ
ISO 9001: 2008
ระบบบริหารงานคุณภาพ

ใช้ควบคูก่ บั ใบรับรอง
ผูด้ าเนินการเดินอากาศ
AOC
(Air Operator
Certificate)

ได้รบั การรับรองภาพรวมทัง้ บริษทั ฯ

26 พฤษภาคม 2559

ฝา่ ยบริหารทั ่วไป
ฝา่ ยช่าง
ฝา่ ยการพาณิชย์สนิ ค้าและไปรษณียภัณฑ์
ฝา่ ยบริการอุปกรณ์ภาคพืน้
(สุวรรณภูม ิ เชียงใหม่ ภูเก็ต กระบี่)
ฝา่ ยบริการลูกค้าภาคพืน้
(สุวรรณภูม ิ เชียงใหม่ ภูเก็ต กระบี่)
ฝา่ ยครัวการบิน
ฝา่ ยบริหารทั ่วไป
(สานักงานใหญ่ สานักงานหลักสี่
สานักงานหลานหลวง ศูนย์ปฏิบตั กิ ารที่
สนามบินสุวรรณภูม ิ กิจการบริการลูกค้า
ภาคพืน้ ทีส่ นามบินสุวรรณภูม)ิ
ฝา่ ยช่าง
ฝา่ ยครัวการบิน
ฝา่ ยบริหารทั ่วไป
(สานักงานใหญ่ สานักงานหลักสี่
สานักงานหลานหลวง ศูนย์ปฏิบตั กิ ารที่
สนามบินสุวรรณภูม ิ กิจการบริการลูกค้า
ภาคพืน้ ทีส่ นามบินสุวรรณภูม)ิ
ฝา่ ยครัวการบิน

6 ตุลาคม 2561
27 พฤษภาคม 2559
30 มิถุนายน 2560
15 ธันวาคม 2560

ISO 14001: 2004
ระบบจัดการสิง่ แวดล้อม

ISO 50001: 2011
ระบบจัดการด้านพลังงาน

OHSAS 18001: 2007
มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย
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15 ธันวาคม 2560
8 มีนาคม 2560
23 เมษายน 2559

9 มิถุนายน 2559
1 กันยายน 2561
20 มิถุนายน 2559

3 สิงหาคม 2560

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

กิจการขนส่ งทางอากาศ
ใบรับรองมาตรฐานสากล

ฝ่ ายหรือหน่ วยธุรกิ จ

วันหมดอายุ

HALAL
มาตรฐานฮาลาล

ฝา่ ยครัวการบิน

31 ธันวาคม 2558

HAL-Q
มาตรฐานฮาลาล

ฝา่ ยครัวการบิน

27 เมษายน 2560

HACCP
Hazard Analysis and Critical Control
Points
ระบบการวิเคราะห์อนั ตรายและจุดวิกฤติท่ี
ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร
GMP
Good Manufacturing Practice
ระบบการจัดการสุขลักษณะที่ดใี นสถาน
ประกอบการ
FAR 145
Federal Aviation Regulations 145
Federal Aviation Administration
(FAA) Repair Station
หน่ วยซ่อมองค์การบริหารการบินแห่ง
ประเทศสหรัฐอเมริกา
RSC 13
Department of Civil Aviation, Thailand
Repair Station 145
หน่ วยซ่อมกรมการบินพลเรือน ประเทศไทย

ฝา่ ยครัวการบิน

8 มีนาคม 2560

ฝา่ ยครัวการบิน

8 มีนาคม 2560

ฝา่ ยช่าง

31 ตุลาคม 2559

ฝา่ ยช่าง
(สนามบินดอนเมือง)
(สนามบินสุวรรณภูม)ิ

31 ตุลาคม 2560
25 กันยายน 2561

RSC 13
The Civil Aviation Authority of
Thailand Repair Station 145

ฝา่ ยช่าง
(สนามบินอู่ตะเภา)

30 ตุลาคม 2561

ฝา่ ยช่าง

23 มิถุนายน 2559

หน่ วยซ่อมสานักงานการบินพลเรือน
แห่งประเทศไทย
EASA Part-145
European Aviation Safety Agency Approved Maintenance Organization
หน่ วยซ่อมองค์การความร่วมมือด้านการบิน
ในกลุ่มสหภาพยุโรป
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บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

กิจการขนส่ งทางอากาศ
สิ ทธิ ประโยชน์ด้านการส่งเสริมการลงทุน
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 บริษทั ฯ ในฐานะรัฐวิสาหกิจซึง่ ดาเนินการในรูปแบบ
ของบริษัทมหาชน ได้รบั ความเห็นชอบให้ขอรับการส่งเสริมการลงทุนสาหรับการลงทุนส่วนเพิม่ ในกิจการการขนส่งทาง
อากาศและกิจการสนับสนุนการบินอื่นๆ ได้ ยกเว้นส่วนกิจการสนับสนุ นการบิน ณ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ เนื่องจาก
บริษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) ในฐานะผูบ้ ริหารสนามบินนานาชาติสวุ รรณภูมเิ ป็ นผูไ้ ด้รบั สัมปทานในการดาเนิน
กิจกรรมดังกล่าวจากภาครัฐ
บริษทั ฯ ได้ดาเนินการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนสาหรับจัดหาเครื่องบินต่อสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน (BOI) เมื่อเดือนเมษายน 2550 โดยยื่นขอรับการส่งเสริมตามปี ท่ีมีการรับมอบเครื่องบิน และตามประเภทของ
เครื่องบิน และได้รบั อนุมตั สิ ทิ ธิบตั รส่งเสริมการลงทุนรวมทัง้ สิน้ 25 สิทธิบตั ร สาหรับเครื่องบินจานวน 75 ลา
ต่อมาบริษทั ฯ ได้ย่นื ขอโอนกิจการ (สิทธิการใช้เครื่องบินในการดาเนินงานบางส่วน) และได้รบั อนุ มตั ใิ ห้โอนกิจการ
บางส่วนให้แก่บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จากัด ตามบัตรส่งเสริมการลงทุนจานวน 6 สิทธิบตั ร สาหรับเครื่องบิน แอร์บสั
A320 จานวน 20 ลา และ BOI มีประกาศยกเลิกบัตรส่งเสริมการลงทุนของบริษทั ฯ จานวน 6 สิทธิบตั ร ดังกล่าว เมื่อวันที่
24 กันยายน 2557 ส่งผลให้ ณ สิน้ ปี 2558 บริษทั ฯ คงเหลือสิทธิบตั รการส่งเสริมการลงทุน รวมทัง้ สิน้ 19 สิทธิบตั ร สาหรับ
เครื่องบินจานวน 55 ลา ทีม่ กี าหนดรับมอบตัง้ แต่ปี 2552 ถึงปี 2561 ดังนี้
สิทธิบตั รที่

บัตรเลขที่

ประเภทเครื่องบิน

วิธกี ารจัดหาเครื่องบิน

จานวนเครื่องบิน (ลา)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

1214 (2) / 2552
1874 (2) / 2552
1446 (2) / 2554
1178 (2) / 2555
1627 (2) /2555
2576 (2) / 2555
2577 (2) /2555
1220 (2) / 2556
1221 (2) / 2556
1590 (2) / 2556
2357 (2) / 2556
2358 (2) / 2556
2360 (2) / 2556
2362 (2) / 2556
2363 (2) / 2556
2364 (2) / 2556
2365 (2) / 2556
2366 (2) / 2556
2367 (2) / 2556

A330-300
A330-300
A330-300
A330-300
A330-300
B777-300ER
A380-800
A330-300
A380-800
B777-300ER
B777-300ER
B787-8
B777-300ER
B787-8
A350-900
A350-900
A350-900
B787-9
A350-900

Financial Lease
Financial Lease
Financial Lease
Financial Lease
Financial Lease
Operating Lease
Financial Lease
Financial Lease
Financial Lease
Operating Lease
Financial Lease
Operating Lease
Financial Lease
Operating Lease
Operating Lease
Financial Lease
Operating Lease
Operating Lease
Financial Lease

3
2
3
2
3
2
3
2
3
6
3
4
3
2
2
2
6
2
2
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สิทธิประโยชน์จากการได้รบั การส่งเสริมการลงทุน คือ การได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลสาหรับกาไรสุทธิทไ่ี ด้
จากการดาเนินงานด้วยเครื่องบินทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมการลงทุน เป็ นระยะเวลา 8 ปี (นับจากวันทีเ่ ครื่องบินเริม่ มีรายได้จาก
การดาเนินงาน) โดยจานวนเงินทีไ่ ด้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลนี้รวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนจัดหาเครื่องบิน
แต่ละลาในกรณีทด่ี าเนินงานขาดทุนในระหว่างเวลาได้รบั การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สามารถนาผลขาดทุนประจาปี ท่ี
เกิดขึน้ ในระหว่างเวลาที่ได้รบั การส่งเสริมการลงทุน 8 ปี ไปหักออกจากกาไรสุทธิทเ่ี กิดขึน้ ภายหลังระยะเวลา 8 ปี น้ี มี
กาหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี นบั แต่วนั พ้นกาหนด 8 ปี โดยจะเลือกหักจากกาไรสุทธิของปี ใดปี หนึ่งหรือหลายปี กไ็ ด้
บริษทั ฯ ได้ย่นื ขอใช้สทิ ธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลจากผลประกอบการปี 2553 ถึงสิน้ สุดเดือนมิถุนายน
2558 และได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลแล้วเป็ นจานวนเงินทัง้ สิน้ 2,204.60 ล้านบาท
2.2 การตลาดและการแข่งขัน
2.2.1 นโยบายและลักษณะตลาด
ในปี 2558 บริษทั ฯ ได้ดาเนินตามแผนธุรกิจ 5 ปี (2557-2561) มีการปรับแผนกลยุทธ์ตามลักษณะตลาด ซึง่ แบ่ง
ออกเป็ น 4 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มตลาดที่บริษทั ฯ เป็ นผูน้ าตลาด เช่น ตลาดกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย จีน และญีป่ นุ่ เป็ นต้น บริษทั ฯ มุ่งเน้น
ในการดารงความเป็ นผู้นาตลาดปรับกลยุทธ์เพื่อรักษาส่วนแบ่งตลาดและผลกาไรในการดาเนินงานเป็ นหลักโดยการเพิม่
เทีย่ วบิน และเปลีย่ นแบบเครื่องบินทีม่ อี ุปกรณ์ทนั สมัย เพื่อป้องกันการสูญเสียลูกค้าให้แก่สายการบินอื่น
กลุ่มตลาดที่ มีการแข่งขันสูง เช่น ตลาดสิงคโปร์ ฮ่องกง และ กลุ่มประเทศในอาเซียน บริษัทฯ มุ่งเน้นการ
ปรับ ปรุ ง ความสามารถในการแข่ ง ขัน เพื่ อ รัก ษาส่ ว นแบ่ ง ตลาด โดยเพิ่ ม ความร่ ว มมื อ กับ สายการบิ น พัน ธมิ ต ร
เพื่ อ เพิ่ ม ผู้ โ ดยสารเชื่ อ มต่ อ ที่ส นามบิ น สุ ว รรณภู มิ รวมทัง้ ใช้ ส ายการบิน ไทยสมายล์ ใ นการรัก ษาส่ ว นแบ่ ง ตลาด
ในเส้นทางภูมภิ าคระยะสัน้
กลุ่มตลาดที่ ค่แู ข่งมีความเข้มแข็ง เช่น ตลาดรัสเซีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ บริษัทฯ มุ่งเน้นการเฝ้าระวัง
ปริมาณการขนส่งและผลกาไรขาดทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ โดยใช้เครื่องบินทีเ่ หมาะสม
กับความต้องการของตลาด และมีความคล่องตัวในการปรับเปลี่ยนเที่ยวบินโดยต้องมีการติดตามผลการดาเนินงานอย่าง
ต่อเนื่องและรวดเร็ว
กลุ่มตลาดใหม่ที่มีศกั ยภาพที่ การบิ นไทยยังมิ ได้เปิ ดบริ การ ได้แก่ (1) เมืองรองในตลาดอินเดีย เช่น โคชิ
อัมริสสา (2) เมืองรองในตลาดจีน เช่น หังโจว เสินเจิน้ และซัวเถา (3) ตลาดใหม่ อาทิ ตลาดในยุโรปตะวันออก เช่น เวียนนา
และ (4) เขตพืน้ ทีใ่ หม่ๆ เช่น อิหร่าน ตุรกี อิสราเอล
โดยในการเข้าตลาดเหล่านี้บริษทั ฯ จะศึกษาสภาพตลาด สภาวะการแข่งขัน เส้นทางบิน เพื่อใช้เป็ นส่วนหนึ่งในการ
กาหนดกลยุทธด้านเส้นทางบิน เครือข่ายการบิน และฝูงบิน
นโยบายการตลาดและลักษณะตลาดของสายการบิ นไทยสมายล์
เนื่องจากสายการบินไทยสมายล์ได้กาหนดตาแหน่งทางการตลาดของสายการบินเป็ นสายการบินแบบเต็มคุณภาพ
(Full Service (Light-Premium) Airlines) ทีม่ ุ่งเน้นในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการทีเ่ ยียมยอด ควบคู่ไป
กับความคุม้ ค่าของราคาบัตรโดยสารทีก่ าหนดไว้ให้ครอบคลุมทุกบริการทีส่ ายการบินจัดหาเพื่อให้ลูกค้าเดินทางอย่างไร้ขอ้
กังวลตัง้ แต่เริม่ ต้นการเดินทางจนถึงจุดหมายปลายทาง โดยคานึงถึงความปลอดภัยและความตรงต่อเวลา มีรูปแบบของ
ผลิตภัณฑ์และการให้บริการทีเ่ หมาะสมกับความต้องการของลูกค้าทีต่ ้องการเดินทางในระยะใกล้ “Trendy-Friendly-Worthy”
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ยังคงเป็ นแบรนด์คาแรกเตอร์ของไทยสมายล์ อันสอดคล้องกับวิถชี วี ติ ของคนรุ่นใหม่ทม่ี คี วามทันสมัยและให้ความสาคัญกับ
การเลือกสินค้าและบริการ บวกกับ มาตรฐานการให้บริการแบบใหม่ล่าสุด “3S: SMART – SABAI – SMILE” เพื่อให้
นอกจากจะแข่งขัน กับสายการบินที่อ ยู่ระดับเดียวกันแล้ว ยังคงมุ่งเน้ นในการเพิ่ม ยอดขายเส้น ทางบินภายในประเทศ
เส้นทางบินภายในภูมิภาค รวมไปถึง เพิม่ ส่วนแบ่งทางการตลาดให้มากขึ้น เพื่อเตรียมพร้อมสาหรับการเปิ ดเสรีการค้า
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึง่ จะเริม่ ในปลายเดือนธันวาคม 2558
จากปจั จัยดังกล่าวทีป่ ระเทศไทยกาลังจะก้าวสู่การเป็ นหนึ่งในสมาชิกลาดับต้นๆ ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
และจากการขยายตัวอย่างรวดเร็วของสายการบินต้นทุนต่ าทัง้ ในประเทศและในภูมภิ าคเอเชีย สายการบินไทยสมายล์จงึ
กาหนดยุทธศาสตร์ ในการสร้างความแตกต่างอย่างมีเอกลักษณ์ในตราสินค้า (Brand Differentiation) ดังทีก่ ล่าวมาในข้างต้น
และยังมุ่งมันในการแข่
่
งขันโดยมีการกาหนดแนวทางในการดาเนินกลยุทธ์และกลุ่มเป้าหมายดังนี้
ลูกค้ากลุ่มเป้ าหมาย ประมาณร้อยละ 30 จะเป็ นผูโ้ ดยสารทีเ่ ดินทางเชื่อมต่อกับผูโ้ ดยสารของบริษทั ฯ ในขณะที่
ร้อยละ 70 จะเป็ นผูโ้ ดยสารทีเ่ ดินทางแบบจุดบินต่อจุดบิน (Point to Point) ในเส้นทางบินของสายการบินไทยสมายล์อย่างเดียว
ภายใต้มาตรฐานการบริการเช่นเดียวกับของการบินไทย
ลักษณะของกลุ่มเป้ าหมาย
กลุ่มเป้าหมายแรก นอกจากจะเน้นกลุ่มคนในช่วงอายุประมาณ 30-40 ปี ยังสะท้อนมาจากภาพลักษณ์ของตรา
สินค้าทีแ่ สดงถึงความสมบูรณ์แบบ (Smart) โดยการให้บริการเทีย่ วบินที่ตรงเวลา การมีเคาน์เตอร์สารองบัตรโดยสารและ
เช็คอินทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ผ่านการให้บริการโดยพนักงานทีม่ คี วามสมบูรณ์แบบ (Smart) เช่นกัน
กลุ่มเป้าหมายในลักษณะทีส่ อง จะสะท้อนมาจากภาพลักษณ์ของตราสินค้าทีแ่ สดงถึง ความสะดวกสบาย (Sabai)
โดยการมอบความเชื่อมันในด้
่ านความปลอดภัยให้ผโู้ ดยสารรูส้ กึ ตัง้ แต่ เคาน์เตอร์เช็คอิน และให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม
แก่ผโู้ ดยสารบนเครื่องโดยลูกเรือ ซึง่ จะทาให้ผโู้ ดยสารได้รบั ความสะดวกสบายตลอดเทีย่ วบิน
กลุ่มเป้าหมายในลักษณะทีส่ าม จะสะท้อนมาจากภาพลักษณ์ของตราสินค้าทีแ่ สดงถึง ความต้องการการดูแลพิเศษ
เฉพาะตัว (Smile) โดยมีลกู เรือคอยดูแลความต้องการพิเศษของผูโ้ ดยสารกลุ่มนี้ จนต้องยิม้ ออกมาด้วยความสุข สุดท้ายนี้ยงั
มุ่งเน้นไปยังลูกค้าองค์กร (Corporate) ลูกค้าการท่องเทีย่ วเพื่อการประชุม (MICE) เพื่อเพิม่ ขยายฐานของกลุ่มเป้าหมาย
การจัดจาหน่ าย นอกจากสายการบินไทยสมายล์มชี ่องทางการจัดจาหน่ายตรง การจัดจาหน่ายผ่านตัวแทนการจัด
จาหน่ าย และการจัดจาหน่ ายร่วมกับ บริษทั ฯ แล้ว สายการบินไทยสมายล์ ยังได้เพิม่ ช่องทางการสารองบัตรโดยสารและ
จ่ายเงินผ่านธุรกิจพันธมิตรอื่น เช่น จุดบริการของบริษทั ทีเ่ คาน์เตอร์เซอร์วสิ เพื่อเพิม่ ความสะดวกสบายในการชาระเงิน รวม
ไปถึงแอพพลิเคชันบนโทรศั
่
พท์มอื ถือ เสริมด้วยการจาหน่ ายผ่านศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) และยังมีการจัดจาหน่ าย
ในงานประชาสัมพันธ์ร่วมกันกับพันธมิตรรายอื่นๆ ด้วย
การสื่อสารการตลาด นอกจากสายการบินไทยสมายล์จะสื่อสารการตลาดโดยตรงกับลูกค้าเป้าหมายด้วยการ
สือ่ สารผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (Social Network) ควบคู่กบั ช่องทางการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการแล้ว ยังมุ่งเน้นการทา
ประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด และโปรโมชัน่ รวมไปถึงกิจกรรมเพื่อสังคมและสิง่ แวดล้อม (Corporate
Social Responsibility) สายการบินไทยสมายล์ยงั มีนโยบายทางการสือ่ สารการตลาดเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล
เพื่อส่งเสริมการท่องเทีย่ วแบบวิถไี ทย (Discover Thainess) อีกด้วย
การดาเนิ นการตลาดและการส่ ง เสริ มการขาย สายการบินไทยสมายล์กระตุ้นให้เกิดการเดินทางและการ
ท่องเที่ยว ผ่านพันธมิตรองค์กรใหญ่ ๆ เช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภายใต้ โครงการ “กอดหน่ อยประเทศไทย”
“เขาเล่าว่า 12 เมืองต้องห้ามพลาด” “พลัส วันธรรมดาน่ าเทีย่ ว” รวมถึงบริษทั ทางยกระดับดอนเมือง จากัด (มหาชน) หรือ
ดอนเมืองโทลเวย์ และอุทยานหลวงราชพฤกษ์ เป็ นต้น
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ในแง่การส่งเสริมการขาย สายการบินไทยสมายล์ได้ดาเนินการด้านส่งเสริมการขายและการตลาดอย่างต่อเนื่อง
เพื่อเสริมความสามารถในการแข่งขันกิจกรรมดังกล่าว ได้แก่ การมอบส่วนลดผ่านไทยสมายล์บอร์ดดิง้ พาส เมื่อรับประทาน
อาหารช้อปปิ้ งและท่องเทีย่ ว ผ่านพันธมิตรทีม่ ชี ่อื เสียงต่างๆ
2.2.2 แผนบริหารรายได้และพัฒนาช่องทางการจัดจาหน่ าย
แผนบริหารรายได้
เพื่อ รักษาและเพิ่ม คุ ณภาพรายได้ใ นสภาวะเศรษฐกิจ โลกถดถอย การเมือ งไม่ป กติ ความผันผวนของตลาด
การแข่งขันทีร่ ุนแรง รวมทัง้ การตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยด้านการบิน ขององค์กรตรวจสอบต่างๆ บริษทั ฯ จึงมีแผนงาน
มุ่งเน้นการขายและเพิม่ รายได้โดย
 ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการโดยการบริหารฝูงบินแนวใหม่ดว้ ยการใช้เครื่องบินให้เกิดประโยชน์สงู สุดใน
เส้นทางหลักด้วยการใช้เครื่องบินรุ่นใหม่ทด่ี กี ว่า ปรับกาลังการผลิตในบางตลาด และเพิม่ การใช้เครื่องบิน
ให้มากขึน้
 เพิม่ การขายแบบเครือข่าย (Network Sales) โดยแสวงหาลูกค้าใหม่ๆ ในเส้นทางรอบๆ เส้นทางหลัก
โดยการจัดทาความตกลงร่วมกับสายการบินคู่คา้ ดังทีป่ รากฏในรายการส่งเสริมการขายจุดบินใหม่ๆ ของ
บริษทั ในทวีปยุโรป
 เสริมสร้างรายได้จากการขายผ่านบริการอิเล็คทรอนิค (e-Service) โดยพัฒนาระบบที่สามารถอานวย
ความสะดวกสนองต่อความต้องการของผูโ้ ดยสารสาหรับตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ
การหารายได้เสริม
เพื่อเพิม่ ความประทับใจให้กบั ลูกค้าของการบินไทยตามความต้องการในการใช้บริการที่แตกต่างกันในระหว่าง
การเดินทาง (Customer Experience Management) ซึง่ การบินไทยได้จดั ทาบริการเสริมในรูปแบบการช้อปปิ้ งออนไลน์ บน
เว็บไซต์ เช่น การอัพเกรด บริการรถเช่า โรงแรม การซือ้ น้ าหนักสัมภาระเพิม่ ฯลฯ ทัง้ นี้ ลูกค้าจะได้รบั ความสะดวกในการ
ซือ้ บริการเสริมต่างๆ ทีม่ คี ุณภาพ มีความคุม้ ราคาทีก่ ารบินไทยทาการคัดสรรมาแล้ว และนาเสนอเป็ นทางเลือกตามรสนิยม
และความต้องการของผู้โดยสารตามเส้นทางและวัตถุประสงค์ของการเดินทาง ซึ่งบริการเสริมดังกล่าวจะให้ผู้โดยสารของ
การบินไทยได้รบั ประสบการณ์ทด่ี ตี ลอดการเดินทาง และแชร์ประสบการณ์การเดินทางผ่านสื่อสังคมออนไลน์ กับเพื่อนๆ
เพื่อจูงใจให้มาใช้บริการของการบินไทยต่อไป
กลุ่มลูกค้าและการพัฒนาช่องทางจัดจาหน่ าย
ในการดาเนินธุรกิจ บริษทั ฯ ให้บริการขนส่งผู้โดยสารเป็ นหลัก โดยทาการขนส่งเชื่อมโยงเมืองหลักของประเทศ
ไทย ไปยัง เมืองต่ างๆ ทัว่ โลกทัง้ ในแบบเที่ยวบิน ประจา และเที่ย วบิน เช่ าเหมาลา ในเส้น ทางบิน ระหว่า งประเทศและ
ภายในประเทศ โดยวางตาแหน่ งทางการตลาด (Marketing Positioning) เป็ นสายการบินชัน้ เยีย่ มระดับโลก (Premium
Service Airline) ให้บริการในลักษณะครบวงจร (Full Service) มาโดยตลอด บริษัท ฯ ยังคงดูแลลูกค้าในทุก กลุ่ ม
(Segment) เป็ นอย่างดี โดยเน้นการตอบสนองแต่ละกลุ่ม และการพัฒนาช่องทางจัดจาหน่ าย ให้ตรงกับความต้องการและ
ความคาดหวังอย่างแท้จริง กลุ่มลูกค้าแบ่งออกเป็ น
 ลูกค้าพรีเมีย่ ม ประกอบด้วยลูกค้าชัน้ หนึ่ง ชัน้ ธุรกิจ สมาชิกแพลตินมั ่ สมาชิกบัตรทอง
 ลูกค้าภาคราชการ (Government)
 ลูกค้ากลุ่มองค์กร (Corporates) และลูกค้านักธุรกิจ / ธุรกิจขนาดย่อม (SME: Small and Medium Enterprise)
 ลูกค้ากลุ่มท่องเทีย่ ว (Leisure)
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นักเรียน และลูกค้ากลุ่มเยีย่ มเพื่อนและญาติ (VFR: Visiting Friends and Relatives)
ลูกค้านิยมกีฬา และกิจกรรมพิเศษ (Special Interest and Life-Style)
ลูกค้ากลุ่มประชุมสัมมนา นิทรรศการการค้า การท่องเทีย่ วทีไ่ ด้รบั เป็ นรางวัล (MICE)
ลูกค้ากลุ่มอื่นๆ

ทัง้ นี้ บริษทั ฯ พร้อมบริการลูกค้าทุกกลุ่ม (All Segments Product Offering) โดยใช้กลยุทธ์ทงั ้ ในเชิงบริหารรายได้
(Revenue Management) ควบคู่กบั การบริหารราคาขาย (Pricing) ทีแ่ ตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่มลูกค้าทีม่ คี วามต้องการของ
แต่ละกลุ่มไม่เหมือนกัน
การขายแบบเครือข่าย (Network) และกลุ่มพันธมิ ตรการบิ นสตาร์อลั ไลแอนซ์ (Star Alliance)
โดยบริษทั ฯ มีเป้าหมายในการเพิม่ เทีย่ วบินทีบ่ นิ ตรงเข้าประเทศไทยให้มากขึน้ เน้นความถีข่ องเทีย่ วบินในจุดบินที่
มีศกั ยภาพ ควบคู่กบั การเปิ ดจุดบินใหม่อย่างระมัดระวัง มีเป้าหมายในการขยายเส้นทางบินเพื่อให้ครอบคลุมจุดบินมากทีส่ ุด
ผ่านเครือข่ายพันธมิตรการบินสตาร์อลั ไลแอนซ์ (Star Alliance) ทัง้ แบบการบินตรงในลักษณะจุดบินต่อจุดบิน (Point-toPoint) และเชื่อมต่อในลักษณะต่อเลยไปยังอีกจุดบินหนึ่ง (Beyond Point) ครอบคลุมระหว่างจุดบินทุกจุดที่บริษัทฯ
ให้บริการเอง และการทีบ่ ริษทั ฯ เป็ นส่วนหนึ่งของพันธมิตรการบินทีใ่ หญ่และมีความเข้มแข็งทีส่ ุด คือ สตาร์อลั ไลแอนซ์ ทา
ให้บริษทั ฯ สามารถให้บริการในเส้นทางอื่นเพิม่ เติมโดยเชื่อมต่อกับเส้นทางต่างๆ ของเครือข่ายพันธมิตรการบินสตาร์อลั ไล
แอนซ์ ซึง่ มีสมาชิกทัง้ หมด 28 สายการบินให้บริการมากกว่า 18,500เทีย่ วบินต่อวัน ไปยัง 1,330 จุดบินทัวโลก
่
การบริการขายผ่านช่องทางจัดจาหน่ ายยุคใหม่
นอกจากคุ ณ ภาพและราคาของสิน ค้ า แล้ ว การบริก ารลู ก ค้ า ถื อ ว่ า เป็ น หัว ใจในการด าเนิ น ธุ ร กิจ บริษั ท ฯ
ได้กาหนดขัน้ ตอนการให้บริการและทาข้อตกลงระดับบริการครบวงจร (Service Level Agreement: SLA) กับทุกจุดบริการ
หลัก ตัง้ แต่การสารองทีน่ งั ่ จนเสร็จสิน้ การเดินทางที่จุดหมายปลายทาง รวมทัง้ ตรวจประเมินทุกจุดบริการเหล่านัน้ อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้แน่ ใจว่าลูกค้าได้รบั ความพึงพอใจสูงสุดจากการใช้บริการและผลิตภัณฑ์ท่มี คี ุณภาพต ลอดการเดินทาง
มีการตรวจติดตามคุณภาพการบริการให้เป็ นไปตามคู่มอื การปฏิบตั งิ าน (Service Operation Procedure) ด้วยการสุม่ ตรวจ
การปฏิบตั งิ านแบบไม่แจ้ง (Mystery Shopping) รวมถึงการประเมินความพึงพอใจเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์และการบริการ
จากหน่วยงานภายนอก (Third Party Survey)
THAI Contact Center (TCC)
THAI Contact Center (TCC) ศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์เป็ นด่านแรกของจุดบริการหลักทีล่ ูกค้าจะตัดสินใจใช้
บริการ บริษัทฯ เล็งเห็นความสาคัญในการให้บริการในส่วนนี้เป็ นอย่างมาก โดยมีขอ้ ตกลงระดับการให้บริการ ( Service
Level Agreement: SLA) คือ ต้องให้บริการตอบรับสายลูกค้าร้อยละ 80 ของปริมาณสายภายในเวลา 20 วินาที และมีอตั รา
ละทิง้ สายไม่เกินกว่าร้อยละ 10 โดยมีบริษทั ทีม่ คี วามเชีย่ วชาญด้านนี้รบั การว่าจ้างมาให้บริการภายใต้การดูแลของหน่วยงาน
TCC ตามมาตรฐานทีก่ าหนด เพื่อเพิม่ ความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลกู ค้า
บริษทั ฯ มีช่องทางในการตอบรับการบริการลูกค้าหลายช่อง ทัง้ ทางโทรศัพท์ อีเมล์ แฟกซ์ และโทรศัพท์เลขหมาย
พิเศษ สาหรับลูกค้ากลุ่มต่างๆ ทัง้ ลูกค้ากลุ่มพรีเมีย่ ม ลูกค้าภาคราชการ และลูกค้ากลุ่มองค์กร
Digital Commerce
การบินไทยมุ่งเน้นการพัฒนาการให้บริการออนไลน์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้งานเว็บไซต์ ของการบิน
ไทยได้ง่ายและทันสมัยอยู่ตลอดเวลาจากทุก ๆ อุปกรณ์ ทัง้ นี้เน้นความง่ายในการค้นหาเทีย่ วบินและเส้นทางเครือข่ายที่
การบินไทยเชื่อมต่อกับสายการบินพันธมิตร และเพิม่ ความเป็ น One Stop Service ง่ายในการตัดสินใจทีค่ ุม้ ราคา และ
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สามารถซือ้ บริการเสริมพิเศษต่างๆ เช่น ประกันการเดินทาง บริการรถเช่า โรงแรม ทัวร์เอือ้ งหลวง และสามารถปรับเปลีย่ น
เทีย่ วบินได้บนช่องทางออนไลน์ นอกจากนี้ยงั เพิม่ วิธกี ารชาระเงินในรูปแบบต่างๆ เพื่อเพิม่ ความสะดวกสูงสุดกับลูกค้า
กิ จกรรมส่งเสริมการตลาดและส่งเสริมการขาย
บริษัทฯ ได้ดาเนินการด้านส่งเสริมการขายและการตลาดทัง้ ในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาส่วนแบ่ง
ตลาด เสริมความสามารถในการแข่งขัน และสร้างรายได้ให้มากที่สุดในสภาวะตลาดที่ได้รบั ผลกระทบจากปจั จัยผันผวน
ภายนอก ทัง้ ด้านเศรษฐกิจ การเมือง และการแข่งขันในตลาด รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการขายและการตลาดโดยโปรแกรม
สะสมไมล์ (Royal Orchid Plus: ROP) และรายการแพ็คเกจท่องเทีย่ ว (รอยัล ออร์คดิ ฮอลิเดย์ : เอือ้ งหลวง) ทีห่ ลากหลาย
ซึ่งคัดสรรแล้วสาหรับ นักท่ องเที่ย วผู้โ ดยสารการบินไทย เป็ น การให้บ ริก ารเชื่อมต่ อจากการโดยสารเครื่อ งบิน ในการ
ให้บริการทีพ่ กั และการท่องเทีย่ วแก่ผโู้ ดยสารของการบินไทย
รอยัล ออร์คดิ ฮอลิเดย์ มีการขายผ่านทัง้ สานักงานขายและตัวแทนจาหน่ ายของการบินไทย มีการพัฒนาระบบ
เพื่อให้รองรับการขายผ่านอินเตอร์เน็ต มีการพัฒนารายการทัวร์ให้เหมาะสมกับความต้องการแต่ละตลาด การส่งเสริมการ
ขายผ่านสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจัด Event และการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าต่างๆ รวมทัง้ การจัดรายการส่งเสริม
การขายช่วงนอกฤดูกาลท่องเทีย่ ว นโยบายเหล่านี้เป็ นทัง้ การส่งเสริมการขายและการประชาสัมพันธ์รายการทัวร์ รอยัล ออร์คดิ
ฮอลิเดย์ และทัวร์เอือ้ งหลวง ให้เป็ นทีร่ จู้ กั ของลูกค้ามากขึน้ และยังเป็ นการสนับสนุ นนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมประเทศ
ไทยให้เป็ นศูนย์กลางการท่องเทีย่ วของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ดว้ ย
ช่องทางการจัดจาหน่ ายของสายการบิ นไทยสมายล์
แม้ว่าสายการบินไทยสมายล์ได้แยกระบบการจัดจาหน่ ายและบริการลูกค้า (Distribution and Passenger Service
System: DPS) ออกจากบริษทั ฯ ตัง้ แต่เดือนตุลาคม 2557 เป็ นต้นมา สายการบินไทยสมายล์ได้ดาเนินการจัดจาหน่ ายผ่าน
ระบบของสายการบินไทยสมายล์เอง แต่เพื่อให้การบริการผู้โดยสารทีเ่ ดินทางต่อเนื่องในเส้นทางของบริษทั ฯ สายการบิน
ไทยสมายล์จงึ ยังคงมีการจัดจาหน่ายร่วมกับบริษทั ฯ ผ่านสัญญาเทีย่ วบินรหัสร่วม (Code Share Agreement)
สายการบินไทยสมายล์มุ่งเน้นการควบคุมและบริหารจัดการต้นทุนให้มปี ระสิทธิภาพ โดยรักษาระดับต้นทุนคงที่
(Fixed Cost) ให้ต่ า เน้นการดาเนินงานเฉพาะกิจกรรมหลักที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับธุรกิจ ได้แก่ การปฏิบตั ิการบิน การควบคุม
มาตรฐานความปลอดภัย การกาหนดรูปแบบและมาตรฐานการให้บริการลูกค้า การให้บริการลูกค้าบนเครื่องบิน การบริหาร
ภาพลักษณ์ ตราสินค้าและการสื่อสารการตลาด การกาหนดราคาและการบริหารรายได้ โดยสายการบินไทยสมายล์จดั
จาหน่ ายผ่านระบบจัดจาหน่ ายตรงและผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นหลัก สาหรับกิจกรรมสนับสนุ นอื่นๆ ได้ใช้บริการของ
บริษทั ฯ หรือหน่วยธุรกิจของบริษทั ฯ หรือผูใ้ ห้บริการภายนอกแล้วแต่กรณี
2.2.3 สภาวะอุตสาหกรรมการบิ นและการแข่งขัน
ในปี 2558 เศรษฐกิจโลกชะลอตัว โดย เติบโตร้อยละ 3.1 ต่ ากว่าปี ก่อนและต่ าทีส่ ุดในรอบ 6 ปี ปจั จัยหลักมาจาก
เศรษฐกิจของประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่และกาลังพัฒนามีแนวโน้มชะลอตัวต่อเนื่อง ขณะที่เศรษฐกิจประเทศพัฒนาแล้วมี
การฟื้ นตัวอย่างล่าช้าและเปราะบาง ประกอบกับความตึงเครียดทางด้านภูมิรฐั ศาสตร์ยงั คงมีอยู่ โดยการชะลอตัวของ
เศรษฐกิจจีนถือเป็ นปจั จัยสาคัญทีส่ ่งผลกระทบต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก เนื่องจากจีนมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็ น
อันดับ 2 ของโลกและมีการค้าขายกับหลายประเทศทัวโลก
่
ซึง่ การขยายตัวทางเศรษฐกิจจีนลดลงอยู่ทร่ี อ้ ยละ 6.8 ต่ าสุดใน
รอบ 25 ปี สาหรับสหรัฐ อเมริกา มีการขยายตัวเพิม่ ขึน้ เล็กน้อยที่ร้อยละ 2.6 จากการฟื้ นตัวทางเศรษฐกิจด้วยอัตราการ
ว่างงานที่ลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ยงั คงเปราะบางจากความไม่แน่ นอนทางนโยบายการเงิน ในส่วนของยูโรโซนและญี่ปุ่น
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เติบโตร้อยละ 1.5 และ 0.6 ตามลาดับ ด้วยเศรษฐกิจมีการฟื้ นตัวอย่างช้าๆ แต่ยงั คงมีความเสีย่ งจากภาวะเงินฝื ดและการ
บริโภคภายในชะลอตัว ขณะทีร่ สั เซียมีหดตัวทางเศรษฐกิจร้อยละ 3.8 ผลจากความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างประเทศและ
ภาวะราคาน้ามันตกต่า สาหรับประเทศไทยมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจต่ าสุดในกลุ่มอาเซียน แต่เติบโตจากปี ก่อนทีร่ อ้ ยละ
2.5 ส่วนแนวโน้มปี 2559 IMF คาดการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจโลกดีขน้ึ ทีป่ ระมาณร้อยละ 3.6 โดยคาดการณ์การฟื้นตัว
ของเศรษฐกิจประเทศพัฒนาแล้วแข็งแกร่งขึน้ และเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศเกิดใหม่และกาลังพัฒนาปรับตัวดีขน้ึ โดยเฉพาะ
ประเทศทีม่ กี ารหดตัวทางเศรษฐกิจ อาทิ รัสเซียคาดการณ์หดตัวลดลงอยู่ทร่ี อ้ ยละ 0.6 สาหรับประเทศไทยคาดการณ์การ
ขยายตัวเพิม่ ขึน้ ทีป่ ระมาณร้อยละ 3.2 (ทีม่ า: รายงานสภาวะเศรษฐกิจโลกของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) เดือน
มกราคม 2559)
ในส่วนของราคาน้ ามันซึง่ ถือเป็ นต้นทุนหลักของสายการบินนัน้ ราคาน้ ามันดิบและน้ ามันเครื่องบินเฉลีย่ ปี 2558
ต่ ากว่าปี 2557 กว่าร้อยละ 40 จากภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ส่งผลให้ความต้องการน้ ามันลดลงขณะทีป่ ริมาณน้ ามันดิบ
ยังคงล้นตลาด ซึ่งสมาชิกกลุ่มโอเปกผูผ้ ลิตน้ ามันรายใหญ่ของโลกมีมติคงกาลังการผลิตเพื่อรักษาส่วนแบ่ งทางการตลาด
ประกอบกับคาดการณ์อหิ ร่านส่งออกน้ามันได้เพิม่ ขึน้ จากแนวโน้มทีส่ หรัฐอเมริกา และยุโรปยกเลิกมาตรการคว่าบาตร อีกทัง้
ผู้ผลิตน้ ามันรายอื่นนอกกลุ่มโอเปกมีกาลังการผลิตเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะสหรัฐ อเมริกา ส่ง ผลให้ราคาน้ ามันดิบ และน้ ามัน
เครื่องบินเฉลีย่ ปี 2558 อยู่ท่ี 53.68 และ 64.97 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ตามลาดับ อย่างไรก็ดรี าคาน้ ามันยังคงผันผวนไป
ตามสถานการณ์ต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ อาทิ ความไม่สงบในประเทศผูผ้ ลิตน้ ามัน สภาวะเศรษฐกิจ อัตราแลกเปลีย่ น และการเก็ง
กาไรราคาน้ ามัน เป็ นต้น สายการบินจึงต้องเผชิญกับความเสีย่ งจากความไม่แน่ นอนที่เกิดขึน้ ซึ่งจะส่งผลต่อการบริหาร
จัดการและผลประกอบการของสายการบิน สาหรับแนวโน้มปี 2559 ซิต้ีกรุ๊ปคาดการณ์ว่าราคาน้ ามันดิบและน้ ามันเครื่องบิน
จะยังคงต่ากว่าปี 2558 โดยอยู่ในระดับต่ากว่า 40 และ 50 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ตามลาดับ ซึง่ แนวโน้มราคาน้ามันทีล่ ด
ต่าลงถือเป็ นผลดีต่ออุตสาหกรรมการบินและบริษทั ฯ เนื่องจากค่าใช้จ่ายด้านน้ ามันเป็ นสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานที่
สูงทีส่ ดุ
อย่ างไรก็ดีการแข่งขันระหว่า งสายการบิน ด้ว ยกันยังคงทวีความรุน แรงอย่ างต่ อ เนื่ อง ไม่ว่ า จะเป็ 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 าคในอุตสาหกรรมการบิน
ดังนัน้ การปรับตัวของสายการบินควบคู่กบั การวางกลยุทธ์ในการบริหารจัดการอย่างชัดเจนรอบคอบ และสอดคล้องทันต่อ
เหตุการณ์ จึงเป็ นสิง่ ทีม่ คี วามสาคัญต่อการดาเนินงานเพื่อรักษาความยังยื
่ นของสายการบิน
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้จดั ทาแผนปฏิรูปองค์กรขึ้นในไตรมาสสุดท้ายของปี 2557 และนาเสนอต่อคณะกรรมการกากับ
ยุทธศาสตร์และปฏิรปู องค์กร ในการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์การแข่งขันทีจ่ ะเกิดขึน้ เพื่อหยุดยัง้ การขาดทุนของ
บริษัทฯ (Stop Bleeding) ให้เห็นผลเป็ นรูปธรรมภายในปี 2558 โดยการดาเนินงานที่สาคัญ 6 ด้าน คือ การปรับปรุง
เครือข่ายเส้นทางบินด้วยการลดเส้นทางบินทีไ่ ม่ทากาไร เช่น เส้นทางกรุงเทพฯ–โจฮันเนสเบิรก์ และเส้นทางกรุงเทพฯ- มอสโคว์
การปรับปรุงฝูงบินโดยการลดจานวนเครื่องบินในฝูงบินให้สอดคล้องกับกาลังการผลิตทีล่ ดลง การเพิม่ ประสิทธิภาพในการหา
รายได้ การส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาดและการขาย รวมถึงการนาเทคโนโลยีมาช่วยในการดาเนินกิจกรรม การปรับปรุง
การปฏิบตั กิ ารและต้นทุนโดยการลดค่าใช้จ่ายทีไ่ ม่จาเป็ น การปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและการจัดการกลุ่มธุรกิจอย่างเป็ น
ระบบ โดยยังคงให้ความสาคัญในเรื่องความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการให้บริการผู้โดยสาร ซึ่งบริษทั ฯ จะดาเนิน
กลยุทธ์อย่างต่อเนื่องในปี 2558-2559 และเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทางานในทุกๆ ด้านกับสายการบินคู่แข่ง โดยการ
นาส่วนดีมาปรับใช้และพัฒนาต่อยอดกระบวนการทางานให้ดยี งิ่ ขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิม่ ศักยภาพความสามารถในการ
แข่งขัน (Strength Building) พร้อมทัง้ ให้บริษทั ฯ สามารถเติบโตอย่างยังยื
่ นและทากาไรในระยะยาว (Sustainable Growth)
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สภาวะการขนส่งผูโ้ ดยสารทางอากาศ
สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (International Air Transportation Association: IATA) ได้สรุปปริมาณ
การขนส่งผูโ้ ดยสารทางอากาศ (RPK) ของสายการบินในแต่ละภูมภิ าคของปี 2558โดยรวมมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องร้อย
ละ 6.5 โดยภูมภิ าคเอเชียแปซิฟิกมีการขยายตัวร้อยละ 8.6 ซึง่ สูงกว่าช่วงเดียวกันของปี ทผ่ี ่านมา ในขณะทีภ่ ูมภิ าคยุโรปมี
อัตราการขยายตัวร้อยละ 5.1 ซึง่ ต่ ากว่าช่วงเดียวกันของปี ท่ีผ่านมา และคาดว่าในปี 2559 การขนส่งผูโ้ ดยสารโดยรวมจะมี
อัตราการขยายตัวร้อยละ 6.9 โดยภูมภิ าคเอเชียแปซิฟิกจะขยายตัวร้อยละ 8.0 ซึง่ สูงกว่าอุตสาหกรรมโดยรวม และภูมภิ าค
ยุโรปจะขยายตัวร้อยละ 5.9 ซึง่ ต่ากว่าอุตสาหกรรมโดยรวม
สาหรับสายการบินในภูมภิ าคที่มปี ริมาณการขนส่ งผู้โดยสารทางอากาศ (RPK) ขยายตัวมากที่สุด คือ ภูมภิ าค
ตะวันออกกลาง มีการขยายตัวในปี 2558 อย่างต่อเนื่องร้อยละ 10.0 และคาดว่าในปี 2559 จะขยายตัวได้ร้อยละ 12.5 แต่
หากเปรียบเทียบสัดส่วนการขนส่งผูโ้ ดยสารจะอยู่ทร่ี อ้ ยละ 10.4 ซึง่ น้อยกว่าสัดส่วนของสายการบินภูมภิ าคเอเชียแปซิฟิก
ประมาณ 3 เท่า ซึง่ อยู่ทร่ี อ้ ยละ 33.3 ของอุตสาหกรรมโดยรวม อย่างไรก็ตามสายการบินในภูมภิ าคตะวันออกกลางยังคงมี
ความได้เปรียบจากศักยภาพในการขยายธุรกิจ อีกทัง้ มีการเข้าร่วมพันธมิตรและหุน้ ส่วนทางธุรกิจกับหลายสายการบินหลัก
ทาให้เพิม่ ความสามารถในการให้บริการครอบคลุมไปทุกภูมภิ าคของโลก
สาหรับประเทศไทยในปี 2558 ภาพรวมการท่องเที่ยวของประเทศปรับตัวดีขน้ึ จากการที่สถานการณ์ทางการเมืองใน
ประเทศคลีค่ ลาย มาตรการเร่งฟื้ นฟูความเชื่อมัน่ และมาตรการส่งเสริมการท่องเทีย่ วอย่างต่อเนื่องของภาครัฐ โดยในภาพรวม
ของจานวนผูโ้ ดยสารทางอากาศทีเ่ ดินทางระหว่างประเทศและในประเทศกับบริษทั ฯ (การบินไทยและไทยสมายล์) ทัง้ หมดจานวน
21 ล้านคน และจานวนผู้โดยสารที่เดินทางเข้า-ออกประเทศไทยในปี 2558 มีสายการบินที่ทาการบิน (Schedule & NonSchedule Flight) ระหว่างประเทศรวม 120 สายการบิน ทาการขนส่งผูโ้ ดยสารรวม 61.1 ล้านคน เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 20.2 เมื่อเทียบกับ
ปี 2557โดยเป็ นผูโ้ ดยสารของบริษทั ฯ (การบินไทยและไทยสมายล์) ในปี 2558 จานวน 14.9 ล้านคน เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 14.6 อย่างไรก็
ดี บริษทั ฯ ยังคงเป็ นผูน้ าตลาดทีม่ สี ว่ นแบ่งตลาดผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศมากทีส่ ุด คือ ร้อยละ 24.3 (ทีม่ า : บริษทั ท่าอากาศยาน
ไทย จากัด (มหาชน)
การแข่งขันของอุตสาหกรรมการบิ นภายในประเทศ
ธุรกิจการบินภายในประเทศปจั จุบนั มีการแข่งขันทีร่ ุนแรงมากขึน้ ทัง้ จากสายการบินต้นทุนต่ าทีม่ กี ารขยายตัวใน
ตลาดอย่ า งรวดเร็ว และสายการบิน ต้ น ทุ น ต่ า รายใหม่ ท่ีเ ห็น โอกาสจากการขยายตัว ของอุ ป สงค์ ใ นตลาดเส้น ทาง
ภายในประเทศที่มีอ ยู่อ ย่างต่ อ เนื่ อง เป็ นผลให้ใ นแต่ ละปี ต ลาดสามารถเติบโตได้ในอัต ราสูง โดย ในปี 2558 มีปริมาณ
ผูโ้ ดยสารของสายการบินทีท่ าการบิน(Schedule & Non-Schedule Flight) ภายในประเทศเพิม่ ขึน้ เป็ น 31.3 ล้านคน สูงกว่า
ช่วงเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ 26 ทัง้ นี้ สายการบินทีท่ าการบินภายในประเทศมีจานวนทัง้ สิน้ 12 สายการบิน โดยบริษทั ฯ
(การบินไทยและไทยสมายล์) เป็ นสายการบินที่มกี ารขนส่งผู้โดยสารจานวน 6.1 ล้านคน สูงกว่าช่วงเดียวกันของปี ก่อน
ร้อยละ 28.8 คิดเป็ นส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 19.6 ในปี 2558
การแข่งขันในอุตสาหกรรมการบิ นระหว่างประเทศ
สภาวะแวดล้อมและสถานการณ์ต่างๆ ในปี 2558 ยังคงเป็ นปจั จัยสาคัญทีส่ ง่ ผลกระทบต่อธุรกิจการบินและปริมาณ
การเดินทางของผูโ้ ดยสารทางอากาศ อาทิ ราคาน้ ามันทีล่ ดต่ าลง ปญั หาเศรษฐกิจในภูมภิ าคต่างๆ ความผันผวนของอัตรา
แลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ ความไม่สงบทางการเมืองในหลายประเทศ รวมทัง้ สภาวะการแข่งขันทีร่ ุนแรงมากขึน้ จาก
การขยายเครือข่ายและการเปิ ดเส้นทางบินใหม่ของทัง้ สายการบินทีใ่ ห้บริการเต็มรูปแบบ สายการบินจากตะวันออกกลาง
และสายการบินต้นทุนต่า รวมทัง้ มีการเข้าร่วมเป็ นพันธมิตรทางธุรกิจในรูปแบบต่างๆ ของสายการบินมากขึน้ อย่างไรก็ตาม
เมื่อสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมืองภายในประเทศคลีค่ ลายลง การทีภ่ าครัฐดาเนินนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจในหลาย
ด้านและการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ปริมาณการเดินทางเข้า -ออกประเทศไทยฟื้ นตัวกลับมาเติบโต
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กิจการขนส่ งทางอากาศ
อีกครัง้ ในปี 2558 นักท่องเที่ยวต่างชาติท่เี ดินทางมายังประเทศไทยมีจานวนทัง้ สิน้ 29.8 ล้านคน เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 20.4
เมื่อเทียบกับปี 2557 ประกอบกับบริษทั ฯ เห็นว่ายังมีปจั จัยบวกทีเ่ ป็ นโอกาสของตลาดประเทศไทยทีส่ ามารถขยายตัวได้
เพราะความเป็ นศูนย์กลางทีเ่ หมาะสมในการเชื่อมต่อระหว่างเมืองในอาเซียนและภูมภิ าคใกล้เคียง อีกทัง้ การตื่นตัวจากการ
เปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 จะเป็ นแรงกระตุน้ ให้มกี ารขยายตัวทางเศรษฐกิจในภูมภิ าคทัง้ ด้านการค้า
และการลงทุน ซึง่ จะช่วยกระตุน้ และสร้างความเชื่อมันแก่
่ ต่างชาติในการเดินทางเข้า-ออกประเทศไทยมากขึน้
แม้ว่า องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization: ICAO) ได้ประกาศ
ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือด้านความปลอดภัยในการออกใบอนุญาตทาการบินของประเทศไทย คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรมการบินของไทย แต่ จะกระทบต่อสายการบินที่มีขนาดเล็ก สายการบินเช่าเหมาลาและสายการบินเกิดใหม่
มากกว่า ในขณะทีบ่ ริษทั ฯ ได้รบั ผลกระทบเพียงเล็กน้อยเท่านัน้ เนื่องจากบริษทั ฯ มีการดาเนินการด้านความปลอดภัยตรง
ตามมาตรฐานและอยู่ในระดับสากล ทาให้การบินไทยสามารถบินได้ปกติ แต่กม็ คี วามเสีย่ ง ทาให้ไม่สามารถเพิม่ เทีย่ วบินไป
ยังตลาดหลัก เช่น ญีป่ นุ่ และเกาหลีใต้ ฯลฯ ประกอบกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศจีนส่งผลกระทบต่อการส่งออกของ
ประเทศแต่ในส่วนของนักท่องเทีย่ วจีนทีเ่ ดินทางมายังประเทศไทยในปี 2558 ยังคงมีอตั ราเติบโตอย่างต่อเนื่ องถึงร้อยละ
71.1 และเป็ นตลาดทีม่ นี กั ท่องเทีย่ วมายังประเทศไทยมากทีส่ ดุ เป็ นอันดับที่ 1
โดยบริ ษั ท ฯ ได้ มี ก ารติ ด ตามประเมิ น สถานการณ์ แ ละป จั จั ย 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 ปจั จุบนั สายการบินไทยสมายล์ทาการบินในเส้นทางบินในประเทศเป็ นส่วนใหญ่ถึงร้อยละ
83.3 ของปริมาณการผลิตทัง้ หมด ดังนัน้ ทาให้สายการบินไทยสมายล์ต้องเผชิญกับการแข่งขันด้ านราคาจากสายการบิน
ต้นทุนต่า ในปจั จุบนั สายการบินต้นทุนต่า (Low Cost Airline) มีการเติบโตเพิม่ ขึน้ มาก ซึง่ เห็นได้จากอัตราการเจริญเติบโต
ของจานวนเทีย่ วบินเข้า-ออก ของสายการบินต้นทุนต่ า จากสนามบินดอนเมืองและสุวรรณภูมิ ในปี 2558 เพิม่ ขึน้ จากปี ท่ี
ผ่านมาถึงร้อยละ 32.3 นอกจากนี้จานวนผูโ้ ดยสารทีโ่ ดยสารกับสายการบินต้นทุนต่ า ในปี 2558 เพิม่ ขึน้ จากปี ทผ่ี ่านมาถึง
ร้อยละ 34 โดยเฉพาะเส้นทางบินภายในประเทศ มีการเติบโตของสายการบินต้นทุนต่าค่อนข้างสูงมาก ซึง่ จากข้อมูลจานวน
เทีย่ วบิน และจานวนผูโ้ ดยสารเข้า-ออกจากสนามบินดอนเมืองและสุวรรณภูมิ ในปี 2558 เพิม่ ขึน้ จากปี ทผ่ี ่านมาถึงร้อยละ
30.8 และ 34.0 ตามลาดับ (ข้อมูลสถิตกิ ารขนส่งทางอากาศจากการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย ปี 2558)
ในขณะที่เส้นทางบินระหว่างประเทศ ได้แก่ เส้นทางไปยังประเทศเมียนมาร์ ประเทศจีน ประเทศกัมพูชา และ
ประเทศอินเดีย สายการบินไทยสมายล์ต้องเผชิญกับการแข่งขันของสายการบิน Full Services และสายการบินต้นทุนต่ า
ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ อาทิ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ สายการบินนกสกูตต์ สายการบินไทยแอร์เอเซียเอ็กซ์
สายการบินไทยเวียดเจ็ต และสายการบินจากต่างประเทศทีบ่ นิ ในเส้น ทางเดียวกัน นอกจากนี้ยงั มีสายการบินเช่าเหมาลา
(Charter Flight) ทีท่ าการบินรับส่งผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ จากแข่งขันทีร่ ุนแรง สายการบินไทยสมายล์จงึ มีการปรับกล
ยุทธ์ เพื่อขยายฐานลูกค้ารวมไปถึงเพิม่ ส่วนแบ่งการตลาดที่มอี ยู่ในปจั จุบนั ให้มากขึน้ โดยการปรับปรุงคุณภาพและการ
บริการให้ดยี งิ่ ขึน้ และเพิม่ ช่องทางการขายและการจัดจาหน่ ายให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ง่ายขึน้ อย่างไรก็ตามสายการ
บิน ไทยสมายล์ย ัง ถือ เป็ น สายการบิน ใหม่ ใ นตลาด จึง มีความจาเป็ น อย่ า งมากที่จะต้อ งเพิ่ม การรับ รู้ต ราสิน ค้า (Brand
Awareness) เพื่อให้เป็ นทีร่ จู้ กั มุ่งเน้นถึงความเด่นชัด และการบริการทีโ่ ดดเด่นแตกต่างจากสายการบินต้นทุนต่ า ในราคาที่
ผูโ้ ดยสารสามารถเข้าถึงและซือ้ ได้
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2.3 การจัดหาผลิ ตภัณฑ์หรือบริการ
2.3.1 แผนฝูงบิ น
บริษ ัท ฯ มีแ ผนการลงทุนหลัก ในระยะเวลา 4 ปี (ปี 2558-2561) คือ การจัด หาเครื่อ งบิน และอุ ป กรณ์ก ารบิน
จานวน 22 ลา (ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของการจัดหาเครื่องบินใหม่ท่ไี ด้รบั การอนุ มตั ิจากคณะรัฐมนตรีแล้วตามแผนยุทธศาสตร์
ปี 2556-2561) โดยเป็ นการจัดหาเครื่องบินใหม่สาหรับรองรับการเติบโตทางธุรกิจ และทดแทนการปลดระวางเครื่องบิน
ที่มอี ายุการใช้ง านนาน จานวน 29 ลา ทัง้ นี้ เพื่อเป็ นการเพิม่ ประสิท ธิภาพฝูงบิน และรักษาขีด ความสามารถในการ
แข่งขัน มีรายละเอียดแผนฝูงบินดังนี้
เครือ่ งบิ นที่จดั หา
B777-300ER
A350-900
B787-9
B787-8
A320
รวม
-

หมายเหตุ

(1)

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
3
2
3

2

5
2

ปี 2561
5(1)

รวม 4 ปี
(2558 -2561)
3
12
2
2
3
22

บริษทั แอร์บสั แจ้งเลือ่ นการรับมอบ A350-900 จากเดิมในปี 2560 เป็นปี 2561
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กิจการขนส่ งทางอากาศ
2.3.2 กาลังการผลิ ตและปริมาณการผลิ ตที่เกี่ยวข้องกับการบิ น
ปี 2558

ปี 2557

ปี 2556

-

จานวนเครื่องบินทีใ่ ช้บริการ
(Number of Aircraft in
Operation)

(ลา)

95

102

103

-

จุดหมายปลายทาง (ไม่รวม
กรุงเทพฯ)
(Number of Destinations)

(จุดบิน)

74

77

80

-

ระยะทางบิน
(Kilometers Flown)

(พันกม.)

257,597

258,602

267,696

-

จานวนการลงของเครื่องบิน
(Number of Landings)

(ครัง้ )

108,285

99,158

102,761

-

จานวนชัวโมงปฏิ
่
บตั กิ ารบิน
(Flight Hours)

(ชัวโมง/ปี
่
)

374,831

370,309

384,069

-

ชัวโมงการใช้
่
เครื่องบินโดยเฉลีย่
(Aircraft Utilization)

(ชัวโมง/วั
่
น)

10.9

10.4

11.2

การขนส่งผูโ้ ดยสาร
-

ปริมาณทีน่ งั ่
(Available Seats Kilometer)

(ล้านทีน่ ง-กม.)
ั่

83,479

82,969

85,655

-

ปริมาณการขนส่งผูโ้ ดยสาร

(ล้านคน-กม.)

60,893

57,194

63,479

(Revenue Passenger
Kilometer)
-

อัตราส่วนการขนส่งผูโ้ ดยสาร
(Cabin Factor)

(ร้อยละ)

72.9

68.9

74.1

-

จานวนผูโ้ ดยสาร
(Number of Passengers)

(พันคน)

21,249

19,096

21,510

-

รายได้จากผูโ้ ดยสารเฉลีย่ ต่อ
หน่วย (Passenger Yield)

(บาท/คน-กม.)

2.46

2.66

2.65

ส่วนที่ 1-2 หน้าที่ 28

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

กิจการขนส่ งทางอากาศ
ปี 2558

ปี 2557

ปี 2556

การขนส่งสิ นค้าและไปรษณี ยภัณฑ์
-

ปริมาณการผลิตพัสดุภณ
ั ฑ์ (1)
(Available Dead Load TonKilometer)

(ล้านตัน-กม.)

3,514

3,812

5,019

-

ปริมาณการขนส่งพัสดุภณ
ั ฑ์
(Revenue Freight TonKilometer)

(ล้านตัน-กม.)

2,091

2,458

2,565

-

อัตราการขนส่งพัสดุภณ
ั ฑ์

(ร้อยละ)

59.5

64.5

51.1

น้าหนักพัสดุภณ
ั ฑ์ขนส่ง
(Cargo Carried)

(พันกก.)

559,283

613,915

655,570

- รายได้จากพัสดุภณ
ั ฑ์เฉลีย่ ต่อ
หน่วย (Freight Yield)

(บาท/ตัน-กม.)

8.45

9.22

9.22

(ล้านตัน-กม.)

11,883

12,346

12,728

(ล้านตัน-กม.)

8,249

7,717

8,388

(ร้อยละ)

69.4

62.5

65.9

(บาท/ตัน-กม.)

20.44

22.81

23.05

(Freight Load Factor)
-

การขนส่งรวมทัง้ ระบบ
-

ปริมาณการผลิต
(Available Ton-Kilometer)
- ปริมาณการขนส่ง (1)
(Revenue Ton-Kilometer)
- อัตราส่วนการบรรทุก
(Load Factor)
- รายได้รวมทัง้ ระบบเฉลีย่ ต่อ
หน่วย
(System-Wide Yield)

(1)

ในปี 2558 บริษทั ฯ มีการเปลีย่ นแปลงค่าสถิตกิ ารคานวณน้ าหนักเฉลีย่ ผูโ้ ดยสารรวมสัมภาระ (Free Baggage Allowance) จาก 90
กิโลกรัมต่อคน เป็ น 100 กิโลกรัมต่อคน เพื่อให้ค่าสถิติของบริษัทฯ สามารถเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมการบินทีเ่ ปลีย่ นแปลง
โดยได้ทาการปรับค่าสถิตขิ องปี 2557 ให้เป็นฐานเดียวกันเพือ่ การเปรียบเทียบ
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2.3.3 โครงสร้างค่าใช้จา่ ยในการดาเนิ นงานและปั จจัยการผลิ ตที่ สาคัญ

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานที่สาคัญของบริษัทฯ ประกอบด้วย ค่าน้ามัน เครื่องบินซึ่งคิดเป็ นร้อยละ 33.7 ของ
ค่า ใช้จ่า ยในการดาเนิน งานรวม นอกจากนี้ยงั มีค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วข้องกับ พนักงานซึ่งเป็ นทรัพยากรทีส่ าคัญในธุรกิจการ
ให้บริการทัง้ ก่อนและหลังการขาย เพื่อรักษาฐานลูกค้าเก่าให้มคี วามภักดี ต่อแบรนด์ (Brand Loyalty) มีความภูมใิ จและ
ประทับใจทีใ่ ช้บริการ และเพิม่ ฐานลูกค้ารายใหม่เพื่อการขยายตลาดอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับการบินใน
ด้านอื่นๆ โดยสรุปได้ดงั นี้

งบการเงิ นเฉพาะบริษทั ฯ

ปี 2558

ปี 2557

ปี 2556

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

- ค่าน้ามันเครื่องบิน

61,794

33.7

78,102

37.6

80,525

38.4

- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน

30,249

16.5

31,123

15.0

33,092

15.8

3,381

1.9

-

-

-

-

20,034

10.9

21,326

10.3

21,727

10.4

- ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับนักบินและลูกเรือ

5,105

2.8

5,768

2.8

6,009

2.9

- ค่าซ่อมแซมและซ่อมบารุงอากาศยาน

9,652

5.3

14,308

6.9

13,447

6.4

19,118

10.4

20,530

9.9

20,020

9.5

- ค่าเช่าเครื่องบินและอะไหล่

7,659

4.2

8,212

4.0

4,699

2.2

- ค่าสินค้าและพัสดุใช้ไป

7,585

4.1

8,169

3.9

9,625

4.6

- ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับการขายและโฆษณา

9,110

5.0

8,800

4.2

9,408

4.5

578

0.3

478

0.2

629

0.3

9,051

4.9

10,682

5.2

10,614

5.0

183,316

100.0

207,498

100.0

209,795

100.0

- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนตามโครงการ
- ค่าบริการการบิน

- ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่าย

- ค่าใช้จ่ายด้านการประกันภัย
- ค่าใช้จ่ายอื่น
รวม
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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 2557 คิดเป็ นร้อยละ 38 ของค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของบริษทั ฯ และในปี 2558 คิดเป็ นร้อยละ 34 ของค่าใช้จ่าย
ในการดาเนินงานของบริษทั ฯ
บริษัทฯ ได้ดาเนินการจัดซื้อ น้ามันเครื่องบินจากผู้จาหน่ ายน้ามันในทุกสถานีท่บี ริษัทฯ ให้บริการการบิน โดย
บริษทั ฯ ส่งหนังสือเชิญถึงผูจ้ าหน่ ายน้ามันทุกบริษทั ณ สถานีนนั ้ ๆ ภายหลังจากทีไ่ ด้รบั ข้อเสนอราคาจากผูจ้ าหน่ายน้ามัน
เครื่องบินและได้ดาเนินการเจรจาต่อรองจนเป็ นที่สน้ิ สุด บริษัทฯ จึงจะตกลงทาสัญญา ซึ่ง มีอ ายุสญ
ั ญาตามทีต่ กลงกัน
(โดยทั ่วไปคือ 1 ปี แต่มบี างกรณีทเี่ ป็ น 6 เดือนหรือ 2 ปี ) อีกทัง้ บริษ ัท ฯ และสายการบิน ที่เ ป็ น สมาชิก กลุ่ม พัน ธมิต ร
การบินสตาร์ อัลไลแอนซ์ ได้ร่วมกันจัดซื้อน้ามันฯ ในบางสถานี เป็ นครัง้ คราว หากเห็นว่าบริษทั ฯ จะสามารถซือ้ น้ามันฯ
ได้ในราคาทีต่ ่าลง
สาหรับ ปี 2558 นัน้ บริษัท ฯ ได้ซื้อน้ า มัน เครื่องบินจากผู้จาหน่ ายน้ ามัน ในประเทศไทยเป็ 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 จู้ าหน่ ายรายใดประสบกับปญั หาไม่สามารถจัดหาน้ ามันให้แก่บริษัทฯ ได้ ผู้จาหน่ 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 ามันทีท่ ่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และเป็ น 1 ใน 2 ผู้ประกอบการที่ให้บริการเติมน้ 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 2558 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 39.0 ของปริมาณความต้องการน้ ามันเครื่องบินของบริษทั ฯ และจาก
การที่บริษัท บางจากปิ โ ตรเลียม จ ากัด (มหาชน) ไม่ได้เ ป็ นผู้ถือหุ้นในบริษัท บริก ารเชื้อเพลิงการบินกรุ งเทพ 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 าให้ในบางครัง้ ราคาน้ า มัน 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
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แบบ 56-1

กิจการขนส่ งทางอากาศ
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 ามันเครื่องบินของบริษทั ฯ โดยมีระยะเวลาครัง้ ละไม่เกิน 18 เดือน ทัง้ นี้
การป้องกันความเสีย่ งในปริมาณที่สงู หรือต่ ากว่าระดับที่กาหนดไว้น้ี จะต้องได้รบั อนุ มตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั ฯ โดย
ส่วนใหญ่บริษัทฯ จัดทาประกันความเสีย่ งราคาน้ามันฯ ด้วยเครื่องมือทางการเงินแบบ 3 Ways Zero Cost Collar โดย
สัญญาดังกล่า วมีอายุสญ
ั ญา 6 เดือนถึง 1 ปี และบริษทั ฯ สามารถเรีย กเก็บ เงิน ชดเชยค่า น้ า มัน ส่ว นเพิ่ม ของบริษัท ฯ
ผ่า นทางค่า ธรรมเนีย มชดเชยค่าน้ ามันได้บางส่วน ขึน้ อยู่กบั สภาวะของตลาด การแข่งขัน ความผันผวนของราคาน้ ามัน
อากาศยาน การตอบสนองของตลาด และการประมาณการค่าใช้จ่ายน้ามันเครื่องบินทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง
2.3.5 การจัดหาประกันภัย
เพื่อลดความเสีย่ งและผลกระทบในกรณีหากเกิดความเสียหายต่อบริษทั ฯ และผูม้ สี ่วนได้เสียจากอุบตั เิ หตุและภัย
อื่นๆ รอบด้านที่อาจเกิดขึน้ ได้ บริษัทฯ จึงได้มกี ารประกันภัย เครื่องบิน อะไหล่ และการรับผิดชดใช้ตามกฎหมาย การ
ประกันภัยทรัพย์สนิ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พร้อมส่วนควบ การประกันภัยบุคลากร และการประกันภัยเบ็ดเตล็ดประเภท
อื่น เพื่อให้บริษทั ฯ และผูม้ สี ว่ นได้เสียได้รบั ความคุม้ ครองครอบคลุมกว้างขวางและเป็ นไปตามมาตรฐานสากล โดยบริษทั ฯ
ทาประกันภัยตรงกับบริษทั ประกันภัยในประเทศภายใต้กฎหมายไทย และบริ ษั ท ประกัน ภั ย ดัง กล่ า วได้ จ ัด ทาประกัน ภั ย
ต่ อ เพื่ อ กระจายความเสี่ย งกับ บริ ษั ท รับ ประกัน ภั ย ในต่ า งประเทศ
บริษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายด้านการประกันภัยในปี 2558 ประมาณ 577.64 ล้านบาท คิดเป็ น 0.31 % ของค่าใช้จ่าย
จากการดาเนินงานทัง้ หมด ค่าใช้จ่ายด้านการประกันภัยส่วนใหญ่ประมาณ 80% เป็ นค่าใช้จ่ายด้านการประกันภัยเครื่องบิน
อะไหล่และการรับผิดชดใช้ตามกฎหมาย (ความคุม้ ครองวันที่ 1 ธันวาคม 2558 – 30 พฤศจิกายน 2559) อ้างอิงจากมูลค่า
ฝูงบินของบริษทั ฯ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2558 จานวน 10,284 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ส่วนค่าใช้จ่ายด้านการประกันภัยทีเ่ หลือ
อีกประมาณ 20% เป็ นค่าใช้จ่ายด้านการประกันภัยประเภทอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วกับการประกันภัยเครื่องบิน
จากการประเมินสถานการณ์ต่างๆ ทีผ่ ่านมา ตลาดรับประกันภัยเครื่องบินยังมีความสามารถและศักยภาพในการ
รับประกันภัยในระดับที่มนคง
ั ่ แต่ ได้ปรับแนวคิดในการพิจารณาค่าความเสี่ยงในรูปแบบของเบี้ยประกันภัยให้มคี วาม
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและปจั จัยที่เกีย่ วข้องกับความเสีย่ งของแต่ละสายการบิน อย่างไรก็ตาม ตลาดรับประกันภัย
เครื่องบินยังคงมีสภาพเป็ นตลาดขาลงในขณะนี้ เนื่องจากมีการควบรวมกิจการระหว่างผู้ประกอบการทาให้มีศกั ยภาพ
เพิม่ ขึน้ และยังคงมีนักลงทุนรายใหม่เข้ามาลงทุนในตลาด สถานการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจ รวมถึงการสูญเสียจาก
อุบตั เิ หตุทางอากาศที่เกิดขึน้ หลายครัง้ ในช่วง 2-3 ปี ทีผ่ ่านมา มีผลกระทบถึงตลาดรับประกันภัยเครื่องบิน ถึงแม้สภาพ
ตลาดรับประกันภัยเครื่องบินยังเป็ นขาลงอยู่ในขณะนี้ แต่ยงั คงมีความผันผวนและอาจปรับตัวขึน้ หากเกิดเหตุการณ์ หรือ
อุบตั เิ หตุทม่ี กี ารสูญเสียครัง้ ใหญ่ ซึง่ จะมีผลกระทบถึงเบีย้ ประกันภัยสาหรั บสายการบิน รวมถึงเบีย้ ประกันภัยของบริษทั ฯ
ด้วยเช่นกัน
ทัง้ นี้ในรอบ 3-4 ปี ทผ่ี ่านมา มีเหตุการณ์ทน่ี ามาสู่ความเสียหายครัง้ ใหญ่ของบริษทั ฯ เช่น เหตุการณ์น้ าท่วมปี
2554 กรณีนกเข้าเครื่องยนต์ของเครื่องบิน B777-200ER HS-TJW ขณะกาลังวิง่ ขึน้ ทีส่ นามบินสุวรรณภูมเิ มื่อปี 2555
กรณีเครื่องบิน A330-300 HS-TEF ไถลออกนอกทางวิง่ ขณะลงจอดทีส่ นามบินสุววรณภูมเิ มื่อปี 2556 ซึง่ บริษทั ฯ ได้รบั ค่า
สินไหมทดแทนจากผูร้ บั ประกันภัยของบริษทั ฯ จาก 3 เหตุการณ์ใหญ่ ประมาณ 100 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ
3,600 ล้านบาท ส่วนในปี 2557 และ 2558 ทีผ่ ่านมานัน้ บริษทั ฯ ไม่มคี วามสูญเสียครัง้ ใหญ่
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กิจการขนส่ งสินค้ า พัสดุภณ
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กิ จการขนส่งทางอากาศ

กิ จการขนส่งสิ นค้า พัสดุภณ
ั ฑ์และไปรษณี ยภัณฑ์

2.1 ลักษณะผลิ ตภัณฑ์และบริการ
ในส่วนของการบริการขนส่งสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ บริษทั ฯ ให้บริการขนส่ง ทัง้ ทีเ่ ป็ นสินค้าทัวไป
่ และสินค้าที่
ต้องให้การดูแลเป็ นพิเศษ ซึง่ นับวันจะมีความสาคัญมากขึน้ ตามลาดับ ได้แก่ บริการ TGForce (TGX) เป็ นการบริการส่ง
สินค้าเร่งด่วนระหว่างประเทศ โดยรับประกันความรวดเร็วและตรงตามเวลา TGFresh (TGF) เป็ นการขนส่งสินค้าทีส่ ดหรือ
เน่าเสียง่าย เช่น กล้วยไม้ ฯลฯ TGKool (TGK) เป็ นการขนส่งสินค้าทีต่ อ้ งรักษาอุณหภูมิ เช่น ผัก ผลไม้ ของสดแช่แข็ง ฯลฯ
THAI Sensitive Temperature Products (TGT) ให้บริการสาหรับสินค้าทีต่ ้องควบคุมอุณหภูมิ เช่น วัคซีน หรือ ยา ฯลฯ
โดยบริษัท ฯ ได้พฒ
ั นาผลิต ภัณฑ์เ สริม เพื่อเพิ่ม ทางเลือ กให้ก ับ ลูกค้า เช่ น การให้เ ช่ า ตู้ค อนเทนเนอร์ค วบคุ ม อุณหภู มิ
(Envirotainer ULD) THAIPAC เป็ นการขนส่งกระเป๋าผูโ้ ดยสาร (Unaccompanied Baggage) ไปยังต่างประเทศ และ TEC
ให้บริการขนส่งสินค้าเร่งด่วนระหว่างสนามบินภายในประเทศ โดยมีการประกันรับส่งถึงมือผูร้ บั ปลายทางภายในสถานที่ท่ี
กาหนดใน 24 ชัวโมง
่
ปจั จุบนั บริษทั ฯ มีการให้บริการการขนส่งสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ ไปยังปลายทางครอบคลุม 64 เมือง ใน 31 ประเทศ
ข้อมูลการบริการพาณิ ชย์สินค้า พัสดุภณ
ั ฑ์และไปรษณี ยภัณฑ์
การบริการขนส่งสิ นค้า พัสดุภณ
ั ฑ์และไปรษณี ยภัณฑ์

ปี 2558

ปี 2557

ปี 2556

ปริมาณการผลิตด้านพัสดุภณ
ั ฑ์ (ADTK) (ล้านตัน-กม.) (1)

3,514.2

3,811.9

5,019.5

ปริมาณการขนส่งพัสดุภณ
ั ฑ์ (RFTK) (ล้านตัน-กม.) (1)

2,091.4

2,457.6

2,565.0

18,651.5

23,601.3

24,514.9

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

8.45

9.22

9.22

อัตราส่วนการขนส่งพัสดุภณ
ั ฑ์ (%) (1)

59.5

64.5

51.1

รายได้ค่าระวางขนส่ง (ล้านบาท) (2)

หมายเหตุ:
(1) รวมความจุจากเทีย่ วบินแบบประจา เทีย่ วบินแบบไม่ประจา และการเช่าพืน้ ทีร่ ะวางบนเครือ่ งบินขนส่งสินค้า
(2) รวมรายได้ค่าระวางขนส่งพัสดุภณ
ั ฑ์และไปรษณียภัณฑ์จากเที่ยวบินแบบประจา เที่ยวบินแบบไม่ประจา และการเช่าพื้นระวางบน
เครือ่ งบินขนส่งสินค้า
(3) รายได้ค่าระวางขนส่งพัสดุภณ
ั ฑ์รวมค่าธรรมเนียมชดเชยค่าน้ามันและค่าธรรมเนียมความเสีย่ งภัยจากสงคราม ไม่รวมค่าคอมมิชชัน่
หารด้วยปริมาณการขนส่งพัสดุภณ
ั ฑ์

2.2 การตลาดและการแข่งขันของการขนส่งสิ นค้าและไปรษณี ยภัณฑ์
ปจั จุบนั บริษัท ฯ ได้ดาเนินกิจกรรมการตลาดที่เหมาะสมและต่ อ เนื่องกับ ลูกค้ากลุ่ มเป้าหมายเชื่อมต่ อกับแผน
ส่ง เสริม การตลาดของธุ ร กิจ อื่น ๆ ของบริษัท ฯ เป็ น การเพิ่ม มู ลค่ า ทางธุ ร กิจ ให้มีค วามต่ อ เนื่ อ งในการให้บ ริก าร อาทิ
การริเริม่ ผลิตภัณฑ์และบริการขนส่งสินค้าทีส่ นับสุนนการเดินทางของผูโ้ ดยสาร การขยายขอบเขตการให้บริการในการขนส่ง
สินค้าทางอากาศไปยังเมืองทีบ่ ริษทั ฯ ไม่ได้ทาการบินโดยตรง (Off-line City) ต่อจากปลายทางของเทีย่ วบินขนส่งผูโ้ ดยสาร
เพื่อรองรับความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า พร้อมดาเนินธุรกิจในเชิงใกล้ชดิ กับลูกค้าทัง้ ตัวแทนขนส่งสินค้า และสายการบิน
มากขึน้
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ทัง้ นี้ กิจกรรมดังกล่าวล้วนเป็ นไปเพื่อเพิม่ มูลค่าของผลิตภัณฑ์โดยรวมของบริษัทฯ และเป็ นการให้บริการแบบ
ไร้รอยต่อ (Seamless Services) เพื่อเพิม่ ความร่วมมือประสานงานกับสายการบินอื่นๆ อีกทัง้ ยังสร้างความมันใจให้
่
กบั ลูกค้า
ในการเลือกใช้บริก ารกับทางบริษัทฯ ในระยะยาว ซึ่ งเป็ 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 ารนาเข้าและ
ส่งออกในเส้นทางทีบ่ ริษทั ฯ ทาการบิน ทัง้ นี้ เพื่อสร้างฐานการตลาดทีย่ งยื
ั ่ นในระยะยาวจากฐานลูกค้าทีใ่ ช้บริการกับบริษทั ฯ
อย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีขอ้ ตกลงร่วมกับสายการบินอื่นๆ ในการเป็ นพันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งรวมถึงข้อตกลงการ
แลกเปลี่ยนการรับขนส่งสินค้าระหว่างกัน ตามข้อตกลงมาตรฐานของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA
Interline Arrangements) ซึง่ บริษทั ฯ สามารถซือ้ หรือขายพืน้ ทีร่ ะวางในเทีย่ วบินระหว่างกันสาหรับขนส่งสินค้าบนเทีย่ วบิน
ของสายการบินต่างๆ ทีเ่ ป็ นสมาชิกของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ ซึง่ เป็ นการเพิม่ ช่องทางการขายเส้นทาง
และการขนส่งสินค้าไปยังปลายทางทีบ่ ริษทั ฯ มิได้มเี ส้นทางบินตามข้อตกลงร่วมกันดังกล่าว
ในสภาพการแข่งขันทีด่ าเนินอยู่ในปจั จุบนั บริษทั ฯ คิดอัตราค่าบริการขนส่งสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ตามสกุลเงิน
ท้องถิน่ ณ จุดต้นทางของสินค้าทีจ่ ะขนส่ง โดยกลยุทธ์การกาหนดราคาของบริษทั ฯ ได้ดาเนินการปรับเปลีย่ นให้เหมาะสม
ตามสถานการณ์การแข่งขันในแต่ละช่วงเวลา รวมถึงความแตกต่างของการขนส่งสินค้าในแต่ ละตลาดเพื่อสร้างความสมดุล
ซึง่ ส่งผลให้การกาหนดราคาในแต่ละเทีย่ วบินไปเป็ นอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถแข่งขันในตลาดได้
สภาวะการขนส่งสิ นค้าทางอากาศ
สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) คาดการณ์ว่าปี 2559 ปริมาณการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทาง
อากาศโดยรวมจะขยายตัวเพิม่ ขึน้ เฉลีย่ ประมาณร้อยละ 3
ในส่วนของการขนส่งสินค้าของประเทศไทย ในปี 2558 การส่งออกโดยรวม มีปริมาณสินค้าเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 4 และ
การนาเข้าโดยรวมมีปริมาณสินค้าลดลงร้อยละ 4 ในขณะทีก่ ารขนส่งผ่านแดนลดลงร้อยละ 10 ทาให้การขนส่งสินค้า
โดยรวมมีปริมาณ 1.23 ล้านตัน เพิม่ ขึน้ จากปี 2557 ร้อยละ 4
การแข่งขันทางการขนส่งสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ทางอากาศยังคงมีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง อีกทัง้ บริษทั ฯ ได้
หยุดทาการบินเครื่องบินขนส่งสินค้า (Freighter) ตัง้ แต่เดือนเมษายน 2558 ที่ผ่านมา ประกอบกับปริมาณพืน้ ทีร่ ะวางใน
เทีย่ วบินผูโ้ ดยสารลดลงร้อยละ 24 จากปี ทผ่ี ่านมา ทาให้ต้องพยายาม ดาเนินการตลาดในเชิงรุก นอกจากเพื่อรักษาฐาน
ลูกค้าเดิมแล้ว ยังต้องเปิ ดตลาดทีย่ งั มีศกั ยภาพเพื่อสร้างรายได้เพิม่ อีกทางหนึ่ง
บริษทั ฯ นอกจากจะสามารถให้บริการในเส้นทางทีท่ าการบินทีม่ อี ยู่แล้ว และถึง แม้ว่าบริษทั ฯ จะหยุดทาการบินไป
ในบางเมือง เช่น ลอสแองเจลิส มาดริด มอสโคว์ และโจฮันเนสเบิร์ก แต่การให้บริการยังเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง บริษัท ฯ
สามารถให้บริการไปยังจุดหมายปลายทางอื่นๆ หรือ Off-line City จากการทีม่ พี นั ธมิตรกว่า 70 สายการบิน เพื่อเชื่อมต่อกับ
เส้นทางการบินของบริษทั ฯ อีกทัง้ ยังเป็ นการเสริมพืน้ ทีร่ ะวางในเส้นทางทีบ่ ริษทั ฯมีปริมาณการขนส่งหนาแน่นอีกด้วย
บริษทั ฯ มีนโยบายการตลาดทีม่ ุ่งเน้นรักษาลูกค้าหลัก (Key Accounts) พร้อมกับการขยายฐานลูกค้าไปยังทัวโลก
่
(Global Account Deal) โดยใช้ศกั ยภาพของตัวแทนขายและสาขาที่มอี ยู่เพื่อเพิม่ ความสามารถในการขาย นอกจากนี้
บริษทั ฯ ได้ให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการเรื่อง Yield & Revenue Management เพื่อนาไปสูร่ ายได้สงู สุดต่อเทีย่ วบิน
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หน่ วยธุรกิ จ
บริษัทฯ ดาเนิน กิจ การที่เ กี่ยวเนื่อ งโดยตรงกับการขนส่งโดยจัด ตัง้ เป็ น หน่ วยธุ รกิจ ประกอบ ด้ว ยการบริก าร
คลัง สิน ค้า และการจัด การขนส่ง การบริก ารลู ก ค้า ภาคพื้น การบริก ารลานจอดและอุ ป กรณ์ ภ าคพื้น และครัว การบิน
โดยมีรายละเอียดดังนี้
หน่ วยธุรกิ จ

ธุรกิ จการบริการคลังสิ นค้า

2.1 ลักษณะผลิ ตภัณฑ์หรือบริการ
บริษทั ฯ ได้ดาเนินการให้บริการคลังสินค้าทีเ่ ขต Free Zone ทีส่ นามบินสุวรรณภูมิ เพื่อรองรับการขยายตัวของ
ปริมาณการขนส่งสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ ทัง้ การนาเข้า -ส่งออก รวมถึงสินค้าถ่ ายลาทัง้ การขนส่งระหว่างประเทศและ
ภายในประเทศ ตัง้ แต่มกี ารย้ายสนามบินจากท่าอากาศยานดอนเมืองมาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในปี 2549 จนปจั จุบนั
มีการให้บริการจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศโดยมีลกู ค้าสายการบินต่างชาติ 107 ราย
การดาเนินงานจัดการสินค้าของบริษทั ฯ ประกอบด้วยการจัดการสินค้าทัวไป
่ สินค้าทีต่ อ้ งได้รบั การดูแลพิเศษ (เช่น
สินค้าสด สิง่ มีชวี ิต สินค้ามีมูลค่าสูง และสินค้าที่ต้องการควบคุมอุณหภูมเิ ป็ นพิเศษ) และในปี 2558 บริษัทฯ ได้ทาการ
พัฒนาปรับปรุงการให้บริการทัง้ ด้านคุณภาพและความมีมาตรฐานอย่างต่อเนื่องในทุกจุดการให้บริการ โดยได้นาความ
ต้องการและข้อเสนอแนะของลูกค้าผู้ใช้บริการมาปรับปรุงการให้บริก ารเพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด โดยให้บริการ
คลังสินค้าระบบปิ ด เพื่อสามารถบริหารจัดการด้ านความปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็ นไปตามมาตรฐานสากล
สามารถบริหารจัดการผลิตภัณฑ์และการบริการให้มคี ุณภาพและมาตรฐานทีส่ ม่ าเสมอต่อเนื่องในทุกจุดบริการโดยสะท้อน
การเป็ นสายการบินชัน้ เยีย่ ม (Premium Airline) แสวงหารายได้เพิม่ ด้วยการเสริมการให้บริการรูปแบบใหม่ๆ ตลอดจนสร้าง
ความสามารถทางการแข่งขัน รองรับการเปิ ดเสรีทางการค้า การบริการ และการลงทุนตามกรอบความร่วมมือของประเทศใน
กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC)
บริษทั ฯ จัดตัง้ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Cargo Contact Center: CCC) ทีอ่ าคารคลังสินค้าการบินไทย เขตปลอดอากร
สุวรรณภูมิ หมายเลขโทรศัพท์ 02-137-4200 สาหรับบริการด้านข้อมูลข่าวสารแก่ลูกค้าทีส่ ามารถได้รบั คาตอบ ณ จุดเดียว
(One Stop Information Service Center for Customer) และการให้บริการระบบติดตามสืบค้นสถานะ (Track and Trace)
เพื่อสามารถติดตามสถานการณ์ขนส่งสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ www.thaicargo.com ทาให้ลูกค้าสามารถรับทราบสถานะของ
สินค้าได้อย่างละเอียดทุกขัน้ ตอน อีกทัง้ ยังปรับปรุงขัน้ ตอนดาเนินงานเพื่อลดระยะเวลาในการส่งมอบสินค้า พัฒนาการคัด
แยกสินค้าประเภทสินค้าถ่ ายลาให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึ้น จึงร่นระยะเวลาการทางาน กาลังคน และข้อผิดพลาดในการ
ดาเนินงาน การทีบ่ ริษทั ฯได้รบั การรับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2008 จึงเป็ นการตอกย้าการให้บริการทีอ่ ยู่ในมาตรฐานระดับสากล
บริษทั ฯ มุ่งเน้นรูปแบบการให้บริการลูกค้าอย่างครบวงจรเพื่อให้ลูกค้าได้รบั ความพอใจสูงสุด เป็ นการรองรับการ
ขยายตัวของปริมาณสินค้าทางอากาศ และรองรับการเปิ ดเสรีทางการค้า การบริการ และการลงทุนตามกรอบความร่วมมือ
ของประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้มปี ระสิทธิภาพ เพื่อเพิม่ ศักยภาพ
ในการแข่งขันให้สูงขึ้น โดยบริษัทฯ ได้ทาการพั ฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ (CHORUS) ทดแทนระบบเดิม
(ORCHIDS) ซึง่ เป็ นระบบ Integrated System ของการสารองระวางบรรทุกสินค้า การบริหารจัดการคลังสินค้า การบริหาร
จัดการ Unit Loading Devices และการบริหารบัญชีรายได้ของฝ่ายการพาณิชย์สนิ ค้าและไปรษณียภัณฑ์ โดยมี
วัตถุ ประสงค์เพื่อ สนับสนุ นการดาเนินธุรกิจ เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
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ตลอดจนเพื่อสร้างความพึงพอใจและตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยระบบ CHORUS นี้ได้เข้ามาเริม่
ปฏิบตั งิ านทดแทนระบบเดิมได้ตงั ้ แต่เดือนสิงหาคม 2557 และปจั จุบนั อยู่ใน Phase ที่ 2 โดยมีแผนการพัฒนาระบบในส่วน
ของ Claim Management, MIS BO, Revenue Planning System (RPS) และการเชื่อมต่ออุปกรณ์คลังสินค้าเข้ากับระบบ
CHORUS (Warehouse Automation) ซึง่ จะสามารถใช้งานระบบ CHORUS ให้มขี ดี ความสามารถเต็มรูปแบบได้ในปี 2559
บริษทั ฯ พร้อมรองรับการขยายตัวทางธุรกิจเพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ บริษทั ฯ ได้มโี ครงการก่อสร้างอาคารคลังสินค้า ระยะที่ 2 พืน้ ทีป่ ระมาณ 22,125 ตารางเมตร ณ
บริเวณด้านข้างอาคารคลังสินค้าเดิม สามารถรองรับปริมาณสินค้าเพิม่ ขึน้ ได้อกี ประมาณ 1.3 ล้านตัน (ปี 2556 มีปริมาณ
สินค้า 9.6 แสนตัน โดยเป็ นของสายการบินไทย 5.8 แสนตัน และ สายการบินลูกค้ารวมกัน 3.8 แสนตัน และในปี 2557 มี
ปริมาณสินค้า 9.4 แสนตัน โดยเป็ นของสายการบินไทย 5.7 แสนตัน และสายการบินลูกค้ารวมกัน 3.7 แสนตัน ปริมาณการ
ขนส่งสินค้าในปี 2558 มีปริมาณสินค้า 8.8 แสนตัน โดยแยกเป็ นของสายการบินไทย 5 แสนตัน และสายการบินลูกค้า
รวมกัน 3.8 แสนตัน
ยิง่ ไปกว่านัน้ บริษทั ฯ ยังมีการปรับแผนกลยุทธ์เพื่อยกระดับการให้บริการ และเสริมสร้างความสัมพันธ์ทด่ี กี บั ลูกค้า
ทัง้ สายการบินลูกค้า และบริษทั ตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศ (Customers Relationship Management: CRM) ด้วยการ
เยีย่ มเยียนกลุ่มคู่คา้ และจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเพื่อกระตุน้ ยอดขาย เป็ นการสร้างความมันใจว่
่ าสินค้าจะได้รบั การดูแล
เป็ นพิเศษทุกขัน้ ตอน และจัดส่งไปยังปลายทางตามเทีย่ วบินทีไ่ ด้จดั เตรียมเอาไว้ (Flown as Booked) อย่างเต็มรูปแบบและ
ครบวงจร (Full Services Terminal) เพื่อยกระดับการให้บริการทัง้ ด้านคุณภาพและประสิทธิภาพให้ได้มาตรฐานในระดับสากล

ส่วนที่ 1-2 หน้าที่ 36

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

ธุรกิจการบริการลูกค้ าภาคพืน้
หน่ วยธุรกิ จ

ธุรกิ จการบริการลูกค้าภาคพืน้

2.1 ลักษณะผลิ ตภัณฑ์หรือบริการ
บริษทั ฯ ได้เพิม่ ศักยภาพในการให้บริการลู กค้าภาคพืน้ 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
อยู่ทท่ี ่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษทั ฯ ยังได้รบั อนุญาตจากบริษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) ให้เป็ นผูป้ ระกอบการ
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 ได้แก่ เชียงใหม่ หาดใหญ่ ภูเก็ต กระบี่
และเชียงราย ให้เป็ นผู้ให้บริการลูกค้าภาคพื้น ณ ท่าอากาศยานดังกล่าวมาโดยตลอด ทัง้ นี้ สัญญาการอนุ ญาตให้เป็ น
ผูป้ ระกอบการบริการ ณ ท่าอากาศยานต่างๆ นัน้ ยังอยู่ในระหว่างการดาเนินการของบริษทั ท่าอากาศยานไทยฯ ยกเว้นท่า
อากาศยานกระบีท่ เ่ี ป็ นของกรมท่าอากาศยาน


ประเภทของการให้บริการ
บริ การผู้โดยสาร ประกอบด้วย บริการตรวจรับบัตรโดยสาร เอกสารการเดินทาง หมายเลขที่นัง่ อาหารพิเศษ
และ/หรือบริการพิเศษในแต่ละรูปแบบการเดินทางหรือตามทีไ่ ด้สารองไว้ล่วงหน้า ตรวจสอบและบันทึกน้ าหนักสัมภาระของ
ผู้โดยสาร รวมถึงบริการผู้โดยสารขาออกบริเวณห้องพักผู้โดยสารก่อนเข้าอากาศยาน ให้บริการตรวจทานเอกสารการ
เดินทาง จัดลาดับและระเบียบการเข้าสูอ่ ากาศยาน และอานวยความสะดวกผูโ้ ดยสารทีอ่ อกจากอากาศยานสาหรับเทีย่ วบินขาเข้า
บริ การห้องรับรองพิ เศษ ให้แก่ผู้โดยสารชัน้ หนึ่ง ชัน้ ธุรกิจ ผูโ้ ดยสารสมาชิกบัตรแพลททินมั ่ สมาชิกบัตรทอง
และมีบริการสปา (Spa) สาหรับผูโ้ ดยสารชัน้ หนึ่งและชัน้ ธุรกิจ
บริ การด้านสัมภาระ ให้บริการตรวจสอบ ติดตามสัมภาระสูญหาย และซ่อมแซมหรือชดใช้กรณีกระเป๋าชารุด
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 ปลอดภัยมากที่สุด การให้บริการยัง
ครอบคลุมถึงการประสานงานกับหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจอื่นๆ เช่น กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง กรมศุลกากรและการ
ท่าอากาศยานฯ นอกจากนี้ยงั มีบริการพิเศษต่างๆ (Special Services) อาทิ การบริการเฉพาะบุคคลสาคัญ ผู้โ ดยสารที่
เดิน ทางในชัน้ หนึ่ ง ชัน้ ธุรกิจ ผู้โดยสารสมาชิกแพลททินัม่ และสมาชิกบัตรทอง รวมทัง้ การบริการผู้โดยสารสูงอายุ ผู้พิการ
ผูป้ ว่ ยทีแ่ พทย์รบั รองการเดินทาง และผูโ้ ดยสารทีม่ อี ายุต่ากว่า 12 ปี ทเ่ี ดินทางลาพัง เป็ นต้น
บริ การพิ เศษเฉพาะลูกค้าของหน่ วยงานเอกชน (Non-Customer Airlines Services) อาทิ ธนาคาร และ
โรงแรมทีต่ อ้ งการให้บริษทั ฯ อานวยความสะดวกให้ลกู ค้าของตนเป็ นพิเศษ เช่น บริการด้านผูโ้ ดยสาร ห้องรับรองพิเศษ และ
การบริการพิเศษต่างๆ ตามทีร่ ะบุในสัญญาการให้บริการ
บริ การสายการบิ นลูกค้า (Customer Airlines Services) ให้บริการผู้โดยสาร สัมภาระ การควบคุมระวาง
บรรทุก ห้องรับรองพิเศษ และการบริการพิเศษต่างๆ ตามทีม่ รี ะบุไว้ในสัญญาการให้บริการ
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ธุรกิจการบริการลูกค้ าภาคพืน้
2.2 การตลาดและการแข่งขัน
นโยบายการตลาดของฝ่ายบริการลูกค้าภาคพื้น เน้นการเพิ่มสัดส่วนของบริษัทฯ ในตลาดการให้บริการลูกค้า
ภาคพืน้ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึง่ มีค่แู ข่งอยู่อกี 2 ราย โดยฝ่ายบริการลูกค้าภาคพืน้ มีสายการบินลูกค้า 82 สายการ
บิน เป็ นสัดส่วนอยู่รอ้ ยละ 52 บริษทั คู่แข่งมีสดั ส่วนทางตลาดอยู่รอ้ ยละ 35 ส่วนสายการบินทีม่ กี ารบริการภาคพืน้ ด้วยตนเอง
มีสดั ส่วนอยู่ร้อยละ 13 และสายการบินที่มกี ารบริการภาคพื้นด้วยตนเอง ถือเป็ นเป้าหมายที่บริษัทฯ จะรุกเข้าไปเสนอ
ให้บริการแก่สายการบินเหล่านี้ดว้ ย
ในส่วนของการให้บริการ ณ ท่าอากาศยานภูมภิ าคทีเ่ ชียงใหม่ หาดใหญ่ ภูเก็ต กระบี่ และเชียงรายนัน้ จะมีค่แู ข่ง
อยู่เพียงแห่งละ 1 ราย โดยสัดส่วนทางการตลาดของบริษทั ฯ จะมากกว่าร้อยละ 80 ทัง้ นี้ ท่าอากาศยานภูเก็ตจะเป็ นตลาด
ทีม่ อี ุปสงค์ (Demand) มาก ทัง้ สายการบินแบบฤดูกาล (Seasonal) และแบบเช่าเหมาลา (Charter) รวมทัง้ สายการบินราคา
ประหยัด (Low Cost Carriers) ซึง่ จะมีจานวนเพิม่ มากขึน้ เรื่อยๆ
การให้บริการเทีย่ วบินแบบเหมาลา (Charter Flight) ทีท่ ่าอากาศยานดอนเมือง เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการ
เปิ ดให้บริการท่าอากาศยานดอนเมืองของบริษทั ท่าอากาศยานไทยฯ ทีป่ ระกาศใช้มาตัง้ แต่ปี 2557 เป็ นโอกาสในการขยาย
รูปแบบบริการทีจ่ ะสามารถเพิม่ รายได้จากการให้บริการภาคพืน้ ณ ท่าอากาศยานดอนเมืองในอีกทางหนึ่งด้วย
2.3 การจัดหาผลิ ตภัณฑ์และการบริการ
ปจั จัยสาคัญทีม่ ผี ลกระทบอย่างยิง่ ต่อการให้บริการลูกค้าภาคพืน้ ในทุกๆ ท่าอากาศยาน คือ แรงงาน (Manpower)
เนื่ องจากปรับ ค่ าจ้า งแรงงานขัน้ ต่ า ในประเทศไทย ท าให้แรงงานที่มีอ ยู่ใ นภาคอุต สาหกรรมการเดิน อากาศ (Aviation
Industry) หรือธุรกิจการบิน (Airlines Business) มีการโยกย้ายไปสู่อุตสาหกรรมอื่นๆ เนื่องด้วยการได้รบั ค่าจ้างเท่ากันหรือ
ต่ากว่าเล็กน้อย แต่ไม่ตอ้ งเหนื่อยจากการทางานเป็ นกะ (Shift Work) ซึง่ ทัง้ บริษทั ฯ เองและคู่แข่ง ต่างได้รบั ผลกระทบจาก
สถานการณ์ทเ่ี กิดขึน้ เช่นเดียวกัน
ในส่วนของบริษทั ฯ นัน้ ได้มกี ารบริหารจัดการแรงงาน เพื่อดาเนินการแก้ไขปญั หาดังกล่าว ด้วยการว่าจ้างแรงงาน
แบบจัดจ้างคนภายนอก (Outsources) และแบบเหมางานบริการ (Out-Job) รวมทัง้ หาแรงงานแบบไม่เต็มเวลา (Part Time)
มาเสริม เพื่อให้มปี ริมาณแรงงานเพียงพอต่อการให้บริการลูกค้าภาคพืน้ ในทุกท่าอากาศยานดังกล่าวข้างต้น อีกทัง้ บริษทั ฯ มี
นโยบายในการแปรสภาพการจ้างแรงงานภายนอกของบริษทั วิงสแปน เซอร์วสิ เซส จากัด (Wingspan Services Company
Limited) ที่บริษทั ฯ ถือหุน้ อยู่ให้เป็ นพนักงานแบบสัญญา (Contract) เพื่อสร้างความมันคงในการท
่
างานให้แก่พนักงาน
เหล่านัน้
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ธุรกิ จการบริการอุปกรณ์ภาคพืน้

2.1 ลักษณะผลิ ตภัณฑ์ หรือบริการ
ฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้นได้รบั อนุ ญาตจากบริษัท ท่าอากาศยานไทยฯ ให้เป็ นผู้ประกอบการบริการอุปกรณ์
ภาคพื้น ตามสัญญาที่ ทสภ. 1-50/2549 โดยมีระยะเวลาของสัญญา 34 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่ 28 กันยายน 2549 ถึง วันที่ 27
กันยายน 2583
ฝา่ ยบริการอุปกรณ์ภาคพืน้ มีประสบการณ์และความเชีย่ วชาญในการให้บริการอุปกรณ์ภาคพืน้ มากว่า 55 ปี ในการ
ให้บริการกับอากาศยานทุกประเภททัง้ อากาศยานของบริษทั ฯ และสายการบินลูกค้า
ประเภทของการให้บริการประกอบด้วย
1. การให้ บ ริ ก ารขนถ่ า ยได้ ทุ ก ประเภทสัม ภาระทัง้ ในรู ป แบบของสัม ภาระของผู้ โ ดยสาร สิน ค้ า และ
ไปรษณียภัณฑ์ทงั ้ เทีย่ วบินขาเข้าและขาออก โดยการให้บริการดังกล่าวยังรวมถึงการขนถ่ายสินค้าขนาดใหญ่ทข่ี นส่งด้วย
อากาศยานแบบเครื่องบินขนส่งสินค้า (Freighter)
2. การให้บริการขนส่งผู้โดยสารจากอาคารผู้โดยสารไปยังอากาศยาน และ/หรือจากอากาศยานมายังอาคาร
ผูโ้ ดยสาร ทัง้ นี้ฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพืน้ สามารถให้บริการแก่ผโู้ ดยสาร VIP ด้วยรถโดยสารพิเศษทีม่ คี วามหรูหรา และ
ทันสมัยเหมาะสมกับระดับของผูโ้ ดยสารแต่ละประเภท
3. การให้บริการอากาศยานด้วยอุปกรณ์จ่ายกระแสไฟฟ้า อุปกรณ์ช่วยติดเครื่องยนต์ของอากาศยาน การบริการ
ขนถ่ายสิง่ ปฏิกลู จากอากาศยาน การบริการเติมน้าดื่มแก่อากาศยานด้วยมาตรฐานสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ
(IDQP/IATA Drinking-Water Quality Pool) และการเคลื่อนย้ายอากาศยานภาคพืน้ ดิน
4. การให้บริการทาความสะอาดภายในอากาศยานทัง้ ประเภทอากาศยานจอดแวะ (Transit) และการทาความ
สะอาดขัน้ โรงเก็บ (Deep Clean) ทัง้ นี้ การให้บริการทัง้ สองประเภทนัน้ อยู่ในระดับของ Secure Clean เป็ นการทาความ
สะอาดควบคู่ไปกับการตรวจเช็คด้านความมันคงการบิ
่
นไปในเวลาเดียวกัน และจากความทุ่มเทและการพัฒนาอย่างไม่
หยุดยัง้ ทาให้การทาความสะอาดภายในอากาศยานได้รบั รางวัลจาก Skytrax
5. การให้บริการอากาศยานในสภาวะฉุ กเฉินทัง้ กรณีฉุกเฉินทางการแพทย์ทเ่ี ป็ นการติดต่อจากโรคระบาด การ
เตรียมรับสภาวะฉุ กเฉินเมื่ออากาศยานเกิดไฟไหม้ รวมถึงการย้ายฐานในกรณีสนามบินสุวรรณภูมไิ ม่สามารถให้บริการได้
โดยการจัดทาเป็ นแผนป้องกันและฝึกเตรียมความพร้อมสาหรับตอบโต้เหตุฉุกเฉินกับบริษทั ท่าอากาศยานไทยฯ อย่างน้อย
ปี ละหนึ่งครัง้
นอกจากการให้บริการข้างต้นแล้ว ฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้นยังมีขดี ความสามารถในการซ่อมบารุงอุปกรณ์
บริการภาคพืน้ และตูค้ อนเทนเนอร์บรรจุสมั ภาระของผูโ้ ดยสาร (ULD/Unit Loading Devices) ซึง่ ผ่านการรับรองแหล่งซ่อม
ULD จากสานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.)
การบริการของฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพืน้ ได้รบั มาตรฐานด้านความปลอดภัยจากการตรวจประเมินจาก IOSA
(ตามมาตรฐานของสมาพันธ์ผขู้ นส่งทางอากาศนานาชาติ (IATA)) มาตรฐานด้านคุณภาพ ISO 9001 และมาตรฐานด้าน
ความมัน่ คงการบินจากการตรวจประเมิน จากหน่ วยงานด้านความปลอดภัยในการเดิน ทางของประเทศสหรัฐอเมริก า
(Transportation Security Administration, Department of Homeland Security: TSA) หน่ วยงานด้านความปลอดภัยใน
การเดินทางของประเทศออสเตรเลีย (Office of Transport Security: OTS) ทาให้ลกู ค้ามันใจว่
่ าการใช้บริการจากฝ่ายบริการ
อุปกรณ์ภาคพืน้ จะได้รบั ความปลอดภัย ได้มาตรฐานคุณภาพการให้บริการ และมีความมันคงการบิ
่
นสูงสุด
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ธุรกิจการบริการอุปกรณ์ ภาคพืน้
นอกจากการให้บริการอุปกรณ์ภาคพืน้ ทีท่ ่าอากาศยานสุวรรณภูมแิ ล้ว ฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพืน้ ยังให้บริการที่
ท่าอากาศยานภูมภิ าคอีก 10 จังหวัด ประกอบด้วยท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานเชียงราย
ท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ท่าอากาศยานกระบี่ ท่าอากาศยานอุดรธานี ท่าอากาศยานอู่ตะเภา ท่าอากาศ
ยานขอนแก่น และท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี อย่างไรก็ตามหากท่าอากาศยานนอกเหนือไปจากทีใ่ ห้บริการข้างต้น มีความ
จาเป็ นที่ต้องใช้การบริการอุปกรณ์ภาคพืน้ อาทิ การบริการเทีย่ วบินฮัจญ์ ที่ท่าอากาศยานนราธิวาส ฝ่ายบริการอุปกรณ์
ภาคพื้นสามารถนาอุปกรณ์ ภาคพื้นจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมหิ รือ ท่าอากาศยานข้างเคียงมาให้บริการได้อย่างเต็มขีด
ความสามารถ
2.2 การตลาด และการแข่งขัน
การบริการอุปกรณ์ภาคพืน้ ทีส่ นามบินสุวรรณภูมมิ คี ่แู ข่งอยู่ 1 ราย โดยฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพืน้ มีลูกค้า 83 สาย
การบิน เป็ นสัดส่วนอยู่รอ้ ยละ 55 บริษทั คู่แข่งมีสดั ส่วนทางตลาดอยู่รอ้ ยละ 41 ส่วนสายการบินทีม่ กี ารบริการภาคพืน้ ด้วย
ตนเองมีสดั ส่วนอยู่ร้อยละ 4 ทัง้ นี้ ฝ่ายบริการอุปกรณ์ ภาคพื้นต้องพยายามรักษาฐานลูกค้าเดิม และแสวงหาลูกค้าใหม่
เพิม่ เติม โดยการนาข้อมูลจากลูกค้าทัง้ ข้อมูลด้านการร้องเรียน (Complaint) และข้อมูลด้านการวัดความพึงพอใจมาศึกษา
และพิจารณาวางแผนการทางานเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด สาหรั บการหาลูกค้าใหม่นัน้ ฝ่ายบริการอุปกรณ์
ภาคพืน้ ได้ใช้จุดแข็ง คือ ศักยภาพในการฝึกอบรมผูป้ ฏิบตั งิ านได้ตามมาตรฐานสากล และการมีหน่วยงานควบคุมการบริการ
ภาคพืน้ ทีม่ ขี ดี ความสามารถในการตัดสินใจ ทัง้ ในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ฉุกเฉินในการนาเสนอให้ลูกค้าพิจารณา
ตัดสินใจ
2.3 การจัดหาผลิ ตภัณฑ์ และการบริการ
ปจั จัยสาคัญในการให้บริการอุปกรณ์ภาคพืน้ คือ อุปกรณ์และแรงงาน ในด้านของอุปกรณ์ ฝ่ายบริการภาคพืน้ ได้
จัดทาโครงการวางแผนอุปกรณ์ภาคพืน้ เพื่อรองรับฝูงบินของบริษทั ฯ และสายการบินลูกค้า (Ground Equipment Services
Fleet Plan) เพื่อให้มอี ุปกรณ์ทพ่ี ร้อมและเพียงพอต่อการให้บริการและทันสมัยอยู่เสมอ โดยมีค่าใช้จ่ายในการปฏิบตั งิ านและ
การซ่อมบารุงต่ าทีส่ ุด ส่วนในด้านแรงงานนัน้ ได้ดาเนินการว่าจ้างแรงงานทัง้ แบบจัดจ้างคนภายนอก (Outsources) และ
แบบเหมางานบริการ (Out-job) โดยแรงงานจะได้รบั การอบรมภาคทฤษฏี และภาคปฏิบตั จิ ากฝ่ายฝึ กอบรม ตามมาตรฐาน
ของท่าอากาศยาน และมาตรฐานสากล รวมทัง้ การพัฒนาแรงงานเดิมให้มขี ดี ความสามารถควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ได้
หลายประเภท (Multi Skill) เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการให้บริการอุปกรณ์และมีแรงงานเพียงพอต่อการปฏิบตั งิ านรวมถึง
มีตน้ ทุนอยู่ในระดับทีส่ ามารถแข่งขันได้ นอกจากนัน้ ฝา่ ยบริการอุปกรณ์ภาคพืน้ ได้จดั ทีมงานวิศวกรศึกษา และจัดหาอุปกรณ์
ทีม่ เี ทคโนโลยีทท่ี นั สมัยเหมาะกับพืน้ ทีใ่ นการทางาน เช่น รถลากจูงขบวนสัมภาระแบบไฮบริดแทรคเตอร์ (Hybrid Towing
Tractor) ที่สามารถใช้ไ ด้ท งั ้ ระบบเครื่ อ งยนต์แ ละระบบไฟฟ้ า ซึ่ง ทาให้ป ระหยัด ต้น ทุ น ในการดาเนิ น การและรัก ษา
สภาพแวดล้อมไปในคราวเดียวกัน
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ธุรกิจครัวการบิน
หน่ วยธุรกิ จ

ธุรกิ จครัวการบิ น

ครัวการบิน เป็ นอีกหนึ่งในกิจกรรมสนับสนุ นธุรกิจ ของบริษัทฯ ที่มกี ารพัฒนาความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
และส่งผลด้านบวกต่อรายได้ของบริษทั ฯ มาโดยตลอด
ครัวการบิน มีฐานการปฏิบตั กิ าร 2 แห่ง คือ
1. ครัว การบิน ณ ท่ า อากาศยานสุว รรณภู มิ ตัง้ อยู่ในเขตปลอดอากร บนพื้นที่ป ระมาณ 90,000 ตารางเมตร
ด าเนิ น การผลิต อาหารเพื่อ ให้บ ริก ารแก่ ผู้โ ดยสารส าหรับ เที่ย วบิน ระหว่ า งประเทศของบริษัท ฯ และผู้โ ดยสารของ
สายการบินชัน้ นาอื่นๆ อีกกว่า 60 สายการบิน
2. ครัวการบิน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง บนพืน้ ที่ประมาณ 40,200 ตารางเมตร ดาเนินการผลิตอาหารเพื่อให้
บริการแก่ผโู้ ดยสารสาหรับเทีย่ วบินภายในประเทศของบริษัทฯ และผู้โดยสารของสายการบินชัน้ นาอื่นๆ ที่ทาการบินออก
จากสนามบินดอนเมือง นอกจากนี้ยงั ดาเนินธุรกิจภาคพืน้ ทีเ่ กีย่ วข้องกับอาหาร เช่น ภัตตาคาร ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ
ร้านเบเกอรีพ่ ฟั แอนด์พาย (Puff & Pie) ดาเนินการโดยฝ่ายครัวการบินและผูแ้ ทนจาหน่ าย การให้บริการจัดเลีย้ งทัง้ ในและ
นอกสถานที่ ร้านอาหารสวัสดิการพนักงาน เป็ นต้น ในต่างจังหวัด ครัวการบินยังดาเนินกิจการต่างๆ ณ ท่าอากาศยานกระบี่
เชียงราย เชียงใหม่ และภูเก็ต ในการให้บริการอาหาร และเครื่องดื่มภายในภัตตาคาร ผลิตอาหารเพื่อให้บริการแก่ผโู้ ดยสาร
ของบริษทั ฯ และสายการบินอื่นๆ ด้วย
ครัวการบิน เป็ นผู้นาในการผลิตอาหารและบริการแก่สายการบิน โดยมีส่วนแบ่งการตลาดมากกว่ าร้อยละ 70
ให้บริการแก่เทีย่ วบินมากกว่า 70,000 เทีย่ ว/ปี ผลิตอาหารมากกว่า 70,000 ชุด/วัน มีสดั ส่วนการจัดซือ้ วัตถุดบิ ในประเทศ
ร้อยละ 79 และนาเข้าวัตถุดบิ จากต่างประเทศ ร้อยละ 21
กระบวนการผลิตอาหารและบริการของครัวการบินได้รบั การรับรองฯ ตามมาตรฐานสากล ซึ่งเป็ นทีย่ อมรับจาก
สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศและองค์การอนามัยโลก ประกอบด้วย ระบบการจัดการคุณภาพ (ISO 9001: 2008)
ระบบการประกันความปลอดภัยของอาหาร (Hazard Analysis Critical Control Points: HACCP) ระบบการจัดการ
สุขลักษณะทีด่ ใี นการผลิตอาหาร (Good Manufacturing Practices: GMP) โดยได้ประยุกต์ใช้ทงั ้ 3 ระบบนี้อย่างบูรณาการ
(Quality-Hygiene-Safety: QHS) นอกจากนี้ ครัวการบินยังได้รบั การรับรองระบบการผลิตอาหารฮาลาล (Halal & Hal-Q)
ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS 18001) และระบบการจัดการสิง่ แวดล้อม (ISO 14001)
ด้วยมาตรฐานสากลและจากประสบการณ์กว่า 50 ปี ในการดาเนินธุรกิจด้านอาหารของครัวการบิน มีส่วนทาให้
สายการบินไทยได้รบั รางวัล สายการบินยอดเยี่ยมอันดับที่ 1 จาก Skytrax ประเภทการให้บริการอาหารบนเครื่องบิน
ชัน้ ประหยัดยอดเยีย่ มปี 2557 (World’s Best Economy Class Catering 2014) นอกจากนี้สายการบิน All Nippon Airways
(ANA) จากประเทศญีป่ นุ่ ได้มอบรางวัล Gold Prize Best Middle Haul Caterer Award of 2014 รวมถึงสาย การบิน EVA Air (BR)
จากประเทศไต้หวัน ได้มอบรางวัล Excellent Catering Service Award Silver 2014 รางวัลระดับนานาชาติเหล่านี้ เป็ นเครื่องยืนยัน
ถึงคุณภาพและการบริการของครัวการบิน นับเป็ นความภาคภูมใิ จของฝา่ ยครัวการบิน
ที่ผ่านมา ครัวการบินได้รบั ผลกระทบจากเหตุ การณ์ ต่างๆ หลายด้าน อาทิ สภาวะเศรษฐกิจ สถานการณ์ ทาง
่ายบริหาร
การเมือง วิกฤตการณ์ต่างๆ มากมาย รวมถึงต้นทุนสินค้าและราคาวัตถุดบิ ทีเ่ พิม่ สูงขึน้ แต่ดว้ ยความมุ่งมันของฝ
่
และพนักงานทีพ่ ยายามบริหารจัดการ ปรับกลยุทธ์ในด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับภาวการณ์ต่างๆ อาทิ การขยายฐานลูกค้า
การขยายฐานการผลิต การขยายสาขาธุรกิจร้านเบเกอรี่ การปรับลดค่าใช้จ่ายเพื่อลดต้นทุนในการดาเนิ นงาน การควบคุม
การใช้พลังงานเพื่อลดค่าน้ า/ค่าไฟฟ้า การนาเอาระบบบริหารมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ (Lean Management) และ
ประยุกต์ใช้ในกระบวนการปฏิบตั งิ านต่างๆ ทาให้ลดการสูญเสียของวัตถุดบิ มีผลให้ค่าใช้จ่ายวัตถุดบิ ลดลง ผลจากการปรับ
โครงสร้างต้นทุนให้เหมาะสมต่อการแข่ งขัน ทาให้ครัวการบินสามารถสร้างผลกาไรทีเ่ จริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง และยังยื
่ น
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ธุรกิจบริการซ่ อมบารุงอากาศยาน
กิ จการอื่นๆ
นอกจากนี้ยงั มีกจิ การอื่นที่เป็ นธุรกิจสนับสนุ นการขนส่ง ได้แก่ ธุรกิจบริการซ่อมบารุงอากาศยาน ธุรกิจบริการ
อานวยการบิน ธุรกิจจาหน่ายสินค้าปลอดภาษีบนเครื่องบิน และธุรกิจจาหน่ายสินค้าทีร่ ะลึก โดยมีรายละเอียดดังนี้
กิ จการอื่นๆ

ธุรกิ จบริการซ่อมบารุงอากาศยาน

ฝ่ายช่างเป็ นหน่ วยงานทีม่ ภี ารกิจรับผิดชอบในการซ่อมบารุงอากาศยานของบริษทั ฯ ตัง้ แต่เริม่ เข้าประจาฝูงบิน
จนกระทังปลดประจ
่
าการและจาหน่ายออกจากฝูงบิน ให้คงสภาพความสมควรเดินอากาศ โดยให้มคี ุณสมบัตคิ รบถ้วนตาม
ข้อกาหนดของสานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) และองค์กรต่างๆ ที่ควบคุมสายการบินพาณิชย์ตามที่
บริษทั ฯ ตกลงรับทีจ่ ะผูกพัน ซึง่ มุ่งเน้นความปลอดภัยสูงสุด และนอกจากนี้ฝ่ายช่างยังให้บริการซ่อมบารุงอากาศยานของ
สายการบินลูกค้าอีกด้วย
การซ่อมบารุงอากาศยานของฝา่ ยช่างประกอบด้วยงานหลัก ดังนี้
1. งานซ่อมบารุงอากาศยานขัน้ ลานจอด (Line Maintenance) เป็ นการให้บริการตรวจทางเทคนิคและการซ่อมบารุง
อากาศยานทุกครัง้ ที่มกี ารจอดแวะ (Transit) การบินกลับต้นทาง (Turnaround) ตลอดจนการจอดค้างคืน (Night Stop)
ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่า อากาศยานดอนเมือง 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 อู่ตะเภา และสุวรรณภูมิ
การดาเนินการซ่อมบารุงอากาศยานของฝ่ายช่างในแต่ละงานตามทีก่ ล่าวข้างต้นนัน้ ฝ่ายช่างต้องมีคุณสมบัตติ าม
หลักเกณฑ์และผ่านกระบวนการตรวจสอบจนได้รบั การรับรองขีดความสามารถจากสานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศ
ไทย (กพท.) และจากองค์กรควบคุม การบินต่ างๆ เช่น องค์การบริหารการบินแห่ งสหรัฐอเมริกา (Federal Aviation
Administration - FAA) และองค์การความปลอดภัยด้านการบินแห่งสหภาพยุโรป (European Aviation Safety Agency EASA) เป็ นต้น
นอกจากงานหลักในการซ่อมบารุงอากาศยานแล้ว ฝ่ายช่างยังให้บริการล้างทาความสะอาดลาตัวเครื่องบินให้กบั
สายการบินต่างๆ ที่ท่า อากาศยานสุว รรณภูม แิ ละท่า อากาศยานดอนเมือง เพื่อช่วยสร้างภาพลักษณ์ทด่ี ใี ห้กบั สายการบิน
อีกทัง้ ยังช่วยให้ประหยัดพลังงานเชือ้ เพลิงและช่วยลดมลภาวะด้านสิง่ แวดล้อม
การซ่อมบารุงอากาศยานเป็ นภารกิจที่ต้องใช้เงินทุนสูงทัง้ ด้านบุคลากร พัสดุ โรงซ่อม อุปกรณ์ และเครื่องมือ
เครื่อ งใช้ต่ า งๆ ให้เ ป็ น ไปตามมาตรฐาน และต้อ งมีก ารพัฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งให้ท ัน เทคโนโลยีอ ากาศยานที่เ ปลี่ย นไป
อย่ า งรวดเร็ว เพื่อ มุ่ ง เน้ น ให้ผู้โ ดยสารและผู้ท่ีใ ช้ง านอากาศยานที่ฝ่ า ยช่ า งให้บ ริก าร ได้ร ับ ความสะดวกสบายและมี
ความปลอดภัยสูงสุด

ส่วนที่ 1-2 หน้าที่ 42

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

ธุรกิจสนับสนุนการขนส่ ง
กิ จการอื่นๆ

ธุรกิ จสนับสนุนการขนส่ง

กิจการสนับสนุนการขนส่งประกอบด้วย บริการอานวยการบิน การจาหน่ ายสินค้าปลอดภาษีบนเครื่องบิน และการ
จาหน่ายสินค้าทีร่ ะลึก
 การให้บริการอานวยการบิน (Dispatch Services) การให้บริการอานวยการบินเป็ นการให้บริการวางแผนการบิน
และจัด เตรียมข้อมูลรายละเอียดของเส้น ทางบิน พยากรณ์ อากาศ รวมทัง้ เอกสารการบินที่เกี่ย วข้องอื่นๆ แก่
เทีย่ วบินของบริษทั ฯ และเทีย่ วบินของสายการบินลูกค้า ให้เป็ นไปตามกฎระเบียบการบิน และข้อกาหนดตามทีร่ ะบุ
ในสัญญา เพื่อให้เทีย่ วบินสามารถปฏิบตั กิ ารบินไปถึงทีห่ มายอย่างปลอดภัย
 การจาหน่ ายสินค้าปลอดภาษีบนเครื่องบิน (Sales on Board) ในปี 2558 บริษทั King Power Marketing and
Management Co., Ltd. เป็ นผูร้ บั สัมปทานในการจาหน่ ายสินค้าปลอดภาษีบนเครื่องบินของบริษทั ฯ เพื่ออานวย
ความสะดวกให้แก่ผโู้ ดยสาร
 การจาหน่ ายสินค้าทีร่ ะลึก (THAI Shop) บริษทั ฯ ได้ดาเนินการเปิ ดร้านจาหน่ ายสินค้าทีร่ ะลึก รวมทัง้ สิน้ 6แห่ง
ประกอบด้วย สานักงานใหญ่ของบริษทั ฯ สานักงานหลานหลวง สานักงานสีลม สานักงานเชียงใหม่ ศูนย์ปฏิบตั ิ การ
(Operation Center: OPC) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสานักงานหลักสี่ อีกทัง้ ได้เปิ ดจาหน่ ายสินค้าผ่านทาง
เว็บไซต์ ของบริษทั ฯ
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3. ปั จจัยความเสี่ยง
ท่ามกลางความเสีย่ งจากหลายปจั จัยทัง้ ภายในและภายนอกตลอดระยะเวลาหลายปี ทผ่ี า่ นมา บริษทั ฯ เล็งเห็นความ
จาเป็ นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องมีกลไกการบริหารงานเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพ ควบคู่กบั การดาเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวังอย่างสูง
เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ธุรกิจการบินสามารถเดินหน้าต่ อไปได้อย่างมันคง
่ บริษัทฯ จึงมุ่งให้ความสาคัญกับการ
บริหารความเสีย่ งทัวทั
่ ง้ องค์กรอย่างต่อเนื่องมาตัง้ แต่ปี 2546 เพื่อสร้างผลตอบแทนทีน่ ่ าพึงพอใจและความเชื่อมันให้
่ แก่ผถู้ อื หุน้
และผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย โดยมีการระบุปจั จัยเสีย่ งและแนวทางการดาเนินการระยะสัน้ และระยะยาวในแผนวิสาหกิจ รวมถึง
การจัดการฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิก าร (Workshop) เรื่องการบริห ารความเสี่ยงให้แ ก่ผู้บ ริห ารทุ กระดับ อย่า งต่ อ เนื่ อง เพื่อ
สนับสนุนการปลูกฝงั การบริหารความเสีย่ งให้เป็ นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)
อันประกอบด้วย กรรมการบริษทั ฯ ซึง่ มีกรรมการอิสระร่วมอยู่ดว้ ย และฝา่ ยบริหารกาหนดและทบทวนนโยบายและกรอบการ
บริหารความเสีย่ 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
ฟื้ นฟูกจิ การของบริษทั ฯ เป็ นไปตามเป้าหมายทีว่ างไว้ ในปี 2558 บริษทั ฯ จึงมีการบูรณาการการบริหารความเสีย่ งระดับ
องค์กรเข้ากับแผนฟื้นฟูกจิ การของบริษทั ฯ วิเคราะห์ถงึ สาเหตุของความเสีย่ งและความสัมพันธ์ของความเสีย่ งต่างๆ รวมทัง้
ได้ดาเนินการจัดทาดัชนีชว้ี ดั ความเสีย่ งหลัก (Key Risk Indicator) เพื่อใช้เป็ นเครื่องเตือนภัยล่วงหน้า และปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของระบบการบริหารความเสีย่ ง (Enterprise-wide Risk Management System) ให้ทนั สมัยและมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ อันเอือ้
ต่อการเชื่อมโยงการจัดทารายงานการควบคุมภายใน และระบบการบริหารจัดการอื่นๆ ของบริษทั ฯ
ปัจจัยเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ
1. ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำน้ำมันอำกำศยำน
ค่าใช้จ่ายน้ามันอากาศยานเป็ นค่าใช้จ่ายหลักในการดาเนินธุรกิจการบิน โดยบริษทั ฯ มีต้นทุนค่าน้ ามันอากาศยาน
คิดเป็ นประมาณร้อยละ 34 ของค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน ซึง่ ราคาน้ ามันอากาศยานมีความผันผวนอย่างต่อเนื่อง บริษทั ฯ
ได้มกี ารจัดทาประกันความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลงของราคาน้ ามัน (Fuel Hedging) เพื่อลดความผันผวนของต้นทุนด้าน
น้ ามันอากาศยาน โดยบริษัทฯ มีนโยบายบริหารความเสีย่ งราคาน้ ามันอากาศยาน ซึ่งมีผลกระทบต่อการดาเนินงานของ
บริษทั ฯ มิใช่เป็ นการแสวงหากาไร แต่เป็ นการชะลอและลดผลกระทบต่อต้นทุนด้านน้ ามันฯ หากราคามีการปรับตัวสูงขึน้
สาหรับ ปี 2558 บริษัท ฯ ได้ดาเนิ น การบริห ารความเสี่ย งราคาน้ า มัน ฯ ให้ค่ าใช้จ่ า ยน้ า มัน ฯ ของบริษัท ฯ เป็ น ไปตาม
งบประมาณทีไ่ ด้ตงั ้ ไว้ โดยบริษทั ฯ ได้ประกันความเสีย่ งราคาน้ ามันฯ ล่วงหน้าไว้ในสัดส่วนถัว เฉลีย่ ร้อยละ 77 ของปริมาณ
การใช้ สาหรับปี 2558 ทัง้ นี้ระหว่างปี การดาเนินงานบริษทั ฯ ได้มกี ารบริหารจัดการปรับปรุงธุรกรรมประกันความเสีย่ งราคา
น้ามันฯ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ราคาน้ามันโลกทีป่ รับตัวลดลงอย่างใกล้ชดิ
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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
และการประมาณการค่าใช้จ่ายน้ามันอากาศยานทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง รวมทัง้ ได้มกี ารบริหารจัดการน้ามันคงคลัง (Fuel Stock
Management) และเพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการใช้น้ามันเชือ้ เพลิง (Fuel Management)
2. ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยนเงิ นตรำต่ำงประเทศ
เนื่องจากบริษัทฯ มีรายได้เป็ นเงินตราต่างประเทศกว่า 50 สกุลเงิน คิดเป็ นประมาณร้อยละ 63 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 เช่นสัญญาแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ (Cross Currency Swap: CCS) การ
แลกเปลีย่ นล่วงหน้า (Forward) ในช่วงทีต่ ลาดเงินเอือ้ อานวย
โดยสิน้ ปี 2558 บริษทั ฯ ได้ดาเนินการกูเ้ งินสกุลยูโร สกุลเหรียญสหรัฐฯ และเยน เพื่อซือ้ เครื่องบินโบอิง้ B777300ER จานวน 3 ลา เครื่องบิน A320-200 จานวน 3 ลา ดาเนินการออกและเสนอขายหุน้ กู้ จานวน 15,000 ล้านบาท กูเ้ งิน
ต่อจากกระทรวงการคลังในรูปแบบการออกตราสาร ECP ดาเนินการทา CCS จานวน 5 รายการ และ Restructure CCS
จานวน 3 รายการ โดยเป็ นการเปลีย่ นหนี้จากเงินสกุลยูโร และบาท เป็ นเงินเยน รวมถึงดาเนินการใช้การแลกเปลีย่ นทันที
(Spot) และการแลกเปลีย่ นล่วงหน้า (Forward) จากสกุลเงินอื่นเป็ นสกุลเงิน USD สาหรับค่าใช้จ่ายน้ามัน ค่าเช่าเครื่องบิน
ทัง้ นี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษทั ฯ มีสดั ส่วนเงินกูร้ ะยะยาวในเงินสกุลหลักภายหลังจากการทา CCS ดังนี้ USD 8%
EUR 44% JPY 13% และ THB 35% (ไม่รวมภาระผูกพันค่าเช่าเครื่องบินเพื่อการดาเนินงาน)
3. ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของอัตรำดอกเบี้ย
บริษัทฯ มีนโยบายบริห ารความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย โดยใช้เ ครื่องมือทางการเงิน ได้แ ก่
Interest Rate Swap (IRS) เพื่อแปลงอัตราดอกเบีย้ ลอยตัวทีม่ แี นวโน้มปรับตัวสูงขึน้ มาเป็ นอัตราดอกเบีย้ คงที่ หรือปรับ
สัดส่วนอัตรา ดอกเบีย้ ลอยตัวให้มากขึน้ หรือดาเนินการ Restructure ธุรกรรม CCS หากทาให้บริษทั ฯ สามารถลดต้นทุนทาง
การเงินได้ในระยะยาว โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษทั ฯ มีสดั ส่วนของภาระหนี้สนิ ระยะยาวภายหลังการ Swap ที่มี
อัตราดอกเบี้ยลอยตัวต่ออัตราดอกเบี้ยคงที่เท่ากับร้อยละ 48 ต่อ 52 (ไม่รวมค่าเช่าเครื่องบินเพื่อการดาเนินงาน) ทัง้ นี้ หาก
อัตราดอกเบีย้ ปรับตัวสูงขึน้ ร้อยละ 1 ต่อปี จะส่งผลให้บริษทั ฯ มีภาระดอกเบีย้ เพิม่ ขึน้ ประมาณ 850 ล้านบาท
4. ควำมเสี่ยงจำกกำรแข่งขันในธุรกิ จกำรบิ น
การก้าวเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปลายปี 2558 ตลอดจนนโยบายเปิ ดเสรีการบินของประเทศ
ไทย ทาให้ทุกสายการบินเห็นโอกาสในการขยายธุรกิจ ทัง้ สายการบินทีใ่ ห้บริการอยู่เดิมได้เพิม่ ปริมาณการผลิตผ่านเข้า
และออกประเทศไทยมากขึน้ และสายการบินใหม่ทเ่ี ปิ ดเส้นทางบินเข้าและออกประเทศไทย ทาให้คาดการณ์ได้ว่า อนาคต
จากนี้ไป 4-5 ปี การแข่งขันจะยิง่ ทวีความรุนแรง ซึง่ จะเห็นได้จากปริมาณการสังซื
่ อ้ เครื่องบินของสายการบินทีใ่ ห้บริการ
เต็มรูปแบบและสายการบินต้นทุนต่าทีจ่ ะเพิม่ อย่างมากในช่วง 5-10 ปี ข้างหน้า รวมทัง้ การเติบโตสูงอย่างต่อเนื่องของสาย
การบินต้นทุนต่ าในประเทศไทยและมีบทบาทที่สาคัญเพิม่ มากขึน้ จากการเพิม่ ขึน้ ของนักท่องเที่ยวและการปรับเปลี่ยน
ส่วนที่ 1-3 หน้าที่ 2
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พฤติกรรมการเดินทางของคนไทย ซึง่ เป็ นผลมาจากการกาหนดราคาของสายการบินต้นทุนต่ า และสายการบินต้นทุนต่ ายัง
มีการปรับตัวโดยการพัฒนารูปแบบการให้บริการจากแบบจุด บินต่อจุดบิน (point-to-point) เป็ นลักษณะเชื่อมโยงเครือข่าย
ระหว่างสายการบินภายในกลุ่มมากขึน้ อีกทัง้ เพิม่ การให้บริการในระยะไกลขึน้
บริษทั ฯ มีกลยุทธ์ปรับปรุงเครือข่ายเส้นทางบิน คือ การลดขนาดธุรกิจเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรก่อนที่
จะเติบโตต่อไปได้อย่างยังยื
่ น (Shrink to Grow) โดยมีขนั ้ ตอนในการดาเนินการตามลาดับ ดังนี้
ขัน้ ที่ 1 หยุดการขาดทุน โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดเส้นทางบินทีไ่ ม่ทากาไรและไม่มคี วามสามารถในการ
แข่งขัน อีกทัง้ ปรับปรุงเส้นทางทีม่ ศี กั ยภาพในการทากาไร โดยแบ่งเส้นทาง เป็ น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มที่ (1) เส้นทางทีไ่ ม่
ทากาไร ซึง่ ต้องพิจารณายกเลิก หรือ ต้องปรับปรุงและศึกษาศักยภาพในการทากาไรเพิม่ เติมก่อนทีจ่ ะตัดสินใจยกเลิกหรือ
เปิ ดดาเนินการต่อ กลุ่มที่ (2) เส้นทางที่ไม่ทากาไรในปจั จุบนั แต่มศี กั ยภาพสูงในการทากาไร และเส้นทางทีท่ ากาไร ซึ่ง
ต้องเร่งสร้างความสามารถในการแข่งขันให้เหนือคู่แข่งในระยะยาว เพื่อให้กลับมามีกาไรหรือมีกาไรอย่างยังยื
่ น
ขัน้ ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งในการแข่งขัน โดยการปรับปรุงประสิทธิภาพในการหารายได้ และลดค่าใช้จ่าย เช่น
การเร่งปรับช่องทางการสารองที่นงั ่ เพื่อให้ลูกค้าสามารถสารองทีน่ งั ่ ได้โดยตรงกับบริษทั ฯ โดยเฉพาะผ่านทาง Online
ทบทวนเงื่อนไขและวิธีการขายบัตรโดยสารผ่านตัวแทนจาหน่ าย ปรับปรุงระเบียบการกาหนดราคาขาย และราคาค่า
โดยสาร ให้สอดคล้องกับสภาวะการแข่งขันและวิธปี ฏิบตั ิของสายการบินอื่น และรวมศูนย์การกาหนดราคาและให้ราคา
(Simplify and Centralize) เพิม่ การหารายได้เสริมอื่นๆ ทีส่ ามารถดาเนินการได้อย่างรวดเร็ว เร่งจัดทากลยุทธ์สาหรับกลุ่ม
ลูกค้าทีส่ ามารถสร้างรายได้ให้บริษทั ฯ ได้สงู และจัดทาข้อเสนอการบริการทีส่ อดคล้องกับความต้องการของกลุ่มดังกล่าว
เพื่อดึงดูดให้มาใช้บริการและสร้าง/เพิม่ ความภักดีในการใช้บริการของบริษทั ฯ เป็ นต้น
ขัน้ ที่ 3 สร้างการเติบโตอย่างมีกาไร เมื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพได้เสร็จสมบูรณ์ และองค์กรเข้มแข็งพร้อมในการ
แข่งขัน
5. ควำมเสี่ยงจำกกรณี กรมกำรบิ นพลเรือน (บพ.) ไม่ผำ่ นกำรตรวจประเมิ นของ ICAO
ตามที่กรมการบินพลเรือน (บพ.) ของประเทศไทยได้ถูกตรวจสอบตามโครงการตรวจสอบการกากับดูแลความ
ปลอดภัยสากล (Universal Safety Oversight Audit Program: USOAP) ขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ
(International Civil Aviation Organization: ICAO) และพบข้อบกพร่องทีม่ นี ัยสาคัญ (Significant Safety Concern: SSC)
โดยปรากฏสัญลักษณ์ธงแดงทีช่ ่อื ประเทศไทยในเว็บไซต์สาธารณะของ ICAO ส่งผลให้หน่ วยงานกากับด้านความปลอดภัย
การบินพลเรือนของประเทศต่างๆ ขาดความเชื่อมันในมาตรฐานความปลอดภั
่
ยของสายการบินของประเทศไทย และได้
ดาเนินการมาตรการเข้มงวดในการกากับดูแลความปลอดภัยด้านการบินกับสายการบินของประเทศไทย
บริษทั ฯ ได้ตดิ ตามและดาเนินการตามแผนหลักเพื่อบริหารความเสีย่ งจากกรณีขา้ งต้น โดยมีการเตรียมความพร้อม
เพื่อรองรับการตรวจประเมินด้านความปลอดภัยการบินจากทุกองค์กรสากล มุ่งเน้นให้มรี ะบบบริหารจัดการด้านคุณภาพและ
มาตรฐานความปลอดภัยในระดับสูง (Safety & Quality Management System) ควบคู่ไปกับการเตรียมความพร้อมรองรับ
การตรวจสอบความปลอดภัยในการปฏิบตั ิการบินในทุกๆด้าน ซึง่ ผลการตรวจสอบที่ผ่านมาเป็ นทีน่ ่ าพอใจเป็ นอย่างยิง่ มา
โดยตลอด
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้แสดงความมุ่งมันในการพั
่
ฒนามาตรฐานความปลอดภัยด้านการบิน เพื่อสร้างค วาม
เชื่อมันให้
่ กบั ผู้ใช้บริก าร และหน่ วยงานกากับด้านความปลอดภัย การบิน ของประเทศต่ างๆ ที่อาจมีข้อกังวลเกี่ยวกับ
ข้อบกพร่องอย่างมีนัยสาคัญของกรมการบินพลเรือน จึงได้รเิ ริม่ โครงการมาตรฐานความปลอดภัย เหนือระดับ (Safety
Beyond Compliance) เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านการบินของบริษัทฯ และนามาตรฐานของ European
Aviation Safety Agency (EASA) ซึง่ เป็ นทีย่ อมรับจากองค์กรการบินทัวโลกมาเป็
่
นต้นแบบ โดยมีเป้าหมายสูงสุดในการ
ส่วนที่ 1-3 หน้าที่ 3
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เป็ นสายการบินที่สามารถบินเข้าสู่น่านฟ้าของทุกประเทศได้อย่างภาคภูมใิ จ โดยบริษัทฯได้ดาเนินการยื่นขอเป็ น Third
Country Operators (TCO) ของสหภาพยุโรป และได้รบั TCO Authorization จาก EASA แล้ว เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม
2558 ทาให้บริษทั ฯ คงสิทธิในการได้รบั อนุญาตให้ทาการบินเข้ายุโรป แสดงให้เห็นว่าบริษทั ฯ มีมาตรฐานความปลอดภัยใน
ระดับสูง นอกจากนี้บริษทั ฯ ได้จดั ทาแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan) รวมทัง้ ได้มกี าร
ฝึ กซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับในสถานการณ์สมมติกรณีต่างๆ โดยคานึงถึงผลกระทบทีม่ ตี ่อผูโ้ ดยสาร ผูม้ สี ่วนได้
ส่วนเสีย ข้อจากัดต่างๆ รวมไปถึงผลกระทบทางด้านการเงิน
6. ควำมเสี่ยงจำกวิ กฤตกำรณ์ภำยนอก และภัยธรรมชำติ
ธุรกิจสายการบินซึ่งเป็ นธุรกิจหลักของบริษัทฯ ประกอบด้วย การบริการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าทางอากาศ
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 ฯลฯซึง่ อาจส่งผลให้การดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ หยุดชะงักลงได้
บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความจาเป็ นในการรับมือต่อเหตุการณ์ดงั กล่าวให้ทนั ท่วงที จึงจัดตัง้ ศูนย์ปฏิบตั กิ ารภาวะ
วิกฤต (Crisis Management Operation Center: CMOC) เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ต่างๆ อย่างใกล้ชดิ รวมทัง้
กาหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขรวมถึงการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดระดับความรุนแรงของความเสีย่ งลง รวมถึง
จัดตัง้ คณะกรรมการบริหารภาวะวิกฤต และจัดทาการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management:
BCM) ในกระบวนการทีส่ าคัญเพื่อรองรับสถานการณ์ต่างๆ โดยจัดทาแผนและคู่มอื รองรับสถานการณ์ พร้อมฝึ กซ้อม และ
ประสานความร่วมมือกับพันธมิตรการบิน และหน่ วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม เพื่อให้บริษัทฯ สามารถ
ดาเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องเมื่อเกิดวิกฤตการณ์ต่างๆ อีกทัง้ เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ทด่ี แี ก่บริษทั ฯ และเพิม่ ความมันใจใน
่
การเดินทางของผู้โดยสาร นอกจากนี้ เพื่อการปรับตัวที่รวดเร็ว (Dynamic) บริษัทฯ ยังมีการจัดทาประมาณการผลการ
ดาเนินงานเป็ นประจาทุกเดือน และมีการประเมินผลกระทบจากปจั จัยต่างๆ ทัง้ ภายในประเทศและต่างประเทศ ทีม่ ผี ลต่อการ
ดาเนินงานของบริษทั ฯ ทัง้ เชิงบวกและเชิงลบอย่างมีนัยสาคัญ เพื่ อเป็ นข้อมูลให้ฝ่ายบริหารพิจารณาปรับเปลี่ยนกลยุทธ์
รองรับสถานการณ์ทเ่ี ปลีย่ นแปลงไป อาทิ การปรับลดปริมาณการผลิต (Production) เมื่อจานวนผูโ้ ดยสารลดลง เป็ นต้น
7. ควำมเสี่ยงจำกคุณภำพและประสิ ทธิ ภำพของบุคลำกร
บริษัทฯ ได้มุ่งเสริมสร้างพนักงานให้มขี ดี ความสามารถ มี ผลผลิต และมีความผูกพันต่อองค์กร โดยบริษัทฯ ได้
ดาเนินการพัฒนาบุคลากรในโครงการบริหารความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Development) เพื่อพัฒนาบุคลากรโดยออกแบบ
และจัดทาแผน (Roadmap) การพัฒนาให้เหมาะสมตามคุณสมบัตขิ องตาแหน่ งทีก่ าหนด ซึง่ แบ่งออกเป็ น 4 ระดับ ได้แก่
แผนการพัฒนาผูบ้ ริหารระดับสูง (Executive Development Plan) แผนการพัฒนาผูม้ ศี กั ยภาพสูง (Talent Development
Plan) แผนพัฒนาผูส้ บื ทอดตาแหน่ ง (Successor Development Plan) และแผนการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าใน
อาชีพ (Career Path Development Plan) รวมทัง้ พัฒนาโครงการแบบจาลองกาลังคนทีเ่ หมาะสม (Suitable Manpower
Model) เพื่อวางแผนอัตรากาลังในแต่ละช่วงอายุ (Age Profile) ให้สอดคล้องกับทิศทางและความต้องการในการดาเนินธุรกิจ
ดาเนินการถ่ายโอนความรู้ (Knowledge Management: KM) โดยบุคลากรทีม่ ปี ระสบการณ์ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรูภ้ ายใน
องค์กรอย่างต่อเนื่อง และได้นาระบบการบริหารผลการปฏิบตั งิ านมาใช้กบั พนักงานระดับบริหารเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการ
ทางานทีม่ ุ่งเน้นผลการปฏิบตั งิ าน (Performance-based Culture) และเชื่อมโยงไปสู่การให้ผลตอบแทนตามผลงานทีช่ ดั เจน
โดยจัดทาตัวชีว้ ดั (KPIs) เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพให้บริษทั ฯ สามารถแข่งขันได้ นอกจากนี้ บริษทั ฯ อยู่ระหว่างการปรับปรุง
โครงสร้างองค์กร และปรับปรุงกระบวนการทางานเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพ (Lean Process) ซึง่ รวมถึงการทบทวนและปรับลด

ส่วนที่ 1-3 หน้าที่ 4

บริ ษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

ขัน้ ตอนการปฏิบตั ิงาน (Reprocess) เพื่อลดความซ้าซ้อน และลดเวลา ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถบริหารต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายได้เหมาะสมยิง่ ขึน้
8. ควำมเสี่ยงจำกคุณภำพของผลิ ตภัณฑ์และบริกำร
บริษัทฯ มีการประเมินคุณภาพการบริการ (Quality Assurance) แบบครบวงจร โดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อ
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์และการบริการให้เป็ นไปตามคามันสั
่ ญญาการส่งมอบทีใ่ ห้ไว้กบั ผูโ้ ดยสาร ซึง่ การประเมินมีทงั ้ การประเมิน
เชิงรุก จากการตรวจติดตามคุณภาพการบริการให้เป็ นไปตามคู่มอื การปฏิบตั งิ าน (Service Operation Procedure) ด้วยการ
สุ่มตรวจการปฏิบตั ิงานแบบไม่แจ้ง (Mystery Shopping) และการตรวจติดตามคุณภาพตามข้อตกลงการบริการ (Service
Level Agreement) ทีเ่ ป็ นข้อกาหนดร่วมกับหน่วยงานหลักของแต่ละจุดบริการ รวมถึงการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าที่
ดาเนินการจากหน่ วยงานภายใน (In-house Survey) และการประเมินความพึงพอใจเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์และการบริการ
จากหน่ วยงานภายนอก ตลอดจนการสารวจเฉพาะเรื่อง เพื่อมุ่งเน้ นในประเด็นที่ต้องการทราบความต้องการของลูกค้า
ทาการสังเคราะห์ร่วมกับการประเมินแบบเชิงรับ คือ การรับข้อมูลป้อนกลับจากลูกค้า (Customer Feedback) เพื่อนามา
พัฒนาและปรับปรุงข้อบกพร่อง (Corrective Action) ให้เป็ นไปตามทีล่ กู ค้าคาดหวัง ทัง้ นี้ปี 2558 บริษทั ฯ ได้จดั ทาโครงการ
เสริมสร้างความภักดีของลูกค้าประจา และ พัฒนาความเป็ นเลิศด้านการบริการลูกค้า โครงการยกระดับการบริการชัน้ ธุรกิจ
(Service Beyond : New Business Class Service) เนื่องจากพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคมีการเปลีย่ นแปลงไปตามบริบทของ
การแข่งขันในธุรกิจการบินอย่างรวดเร็ว ความคุ้มค่าเงินเป็ นกลจักรสาคัญที่ผู้โดยสารพิจารณาในการเลือกสายการบิน
ประกอบกับความคาดหวังของผู้โดยสารที่จะได้รบั การบริการตามความชอบและรสนิยมที่แตกต่ างกันไปในแต่ ละบุคคล
(Individualized Service) โดยได้เริม่ ให้การบริการในเส้นทางหลักของบริษทั ฯ ก่อนขยายผลต่อไป รวมถึงการบูรณาการด้าน
การพาณิชย์และเครือข่ายเส้นทางบินของการบินไทยและไทยสมายล์ ที่ปรับปรุงให้สอดรับกันในทุกจุดบริการแบบไร้รอย
เชื่อมต่อ (Seamless Service between TG and WE) โดยเฉพาะอย่างยิง่ ระบบ IT ด้านการบริการผูโ้ ดยสาร
9. ควำมเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสิ ทธิ หรือกำรลงทุนของผูถ้ ือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 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 ยกเว้นเรื่องทีก่ 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 นทรัพย์หลักของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
หน่ วย: ล้านบาท

มูลค่าตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประเภท

เครื่องบิน

50,470.56

เครื่องบินภายใต้สญ
ั ญาเช่าทางการเงิน

126,251.37

อุปกรณ์การบินหมุนเวียน

12,465.14

เครื่องมือ โรงซ่อมและอุปกรณ์

4,305.36

ทีด่ นิ อาคารและค่าปรับปรุง

14,792.93

รวม

208,285.36

ลักษณะสาคัญของสิ นทรัพย์หลัก
เครือ่ งบิ น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษทั ฯ มีเครื่องบินทีใ่ ช้ในการดาเนินงานจานวน 95 ลา และเครื่องบินทีป่ ลดระวาง
และอยู่ระหว่างดาเนินการขายจานวน 30 ลา รวมเป็ นเครื่องบินทัง้ หมดจานวน 125 ลา แบ่งเป็ นเครื่องบินทีเ่ ป็ นสินทรัพย์
ของบริษัทฯ จานวน 56 ลา เครื่องบินภายใต้สญ
ั ญาเช่าทางการเงิน (Financial Lease) จานวน 36 ลา และเครื่องบิน
ภายใต้สญ
ั ญาเช่าดาเนินงาน (Operating Lease) จานวน 33 ลา โดยมีรายละเอียดดังนี้

ส่วนที่ 1-4 หน้าที่ 1

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

ประเภทเครื่องบิน
โบอิ้ง 747-400

แบบ 56-1

เครื่องบิน
เครื่องบินภายใต้
เครื่องบินภายใต้
เครื่องบินที่ใช้ใน
จานวน อายุเฉลี่ย ที่เป็ นกรรมสิทธิ์ สัญญาเช่าทางการเงิ น สัญญาเช่าดาเนิ นงาน
การดาเนิ นงาน
(ลา)
(ปี )
ของบริ ษัทฯ
(Financial Lease) (Operating Lease) ณ 31 ธันวาคม 2558
12
17.2
12
10

โบอิ้ง 777-300

6

16.1

6

-

-

6

โบอิ้ง 777-200ER

6

8.8

-

6

-

6

โบอิ้ง 777-200

8

18.8

6

-

2

8

โบอิ้ง 737-400

6

23.9

6

-

-

2

โบอิ้ง 777-300ER

14

2

-

6

8

14

โบอิ้ง 787-8

6

1

-

-

6

6

แอร์บสั 340-600

6

9.8

6

-

-

แอร์บสั 340-500

4

10.1

4

-

-

แอร์บสั 330-300

26

10.7

9

15

2

17

แอร์บสั 320-200

20

2

-

5( )

15( )

20

แอร์บสั 380-800

6

2.7

2

4

-

6

แอร์บสั 300-600R

1

22.8

1

-

-

เอทีอาร์ 72

2

25.8

2

-

-

2

25.9

2

-

-

125

10.0

56(1)

36

33

เครือ่ งบินขนส่งสินค้า
โบอิ้ง 747-400
รวม
หมายเหตุ

95

1)

รวมเครือ่ งบินที่ปลดระวาง 30 ลา ที่อยู่ระหว่างรอการขาย

2)

รวมเครือ่ งบินแอร์บสั 320-200 10 ลาที่โอนสิทธิการเช่าไปให้ บริษทั ไทยสมายล์แอร์เวย์ จากัด

3)

รวมเครือ่ งบินแอร์บสั 320-200 5 ลา ที่ให้ บริษทั ไทยสมายล์แอร์เวย์ จากัด เช่าช่วง
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บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

เครือ่ งบิ นภายใต้สญ
ั ญาเช่าทางการเงิ น (Financial Lease) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประเภท
เครื่องบิน

โบอิง้ 777-200ER

โบอิง้ 777-300ER

จานวน
(ลา)

6

6

ลักษณะสาคัญ

เครื่องบินพิสยั ไกลสาหรับ
เส้นทางข้ามทวีป

เครื่องบินพิสยั ไกลสาหรับ
เส้นทางข้ามทวีป

รายละเอียด
เครื่องบิน
(ลาที่)

วันสิ้นสุด
สัญญาเช่า

ระยะเวลา
คงเหลือตามสัญญา (ปี )
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2558

สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2557

ยอดคงเหลือของภาระผูกพัน (1)
(ล้านบาท)
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2558

สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2557

โบอิง้ 777-200ER # 1

2 พ.ย. 2561

2.8

3.8

1,070.33

1,419.12

โบอิง้ 777-200ER # 2

8 พ.ย. 2561

2.9

3.9

1,072.13

1,421.51

โบอิง้ 777-200ER # 3

8 พ.ย. 2561

2.9

3.9

1,072.13

1,421.51

โบอิง้ 777-200ER # 4

15 พ.ย. 2561

2.9

3.9

1,080.44

1,432.52

โบอิง้ 777-200ER # 5

24 ธ.ค. 2560

2.0

3.0

526.32

811.58

โบอิง้ 777-200ER # 6

29 เม.ย. 2561

2.3

3.3

615.06

897.00

โบอิง้ 777-300ER # 14

21 ม.ค. 2569

10.1

11.11

3,666.97

4,090.69

โบอิง้ 777-300ER # 15

10 ก.ค. 2569

10.5

11.5

4,250.53

4,710.79

โบอิง้ 777-300ER # 16

27 ส.ค. 2569

10.7

11.7

4,258.08

4,719.16

โบอิง้ 777-300ER # 17

20 ม.ค. 2570

11.1

-

5,095.69

-

โบอิง้ 777-300ER # 18

22 มิ.ย. 2570

11.5

-

5,565.86

-

โบอิง้ 777-300ER # 19

28 ก.ย. 2570

11.8

-

5,679.82

-

ส่วนที่ 1-4 หน้าที่ 3

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

ประเภท
เครื่องบิน

แอร์บสั A330-300

จานวน
(ลา)

15

ลักษณะสาคัญ

เครื่องบินพิสยั กลางสาหรับ
เส้นทางบินในภูมภิ าค

แบบ 56-1

รายละเอียด
เครื่องบิน
(ลาที่)

วันสิ้นสุด
สัญญาเช่า

ระยะเวลา
คงเหลือตามสัญญา (ปี )
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2558

สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2557

ยอดคงเหลือของภาระผูกพัน (1)
(ล้านบาท)
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2558

สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2557

แอร์บสั 330-300 # 13

1 เม.ย. 2564

5.3

6.3

734.33

797.55

แอร์บสั 330-300 # 14

7 ก.พ. 2564

5.1

6.1

748.13

813.67

แอร์บสั 330-300 # 15

29 ม.ค. 2563

4.1

5.1

944.84

1,163.46

แอร์บสั 330-300 # 16

23 มิ.ย. 2563

4.5

5.5

916.67

1,120.07

แอร์บสั 330-300 # 17

23 มิ.ย. 2563

4.5

5.5

908.83

1,110.49

แอร์บสั 330-300 # 18

23 มิ.ย. 2563

4.5

5.5

907.34

1,108.67

แอร์บสั 330-300 # 19

29 ก.ย. 2520

4.8

5.8

1,026.64

1,245.09

แอร์บสั 330-300 # 20

29 ก.ย. 2520

4.8

5.8

1,032.33

1,251.98

แอร์บสั 330-300 # 21

16 พ.ย. 2566

7.9

8.9

1,779.83

1,998.69

แอร์บสั 330-300 # 22

6 ธ.ค. 2566

7.9

8.9

1,829.13

1,053.97

แอร์บสั 330-300 # 23

23 ก.พ. 2567

8.2

9.2

1,523.56

1,772.72

แอร์บสั 330-300 # 24

18 ก.ย. 2570

11.7

12.7

1,963.34

2,244.04

แอร์บสั 330-300 # 25

19 ต.ค. 2570

12

13

2,017.24

2,295.83

แอร์บสั 330-300 # 26

16 ม.ค. 2571

12.1

13.1

1,861.86

2,128.11

แอร์บสั 330-300 # 27

22 เม.ย. 2571

12.3

13.3

1,984.31

2,258.03

ส่วนที่ 1-4 หน้าที่ 4

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

ประเภท
เครื่องบิน

จานวน
(ลา)

ลักษณะสาคัญ

แอร์บสั A380-800

4

เครื่องบินพิสยั ไกลขนาดใหญ่
มากสาหรับเส้นทางบินข้ามทวีป

แอร์บสั A320-200

รวม

5

เครื่องบินพิสยั ใกล้สาหรับ
เส้นทางบินในประเทศและ
ภูมภิ าค

แบบ 56-1

รายละเอียด
เครื่องบิน
(ลาที่)

วันสิ้นสุด
สัญญาเช่า

ระยะเวลา
คงเหลือตามสัญญา (ปี )
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2558

สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2557

ยอดคงเหลือของภาระผูกพัน (1)
(ล้านบาท)
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2558

สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2557

แอร์บสั 380-800 # 1

26 ก.ย. 2567

8.7

9.7

3,579.28

3,622.97

แอร์บสั 380-800 # 2

28 พ.ย. 2567

8.9

9.9

3,894.62

3,931.47

แอร์บสั 380-800 # 3

20 ธ.ค. 2567

9.0

10.0

4,714.44

5,283.63

แอร์บสั 380-800 # 4

21 มี.ค. 2568

9.2

10.2

5,105.43

5,711.05

แอร์บสั 320-200 # 16

16 ต.ค. 2569

10.8

11.8

1,141.88

1,125.84

แอร์บสั 320-200 # 17

03 ธ.ค. 2569

10.9

11.9

1,141.91

1,125.84

แอร์บสั 320-200 # 18

20 ม.ค. 2570

11.1

-

1,068.56

-

แอร์บสั 320-200 # 19

08 ต.ค. 2570

11.8

-

1,386.52

-

แอร์บสั 320-200 # 20

05 พ.ย. 2570

11.9

-

1,386.07

-

77,550.45

72,026.85

36

ส่วนที่ 1-4 หน้าที่ 5

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

เครือ่ งบิ นภายใต้สญ
ั ญาเช่าดาเนิ นงาน (Operating Lease) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประเภท
เครื่องบิน

โบอิง้ 777-200

โบอิง้ 777-300ER

จานวน
(ลา)

2

8

รายละเอียด
เครื่องบิน
(ลาที่)

วันสิ้นสุด
สัญญาเช่า

เครื่องบินพิสยั กลาง
สาหรับเส้นทางบินใน
ภูมภิ าค

โบอิง้ 777-200 # 5
โบอิง้ 777-200 # 6

เครื่องบินพิสยั ไกล
สาหรับเส้นทางบินข้าม
ทวีป

ลักษณะสาคัญ

ระยะเวลา
คงเหลือตามสัญญา (ปี )

ยอดคงเหลือของภาระผูกพัน (1)
(ล้านบาท)

สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2558

สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2557

15 ส.ค. 2559

0.6

1.6

133.76

274.32

มี 2)

29 ก.ย. 2559

0.7

1.7

132.40

271.63

มี 2)

โบอิง้ 777-300ER # 6

2 ส.ค. 2567

8.6

9.6

4,347.04

4,258.19

โบอิง้ 777-300ER # 7

30 ต.ค. 2567

8.8

9.8

4,447.81

4,348.23

โบอิง้ 777-300ER # 8

7 มี.ค. 2567

9.2

10.2

4,703.09

4,576.33

โบอิง้ 777-300ER # 9

9 เม.ย. 2568

9.3

10.3

4,754.71

4,622.45

โบอิง้ 777-300ER # 10

11 มิ.ย. 2568

9.5

10.5

4,858.42

4,715.10

โบอิง้ 777-300ER # 11

19 ก.ค. 2568

9.6

10.6

4,910.51

4,761.64

โบอิง้ 777-300ER # 12

26 ส.ค. 2568

9.7

10.7

4,962.76

4,808.32

โบอิง้ 777-300ER # 13

22 ต.ค. 2568

9.8

10.8

5,039.73

4,875.01

ส่วนที่ 1-4 หน้าที่ 6

สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2558

สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2557

สิ ทธิ การซื้อ
เครื่องบิน
เมื่อสิ้นสุด
สัญญาเช่า
ดาเนิ นงาน

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

ประเภท
เครื่องบิน

โบอิง้ 787-8

แอร์บสั 330-300

แอร์บสั 320-200

จานวน
(ลา)

6

2

15

ลักษณะสาคัญ

เครื่องบินพิสยั ไกล
สาหรับเส้นทางบินใน
ภูมภิ าคและบินข้าม
ทวีป

รายละเอียด
เครื่องบิน
(ลาที่)

แบบ 56-1

วันสิ้นสุด
สัญญาเช่า

ระยะเวลา
คงเหลือตามสัญญา (ปี )
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2558

สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2557

ยอดคงเหลือของภาระผูกพัน (1)
(ล้านบาท)
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2558

สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2557

โบอิง้ 787-8 # 1

16 ก.ค. 2569

10.6

11.5

5,212.11

5,213.99

โบอิง้ 787-8 # 2

15 ก.ย. 2569

10.7

11.7

5,302.06

5,296.77

โบอิง้ 787-8 # 3

29 ต.ค. 2569

10.8

11.8

5,343.97

5,335.08

โบอิง้ 787-8 # 4

9 ธ.ค. 2569

11.0

11.9

5,440.12

5,424.02

โบอิง้ 787-8 # 5

17 เม.ย. 2570

11.3

-

5,672.21

-

โบอิง้ 787-8 # 6

7 ส.ค. 2570

11.6

-

5,876.60

-

สิ ทธิ การซื้อ
เครื่องบิน
เมื่อสิ้นสุด
สัญญาเช่า
ดาเนิ นงาน

เครื่องบินพิสยั กลาง
สาหรับเส้นทางบินใน
ภูมภิ าค

แอร์บสั 330-300 # 9

31 ก.ค. 2560

1.6

3.7

297.28

597.36

มี 3)

แอร์บสั 330-300 # 11

31 ก.ค. 2560

1.6

3.7

312.15

610.94

มี 3)

เครื่องบินพิสยั ใกล้
สาหรับเส้นทางบิน
ภายในประเทศและ
ภูมภิ าค

แอร์บสั 320-200 # 1

29 มิ.ย. 2567

8.5

9.5

896.34

868.23

แอร์บสั 320-200 # 2

8 ส.ค. 2567

8.6

9.6

917.55

886.73

แอร์บสั 320-200 # 3

17 ส.ค. 2567

8.6

9.6

925.67

895.01

แอร์บสั 320-200 # 4

28 ก.ย. 2567

8.8

9.8

936.21

904.17

แอร์บสั 320-200 # 5

17 ม.ค. 2568

9.1

10.1

980.08

942.51

แอร์บสั 320-200 # 6

28 มี.ค. 2568

9.2

10.2

1,002.25

961.86

ส่วนที่ 1-4 หน้าที่ 7

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

ประเภท
เครื่องบิน

รวม

จานวน
(ลา)

ลักษณะสาคัญ

แบบ 56-1

รายละเอียด
เครื่องบิน
(ลาที่)

วันสิ้นสุด
สัญญาเช่า

แอร์บสั 320-200 # 7

ระยะเวลา
คงเหลือตามสัญญา (ปี )

ยอดคงเหลือของภาระผูกพัน (1)
(ล้านบาท)

สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2558

สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2557

23 ต.ค. 2562

3.8

4.8

427.09

481.86

แอร์บสั 320-200 # 8

29 ต.ค. 2562

3.8

4.8

427.09

481.86

แอร์บสั 320-200 # 9

19 พ.ย. 2562

3.9

4.9

437.56

491.32

แอร์บสั 320-200 # 10

4 ธ.ค. 2562

3.9

4.9

448.21

501.06

แอร์บสั 320-200 # 11

31 ม.ค. 2563

4.1

5.1

458.65

510.41

แอร์บสั 320-200 # 12

18 ก.พ. 2563

4.1

5.1

469.29

520.03

แอร์บสั 320-200 # 13

20 พ.ค. 2563

4.4

5.4

500.75

548.47

แอร์บสั 320-200 # 14

20 มิ.ย. 2563

4.5

5.5

511.97

558.70

แอร์บสั 320-200 # 15

26 ก.ย. 2563

4.7

5.7

544.61

588.17

81,630.09

70,135.56

33

สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2558

สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2557

หมายเหตุ :
1)
ภาระผูกพันทีบ่ ริษทั ฯ ต้องจ่ายให้แก่ผใู้ ห้เช่า ซึง่ ตามสัญญากาหนดไว้เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ คานวณเป็นมูลค่าสกุลเงินบาท ด้วยอัตราแลกเปลีย่ นตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
2)
บริษทั ฯ มีสทิ ธิซ้อื เครือ่ งบินเมือ่ สิ้นสุดสัญญา
3)
บริษทั ฯ แสดงความจานงขอใช้สทิ ธิยกเลิกสัญญาเช่าดาเนินงานล่วงหน้า 1 ปีก่อนสิ้นสุดสัญญา ทัง้ นี้ภาระผูกพัน ไม่รวมค่าใช้จ่ายยกเลิกสัญญาก่อนกาหนด

ส่วนที่ 1-4 หน้าที่ 8

สิ ทธิ การซื้อ
เครื่องบิน
เมื่อสิ้นสุด
สัญญาเช่า
ดาเนิ นงาน

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

สิ นทรัพย์ที่ไม่มีตวั ตนที่สาคัญประเภทเครือ่ งหมายการค้าที่ยงั ใช้งานอยูใ่ นปัจจุบนั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
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



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 ต่ออายุลงวันที่ 22 ก.พ. 2551
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

สินค้ากระดาษหัวจดหมาย นิตยสาร

 บริ ก ารโรงแรม จัด หาที่ พ ัก ชัว่ คราว จองโรงแรม
จัดการอาหารและเครื่องดื่ม

ส่วนที่ 1-4 หน้า 9

จด ณ วันที่ 6 มิ.ย. 2550
ต่ออายุลงวันที่ 22 ก.พ. 2551
สิน้ สุดวันที่ 5 มิ.ย. 2560

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

เครื่องหมายการค้า/บริการ
5. Slogan อังกฤษใช้ประกอบ
ตราสัญลักษณ์

แบบ 56-1

สาหรับสิ นค้า/บริการ

วันที่จดทะเบียน
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

6. Slogan ภาษาไทย
ใช้ประกอบตราสัญลักษณ์

 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

7. ตราสัญลักษณ์รา้ น

 บริการร้านอาหารและเครื่องดื่ม สแน็คบาร์

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



จด ณ วันที่ 13 ก.พ. 2550
ต่ออายุลงวันที่ 29 ม.ค. 2551
สิน้ สุดวันที่ 12 ก.พ. 2560

Puff & Pie

8. ตราสัญลักษณ์รา้ น Puff &
Pie Supreme bakery
delight

บริการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม

ส่วนที่ 1-4 หน้า 10

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

เครื่องหมายการค้า/บริการ
9. ตราสัญลักษณ์

สาหรับสิ นค้า/บริการ
 บริการอาหารและเครื่องดื่ม

Eurng Luang

แบบ 56-1

วันที่จดทะเบียน
จด ณ วันที่ 6 ม.ค. 2553
ต่ออายุลงวันที่ 23 มิ.ย. 2554
สิน้ สุดวันที่ 5 ม.ค. 2563

10. ตราสัญลักษณ์โครงการ
ไมล์สร้างบุญ

 บริการโปรแกรมพิเศษส่งเสริมการเดินทางโบนัสไมล์ จด ณ วันที่ 6 มิ.ย. 2550
ต่ออายุลงวันที่ 22 ก.พ. 2551
สะสม
สิน้ สุดวันที่ 5 มิ.ย. 2560

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

ส่วนที่ 1-4 หน้า 11

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

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

เครื่องหมายการค้า/บริการ
14. ตราสัญลักษณ์
Royal Orchid Holidays
15. Slogan ภาษาไทย
ใช้ประกอบตราสัญลักษณ์

สาหรับสิ นค้า/บริการ

วันที่จดทะเบียน

 บริการจัดหาทีพ่ กั อาศัย จองโรงแรม
 บริการจัดทัวร์ ตัวแทนจาหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบิน

จด ณ วันที่ 20 ต.ค. 2536
ต่ออายุลงวันที่ 14 พ.ย. 2556
สิน้ สุดวันที่ 19 ต.ค. 2566
จด ณ วันที่ 15 ส.ค. 2545
ต่ออายุลงวันที่ 21 ส.ค. 2555
สิน้ สุดวันที่ 14 ส.ค. 2565

 บริการผลิตรายการโทรทัศน์

การบินไทยไขจักรวาล
16. รูปลักษณ์ตวั อักษร
ใช้ประกอบตราสัญลักษณ์
ภาษาอังกฤษ

17. ตราสัญลักษณ์

แบบ 56-1

 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 งเที่ย 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 12

จด ณ วันที่ 20 มี.ค. 2540
ต่ออายุลงวันที่ 30 มี.ค. 2550
สิน้ สุดวันที่ 19 มี.ค. 2560

จด ณ วันที่ 20 มี.ค. 2540
ต่ออายุลงวันที่ 30 มี.ค. 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
ต่ออายุลงวันที่ 21 มิ.ย. 2554
ของผูซ้ อ้ื
สิน้ สุดวันที่ 26 ม.ค. 2563

20. ตราสัญลักษณ์
THAI TGGS

 บริการผูโ้ ดยสารก่อนและหลังบิน

21. ตราสัญลักษณ์
Puff & Pie

 สินค้าขนมปงั ขนมพั ๊ฟ ขนมพาย
 บริการการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม

จด ณ วันที่ 27 ต.ค. 2549
ต่ออายุลงวันที่ 17 ก.ค. 2550
สิน้ สุดวันที่ 26 ต.ค. 2559

จด ณ วันที่ 11 ต.ค. 2555
ต่ออายุลงวันที่ 22 เม.ย. 2557

สิน้ สุดวันที่ 10 ต.ค. 2565

จด ณ วันที่ 30 ก.ย. 2557
ต่ออายุลงวันที่ 26 มี.ค. 2558
สิน้ สุดวันที่ 29 ก.ย. 2567

4.2 นโยบายการลงทุนในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม
บริษัทฯ ได้พจิ ารณาลงทุนในกิจการที่มสี ่วนเกี่ยวพันกับบริษัทฯ โดยมีจานวนเงิน ลงทุนขึน้ อยู่กบั ความสัมพันธ์
ทางธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษทั ฯ โดยหากเป็ นกิจการทีม่ คี วามสัมพันธ์ ทางยุทธศาสตร์กบั บริษทั ฯ บริษัทฯ จะ
ลงทุนเกินกว่าร้อยละ 50 หรือลงทุนในลักษณะทีท่ าให้บริษทั ฯ มีอานาจควบคุมในบริษัทนัน้ ซึ่งบริษัทเหล่านัน้ จะถือเป็ น
บริษัทย่อยของบริษทั ฯ ได้แก่ บริษทั ไทยสมายล์แอร์เวย์ จากัด บริษทั ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อสี ต์ เอเชีย จากัด บริษทั วิงสแปน
เซอร์วสิ เซส จากัด บริษทั ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จากัด และบริษัท ทัวร์อื้องหลวง จากัด เป็ น ต้น นอกจากนี้ ยัง มีการลงทุนใน
กิจการอื่นๆ ซึ่งมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ โดยถือเป็ นบริษัทร่วมของบริษัทฯ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ อาจพิจารณา
ทบทวนการลงทุนในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจและแผนยุทธศาสตร์ของบริษทั ฯ ใน
อนาคต
ส่วนที่ 1-4 หน้า 13

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

5. ข้อพิ พาททางกฎหมาย
ขอพิ พาททางกฎหมายทั ว่ ไปที่ มิ ได้ เ กี่ ย วเนื่ องกับ กฎหมายว่ า ด้ ว ยการป้ องกั น การผูก ขาดและการกี ด กั น
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 2558 บริษทั ฯ มีขอ้ พิพาททางกฎหมายซึง่ บริษทั ฯ เป็ นจาเลย
ในคดีต่างๆ สรุปได้ดงั นี้
จานวน
(คดี)

ทุนทรัพย์รวม
(ล้านบาท)

คดีพพิ าทแรงงาน

31

1,356.00

อยู่ในระหว่างพิจารณาคดีของศาล

คดีเรียกร้องค่าเสียหาย

24

512.64

อยู่ในระหว่างพิจารณาคดีของศาล

ประเภทคดี

สถานะปัจจุบนั

ข้อพิ พาทที่ เกี่ยวเนื่ องกับกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันการผูกขาดและการกีดกันทางการค้า (Antitrust)
ความเป็ นมา
บริษทั ฯ ถูกกล่าวหาว่าได้ร่วมกับสายการบินอื่นๆ หลายสายการบินในการกาหนดค่าธรรมเนียมชดเชยค่าน้ ามัน (Fuel
Surcharge) ค่าธรรมเนียมพิเศษอื่นๆ ค่าระวางขนส่งผูโ้ ดยสาร และค่าระวางขนส่งสินค้าทีเ่ รียกเก็บจากผูใ้ ช้บริการ อันเป็ นการขัด
ต่อกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการผูกขาดและการกีดกันทางการค้า ทัง้ นี้ การกล่าวหาและ/หรือการฟ้องร้อง ประกอบด้วยการ
ฟ้องร้องโดยผูใ้ ช้บริการ และ/หรือการกล่าวหา/การสอบสวนโดยหน่วยงานของรัฐในประเทศต่างๆ โดยมีลกั ษณะทีต่ ้องรับผิดทัง้ ที่
เป็ นตัวเงินและไม่ใช่ตวั เงิน ซึง่ รวมถึงการจ่ายเงินชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึน้ กับผูใ้ ช้บริการ การจ่ายค่าปรับแก่หน่ วยงานของรัฐ
และอื่นๆ ทัง้ นี้ การกล่าวหาและการฟ้องร้องดังกล่าวมิได้กระทาต่อบริษัทฯ เพียงรายเดียวเท่านัน้ แต่ยงั มีก ารกล่า วหาและ
ฟ้ อ งร้อ งสายการบิน 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 2558 บริษทั ฯ ยังคงมีขอ้ พิพาทกรณีทบ่ี ริษทั ฯ ถูกดาเนินการสอบสวน และ/หรือฟ้องร้องในกรณี
เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการผูกขาดและการกีดกันทางการค้า (Antitrust) ใน 3 ประเทศ ได้แก่ ประเทศอังกฤษ
สาธารณรัฐเกาหลี และประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยลักษณะข้อกล่าวหาทีถ่ ูกฟ้องในแต่ละประเทศนัน้ จะคล้ายคลึงกัน คือกล่าวหาว่า
บริษัทฯ ร่วมกับสายการบินอื่นๆ กาหนดอัตราค่าระวางขนส่งสินค้า รวมทัง้ อัตราค่าธรรมเนียมพิเศษต่ างๆ สาหรับความ
คืบหน้าคดีละเมิดกฎหมายป้องกันการค้าทีไ่ ม่เป็ นธรรม (Antitrust) ซึง่ มีรายละเอียด ดังนี้

ส่วนที่ 1-5 หน้าที่ 1

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

1. กรณี บริษทั ฯ ถูกสายการบิ น British Airways ซึ่งเป็ นจาเลยในคดี Cargo Civil Class Action ในประเทศ
อังกฤษร้องขอใช้สิทธิ ไล่เบี้ย
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 บริษทั ฯ ได้รบั หนังสือจากทนายความในประเทศอังกฤษของสายการบิน British Airways
แจ้งว่าสายการบิน British Airways ซึง่ เป็ นจาเลยในคดี Civil Class Action ในประเทศอังกฤษ และถูกฟ้องให้ชดใช้ค่าเสียหาย
จากการกาหนดราคาค่าธรรมเนียมพิเศษ (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 คดีอยู่ในระหว่างการแสวงหาพยานหลักฐาน (Disclosure)
2. กรณี บริษทั ฯ ถูกฟ้ องในคดี Cargo Civil Case ในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2557 บริษทั ฯ ได้รบั แจ้งเรื่องนี้จากสานักงานสาขาของบริษทั ฯ ในประเทศสาธารณรัฐเกาหลีว่า
กลุ่มบริษทั แอลจี ได้แก่ LG Chemical, LG Electronics, LG Display และ LG Life Science ได้ย่นื ฟ้องคดีแพ่งต่อสายการบิน
จานวน 12 ราย รวมทัง้ บริษทั ฯ ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 เพื่อเรียกร้องค่าเสียหายจากการร่วมกันกาหนดราคา Fuel
Surcharge ระหว่างสายการบินต่างๆ ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2546 – 2550 โดยกลุ่มบริษทั แอลจีได้ระบุจานวนทุนทรัพย์ในคาฟ้อง
เป็ นเงินจานวน 404,000,000 วอน พร้อมดอกเบีย้ หรือประมาณ 12.28 ล้านบาท และได้สงวนสิทธิในการแก้
ไขคาฟ้องเพื่อ
์
เพิม่ เติมจานวนทุนทรัพย์ หากกลุ่มบริษทั แอลจีสามารถพิสจู น์ได้ในภายหลัง ขณะนี้คดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล
3.กรณี บริษทั ฯ ถูกสายการบิ น British Airways สายการบิ น Lufthansa และสายการบิ น KLM-AF ซึ่งเป็ น
จาเลยในคดี Cargo Civil Class Action ในประเทศเนเธอร์แลนด์ ยื่นคาร้องขอใช้สิทธิ ไล่เบี้ย
ในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม 2558 บริษทั ฯ ได้รบั คาร้องขอใช้สทิ ธิไล่เบีย้ จากสายการบิน British Airways สายการบิน
Lufthansa และสายการบิน KLM-AF ทัง้ นี้ สายการบิน British Airways สายการบิน Lufthansa และสายการบิน KLM-AF ได้
ยื่นคาร้องดังกล่าวต่อบริษทั ฯ และสายการบินอื่นๆ อีกกว่า 20 สายการบิน กรณีโจทก์ได้ฟ้องสายการบิน Koninklijke
Luchtvaart Maatschappij N.V., Martin Air Holland N.V.. Societe Air France S.A. (รวมเรียกว่า “KLM-AF”) Deutsche
Lufthansa และ Lufthansa Cargo A.G. (รวมเรียกว่า “Lufthansa”), Singapore Airlines และ Singapore Airline Cargo (รวม
เรียกว่า “Singapore Airlines”) และ British Airways เป็ นจาเลย ตัง้ แต่เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2556 โดยกล่าวหาว่าสายการบิน
เหล่านี้ได้ร่วมกันกาหนดราคาค่าธรรมเนียมต่างๆ ต่อมาเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2557 สายการบินจาเลยทัง้ หมดในคดีดงั กล่าว
ได้ย่นื ฟ้องต่อศาลเพื่อขออนุญาตยื่นคาร้องใช้สทิ ธิไล่เบีย้ ต่อสายการบินอื่นๆ ทีถ่ ูกระบุว่าเป็ นผูร้ ่วมกาหนดราคา และเมื่อวันที่
25 มีนาคม 2558 ศาลได้มคี าสังอนุ
่ ญาตตามคาร้องดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ ไม่ได้ถูกฟ้องเป็ นจาเลยในคดีหลัก ขณะนี้
บริษทั ฯ อยู่ระหว่างการเตรียมการเข้าร่วมการไต่สวนนัดแรก

ส่วนที่ 1-5 หน้าที่ 2

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) 2025-1000
66 (0) 2356-1111

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 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 ฯ ถือหุ้นมำกกว่ำร้อยละ 10
ชื่อบริษทั

ประเภทธุรกิ จ

บริษทั ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อสี ต์เอเชีย จากัด
บริการด้านคอมพิวเตอร์
อาคารดิออฟฟิศเศสเแอทเซ็นทรัลเวิลด์ 999/9 ยูนิตที่ สาหรับการสารองทีน่ งั ่
3406-3412 ชัน้ ที่ 34 ถ. พระราม 1 แขวงปทุมวัน
โดยสารและบริการเดินทาง
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
อื่นๆ ให้กบั ตัวแทนจาหน่าย
โทรศัพท์ 0-2207-9090 โทรสาร 0-2207-9191
บริษทั สายการบินนกแอร์ จากัด (มหาชน)
บริการขนส่งผูโ้ ดยสารทาง
183 อาคารรัจนาการ ชัน้ 17 ถนนสาทรใต้
อากาศ
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2627-2678 โทรสาร 0-228-6944
บริษทั วิงสแปน เซอร์วสิ เซส จากัด
บริหารจัดการเรือ่ งบุคลากร
89 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร
ให้กบั บริษทั ฯ
กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2545-1267 โทรสาร 0-2545-1535
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
เลขที่ 89 ชัน้ 17 ยูนิต 1704, 1705-1708A
สินค้า
อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์
ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
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

ส่วนที่ 1-6 หน้าที่ 2

ชนิ ดของ
หุ้น

ทุนจด
ทะเบียน
ชำระแล้ว
(ล้ำนบำท)

สัดส่วน
กำรถือหุ้น
(%)

สามัญ

15.00

55.00

สามัญ

625.00

39.20

สามัญ

2.00

49.00
(มีอานาจ
ควบคุม)

สามัญ

2.00

49.00
(มีอานาจ
ควบคุม)

สามัญ

1.00

ถือหุน้ ผ่านบริษทั
วิงสแปนเซอร์วสิ เซส
49.00
(มีอานาจควบคุม)

สามัญ

800.00

100.00

สามัญ

120.00

40.00

สามัญ

100.00

30.00

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

ชื่อบริษทั

แบบ 56-1

ชนิ ดของ
หุ้น

ทุนจด
ทะเบียน
ชำระแล้ว
(ล้ำนบำท)

สัดส่วน
กำรถือหุ้น
(%)

โรงแรม และร้านอาหาร

สามัญ

937.50

24.00

คลังเชือ้ เพลิงและบริการ
เติมเชือ้ เพลิงให้แก่เครือ่ งบิน

สามัญ

637.50

22.59

โรงแรมและร้านอาหาร

สามัญ

1,017.78

30.00

ประเภทธุรกิ จ

บริษทั โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) จากัด
(มหาชน)
2 ตรอกกัปตันบุช ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0-2266-0123 โทรสาร 0-2236-8320
บริษทั บริการเชือ้ เพลิงการบินกรุงเทพ จากัด
(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

บุคคลอ้ำงอิ ง
บุคคลอ้ำงอิ ง
นายทะเบียนหลักทรัพย์

ผูส้ อบบัญชี

สถำนที่ติดต่อ

ประเภทหลักทรัพย์
หุน้ สามัญ

บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2009-9000 โทรสาร 0-2009-9991
Set Contact Center 0-2009-9999
E-mail: SETContactCenter@set.or.th
Website: www.set.or.th
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2271-8000 ต่อ 2405
โทรสาร 0-2618-5783

ส่วนที่ 1-6 หน้าที่ 3

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

บุคคลอ้ำงอิ ง
นายทะเบียนหุน้ กู้

ประเภทหลักทรัพย์

สถำนที่ติดต่อ

ครัง้ ที่ 1/2555
ครัง้ ที่ 1/2556
ครัง้ ที่ 2/2556
ครัง้ ที่ 1/2557

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
ฝา่ ยปฏิบตั กิ ารหลักทรัพย์และกองทุน ชัน้ 5 A
เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน
แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2299-1321, 0-2299-1536
โทรสาร 0-2242-3270
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
ฝา่ ยปฎิบตั กิ ารตลาดทุนตลาดเงินและการชาระเงิน
ชัน้ 15 เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2626-7503-4 โทรสาร 0-2626-7543
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2296-5689 โทรสาร 0-2683-1297
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
ฝา่ ยปฏิบตั กิ ารตลาดทุนตลาดเงินและการชาระเงิน
ชัน้ 15 เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0-2626-7591,0-2626-7599
โทรสาร 0-2626-7543

ครัง้ ที่ 1/2557
ครัง้ ที่ 2/2554
ครัง้ ที่ 2/2555

ผูแ้ ทนผูถ้ อื หุน้ กู้

แบบ 56-1

ครัง้ ที่ 3/2555
ครัง้ ที่ 2/2557
ครัง้ ที่ 1/2558
ครัง้ ที่ 2/2558
ครัง้ ที่ 1/2554

ส่วนที่ 1-6 หน้าที่ 4

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

ส่วนที่ 2
การจัดการและการกากับดูแลกิ จการ
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผูถ้ ือหุ้น
7.1 จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 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 รายชื่อผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่
รายชื่อผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ 10 รายแรก พร้อมทัง้ จานวนหุน้ ทีถ่ อื และสัดส่วนการถือหุน้ ณ วันที่ 10 มีนาคม 2558 มี
รายละเอียดดังนี้
สัดส่วน
จานวนหุ้น
ลาดับที่
ชื่อผูถ้ ือหุ้น
การถือหุ้น
สามัญ
(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

69,496,882

3.18

5
6
7

ธนาคาร ออมสิน
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD

46,409,885
20,178,019
17,012,811

2.13
0.92
0.78

8

STATE STREET BANK EUROPE LIMITED

16,854,355

0.77

9

นายเอีย่ ม อาชวกุลเทพ

15,790,000

0.72

10

นายวิชยั คณาธนะวนิชย์

14,724,100

0.67

11

ผูถ้ อื หุน้ อื่น

538,299,640

24.68

ยอดรวมทุนชาระแล้ว

2,182,771,917

100.00

ผูถ้ ือหุ้นสัญชาติ ไทย

2,029,279,872

92.97

153,492,045

7.03

ผูถ้ ือหุ้นสัญชาติ ต่างด้าว

กระทรวงการคลังและธนาคารออมสิน ถือหุน้ ในบริษทั ฯ คิดเป็ น สัดส่วนร้อยละ 53.16 ของหุน้ ทัง้ หมดของบริษทั ฯ ทาให้บริษทั ฯ มีฐานะ
เป็นรัฐวิสาหกิจ อันจะมีผลต่อบริษทั ฯ ในการทาธุรกรรมบางประเภท ได้แก่
1. บริษทั ฯ ต้องได้รบั ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีในการดาเนินการลงทุนขนาดใหญ่
2. สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะต้องเป็นผูต้ รวจสอบงบการเงินของบริษทั ฯ

ส่วนที่ 2-7 หน้าที่ 1

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น
(1) หุ้นกู้ของบริษทั ฯ
ปจั จุบนั บริษทั ฯ มีหนุ้ กูใ้ นสกุลเงินบาทเสนอขายให้แก่นกั ลงทุน จาแนกตามรายละเอียดหุน้ กู้ ดังนี้


หุน้ กูช้ นิดระบุช่อื ผูถ้ อื ไม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มปี ระกัน และมีผแู้ ทนผู้ถือหุ้นกู้ ได้แก่ หุ้นกู้ ครัง้ ที่ 1/2554



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



หุ้นกู้ชนิดระบุช่อื ผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มปี ระกัน และไม่มผี ู้แทนผู ้ถ ือ หุ ้น กู้ เสนอขายให้แ ก่ผู ้ล งทุน
สถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ ได้แก่ หุ้นกู้ 2/2554, 1/2555, 2/2555, 3/2555, 1/2556, 2/2556, 1/2557,
2/2557,1/2558 และ 2/2558

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีหุ้นกู้ท่ยี งั ไม่ครบก าหนดไถ่ ถอนจานวนทัง้ สิ้น 56,600 ล้านบาท โดยมี
รายละเอียดดังนี้
หุ้นกู้ ครัง้ ที่

วงเงิ น (ล้านบาท)

งวดการจ่าย
ดอกเบีย้
(เดือน)
3
3
6

อัตราดอกเบีย้
ร้อยละต่อปี

1/2552 ชุดที่ 3
1/2552 ชุดที่ 4
1/2554 ชุดที่ 1

300
3,600
1,555

5.60
6.00
ปี ท่ี 1-3 ร้อยละ 4.00
ปี ท่ี 4-6 ร้อยละ 4.5
ปี ท่ี 7 ร้อยละ 5.25

1/2554 ชุดที่ 2

833

1/2554 ชุดที่ 3
1/2554 ชุดที่ 4
1/2554 ชุดที่ 5
2/2554
1/2555 ชุดที่ 1
1/2555 ชุดที่ 2
2/2555
3/2555 ชุดที่ 1
3/2555 ชุดที่ 2
3/2555 ชุดที่ 3
1/2556
2/2556 ชุดที่ 1
2/2556 ชุดที่ 2
2/2556 ชุดที่ 3
1/2557 ชุดที่ 1
1/2557 ชุดที่ 2
1/2557 ชุดที่ 3
2/2557 ชุดที่ 1
2/2557 ชุดที่ 2

2,000
1,445
2,167
2,000
1,000
2,000
1,500
4,000
1,500
1,500
5,000
1,250
1,250
1,500
1,200
1,000
1,000
1,230
1,340

ปี ท่ี 1-4 ร้อยละ 4.25
ปี ท่ี 5-8 ร้อยละ 4.75
ปี ท่ี 9-10 ร้อยละ 5.35
3.91
4.36
4.62
4.30
4.41
4.75
4.98
4.51
4.70
4.90
4.18
4.58
4.88
5.16
4.71
5.14
5.58
4.46
4.76

อายุ (ปี )

วันออกหุ้นกู้

วันไถ่ถอน

อันดับเครดิ ต
ตราสารหนี้ *

7
10
7

20 มกราคม 2552
20 มกราคม 2552
13 พฤษภาคม 2554

20 มกราคม 2559
20 มกราคม 2562
13 พฤษภาคม 2561

ยกเว้นการจัดอันดับ
ยกเว้นการจัดอันดับ
A+

6

10

13 พฤษภาคม 2554

13 พฤษภาคม 2564

A+

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

5
7
10
5
7
10
12
5
7
10
5
5
7
10
5
7
10
5
7

13 พฤษภาคม 2554
13 พฤษภาคม 2554
13 พฤษภาคม 2554
28 ธันวาคม 2554
16 กุมภาพันธ์ 2555
16 กุมภาพันธ์ 2555
23 มีนาคม 2555
11 ตุลาคม 2555
11 ตุลาคม 2555
11 ตุลาคม 2555
16 พฤษภาคม 2556
30 สิงหาคม 2556
30 สิงหาคม 2556
30 สิงหาคม 2556
7 กุมภาพันธ์ 2557
7 กุมภาพันธ์ 2557
7 กุมภาพันธ์ 2557
26 ธันวาคม 2557
26 ธันวาคม 2557

13 พฤษภาคม 2559
13 พฤษภาคม 2561
13 พฤษภาคม 2564
28 ธันวาคม 2559
16 กุมภาพันธ์ 2562
16 กุมภาพันธ์ 2565
23 มีนาคม 2567
11 ตุลาคม 2560
11 ตุลาคม 2562
11 ตุลาคม 2565
16 พฤษภาคม 2561
30 สิงหาคม 2561
30 สิงหาคม 2563
30 สิงหาคม 2566
7 กุมภาพันธ์ 2562
7 กุมภาพันธ์ 2564
7 กุมภาพันธ์ 2567
26 ธันวาคม 2562
26 ธันวาคม 2564

A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+

ส่วนที่ 2-7 หน้าที่ 2

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

หุ้นกู้ ครัง้ ที่
2/2557 ชุดที่ 3
1/2558 ชุดที่ 1
1/2558 ชุดที่ 2
1/2558 ชุดที่ 3
1/2558 ชุดที่ 4
2/2558 ชุดที่ 1
2/2558 ชุดที่ 2
2/2558 ชุดที่ 3
2/2558 ชุดที่ 4

วงเงิ น (ล้านบาท)

อัตราดอกเบีย้
ร้อยละต่อปี

1,430
1,200
1,500
2,000
2,300
1,000
1,500
2,500
3,000

4.98
3.75
4.32
4.62
4.92
3.46
4.14
4.44
4.74

งวดการจ่าย
ดอกเบีย้
(เดือน)
6
6
6
6
6
6
6
6
6

แบบ 56-1

อายุ (ปี )
10
2
5
7
10
3
5
7
10

วันออกหุ้นกู้
26 ธันวาคม 2557
30 เมษายน 2558
30 เมษายน 2558
30 เมษายน 2558
30 เมษายน 2558
30 กันยายน 2558
30 กันยายน 2558
30 กันยายน 2558
30 กันยายน 2558

วันไถ่ถอน
26 ธันวาคม2567
30 เมษายน 2560
30 เมษายน 2563
30 เมษายน2565
30 เมษายน 2568
30 กันยายน 2561
30 กันยายน 2563
30 กันยายน 2565
30 กันยายน 2568

อันดับเครดิ ต
ตราสารหนี้ *
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+

หมายเหตุ: * อ้างอิงจากข้อมูลการจัดอันดับเครดิตบริษทั ทริสเรทติ้ง จากัด เมือ่ วันที ่ 17 กันยายน 2558

(2) ตั ๋วแลกเงิ นของบริษทั ฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษทั ฯ มีตั ๋วแลกเงินทีย่ งั ไม่ครบกาหนดไถ่ถอนจานวนทัง้ สิน้ 4,000 ล้านบาท
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 ะเสนอให้ผู้ถอื หุน้ พิจารณาจ่ายเงินปนั ผลประจาปี ใน
อัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 25 ของกาไรสุทธิ ก่อนผลกาไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศจากงบการเงินรวม ทัง้ นี้
ขึน้ อยู่กบั แผนการลงทุน ความจาเป็ นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต
พระราชบัญญัติบริษัท มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ห้า มมิใ ห้บ ริษัท มหาชนจ่ ายเงิน ปนั ผล หากยัง มีย อดขาดทุ น
สะสมอยู่ แม้ว่าบริษทั นัน้ จะมีกาไรในปี นัน้ ก็ตาม นอกจากนี้ พระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับ
ของบริษัทฯ กาหนดไว้ว่า บริษทั ฯ ต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 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 3

แบบ 56-1
บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

8. โครงสร้างการจัดการ
8.1 คณะกรรมการบริษทั 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 2558

รายชื่อและตาแหน่ งคณะกรรมการบริ ษทั ฯ

1. นายอารีพงศ์ ภูช่ อุ่ม
2. พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง
3.นายคณิศ แสงสุพรรณ
4. พลเอก ชาตอุดม ติตถะสิร ิ
5. นายดาริ ตันชีวะวงศ์
6. นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ
7. นายรัฐพล ภักดีภมู ิ
8. นายวีระวงค์ จิตต์มติ รภาพ
9. พลอากาศเอก ศิวเกียรติ ์ ชเยมะ
10. นายสมเกียรติ ศิรชิ าติไชย
11. พลอากาศเอก หม่อมหลวง สุปรีชา กมลาศน์
12. นายสมชัย สัจจพงษ์
13. พลอากาศเอก อานาจ จีระมณีมยั
14. นายจรัมพร โชติกเสถียร

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
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 (ครัง)้
24/24
12/24
22/24
20/24
15/17
21/24
21/24
18/24
19/24
24/24
1/5
-/3
24/24

ช่วงระยะเวลา
การดารงตาแหน่ ง
24 เม.ย. 58 – เม.ย. 61
5 ส.ค. 57 – เม.ย. 60
24 เม.ย. 56 – เม.ย. 59
27 ม.ค. 58 – เม.ย. 60
24 เม.ย. 58 – เม.ย. 61
28 ธ.ค.58 – เม.ย. 60
5 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
25 เม.ย. 55 – เม.ย. 61
19 ต.ค. 58 – เม.ย. 60
23 พ.ย. 58 – เม.ย. 61
24 เม.ย. 58 – เม.ย. 61

แบบ 56-1
บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

8.2 เจ้าหน้ าที่บริหาร
ณ วันที่ 31 ธัน วาคม 2558 บริษัท ฯ มีต าแหน่ ง เจ้าหน้ า ที่บ ริห าร (1) จ านวนทัง้ สิ้น 13 ต าแหน่ ง ประกอบด้ว ย
กรรมการผู้อานวยการใหญ่ 1 ตาแหน่ ง ระดับรองกรรมการผู้อานวยการใหญ่ 10 ตาแหน่ ง และผู้อานวยการใหญ่สายการ
บัญชีหรือการเงิน 2 ตาแหน่ง ประกอบด้วย
รายชื่อเจ้าหน้ าที่บริ หาร
1. นายจรัมพร โชติกเสถียร
2. เรืออากาศเอก มนตรี จาเรียง
3. นาวาอากาศตรี อัษฎาวุธ วัฒนางกูร
4. นายธีรพล โชติชนาภิบาล
5. เรืออากาศเอก กนก ทองเผือก
6. เรืออากาศโท เฉลิมพล อินทรวงศ์
7. นายณรงค์ชยั ว่องธนะวิโมกษ์
8. นางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว
9. นาวาอากาศตรี ภูรติ ศรีวฒ
ั น์
10. นายดนุช บุนนาค
11. นายนิรุฒ มณีพนั ธ์
12. นายรัช ตันตนันตา
13. นายอริชยั นุ่มลมุล

ตาแหน่ ง
กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่สายกลยุทธ์องค์กรและพัฒนาอย่างยังยื
่ น
รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่สนับสนุนการถวายบิน
แก่องค์ประธานศูนย์สนับสนุนการปฏิบตั กิ าร
รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่สายการพาณิชย์
รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่สายทรัพยากรบุคคลและกากับกิจกรรมองค์กร
รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ฝา่ ยช่าง
รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่สายการเงินและการบัญชี
รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่หน่วยธุรกิจบริการการบิน
รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่สายปฏิบตั กิ าร
ทีป่ รึกษา กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ (2)
ทีป่ รึกษา กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ (2)
ผูอ้ านวยการใหญ่ฝา่ ยการเงินองค์กร
ผูอ้ านวยการใหญ่ฝา่ ยการบัญชี

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

ส่วนที่ 2-8 หน้าที่ 2

แบบ 56-1
บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

โครงสร้างการบริหารจัดการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 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)

ฝา่ ยช่าง
รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่(2)

สายรายได้เสริมองค์กร
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 )

(ระดับผูอ้ ำนวยกำรใหญ่)
หมายเหตุ :
(1) คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลและส่งเสริม กิจการเพื่อ สัง คม คณะกรรมการกากับยุ ทธศาสตร์และการปฏิรูป บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) คณะกรรมการด้านกฎหมาย
คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนผูด้ ารงตาแหน่งกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
(2) คือ “ผูบ้ ริหาร” ตามคานิยาม ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

ส่วนที่ 2-8 หน้าที่ 3

แบบ 56-1
บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

8.3 เลขานุการบริษทั ฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสาคัญของบทบาทและหน้ าที่ของเลขานุ การบริษัท ฯ 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 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4)
พ.ศ.2551 มีดงั นี้
1. จัดทาและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
1.1 ทะเบียนกรรมการ
1.2 หนังสือนัดประชุม เอกสารประกอบการประชุม และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์
1.3 หนังสือนัดประชุม เอกสารประกอบการประชุม และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 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 2558 หน้ าที่อื่นของเลขานุการบริษทั ฯ มีดงั นี้
1. เป็ นเลขานุการคณะกรรมการชุดย่อยตามทีค่ ณะกรรมการมอบหมาย เลขานุ การคณะกรรมการบริหารบริษทั ฯ
เลขานุการฝา่ ยบริหารงานนโยบายบริษทั ฯ เลขานุการคณะกรรมการบริหารหน่ วยธุรกิจ และเลขานุ การคณะกรรมการกากับ
ยุทธศาสตร์และการปฏิรปู บริษทั ฯ
2. อานวยการการประชุมของฝ่ายบริหาร คณะกรรมการ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ภายใน
กาหนดเวลาของกฎ ระเบียบทีเ่ 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 ดเผยสารสนเทศทีส่ าคัญของบริษทั ฯ ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ต่อสาธารณชนผ่าน
ระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ 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 ูกต้องตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี และทันเวลาทีก่ าหนด
9. การประสานงานกับทีป่ รึกษากฎหมายในส่วนทีเ่ กีย่ วกับกฎหมายด้านหลักทรัพย์
10. ให้คาแนะนาเบื้องต้นแก่กรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ เพื่อให้ปฏิบตั ิตามข้อกาหนด หลักเกณฑ์ ระเบียบ
ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ส่วนที่ 2-8 หน้าที่ 4

แบบ 56-1
บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

11. กากับดูแลการจัดการด้าน Logistics Support ทีเ่ กีย่ วข้องกับคณะกรรมการบริษทั ฯ ได้แก่ การดาเนินการและ
ประสานเรื่องสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัทฯ 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 าที่บริหาร
(1) ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิ น
ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ฯ
ทีป่ ระชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2558 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 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 ทัง้ นี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวเป็ นจานวนเดียวกับที่
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้อนุมตั ใิ นปี 2557
2. ในกรณีกรรมการบริษัทฯ ได้รบั แต่ งตัง้ จากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานกรรมการบริษัทฯ ให้เป็ น
กรรมการ อนุ กรรมการ และคณะทางานชุดต่ างๆ ของบริษัทฯ ให้กรรมการบริษัทฯ ที่ได้ร ั บการแต่ งตัง้ ดังกล่า ว ได้ร ับ
ค่าตอบแทนเพิม่ เป็ นเบีย้ ประชุมอีกคนละ 10,000 บาทต่อครัง้ หากในเดือนใด กรรมการ อนุ กรรมการ และคณะทางานชุดใด
มีการประชุมเกินกว่า 1 ครัง้ คงให้ได้รบั เบีย้ ประชุมคนละ 10,000 บาทเท่านัน้ ทัง้ นี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวเป็ นจานวนเดียวกับ
ทีท่ ป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้อนุมตั ใิ นปี 2557
3. ให้คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ได้รบั ค่าตอบแทนเป็ นรายเดือนเท่ากับเบีย้ ประชุมกรรมการ
บริษทั ฯ โดยให้ประธานกรรมการตรวจสอบได้รบั ค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการตรวจสอบในอัตราร้อยละ 25 โดยทีใ่ นเดือนใด
ไม่มกี ารประชุมคงให้ได้รบั ค่าตอบแทนด้วย ทัง้ นี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวเป็ นจานวนเดียวกับทีท่ ป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้อนุมตั ใิ นปี 2557
4. คณะกรรมการบริษทั ฯ มีมติไม่เสนอขออนุมตั เิ งินรางวัลประจาปี (Bonus) สาหรับกรรมการบริษทั ฯ ในปี 2558
ต่อทีป่ ระชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2558

ส่วนที่ 2-8 หน้าที่ 5

แบบ 56-1
บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

ตารางแสดงค่าตอบแทนสาหรับกรรมการและเจ้าหน้ าที่บริหารของบริษทั ฯ ในปี 2558
สิ้ นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
หน่ วยล้านบาท
จานวน ค่าตอบแทน เบี้ยประชุม เบี้ยประชุม
เงิ นรางวัล
คณะกรรมการ
รวม
(คณะกรรมการ
(คณะกรรมการ
(คณะกรรมการ
(ราย)
ประจ
าปี
บริ ษทั ฯ)
บริ ษทั ฯ)
ชุดย่อย)
คณะกรรมการบริษทั ฯ(1)
คณะกรรมการตรวจสอบ(2)
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารบริษทั ฯ
หมายเหตุ :

18
4
20

8.47
1.48
91.95

4.98
-

(1)

1.49
-

บริษทั ฯ งดจ่าย
-

14.94
1.48
91.95

คณะกรรมการบริษทั ฯ ประกอบด้วย ค่าตอบแทน, เบีย้ ประชุม สาหรับคณะกรรมการบริษทั ฯ และเบีย้ ประชุม สาหรับ
คณะกรรมการชุดย่อย สาหรับเงินรางวัลประจาปี 2557 บริษทั ฯ งดจ่าย
(2)
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย ค่าตอบแทนเฉพาะกรรมการบริษทั ฯ เท่านัน้

ส่วนที่ 2-8 หน้าที่ 6

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

ตารางแสดงผลตอบแทนคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ประจาปี 2558
รายชือ่ คณะกรรมการบริษทั ฯ

1. นายอารีพงศ์ ภูช่ อุ่ม
2. พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง
3. นายคณิศ แสงสุพรรณ

4.พลเอก ชาตอุดม ติตถะสิร ิ

5. นายดาริ ตันชีวะวงศ์

6. นายรัฐพล ภักดีภมู ิ

ตาแหน่งทีไ่ ด้รบั ค่าตอบแทนและเบีย้ ประชุม (1)

- ประธานกรรมการบริษทั ฯ
- ประธานกรรมการกากับยุทธศาสตร์และการปฏิรปู บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
- รองประธานกรรมการบริษทั ฯ
- ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและส่งเสริมกิจการเพือ่ สังคม
- กรรมการบริษทั ฯ
- ประธานกรรมการบริหาร
- กรรมการกากับยุทธศาสตร์และการปฏิรปู บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
- กรรมการสรรหา และกาหนดค่าตอบแทน
- กรรมการบริหารความเสีย่ ง
- กรรมการบริษทั ฯ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการบริหารความเสีย่ ง
- กรรมการบริษทั ฯ
- กรรมการบริหารความเสีย่ ง
- กรรมการบริหาร
- กรรมการบริษทั ฯ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการกากับยุทธศาสตร์ และการปฏิรปู บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
- กรรมการสรรหา และกาหนดค่าตอบแทน

ส่วนที่ 2-8 หน้าที่ 7

ค่าตอบแทน
รวมเบีย้ ประชุม
คณะกรรมการ
บริษทั ฯ
(บาท)

เบีย้ ประชุม
กรรมการชุดย่อย
(บาท)

ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
(บาท)

รวมผลตอบแทน
(2)
(บาท)

1,042,500.00

80,000.00

-

1,122,500.00

937,500.00

10,000.00

-

947,500.00

960,000.00

290,000.00

-

1,250,000.00

918,064.52

50,000.00

651,666.67

90,000.00

960,000.00

180,000.00

306,428.57

-

360,000.00

1,274,473.09

741,666.67

1,500,000.00

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

รายชือ่ คณะกรรมการบริษทั ฯ

7. นายวีระวงค์ จิตต์มติ รภาพ

8. พลอากาศเอก ศิวเกียรติ ์ ชเยมะ

9. นายสมชัย สัจจพงษ์
10. นายสมเกียรติ ศิรชิ าติไชย

11. พลอากาศเอก หม่อมหลวง สุปรีชา กมลาศน์

12. พลอากาศเอก อานาจ จีระมณีมยั
13. นายจรัมพร โชติกเสถียร
14. นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์

แบบ 56-1

ตาแหน่งทีไ่ ด้รบั ค่าตอบแทนและเบีย้ ประชุม (1)

- กรรมการบริษทั ฯ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการด้านกฎหมาย
- กรรมการบริษทั ฯ
- กรรมการบริหาร
- กรรมการกากับยุทธศาสตร์และการปฏิรปู บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์
- กรรมการบริษทั ฯ
- ประธานกรรมการสรรหา และกาหนดค่าตอบแทน
- กรรมการบริษทั ฯ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการกากับยุทธศาสตร์และการปฏิรปู บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
- กรรมการบริษทั ฯ
- กรรมการบริหาร
- ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
- กรรมการบริษทั ฯ
- กรรมการบริษทั ฯ
- อดีตกรรมการบริษทั ฯ
- อดีตกรรมการบริหาร
- อดีตประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์
- อดีตกรรมการบริหารความเสีย่ ง

ส่วนที่ 2-8 หน้าที่ 8

ค่าตอบแทน
รวมเบีย้ ประชุม
คณะกรรมการ
บริษทั ฯ
(บาท)

เบีย้ ประชุม
กรรมการชุดย่อย
(บาท)

ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
(บาท)

450,000.00

รวมผลตอบแทน
(2)
(บาท)

960,000.00

40,000.00

930,000.00

100,000.00

-

1,030,000.00

180,967.74

20,000.00

-

200,967.74

900,000.00

100,000.00

960,000.00
918,064.52

180,000.00
-

-

1,140,000.00
918,064.52

280,000.00

100,000.00

-

380,000.00

360,000.00

1,450,000.00

1,360,000.00

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

รายชือ่ คณะกรรมการบริษทั ฯ

15. นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์

16. นายวิรไท สันติประภพ

17. นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ ์

18. พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต

แบบ 56-1

ตาแหน่งทีไ่ ด้รบั ค่าตอบแทนและเบีย้ ประชุม (1)

- อดีตรองประธานกรรมการบริษทั ฯ
- อดีตประธานกรรมการสรรหา และกาหนดค่าตอบแทน
- อดีตกรรมการธรรมาภิบาล และส่งเสริมกิจการเพือ่ สังคม
- อดีตกรรมการบริษทั ฯ
- อดีตกรรมการกากับยุทธศาสตร์และการปฏิรปู บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
- อดีตกรรมการสรรหา และกาหนดค่าตอบแทน
- อดีตรองประธานกรรมการบริษทั ฯ
- อดีตกรรมการบริหาร
- อดีตกรรมการธรรมาภิบาลและส่งเสริมกิจการเพือ่ สังคม
- อดีตกรรมการบริษทั ฯ
- อดีตกรรมการธรรมาภิบาลและส่งเสริมกิจการเพือ่ สังคม

หมายเหตุ : (1) อดีตประธานกรรมการ อดีตรองประธานกรรมการ และอดีตกรรมการ หมายถึง กรรมการ ทีพ่ น้ วาระก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2558
(2) บริษทั ฯ งดจ่ายเงินรางวัลประจาปี 2557

ส่วนที่ 2-8 หน้าที่ 9

ค่าตอบแทน
รวมเบีย้ ประชุม
คณะกรรมการ
บริษทั ฯ
(บาท)

เบีย้ ประชุม
กรรมการชุดย่อย
(บาท)

ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
(บาท)

รวมผลตอบแทน
(2)
(บาท)

735,000.00

60,000.00

-

795,000.00

710,000.00

140,000.00

-

850,000.00

645,000.00

40,000.00

-

685,000.00

757,096.78

10,000.00

-

767.096.78

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
แบบ 56-1

(2) ค่าตอบแทนอื่นๆ
สิ ทธิ ประโยชน์ด้านบัตรโดยสาร
คณะกรรมการบริษทั ฯ
บริษทั ฯ ได้ยกเลิกสิทธิประโยชน์ดา้ นบัตรโดยสารสาหรับคณะกรรมการบริษทั ฯ แล้ว เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557
เป็ นต้นมา โดยมิได้เสนอสิทธิประโยชน์ดา้ นบัตรโดยสารต่อทีป่ ระชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2558
เจ้าหน้ าที่บริหารและพนักงาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารและพนักงานของบริษทั ฯ รวมทัง้ คู่สมรสและบุตร จะได้รบั สิทธิประโยชน์ดา้ นบัตรโดยสารแบบ
สารองทีน่ งได้
ั ่ และแบบสารองทีน่ งไม่
ั ่ ได้ตามระเบียบบริษทั ฯ ทีก่ าหนด
กองทุนสารองเลี้ยงชีพ (DB/IA)
บริษัทฯ ได้จดทะเบียนจัดตัง้ กองทุนสารองเลี้ยงชีพเมื่อ วันที่ 26 มิถุนายน 2535 ซึ่งภายใต้การกากับดูแลของ
คณะกรรมการกองทุนสารองเลี้ยงชีพ บริษัทฯ จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 9 ของเงินเดือนค่าจ้างสาหรับ
พนักงานที่มีอายุงานไม่เกิน 20 ปี และในอัตราร้อยละ 10 ของเงินเดือนค่าจ้างสาหรับพนักงานที่มอี ายุงาน 20 ปี ขน้ึ ไป
โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 2-15 ของเงินเดือนค่าจ้าง
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 จึง จะมีสทิ ธิไ ด้ร บั เงิน บาเหน็จ ตามอายุง าน
เมื่อพ้นสภาพจากการเป็ นพนักงานโดยไม่มคี วามผิด หรือมีความผิด แต่ ไม่ถูกลงโทษถึงไล่ออก ทัง้ นี้ เมื่อบริษัทฯ 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 2558 สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
เงิ นสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
จานวน (ราย) จานวนเงิ น (ล้านบาท)
เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร (1)
หมายเหตุ:

(1)

20

4.09

เงิ นบาเหน็จ
จานวน (ราย) จานวนเงิ น (ล้านบาท)
1

0.24

เจ้าหน้าทีบ่ ริหารจานวน 20 รายรวมเจ้าหน้าทีบ่ ริหารทีเ่ กษียณอายุและลาออกก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2558
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บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
แบบ 56-1

8.5 บุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีพนักงานที่ กรุงเทพฯ สถานที่อ่นื ในประเทศไทย และต่ างประเทศรวม
ทัง้ หมด จานวน 22,864 คน โดยทัวไป
่ พนักงานของบริษทั ฯ จะสิน้ สุดสภาพการเป็ นพนักงานเมื่อสิน้ สุดรอบปี งบประมาณ
ของทางการ (วันที่ 30 กันยายน) ทีพ่ นักงานนัน้ มีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ ทัง้ นี้ แนวปฏิบตั ิในเรื่องการบริหารบุคลากรภายใน
ของบริษทั ฯ ได้กาหนดให้สอดคล้องกับกฎหมายแรงงานของประเทศไทย
ตารางแสดงจานวนพนักงานแยกตามสถานที่ปฏิ บตั ิ งานและหน้ าที่ ณ วันที่ที่แสดงไว้
จานวนพนักงาน (คน)
ปี 2558
จานวนพนักงานทัง้ หมด
แบ่งตามสถานที่ปฏิ บตั ิ งาน
 กรุงเทพฯ
 สถานทีอ่ ่นื ในประเทศไทย
 ต่างประเทศ
แบ่งตามหน้ าที่
 ลูกเรือบนเทีย่ วบิน
- นักบิน
- พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
 ฝา่ ยช่าง
 สายการพาณิชย์
 หน่ วยธุรกิจการบริการภาคพืน้
 ฝา่ ยอื่นๆ

ปี 2557

ปี 2556

22,864

24,952

25,323

19,938
1,436
1,490

21,829
1,559
1,564

22,172
1,588
1,563

1,321
5,859
3,884
1,794
7,813
2,193

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

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

นโยบายค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับผลการดาเนิ นงานของบริษทั ฯ ทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว
บริษทั ฯ มีการกาหนดค่าตอบแทนพนักงานทีส่ อดคล้องกับผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ ทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว ดังนี้
ค่าตอบแทนระยะสัน้
ในปี 2558 คณะกรรมการบริษทั ฯ มีมติอนุมตั ใิ ห้จ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบตั งิ าน (Incentive) เป็ น 2 ส่วน
ส่วนแรก มีวตั ถุประสงค์เพื่อการเพิม่ ประสิทธิภาพการดาเนินงาน โดยกาหนดเงื่อนไขการจ่ายจากความตรงต่อ
เวลาของเทีย่ วบินขาเข้าของบริษทั ฯ ถึงท่าอากาศยานปลายทาง (On-Time Arrival Performance) ระหว่างเดือนพฤษภาคม
ถึง เดือนธันวาคม 2558 โดยกาหนดเกณฑ์วดั และค่าเป้าหมายไว้ในแต่ละเดือน จากจานวนเทีย่ วบินทีเ่ ข้าตรงต่อเวลาไม่ต่ า
กว่าร้อยละของปริมาณเทีย่ วบินทัง้ หมดในเดือนนัน้ ๆ หรือมีอนั ดับการตรงต่อเวลาอยู่ใน 10 อันดับแรกของสายการบินชัน้
นาในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟิก อย่างใดอย่างหนึ่ง
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บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
แบบ 56-1

ส่วนที่สอง มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อลดค่าใช้จ่ายปี 2558 โดยพิจารณาจากการที่บริษัทฯ ลดค่าใช้จ่ายที่เป็ นตัวเงิน
ไม่รวมค่าน้ ามันเครื่องบิน (Non Fuel Cash Cost) ได้ตามเป้าหมาย โดยกาหนดเกณฑ์ชว้ี ดั และการให้ผลตอบแทนการ
ปฏิบตั งิ านตามอัตราร้อยละของค่าใช้จ่ายทีล่ ดได้ เป็ น 3 กรณี
กรณีท่ี 1 ลดค่าใช้จ่ายเฉพาะปี 2558 ได้ตามเป้าหมายทีก่ าหนด
กรณีท่ี 2 ลดค่าใช้จ่ายทีม่ ผี ลอย่างต่อเนื่อง 2 ปี ขน้ึ ไป หรือลดได้อ ย่างยังยื
่ นจากการปรับปรุงกระบวนการทางาน
(Reprocess)
กรณีท่ี 3 ลดค่าใช้จ่ายได้ตามข้อเสนอจากผลการศึกษาของทีป่ รึกษา/ผูเ้ ชีย่ วชาญ
ค่าตอบแทนระยะยาว
สาหรับนโยบายการจ่า ยค่ าตอบแทนในระยะยาว บริษัทฯ ได้ท าการทบทวนหลัก เกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบตั งิ านให้เชื่อมโยงกับการจ่ายค่าตอบแทน และมีความสอดคล้องกับผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ ยิง่ ขึน้ เช่น การปรับ
กรอบน้ าหนักการบริหารผลการปฏิบตั งิ านใหม่ในทุกระดับตาแหน่ ง โดยไม่นา Competency มาเป็ นส่วนหนึ่งของคะแนน
การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน แต่นามาใช้เพื่อเป็ นข้อมูลประกอบการพัฒนาบุคลากร กาหนดให้มกี ารตัง้ เป้าหมายสูงขึน้
หรือ ท้าทายมากขึน้ เมื่อเปรียบเทียบกับผลการปฏิบตั งิ านทีผ่ ่านมา รวมทัง้ เป้าหมายการปฏิบตั งิ านต้องสอดคล้อง หรือ
สนับสนุ นเป้าหมายของผูบ้ งั คับบัญชา และเป้าหมายขององค์กร พร้อมทัง้ ต้องมีการจัดลาดับ Performance Ranking ให้
เป็ นไปตาม Forced Distribution Curve อีกด้วย
นอกจากนี้ บริษั ท ฯ ยัง มีแ ผนการที่จ ะปรับ ปรุ ง โครงสร้ า งการจ่ า ยค่ า ตอบแทนของพนั ก งานในภาพรวม
โดยการจัด ท าโครงสร้า งบัญ ชีอ ัต ราเงิน เดือ น ภายใต้ เ งื่อ นไขที่พ นั ก งานรับ ภาระภาษี เ งิน ได้เ อง รวมทัง้ พิจ ารณา
จัดทาโครงสร้างค่าตอบแทนของกลุ่มนัก บินและพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ที่เชื่อมโยงกับการปฏิบตั ิงานอย่างชัดเจน
ตามแนวปฏิบตั ขิ องสายการบินชัน้ นาในปจั จุบนั เพื่อจูงใจให้เกิดผลิตภาพและสนับสนุนให้พนักงานปฏิบตั งิ านตามทีอ่ งค์กร
คาดหวังไปพร้อมกันด้วย
ตารางแสดงผลตอบแทนที่เป็ นตัวเงิ นที่จ่ายให้แก่พนักงานตามปี หรือรอบระยะเวลาที่แสดงไว้
หน่ วย : ล้านบาท
ปี 2558

ปี 2557

ปี 2556

พนักงานทั ่วไป

23,195

21,514

22,548

นักบิน

5,851

5,710

6,098

พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

8,398

8,169

8,985

รวม

37,444

35,393

37,631

ผลตอบแทนที่เป็ นตัวเงินแก่พนักงาน

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
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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
หน่ วย : ล้านบาท
รายจ่ายในการพัฒนาพนักงาน

ปี 2558

รายจ่ายในการพัฒนาพนักงานทั ่วไป
รายจ่ายในการพัฒนานักบิน
รายจ่ายในการพัฒนาพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
รวม

ปี 2557

ปี 2556

28

58

93

452

427

438

1

5

4

481

490

535

ต้อานรันแรงงานสั
บบนเครื่องบิมนพันธ์ของบริษทั ฯ
แนวทางด้
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
พิจารณาปรับปรุงระเบียบข้อบังคับในการทางาน อันเป็ นประโยชน์ต่อนายจ้าง ลูกจ้าง และบริษทั ฯ ร่วมกันปรึกษาหารือเพื่อแก้ไข
ปญั หาตามคาร้องทุกข์ของลูกจ้าง หรือสหภาพแรงงานฯ รวมถึงการร้องทุกข์ทเ่ี กีย่ วกับการลงโทษทางวินัย ตลอดจนปรึกษาหารือ
เพื่อพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้าง เป็ นต้น ซึง่ จากการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ทผ่ี ่านมาทางกรรมการผูแ้ ทนฝ่าย
ลูกจ้างในคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ได้มีการยื่นข้อเรียกร้องผ่านคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ซึ่งเป็ นไปตามที่กฎหมาย
กาหนดโดยสามารถเจรจาทาความเข้าใจและตกลงกันได้ด้วยดีเสมอมาตามกระบวนการและขัน้ ตอนทีก่ ฎหมายกาหนด อีกทัง้
บริษทั ฯ ได้ให้ความร่วมมือให้การสนับสนุนในกิจกรรมต่างๆ ของลูกจ้างอย่างต่อเนื่องเสมอมา

แนวทางด้านการคุ้มครองแรงงาน
บริษัทฯ ได้ให้ความสาคัญและคานึงถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางานของพนักงาน
เนื่ องจากลักษณะงานที่มีความแตกต่ างกันในแต่ ละสายงาน จึงจัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทางาน โดยมีการคัดสรรจากฝ่ายบริหารและฝ่ายลูกจ้างหน่ วยต่างๆ ของบริษทั ฯ ร่วมกันเป็ นกรรมการ
เพื่อพิจารณาหาแนวทางและดาเนินการให้ถูกต้องตามทีก่ ฎหมายกาหนด รวมถึงร่วมกันตรวจสอบและจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้ต่างๆ เพื่อให้การปฏิบตั งิ านเป็ นไปด้วยความสะดวก รวดเร็วและมีความปลอดภัยสูงสุด เพื่อลดการเกิดอุบตั เิ หตุหรือ
ภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้กบั พนักงานของบริษัท อีกทัง้ มีการรณรงค์ให้พนักงานได้ทราบถึงกระบวนการที่บริษัทฯ ได้
ดาเนินการให้ความคุม้ ครองแรงงาน และดูแลรับผิดชอบเกีย่ วกับการรักษาพยาบาลแก่พนักงาน ตามทีก่ ฎหมายกาหนด ทัง้ นี้
โดยคานึงถึงความปลอดภัยและความสาคัญของทรัพยากรบุคคลของบริษทั ฯ เป็ นหลัก

ส่วนที่ 2-8 หน้าที่ 13

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

9. การกากับดูแลกิ จการ
9.1 นโยบายเกี่ยวกับการกากับดูแลกิ จการที่ดี
บริษทั ฯ จัดทานโยบายการกากับดูแลกิจการทีด่ เี ป็ นลายลักษณ์อกั ษร และประกาศใช้เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2547
โดยกาหนดให้เป็ นหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ฯ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน ทีต่ ้องยึดถือและปฏิบตั ิ
ตามนโยบายฯ ในปี 2555 บริษทั ฯ ได้ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกากับดูแลกิจการทีด่ ี เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ
บริษทั ฯ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้ทาการเผยแพร่นโยบายผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั ฯ www.thaiairways.com/เกีย่ วกับการบินไทย/
ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสาร
คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายให้ความสาคัญต่อการดาเนินงานตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี โดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาลสากล เป็ นแนวทางในการดาเนินงาน จึงกาหนดกรอบนโยบายการกากับดูแลกิจการ ซึง่ ครอบคลุมองค์ประกอบ
ทีส่ าคัญ 4 ด้าน ได้แก่
1. ด้านรัฐ สังคมและสิ่ งแวดล้อม
 มุ่งมัน่ รักษาและส่งเสริม คุณภาพสิง่ แวดล้อมอันเกิดจากการดาเนินงานขององค์กร
 กระตุ้น ส่งเสริม เน้นย้าให้ทุกหน่ วยงานในองค์กร ดาเนินงานโดยคานึงถึงหน้ าที่และความรับผิดชอบเพื่อ
ประโยชน์สว่ นรวม ใส่ใจต่อสิง่ แวดล้อม สังคมและชุมชน
 มุ่งมัน่ สร้างสรรค์ ส่งเสริม สนับสนุ น และบริห ารจัดการด้วยความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อม สังคมและชุมชน
ตามหลักกฎหมายและข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง
2. ด้านผูร้ บั บริการและผูม้ ีส่วนได้เสีย
 มุ่งเน้นการให้บริการทุกระดับด้วยความประทับใจ ผู้รบั บริการ/ผู้มสี ่วนได้เสีย ได้รบั การอานวยความสะดวก
และการตอบสนองตามต้องการ
 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 แสดงความรับผิดชอบต่ 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 กระตุ้น พร้อมทัง้ สร้างบรรยากาศให้มีการตระหนักถึงความเสี่ยงต่ อการผิดจริยธรรมจนเป็ น
วัฒนธรรมองค์กร โดยเน้นย้าถึงผลกระทบทีเ่ กิดจากการดาเนินงานทีไ่ ม่สอดคล้องกับหลักคุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาล
 สร้างกระบวนการกรณีทผ่ี ลิตภัณฑ์ บริการ และการปฏิบตั กิ ารมีผลกระทบในเชิงลบต่อสังคม รวมถึงการคาดการณ์
ล่วงหน้าถึงความกังวลของสาธารณะทีม่ ผี ลต่อผลิตภัณฑ์ บริการ และการปฏิบตั กิ าร
 ให้ความสาคัญต่อความถูกต้องและความชัดเจนของข้อมูลที่เผยแพร่ส่สู าธารณชน โดยปรับปรุงพัฒนาระบบการ
จัดการฐานข้อมูลให้ถูกต้อง ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา และเน้นย้าให้ผปู้ ฏิบตั งิ านทุกระดับยึดถือปฏิบตั โิ ดยเคร่งครัด
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 ส่งเสริมและจัดให้มรี ะบบบริหารความเสีย่ งที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบตั ิงาน ความ
ถูกต้องของรายงานและการปฏิบตั ติ ามกฎ ระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง ภายใต้การกากับดูแลและควบคุมภายในทีด่ ี
4. ด้านผูป้ ฏิ บตั ิ งาน
ให้ความสาคัญ สนับ สนุ น ผลักดัน การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การสร้างความผูก พันองค์กร และการสืบทอด
ตาแหน่งอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่อง
 มุ่งมันที
่ จ่ ะสร้างบรรยากาศในการทางานทีด่ งึ ดูดและรักษาพนักงานทีม่ คี ุณภาพ พร้อมจัดให้มกี ารพัฒนา
ความสามารถและทักษะทีจ่ าเป็ น เพื่อให้พนักงานพัฒนาศักยภาพ และสามารถทางานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
 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 หรือภาพลักษณ์โดยรวมขององค์กร
 กากับดูแลให้พนักงานปฏิบตั ิหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร และไม่
ดาเนินการทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 ให้ความสาคัญและความเป็ นธรรมกับพนักงานทุกระดับ จัดให้มกี ระบวนการรับข้อร้องเรียนจากพนักงานอย่าง
เป็ นระบบในเรื่องการปฏิบตั ทิ ไ่ี ม่เป็ นธรรมของผูบ้ งั คับบัญชา
จริยธรรมธุรกิ จ
บริษัทฯ ดาเนินธุรกิจโดยยึดมันในหลั
่
กการกากับดูแลกิจการที่ดี และปฏิบตั ิตามหลักจริยธรรมทางธุรกิจอย่าง
เคร่งครัด ด้วยเชื่อว่าเป็ นวิถีท างที่ท าให้คณะกรรมการ ผู้บริห าร และพนักงานทุ กระดับทางานได้อ ย่างมีประสิทธิภาพ
เป็ นธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ซึง่ เป็ นการเสริมสร้างความเชื่อมันในระยะยาวให้
่
กบั ผูถ้ อื หุน้ นักลงทุน ลูกค้า และ
ผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกภาคส่วน
บริษทั ฯ มีหลักจริยธรรม เพื่อให้พนักงานยึดถือปฏิบตั ิ ดังนี้
หลักจริยธรรม
1. ยึดมันในระบอบประชาธิ
่
ปไตย ให้การสนับสนุ นและยึดมันในระบอบประชาธิ
่
ปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็ นประมุข
2. ยึดมันในประโยชน์
่
ของบริษทั ฯ ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ พื่อประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ โดยไม่แสวงหาผลประโยชน์
เพื่อตนเองหรือผูอ้ ่นื และไม่มผี ลประโยชน์ทบั ซ้อน
3. ยึดมันในความซื
่
่อสัตย์สจุ ริต ไม่ยนิ ยอมให้เกิดการทุจริตขึน้ ในงานทีต่ นมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบ
4. ยึดมันในความถู
่
กต้อง ไม่ยนิ ยอมให้เกิดการกระทาทีผ่ ดิ กฎหมายขึน้ ในงานทีต่ นมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบ
5. ยึดมันในความโปร่
่
งใส ไม่บดิ เบือนข้อเท็จจริงไม่ว่าในลักษณะใดๆ ในการให้ขอ้ มูลข่าวสารแก่ผรู้ ่วมงาน
ประชาชน ผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสียอื่นๆ ของบริษทั ฯ
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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
หลักบรรษัทภิ บาลของการบิ นไทย
 การสร้างมูลค่าเพิ่ มให้แก่องค์กรในระยะยาว (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 และผู้บริหารต้องปฏิบ ัติตามนโยบายว่าด้วยการสรรหา แต่งตัง้ โยกย้ายและพิจารณาความดี
ความชอบด้วยความโปร่งใสและเป็ นธรรม
 ความโปร่ง ใส (Transparency) ดูแลให้มีการเปิ ด เผยข้อ มูลสาคัญ ทัง้ ข้อมูลด้า นการเงินและด้า นอื่น ๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ภายในระยะเวลาทีเ่ หมาะสม และผ่านช่องทางทีผ่ เู้ กีย่ วข้องสามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้สะดวก และจัดให้มหี น่ วยงานประชาสัมพันธ์และหน่ วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ทาหน้าทีเ่ ผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารทัวไปเกี
่
ย่ วกับบริษทั ฯ ให้สาธารณชนได้รบั ทราบ อีกทัง้ ผูป้ ฏิบตั งิ านจะต้องไม่มผี ลประโยชน์สว่ น
ตนในการปฏิบตั หิ น้าทีห่ รือละเว้นการดาเนินการใดๆ ในลักษณะทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
กับบริษัทฯ ไม่ใช้ขอ้ มูลแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือผู้อ่นื ตลอดจนผู้ปฏิบตั ิงานต้องไม่รบั ตาแหน่ ง
กรรมการหรือทีป่ รึกษาให้แก่บริษทั หรือบุคคลใดๆ ซึง่ จะก่อหรืออาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
กับบริษัทฯ รวมถึงการรับทรัพย์สนิ หรือประโยชน์ อ่นื ใดของผู้ปฏิบตั ิงาน จะต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ท่ี
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกาหนด
 ความรับผิ ดชอบในหน้ าที่ (Responsibility) ผูป้ ฏิบตั งิ านต้องอุทศิ ตนในการปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความรู้ และ
ประสบการณ์อย่างเต็มความสามารถ โดยให้ความสาคัญต่อการตอบสนองความต้องการของผู้ถือหุ้น ลูกค้า
คู่คา้ และพนักงาน โดยใช้ดุลยพินิจในการปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างเป็ นอิสระด้วยความสุจริตและเป็ นธรรม ตลอดจน
หลีกเลีย่ งการกระทาใดๆ อันเป็ นการขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษทั ฯ หรือเป็ นการใช้โอกาสหรือข้อมูลทีไ่ ด้
จากการเป็ นผู้ปฏิบตั ิงานของบริษัทฯ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์สาหรับตนเองหรือผู้อ่นื ซึ่งผู้บริหารจะต้อง
ส่งเสริมและปลูกฝงั ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาให้มจี ติ สานึกของความรับผิดชอบอย่างสูงในการปฏิบตั หิ น้าที่
 ความรับผิ ดชอบต่อผลการปฏิ บตั ิ หน้ าที่ (Accountability) ผูป้ ฏิบตั งิ านต้องตัง้ ใจปฏิบตั หิ น้าที่อย่างเต็ม
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 ิงานต้องดาเนินกิจการและปฏิบตั ิหน้าที่ของตนเองด้วย
ความเป็ นธรรม โดยการปฏิบตั ติ ่อผูม้ สี ่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบตั เิ นื่องจากความแตกต่างใน
ด้านเชือ้ ชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ หรือเหตุอ่นื อันไม่เป็ นธรรม รวมถึงประพฤติปฏิบตั ติ ่อคู่แข่งขันทางการค้า
ให้สอดคล้องกับหลักสากลภายใต้กรอบแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่ละเมิดความลับ หรือล่วงรู้ความลับทาง
การค้าของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธฉี ้อฉล และจัดให้มชี ่องทางให้พนักงานสามารถแจ้งเรื่องทีผ่ ดิ กฎหมายหรือ
ผิดระเบียบของบริษทั 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
่
น กับบริษทั ฯ
้
คือ การทีบ่ ริษทั ฯ มีนโยบาย หรือการดาเนินการทีป่ กปองและรักษาสิทธิขนั ้ 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 าคัญ และมีผลต่อทิศทางการดาเนินธุรกิจของ
บริษทั ฯ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษทั ฯ เป็ นต้น
การประชุมผูถ้ ือหุ้น
บริษัทฯ ได้จดั ให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535
โดยได้ปฏิบตั ติ ามแนวทางการจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ ทีด่ ขี องตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) และตรวจสอบให้การประชุมผูถ้ ือหุ้นมีขอ้ ปฏิบตั ิครบถ้วนตามข้อกาหนดทีร่ ะบุไว้ใน Annual General
Meeting Checklist (AGM Checklist) ตามโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้ นสามัญประจาปี ของบริษัทจด
ทะเบียน โดยสมาคมส่งเสริม ผูล้ งทุนไทย สมาคมบริษทั จดทะเบียน และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี ของบริษทั ฯ ดังนี้
 การกาหนดวัน เวลา สถานทีใ่ นการประชุม
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มมี ติกาหนดให้จดั การประชุมใหญ่
สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2558 ในวันที่ 24 เมษายน 2558 ซึง่ อยู่ภายในกาหนดระยะเวลา 4 เดือน นับแต่วนั ปิ ดบัญชีประจาปี
ของบริษัทฯ ทัง้ นี้ บริษัทฯ ได้เปิ ดเผยมติดงั กล่าวในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่คาบอกกล่าวเรียกประชุม
ผูถ้ อื หุน้ ในเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ตัง้ แต่วนั ที่ 13 มีนาคม 2558 โดยการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2558 ได้จดั ขึน้ ณ
ห้องประชุมชัยพฤกษ์ หอประชุมกองทัพอากาศ (อาคารทองใหญ่) ถนนพหลโยธิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร มีผถู้ อื หุน้
และผูร้ บั มอบฉันทะแทนจานวน 3,322 ราย ถือหุน้ รวมกันทัง้ สิน้ 1,625,108,407 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 74.45 ของจานวนหุ้น
ทัง้ หมดของบริษทั ฯ เข้าร่วมประชุม ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษทั ฯ โดยมีประธานกรรมการบริษทั ฯ ประธาน
กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการธรรมาภิบาล กรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ เลขานุ การบริษทั ฯ ผู้สอบบัญชี และที่
ปรึกษากฎหมายเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ทัง้ นี้ รายละเอียดในการดาเนินการประชุมมีดงั นี้
ก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้
ในการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2558 เพื่อเป็ นการส่งเสริมการกากับดูแลกิจการทีด่ เี กีย่ วกับการดูแลสิทธิ
ของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษัทฯ เป็ นการล่วงหน้ าก่อนที่บริษัทฯ จะส่งหนังสือเชิญ
ประชุม คือ ตัง้ แต่เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2557 โดยได้เปิ ดเผยรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธกี ารไว้บนเว็บไซต์ของบริษทั ฯ
และบริษทั ฯ ได้ลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันระหว่างวันที่ 6-8 ตุลาคม 2557 พร้อมทัง้ ได้มหี นังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ
ในเรื่องดังกล่าว
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 การส่งเอกสารการประชุมและการมอบฉันทะ
. บริษัทฯ ได้จดั ส่งหนังสือเชิญประชุม ซึ่ง บรรจุวาระที่สาคัญอย่างครบถ้วนตามกฎหมาย ข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ และข้อบังคับของบริษทั ฯ อาทิ รายละเอียดวาระการประชุมทีเ่ พียงพอทีจ่ ะประกอบการตัดสินใจ ทัง้ นี้ บริ ษทั ฯ
ได้ระบุอย่างชัดเจนในแต่ละวาระทีน่ าเสนอว่า เป็ นเรื่องที่นาเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุ มตั ิ หรือเพื่อพิจารณา รวมทัง้ นาเสนอ
ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั ฯ ในแต่ละวาระอย่างชัดเจน รายงานการประชุมครัง้ ทีผ่ ่านมา รายงานประจาปี พร้อมทัง้
เอกสารประกอบการประชุม เอกสารที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะ และระบุวธิ กี ารไว้ชดั เจนให้แก่ผถู้ อื หุน้ ได้พจิ ารณาล่วงหน้า
ก่อนการประชุมมากกว่า 21 วัน และได้ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย เรื่องคาบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่สามัญ
ผู้ถือหุ้นติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน รวมถึงได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมทัง้
เอกสารประกอบการประชุมในเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมมากกว่า 30 วัน เพื่อบอกกล่าวผูถ้ อื หุน้ ล่วงหน้า
ในเวลาทีเ่ พียงพอสาหรับเตรียมตัวศึกษาข้อมูลในการพิจารณาเกีย่ วกับวาระการประชุมก่อนมาเข้าร่วมประชุม หนังสือเชิ ญ
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 มอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมอย่าง
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 2558 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 ปฏิบตั ิตามข้อบังคับของบริษัทฯ 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
บริษัทฯ ได้แจ้งมติท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายหลังจากการประชุมผู้ถือหุ้น ในวัน
เดียวกัน ซึง่ มติดงั กล่าวได้ระบุผลของมติ (เห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ) และผลของการลงคะแนนเสียง (เห็น ด้ว ย/ไม่เ ห็น ด้ว ย/งด
ออกเสียง) ในแต่ละวาระ และจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจดบันทึกรายชื่อกรรมการ/ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม
ผลของมติ (เห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ) และผลของการลงคะแนนเสียง (เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย/งดออกเสียง) ในวาระทีข่ อรับรอง/
อนุ มตั ิจากผู้ถอื หุ้น รวมทัง้ ประเด็นอภิปรายที่สาคัญ ข้อซักถามของผู้ถือหุน้ ในแต่ละวาระและการชี้แจ งของบริษัทฯ อย่าง
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ละเอียดให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่ วยงานราชการ ภายในระยะเวลา 14 วัน นับแต่วนั ประชุมผูถ้ อื หุน้ พร้อมทัง้ เผยแพร่
รายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ บนเว็บไซต์ของบริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ ได้จดั ทามติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ซึง่ ส่งผ่านระบบข่าวของตลาด
หลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่รายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษทั ฯ เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ ต่างชาติได้รบั
ข้อมูลอย่างทัวถึ
่ งกัน
หมวดที่ 2 การปฏิ บตั ิ ต่อผูถ้ ือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
นโยบายของบริษัท ฯ คือ การอานวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้น และปฏิบตั ิต่ อผู้ถือ หุ้น ทุ กรายอย่ าง เท่า เทียมกัน
เป็ นธรรม และเป็ นไปตามข้อกาหนดกฎหมาย รวมทัง้ มีมาตรการป้องกันกรณีท่กี รรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานใช้ขอ้ มูล
ภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือพวกพ้องในทางมิชอบ 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
มีสทิ ธิมอบฉันทะให้ผู้อ่นื มาประชุมและลงมติแทน การจัดสรรเวลาประชุมอย่างเพียงพอเพื่อเปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสทิ ธิ
อย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและตัง้ คาถาม และการเปิ ดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษทั ฯ เพื่อให้ผู้ถอื หุ้น
ได้รบั ข้อมูลข่าวสารสาคัญที่มีการเปลี่ยนแปลง บริษัทฯ มีการส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมเป็ น
ภาษาอัง กฤษให้ก ับ ผู้ถือ หุ้นต่ า งชาติ และภายหลัง การประชุ ม ฯ ฝ่า ยบริห ารได้ม อบหมายให้ห น่ ว ยงานที่เ กี่ย วข้อ งน า
ข้อเสนอแนะของผูถ้ อื หุน้ ไปพิจารณาว่าสามารถดาเนินการได้หรือไม่
หมวดที่ 3 บทบาทของผูม้ ีส่วนได้เสีย
บริษทั ฯ ดาเนินธุรกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาล หรือ หลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ขี องรัฐวิสาหกิจ รวมทัง้ หลักการ
ปฏิบตั ทิ ่ดี ที ่ยี อมรับในระดับสากล (International Best Practice) เพื่อความเป็ นองค์กรที่มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล
มีความโปร่งใส สร้างความเชื่อมันและความพึ
่
งพอใจแก่ลูกค้า สร้างมูลค่าสูงสุดสาหรับผูถ้ ือหุ้น และมุ่งเน้นสร้างประโยชน์
ให้กบั ผูม้ สี ว่ นได้เสียในทุกภาคส่วนอย่างเป็ นธรรม
ในฐานะสายการบินแห่งชาติ บริษทั ฯ ดาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งสอดคล้องกับหลักมาตรฐาน
สิง่ แวดล้อมสากล เพื่อลดมลพิษและผลกระทบต่างๆ อันเกิดจากการดาเนินงาน โดยบริษทั ฯ ได้กาหนดแนวทางการปฏิบตั ไิ ว้
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรในคู่มอื ประมวลบรรษัทภิบาลและจริยธรรม เพื่อให้คณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานยึดถือปฏิบตั ิ
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 นประโยชน์ต่อสังคมหรือชุมชนต่างๆ
ผูถ้ ือหุ้น
บริษัทฯ ดาเนินธุรกิจเพื่อสร้างผลตอบแทนทีด่ อี ย่างต่อเนื่องและยังยื
่ นให้แก่ “ผู้ถือหุ้น” และปฏิบตั ิต่อ “ผู้ถือหุ้น”
ทุกรายด้วยความเสมอภาค
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แบบ 56-1

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
คูค่ ้า เจ้าหนี้ และลูกหนี้
บริษทั ฯ จะดาเนินการให้ “คู่คา้ เจ้าหนี้ และลูกหนี้ ” มันใจได้
่
ว่าจะได้รบั การปฏิบตั อิ ย่างเสมอภาคและเป็ นธรรม
โดยตัง้ อยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการได้รบั ผลตอบแทนที่เป็ นธรรมต่ อทัง้ สองฝ่าย รวมทัง้ หลีกเลี่ยง
สถานการณ์ทอ่ี าจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
นอกจากนี้ สาหรับเจ้าหนี้ บริษัทฯ ได้ยึดปฏิบตั ิตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่ างๆ ที่ตกลงกันไว้กบั คู่สญ
ั ญาอย่าง
เคร่งครัด มีความรับผิดชอบและไม่ปกปิ ดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อเจ้าหนี้ โดยรายงานฐานะ
การเงินของบริษัทฯ แก่เจ้าหนี้ทราบอย่างสม่าเสมอด้วยความถูกต้องและตรงเวลา หากไม่สามารถปฏิบตั ติ ามข้อผูกพันใน
สัญญา บริษัทฯ จะแจ้งเจ้าหนี้ทราบทันที เพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน รวมถึงการบริหารจัดการเงินทุนให้มโี ครงสร้างที่
เหมาะสมต่อการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ รักษาความเชื่อมันของเจ้
่
าหนี้ และมุ่งมันสร้
่ างความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ดแี 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
ในปี 2558 บริษทั ฯ มีการกาหนดค่าตอบแทนพนักงานทีส่ อดคล้องกับผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ ทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว
โดยรายละเอียดข้อมูลกรุณาดูในข้อ 8.5 (ส่วนที่ 2-8 หน้า 11)
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 (ส่วนที่ 2-10 หน้า 1)
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
บริษทั ฯ เปิ ดเผยข้อมูลของบริษทั ฯ ทัง้ ด้านการเงินและด้านอื่นๆ ทีส่ าคัญต่อหน่ วยงานกากับดูแล เช่น การรายงาน
งบการเงินและข่าวทีส่ าคัญต่อการลงทุนของผูถ้ อื หุน้ และนักลงทุนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) การรายงาน
ข้อมูลของบริษัทฯ ผ่านแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี (แบบ 56-2) ต่อสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) การรายงานข้อมูลด้านการเงิน ข้อมูลกรรมการและพนักงาน
รวมถึงข้อมูลด้านอื่นๆ ผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) ของสานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
(สคร.) ในฐานะทีบ่ ริษทั ฯ เป็ นรัฐวิสาหกิจ
การเปิ ดเผยข้อมูลผ่านนักลงทุนสัมพันธ์
บริษทั ฯ ให้ความสาคัญในการดูแลและคานึงถึงนักลงทุน ผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย โดยจัดให้มหี น่ วยงานนัก
ลงทุนสัมพันธ์ เป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อนั ดี การสือ่ สารให้ขอ้ มูลทีถ่ ูกต้องและน่ าเชื่อถืออย่างเพียงพอ
รวมทัง้ ดาเนินการจัดแผนงาน เพื่อให้ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกกลุ่มได้รบั การปฏิบตั อิ ย่างเท่าเทียมกัน มีสทิ ธิในการเข้าถึงข้อมูล
และมีช่องทางในการสือ่ สารกับบริษทั ฯ ทีเ่ หมาะสมผ่านทางกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมโรดโชว์ในประเทศ การเข้าประชุม /
ประชุมทางโทรศัพท์กบั ผูบ้ ริหาร การตอบข้อซักถามและให้ขอ้ มูลทางโทรศัพท์และ/หรืออีเมล์ และการจัดกิจกรรมผูบ้ ริหาร
พบนักลงทุนสถาบันและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์เพื่อชี้แจงข้อมูลผลประกอบการเป็ นประจาทุกไตรมาส อีกทัง้ มีการนา
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียเข้าเยีย่ มชมบริษทั ฯ และพบปะผูบ้ ริหารเพื่อแลกเปลีย่ นความคิดเห็น โดยในปี
นี้ได้นาผูถ้ อื หุน้ เยีย่ มชมศูนย์ฝึกบินจาลองแอร์บสั 380-800 บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) สานักงานใหญ่ นอกจากนัน้
แล้วยังมีการจัดกิจกรรม “ชี้แจงแผนปฏิรูป บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)” ให้กบั นักวิเคราะห์หลักทรัพย์และผูแ้ ทน
สถาบันการเงินต่างๆ ณ สานักงานใหญ่ บริษทั การบินไทย จากัด(มหาชน) โดยในปี ทผ่ี ่านมา บริษทั ฯ ได้มกี จิ กรรมด้านการ
ลงทุนสัมพันธ์ ดังนี้
กิ จกรรม

จานวน

โรดโชว์ในประเทศ

1 ครัง้ / ปี

การเข้าประชุม/การประชุมทางโทรศัพท์กบั ผูบ้ ริหารบริษทั ฯ

14 ครัง้ / ปี

การตอบข้อซักถามและให้ขอ้ มูลทางโทรศัพท์ และทางอีเมล์

157 ครัง้ / ปี

การชีแ้ จงข้อมูลรายไตรมาส

6 ครัง้ / ปี

การเยีย่ มชมกิจการบริษทั ฯ

1 ครัง้ / ปี

การจัดกิจกรรมพิเศษอื่นๆ
- ชีแ้ จงแผนปฏิรปู บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
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การเปิ ดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์
เพื่อเป็ นช่องทางให้ผถู้ อื หุน้ นักลงทุน หรือผูท้ ส่ี นใจ ได้รบั ทราบข้อมูลของบริษทั ฯ อย่างทันท่วงที บริษทั ฯ ได้จดั ทา
เว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ขอ้ มูลของบริษัทฯ ต่อผูท้ ่เี กี่ยวข้องทุกภาคส่วนผ่าน www.thaiairways.com ได้แก่ ข้อมูลประวัติของ
บริษัทฯ คณะกรรมการ บริการที่บริษัทฯ เสนอ ข่าวสารที่สาคัญ ผลการดาเนินงาน งบการเงิน ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น
การประชุมผูถ้ อื หุน้ รายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ รายชื่อผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ สถิตติ ่างๆ การกากับดูแลกิจการทีด่ ี การจัดซือ้ จัด
จ้าง ข้อบังคับบริษทั ฯ รวมถึงรายงานสารสนเทศทีแ่ จ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็ นต้น
การทารายการที่เกี่ยวโยงกันและการป้ องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทฯ ยึดมันและให้
่
ความสาคัญในหลักการการกากับดูแลกิจการที่ดี ที่จะขจัดความขัดแย้งทางผลประโย ชน์
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 กรรมกา รหรือ 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 ริหารจะต้องจัดส่งแบบฟอร์มดังกล่าวพร้อมลงนามรับรองความถูกต้องของข้ อมูลทุกครัง้ โดยสานักเลขานุ การบริษัทฯ
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 จากั ด (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
การบัญชีได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน
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
จะจัดทาวาระเสนอเรื่อง “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 หน่ วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิน่ เว้นแต่การเปิ ดเผย
ข้อมูลหรือข่าวสารนัน้ จะกระทบต่ อความมันคงของรั
่
ฐ ความปลอดภัยของประชาชน หรือส่วนได้เสียอันพึงได้รบั ความ
คุม้ ครองของบุคคลอื่น หรือเป็ นข้อมูลส่วนบุคคล ทัง้ นี้ ตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ” บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) ได้ก่อตัง้
ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารมาครบ 17 ปี ในปี 2558 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสาร สร้างความรูค้ วามเข้าใจในการ
ดาเนินงานของบริษัทฯ แก่สาธารณชน หน่ วยงานภาครัฐและเอกชน ด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้โดยมีแนว
ทางการปฏิบตั งิ านตามระเบียบบริษทั ฯ ว่าด้วยการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษทั ฯ สอดคล้องตามพระราชบัญญัตขิ อ้ มูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 โดยยึดมันในหลั
่
กการ “เปิ ดเผยเป็ นหลักทัวไป
่ ปกปิ ดเป็ นข้อยกเว้น ” โดยมีการรวบรวม
จัดเก็บและบริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็ นระบบ สามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็ นมาตรฐานเพื่อเผยแพร่
ข้อมูลที่มปี ระโยชน์ให้แก่สาธารณชน โดยสามารถสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ www.thaiairways.com ในหมวด “ศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร” (Public Information Centre)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารได้รบั คัดเลือกจากกระทรวงคมนาคมให้เป็ นหน่ วยงานต้นแบบในการปฏิบตั ิหน้าที่ให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนตามพระราชบัญญัติขอ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ตัง้ แต่ปี 2542 จนถึงปจั จุบนั รวมทัง้
ได้รบั ใบประกาศเกียรติคุณจากคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการมาโดยตลอดในฐานะเป็ นหน่วยงานทีใ่ ห้บริการข้อมูล
ข่าวสารแก่ประชาชนเป็ นอย่างดี ในปี 2558 นี้ คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่บริษัทฯ ในฐานะทีป่ ฏิบตั ติ ามเกณฑ์มาตรฐานตัวชีว้ ดั ความโปร่งใสของหน่ วยงานภาครัฐที่
กาหนดภายใต้พระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ระดับดีเด่น นับเป็ นความภาคภูมใิ จของบริษทั ฯ ทีศ่ นู ย์
ข้อมูลข่าวสารสามารถดาเนินงานจนบรรลุวสิ ยั ทัศน์ทไ่ี ด้ตงั ้ ปณิธานตัง้ แต่เริม่ แรกว่า “เป็ นหน่ วยงานชัน้ นาและเป็ นแบบอย่าง
ทีด่ ใี นด้านการเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสาร สามารถตอบสนองความต้องการด้านข้อมูลข่าวสารแก่ผทู้ เ่ี กีย่ วข้องได้อย่างเหมาะสม
นามาซึง่ ภาพลักษณ์ทด่ี ี และเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินกิจการของบริษทั ฯ”
ในปี 2558 ทีผ่ ่านมา ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารได้ดาเนินการให้ความร่วมมือกับสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี โดย
สานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO) เพื่อนาเข้าข้อมูล
ที่ต้องเผยแพร่ ตามพระราชบัญ ญัติข้อ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 รวมทัง้ เป็ นทางเชื่อมไปยังระบบฐานข้อ มูล
หน่วยงานภาครัฐอีกทางหนึ่ง อีกทัง้ ได้ให้ความร่วมมือกับสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ในการเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ค่มู อื สาหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัตกิ ารอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุ ญาตของทางราชการ
พ.ศ. 2558 ซึ่งถือเป็ นกฎหมายกลางทีจ่ ะกาหนดขัน้ ตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุ ญาตและจัดตัง้ ศูนย์บริการร่วม
เพื่อรับคาร้องและศูนย์รบั คาขออนุ ญาต ณ จุดเดียว (One Stop Service) ตามประกาศในราชกิจจานุ เบกษา เมื่อวันที่ 22
มกราคม 2558 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558
เลขานุการบริษทั ฯ
บริษัทฯ ได้จ ัดตัง้ สานักเลขานุ ก ารบริษัท ฯ โดยมีผู้อ านวยการใหญ่ ซ่ึงท าหน้ า ที่เ ลขานุ ก ารบริษัท ฯ เป็ นผู้ดูแ ล
โดยสานั ก เลขานุ ก ารบริษัท ฯ มีห น้ า ที่เ ปิ ด เผยข้ อ มูล ในด้า นต่ า งๆ ต่ อ ผู้ถือ หุ้น และมีห น่ ว ยงานก ากับ ดูแ ลต่ า งๆ โดย
รายละเอียดเกีย่ วกับเลขานุการบริษทั ฯ กรุณาดูขอ้ มูลในข้อ 8.3 (ส่วนที่ 2-8 หน้า 4)
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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
คณะกรรมการบริษัท ฯ มีก ารพิจ ารณาทบทวนและอนุ ม ั ติวิส ัย ทัศ น์ และกลยุ ท ธ์ข องบริษัท ฯ เป็ น ประจ า ซึ่ง
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์และการปฏิรูปองค์กรของบริษทั ฯ โดยแผนดังกล่าวได้รบั อนุ มตั ิ
จากคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสากิจ (คนร.) แล้ว เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2558
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 (ส่วนที่ 2-9 หน้า 15)
องค์ประกอบของคณะกรรมการ
การแต่ ง ตัง้ กรรมการของบริ ษั ท ฯ เป็ น ไปตามมติ ท่ีป ระชุ ม ใหญ่ ส ามัญ ผู้ ถื อ หุ้ นโดยผ่ า นการพิจ ารณาของ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริษทั ฯ ตามลาดับ ตามข้อบังคับของบริษทั ฯ คณะกรรมการ
บริษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 ท่าน แต่ไม่เกิน 15 ท่าน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการ
บริษทั ฯ มีจานวน 14 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการทีไ่ ม่ได้เป็ นผูบ้ ริหาร 13 ท่าน กรรมการอิสระ 9 ท่าน กรรมการทีเ่ ป็ น
ผูบ้ ริหาร 1 ท่าน
จากโครงสร้างข้างต้น คณะกรรมการบริษทั ฯ ประกอบด้วย กรรมการทีไ่ ม่ได้เป็ นผูบ้ ริหารร้อยละ 92.85 และกรรมการอิสระ
ร้อยละ 64.28 ของจานวนกรรมการทัง้ หมด ซึง่ เป็ น จานวนทีม่ ากพอทีจ่ ะสามารถสร้างกลไกถ่วงดุลอานาจภายในคณะกรรมการ
บริษทั ฯ ดังนัน้ ผูม้ สี ่วนได้เสียจึงมันใจได้
่
ว่าคณะกรรมการบริษทั ฯ สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ในฐานะตัวแทนผูถ้ อื หุน้ ได้อย่างเป็ น
อิสระ และมีการถ่วงดุลทีเ่ หมาะสม
ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่รบั ผิดชอบในการปฏิบตั ิหน้ าที่ ให้เป็ 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
ประธานกรรมการซึง่ เป็ นกรรมการอิสระ เป็ นผูม้ คี วามเป็ นผูน้ า เป็ นกลาง ส่งเสริมธรรมาภิบาล รวมทัง้ มีความรับผิดชอบต่อ
ผูถ้ อื หุ้น และผูม้ สี ่วนได้เสียของบริษทั ฯ ประธานกรรมการเป็ นผูน้ าของคณะกรรมการทีม่ กี รรมการผู้อานวยการใหญ่ทเ่ี ป็ น
หัวหน้าของฝา่ ยบริหารร่วมเป็ นกรรมการอยู่ดว้ ย อันจะเป็ นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ การกากับดูแลและการรับนโยบาย
ของคณะกรรมการมาถ่ายทอดให้ฝา่ ยบริหารนาไปดาเนินการให้สมั ฤทธิผล
์
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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 2558 คณะกรรมการบริษทั ฯ มีการประชุม
รวมทัง้ สิน้ 24 ครัง้ ซึง่ รวมการประชุมครัง้ พิเศษ 10 ครัง้ เลขานุ การบริษทั ฯ ได้มกี ารจดบันทึกและจัดทารายงานการ
ประชุมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรทุกครัง้ และได้นาเสนอคณะกรรมการบริษทั ฯ พิจารณาร่างรายงานการประชุมดังกล่าว เพื่อทา
การรับรองในการประชุมครัง้ ต่อไป รวมทัง้ ได้มกี ารจัดเก็บรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ ทีผ่ ่านการรับรอง
จากคณะกรรมการบริษทั ฯ ให้พร้อมสาหรับการตรวจสอบจากคณะกรรมการบริษทั ฯ และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
การกาหนดค่าตอบแทนของกรรมการ
รายละเอียดเกีย่ วกับการกาหนดค่าตอบแทนของกรรมการ กรุณาดูขอ้ มูลในหัวข้อ 8.4 (ส่วนที่ 2-8 หน้า 5)
การประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งานของคณะกรรมการ
บริษัท ฯ ได้ ก าหนดให้มีก ารประเมิน ผลการปฏิบ ัติ ง านของคณะกรรมการบริษัท ฯ เป็ น ประจ าทุ ก ปี โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็ นเครื่องมือในการตรวจสอบการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั ฯ ซึง่ มีหลักเกณฑ์และขัน้ ตอนใน
การประเมิน คือ สานักเลขานุการบริษทั ฯ ส่งแบบฟอร์มทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการธรรมาภิบาลสาหรับประเมิน
คณะกรรมการบริษทั ฯ 3 แบบ ประกอบด้วย การประเมินตนเอง การประเมินไขว้ของกรรมการ การประเมินคณะกรรมการ
บริษัทฯ และจะเป็ นผูท้ าการสุ่มรายชื่อ เพื่อจัดทาวิธกี ารประเมินไขว้กบั กรรมการอีก 2 ราย โดยนารายชื่อคณะกรรมการ
บริษทั ฯ มาจับฉลากและเรียงลาดับที่ 1-15 ตามลาดับทีจ่ บั ฉลากได้ ซึง่ การประเมินไขว้น้ี กรรมการผูถ้ ูกประเมินจะไม่ทราบ
ว่าตนเองถูกประเมินโดยกรรมการท่านใด
บริษทั ฯ ได้จดั ทาแบบประเมินกรรมการและวิธกี ารประเมินนาเสนอคณะกรรมการธรรมาภิบาลของบริษทั ฯ เพื่อให้
ความเห็นชอบและนาเสนอคณะกรรมการบริษทั ฯ เพื่ออนุมตั กิ ารประเมิน ประเมินโดยใช้แบบการประเมิน 3 รูปแบบ คือ
1. การประเมินตนเอง (Self Assessment) มีหวั ข้อการประเมิน ดังนี้
1.1 ความรูค้ วามสามารถ (Core Competency)
1.2 ความเป็ นอิสระ (Independence)
1.3 ความเตรียมพร้อมในการปฏิบตั ภิ ารกิจ (Preparedness)
1.4 ความเอาใจใส่ต่อหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility)
1.5 การปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นคณะกรรมการ (Committee Activities)
1.6 การพัฒนาองค์กร (Development of the Organization)
2. การประเมินไขว้ของกรรมการ (Cross Evaluation) มีหวั ข้อการประเมิน ดังนี้
2.1 โครงสร้างและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ
2.2 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
2.3 การประชุมคณะกรรมการ
2.4 การทาหน้าทีข่ องคณะกรรมการ
2.5 ความสัมพันธ์กบั ฝา่ ยบริหารของบริษทั ฯ
3. การประเมินคณะกรรมการบริษทั ฯ (Board Evaluation) มีหวั ข้อการประเมิน ดังนี้
3.1 ความรูค้ วามสามารถ (Core Competency)
3.2 ความเป็ นอิสระ (Independence)
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3.3 ความเตรียมพร้อมในการปฏิบตั ภิ ารกิจ (Preparedness)
3.4 ความเอาใจใส่ต่อหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility)
3.5 การปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นคณะกรรมการ (Committee Activities)
3.6 การพัฒนาองค์กร (Development of the Organization)
ทัง้ นี้ บริษัทฯ ได้นาผลการประเมินของคณะกรรมการรายงานในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ เพื่อนาไปจัด
กิจกรรมเพื่อเป็ นการส่งเสริมความรู้ ความสามารถของคณะกรรมการ
การกาหนดวาระการดารงตาแหน่ งของกรรมการ
กรรมการบริษัทฯ มีวาระการดารงตาแหน่ งที่แน่ นอน ตามข้อบังคับบริษัทฯ ที่กาหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญ
ประจาปี ทุกครัง้ ให้กรรมการจานวน 1 ใน 3 ออกจากตาแหน่ ง โดยให้กรรมการทีด่ ารงตาแหน่ งนานที่สุดเป็ นผูอ้ อกจาก
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 รวมถึงสิทธิ ประโยชน์ท่กี 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 The Executive Director Course (EDC)
7. หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC)
8. หลักสูตร Charter Director Class (CDC)
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การเข้ารับการอบรมของคณะกรรมการบริษทั ฯ และฝ่ ายบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษทั ไทย (Thai Institute of Directors Association: IOD) ดังนี้
รายชื่อ
นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการบริษทั และ
กรรมการอิสระ

พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง

รองประธานกรรมการ
และกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

นายคณิศ แสงสุพรรณ
พลเอก ชาตอุดม ติตถะสิริ
นายดาริ ตันชีวะวงศ์

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ
นายรัฐพล ภักดีภูม ิ

กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

นายวีระวงค์ จิตต์มติ รภาพ

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

พลอากาศเอก ศิวเกียรติ ์ ชเยมะ
นายสมเกียรติ ศิรชิ าติไชย

กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
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หลักสูตร
- Director Certification Program
(DCP 3/2000)
- DCP Refresher Course
(Re DCP 2/2009)
- Director Accreditation Program
(DAP 21/2004)
- Director Certification Program
(DCP 211/2015)
- Director Accreditation Program
(DAP SCC/2004)
- Director Certification Program
(DCP 106/2008)
- Audit Committee Program
(ACP 24/2008)
- Role of Chairman Program
(RCP 22/2009)
- Role of the Compensation
Committee (RCC 10/2010)
- Director Accreditation Program
(DAP 23/2004)
- Director Certification Program
(DCP 52/2004)
- Charter Director Class
(CDC 9/2015)
- Director Certification Program
(DCP 0/2000)
- The Executive Director Course
(EDC 1/2012)
- Director Accreditation Program
(DAP 84/2010)
- Role of the Compensation
Committee (RCC 11/2010)
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รายชื่อ

ตาแหน่ ง

นายสมชัย สัจจพงษ์

กรรมการ

พลอากาศเอก หม่อมหลวง สุปรีชา กมลาศน์

กรรมการอิสระ

พลอากาศเอก อานาจ จีระมณีมยั

กรรมการ

นายจรัมพร โชติกเสถียร

กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
กรรมการ

หลักสูตร
- Director Certification Program
(DCP 178/2013)
- Director Certification Program
(DCP 75/2006)
- Director Accreditation Program
(DAP 54/2006)
- Director Accreditation Program
(DAP 66/2007)
- Director Certification Program
(DCP 185/2014)

การรวมหรือการแยกตาแหน่ ง
ประธานกรรมการบริษทั ฯ เป็ นกรรมการทีไ่ ม่ได้เป็ นผูบ้ ริหารและเป็ นกรรมการอิสระ ไม่เป็ นบุคคลเดียวกับกรรมการ
ผูอ้ านวยการใหญ่ และไม่มคี วามสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร โดยบริษทั ฯ ได้มกี ารจัดให้แบ่งแยกบทบาท หน้าที่ และความ
รับผิดชอบในการปฏิบตั 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 หมดต้องมีถิ่ น
ทีอ่ ยู่ในราชอาณาจักร ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ กรรมการจานวน 1 ใน 3 จะต้องออกจากตาแหน่ ง และจะมีการ
เลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ กรรมการทีอ่ อกตามวาระนัน้ อาจถูกเลือกเข้ามาดารงตาแหน่งใหม่กไ็ ด้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมการ ซึง่ มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นายอารีพงศ์
ภู่ชอุ่ม
ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. พลอากาศเอก ตรีทศ
สนแจ้ง
รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
3. นายคณิศ
แสงสุพรรณ
กรรมการอิสระ
4. พลเอก ชาตอุดม
ติตถะสิริ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5. นายดาริ
ตันชีวะวงศ์
กรรมการอิสระ
6. นายพีระพล
ถาวรสุภเจริญ กรรมการ
7. นายรัฐพล
ภักดีภูมิ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
8. นายวีระวงค์
จิตต์มติ รภาพ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
9. พลอากาศเอก ศิวเกียรติ ์
ชเยมะ
กรรมการ
10. นายสมเกียรติ
ศิรชิ าติไชย
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
11. นายสมชัย
สัจจพงษ์
กรรมการ
12. พลอากาศเอก หม่อมหลวง สุปรีชา กมลาศน์
กรรมการอิสระ
13. พลอากาศเอก อานาจ
จีระมณีมยั
กรรมการ
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14. นายจรัมพร

แบบ 56-1

โชติกเสถียร

กรรมการ

นางสุวมิ ล บัวเลิศ (ผูอ้ านวยการใหญ่ สานักเลขานุการบริษทั ฯ) เป็ นเลขานุการ
กรรมการผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริษทั ฯ
ประกอบด้วยพลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง หรือนายคณิศ แสงสุพรรณ หรือพลอากาศเอก หม่อมหลวง สุปรีชา
กมลาศน์ หรือ นายจรัมพร โชติกเสถียร สามคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสาคัญของบริษทั ฯ
ในปี 2558 มีการประชุมทัง้ สิน้ 24 ครัง้ ประกอบด้วย เรื่องเพื่อพิจารณาจานวน 193 เรื่อง และเรื่องเพื่อทราบ
จานวน 205 เรื่อง
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 2558
มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นายอารีพงศ์
ภู่ชอุ่ม
กรรมการอิสระ
2. พลอากาศเอก ตรีทศ
สนแจ้ง
กรรมการอิสระ
3. นายคณิศ
แสงสุพรรณ
กรรมการอิสระ
4. พลเอก ชาตอุดม
ติตถะสิริ
กรรมการอิสระ
5. นายดาริ
ตันชีวะวงศ์
กรรมการอิสระ
6. นายรัฐพล
ภักดีภูมิ
กรรมการอิสระ
7. นายวีระวงค์
จิตต์มติ รภาพ กรรมการอิสระ
8. นายสมเกียรติ
ศิรชิ าติไชย
กรรมการอิสระ
9. 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 นกรรมการที่มีส่ว 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 ะได้พ้นจากการมี ลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อ ยกว่า 2 ปี ทัง้ นี้ ลัก ษณะต้องห้า ม
ดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีท่กี รรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้มอี านาจควบคุมของบริษทั ฯ
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ นบิดา
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 กั บ บริษัท ฯ บริษัท ใหญ่ บริษัท ย่ อ ย บริษัท ร่ ว ม ผู้ถือ หุ้น รายใหญ่
หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ ในลักษณะทีอ่ าจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือ
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แบบ 56-1

เคยเป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั หรือผูม้ อี านาจควบคุมของผูท้ ม่ี คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ 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 น ผู้ถ ื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 ที่ ปรึก ษา
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
หากเห็นว่ า 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 าให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัตไิ ม่เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ทก่ี าหนด
(2) เหตุผลและความจาเป็ นทีย่ งั คงหรือแต่งตัง้ ให้บุคคลดังกล่าวเป็ นกรรมการอิสระ
(3) ความเห็นของคณะกรรมการของบริษทั ฯ ในการเสนอให้มกี ารแต่งตัง้ บุคคลดังกล่าวเป็ นกรรมการอิสระ
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 และหลักเกณฑ์การประเมินการกากับดูแลที่ดี ซึ่ งเป็ นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการดาเนินงาน
ประจาปี ของบริษทั ฯ รวมทัง้ หลักการปฏิบตั ทิ ด่ี ที ย่ี อมรับในระดับสากล
2. มีอานาจในการเรียกเอกสารและบุคคลต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เพื่อเป็ นข้อมูลประกอบการพิจารณาดาเนินการ
3. ดาเนินการอื่นๆ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ มอบหมาย

ส่วนที่ 2-9 หน้าที่ 17

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

ในปี 2558 กรรมการอิสระของบริษทั ฯ ได้มกี ารปฏิบตั งิ านตามอานาจหน้าทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมาย และได้แสดงความคิดเห็น
ตามหน้าทีอ่ ย่างอิสระ โดยยึดถือการดูแลผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ ทุกรายให้เท่าเทียมกัน
ในปี 2558 คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการชุดต่างๆ ขึน้ หลายคณะเพื่อช่วยศึกษารายละเอียดและ
กลันกรองงานเฉพาะเรื
่
่องโดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
9.2.3 คณะกรรมการบริหาร
เพื่อ ให้ก ารจัด การของบริษัทฯ เป็ น ไปตามเป้า หมายของแผนวิส าหกิจ บริษัท ฯ อย่ า งมีป ระสิท ธิภาพและเกิด
ประโยชน์สงู สุดกับบริษทั ฯ คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารบริษทั ฯ มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นายคณิศ
แสงสุพรรณ
ประธานกรรมการ
2. พลอากาศเอก หม่อมหลวง สุปรีชา กมลาศน์
กรรมการ
3. พลอากาศเอก ศิวเกียรติ ์
ชเยมะ
กรรมการ
4. นายดาริ
ตันชีวะวงศ์
กรรมการ
5. กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
กรรมการ
6. ผูอ้ านวยการใหญ่ สานักเลขานุการบริษทั ฯ
เลขานุการ
7. ผูอ้ านวยการฝา่ ยงานเลขานุการบริษทั ฯ
ผูช้ ่วยเลขานุการ
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 ยู่ในอานาจอนุ มตั 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
ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ต้องมีกรรมการมาประชุมเกินกึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทัง้ หมด จึงจะเป็ นองค์
ประชุม ให้ประธานกรรมการเป็ นประธานในทีป่ ระชุม ในกรณีทป่ี ระธานกรรมการไม่อยู่ในทีป่ ระชุม หรือไม่สามารถปฏิบตั ิ
หน้าทีไ่ ด้ ให้ประธานกรรมการมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งคนใดเป็ นประธานในทีป่ ระชุมแทน ในกรณีทป่ี ระธานกรรมการ
มอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งคนใดเป็ นประธานในทีป่ ระชุมแทนไม่ได้ ให้กรรมการซึง่ มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ น
ประธานในทีป่ ระชุม
การวินิจฉัยชีข้ าดของที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ให้ถอื เสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน กรรมการซึง่ มีส่วนได้เสียในเรื่องใด ให้ออกจากทีป่ ระชุมในวาระนัน้ และไม่มสี ทิ ธิออกเสี
ยงลงคะแนนในเรื่องนัน้
์
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีข้ าด
ในปี 2558 มีการประชุมทัง้ สิน้ 12 ครัง้ ประกอบด้วย เรื่องเพื่อพิจารณาจานวน 71 เรื่อง และเรื่องเพื่อทราบจานวน 63 เรื่อง
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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
3. นายรัฐพล
ภักดีภูมิ
กรรมการตรวจสอบ
4. พลเอก ชาตอุดม
ติตถะสิริ
กรรมการตรวจสอบ
นายสมนึก
ธารงธรรมวงศ์
(ผู้ อ านวยการใหญ่ ส านั ก งานการตรวจสอบภายใน)
.
เป็ นเลขานุการ
ทัง้ นี้ มีคณะกรรมการตรวจสอบ 1 ท่ าน เป็ นผู้มีความรู้และประสบการณ์ เพียงพอที่จะสามารถสอบทานความ
น่าเชื่อถือของงบการเงินด้วยแล้ว
กรรมการตรวจสอบจะต้องมีคุณสมบัติเป็ นไปตามข้อกาหนดที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนกาหนด ซึ่งรวมถึง
คุณสมบัตดิ งั ต่อไปนี้
1. เป็ นกรรมการอิสระทีม่ คี ุณสมบัตคิ รบตามทีค่ ณะกรรมการกากับตลาดทุนกาหนด
2. ไม่เป็ นกรรมการทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดั สินใจในการดาเนินกิจการของบริษทั ฯ บริษทั 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 มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิผล 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
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 ซึ่ งรายงานดังกล่าว
ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบโดยประกอบด้วยข้อมูลตามทีต่ ลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนด
7. ปฏิบตั กิ ารอื่นใดตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
8. ในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอ้ สงสัยว่า มีรายการหรือการกระทาดังต่อไปนี้
ซึง่ อาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษทั ฯ เพื่อดาเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
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(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
ในปี 2558 มีการประชุมทัง้ สิน้ 11 ครัง้ ประกอบด้วย เรื่องเพื่อพิจารณาจานวน 42 เรื่อง และเรื่องเพื่อทราบจานวน 29 เรื่อง
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. พลอากาศเอก หม่อมหลวง สุปรีชา กมลาศน์
ประธานกรรมการ
2. นายคณิศ
แสงสุพรรณ
กรรมการ
3. พลเอก ชาตอุดม
ติตถะสิริ
กรรมการ
4. นายดาริ
ตันชีวะวงศ์
กรรมการ
5. กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
กรรมการ
7. รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่สายกลยุทธ์องค์กรและพัฒนาอย่างยังยื
่ น
กรรมการ
8. รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่สายการเงินและการบัญชี
กรรมการ
9. ผูอ้ านวยการใหญ่ฝา่ ยธุรกิจปิ โตรเลียม ประกันภัย และสิง่ แวดล้อมการบิน กรรมการ
10. ผูอ้ านวยการใหญ่ฝา่ ยบริหารความเสีย่ ง
เลขานุการ
11. ผูอ้ านวยการฝา่ ยบริหารความเสีย่ งระดับฝา่ ยและควบคุมภายใน
ผูช้ ่วยเลขานุการ
อานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. ให้คาปรึกษา และคาแนะนาในการดาเนินการบริหารความเสี่ยง และพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยง
ทีค่ รอบคลุมเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ด้านกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ และระเบียบต่างๆ เป้าหมายทางรายได้และการเงินอื่นๆ ความ
มีประสิทธิภาพของกาลังพล การวางแผน การดาเนินกลยุทธ์ และความมันคงทางการเงิ
่
น
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 งราคาน้ามันทุกรูปแบบ
4. กากับดูแลการนากรอบบริหารความเสีย่ งไปปฏิบตั ิ ติดตามการระบุประเมินความเสีย่ งและความเพียงพอในการ
จัดการความเสีย่ ง
5. มีอานาจเรียกเอกสาร และบุคคลต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เพื่อเป็ นข้อมูลประกอบการพิจารณา
6. แต่งตัง้ คณะทางานได้ตามความเหมาะสม
7. ดาเนินการอื่นๆ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ มอบหมาย
ในปี 2558 มีการประชุมทัง้ สิน้ 7 ครัง้ ประกอบด้วย เรื่องเพื่อพิจารณาจานวน 31 เรื่อง
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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. นายสมชัย
สัจจพงษ์
ประธานกรรมการ
2. นายคณิศ
แสงสุพรรณ
กรรมการ
3. นายรัฐพล
ภักดีภูมิ
กรรมการ
4. รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
เลขานุการ
สายทรัพยากรบุคคลและกากับกิจกรรมองค์กร
5. ผูอ้ านวยการใหญ่ฝา่ ยทรัพยากรบุคคล
ผูช้ ่วยเลขานุการ
6. ผูอ้ านวยการใหญ่สานักงานการตรวจสอบภายใน
ผูช้ ่วยเลขานุการ (ด้านการประเมินผลกรรมการ
ผูอ้ านวยการใหญ่)
อานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
1. กาหนดหลักเกณฑ์ วิธกี ารสรรหาที่เป็ นไปตามข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ระเบียบบริษัทฯ และกฎหมายเกี่ยวข้อง
เพื่อให้ได้ผู้มคี วามรู้ความสามารถและประสบการณ์ท่เี หมาะสม มาดารงตาแหน่ งกรรมการบริษทั ฯ และผู้บริหารระดับรอง
กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ขน้ึ ไป
2. ดาเนินการสรรหาและวิธกี ารสรรหาตามหลักเกณฑ์ทก่ี 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
4. ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผู้ดารงตาแหน่ 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 ฯ มอบหมาย
ในปี 2558 มีการประชุมทัง้ สิน้ 13 ครัง้ ประกอบด้วย เรื่องเพื่อพิจารณาจานวน 31 เรื่อง
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9.2.7 คณะกรรมการธรรมาภิ บาลและส่งเสริมกิ จการเพื่อสังคม
เพื่อให้การดาเนินงานของบริษัทฯ เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีตามที่กระทรวงการคลังและตลาด
หลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทยก าหนดและเป็ น ที่ย อมรับ ในระดับ สากล คณะกรรมการบริษัท ฯ ได้แ ต่ ง ตัง้ คณะกรรมการ
ธรรมาภิบาล โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. พลอากาศเอก ตรีทศ
สนแจ้ง
ประธานกรรมการ
(1)
2. พลอากาศโท ภักดี
แสง-ชูโต
กรรมการ
(2)
3. นายรังสรรค์
ศรีวรศาสตร์
กรรมการ
(3)
4. นางสร้อยทิพย์
ไตรสุทธิ ์
กรรมการ
5. กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
กรรมการ
6. รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่สายการพาณิชย์
กรรมการ
7. รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่สายทรัพยากรบุคคล
กรรมการ
และกากับกิจกรรมองค์กร
8. ผูอ้ านวยการใหญ่ฝา่ ยบัญชีการเงิน
กรรมการ
9. ผูอ้ านวยการใหญ่ฝา่ ยภาพลักษณ์และสือ่ สารองค์กร
กรรมการ
่
10. ผูอ้ านวยการใหญ่ฝายกฎหมาย
เลขานุการ
11. ผูอ้ านวยการสานักงานการตรวจการองค์กร
ผูช้ ่วยเลขานุการ
12. ฝา่ ยภาพลักษณ์องค์กร กิจการเพื่อสังคมและสิง่ แวดล้อม ผูช้ ่วยเลขานุการ
หมายเหตุ
(1)
พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต ได้ลาออกตัง้ แต่วนั ที่ 22 ตุลาคม 2558
(2)
นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ได้ลาออกตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2558
(3)
นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ ์ ได้ลาออกตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2558
อานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการธรรมาภิ บาลและส่งเสริมกิ จการเพื่อสังคม
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. กาหนดนโยบาย และแนวทางประชาสัมพันธ์องค์กร เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ทด่ี ตี ่อลูกค้า ผูถ้ อื หุน้ พนักงาน และ
ผูม้ สี ว่ นได้เสียอื่นๆ
7. กาหนดนโยบายและแนวทางการมีสว่ นร่วมรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ การช่วยเหลือและส่งเสริมสังคม
8. จัดทาโครงการและกิจกรรมเพื่อสิง่ แวดล้อมรวมถึงสื่อสารประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรมเพื่อให้ผถู้ อื หุ้น
ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน และผูม้ สี ่วนได้เสียอื่นๆ รับรูแ้ ละมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมอย่างทัวถึ
่ ง และจัดทารายงานด้านอนุ รกั ษ์
สิง่ แวดล้อมต่อสาธารณชนอย่างสม่าเสมอ
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9. จัด ท าโครงการและกิจ กรรมเพื่อ ปลู ก ฝ งั จิต ส านึ ก ให้ พ นั ก งานเรื่อ งการช่ ว ยเหลือ สัง คม การสนั บ สนุ น
สาธารณประโยชน์ สาธารณกุศล
10. กาหนดงบประมาณในการดาเนินการ และงบสนับสนุนหน่วยงาน หรือบุคคลภายนอกด้วยการบริจาคช่วยเหลือ
ด้านการเงินหรือการให้บตั รโดยสาร ซึง่ เป็ นไปตามนโยบายของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม รวมทัง้ การกากับดูแล
การพิจารณาอนุมตั ใิ ช้จ่ายตามงบประมาณ
11. แต่งตัง้ คณะทางานได้ตามความจาเป็ นและเหมาะสม
12. ดาเนินการอื่นๆ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ มอบหมาย
ในปี 2558

มีการประชุ มทัง้ สิ้น 1

ครัง้ ประกอบด้ วย เรื่องเพื่อพิจารณาจ านวน 2 เรื่อง และเรื่องเพื่อทราบจ านวน

1 เรื่อง
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
(1)
6. นายวิรไท
สันติประภพ
กรรมการ
7. นายกษมา
บุณยคุปต์
กรรมการ
8. กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
กรรมการ
9. ผูอ้ านวยการใหญ่สานักเลขานุการบริษทั ฯ
เลขานุการ
หมายเหตุ
(1)
นายวิรไท สันติประภพ ได้ลาออกตัง้ แต่วนั ที่ 25 กันยายน 2558
อานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการกากับยุทธศาสตร์และการปฏิ รปู
1. กากับดูแลให้ฝ่ายบริหารจัดทาแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิรูปองค์กร เพื่อให้บริษัทฯ เป็ นองค์กรที่สามารถ
แข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถสร้างผลตอบแทนทีเ่ หมาะสมอย่างยังยื
่ น ทัง้ นี้ แผนยุทธศาสตร์และแผนปฎิรูป
องค์กรจะต้องครอบคลุมทุกมิตขิ องการดาเนินธุรกิจและมีการบูรณาการกัน ทัง้ มาตรการเร่งด่วนและมาตรการที่มผี 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
ในปี 2558 มีการประชุมทัง้ สิน้ 46 ครัง้ ประกอบด้วย เรื่องเพื่อพิจารณาจานวน 145 เรื่อง และเรื่องเพื่อทราบ
จานวน 58 เรื่อง
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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 สุดลงเมื่อมีการลงนามสัญญาว่าจ้ างผูบ้ 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 และผูแ้ ทนสานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 1 คน ร่วมเป็ นกรรมการ และรองกรรมการผู้อานวยการใหญ่
สายทรัพยากรบุคคลและกากับกิจกรรมองค์กร ทาหน้าทีเ่ ลขานุ การคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนของผูด้ ารงตาแหน่ ง
กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ โดยให้คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนผูด้ ารงตาแหน่ งกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ พิจารณา
ผลตอบแทนผู้ดารงตาแหน่ งกรรมการผู้อานวยการใหญ่ พิจารณากาหนดผลตอบแทนและเงื่อนไขการจ้าง รวมทัง้ เจรจา
ต่อรองผลตอบแทนและเงื่อนไขการจ้างกับผูท้ จ่ี ะได้รบั แต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ งกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ของบริษทั ฯ และ
นาเสนอผลการพิจารณาพร้อมร่างสัญญาจ้างต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเห็นชอบก่อนการจัดทาสัญญาว่าจ้าง
ผูบ้ ริหารในตาแหน่งกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ต่อไป
9.4 การกากับดูแลการดาเนิ นงานของบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม และบริษทั ที่เกี่ยวข้อง
การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม และบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง นัน้ บริษทั ฯ ในฐานะผูถ้ อื หุน้ ได้ส่ง
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 กีย่ วข้อง
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 ได้ ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์
และแนวทางทีเ่ ป็ นมาตรฐานเดียวกัน สอดคล้องกับนโยบายการกากับดูแลกิจการทีด่ ี ซึง่ ในคู่มอื นี้ได้กาหนดถึง ข้อพึงปฏิบตั ิ
ทีด่ ขี องกรรมการผูแ้ ทน ข้อพึงระมัดระวัง หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบโดยให้ยดึ ถือปฏิบตั ิตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และ
ข้อบังคับ ตลอดจนมติท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรักษาประโยชน์ของบริษัทฯ ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
สาหรับในเรื่องนโยบายที่สาคัญ ให้ผู้แทนบริษัทฯ ขอรับนโยบายจากบริษัทฯ ก่อนเสนอความเห็นในที่ประชุมบริษัทย่อย
บริษทั ร่วม และบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น การจัดสรรกาไร การจ่ายเงินปนั ผล หรือนาส่งเงินรายได้แผ่นดิน การเลือกตัง้ กรรมการ
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แทนกรรมการทีล่ าออกตามวาระ การเพิม่ -ลดทุน การเลิก-ควบรวมกิจการ ทัง้ นี้ ผูแ้ ทนบริษทั ฯ ต้องรายงานข้อมูลต่างๆ ตาม
กรอบระยะเวลาทีก่ าหนดต่อฝา่ ยบริหาร และคณะกรรมการบริษทั ฯ
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังจัดให้มกี ารวิเคราะห์ ติดตาม และรายงานผลการดาเนินงานของบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม และ
บริษทั ที่เกีย่ วข้อง เป็ นประจาทุกไตรมาส เพื่อให้ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษทั ฯ ได้ใช้ขอ้ มูลในการตัดสินใจ กาหนด
ทิศทางและแนวทางในการกากับดูแลการลงทุนในบริษทั 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
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย จ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ซึง่ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมตรวจสอบปฏิบตั ติ าม BOI
ค่าธรรมเนียมตรวจรับรองรายได้ของหน่วยธุรกิจ ค่าธรรมเนียมรับรองรายได้สาขาประเทศอินเดีย และค่าธรรมเนียมรับรอง
รายได้สาขาประเทศบรูไน ให้แก่ สตง. ซึง่ เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ ในรอบปี บญ
ั ชีทผ่ี ่านมามีจานวนเงินรวม 660,000 บาท
แต่บริษทั ฯ ไม่ได้จ่ายค่าบริการอื่นให้บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับ สตง. ในรอบปี บญ
ั ชีทผ่ี ่านมาหรือรายจ่ายในอนาคตอัน
เกิดจากการตกลงทีย่ งั ให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปี บญ
ั ชีทผ่ี ่านมา
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9.7 การปฏิ บตั ิ ตามหลักการกากับดูแลกิ จการที่ดีในเรือ่ งอื่นๆ
บริษทั ฯ มุ่งมันปฏิ
่ บตั ติ ามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ตี ามทีต่ ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนดไว้ โดยในปี
2558 มีทงั ้ เรื่องที่บริษัทฯ ได้ดาเนินการแล้ว แต่ ไม่ได้เปิ ดเผยเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร และเรื่องที่อาจไม่ครอบคลุมตาม
หลักเกณฑ์ของโครงการสารวจการกากับดูแลกิจการบริษทั จดทะเบียนไทย รายละเอียดดังต่อไปนี้
1. บริษทั ควรมีนโยบายจากัดจานวนบริษทั จดทะเบียนทีก่ รรมการแต่ละคนจะดารงตาแหน่ งกรรมการได้ไม่เกิน 5
แห่ง ในกรณีน้บี ริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ามพ.ร.บ. คุณสมบัตมิ าตรฐานสาหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 มาตรา 7
ทีก่ าหนดไว้ว่า ผูใ้ ดจะดารงตาแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจเกินกว่า 3 แห่งมิได้
2. บริษทั ควรมีการกาหนดวาระการดารงตาแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี ในทางปฏิบตั ิ กรรมการอิสระ
ของบริษทั ฯ มีวาระการดารงตาแหน่งไม่เกิน 9 ปี
3. บริษทั ควรจัดให้มหี น่วยงานกากับการปฏิบตั งิ าน (Compliance Unit) ซึง่ บริษทั ฯ ได้มกี ารจัดตัง้ หน่วยงาน กอง
กากับกิจกรรมองค์กรและธุรการ (Compliance & Administration Department) ทาหน้าที่ Compliance Unit
4. บริษัท ไม่ ส ามารถก าหนดวิธีก ารลงคะแนนเสีย งเลือ กตัง้ กรรมการโดยการลงคะแนนเสีย งแบบสะสม
(Cumulative Voting) เนื่องจากข้อบังคับบริษทั ระบุให้หนุ้ หนึ่งหุน้ มีหนึ่งเสียง โดยผูถ้ อื หุน้ แต่ละคนต้องใช้คะแนนเสียงทีม่ อี ยู่
ทัง้ หมดตามจานวนหุ้นที่มี เลือกตัง้ บุคคลเดียวหรือหลายคนเป็ นกรรมการได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อย
เพียงใดไม่ได้
5. คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจานวน 5-12 คน เนื่องจากข้อบังคับของบริษทั กาหนดให้คณะกรรมการ
บริษทั ประกอบด้วยกรรมการจานวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่มากกว่า 15 คน เพื่อให้เหมาะสมกับขนาดและลักษณะของ
ธุรกิจ
6. บริษัทควรกาหนดนโยบายเกี่ยวกับจานวนองค์ประชุมขัน้ ต่ า ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม
คณะกรรมการว่า ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนกรรมการทัง้ หมด เนื่องจากข้อบังคับบริษทั กาหนด
เฉพาะองค์ประชุมต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจานวนกรรมการทัง้ หมด แต่ไม่ได้กาหนดจานวนองค์ประชุมขัน้ ต่ า
ณ ขณะทีค่ ณะกรรมการจะลงมติ
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR)
บริษทั ฯ ตระหนักถึงความสาคัญเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม และได้จดั ทาเนื้อหาภาพรวมการดาเนินงานด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ในรายงานการพัฒนาอย่างยังยื
่ น ประจาปี 2558 ซึง่ เป็ นไปตามกรอบการรายงานสากล GRI
ฉบับ G4 (Global Reporting Initiative) ผูส้ นใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ในหนังสือรายงานการพัฒนาอย่างยังยื
่ น ซึง่
บริษทั ฯ จัดส่งให้ผถู้ อื หุน้ ทุกรายและเปิ 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 การรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการกระทาผิดโดยไม่จาเป็ นต้องระบุตวั ตน
มีระบบสือ่ สารภายในองค์กรแบบโต้ตอบและอีเมล์ เป็ นเครื่องมือใช้งานทัวทั
่ ง้ องค์กร ปริมาณข้อร้องเรียนทีล่ ดลงและสัดส่วน
ั
้
ในการดาเนินการเพื่อแก้ปญหา จะแสดงถึงผลการปฏิบตั ใิ นการปองกันการทุจริตและประพฤติมชิ อบอย่างเกิดประสิทธิผล
และมีประสิทธิภาพ
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้มกี ารจัดทาระเบียบบริษทั ฯ ว่าด้วยการร้องเรียนเกีย่ วกับการทุจริตหรือการไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คาสังบริ
่ ษัท หรือธรรมาภิบาลหรือจริยธรรม ตามประมวลธรรมาภิบาลและจริยธรรม พ.ศ. 2553 ขึน้
เพื่อให้พนักงาน ลูกจ้าง ผูม้ สี ่วนได้เสียและบุคคลภายนอก ใช้เป็ นช่องทางในการแจ้งเบาะแสความเคลือบแคลงทีอ่ าจทาให้
เข้าใจได้ว่าเป็ นการกระทาผิดต่ อกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมาย เพื่อให้บริษัทฯ ได้ทาการตรวจสอบ
ข้อเท็จ จริงได้ถู กต้อง พร้อ มทัง้ มีมาตรการในการคุ้ม ครองผู้ร้อ งเรีย น เพื่อสร้า งความเชื่อ มันและความปลอดภั
่
ยให้ก ับ
ผูร้ อ้ งเรียนด้วย อันจะนาไปสูค่ วามเป็ นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ขององค์กรต่อไป
สาหรับในปี 2554 บริษทั ฯ ได้ลงนามคาประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบตั ิ (Collective Action Coalition) ของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2554 เพื่อให้ความร่วมมือกับภาคเอกชนไทย และมุ่งเน้นถึง
ความสาคัญของการต่อต้านการทุจริตในวงกว้างต่อไป
ตัง้ แต่ปี 2556 เป็ นต้นมา บริษัท ฯ ได้บรรจุหลักสูตรการฝึ กอบรมว่าด้วยเรื่องการป้องกันการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ แก่ฝ่ายพัฒนาการเรียนรู้ภายในองค์กร พร้อมกับการเข้าไปศึกษาดูงานเพิม่ เติมจากหน่ วยงานภายนอกในปี 2557
บริษทั ฯ ได้รเิ ริม่ ดาเนินการเผยแพร่เรื่องการป้องกันการทุจริตและประพฤติมชิ อบให้กบั พนักงานทัง้ ระดับบริหาร ระดับบังคับ
บัญชา และระดับปฏิบตั กิ ารในฝา่ ยงานต่างๆ อาทิ ฝา่ ยบริการอุปกรณ์ภาคพืน้ ฝา่ ยช่าง ฝา่ ยบริการลูกค้าภาคพืน้ ฯลฯ
ในปี 2557 บริษัทฯ ได้รบั การประเมินในเรื่องการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รปั ชัน่ (Anti-Corruption
Progress Indicators) จากสถาบันไทยพัฒน์ โดยมีสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็ น
ผูส้ นับสนุนและบริษทั ฯ ได้รบั การประเมินในระดับที่ 2 (Declared) สาหรับในปี 2558 บริษทั ฯ ได้รบั การประเมินจากสถาบัน
ไทยพัฒน์ ในการดาเนินการเพื่อความยังยื
่ นเรื่อง Anti-Corruption Progress Indicators ที่บริษทั ฯ มีการเปิ ดเผยหรือที่
ปรากฏต่อสาธารณะในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) หรือรายงานประจาปี (แบบ 56-2) หรือในรายงานอื่นๆ
ของการป้องกันการมีสว่ นเกีย่ วข้องกับการคอร์รปั ชัน่ ซึง่ ได้รบั ผลการประเมินอยู่ในระดับที่ 3 ประจาปี 2558
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นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้รบั การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่ วยงานภาครัฐ (Integrity
& Transparency Assessment: ITA) ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 จากสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) บริษทั ฯ ได้ผลคะแนนการประเมินร้อยละ 75.84 ซึง่ เป็ นการประเมินในระดับคะแนนทีส่ งู เพื่อให้
หน่ วยงานภาครัฐแต่ละแห่งรับทราบถึงสถานะระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานเป็ นไปตามหลักการกากับ
ดูแ ลกิจการที่ดี มีการปฏิบตั ิงานด้ว ยความซื่อ สัต ย์ สุจริต มีการดาเนิ น งานที่โ ปร่ งใส มีประสิท ธิภ าพแล ะตรวจสอบได้
ทุกประการ ซึง่ เป็ นหนึ่งในปจั จัยสาคัญทีน่ าไปสู่การเพิม่ ค่าดัชนีภาพลักษณ์คอร์รปั ชัน่ (Corruption Perception Index: CPI)
ของประเทศไทยด้วย
ในปี 2558 บริษทั ฯ ได้มกี ารประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมชิ อบของ บริษทั การบินไทย
จากัด (มหาชน) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานบริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ามอย่างเคร่งครัด อีกทัง้ นาไปเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์
ใน www.thaiairways.com สู่สาธารณะ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ยังได้นาแนวทางปฏิบตั สิ ญ
ั ญาคุณธรรม (Integrity Pact) มาใช้ดว้ ย
การเชิญบุคคลภายนอก (เจ้าหน้าทีจ่ ากองค์กรต่อต้านคอร์รปั ชัน่ (ประเทศไทย)) เข้ามาสังเกตการณ์ในทุกขัน้ ตอนของการ
ดาเนินการในการจัดซือ้ ไวน์สาหรับการให้บริการผูโ้ ดยสารบนเครื่องบินเป็ นลาดับแรก เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็ นธรรม
มีความซื่อสัตย์ สุจริตในการปฏิบตั งิ านและพนักงานทุกระดับต้องเข้ามามีสว่ นร่วมในการขับเคลื่อน ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมชิ อบ เพื่อนาพาให้เป็ นองค์กรทีม่ กี ารปฏิบตั งิ านด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและ
ตรวจสอบได้อย่างยังยื
่ นต่อไป
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11. การควบคุมภายในและการบริ หารจัดการความเสี่ยง
บริ ษั ท ฯ จัด ให้ มี ร ะบบการควบคุ ม ภายในที่ เ พี ย งพอกั บ การด าเนิ น ธุ ร กิ จ และมี ก ารติ ด ตามประเมิ น ผล
อย่ า งสม่ า เสมอ เพื่อ ให้ค วามมัน่ ใจว่ า ระบบที่ว างไว้ส ามารถด าเนิ น ไปได้อ ย่ า งเหมาะสมกับ สภาพแวดล้อ มที่มีก าร
เปลีย่ นแปลงและสอดคล้องกับระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ โดยมีโครงสร้างการควบคุมภายในครบทัง้ 5 องค์ประกอบและ 17
หลักการ ตามมาตรฐาน Committee of Sponsoring Organization of The Treadway Commission : COSO 2013 ทัง้ นี้
ผลการประเมินการควบคุมภายใน สรุปได้ดงั นี้

สภาพแวดล้อมของการควบคุม
1. องค์กรแสดงถึงความยึดมันในคุ
่
ณค่าของความซื่อตรง (Integrity) และจริยธรรม
บริษทั ฯ มีระเบียบบริษทั ฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล และมีค่มู อื ประมวลบรรษัทภิบาลและจริยธรรมเป็ นแนวทาง
ในการปฏิบตั หิ น้าที่ และการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ โดยพนักงานต้องมีความซื่อสัตย์ สุจริ ต มีคุณธรรมและจริยธรรม ทางาน
ด้วยความโปร่งใส ปกป้องผลประโยชน์ และมีความรับผิดชอบต่อผูม้ สี ่วนได้เสียขององค์กร ตลอดจนบริหารงานโดยยึดหลัก
บรรษัทภิบาล ไม่แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองหรือผูอ้ ่นื และไม่มผี ลประโยชน์ทบั ซ้อน ไม่ยนิ ยอมให้เกิดการทุจริตขึน้ ในงาน
ทีต่ นมีหน้ าทีร่ บั ผิดชอบ มีขอ้ กาหนดให้ผปู้ ฏิบตั งิ านจะต้องจัดทารายงานแจ้งต่อผู้บงั คับบัญชาต้นสังกัดในทันทีท่สี งสัยว่า
ตนเองหรือบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องมีผลประโยชน์ทข่ี ดั แย้งกันกับผลประโยชน์ของบริษทั ฯ มีบทลงโทษทีเ่ หมาะสมหากมีการฝ่าฝื น
ข้อกาหนด มีการเผยแพร่ Code of Ethics โดยการสื่อสารข้อกาหนดและบทลงโทษข้างต้นให้ผบู้ ริหารและพนักงานทุกคน
รับทราบ อีกทัง้ มีบรรจุอยู่ในหลักสูตร Orientation และแจ้งให้พนักงานใหม่ทุกคนทราบในการปฐมนิเทศด้วย นอกจากนี้
เมื่อพบว่ามีการละเมิดหลักจริยธรรมของบริษทั ฯ ให้ผบู้ งั คับบัญชาว่ากล่าวตักเตือน หรือดาเนิน การสอบสวนลงโทษทางวินัย
โดยให้ค านึง ถึงพฤติก รรมของการฝ่าฝื น ความจงใจ หรือเจตนา มูลเหตุ จูง ใจ อายุ ประวัติ ตาแหน่ ง หน้ าที่และความ
รับผิดชอบของผูฝ้ า่ ฝืน รวมทัง้ ความเสียหายทีบ่ ริษทั ฯ ได้รบั หรือมูลเหตุอ่นื ๆ แล้วแต่กรณี กรณีการประพฤติปฏิบตั ฝิ ่าฝื น
หลักจริยธรรมของบริษัท ฯ ให้สานัก งานตรวจการองค์ก รมีอ านาจและหน้ าที่ใ นการพิจ ารณาและวินิจ ฉัยภายในกรอบ
ระยะเวลาทีก่ าหนดตามระเบียบบริษทั ฯ ว่าด้วยการร้องเรียนเกีย่ วกับการทุจริตหรือการไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ คาสังบริ
่ ษทั ฯ หรือตามประมวลบรรษัทภิบาลและจริยธรรม
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 วข้องในประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ข้อบังคับและประกาศต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงข้อบังคับและนโยบายของบริษัทฯ และเพื่อให้บ ริษัทฯ มีการ
กากับดูแลกิจการทีด่ ี (Good Corporate Governance) ตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ขี องกระทรวงการคลังและตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษทั ฯจึงได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ เป็ นคณะกรรมการชุดย่อยของคณะกรรมการ
บริษทั ฯ โดยมีการระบุขอบเขต หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบไว้ในคาสังบริ
่ ษทั ฯ และในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบด้วย
มีการจัดทาบันทึกข้อตกลงกับสานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ซึง่ จะกาหนดเป้าหมายการดาเนินงานด้วย KPI
และระยะเวลาในการดาเนิน งานอย่ า งชัดเจน และจะนาบันทึกฯมาจัดท าเป็ นแผนวิสาหกิจ แผนกลยุ ท ธ์ และแผ นการ
ดาเนินงานประจาปี ตลอดจนมีการติดตามในทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ และคณะกรรมการชุดต่างๆ ทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
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จากคณะกรรมการบริษทั ฯ อย่างสม่าเสมอ อาทิ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง คณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลและส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม เป็ นต้น คณะกรรมการบริษทั ฯ ประกอบด้วยผูเ้ ชีย่ วชาญหลากหลายสาขา อาทิ
ธุรกิจการเงิน การขนส่ง กฎหมาย ซึง่ สามารถตรวจสอบได้จากประวัตกิ รรมการ ตลอดจนมีการกาหนดให้มกี รรมการอิสระ
อย่างน้อย 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทัง้ หมดตามข้อกาหนดของ กลต. และ สคร. โดยในบางขณะมีกรรมการอิสระถึง 50%
ของกรรมการทัง้ หมด และได้มกี ารตรวจสอบก่อนการแต่งตัง้ ว่าเป็ นผูม้ คี วามเป็ นอิสระในการปฏิบตั หิ น้าทีก่ รรมการอิสระ
3. ฝ่ ายบริหารได้จดั ให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การกาหนดอานาจในการสังการและความรั
่
บผิ ดชอบ
ที่เหมาะสม เพื่อให้องค์กรบรรลุวตั ถุประสงค์ ภายใต้การกากับดูแล (oversight) ของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้มมี ติอนุมตั กิ ารปรับปรุงโครงสร้างองค์กรทีเ่ หมาะสมทัง้ ทางธุรกิจและกฎหมาย โดยมีการ
จัดสายงาน หน่วยงานในการบังคับบัญชา อานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบตามทีก่ าหนดในเอกสาร Function Description
และ Job Description โดยให้มกี ารทบทวนเอกสารดังกล่าวทุกครัง้ ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงโครงสร้าง มีการแบ่งแยกหน้าที่ ที่
สาคัญระหว่างการประกอบธุรกิจการบินและหน่ วยธุรกิจ อย่างไรก็ตาม ยังมีบางหน่ วยงานทีม่ กี ารปรับโครงสร้างหน่ วยงาน
แล้ว และอยู่ระหว่างการปรับปรุงหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ (Function Description) และปรับปรุงคาบรรยายลักษณะงาน (Job
Description) ให้เป็ นไปตามโครงสร้างใหม่ นอกจากนี้ ยังมีฝา่ ยความปลอดภัย ความมันคง
่ และมาตรฐานการบิน มีหน้าทีใ่ น
การวางแผน กาหนดนโยบายและบริหารจัดการในระดับ Corporate เพื่อให้บริษทั ฯ มีมาตรฐานความปลอดภัยด้านการบิน มี
กองกากับกิจกรรมองค์กรและธุรการ ทาหน้าที่เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และเป็ นศูนย์กลางในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้าน
Compliance เพื่อ ใช้เ ป็ น ระบบสอบทานการปฏิบตั ิง านด้า นต่ า งๆ ให้สอดคล้อ งและเป็ น ไปตามกฎหมาย กฎ ระเบีย บ
ข้อบังคับ และมาตรฐานสากล ทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจการบินและธุรกิจด้านอื่นๆ มีสานักงานการตรวจการองค์กร ทาหน้าทีร่ บั
ข้อร้องเรียนและดาเนินการเกีย่ วกับเรื่องการทุจริตและประพฤติมชิ อบ รวมถึงมีสานักงานการตรวจสอบภายใน ซึง่ มีสายการ
บังคับบัญชาขึน้ ตรงต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ เพื่อให้ผตู้ รวจสอบภายในสามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้อย่างเป็ นอิสระและเทีย่ งธรรม
4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งมันในการจู
่
งใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรูค้ วามสามารถ
บริษัทฯ มีกระบวนการ/วิธีการในการสรรหาบุคลากรที่เป็ นไปตามข้อกาหนดตาม พ.ร.บ. คุณสมบัติมาตรฐาน
สาหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และระเบียบบริษทั ฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล โดยมีการกาหนด
เกณฑ์ คุณสมบัตใิ นการสรรหาเพื่อให้ได้บุคลากรทีม่ คี วามรู้ ความสามารถตรงตามตาแหน่งงาน รวมทัง้ มีกระบวนการ/วิธกี าร
ในการวัด และประเมิน ผลบุ ค ลากรประจ าปี ซึ่ง บริษัท ฯ ได้ป รับ ปรุ ง วิธีก ารประเมิน ผลการปฏิบ ัติง าน (Performance
Management/PM) แทนการประเมินผลแบบเดิม (Performance Appraisal/PA) โดยปรับเปลีย่ นกรอบน้ าหนักการประเมินผลฯ
มีการกาหนดมาตรฐานตัวชีว้ ดั กับเป้าหมายและเกณฑ์วดั ผล ทีเ่ ชื่อมโยงสูก่ ารจ่ายค่าตอบแทนทีเ่ ป็ นธรรม การจ่ายเงินพิเศษ
(Incentive) เพื่อให้เป็ นมาตรฐานเดียวกันทัง้ องค์กร ซึง่ จะส่งผลต่อขวัญและกาลังใจให้กบั พนักงานต่อไป
นอกจากนี้ ยังมี Competency Model ซึง่ ประกอบด้วย Core, Managerial และ Functional Competency ในทุก
ตาแหน่ งงาน โดยนา Competency มาใช้ประเมินผลการปฏิบตั งิ านกับพนักงานทุกระดับ และนามาหา Competency Gap
เพื่อพัฒนา Individual Development Plan/IDP ต่อไป มีนโยบายในการสร้างแรงจูงใจเพื่อรักษาบุคลากร เช่น ส่งเสริมการ
พัฒนาศักยภาพในกลุ่มพนักงานทีม่ ศี กั ยภาพสูง (THAI Talent Management) เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็ นผูน้ าและ
ผู้เชี่ยวชาญในอนาคต และสามารถทดแทนผู้บริหารที่จะเกษียณอายุได้ในระยะยาว ซึ่งรวมถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร การทางานเชิงธุรกิจแบบ THAI Spirit ปลูกฝงั คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และจิตสานึกทีด่ ใี ห้กบั พนักงาน ส่งเสริม
ให้มคี วามรักและความผูกพันในองค์กร
ทัง้ นี้ ในปี 2558 บริษัทฯ ดาเนินงานตามแผนปฏิรูปฯ มีการปรับปรุงประสิทธิภาพ โดยการปรับปรุงโครงสร้าง
องค์กร ปรับลดเส้นทางบินที่ขาดทุน ซึ่งการดาเนินการดังกล่าวส่งผลให้มจี านวนบุคลากรส่วนเกิน บริษทั ฯ จึงได้จดั ทา

ส่วนที่ 2-11 หน้าที่ 2

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

โครงการร่วมใจจากองค์กร (MSP) และ Golden Handshake และมีการปรับขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน (Reprocess) เพื่อให้งาน
บรรลุวตั ถุประสงค์
5. องค์กรกาหนดให้ บุคลากรมี ห น้ าที่ และความรับผิ ดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้ บ รรลุ ตาม
วัตถุประสงค์ขององค์กร
เพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่า บริษทั ฯ จะสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร จึง กาหนดให้บุคลากรมีหน้าที่ และความ
รับผิดชอบในการควบคุมภายใน โดยจัด ให้มีนโยบายควบคุมภายใน ซึ่งเป็ นกระบวนการสื่อสารเชิงบังคับ กาหนด ให้
ผูบ้ ริหารและพนักงานใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั งิ านให้ได้ตามเป้าหมายโดยผ่านกระบวนการทางานทีไ่ ด้จดั วางไว้อย่าง
เหมาะสม และกาหนดตัวชีว้ ดั (KPI) ซึง่ ถ่ายทอดเป้าหมายของแต่ละสายงานไปยังพนักงานตามลาดับชัน้ ในขณะเดียวกัน
บริษทั ฯ พยายามรักษาสมดุลโดยไม่สร้างแรงกดดันให้กบั พนักงาน และมีการสร้างแรงจูงใจด้วยการเชื่อมโยงผลการประเมิน
กับการพิจารณาความดีความชอบเพื่อขึน้ เงินเดือนประจาปี และการให้เงินเพิม่ พิเศษ (Incentive)

การประเมิ นความเสี่ยง
6. องค์กรกาหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมิ นความเสี่ยงต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร
บริษัทฯ ได้กาหนดวัตถุประสงค์ในการดาเนินงาน โดยมุ่งเน้นความปลอดภัย และการให้บริการที่ดเี ลิศแก่ลูกค้า
ภายใต้วสิ ยั ทัศน์ “First Choice Carrier with Touches of THAI” ซึง่ เน้นการให้บริการแก่ผโู้ ดยสาร/ลูกค้าอย่างดีเลิศด้วย
เสน่ หค์ วามเป็ นไทยทีล่ ูกค้าเลือกเป็ นอันดับแรก และด้านความปลอดภัยจะต้องเป็ นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐานการบิน
สากล ทัง้ นี้ ตามทีบ่ ริษทั ฯ อยู่ระหว่างการดาเนินการตามแผนปฏิรูป ซึง่ มี เป้าหมายหลักคือการเป็ นองค์กรแห่งโอกาส เป็ น
ความภาคภูมใิ จและสง่างามในฐานะสายการบินแห่งชาติ และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว ในปี 2558 บริษัทฯ ได้เริ่ม
ดาเนินการตามวัตถุประสงค์แรกคือ "หยุดการขาดทุน" (Stop the Bleeding) ซึ่งประกอบด้วย 6 กลยุทธ์หลักและ 21
โครงการ จากนัน้ จะดาเนินการต่อไปในอีก 2 วัตถุประสงค์ ได้แก่ "สร้างความแข็งแกร่งในการแข่งขัน" (Strength Building)
และ "เติบโตอย่างมีกาไรในระยะยาว" (Sustainable Growth)
7. องค์กรระบุแ ละวิ เ คราะห์ความเสี่ ยงทุ กประเภทที่ อาจกระทบต่ อการบรรลุ ว ตั ถุประสงค์ไว้ อย่ า ง
ครอบคลุมทัวทั
่ ง้ องค์กร
บริษัทฯ โดยฝ่ายบริหารความเสีย่ งร่วมกับฝ่ายบริหาร ได้มกี ารวิเคราะห์ปจั จัยเสี่ยงในด้านต่างๆ ทัง้ จากปจั จัย
ภายนอก เช่น ภาวการณ์แข่งขันในธุรกิจการบิน เศรษฐกิจและการเมืองทัง้ ของโลกและภูมภิ าค การก่อการร้าย ภัยพิบตั แิ ละ
โรคระบาด และจากปจั จัยภายใน เช่น ประสิทธิภาพของกระบวนการทางานและการบริหารจัดการ โดยได้ระบุความเสีย่ งใน
ด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้านการดาเนินงาน ด้านการเงิน และด้านมาตรฐานและกฎระเบียบ รวมถึงสายงานต่างๆ ได้มี
การบริหารความเสีย่ งในหน่วยงาน ตามคู่มอื บริหารความเสีย่ งของบริษทั ฯ และมีการจัดทาดัชนีชว้ี ดั ความเสีย่ งทีส่ าคัญ (Key
Risk Indicator/KRI ) หากระดับคะแนนของความเสีย่ งเข้าสู่ Trigger และ Threshold จะมีการทบทวนมาตรการการควบคุม
และจัดทาแผนงานรองรับ นอกจากนี้ ยังมีการระบุความเสีย่ งในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับโครงการทัง้ 21 โครงการในแผนปฏิรูปฯ
โดยได้ดาเนินการบริหารความเสีย่ งตามกรอบการบริหารความเสีย่ งของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ การบริหารความเสีย่ งของบริษทั ฯ อยู่
ภายใต้การกากับดูแลของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ซึง่ ได้รบั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษทั ฯ
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8. องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสที่ จะเกิ ดการทุจริ ต ในการประเมิ นความเสี่ยงที่ จะบรรลุวตั ถุประสงค์ของ
องค์กร
บริษทั ฯ มีนโยบายการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมชิ อบ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และเป็ นธรรม มีความซื่อสัตย์
สุจริตในการปฏิบตั งิ าน รวมถึงได้มกี ารประเมินความเสีย่ งเรื่อง บริษทั ฯ อาจได้รบั ความเสียหายจาก Fraud Risk โดยบรรจุ
เป็ นความเสีย่ งระดับองค์กร และระดับฝ่าย เพื่อให้ทุกหน่ วยงานมีการประเมินความเสีย่ งด้านการทุจริตและประพฤติมชิ อบ
นอกจากนี้ สานักงานตรวจการองค์กรร่วมกับฝ่ายฝึ กอบรมบุคลากร ได้จดั บรรยายรณรงค์ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบให้กบั พนักงานในหน่วยงานต่างๆ เพื่อส่งเสริมและปลูกจิตสานึกให้พนักงานตระหนักและพึงระวังในการปฏิบตั ทิ เ่ี ป็ นการ
ขัดต่อกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ และระเบียบบริษทั ฯ ซึง่ เป็ นการกระทาผิดจากการปฏิบตั งิ านโดยรูเ้ ท่าไม่ถงึ การณ์ อีกทัง้ ได้
จัดตัง้ สมาชิกเครือข่าย "TG รวมพลังป้องกันภัยทุจริต" โดยมีพนักงานจากหน่วยงานต่างๆในบริษทั ฯ เข้าร่วมเป็ นสมาชิกและ
มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง สอดส่องดูแลการกระทาทุจริตและประพฤติมชิ อบ อันจะนามาซึง่ ประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ ใน
การสร้างบุคคลต้นแบบทีม่ คี วามซื่อสัตย์สจุ ริตในการปฏิบตั งิ านอย่างยังยื
่ นต่อไป
9. องค์กรสามารถระบุและประเมิ นความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน
บริษทั ฯ ได้นาปจั จัยต่างๆ ทัง้ ภายในและภายนอกบริษทั ฯ ทีม่ ผี ลกระทบต่อการดาเนินงาน มาประเมินและวิเคราะห์
ความเปลีย่ นแปลง เพื่อระบุเป็ นความเสีย่ งระดับองค์กรและระดับฝา่ ย โดยปจั จัยทีน่ ามาพิจารณา อาทิเช่น การขยายตัวของ
สายการบินต้นทุนต่า การก่อการร้าย ภัยพิบตั แิ ละโรคระบาด การเปลีย่ นแปลงด้านกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับต่างๆ เป็ น
ต้น โดยมี การติดตามความคืบหน้าในการบริหารความเสีย่ งอย่างสม่าเสมอ รวมถึงได้ประสานกับหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้องใน
การจัดทาแผนเพื่อควบคุมความเสีย่ งให้อยู่ในระดับทีย่ อมรับได้

กิ จกรรมการควบคุม
10. องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ ช่วยลดความเสี่ยงที่ จะไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กรให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้
บริษทั ฯ มีมาตรการควบคุม ที่ช่วยลดความเสีย่ งทีจ่ ะทาให้องค์กรไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ โดยมีการกาหนดนโยบาย
จัดทาคู่มอื การปฏิบตั งิ าน และระเบียบปฏิบตั ติ ่างๆ สาหรับกิจกรรมทีส่ าคัญของบริษทั ฯ เช่น ระเบียบบริษทั ฯ ว่าด้วยอานาจ
อนุ มตั ทิ างการเงิน ระเบียบบริษทั ฯ ว่าด้วยการจัดซือ้ จัดจ้าง เป็ นต้น และจัดทามาตรการเพื่อควบคุมความเสีย่ งของแต่ละ
หน่วยงาน โดยพิจารณาจากความซับซ้อนของงาน และลักษณะงาน อาทิ การควบคุมเชิงป้องกัน/ลดความเสีย่ ง (Reduction)
ในด้านสารสนเทศ ซึง่ มีการควบคุมสิทธิการเข้าถึงข้อมูล โดยการอนุ มตั สิ ทิ ธิเฉพาะบุคคลทีม่ หี น้าทีร่ บั ผิดชอบ และผูบ้ งั คับ
บัญชาจะต้องแจ้งยกเลิกสิทธิเมื่อพนักงานพ้นจากหน้าทีค่ วามรับผิดชอบนัน้ แล้ว เพื่อเป็ นการควบคุม/ป้องกันมิให้เกิดความ
เสีย่ งจากการดาเนินการโดยผูท้ ไ่ี ม่มสี ่วนเกีย่ วข้อง นอกจากนี้ยงั มีการระบุกจิ กรรมและกรอบเวลาในการดาเนินการควบคุม
ความเสีย่ ง โดยคานึงถึงสภาพแวดล้อม ขอบเขตการดาเนินงาน ปจั จัยเกีย่ วข้องอื่นๆ รวมทัง้ มีการจัดทา ทบทวน ปรับปรุง
ระเบียบ วิธปี ฏิบตั ติ ่างๆ เพื่อลดความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ ให้อยู่ในระดับทีย่ อมรับได้
11. องค์กรเลือกและพัฒนากิ จกรรมการควบคุมทัวไปด้
่
วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุ
วัตถุประสงค์
บริษัทฯ ได้นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาช่วยสนับสนุ น เพื่อช่วยให้บริษัทฯ บรรลุวตั ถุประสงค์ โดยมีการ
ทบทวนและจัดทาสถาปตั ยกรรมโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและ
เทคโนโลยีทเ่ี ปลีย่ นแปลงไป มีการจัดทาแผนแม่บท IT เพื่อจัดลาดับความสาคัญของการลงทุนเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ
ของบริษทั ฯ โดยมีการทบทวนทุกปี เพื่อให้สอดคล้องและเป็ นไปในทิศทางเดียวกับกลยุทธ์บริษทั ฯ รวมถึงได้กาหนดให้มกี าร
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ควบคุมกระบวนการได้มา การพัฒนาและบารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยจัดทาเป็ นคู่มอื บริหารจัดการโครงการ
(Project Management Handbook) ตลอดจนมีนโยบายและมาตรการการรักษาความมันคงปลอดภั
่
ยด้านสารสนเทศ
(Security Policy & Standard) โดยอ้างอิงกรอบมาตรฐาน ISO27001 และกาหนดให้ทุกหน่ วยงานต้องถือปฏิบตั ิ โดย
ออกเป็ นคาสังบริ
่ ษัทฯ เพื่อใช้เป็ นกรอบในการควบคุมโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ ให้เป็ น
มาตรฐาน ง่ายต่อการปรับเปลีย่ นและบารุงรักษา และเกิดความมันคงปลอดภั
่
ย
12. องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้กาหนดสิ่ งที่คาดหวังและขัน้ ตอนการปฏิ บตั ิ
เพื่อให้นโยบายที่กาหนดไว้นัน้ สามารถนาไปสู่การปฏิ บตั ิ ได้
บริษทั ฯ ได้นากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของหน่ วยงาน/องค์กรภายนอกทีเ่ กีย่ วข้ องกับธุรกิจการบิน ทัง้ ของ
ภาครัฐและองค์กรต่างๆ ทัง้ ในและต่างประเทศ มาประมวลและจัดทาเป็ นนโยบาย ระเบียบปฏิบตั ิ และคู่มอื การปฏิบตั งิ าน ทัง้
ทีเ่ ป็ นลายลักษณ์อกั ษรและทีเ่ ป็ น Electronic File และเพื่อให้นโยบาย ระเบียบปฏิบตั แิ ละคู่มอื ต่างๆ สามารถนาไปสู่การ
ปฏิบตั ไิ ด้ บริษทั ฯ จึงได้กาหนดให้ผบู้ ริหารมีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ ในการนานโยบายและแผนงานด้านต่างๆ ไปสู่การ
ปฏิบตั ิ โดยบรรจุไว้ในแผนงานของฝ่าย คารับรองการปฏิบตั หิ น้าที่ ข้อตกลงการให้บริการ และมติการประชุม โดยมีการสัง่
การและมอบหมายการปฏิบตั ิตามสายการบังคับบัญชา โดยมี บุคลากรซึง่ ได้มกี ารกาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบไว้ใน
Job Description อย่างเหมาะสม มีการกาหนดกรอบเวลาทีช่ ดั เจนและมีหวั หน้างานกากับดูแล ติดตามผลอย่างใกล้ชดิ ทัง้
จากการประชุมและเอกสาร หากพบข้อผิดพลาดจะทาการแก้ไขในทันทีเพื่อให้งานสาเร็จตามเป้าหมาย นอกจากนี้ผูบ้ ริหาร
หัวหน้างาน ได้ตดิ ตามและกากับดูแลการปฏิบตั ิงานของพนักงานให้เป็ นไปตามกฎ ระเบียบ และคาสังต่
่ างๆ รวมถึงการ
ทบทวนและปรับปรุงแก้ไขนโยบายและระเบียบปฏิบตั ติ ่างๆ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ทัง้ นี้ เป็ นไปตามนโยบายการกากับ
ดูแลการปฏิบตั ติ ามกฎหมายและกฎระเบียบของบริษทั ฯ

สารสนเทศและการสื่อสาร
13. องค์กรมีข้อมูลที่ เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดาเนิ นไปได้
ตามที่กาหนดไว้
บริษทั ฯ มีการนาข้อมูลทีต่ อ้ งการใช้ในการดาเนินงาน ทัง้ ข้อมูลจากภายในและภายนอก ได้แก่ ข้อมูลด้านกฎหมาย
กฎ ระเบียบ ข้อกาหนด ข้อมูลการปฏิบตั ิงาน ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบิน โดยนามาศึก ษา วิเคราะห์ พิจารณา
กลันกรอง
่
และเปรียบเทียบอย่างเป็ นระบบ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เพื่อรองรับการจัดเก็บ ค้นหาข้อมูล และรองรับ
การปฏิบตั ิงาน อีกทัง้ มีการพัฒนาระบบให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงของข้อมูล และเทคโนโลยี อาทิ การพัฒนาระบบ Data
Warehouse ในการเก็บข้อมูลลูกค้าเพื่อนาไปพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์และการบริการ มีการนาระบบ SAP มา
ใช้เพื่อ เพิ่มประสิท ธิภาพในการปฏิบ ัติงาน และเชื่อมโยงกิจกรรมต่ างๆ ในองค์กร เพื่อ ช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูลในการ
พิจารณาได้เป็ นอย่างดี
14. องค์กรสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิ ดชอบต่อการควบคุมภายใน
ที่จาเป็ นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในดาเนิ นไปได้ตามที่วางไว้
บริษทั ฯ มีระบบสารสนเทศ และกระบวนการสื่อสารข้อมูลภายในอย่างเพียงพอ และมีประสิทธิ ภาพ มีช่องทางใน
การสื่อ สารทัง้ ภายในฝ่าย และระหว่างฝ่าย เพื่อให้พ นักงาน และผู้บริหารได้ร ับทราบ และสามารถเข้าถึงข้อมูล ในการ
ปฏิบตั งิ าน ข่าวสารที่จาเป็ น ได้อย่างรวดเร็วผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การประชุม เอกสาร e-mail Intranet ของบริษัทฯ
ประกาศเสียงตามสาย ตลอดจน Mobile Application โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในปี 2558 มีการสือ่ สารความคืบหน้าของแผนปฏิรูป
องค์กร เพื่อให้พนักงานรับทราบอย่างทัวถึ
่ ง นอกจากนี้ ยังมีค่มู อื งานสารบรรณและข้อมูลข่าวสารลับในการกาหนดระดับชัน้
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ความลับของข้อมูลในบริษทั ฯ รวมถึงการจัดทารายงานข้อมูลทีส่ าคัญถึงคณะกรรมการบริษทั ฯ อย่างสม่าเสมอ เช่น รายงาน
ทางการเงิน การเปิ ดเผยข้อมูลประกอบงบการเงิน นโยบายการบัญชีและประมาณการที่สาคัญ รวมทัง้ ข้อสังเกตจากการ
ตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของผูส้ อบบัญชี รายงานสภาพคล่องทางการเงินและสถานะหนี้ของบริษทั ฯ รายงานผลการ
ดาเนินงานของบริษัทร่วมและบริษัทย่อย เป็ นต้น นอกจากที่กล่าวมาแล้ว บริษัทฯ ได้จดั ให้มีช่องทางสาหรับพนักงาน
สามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกีย่ วกับการทุจริตและประพฤติมชิ อบภายในบริษทั ฯ (นโยบาย Whistle Blower) ตามระเบียบ
บริษทั ฯ ว่าด้วยการร้องเรียนเกีย่ วกับการทุจริตหรือการไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คาสังบริ
่ ษทั ฯ หรือธรร
มาภิบาล หรือจริยธรรม ตามประมวลธรรมาภิบาลและจริยธรรม
15. องค์กรได้สื่อสารกับหน่ วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน
บริษัทฯ ได้จดั ทารายงานประจาปี เผยแพร่ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกราย และเผยแพร่ทาง Website ของบริษัทฯ ฝ่าย
ภาพลักษณ์และสือ่ สารองค์กร ได้ประชาสัมพันธ์ขา่ วสารของบริษทั ฯ ผ่านทางสือ่ ต่างๆ รวมถึง Mobile Application ตลอดจน
จัดให้มชี ่องทางในการร้องเรียน/สือ่ สารข้อมูลจากลูกค้า สายการบินลูกค้า และองค์กร/หน่ วยงานภายนอก เช่น Department
of Civil Aviation และ/หรือ Authority ต่างๆ ของแต่ละประเทศทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั กิ ารบินโดยผ่านทางจดหมาย e-mail
หรือ แบบฟอร์ม Customer Relation ถึงผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั ฯ นอกจากนี้มกี ารจัดทาแบบสารวจความพึงพอใจของ
ลูกค้า เพื่อรับฟงั ปญั หาและข้อร้องเรียนทีเ่ กิดจากการให้บริการ รวมถึงการรับข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาปรับปรุงการให้บริการ
ให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ ตลอดจนมีการติดต่อสื่อสารเพื่อรับนโยบายจากหน่ วยราชการ และกระทรวงต่างๆ รวมถึงการ
จัดทารายงานเพื่อเสนอต่อหน่ วยราชการที่เกีย่ วข้อง นอกจากนี้มกี ารเปิ ดโอกาสให้ บุคคลภายนอกสามารถแจ้งข้อมูล หรือ
เบาะแสเกีย่ วกับการฉ้อฉลหรือทุจริตมายังกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่โดยตรง โดยผ่านทางเอกสาร หรือ e-mail

การติ ดตามประเมิ นผล
16. องค์กรติ ดตามและประเมิ นผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่าการควบคุมภายในยังดาเนิ นไป
อย่างครบถ้วน เหมาะสม
บริษัท ฯ มีก ารติด ตามประเมิน ผลการควบคุ ม ภายใน โดยผู้บ ริห ารทุ ก ระดับ รับ ทราบ และตระหนัก ถึง ความ
รับผิดชอบทีม่ ตี ่อการติดตามผลการปฏิบตั งิ านให้เป็ นไปตามแผนงานและเป้าหมายทีก่ าหนด เช่น จัดให้มกี ารประชุมภายใน
ฝ่ายเพื่อติดตามผลการปฏิบตั ิงานให้บรรลุเป้าหมายตามดัชนีช้วี ดั ผลการปฏิบตั ิงาน (KPI) มีการจัดทารายงานผลการ
ปฏิบตั งิ านเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน หรืองบประมาณ เสนอต่อผูบ้ ริหารเพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขให้เป็ นไป
ตามเป้าหมายอย่างสม่าเสมอ ทุกฝ่ายมีการประเมินการควบคุมภายใน และจัดทารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เป็ นประจาทุกปี มีการสอบทานและประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในของหน่ วยงาน
ต่างๆ โดยผูต้ รวจสอบภายในจากสานักงานการตรวจสอบภายในของบริษทั ฯ ตามแผนการตรวจสอบประจาปี อีกทัง้ ยังมี
ฝา่ ยความปลอดภัย ความมันคง
่
และมาตรฐานการบิน ทาการตรวจสอบด้านปฏิบตั กิ าร เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าทุกหน่ วยงานมีการ
ปฏิบตั ติ ามกฎ ระเบียบ ข้อกาหนดตามมาตรฐานสากล นอกจากนี้ ยังมีผตู้ รวจสอบจากหน่ วยงานภายนอก เช่น สานักงาน
ตรวจเงินแผ่นดิน (สตง), สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.), IATA Operational Safety Audit (IOSA),
EASA, FAA, และองค์การมาตรฐานสากล (ISO) ต่างๆ เป็ นต้น ซึง่ ผูบ้ ริหารได้ให้ความสาคัญและมีการพิจารณาเพื่อปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะของผูต้ รวจสอบดังกล่าว
ทัง้ นี้ปี 2558 บริษทั ฯ ยังได้รบั ผลกระทบจากการทีป่ ระเทศไทยถูกลดอันดับความน่ าเชื่อถือในด้านการกากับดูแล
การบินพลเรือน จากองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) และสานักงานบริหารการบินแห่งสหรัฐอเมริกา (FAA)
ซึง่ ส่งผลให้หน่วยงานทีก่ ากับดูแลด้านการบินพลเรือนของประเทศต่างๆ ทาการตรวจสอบเทีย่ วบินของบริษทั ฯ มากขึน้ แต่
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บริษทั ฯ ยังรักษามาตรฐานความปลอดภัยในระดับสากลมาได้โดยตลอด เห็นได้ จากการทีเ่ ทีย่ วบินต่างๆ ของบริษทั ฯ ผ่าน
การตรวจสอบจากหน่ วยงานกากับดูแลของแต่ละประเทศ นอกจากนี้ องค์การความปลอดภัยด้านการบินแห่งสหภาพยุโรป
(EASA) ได้ออกใบอนุ ญาต EU TCO (Third Country Operator) ให้การบินไทยเป็ นสายการบินของประเทศนอกสหภาพ
ยุโรปทีส่ ามารถทาการบินเข้าน่านฟ้ากลุ่มประเทศสหภาพยุโรปต่อไปได้
17. องค์กรประเมิ นและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รบั ผิดชอบ
บริษัท ฯ โดยส านั ก งานการตรวจสอบภายใน ได้ก าหนดแนวทางการจัด ท ารายงานผลการตรวจสอบ และ
ข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไขปรับปรุง รวมทัง้ ติดตามผลการดาเนินการตามข้อเสนอแนะ นาเสนอต่อผู้บริหารหน่ วยรับตรวจ
และผู้บริหารระดับสูงที่เกีย่ วข้องเพื่อรับทราบและดาเนินการตามข้อเสนอแนะ โดยสานักงานการตรวจสอบภายใน มีการ
ติดตามความคืบหน้าการดาเนินการตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบทุกประเด็นจนกว่าจะมีการดาเนิ นการแล้ว
เสร็จครบถ้วน รวมถึงสรุปผลความคืบหน้า นาเสนอต่อกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่และคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส
เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ามีการนาข้อเสนอแนะไปปฏิบตั อิ ย่างมีประสิทธิผล นอกจากนี้ในกรณีทพ่ี บหรือมีขอ้ สงสัยว่ามีรายการหรือการ
กระทาทีอ่ าจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ อย่างร้ายแรง เช่น การขัดแย้งทางผลประโยชน์ การ
ทุจริต มีสงิ่ ผิดปกติหรือความบกพร่องที่สาคัญในระบบการควบคุมภายใน หรือมีการฝ่าฝื นกฎ ระเบียบ เป็ นต้น หัวหน้ า
สานักงานการตรวจสอบภายในจะรายงานต่อกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ และคณะกรรมการตรวจสอบทันที
ทัง้ นี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ พิเศษที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีกรรมการอิสระ
ทัง้ 7 ท่าน ซึง่ รวมกรรมการตรวจสอบจานวน 3 ท่านด้วยแล้วเข้าร่วมประชุมด้วย สรุปได้ว่าระบบการควบคุมภายในของ
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 สาหรับ ปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ดังนี้
นิ ติ บคุ คล/บริ ษทั
ที่อาจมี
ความขัดแย้ง

กระทรวงการคลัง

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2558

1. กระทรวงการคลังกูเ้ งินจาก
 กระทรวงการคลังเป็นผูถ้ อื หุน้
สถาบันการเงินต่างประเทศให้
รายใหญ่ของบริษทั ฯ โดยถือหุน้
บริษทั ฯ กูต้ ่อ ประกอบด้วย
ประมาณร้อยละ 51.03
 กรรมการของบริษทั ฯ ได้แก่
 เงินกูย้ มื ระยะยาว
นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ดารง
ซึง่ ยังคงมียอดคงค้างและ
ตาแหน่งปลัดกระทรวงการคลัง
ดอกเบีย้ จ่ายดังนี้
จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2558
- เงินกูย้ มื ระยะยาวคงค้าง
และนายสมชัย สัจจพงษ์ ดารง
- ดอกเบีย้ จ่าย
ตาแหน่งปลัดกระทรวงการคลัง
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2558
 เงินกูย้ มื ระยะสัน้
นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์
ซึง่ ยังคงมียอดคงค้าง และ
ดารงตาแหน่งรองปลัด
ดอกเบีย้ จ่ายดังนี้
กระทรวงการคลัง จนถึงวันที่
- เงินกูย้ มื ระยะสัน้ คงค้าง
30 กันยายน 2558
- ดอกเบีย้ จ่าย

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2557
การกาหนดราคา/เงือ่ นไขและอัตราดอกเบีย้ เป็นไปตามปกติ
ของธุรกิจ ซึง่ เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการกาหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

15,258.20
351.85

15,471.25
382.73
การกาหนดราคา/เงือ่ นไขและอัตราดอกเบีย้ เป็นไปตามปกติ
ของธุรกิจ ซึง่ เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการกาหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

3,625.38
18.62

ส่วนที่ 2-12 หน้าที่ 1

0.00
0.00

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

นิ ติ บคุ คล/บริ ษทั
ที่อาจมี
ความขัดแย้ง

ธนาคารออมสิน

ความสัมพันธ์

แบบ 56-1

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2558

หมายเหตุ นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ 2. บริษทั ฯ มีรายการเช่าทีด่ นิ
จากทีร่ าชพัสดุ
ลาออกจากกรรมการของบริษทั ฯ
กระทรวงการคลัง ดังนี้
เมือ่ วันที่ 1 ตุลาคม 2558 นายสมชัย
- เช่าทีด่ นิ ราชพัสดุ จังหวัด
สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง
ระยอง
ได้รบั แต่งตัง้ เป็นกรรมการของ
- เช่าทีด่ นิ ราชพัสดุ จังหวัด
บริษทั ฯ ตัง้ แต่วนั ที่ 19 ตุลาคม 2558
ขอนแก่น
นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์
- เช่าทีด่ นิ ราชพัสดุ จังหวัด
รองปลัดกระทรวงการคลัง พ้นจาก
อุดรธานี
ตาแหน่งกรรมการของบริษทั ฯ เมือ่
- เช่าทีด่ นิ ราชพัสดุ จังหวัด
วันที่ 24 เมษายน 2558
สุราษฎร์ธานี
- เช่าทีด่ นิ ราชพัสดุ จังหวัด
กระบี่
3. บริษทั ฯ ขายบัตรโดยสาร
เครือ่ งบิน แก่
กระทรวงการคลัง
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี้คงค้าง
1. บริษทั ฯ ได้กเู้ งินจากธนาคาร
 กระทรวงการคลัง ซึง่ เป็นผูถ้ อื
ออมสิน ประกอบด้วย
หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ มี
อานาจควบคุมธนาคารออมสิน
 เงินกูย้ มื ระยะยาว
- ยอดเงินคงค้าง
- ดอกเบีย้ จ่าย

5.11

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2557
5.01

กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน
0.16
0.00

1.04
0.00
การกาหนดราคา/เงือ่ นไขและอัตราดอกเบีย้ เป็นไปตามปกติ
ของธุรกิจ ซึง่ เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการกาหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

0.00
5.52

ส่วนที่ 2-12 หน้าที่ 2

568.00
30.29

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

นิ ติ บคุ คล/บริ ษทั
ที่อาจมี
ความขัดแย้ง

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศ
ไทย

ความสัมพันธ์

แบบ 56-1

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

 กระทรวงการคลัง ซึง่ เป็นผูถ้ อื
หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ มี
อานาจควบคุมธนาคารอิสลาม
แห่งประเทศไทย

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2558

2. บริษทั ฯ ทาสัญญาวงเงินกู้
ประเภทเงินทุนหมุนเวียนกับ
ธนาคารออมสินจานวนเงิน
ไม่เกิน 7,000 ล้านบาท และ
ในปี 2558 มีการใช้วงเงิน
- ค่าธรรมเนียมวงเงินกู้
- ยอดเงินคงค้าง
- ดอกเบีย้ จ่าย
3. บริษทั ฯ ขายบัตรโดยสาร
เครือ่ งบิน ให้บริการเช่าพืน้ ที่
และบริการอืน่ ๆ แก่ธนาคาร
ออมสิน
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี้คงค้าง
บริษทั ฯ ได้กเู้ งินระยะสัน้ จาก
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
ซึง่ ยังคงมียอดคงค้างและผล
กาไรทีต่ อ้ งชาระดังนี้
 เงินกูร้ ะยะสัน้
- ยอดเงินคงค้าง
- การชาระผลกาไร

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2557
การกาหนดราคา/เงือ่ นไข/อัตราดอกเบีย้ /ค่าธรรมเนียมการใช้
วงเงินกูเ้ ป็นไปตามปกติของธุรกิจ ซึง่ เป็นไปในแนวทาง
เดียวกันกับการกาหนดให้กบั บุคคลหรือกิจการอืน่ ทีไ่ ม่
เกีย่ วข้องกัน

0.00
7,000.00
223.48

4.32
7,000.00
61.70
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

2.95
1.76

2.16
0.44
การกาหนดราคา/เงือ่ นไขและอัตราดอกเบีย้ เป็นไปตามปกติ
ของธุรกิจ ซึง่ เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการกาหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

0.00
17.18

ส่วนที่ 2-12 หน้าที่ 3

3,000.00
42.04

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

นิ ติ บคุ คล/บริ ษทั
ที่อาจมี
ความขัดแย้ง

ธนาคารเพือ่ การส่งออกและ
นาเข้าแห่งประเทศไทย

ความสัมพันธ์

แบบ 56-1

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

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

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2558

1. บริษทั ฯ ทาสัญญาวงเงินกู้
ประเภทเงินทุนหมุนเวียน
กับธนาคารเพือ่ การส่งออก
และนาเข้าแห่งประเทศไทย
จานวนเงิน 3,600 ล้านบาท
- ค่าธรรมเนียมวงเงินกู้
- ค่าธรรมเนียมวงเงินกูค้ า้ งจ่าย
2. บริษทั ฯ ขายบัตรโดยสาร
เครือ่ งบินแก่ธนาคารเพือ่
การส่งออกและนาเข้าแห่ง
ประเทศไทย
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี้คงค้าง

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2557
การกาหนดราคา/เงือ่ นไข/อัตราดอกเบีย้ /ค่าธรรมเนียมการใช้
วงเงินกูเ้ ป็นไปตามปกติของธุรกิจ ซึง่ เป็นไปในแนวทาง
เดียวกันกับการกาหนดให้กบั บุคคลหรือกิจการอืน่ ทีไ่ ม่
เกีย่ วข้องกัน

3.60
0.02

3.60
0.50
กาหนดราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

0.05
0.00

ส่วนที่ 2-12 หน้าที่ 4

1.12
0.00

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

นิ ติ บคุ คล/บริ ษทั
ที่อาจมี
ความขัดแย้ง

ธนาคารกรุงไทย จากัด
(มหาชน)

ความสัมพันธ์

แบบ 56-1

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2558

 กระทรวงการคลังซึง่ เป็นผูถ้ อื หุน้ 1. บริษทั ฯ ทาสัญญาวงเงินกู้
ประเภทเงินทุนหมุนเวียนกับ
รายใหญ่ของบริษทั ฯ เป็นผู้
ธนาคารกรุงไทย จากัด
ควบคุมธนาคารกรุงไทย จากัด
(มหาชน) จานวนเงิน 3,000
(มหาชน) โดยผ่านทางธนาคาร
ล้านบาท ในปี 2558 มีการ
แห่งประเทศไทยและกองทุน
เบิกและใช้คนื วงเงิน
ฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
- ค่าธรรมเนียมวงเงินกู้
การเงิน
- ยอดเงินกูค้ งค้าง
- ดอกเบีย้ จ่าย
2. บริษทั ฯ ขายบริการให้เช่า
 กรรมการของบริษทั ฯ ได้แก่
สานักงาน ตู้ ATM ค่าน้า-ไฟ
นายอารีพงษ์ ภู่ชอุ่ม เป็น
และ Lease line แก่
ประธานกรรมการของ
ธนาคารกรุงไทย จากัด
ธนาคารกรุงไทย จากัด
(มหาชน)
(มหาชน) จนถึงเดือนตุลาคม
- ยอดรายได้รวม
2558 และนายสมชัย สัจจพงษ์
- ยอดลูกหนี้คงค้าง
เป็นประธานกรรมการของ
ธนาคารกรุงไทย จากัด
(มหาชน) เมือ่ วันที่ 17
พฤศจิกายน 2558

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2557
การกาหนดราคา/เงือ่ นไข/อัตราดอกเบีย้ /ค่าธรรมเนียมการใช้
วงเงินกูเ้ ป็นไปตามปกติของธุรกิจ ซึง่ เป็นไปในแนวทาง
เดียวกันกับการกาหนดให้กบั บุคคลหรือกิจการอืน่ ทีไ่ ม่
เกีย่ วข้องกัน

2.01
0.00
81.19

0.00
3,000.00
37.58
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

5.91
0.06

ส่วนที่ 2-12 หน้าที่ 5

2.76
0.27

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

นิ ติ บคุ คล/บริ ษทั
ที่อาจมี
ความขัดแย้ง

บริษทั ไปรษณียไ์ ทย จากัด

ความสัมพันธ์

แบบ 56-1

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

 กระทรวงการคลังเป็นผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ของบริษทั ไปรษณีย์
ไทย จากัด และของบริษทั ฯ
 กรรมการของบริษทั ฯ ได้แก่
นายรัฐพล ภักดีภมู ิ เป็นกรรมการ
ของบริษทั ไปรษณียไ์ ทย จากัด

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2558

3. บริษทั ฯ ซื้อบริการรับ-ส่ง
เงินสดของบริษทั ฯ และจ่าย
ค่าธรรมเนียมธนาคารให้กบั
ธนาคารกรุงไทย จากัด
(มหาชน)
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง
1. บริษทั ฯ ซื้อบริการฝากส่ง
ไปรษณียใ์ นประเทศและ
ต่างประเทศ และซือ้ อุปกรณ์
ไปรษณีย์ จากบริษทั
ไปรษณียไ์ ทย จากัด
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง
2. บริษทั ฯ ขายบัตรโดยสาร
เครือ่ งบิน แก่บริษทั ไปรษณีย์
ไทย จากัด
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี้คงค้าง

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2557
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน และเป็นไปตามราคา
ตลาด

0.50
0.01

0.00
0.00
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน และเป็นไปตามราคา
ตลาด

6.66
0.08

14.80
0.08
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

4.60
0.89

ส่วนที่ 2-12 หน้าที่ 6

5.54
0.91

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

นิ ติ บคุ คล/บริ ษทั
ที่อาจมี
ความขัดแย้ง

การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย

ความสัมพันธ์

แบบ 56-1

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2558

 กระทรวงการคลังซึง่ เป็นผูถ้ อื หุน้ 1. บริษทั ฯ จ่ายค่า commission
ในการจาหน่ายบัตร
รายใหญ่ของบริษทั ฯ มีอานาจ
โดยสารของบริษทั ฯ ในอัตรา
ควบคุมการท่องเทีย่ วแห่ง
ร้อยละ 5 แก่การท่องเทีย่ ว
ประเทศไทย
แห่งประเทศไทย
 กรรมการของบริษทั ฯ ได้แก่
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ ์ เป็น
- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง
กรรมการของการท่องเทีย่ วแห่ง
ประเทศไทย
2. บริษทั ฯ ขายบัตรโดยสาร
หมายเหตุ นางสร้อยทิพย์
เครือ่ งบิน และให้เช่า
ไตรสุทธิ ์ ลาออกจากตาแหน่ง
สานักงานสาขาทีจ่ งั หวัดตรัง
กรรมการบริษทั ฯ โดยมีผลตัง้ แต่
แก่การท่องเทีย่ วแห่งประเทศ
วันที่ 1 ตุลาคม 2558
ไทย
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี้คงค้าง

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2557
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน และเป็นไปตามราคา
ตลาด

1.08
0.83

1.72
0.51
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

64.76
8.11

ส่วนที่ 2-12 หน้าที่ 7

76.92
8.60

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

นิ ติ บคุ คล/บริ ษทั
ที่อาจมี
ความขัดแย้ง

บริษทั ปตท. จากัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์

แบบ 56-1

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2558

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 และ
2. บริษทั ฯ ขายบัตรโดยสาร
นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์
เครือ่ งบิน และให้บริการสอบ
เป็นกรรมการของบริษทั ปตท.
เทียบเครือ่ งมือวัด (AC
จากัด (มหาชน)
Dielectric Tester) แก่บริษทั
ปตท. จากัด (มหาชน)
หมายเหตุ นายรังสรรค์
- ยอดรายได้รวม
ศรีวรศาสตร์ ลาออกจากตาแหน่ง
- ยอดลูกหนี้คงค้าง
กรรมการบริษทั ฯ โดยมีผลตัง้ แต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2558

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2557
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน และเป็นไปตามราคา
ตลาด

9,469.94
658.38

11,709.33
970.67
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

63.92
5.44

ส่วนที่ 2-12 หน้าที่ 8

156.14
39.65

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

นิ ติ บคุ คล/บริ ษทั
ที่อาจมี
ความขัดแย้ง

บริษทั ท่าอากาศยานไทย
จากัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์

แบบ 56-1

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

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

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2558

1.บริษทั ฯ ประกอบกิจการและ
เช่าพืน้ ทีใ่ นเขตท่าอากาศยาน
ต่างๆ เพือ่ ใช้สาหรับจอด
อากาศยาน จอดพาหนะ
ขนถ่ายสินค้า เก็บอุปกรณ์
ภาคพืน้ ดิน เก็บตูค้ อนเทน
เนอร์ ตัง้ สานักงานสายการบิน
และบริการอื่นๆ 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

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2557
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน และเป็นไปตามราคา
ตลาด

8,642.93
156.67

8,357.55
159.77
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

89.21
8.29

ส่วนที่ 2-12 หน้าที่ 9

80.10
6.78

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

นิ ติ บคุ คล/บริ ษทั
ที่อาจมี
ความขัดแย้ง

บริษทั ผลิตไฟฟ้าและน้ าเย็น
จากัด

สถาบันการบินพลเรือน

ความสัมพันธ์

แบบ 56-1

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2558

 กระทรวงการคลังซึง่ เป็นผูถ้ อื หุน้ บริษทั ฯ ซื้อไอน้าและน้าเย็น
จากบริษทั ผลิตไฟฟ้าและน้ าเย็น
รายใหญ่ของบริษทั ฯ มีอานาจ
ควบคุมการไฟฟ้าฝา่ ยผลิตแห่ง จากัด
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
ประเทศไทย
- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง
 การไฟฟ้าฝา่ ยผลิตแห่งประเทศ
ไทย เป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของ
บริษทั ผลิตไฟฟ้าและน้ าเย็น
จากัด
 กระทรวงการคลังซึง่ เป็นผูถ้ อื หุน้ 1. บริษทั ฯ จัดส่งนักบินบริษทั ฯ
ไปอบรมด้านกิจการบิน จาก
รายใหญ่ของบริษทั ฯ มีอานาจ
สถาบันการบินพลเรือน
ควบคุมสถาบันการบินพลเรือน
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง
2. บริษทั ฯ ขายบัตรโดยสาร
เครือ่ งบิน แก่สถาบันการบิน
พลเรือน
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี้คงค้าง

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2557
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน และเป็นไปตามราคา
ตลาด

132.93
11.58

136.98
12.03

กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน และเป็นไปตามราคา
ตลาด
55.67
0.00

50.47
8.05
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

0.17
0.12

ส่วนที่ 2-12 หน้าที่ 10

0.13
0.00

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

นิ ติ บคุ คล/บริ ษทั
ที่อาจมี
ความขัดแย้ง

บริษทั ไทย-อะมาดิอุส เซาท์
อีสต์เอเชีย จากัด
(บริษทั ย่อย)

ความสัมพันธ์

แบบ 56-1

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2558

1. บริษทั ฯ ได้รบั เงินมัดจาค่า
 บริษทั ฯ เป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
เช่าพืน้ ทีใ่ นอาคารสานักงาน
ของบริษทั ไทย-อะมาดิอุส เซาท์
หาดใหญ่ และภูเก็ต
อีสต์เอเชีย จากัด โดยถือหุน้
จากบริษทั ไทย-อะมาดิอุส
ประมาณร้อยละ 55
เซาท์อสี ต์เอเชีย จากัด
 ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ได้แก่ นาย
- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง
ณรงค์ชยั ว่องธนะวิโมกษ์ เป็น
2. บริษทั ฯ ขายบัตรโดยสาร
กรรมการของบริษทั ไทย-อะ
เครือ่ งบิน และให้บริการเช่า
มาดิอุส เซาท์อสี ต์เอเชีย จากัด
พืน้ ทีส่ านักงานและอุปกรณ์
หมายเหตุ นายณรงค์ชยั
คอมพิวเตอร์ แก่บริษทั
ว่องธนะวิโมกษ์ ดารงตาแหน่ง
ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อสี ต์
กรรมการของบริษทั ไทย-อะมาดิอุส
เอเชีย จากัด
เซาท์อสี ต์เอเชีย จากัด เมือ่ วันที่ 30
- ยอดรายได้รวม
ตุลาคม 2558
- ยอดลูกหนี้คงค้าง

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2557
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

0.16

0.16
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

1.67
0.11

ส่วนที่ 2-12 หน้าที่ 11

2.37
0.14

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

นิ ติ บคุ คล/บริ ษทั
ที่อาจมี
ความขัดแย้ง

บริษทั วิงสแปน เซอร์วสิ เซส
จากัด
(บริษทั ย่อย)

ความสัมพันธ์

แบบ 56-1

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

 บริษทั ฯ เป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
ของบริษทั วิงสแปน เซอร์วสิ
เซส จากัด โดยถือหุน้ ประมาณ
ร้อยละ 49 และมีอานาจควบคุม
 ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ได้แก่
เรืออากาศเอกกนก ทองเผือก
เป็น ประธานกรรมการ
นางชาริตา ลีลายุทธ ร้อยตรี
อนุสสรณ์ นาคศรีชุ่ม นางอุษณีย์
แสงสิงแก้ว และนายรัช ตันตนันตา
เป็นกรรมการของบริษทั
วิงสแปน เซอร์วสิ เซส จากัด
หมายเหตุ นางชาริตา ลีลายุทธ
ลาออกจากบริษทั ฯ เมือ่ วันที่ 18
พฤษภาคม 2558
ร้อยตรี อนุสสรณ์ นาคศรีชุ่ม
เกษียณอายุจากบริษทั ฯ วันที่ 30
กันยายน 2558
นางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว และนาย
รัช ตันตนันตา ดารงตาแหน่งของ
บริษทั วิงสแปน เซอร์วสิ เซส จากัด
เมือ่ วันที่ 9 ธันวาคม 2558

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2558

1. บริษทั ฯ ให้เงินกูย้ มื ระยะสัน้
แก่บริษทั วิงสแปน เซอร์วสิ
เซส จากัด
- เงินกูย้ มื ระยะสัน้
- ดอกเบีย้ รับ
- ดอกเบีย้ ค้างรับ
2. บริษทั ฯ ซื้อบริการจัดส่ง
พนักงานแรงงานภายนอก
เพือ่ ปฏิบตั งิ านในบริษทั ฯ
จากบริษทั วิงสแปน เซอร์วสิ
เซส จากัด
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง
3. บริษทั ฯ ให้บริการเช่าพืน้ ที่
สานักงานและอุปกรณ์
สานักงาน แก่บริษทั วิงสแปน
เซอร์วสิ เซส จากัด
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี้คงค้าง
4. บริษทั ฯ จ่ายค่าแรงล่วงหน้า
ให้แก่บริษทั วิงสแปน
เซอร์วสิ เซส จากัด
- ยอดลูกหนี้คงค้าง

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2557
การกาหนดราคา/เงือ่ นไขและอัตราดอกเบีย้ เป็นไปตามปกติ
ของธุรกิจ ซึง่ เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการกาหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

0.00
0.99
0.11

20.00
1.37
0.00
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน และเป็นไปตามราคา
ตลาด

860.06
286.36

863.52
412.10
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

4.13
1.80

6.59
0.33
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน และเป็นไปตามราคา
ตลาด

209.55

ส่วนที่ 2-12 หน้าที่ 12

320.26

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

นิ ติ บคุ คล/บริ ษทั
ที่อาจมี
ความขัดแย้ง

บริษทั ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง
จากัด
(บริษทั ย่อย)

บริษทั ทัวร์เอื้องหลวง จากัด
(บริษทั ย่อย)

ความสัมพันธ์

แบบ 56-1

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

 บริษทั ฯ เป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
ของบริษทั ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง
จากัด โดยถือหุน้ ประมาณร้อย
ละ 49 และมีอานาจควบคุม
 ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ได้แก่
นาวาอากาศตรี อัษฎาวุธ
วัฒนางกูร เป็นประธาน
กรรมการ เรืออากาศเอก กนก
ทองเผือก นาวาอากาศตรี
สถาพร เจริญศิร ิ และนางสาว
วนิดา เดชะตุงคะ เป็นกรรมการ
ของบริษทั ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง
จากัด
หมายเหตุ นาวาอากาศตรี สถาพร
เจริญศิร ิ และนางสาววนิดา
เดชะตุงคะ เกษียณอายุจากบริษทั ฯ
เมือ่ วันที่ 30 กันยายน 2558

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2558

1. บริษทั ฯ ซื้อบริการการ
ฝึกอบรมพนักงานต้อนรับบน
เครือ่ งบิน เพือ่ ฝึกทบทวน
ตามวาระทีก่ าหนดไว้
(Recurrent Crew) ภายใน
บริษทั ฯ จากบริษทั ไทยไฟลท์
เทรนนิ่ง จากัด
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง
2. บริษทั ฯ ให้บริการใช้
เครือ่ งมือและอุปกรณ์ในการ
ฝึกอบรมด้านการบิน และ
ให้บริการเช่าพืน้ ทีส่ านักงาน
และอุปกรณ์สานักงาน แก่
บริษทั ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง
จากัด
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี้คงค้าง
1. บริษทั ฯ จ่ายค่าตอบแทน
 บริษทั ฯ ถือหุน้ ผ่านบริษทั
(Commission) จากการ
วิงสแปน เซอร์วสิ เซส จากัด
จาหน่ายผลิตภันฑ์ของ
ประมาณร้อยละ 49 และมีอานาจ
บริการเอื้องหลวง แก่บริษทั
ควบคุม
ทัวร์เอื้องหลวง จากัด

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2557
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน และเป็นไปตามราคา
ตลาด

0.00
0.00

0.12
0.00
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

9.03
0.71

ส่วนที่ 2-12 หน้าที่ 13

18.18
4.46
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน และเป็นไปตามราคา
ตลาด

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

นิ ติ บคุ คล/บริ ษทั
ที่อาจมี
ความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

แบบ 56-1

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2558

- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง

0.05
0.00

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

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2557
21.65
0.00

กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน
49.46
8.08

ส่วนที่ 2-12 หน้าที่ 14

50.72
9.56

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

นิ ติ บคุ คล/บริ ษทั
ที่อาจมี
ความขัดแย้ง

บริษทั ไทยสมายล์แอร์เวย์
จากัด
(บริษทั ย่อย)

ความสัมพันธ์

แบบ 56-1

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2558

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
นายคณิศ แสงสุพรรณ เป็น
2. บริษทั ฯ ซื้อบริการ Block
ประธานกรรมการ
Space จากบริษทั ไทยสมายล์
ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ได้แก่
แอร์เวย์ จากัด
นายจรัมพร โชติกเสถียร
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
เรืออากาศเอก มนตรี จาเรียง
- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง
และนายธีรพล โชติชนาภิบาล
เป็นกรรมการของบริษทั ไทย
สมายล์แอร์เวย์ จากัด
3. บริษทั ฯ ให้บริการเช่า
หมายเหตุ นายจรัมพร
เครือ่ งบิน น้ามันเครือ่ งบิน
โชติกเสถียร ดารงตาแหน่ง
บริการภาคพืน้ ดิน ลานจอด
กรรมการ เมือ่ วันที่ 12 มีนาคม
สนามบิน ค่าเบีย้ ประกัน
2558 และนายธีรพล โชติชนาภิบาล
เครือ่ งบิน บัตรผ่านขึน้
ดารงตาแหน่งกรรมการ เมือ่ วันที่
เครือ่ งบิน ฝึกนักบินใช้
23 ธันวาคม 2558 ของบริษทั ไทย
เครือ่ งบินจาลอง และอาหาร
สมายล์แอร์เวย์ จากัด
ขึน้ เครือ่ งบิน
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี้คงค้าง

0.00

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2557

350.00
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน และเป็นไปตามราคา
ตลาด

112.49
5,015.93

2,549.06
2,549.06

กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

5,514.59
8,104.09

ส่วนที่ 2-12 หน้าที่ 15

2,736.79
2,825.91

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

นิ ติ บคุ คล/บริ ษทั
ที่อาจมี
ความขัดแย้ง

บริษทั ดอนเมือง อินเตอร์
เนชันแนล
่
แอร์พอร์ต โฮเต็ล
จากัด
(บริษทั ร่วม)

ความสัมพันธ์

แบบ 56-1

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

 บริษทั ฯ ถือหุน้ ในบริษทั
ดอนเมือง อินเตอร์เนชันแนล
่
แอร์พอร์ต โฮเต็ล จากัด
ประมาณร้อยละ 40
 ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ได้แก่
ร้อยตรี อนุสสรณ์ นาคศรีชุ่ม เป็น
ประธานกรรมการ เรืออากาศโท
เฉลิมพล อินทรวงศ์ นายนิรุฒ
มณีพนั ธ์ และเรืออากาศเอก
กนก ทองเผือก เป็นกรรมการ
ของบริษทั ดอนเมือง อินเตอร์
เนชันแนล
่
แอร์พอร์ต โฮเต็ล
จากัด
หมายเหตุ นายนิรุฒ มณีพนั ธ์
ดารงตาแหน่งกรรมการ เมือ่ วันที่
14 พฤษภาคม 2558 และ เรือ
อากาศเอก กนก ทองเผือก ดารง
ตาแหน่งกรรมการเมือ่ วันที่ 14
ธันวาคม 2558 ของบริษทั ดอน
เมือง อินเตอร์เนชันแนล
่
แอร์พอร์ต
โฮเต็ล จากัด

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2558

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

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2557
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน และเป็นไปตามราคา
ตลาด

0.15
0.00

ส่วนที่ 2-12 หน้าที่ 16

0.06
0.00

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

นิ ติ บคุ คล/บริ ษทั
ที่อาจมี
ความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

แบบ 56-1

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2558

ร้อยตรี อนุสสรณ์ นาคศรีชุ่ม
ลาออกจากประธานกรรมการของ
บริษทั ดอนเมือง อินเตอร์เนชันแนล
่
แอร์พอร์ต โฮเต็ล จากัด เมือ่ วันที่ 1
ตุลาคม 2558

ส่วนที่ 2-12 หน้าที่ 17

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2557

เงื่อนไข/นโยบายราคา

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

นิ ติ บคุ คล/บริ ษทั
ที่อาจมี
ความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

บริษทั บริการเชือ้ เพลิงการบิน
กรุงเทพ จากัด (มหาชน)
(บริษทั ร่วม)

 บริษทั ฯ ถือหุน้ ในบริษทั บริการ
เชือ้ เพลิงการบินกรุงเทพ จากัด
(มหาชน) ประมาณร้อยละ
22.59
 ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ คือ
เรืออากาศเอก มนตรี จาเรียง
เรืออากาศโท เฉลิมพล อินทรวงศ์
และนาวาอากาศตรี ภูรติ
ศรีวฒ
ั น์ เป็นกรรมการของ
บริษทั บริการเชือ้ เพลิงการบิน
กรุงเทพ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุ นาวาอากาศตรี ภูรติ
ศรีวฒ
ั น์ ดารงตาแหน่งกรรมการ
ของบริษทั บริการเชือ้ เพลิงการบิน
กรุงเทพ จากัด (มหาชน) เมือ่ วันที่
22 เมษายน 2558

แบบ 56-1

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2558

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

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2557
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน และเป็นไปตามราคา
ตลาด

310.50
36.15

301.32
30.96
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

0.02
0.00

ส่วนที่ 2-12 หน้าที่ 18

0.03
0.00

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

นิ ติ บคุ คล/บริ ษทั
ที่อาจมี
ความขัดแย้ง

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 ร้อยตรี
อนุสสรณ์ นาคศรีชุ่ม นายธีรพล
โชติชนาภิบาล เป็นกรรมการ
ของบริษทั โรงแรมรอยัล ออคิด
(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
หมายเหตุ ร้อยตรี อนุสสรณ์ นาค
ศรีชุ่ม ลาออกจากกรรมการของ
บริษทั โรงแรมรอยัล ออคิด
(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) เมือ่
วันที่ 1 พฤษภาคม 2558
นายธีรพล โชติชนาภิบาล ดารง
ตาแหน่งกรรมการของบริษทั
โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย)
จากัด (มหาชน) เมือ่ วันที่ 7
พฤษภาคม 2558

แบบ 56-1

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2558

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

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2557
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน และเป็นไปตามราคา
ตลาด

1.12
0.02

ส่วนที่ 2-12 หน้าที่ 19

2.20
0.01

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

นิ ติ บคุ คล/บริ ษทั
ที่อาจมี
ความขัดแย้ง

บริษทั ครัวการบินภูเก็ต จากัด
(บริษทั ร่วม)

ความสัมพันธ์

แบบ 56-1

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2558

 บริษทั ฯ ถือหุน้ ในบริษทั ครัวการบิน 1. บริษทั ฯ ซื้ออาหารและบริการ
จากบริษทั ครัวการบินภูเก็ต
ภูเก็ต จากัด ประมาณร้อยละ 30
จากัด
 ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ นางอุษณีย์
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
แสงสิงแก้ว และเรืออากาศโท
- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง
สุรพล อิศรางกูร ณ อยุธยา เป็น
กรรมการของบริษทั ครัวการบิน 2. บริษทั ฯ มีรายได้จากการขาย
วัตถุดบิ และการให้บริการแก่
ภูเก็ต จากัด
บริษทั ครัวการบินภูเก็ต
หมายเหตุ นางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว
จากัด
ดารงตาแหน่งกรรมการบริษทั ครัว
- ยอดรายได้รวม
การบินภูเก็ต จากัด เมือ่ วันที่ 7
- ยอดลูกหนี้คงค้าง
ตุลาคม 2557
เรืออากาศโท สุรพล อิศรางกูร
ณ อยุธยา เกษียณอายุจากบริษทั ฯ
เมือ่ วันที่ 30 กันยายน 2558

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2557
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน และเป็นไปตามราคา
ตลาด

19.06
0.00

26.70
0.07
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

1.60
0.004

ส่วนที่ 2-12 หน้าที่ 20

1.29
0.004

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

นิ ติ บคุ คล/บริ ษทั
ที่อาจมี
ความขัดแย้ง

บริษทั โรงแรมท่าอากาศยาน
สุวรรณภูม ิ จากัด
(บริษทั ร่วม)

ความสัมพันธ์

แบบ 56-1

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

 บริษทั ฯ ถือหุน้ ในบริษทั โรงแรม
ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ จากัด
ประมาณร้อยละ 30
 ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ คือ
เรืออากาศโท เฉลิมพล อินทรวงศ์
นายรัช ตันตนันตา และนางอุษณีย์
แสงสิงแก้ว เป็นกรรมการของ
บริษทั โรงแรมท่าอากาศยาน
สุวรรณภูม ิ จากัด
หมายเหตุ เรืออากาศโท เฉลิมพล
อินทรวงศ์ และนายรัช ตันตนันตา
ดารงตาแหน่งกรรมการของบริษทั
โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ
จากัด เมือ่ วันที่ 27 มกราคม 2558
นางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว ดารง
ตาแหน่งกรรมการของบริษทั
โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ
จากัด เมือ่ วันที่ 29 เมษายน 2558

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2558

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

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2557
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน และเป็นไปตามราคา
ตลาด

23.43
0.34

ส่วนที่ 2-12 หน้าที่ 21

21.04
0.43

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

นิ ติ บคุ คล/บริ ษทั
ที่อาจมี
ความขัดแย้ง

บริษทั สายการบินนกแอร์
จากัด (มหาชน)
(บริษทั ร่วม)

ความสัมพันธ์

แบบ 56-1

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2558

1. บริษทั ฯ ชาระค่าบริการ
 บริษทั ฯ ถือหุน้ ในบริษทั
อุปกรณ์ บริการภาคพืน้ ที่
สายการบินนกแอร์ จากัด
จังหวัดอุบลราชธานี และค่า
(มหาชน) ร้อยละ 39.20
Engineer Licence ของ
 ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ได้แก่
บริษทั สายการบินนกแอร์
นายจรัมพร โชติกเสถียร
จากัด (มหาชน)
เรืออากาศเอก มนตรี จาเรียง
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
เรืออากาศโท สุรพล อิศรางกูร
- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง
ณ อยุธยา และนายณรงค์ชยั
ว่องธนะวิโมกษ์ เป็นกรรมการ 2. บริษทั ฯ ให้บริการเช่า
เครือ่ งบินและให้บริการด้าน
ของบริษทั สายการบินนกแอร์
ธุรกิจการบิน แก่บริษทั สาย
จากัด (มหาชน)
การบินนกแอร์ จากัด
หมายเหตุ นายจรัมพร
(มหาชน) ทัง้ นี้ รายได้จาก
โชติกเสถียร และเรืออากาศเอก
การให้บริการด้านธุรกิจการ
มนตรี จาเรียง ดารงตาแหน่ง
บินโดย หลักประกอบด้วย ค่า
กรรมการ เมือ่ วันที่ 9 เมษายน
ซ่อมบารุงอากาศยาน ค่าซ่อม
2558 และนายณรงค์ชยั ว่องธนะ
บารุงอุปกรณ์ ค่าน้ามัน
วิโมกษ์ ดารงตาแหน่งกรรมการ
เครือ่ งบิน เป็นต้น
เมือ่ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558
- ยอดรายได้รวม
ของบริษทั สายการบินนกแอร์ จากัด
- ยอดลูกหนี้คงค้าง
(มหาชน)
เรืออากาศโท สุรพล อิศรางกูร
ณ อยุธยา เกษียณอายุจากบริษทั ฯ
เมือ่ วันที่ 30 กันยายน 2558

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2557
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน และเป็นไปตามราคา
ตลาด

0.16
0.03

10.57
0.08
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

195.49
73.22

ส่วนที่ 2-12 หน้าที่ 22

70.96
46.56

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

นิ ติ บคุ คล/บริ ษทั
ที่อาจมี
ความขัดแย้ง

บริษทั วิทยุการบินแห่ง
ประเทศไทย จากัด
(บริษทั ร่วมลงทุน)

ความสัมพันธ์

แบบ 56-1

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2558

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
3..0 ในบริษทั วิทยุการบินแห่ง
2. บริษทั ฯ ขายบัตรโดยสาร
ประเทศไทย จากัด
เครือ่ งบิน และให้บริการ
 ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ได้แก่
ขนส่งแก่บริษทั วิทยุการบิน
นาวาอากาศตรี สถาพร เจริญศิร ิ
แห่งประเทศไทย จากัด
เป็นกรรมการของบริษทั วิทยุ
- ยอดรายได้รวม
การบินแห่งประเทศไทย จากัด
- ยอดลูกหนี้คงค้าง
หมายเหตุ นาวาอากาศตรี
สถาพร เจริญศิร ิ ดารงตาแหน่ง
กรรมการบริษทั วิทยุการบินแห่ง
ประเทศไทย จากัด เมือ่ วันที่ 17
มีนาคม 2558 และเกษียณอายุจาก
บริษทั ฯ เมือ่ วันที่ 30 กันยายน
2558

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2557
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน และเป็นไปตามราคา
ตลาด

1,716.48
132.99

2,001.61
85.88
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

16.44
0.32

26.98
0.18

ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ยังมีรายการระหว่างกันทีเ่ ป็ นค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับบริการสาธารณูปโภคต่าง ๆ (ซึง่ ประกอบด้วย ค่าไฟฟ้า ประปา และโทรศัพท์) ทีบ่ ริษทั ฯ มีการทารายการกับ
หน่วยงานของรัฐ และ/หรือรัฐวิสาหกิจทีท่ าหน้าทีเ่ ป็ นผูใ้ ห้บริการสาธารณูปโภคต่าง ๆ ดังกล่าว เป็ นจานวนเงิน 74.50 ล้านบาท สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และมียอดคงค้าง
2.13 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ส่วนที่ 2-12 หน้าที่ 23

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

12.2

แบบ 56-1

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณารายการระหว่างกันสาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และมีความเห็น
ว่ารายการระหว่างกันดังกล่าว เป็ นรายการทีเ่ ป็ นไปตามธุรกิจปกติของบริษทั ฯ มีความสมเหตุสมผลมีการกาหนดราคา
และเงื่อนไขอื่น ๆ ตามราคาตลาดเช่นเดียวกับการกาหนดราคาให้กบั บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน และไม่มกี าร
ถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษทั ฯ และบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
12.3

ขัน้ ตอนการอนุมตั ิ การทารายการระหว่างกัน

การเข้าทารายการระหว่างกันข้างต้น เป็ นไปตามธุรกิจปกติของบริษทั ฯ และได้ดาเนิ นการอนุ มตั ิตามขัน้ ตอน
ของบริษทั ฯ ซึง่ มีมาตรการทีร่ ดั กุมของระเบียบราชการและรัฐวิสาหกิจ ทัง้ นี้ กรรมการและผูบ้ ริหารทีม่ สี ่วนได้เสียในเรื่อง
นัน้ ๆ จะไม่มสี ว่ นในการอนุมตั กิ ารทารายการ
12.4

นโยบายการทารายการระหว่างกันในอนาคต

คณะกรรมการตรวจสอบและบริษทั ฯ จะร่วมกันดูแลรายการระหว่างกันดังกล่าวทีอ่ าจเกิดขึน้ ในอนาคตว่าจะ
เป็ นไปด้วยความสมเหตุสมผลและมีอตั ราตอบแทนที่ยุติธรรม พร้อมทัง้ ผ่านการอนุ มตั ิตามขัน้ ตอนและกฎระเบียบที่
เกีย่ วข้องอย่างถูกต้อง และจะเปิ ดเผยชนิดและมูลค่าของรายการระหว่างกันของบริษทั ฯ กับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
ภายใต้ประกาศและข้อบังคับของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) คณะกรรมการกากับตลาด
ทุน สานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

ส่วนที่ 2-12 หน้าที่ 24

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

ส่วนที่ 3
ฐานะการเงิ นและผลการดาเนิ นงาน
13. ข้อมูลทางการเงิ นที่สาคัญ
ข้อมูลทางการเงิ นโดยสรุป
งบการเงิ นรวม
ปี 2558
งบกำไรขำดทุน
รายได้รวม *
ค่าใช้จ่ายรวม
กาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
กาไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนทีเ่ ป็นของบริษทั ใหญ่
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ
งบดุล
รวมสินทรัพย์
รวมหนี้สนิ
รวมส่วนของผูถ้ อื หุน้
หุ้น
จานวนหุน้ สามัญทีอ่ อกและชาระแล้ว
มูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้
กาไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุน้
เงินปนั ผลจ่ายต่อหุน้
อัตราส่วนทางการเงิ น
อัตรากาไร (ขาดทุน) สุทธิต่อรายได้รวม (1)
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (2)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (3)
อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (4)

ปี 2557

ปี 2556

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

192,591
206,707
(14,116)
(13,068)
(13,047)

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

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

(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)

302,471
269,545
32,926

307,267
265,971
41,296

307,085
250,166
56,919

(ล้านหุน้ )
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2,182.77
10.00
(5.99)
-

2,182.77
10.00
(7.15)
-

2,182.77
10.00
(5.52)
-

(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(เท่า)

(6.9)
(2.7)
(35.2)
5.8

(8.1)
(3.5)
(31.7)
4.7

(5.7)
(2.3)
(19.0)
3.1

หมายเหตุ :
(1) อัตรากาไร(ขาดทุน)สุทธิต่อรายได้รวม เท่ากับ กาไร(ขาดทุน)สุทธิ / รายได้รวม(ไม่รวมอัตราแลกเปลีย่ น)
(2) อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ เท่ากับ กาไร(ขาดทุน)ก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี /สินทรัพย์รวมเฉลีย่
(3) อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ เท่ากับ กาไร(ขาดทุน)สุทธิ/ส่วนของผูถ้ อื หุน้ เฉลีย่
(4) 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 2558

ปี 2557

ปี 2556

งบกาไรขาดทุน :
ค่าโดยสารและน้าหนักส่วนเกิน

152,488

154,881

172,335

18,090

22,848

23,554

562

753

961

11,588

9,885

9,487

6,352

2,899

5,269

189,080

191,266

211,606

ค่าน้ามันเครือ่ งบิน

63,243

79,231

80,525

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน

34,060

31,274

33,109

ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับการบิน

36,098

42,140

41,182

ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่าย

19,133

20,535

20,026

ค่าเช่าเครือ่ งบินและอะไหล่

8,950

6,593

4,699

ค่าสินค้าและพัสดุใช้ไป

7,829

8,257

9,625

ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับการขายและโฆษณา

9,499

8,920

9,496

614

493

629

12,157

6,342

5,426

ค่าใช้จ่ายอื่น

9,359

10,846

10,702

ดอกเบีย้ จ่ายและค่าใช้จ่ายอื่นๆ *

2,254

(6,627)

9,116

รวมค่าใช้จ่าย

203,196

208,004

224,535

กาไร (ขาดทุน) ก่อนหักภาษีเงินได้

(14,116)

(16,738)

(12,929)

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้สุทธิ

(1,069)

(1,165)

(929)

21

39

47

(13,068)

(15,612)

(12,047)

จานวนหุน้ ทีอ่ อกและเรียกชาระแล้ว (ล้านหุน้ )

2,183

2,183

2,183

กาไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุน้ (บาท)

(5.99)

(7.15)

(5.52)

ค่าระวางขนส่ง
ค่าไปรษณียภัณฑ์
กิจการอื่นๆ
ดอกเบีย้ รับและรายได้อ่นื
รวมรายได้

ค่าใช้จ่ายด้านการประกันภัย
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเครือ่ งบินและสินทรัพย์

กาไรสุทธิส่วนทีเ่ ป็นของผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อย
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ

* รวมผลกาไรจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ

ส่วนที่ 3-13 หน้าที่ 2

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

หน่ วย : ล้านบาท

รายการ

ปี 2558

ปี 2557

ปี 2556

21,446
18,567

8,240
6,019

24,798
25,734

(3,915)

(8,566)

(29,163)

เงินสดรับจากการจาหน่ ายสินทรัพย์

1,173

864

557

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

(721)

(6,122)

(27,220)

เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินกูร้ ะยะสัน้

(8,821)

23,300

-

เงินสดรับ (จ่าย) จากหุน้ กู้

12,000

3,480

6,443

เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินกูย้ มื ระยะยาว

(17,995)

(8,962)

(7,399)

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน

(20,838)

12,199

(7,364)

28,510

10,182

27,174

13.06

4.66

12.45

งบกระแสเงิ นสด :
กาไรจากการดาเนินงานก่อนการเปลีย่ นแปลง
ในสินทรัพย์และหนี้สนิ ดาเนินงาน
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน

2555

เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์

EBITDAR (1)
EBITDAR ต่อหุน้ (บาท)
หมายเหตุ :
(1)
EBITDAR เท่ากับ EBITDA + ค่าเช่าเครื่องบินและอะไหล่

EBITDA หมายถึง รายได้ (ไม่รวมกาไร(ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลีย่ น)-ค่าใช้จ่าย(ไม่รวมต้นทุนทางการเงิน ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
และผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์และเครื่องบิน)
(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

ปี 2558
20,781
70,476
208,285
302,471
96,023
155,347
269,545
21,828
32,926

ส่วนที่ 3-13 หน้าที่ 3

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

ปี 2556
11,757
58,485
231,449
307,085
82,369
151,550
250,166
21,828
56,919

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 (%)
อัตรากาไร(ขาดทุน)ก่อนอัตราแลกเปลีย่ น ภาษีเงินได้
และค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ ครัง้ เดียว (%) (2)
อัตรารายได้อ่นื (%)
อัตราส่วนเงินสดต่อการทากาไร (%)
อัตรากาไร(ขาดทุน)สุทธิ (%) (3)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ 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)
อัตราการจ่ายปนั ผล (%)

ปี 2558

ปี 2557

ปี 2556

0.78
0.35
0.19
13.69
26.30
24.49
14.70
33.08
10.88
30.12

0.75
0.36
0.07
12.82
28.08
24.14
14.91
30.37
11.85
31.14

0.83
0.33
0.32
12.48
28.85
22.18
16.23
31.42
11.46
33.62

17.48
(0.69)

10.82
(12.03)

17.72
(1.71)

3.13
(359.57)
(6.90)
(35.16)

1.28
-33.07
(8.14)
(31.71)

1.76
-1,031.68
(5.67)
(19.04)

(2.70)
2.81
0.63

(3.47)
2.16
0.66

(2.25)
3.55
0.69

5.84
3.32
2.21
-

4.65
0.59
0.32
-

3.10
3.71
0.87
-

หมายเหตุ :
(1) อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่ากับ สินทรัพย์หมุนเวียน (ไม่รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ อื ไว้เพื่อขาย) / หนี้สนิ หมุนเวียน (ไม่รวมรายรับด้านการขนส่ง
ทีย่ งั ไม่ถอื เป็ นรายได้)
(2) อัตรากาไร(ขาดทุน)ก่อนอัตราแลกเปลีย่ น ภาษีเงินได้ และค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ ครัง้ เดียว/รายได้รวม (ไม่รวมอัตราแลกเปลีย่ น)
(3) อัตรากาไร(ขาดทุน)สุทธิ เท่ากับ กาไร(ขาดทุน)สุทธิ / รายได้รวม (ไม่รวมอัตราแลกเปลีย่ น)
(4) อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ เท่ากับ กาไร(ขาดทุน)สุทธิ / ส่วนของผูถ้ อื หุน้ เฉลี่ย
(5) อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ เท่ากับ กาไร(ขาดทุน)ก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี /สินทรัพย์รวมเฉลีย่
(6) อัตราส่วนหนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบี้ยต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ เท่ากับ (เงินกูย้ มื ระยะสัน้ +เงินกูย้ มื ระยะยาวรวมส่วนที่ถงึ กาหนดชาระ
ภายใน 1 ปี )/ส่วนของผูถ้ อื หุน้
(7) อัตราส่วนความสามารถในการชาระดอกเบี้ย เท่ากับ กาไรก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษี กาไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลีย่ น ค่าเสื่อมราคาและค่าตัด
จาหน่าย และผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์และเครื่องบิน (EBITDA) /ดอกเบี้ยจ่าย)
(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
กาไร (ขาดทุน) จากการดาเนินงาน
กาไรสุทธิ (ขาดทุน) สุทธิ

ปี 2558

ปี 2557

ปี 2556

36.32
24.34
6.19
0.33
0.20
8.03
6.34
18.25

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

100.00

100.00

100.00

34.61
18.64
19.76
10.47
4.90
4.28
5.20
0.34
5.12
103.32
(3.32)
(7.15)

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)
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แบบ 56-1

ผลการดาเนิ นงานในรอบ 5 ปี
ปี 2558
จานวนเครือ่ งบิน
จานวนชัวโมงปฏิ
่
บตั กิ ารบิน
ปริมาณการผลิต
ปริมาณการขนส่ง (1)
อัตราส่วนการบรรทุก
จานวนผูโ้ ดยสาร
ปริมาณทีน่ งั ่
ปริมาณการขนส่งผูโ้ ดยสาร
อัตราส่วนการขนส่งผูโ้ ดยสาร
ปริมาณการผลิตพัสดุภณ
ั ฑ์ (1)
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)

95
374,831
11,883
8,249
69.4
21,249
83,479
60,893
72.9
3,514
2,091
59.5
22,864
(14,116)

ปี 2557
102
370,309
12,346
7,717
62.5
19,096
82,969
57,194
68.9
3,812
2,458
64.5
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)

นิ ยามศัพท์ทางด้านการบิ น
 ปริมาณการผลิตรวมคิดเป็น ตัน-กิโลเมตร คือ ระวางบรรทุกของเครือ่ งบิน คูณ ระยะทางบิน
 ปริ ม าณการขนส่ ง รวมคิ ด เป็ น ตั น -กิ โ ลเมตร คื อ น้ าหนั ก ผู้ โ ดยสาร สั ม ภาระเกิ น พิ ก ั ด พั ส ดุ และไปรษณี ย ภั ณ ฑ์
คูณ ระยะทางทีข่ นส่ง
 อัตราส่วนการบรรทุก คือ ปริมาณการขนส่ง เทียบเป็นร้อยละของปริมาณการผลิต
 ปริมาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสารคิดเป็น ทีน่ ง-กิ
ั ่ โลเมตร คือ จานวนทีน่ งผู
ั ่ โ้ ดยสาร คูณ ระยะทางบิน
 ปริมาณการขนส่งผูโ้ ดยสารคิดเป็น คน-กิโลเมตร คือ จานวนผูโ้ ดยสาร คูณ ระยะทางทีข่ นส่ง
 อัตราส่วนการขนส่งผูโ้ ดยสาร คือ ปริมาณการขนส่งผูโ้ ดยสาร เทียบเป็นร้อยละของปริมาณทีน่ งั ่
 ปริมาณการผลิตพัสดุภณ
ั ฑ์คดิ เป็น ตัน-กิโลเมตร คือ ระวางบรรทุกพัสดุภณ
ั ฑ์ คูณ ระยะทางบิน
 ปริมาณการขนส่งพัสดุภณ
ั ฑ์คดิ เป็น ตัน-กิโลเมตร คือ น้าหนักพัสดุภณ
ั ฑ์ทท่ี าการขนส่ง คูณ ระยะทางทีข่ นส่ง
 อัตราส่วนการขนส่งพัสดุภณ
ั ฑ์ คือ ปริมาณการขนส่งพัสดุภณ
ั ฑ์ เทียบเป็นร้อยละของปริมาณการผลิตพัสดุภณ
ั ฑ์
 ระวางบรรทุ ก ของเครื่ อ งบิ น คื อ ปริ ม าณน้ าหนั ก สู ง สุ ด ซึ่ ง เครื่ อ งบิ น สามาร ถบรรทุ ก ได้ น้ าหนั ก ในที่ น้ี หมายถึ ง
น้าหนักผูโ้ ดยสาร สัมภาระเกินพิกดั พัสดุและไปรษณียภัณฑ์
(1)

ในปี 2558 บริษทั ฯ มีการเปลี่ยนแปลงค่าสถิติการคานวณน้ าหนักเฉลีย่ ผูโ้ ดยสารรวมสัมภาระ (Free Baggage Allowance) จาก 90
กิโลกรัมต่อคน เป็น 100 กิโลกรัมต่อคน เพื่อให้ค่าสถิตขิ องบริษทั ฯ สามารถเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมการบินทีเ่ ปลีย่ นแปลง โดยได้
ทาการปรับค่าสถิตขิ องปี 2557 ให้เป็นฐานเดียวกันเพือ่ การเปรียบเทียบ แต่ไม่ได้ยอ้ นปรับค่าสถิตขิ องปี 2554-2556
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14. การวิ เคราะห์และคาอธิ บายของฝ่ ายจัดการ

คาอธิ บายผลการดาเนิ นงานและการวิ เคราะห์ฐานะทางการเงิ นสาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
ของบริษทั การบิ นไทย จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
1. บทสรุปผูบ้ ริหาร
ภาพรวมเศรษฐกิจโลกในปี 2558 ฟื้ นตัวดีขน้ึ จากการที่เศรษฐกิจของหลายๆ ประเทศขยายตัวเพิม่ ขึน้ จากปี
2557 แต่ยงั ต่ากว่าทีค่ าดการณ์ไว้ เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาขยายตัวดีขน้ึ ปญั หาการว่างงานลดลงอย่างต่อเนื่อง เศรษฐกิจ
สหภาพยุโรปขยายตัวแต่ยงั คงมีปญั หาอัตราการว่างงานทีอ่ ยู่ในระดับสูง เศรษฐกิจญี่ปุ่นขยายตัวเล็กน้อยเป็ นผลจากการ
ปรับเพิม่ ขึน้ ของอัตราภาษีมลู ค่าเพิม่ ในขณะเดียวกันมีการชะลอตัวสาหรับเศรษฐกิจประเทศจีนและอาเซียน
เศรษฐกิจไทยมีสญ
ั ญาณชะลอตัวต่อเนื่องจากไตรมาส 2 และ3 ของปี 2558 ถึงแม้จะเริม่ ฟื้ นตัวในไตรมาส 4 จาก
การใช้จ่ายภายในประเทศทัง้ จากการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน ส่วนหนึ่งเป็ นผลจากมาตรการเศรษฐกิจของรัฐบาลที่
ได้ดาเนินการต่อเนื่อง อีกทัง้ การใช้จ่ายของรัฐบาล โดยเฉพาะรายจ่ายลงทุนทีข่ ยายตัวได้ต่อเนื่องในระดับสูง ถือเป็ นปจั จัย
สนับสนุนเศรษฐกิจสาคัญ โดยยังคงได้รบั ปจั จัยสนับสนุนจากภาคการท่องเทีย่ วทีย่ งั คงขยายตัวได้ต่อเนื่องจากนักท่องเทีย่ ว
ชาวจีน เกาหลีใต้ และสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตามในไตรมาส 4 การขยายตัวชะลอลงจากผลของเหตุการณ์ระเบิดทีแ่ ยก
ราชประสงค์เมื่อเดือนสิงหาคม 2558 การส่งออกสินค้าของไทยยังคงหดตัวต่อเนื่องสะท้อนภาวะเศรษฐกิจประเทศคู่คา้ ของ
ไทยทีย่ งั ชะลอตัว โดยเฉพาะคู่คา้ หลักได้แก่ จีน ญีป่ นุ่ สหรัฐฯ และอาเซียน-5
ทัง้ นี้จากข้อมูลสมาคมการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) แสดงการเติบโตอย่างต่อเนื่องของปริมาณการ
ขนส่งและปริมาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสารทีเ่ พิม่ ขึน้ 6.5% และ 5.6% ตามลาดับ โดยมีอตั ราส่วนการบรรทุกผูโ้ ดยสารเฉลีย่
80.3% อย่า งไรก็ตามจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจ จีนซึ่งมีผลให้เ ศรษฐกิจ คู่ค้า ของประเทศอื่น ๆ ชะลอลงไป ด้วย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่ อภาคการส่งออก ส่งผลให้อตั ราส่วนการขนส่งพัสดุภณ
ั ฑ์นัน้ ปรับตัวลดลง ถึงแม้ว่าราคาน้ ามันดิบที่
ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องโดยราคาเฉลี่ยลดลงถึง 47.2% จากปี ก่อน และการแข่งขันทีร่ ุนแรงมีผลต่อราคาบัตรโดยสารที่
ปรับตัวลดลง จะเป็ นปจั จัยสนับสนุนส่งผลให้ความต้องการเดินทางเพิม่ ขึน้ แต่ ในปี 2558 อุตสาหกรรมการบินของโลกก็
ยัง คงเผชิญ กับ ความท้า ทายทัง้ จากความไม่แ น่ น อนทางเศรษฐกิจ และการเมือ ง การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก และ
เศรษฐกิจจีนทีช่ ะลอตัวมากกว่าทีค่ าดการณ์ไว้ ซึง่ มีผลต่อความต้องการเดินทางของนักท่องเทีย่ วโดยเฉพาะในตลาดหลัก
ได้แก่ ตลาดยุโรป และอเมริกา ประกอบกับการแข่งขันทีย่ งั คงทวีความรุนแรงขึน้ จากการขยายตัวของสายการบินต้นทุนต่า
และสายการบินจากตะวันออกกลาง และความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ น
สาหรับอุ ต สาหกรรมการบินของไทย ผลการตรวจสอบจากสานักงานบริห ารการบิน แห่ ง ชาติสหรัฐอเมริก า
(Federal Aviation Administration- FAA) อย่างเป็ นทางการพบว่าระบบการกากับดูแลความปลอดภัยการบินพลเรือนของ
ประเทศไทยไม่เป็ นไปตามมาตรฐานระหว่างประเทศของอนุ สญ
ั ญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศเกี่ยวกับการ
กากับดูแลความปลอดภัยการบินพลเรือน ซึ่งมีผลให้มีการปรับลดระดับ ไทยมาอยู่ใน Category 2 จากเดิมที่อยู่ใ น
Category 1 นัน้ ไม่ส่งผลกระทบต่อการบินไทยในการทาการบินไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา เนื่องจากบริษทั ฯ ได้ยกเลิก
เส้นทางบินไปยังเมืองลอสแองเจลิสแล้วเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2558 ในส่วนของคณะกรรมาธิการแห่งสภาพยุโรป (European
Commission) ได้มแี ถลงการณ์ EU Air Safety List เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2558 ปรากฏว่าไม่มรี ายชื่อของสายการบิน
ไทยทีถ่ ูกเพิม่ เติมในรายชื่อสายการบินทีไ่ ม่อนุญาตให้ทาการบินในขณะนี้ นอกจากนี้การบินไทยได้ผ่านการตรวจประเมิน
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มาตรฐานด้านความปลอดภัยจากองค์กรความปลอดภัยด้านการบินแห่งสหภาพยุโรป (European Aviation Safety
Agency) และอนุญาตให้สายการบินไทยเป็ นสายการบินของประเทศนอกสหภาพยุโรปทีส่ ามารถทาการบินเข้าน่ านฟ้ากลุ่ม
ประเทศสหภาพยุโรปต่อไปได้โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 15 ธันวาคม 2558 เป็ นต้นไป
ภาพรวมของอุตสาหกรรมการบินของไทยเป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับอุตสาหกรรมการบินของภูมภิ าคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้และของโลกคือมีการขยายตัว ซึง่ สอดคล้องกับจานวนผูโ้ ดยสารทีเ่ ดินทางเข้า-ออกประเทศไทย ณ ท่าอากาศ
ยานสุวรรณภูมใิ นปี 2558 จานวน 38.3 ล้านคน เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน 15.2% อย่างไรก็ตามยังคงมีปจั จัยเสีย่ งเรื่องสภาวะ
การแข่งขันทางธุรกิจทีท่ วีความรุนแรง ปริมาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสารทีม่ ากกว่าอุปสงค์การเดินทาง ราคาน้ ามันเชือ้ เพลิง
อากาศยาน และความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ น
ในปี 2558 บริษทั ฯ ได้ดาเนินการตามแผนปฏิรูปองค์กร ซึ่งได้รบั อนุ มตั จิ ากคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
(คนร.) เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2558 โดยดาเนินการต่อเนื่องมาตัง้ แต่ไตรมาสที่ 1 เริม่ จากหยุดการขาดทุนด้วยการลดหรือ
ยกเลิกเส้นทางบินทีไ่ ม่ทากาไร ลดค่าใช้จ่ายทีไ่ ม่จาเป็ น และเน้นการหารายได้โดยปรับกลยุทธ์การขายและการหารายได้เสริม
อื่นๆ รวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้มคี วามสามารถในการแข่งขัน โดยมีการดาเนินงานทีส่ าคัญดังนี้
-

ยกเลิกเส้นทาง กรุงเทพฯ-โจฮันเนสเบิรก์ กรุงเทพฯ-มอสโคว์ กรุงเทพฯ-มาดริด และกรุงเทพฯ-ลอสแองเจลิส

- ปรับเปลี่ยนความถี่ และ/หรือปรับแบบเครื่องบินให้เหมาะสมกับความต้องการเดินทาง เช่น ปรับขนาด
ของเครื่องบินในเส้นทางหลักให้เป็ นเครื่องบินแบบแอร์บสั A380-800 เช่น เส้นทางกรุงเทพฯ-ลอนดอน กรุงเทพฯ-แฟรงค์
เฟิรต์ กรุงเทพฯ-ฮ่องกง กรุงเทพฯ-โตเกียว (นาริตะ) และนาเครื่องบินแบบโบอิง้ 787-8 ทาการบินในเส้นทางกรุงเทพฯโตเกียว (ฮาเนดะ) เพื่อเพิม่ ศักยภาพในการแข่งขันทางด้านผลิตภัณฑ์ และปรับลดเทีย่ วบินในช่วงนอกฤดูกาลท่องเทีย่ ว
(Low Season) เช่น เส้นทางกรุงเทพฯ-แฟรงค์เฟิรต์ กรุงเทพฯ-ลอนดอน เป็ นต้น
- เพิม่ การให้บริการด้วยสายการบินไทยสมายล์ในเส้นทางหลัก เช่น กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ กรุงเทพฯ-ภูเก็ต
และทาการบินทดแทนการบินไทยในเส้นทาง กรุงเทพฯ-เชียงราย กรุงเทพฯ-หาดใหญ่
- ดาเนินการขายเครื่องบินและส่งมอบเรียบร้อยแล้วจานวน 8 ลา ได้แก่ แอร์บ สั A300-600R 7 ลา และโบอิง้
747-400 1 ลา และคณะกรรมการบริษทั ฯ อนุมตั ขิ ายแล้ว และอยู่ในขัน้ ตอนการจัดทาข้อตกลงและสัญญาซือ้ ขาย จานวน
16 ลา เหลือเครื่องบินทีอ่ ยู่ระหว่างดาเนินการขาย 12 ลา และอยู่ระหว่างการเจรจาให้เช่า 2 ลา
- จัดให้มโี ครงการร่วมใจจากองค์กร (MSP) สาหรับพนักงานทัวไป
่ และโครงการ Golden Handshake
สาหรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน เพื่อบริหารอัตรากาลังทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากการปรับลดเทีย่ วบินและเส้นทางบิน ซึง่ จะ
ส่งผลต่อการปรับปรุงโครงสร้างต้นทุนบุคลากร และลดภาระค่าใช้จ่ายในระยะยาว โดยมีผเู้ ข้าร่วมโครงการทัง้ สิน้ 1,401 คน
มีผลแล้วในปี 2558 จานวน 1,277 คน และมีผล 1 มีนาคม 2559 จานวน 124 คน
- พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ เช่น โครงการยกระดับการบริการชัน้ ธุรกิจ การพัฒนาระบบการสื่อสาร
สมัยใหม่บนเครื่องบิน เป็ นต้น โดยในปี 2558 บริษทั ฯ ได้รบั รางวัลในด้านต่างๆ มากมาย เช่น รางวัลสายการบินยอด
เยีย่ มจาก Smart Travel Asia 2015 ได้รบั 3 รางวัล ได้แก่ รางวัลการให้บริการบนเครื่องบินยอดเยีย่ มอันดับ 3 ของโลก
รางวัลการให้บริการชัน้ ธุรกิจยอดเยีย่ ม อันดับ 5 ของโลก และรางวัลสายการบินยอดเยีย่ มอันดับ 6 ของโลก รางวัลสาย
การบินระหว่างประเทศยอดเยีย่ มประจาปี 2015 จาก Today’s Traveller Award เป็ นต้น
ในปี 2558 บริษทั ฯ รับมอบเครื่องบินใหม่ 8 ลา ประกอบด้วย B777-300ER 3 ลา B787-8 2 ลา และ A320-200
3 ลา และปลดระวางเครื่องบินรวม 15 ลา ประกอบด้วย แอร์บสั A330-300 5 ลา A340-600 6 ลา โบอิง้ B747-400 2 ลา
และ B747-400 Freighter 2 ลา ตามแผนปรับปรุงฝูงบิน (Fleet Strategy) ทาให้ฝงู บิน ณ 31 ธันวาคม 2558 มีจานวน 95 ลา
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ลดลงจากปี ก่อนที่มจี านวน 102 ลา อย่างไรก็ตามจากการปรับเที่ยวบินและเครื่องบินให้เหมาะสมกับความต้องการ
เดินทาง การใช้ประโยชน์ของเครื่องบินได้อย่างมีประสิทธิภาพขึน้ ทาให้บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีปริมาณการผลิตด้าน
ผูโ้ ดยสาร (ASK) เพิม่ ขึน้ 0.6% โดยมีปริมาณการขนส่งผูโ้ ดยสาร (RPK) เพิม่ ขึน้ 6.5% อัตราส่วนการบรรทุกผูโ้ ดยสาร
(Cabin Factor) เฉลีย่ 72.9% สูงกว่าปี ก่อนซึง่ เฉลี่ยที่ 68.9% และมีจานวนผูโ้ ดยสารที่ทาการขนส่งรวมทัง้ สิน้ 21.25
ล้านคน เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน 11.3%
การด าเนิ นงานตามแผนยุ ทธศาสตร์และการปฏิรู ปองค์กรซึ่งมีการติดตามผลอย่ างใกล้ชิดโดยฝ่ ายบริหารและ
คณะกรรมการบริษทั ฯ ส่งผลให้ ปี 2558 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ขาดทุนจากการดาเนินงาน จานวน 1,304 ล้านบาท ขาดทุน
ลดลงจากปี ก่อน 21,715 ล้านบาท (94.3%) เนื่องจากค่าใช้จ่ายรวมลดลงจากปี ก่อน 11.2% จากค่าน้ ามันเครื่องบินลดลง
20.2% และค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานไม่รวมค่าน้ามันลดลง 6.0% ส่วนหนึ่งเป็ นผลจากมาตรการควบคุมและบริหารจัดการ
ค่าใช้จ่ายอย่างเข้มงวด ในขณะทีร่ ายได้รวมลดลง 2,239 ล้านบาท (1.2%) สาเหตุหลักเกิดจากรายได้จากค่าโดยสาร
ลดลง 1.5% และรายได้ค่าระวางขนส่งและไปรษณียภัณฑ์ลดลง 21.0% เนื่องจากการแข็งค่าของเงินบาทเมื่อเทียบกับ
สกุลเงินทีเ่ ป็ นรายได้หลักทาให้รายได้เมื่อ แปลงค่าเป็ นเงินบาทลดลง รายได้ค่าธรรมเนียมชดเชยค่าน้ ามันลดลงเนื่องจาก
ราคาน้ามันลดลง และการแข่งขันทีร่ ุนแรง
นอกจากนี้ บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีกาไรจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ 3,512 ล้านบาท เมื่อหัก
ค่าใช้จ่ายทีจ่ ่ายครัง้ เดียวทีเ่ กิดจากการดาเนินการตามแผนปฏิรูป จานวน 4,167 ล้านบาท และผลขาดทุนจากการด้อยค่า
ของสินทรัพย์และเครื่องบิน 12,157 ล้านบาท ส่งผลให้ปี 2558 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ขาดทุนสุทธิ 13,047 ล้านบาท โดย
เป็ นขาดทุนสุทธิสว่ นทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่ 13,068 ล้านบาท คิดเป็ นขาดทุนต่อหุน้ 5.99 บาท ขาดทุนลดลงจากปี ก่อน 1.16 บาท
(16.2%)
ทัง้ นี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกาไรก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่ าย และ ผล
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์และเครื่องบิน (EBITDA) จานวน 19,560 ล้านบาท สูงกว่าปี ก่อน 15,971 ล้านบาท (445.0%) โดยมี
EBITDA Margin เท่ากับ 10.4% เปรียบเทียบกับปี ก่อนทีเ่ ท่ากับ 1.9%
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2. คาอธิ บายและวิ เคราะห์ผลการดาเนิ นงานปี 2558
ในปี 2558 บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) มีการเปลีย่ นแปลงวิธกี ารทางบัญชี ดังนี้
- การเปลีย่ นวิธกี ารวัดมูลค่าทีด่ นิ จากวิธรี าคาทุนเป็ นวิธกี ารตีราคาใหม่โดยให้มผี ลกับงบการเงินรอบระยะเวลา
บัญชีปี 2558 เป็ นต้นไป ทาให้มูลค่าสินทรัพย์เพิ่มขึ้นประมาณ 8,647 ล้านบาท หนี้สนิ (ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี)
เพิม่ ขึน้ ประมาณ 1,729 ล้านบาท และส่วนของผูถ้ อื หุน้ เพิม่ ขึน้ ประมาณ 6,918 ล้านบาท
- บริษทั ฯ ได้นาการบัญชีเกีย่ วกับการป้องกันความเสีย่ งมาใช้ปฏิบตั มิ ผี ล 1 เมษายน 2558 โดยนาเงินกูย้ มื ที่
เป็ นสกุลเงินต่ างประเทศมาบริห ารความผัน ผวนของกระแสเงินสดในอนาคตของรายได้ท่ีเป็ น สกุ ลเงิน ต่ า งประเทศที่
คาดการณ์ ทัง้ นี้กาไรหรือขาดทุนทีเ่ กิดขึน้ จากการปรับเงินกูท้ ่เี ป็ นเงินตราต่างประเทศ ณ วันสิน้ งวดให้เป็ นเงินบาทโดย
เปรียบเทียบผลต่างอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ 1 เมษายน 2558 หรือวันที่เบิก เงินกูย้ มื (แล้วแต่วนั ใด
เกิดขึน้ หลัง) จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 จะบันทึกในองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถอื หุน้ ในส่วนของผู้ถอื หุ้น โดย
รายการกาไรหรือขาดทุ นดังกล่าวจะโอนเข้าก าไรหรือขาดทุนในงวดเดียวกับงวดที่รายการที่มีการป้องกันความเสี่ย ง
ดังกล่าวรับรูใ้ นกาไรหรือขาดทุน ทัง้ นี้ ณ 31 ธันวาคม 2558 มีรายการขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นทีโ่ อนไปส่วนของผูถ้ อื
หุน้ สุทธิจากภาษีจานวน 1,878 ล้านบาท
งบการเงินรวมของปี 2558 ประกอบด้วยงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินของบริษทั ย่อย 5 บริษทั ได้แก่
1) บริษทั ไทย-อะมาดิอุสเซาท์อสี ต์เอเชีย จากัด 2) บริษทั วิงสแปน เซอร์วสิ เซส จากัด 3) บริษทั ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง
จากัด 4) บริษทั ทัวร์เอือ้ งหลวง จากัด และ 5) บริษทั ไทยสมายล์แอร์เวย์ จากัด

ส่วนที่ 3-14 หน้าที่ 4

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

ตารางแสดงข้อมูลทางการเงินที่สาคัญ (Financial Performance) – งบการเงิ นของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
ม.ค.-ธ.ค.
หน่ วย : ล้านบาท

2558

2557

เปลี่ยนแปลง
ล้านบาท
%
-2,239
-1.2
-2,393
-1.5
-4,950
-21.0
+1,703
+17.2
+3,401
+129.9
-23,954
-11.2
-15,988
-20.2
-7,739
-6.0
-227
-3.9
+21,715
+94.3
+4,167
+5,815
+91.7
-9,111
-72.2
+2,622
+15.7
+2,526
+16.2
+2,544
+16.3
+1.16
+16.2

รายได้รวม
188,747
190,986
- ค่าโดยสารและค่าน้าหนักส่วนเกิน
152,488
154,881
- ค่าระวางขนส่งและไปรษณียภัณฑ์
18,651
23,601
- รายได้การบริการอื่นๆ
11,588
9,885
- อื่นๆ
6,020
2,619
ค่าใช้จ่ายรวม
190,051
214,005
- ค่าน้ามันเครือ่ งบิน
63,243
79,231
- ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานไม่รวมน้ามัน
121,242
128,981
- ต้นทุนทางการเงิน - สุทธิ
5,566
5,793
กาไร(ขาดทุน) จากการดาเนิ นงาน
(1,304)
(23,019)
หัก ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิรปู
4,167
หัก ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์และเครือ่ งบิน
12,157
6,342
บวก กาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
3,512
12,623
กาไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
(14,116)
(16,738)
กาไร(ขาดทุน)สุทธิ
(13,047)
(15,573)
กาไร(ขาดทุน)สุทธิ ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
(13,068)
(15,612)
กาไร(ขาดทุน) ต่อหุน้
(บาท)
(5.99)
(7.15)
ข้อมูลการดาเนิ นงานที่ สาคัญ
EBITDA
(ล้านบาท)
19,560
3,589
+15,971
+445.0
จานวนผูโ้ ดยสาร
(ล้านคน)
21.25
19.10
+2.15
+11.3
ปริมาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสาร
(ล้านทีน่ ง-กิ
ั ่ โลเมตร)
83,479
82,969
+510
+0.6
ปริมาณการขนส่งผูโ้ ดยสาร
(ล้านคน-กิโลเมตร)
60,893
57,194
+3,699
+6.5
อัตราส่วนการบรรทุกผูโ้ ดยสาร
(%)
72.9
68.9
+4.0
รายได้จากผูโ้ ดยสารเฉลีย่ ต่อหน่วย
(บาท/คน-ก.ม.)
2.46
2.66
-0.20
-7.4
ปริมาณการผลิตด้านพัสดุภณ
ั ฑ์
(ล้านตัน-กิโลเมตร)
3,514
3,812
-298
-7.8
ปริมาณการขนส่งพัสดุภณ
ั ฑ์
(ล้านตัน-กิโลเมตร)
2,091
2,458
-367
-14.9
อัตราส่วนการขนส่งพัสดุภณ
ั ฑ์
(%)
59.5
64.5
-5.0
น้าหนักพัสดุภณ
ั ฑ์ขนส่ง
(พันกก.)
559,283
613,915
-54,632
-8.9
รายได้จากพัสดุภณ
ั ฑ์เฉลีย่ ต่อหน่วย
(บาท/ตัน-กม.)
8.45
9.22
-0.77
-8.3
เครือ่ งบินทีใ่ ช้ดาเนินงาน ณ 31 ธ.ค.
(ลา)
95
102
-7
-6.9
ชัวโมงปฏิ
่
บตั กิ ารบิน
(ชัวโมง)
่
374,831
370,309
+4,522
+1.2
อัตราการใช้ประโยชน์เครือ่ งบินเฉลีย่
(ชัวโมง/ล
่
า/วัน)
10.9
10.4
+0.5
+4.8
อัตราแลกเปลีย่ นเฉลีย่
1 USD : THB
34.2861
32.4808
+1.8053
+5.6
1 EUR : THB
38.0611
43.1386
-5.0775
-11.8
100 JPY : THB
28.3389
30.7590
-2.4201
-7.9
ราคาน้ามันเฉลีย่
(USD/BBL)
72.37
121.63
-49.26
-40.5
หมายเหตุ : 1) EBITDA = รายได้ (ไม่รวมกาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลีย่ น) - ค่าใช้จ่าย (ไม่รวมต้นทุนทางการเงิน ภาษี ค่าเสื่อมราคา
และค่าตัดจาหน่าย และผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์และเครือ่ งบิน)

ส่วนที่ 3-14 หน้าที่ 5

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

2) ในปี 2558 บริษทั ฯ มีการเปลีย่ นแปลงค่าสถิตกิ ารคานวณน้ า หนักเฉลีย่ ผูโ้ ดยสารรวมสัมภาระ (Free Baggage Allowance)
จาก 90 กิโลกรัมต่อคน เป็น 100 กิโลกรัมต่อคน เพื่อให้ค่าสถิตขิ องบริษทั ฯ สามารถเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมการบินทีเ่ ปลีย่ นแปลง โดย
ได้ทาการปรับค่าสถิตขิ องปี 2557 ให้เป็นฐานเดียวกันเพือ่ การเปรียบเทียบ

รายได้
ในปี 2558 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีรายได้รวมลดลง 2,239 ล้านบาท (1.2%) โดยมีรายละเอียดของรายได้ ดังนี้
 รายได้ค่าโดยสารและค่าน้าหนักส่วนเกิ น
รายได้จากค่าโดยสารและน้าหนักส่วนเกิน ลดลง 2,393 ล้านบาท (1.5%) โดยมีปริมาณการขนส่งผูโ้ ดยสาร
เพิม่ ขึน้ 6.5% คิดเป็ นเงินประมาณ 9,800 ล้านบาท แต่รายได้จากผูโ้ ดยสารเฉลีย่ ต่อหน่ วย 2.46 บาท/RPK ลดลง 0.20
บาท (7.4%) คิดเป็ นเงินประมาณ 12,180 ล้านบาท สาเหตุทร่ี ายได้จากผูโ้ ดยสารเฉลีย่ ต่อหน่ วยลดลงเกิดจากการแข็ง
ค่าของเงินบาทเมื่อเทียบกับอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศเฉลีย่ ในปี 2557 ทาให้รายได้ต่อหน่วยลดลงประมาณ 0.10
บาท คิดเป็ นเงินประมาณ 6,090 ล้านบาท ทัง้ นี้หากไม่รวมผลของการเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ นรายได้จาก
ผูโ้ ดยสารเฉลีย่ ต่อหน่ วยจะลดลง 0.10 บาท หรือ 3.8 % คิดเป็ นเงินประมาณ 6,090 ล้านบาท เกิดจากการแข่งขันทีร่ ุนแรง
และการปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมชดเชยค่าน้ามัน (Fuel Surcharge) ตามราคาน้ามันทีล่ ดลง
ตารางแสดงข้อมูลการดาเนิ นงานด้านการขนส่งผูโ้ ดยสาร จาแนกตามภูมิภาค – บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
เปลี่ยนแปลงจากปี ก่อน (%)

ภูมภิ าคเอเชีย
ข้ามทวีป
ภายในประเทศ

อัตราส่วนการบรรทุกผูโ้ ดยสาร
(%)

ปริมาณการ
ผลิ ต

ปริมาณการ
ขนส่ง

2558

2557

+5.2
-4.8
+11.0

+13.2
-0.6
+14.2

74.5
71.8
70.7

69.3
68.7
68.7

ตารางแสดงข้อมูลรายได้ค่าโดยสารและค่าน้าหนักส่วนเกิ น จาแนกตามภูมิภาค – บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
หน่ วย : ล้านบาท
รายได้ค่าโดยสารและค่าน้าหนักส่วนเกิ น
ภูมภิ าคเอเชีย
ข้ามทวีป
ภายในประเทศ
เทีย่ วบินแบบไม่ประจา
รวมรายได้คา่ โดยสารและค่าน้าหนักส่วนเกิ น

2558

2557

เปลี่ยนแปลง
ล้านบาท
%

82,118
58,644
11,095
631
152,488

78,297
64,843
11,370
371
154,881

+ 3,821
- 6,199
- 275
+ 260
- 2,393

ส่วนที่ 3-14 หน้าที่ 6

+ 4.9
- 9.6
- 2.4
+ 70.1
- 1.5

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

- รายได้ค่าโดยสารและค่าน้ าหนักส่วนเกินสาหรับเส้นทางบินในภูมภิ าคเอเชีย มีจานวน 82,118 ล้านบาท
เพิม่ ขึ้นจากปี ก่อน 3,821 ล้านบาท (4.9%) โดยในปี 2558 บริษัทฯ ได้ขยายการผลิตเพื่อรองรับการเติบโตของตลาดใน
ภูมภิ าคเอเชีย ส่งผลให้ปริมาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสารเพิม่ ขึน้ 5.2% ส่วนปริมาณการขนส่งผูโ้ ดยสารเพิม่ ขึน้ 13.2% โดยเพิม่
ในทุกเส้นทางบินโดยเฉพาะเส้นทางสายตะวันตก และเส้นทางสายเหนือ อัตราส่วนการบรรทุกผู้โดยสารเพิม่ ขึน้ จาก 69.3%
ในปี 2557 เป็ น 74.5% ในปี 2558 อย่างไรก็ตาม ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
การแข่งขันทีร่ ุนแรง โดยเฉพาะการเพิม่ ขึน้ ของสายการบินต้นทุนต่ าแบบ Long-haul Low Cost ทาให้รายได้เฉลีย่ ต่อหน่ วยลดลง
7.3%
- รายได้ค่าโดยสารและค่าน้ าหนักส่วนเกินสาหรับเส้นทางบินข้ามทวีป มีจานวน 58,644 ล้านบาท ลดลงจาก
ปี ก่อน 6,199 ล้านบาท (9.6%) โดยในปี 2558 บริษทั ฯ ได้หยุดทาการบินในเส้นทางกรุงเทพฯ-โจฮันเนสเบิรก์ ในเดือนมกราคม
2558 เส้นทางกรุงเทพฯ-มอสโคว์ และภูเก็ต-โซล ในเดือนมีนาคม 2558 เส้นทางกรุงเทพฯ-มาดริด ในเดือนกันยายน 2558
เส้นทางกรุงเทพฯ-ลอสแองเจลิสในเดือนตุลาคม 2558 นอกจากนี้ยงั ได้ปรับลดเทีย่ วบินในบางเส้นทางได้แก่ เส้นทาง กรุงเทพฯแฟรงก์เฟิ ร์ต จานวน 1 เทีย่ วบินในเดือนพฤษภาคม 2558 โดยกลับมาทาการบินอีกครัง้ ในเดือนตุลาคม 2558 และเส้นทาง
กรุงเทพฯ-ลอนดอน จานวน 1 เทีย่ วบินในเดือนกรกฎาคม 2558 และกลับมาบินอีกครัง้ ในเดือนตุลาคม 2558 ส่งผลให้ปริมาณ
การผลิตลดลงประมาณ 4.8% ปริมาณการขนส่งผูโ้ ดยสารลดลงเพียง 0.6% อัตราส่วนการบรรทุกผูโ้ ดยสารเพิม่ ขึน้ จาก 68.7%
ในปี 2557 เป็ น 71.8% ในปี 2558 ขณะทีร่ ายได้เฉลีย่ ต่อหน่วยลดลงจากปี ก่อนประมาณ 9.0%
- รายได้ค่าโดยสารและค่าน้ าหนักส่วนเกินสาหรับเส้นทางบินในประเทศ มีจานวน 11,095 ล้านบาท ลดลง
จากปี ก่อน 275 ล้านบาท (2.4%) สาเหตุหลักเกิดจากรายได้ต่อหน่ วยลดลง 14.1% ถึงแม้ว่าปริมาณการขนส่งผู้โดยสาร
เพิม่ ขึน้ 14.2% โดยมีสาเหตุสาคัญจากการแข่งขันในตลาดจากสายการบินต้นทุนต่าทีม่ กี ารลดราคาและแย่งส่วนแบ่งตลาด
โดยการบินไทยได้ให้สายการบินไทยสมายล์ทาการบินแทนในเส้นทางบินภายในประเทศเพิม่ ขึน้ ได้แก่ เส้นทางกรุงเทพฯเชียงราย ในเดือนมีนาคม 2558 และเส้นทางกรุงเทพฯ-ขอนแก่น และกรุงเทพฯ-หาดใหญ่ในเดือนพฤษภาคม 2558 โดยมี
ปริมาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสารเพิม่ ขึน้ 11.0% อัตราส่วนการบรรทุกผูโ้ ดยสารเพิม่ ขึน้ จาก 68.7% ในปี 2557 เป็ น 70.7% ในปี 2558
 รายได้ค่าระวางขนส่งและค่าไปรษณี ยภัณฑ์
รายได้จากค่าระวางขนส่งและค่าไปรษณียภัณฑ์ลดลง 4,950 ล้านบาท (21.0%) เป็ นผลจากปริมาณการขนส่ง
พัสดุภณ
ั ฑ์ (Revenue Freight Ton-Kilometers : RFTK) ลดลง 14.9% คิดเป็ นเงินประมาณ 3,380 ล้านบาท ในขณะทีร่ ายได้
จากพัสดุภณ
ั ฑ์ต่อหน่วย เฉลีย่ ที่ 8.45 บาท ลดลง 0.77 บาท (8.3%) หรือประมาณ 1,610 ล้านบาท สาเหตุสาคัญเกิดจาก
รายได้ค่าธรรมเนียมชดเชยค่าน้ามันลดลงตามราคาน้ามันทีล่ ดลง นอกจากนี้ยงั ได้รบั ผลกระทบจากการนาเข้าและส่งออกลดลง
จากการชะลอตัวของเศรษฐกิจคู่คา้ เช่น จีน และอาเซียน รวมถึงการตัดสิทธิประโยชน์ทางภาษี (GSP) ในทุกสินค้าทีส่ ่งไป
ยุโรป ในขณะที่มีปริมาณการผลิตด้านพัส ดุภัณฑ์ (ADTK) รวมใต้ท้องเครื่องบิน (Belly) และเครื่องบินขนส่งสินค้า
(Freighter) ต่ากว่าปี ก่อน 7.8% สาเหตุหลักเกิดจากการปลดระวางเครื่องบิน B747 Freighter 2 ลา ในเดือนมีนาคม 2558
โดยมีอตั ราส่วนการขนส่งพัสดุภณ
ั ฑ์ (Freight Load Factor) เฉลีย่ 59.5% ต่ากว่าปี ก่อนทีเ่ ฉลีย่ 64.5%
 รายได้การบริการอื่นๆ ประกอบด้วยรายได้จากหน่ วยธุรกิจ ได้แก่การบริการภาคพืน้ ครัวการบิน และการ
บริการคลังสินค้า และรายได้จากกิจการสนับสนุ นอื่นๆ เพิม่ ขึ้นจากปี ก่อน 1,703 ล้านบาท (17.2%) สาเหตุหลักเกิดจาก
รายได้จากการบริการภาคพืน้ และครัวการบิน สูงกว่าปี ก่อนจากจานวนเทีย่ วบินของสายการบินลูกค้าและจานวนผูโ้ ดยสารสูง
กว่าปี ก่อน ประกอบกับรายได้จากการให้บริการซ่อมบารุงอากาศยานของฝ่ายช่างเพิม่ ขึน้ อย่างไรก็ตามรายได้จากการ
ให้บริการด้านคลังสินค้าลดลงจากปริมาณการขนส่งสินค้าทีต่ ่ากว่าปี ก่อน
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 รายได้อื่น เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน จานวน 3,401 ล้านบาท (129.9%) สาเหตุหลักจากปี น้ีได้รบั เงินชดเชยค่า เสียหาย
จากบริษทั KI Holdings Co.,Ltd. (Koito) จากการส่งมอบเก้าอีผ้ โู้ ดยสารชัน้ ประหยัดล่าช้า ประมาณ 3,968 ล้านบาท
ค่าใช้จ่าย
ในปี 2558 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีค่าใช้จ่ายรวมลดลง 23,954 ล้านบาท (11.2%) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 ค่าน้ามันเครือ่ งบิ น ลดลง 15,988 ล้านบาท (20.2%) สาเหตุหลักจากราคาน้ ามันเครื่องบินเฉลีย่ ต่ ากว่าปี
ก่อน 40.5% ถึงแม้เงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐอ่อนค่าทาให้ค่าน้ามันเมื่อคานวณเป็ นเงินบาทเพิม่ ขึน้ และมีค่าใช้จ่ายในการ
บริหารความเสีย่ งราคาน้ามัน 18,154 ล้านบาท
 ค่าใช้จ่ายดาเนิ นงานไม่รวมน้ามัน ลดลง 7,739 ล้านบาท (6.0%) โดยมีรายละเอียดดังนี้
ม.ค.-ธ.ค.
หน่ วย : ล้านบาท

ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ค่าบริการการบิน
ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับนักบินและลูกเรือ
ค่าซ่อมแซมและซ่อมบารุงอากาศยาน
ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าเช่าเครื่องบินและอะไหล่
ค่าสินค้าและพัสดุใช้ไป
ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับการขายและโฆษณา
ค่าใช้จ่ายด้านการประกันภัย
ค่าใช้จ่ายอื่น
ส่วนแบ่งขาดทุน (กาไร) จากเงินลงทุนในบริษทั ร่วม
ค่าใช้จ่ายดาเนิ นงานไม่รวมน้ามัน

% ของ

2558

ค่าใช้จ่าย
รวม

29,892
20,474
5,313
10,311
19,133
8,950
7,829
9,499
614
9,359
(132)
121,242

24.6
16.9
4.4
8.5
15.8
7.4
6.5
7.8
0.5
7.7
(0.1)
100.0

% ของ

2557

ค่าใช้จ่าย
รวม

31,274
24.3
21,625
16.8
5,832
4.5
14,684
11.4
20,535
15.9
6,593
5.1
8,257
6.4
8,920
6.9
492
0.4
10,846
8.4
(77) (0.1)
128,981 100.0

เปลี่ยนแปลง
ล้าน
บาท

%

-1,382
-1,151
-519
-4,373
-1,402
+2,357
-428
+579
+122
-1,487
-55
-7,739

-4.4
-5.3
-8.9
-29.8
-6.8
+35.8
-5.2
+6.5
+24.8
-13.7
-71.4
-6.0

 ค่า ใช้จ่า ยผลประโยชน์ พ นัก งาน ประกอบด้ว ยค่ า ใช้จ่า ยบุค ลากร ผลประโยชน์ พนักงาน ค่ า ตอบแทน
ผูบ้ ริหาร และกรรมการ ลดลง 1,382 ล้านบาท (4.4%) สาเหตุหลักเกิดจากจานวนพนักงานทีล่ ดลงจากการเกษียณอายุ และ
เข้าโครงการร่วมใจจากองค์กรสาหรับพนักงานทีม่ ปี ญั หาด้านสุขภาพในปี 2557 นอกจากนี้ ยังมีโครงการร่วมใจจากองค์กร
(MSP) สาหรับพนักงานทัวไป
่ และโครงการ Golden Handshake สาหรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ตามแผนปฏิรูป
องค์กรโดยมีพนักงานทีม่ ผี ลตามโครงการในปี น้ี จานวน 1,277 คน
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 ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับการบิน ประกอบด้วย ค่าบริการการบิน ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับนักบินและลูกเรือ และค่าสินค้าและ
พัสดุใช้ไป ลดลง 2,098 ล้านบาท (5.9%) สาเหตุหลักเนื่องจากการแข็งค่าของเงินบาทเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักของค่าใช้จ่าย
ได้แก่ ยูโร เยน และดอลล่าร์ออสเตรเลีย ประกอบกับนโยบายการลดค่าใช้จ่ายของบริษทั ฯ
 ค่าซ่อมแซมและซ่อมบารุงอากาศยานลดลง 4,373 ล้านบาท (29.8%) สาเหตุหลักเกิดจากการลดลงในการ
ตัง้ สารองค่าซ่อมบารุงเพื่อเตรียมสภาพเครื่องบินก่อนการส่งมอบคืนเครื่องบินเช่าดาเนินงาน (Return Condition) จานวน
ประมาณ 600 ล้านบาท และการลดลงในการบันทึกค่าใช้จ่ายในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการจ่ายเงินสารองค่าบารุงรักษา
เครื่องยนต์ (Maintenance Reserve) ของเครื่องบินภายใต้สญ
ั ญาเช่าดาเนินงาน ในกรณีเครื่องยนต์ดงั กล่าวได้มกี ารทา
สัญญาการดูแลรักษาเครื่องยนต์แบบเหมาจ่าย (Flight Hour Service Agreement) เพิม่ เติมกับบริษทั ผูผ้ ลิตเครื่องยนต์โดย
เปลีย่ นจากการบันทึกค่าใช้จ่ายเป็ นทรัพย์สนิ รอการเรียกคืนจานวนประมาณ 3,330 ล้านบาท ทัง้ นี้บริษทั ฯ สามารถเรียก
คืนเงินจากผูใ้ ห้เช่าเมื่อเกิดการซ่อมบารุงจริงตามเงื่อนไขในวงเงินไม่เกิน Maintenance Reserve ทีบ่ ริษทั ฯ ได้จ่ายให้กบั
ผูใ้ ห้เช่า จึงทาให้บริษทั ฯ ไม่ต้องบันทึกบัญชีเป็ นค่าใช้จ่ายดังเช่นในปี 2557 ประกอบกับการลดลงของค่าซ่อมในส่วนที่
เกีย่ วข้องกับการปลดระวางเครื่องบินทัง้ จากส่วนทีไ่ ด้ดาเนินการในปี 2557 และทีไ่ ด้ปลดระวางเพิม่ เติมในปี 2558
 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่ ายลดลง 1,402 ล้านบาท (6.8%) เป็ นผลมาจากการปลดระวางเครื่องบินทีย่ งั ไม่
หมดอายุการใช้งาน ได้แก่ A340-600 จานวน 6 ลา ประกอบกับมีเครื่องบินทีค่ ดิ ค่าเสื่อมราคาเต็มจานวนแล้ว ถึงแม้ว่าจะมี
การรับมอบเครื่องบินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงินเพิม่ ขึน้
 ค่าเช่าเครื่องบินและอะไหล่ เพิม่ ขึน้ 2,357 ล้านบาท (35.8%) เนื่องจากรับมอบเครื่องบินเช่าดาเนินงานเพิม่ ขึน้
ในระหว่างปี 2557 และ2558 รวมจานวน 11 ลา ประกอบด้วยเครื่องบิน B787-8 จานวน 6 ลา และ A320-200 จานวน 5 ลา
อย่างไรก็ตามมีการส่งคืนเครื่องบินเช่าดาเนินงานจานวน 3 ลา
 ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับการขายและโฆษณา เพิม่ ขึน้ 579 ล้านบาท (6.5%) สาเหตุหลักเกิดจากค่าใช้จ่ายสารองทีน่ งั ่
เพิม่ ขึน้ จากอัตราค่าบริการทีเ่ พิม่ ขึน้ ประกอบกับการอ่อนค่าของเงินบาทเมื่อเทียบกับเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐฯ
นอกจากนี้ จากการพัฒนาระบบงานบัญ ชีรายได้ค่า ระวางขนส่งและไปรษณี ย ภัณฑ์ (Cargo Revenue
Accounting) ซึง่ เริม่ นามาใช้ในเดือน สิงหาคม 2557 ทาให้การรับรูร้ ายได้ค่าระวางขนส่งและไปรษณียภัณฑ์สามารถบันทึก
แยกบัญชีรายได้และค่านายหน้า (Commission) ขณะทีร่ ะบบงานเดิมบันทึกเป็ นรายได้สุทธิ (รายได้หกั ค่านายหน้า ) ซึง่ ใน
ปี น้มี คี ่านายหน้า จานวนประมาณ 413 ล้านบาท สูงกว่าปี ก่อน 211 ล้านบาท โดยบันทึกไว้ในรายได้ค่าระวางขนส่งและ
ไปรษณียภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับการขายและโฆษณาด้วยจานวนทีเ่ ท่ากันโดยไม่มผี ลกับกาไรขาดทุน
 ค่าใช้จ่ายอื่น ลดลง 1,487 ล้านบาท (13.7%) มีสาเหตุสาคัญจากปี น้ีขาดทุนจากการขายเครื่องบินน้อยกว่าปี
ก่อน 595 ล้านบาท ประกอบกับการควบคุมและปรับลดค่าใช้จ่ายอย่างเข้มงวดตามแผนปฏิรปู องค์กร
 ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วม เพิม่ ขึน้ 55 ล้านบาท (71.4%) โดยในปี น้ีรบั รูส้ ่วนแบ่งกาไรขาดทุน
จากเงินลงทุนในบริษทั ร่วมดังนี้
- บริษทั โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) กาไร 7 ล้านบาท ในขณะทีป่ ี ก่อนขาดทุน 42
ล้านบาท
- บริษทั บริการเชือ้ เพลิงการบินกรุงเทพ จากัด (มหาชน) กาไร 193 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 38 ล้านบาท
- บริษทั สายการบินนกแอร์ จากัด (มหาชน) ขาดทุน 143 ล้านบาท ขาดทุนลดลง 18 ล้านบาท
- บริษทั โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จากัด กาไร 20 ล้านบาท ลดลง 5 ล้านบาท
- บริษทั ดอนเมือง อินเตอร์เนชันแนล
่
แอร์พอร์ต โฮเต็ล จากัด กาไร 18 ล้านบาท ลดลง 6 ล้านบาท
- บริษทั ครัวการบินภูเก็ต จากัด กาไร 37 ล้านบาท ลดลง 39 ล้านบาท
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 ต้นทุนทางการเงิ น -สุทธิ ลดลง 227 ล้านบาท (3.9%) สาเหตุหลักเกิดจากอัตราดอกเบีย้ เฉลีย่ ในปี น้ีต่ า
กว่าปี ก่อน ประกอบกับการแข็งค่าของเงินบาทเมื่อเทียบกับเงินสกุลหลักของหนี้สนิ ระยะยาว ได้แก่เงินยูโร และเงินเยน ทาให้
ค่าใช้จ่ายเมื่อคานวณเป็ นเงินบาทมียอดลดลง
ค่าใช้ จ่ายตามแผนปฏิ รูป จานวน 4,167 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็ นค่าตอบแทนในโครงการร่วมใจจากองค์กร
(MSP) และGolden Handshake ซึง่ เป็ นการดาเนินการตามแผนปฏิรปู องค์กร
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์และเครือ่ งบิ น เพิม่ ขึน้ 5,815 ล้านบาท (91.7%) ประกอบด้วย
- ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเครื่องบิน เพิม่ ขึน้ 5,680 ล้านบาท โดยในปี น้ีมกี ารตัง้ สารองด้อยค่า เครื่องบิน
จานวน 26 ลา ประกอบด้วย A340-600 6 ลา A340-500 4 ลา B747-400 2 ลา B747-400 (Freighter) 2 ลา A330-300
6 ลา B737-400 4 ลา และ ATR72 2 ลา รวมจานวน 11,488 ล้านบาท ประกอบกับสารองด้อยค่าของเครื่องยนต์
อะไหล่สาหรับเครื่องบิน A340-600 จานวน 388 ล้านบาท ในขณะที่ปีก่อนรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่า ของเครื่องบิน
จานวน 19 ลา ได้แก่ A340-500 4 ลา A300-600 8 ลา B737-400 4 ลา B747-400 1 ลา และATR72 2 ลา รวมจานวน
6,196 ล้านบาท
- ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์เพิม่ ขึน้ 135 ล้านบาท เนื่องจากมีการสารองด้อยค่าอะไหล่เครื่องบิน
หมุนเวียนทีเ่ สียหายและไม่สามารถซ่อมแซมได้เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิ นตราต่างประเทศ 3,512 ล้านบาท ประกอบด้วย กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ (Unrealized FX Gain) 1,740 ล้านบาท ซึง่ เกิดจากการปรับยอดเงินกู้และสินทรัพย์
หนี้สนิ ทีเ่ ป็ นเงินตราต่างประเทศเป็ นเงินบาท ณ วันสิน้ งวด และกาไรจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศทีเ่ กิดขึน้ แล้ว
(Realized FX Gain) 1,772 ล้านบาท
3. ฐานะทางการเงิ นและสภาพคล่อง
รายจ่ายลงทุน
ตารางแสดงรายจ่ายลงทุน - เฉพาะบริษทั การบิ นไทย จากัด (มหาชน)
หน่ วย : ล้านบาท
เครื่องบิน
อื่น ๆ (ทีไ่ ม่ใช่เครื่องบิน)
รวม

ม.ค.-ธ.ค.
2558
2557
16,097
14,313
522
1,404
16,619
15,717

ในปี 2558 บริษทั ฯ มีรายจ่ายเพื่อการลงทุน 16,619 ล้านบาท ดังนี้
- การลงทุนในเครื่องบิน จานวน 16,097 ล้านบาท ประกอบด้วย รายจ่ายเพื่อการรับมอบเครื่องบินภายใต้สญ
ั ญา
เช่าการเงิน 6 ลา ได้แก่ B777-300ER จานวน 3 ลา และ A320-200 จานวน 3 ลา และรายจ่ายทีเ่ กีย่ วข้องกับเครื่องบินทีร่ บั มอบ
แล้วรวมจานวน 12,800 ล้านบาท การจ่ายเงินล่วงหน้าค่าเครื่องบินและเครื่องยนต์ทจ่ี ะรับมอบระหว่างปี 2559 – 2561 จานวน
2,785 ล้านบาท และการซื้ออะไหล่เครื่องบินหมุนเวียนและเครื่องยนต์อะไหล่จานวน 512 ล้านบาท ทัง้ นี้ การลงทุนใน
เครื่องบินเพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน 1,784 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากในปี น้รี บั มอบเครื่องบินมากกว่าปี ก่อน 1 ลา
- การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรอื่น ๆ จานวน 522 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน 882 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากมีการ
ลงทุนในอุปกรณ์สนับสนุนการบินทัง้ ในกิจการซ่อมบารุงอากาศยาน และการให้บริการอุปกรณ์ภาคพืน้ ต่ากว่าปี ก่อน

ส่วนที่ 3-14 หน้าที่ 10

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

การจัดหาเงิ นทุน
ในปี 2558 บริษทั ฯ ได้ดาเนินการจัดหาเงินทุนรวมทัง้ สิน้ 61,989 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. การจัดหาเงินกูร้ ะยะยาวด้วยวิธกี ารเช่าซื้อโดยใช้เครื่องบินเป็ นหลักทรัพย์ค้าประกัน เพื่อชาระค่าเครื่ องบิน
จานวน 6 ลา ได้แก่ B777-300ER 3 ลา และ A320-200 3 ลา เป็ นจานวนประมาณ 20,124 ล้านบาท
2. การออกหุ้นกู้รวม 15,000 ล้านบาท ในเดือนเมษายน 2558 วงเงิน 7,000 ล้านบาท และในเดือนกันยายน
2558 วงเงิน 8,000 ล้านบาท แบ่ ง ออกเป็ น 4 ชุ ด โดยจะช าระดอกเบี้ยหุ้นกู้ทุ กๆ 6 เดือน ตลอดอายุ หุ้นกู้ โดยมี
วัตถุประสงค์จะนาเงินทีไ่ ด้จากการออกและเสนอขายหุน้ กูใ้ นครัง้ นี้ไปชาระคืนเงินกูข้ องบริษทั ฯ ทีม่ ตี น้ ทุนทางการเงินสูงกว่า
และชาระคืนหุ้นกู้ท่คี รบกาหนดไถ่ ถอน และ/หรือ เป็ นเงินลงทุน และ/หรือเป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และเงินทุ น
สนับสนุนแผนปฏิรปู บริษทั ฯ
3. การเบิก ใช้ ว งเงิน สิน เชื่อ หมุ น เวีย นจากสถาบัน การเงิน ในประเทศ การกู้ เ งิน จากต่ า งประเทศผ่ า น
กระทรวงการคลัง และออกตั ๋วแลกเงินเพื่อชาระคืนเงินกูร้ ะยะสัน้ ทีค่ รบกาหนดและใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินงาน
จานวน 26,865 ล้านบาท
โดยสรุปเงินสดสุทธิได้มาและใช้ไปในกิจกรรมต่าง ๆ ได้ดงั นี้
ม.ค.-ธ.ค.
2558
2557

หน่ วย : ล้านบาท
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงอัตราแลกเปลีย่ น
ของเงินสดและเงินฝากธนาคารเพิม่ ขึน้ (ลดลง)
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสดเพิ่ มขึน้ (ลดลง)

18,567
(721)
(20,838)

6,019
(6,122)
12,199

427

(507)

(2,565)

11,589

ในปี 2558 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจานวน
20,838 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อนจากการจ่ายชาระคืนเงินกูท้ งั ้ ระยะสัน้ และระยะยาว ถึงแม้ว่ามีเงินสดสุทธิ
จากการดาเนินงานจานวน 18,567 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อนถึง 12,548 ล้านบาท เนื่องจากปี น้ีมขี าดทุนจาก
การดาเนินงานลดลงจากปี ก่อน และมีเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจานวน 721 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน เป็ นผลให้เงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เป็ นจานวน 2,565 ล้านบาท
เครือ่ งบิ น
ตามแผนพัฒนาฝูงบินซึ่งได้เริม่ ดาเนินการมาอย่างต่อเนื่องจากปี ก่อนๆ ประกอบกับบริษทั ฯ ได้ดาเนินการตาม
แผนการปรับปรุงฝูงบิน (Fleet Strategy) เพื่อให้ฝงู บินมีจานวนประเภทและแบบของเครื่องบินลดลง เพิม่ ประสิทธิภาพ
และลดต้นทุนในการดาเนินงาน ซึง่ เป็ นกลยุทธ์หนึ่งในแผนปฏิรปู บริษทั ฯ นัน้
ในปี 2558 บริษทั ฯ ได้รบั มอบเครื่องบินรวม 8 ลา เป็ นเครื่องบินภายใต้สญ
ั ญาเช่าทางการเงิน 6 ลา ได้แก่เครื่องบิน
B777-300ER 3 ลา และ เครื่องบิน A320-200 3 ลา และ เครื่องบินภายใต้สญ
ั ญาเช่าดาเนินงานได้แก่ เครื่องบิน B787-8 2 ลา
ประกอบกับการปลดประจาการเครื่องบินรวม 15 ลา ได้แก่ เครื่องบิน A340-600 จานวน 6 ลา A330-300 5 ลา เครื่องบิน
B747-400 จานวน 2 ลา และ เครื่องบิน B747-400 ทีบ่ ริษทั ฯ ดัดแปลงเป็ นเครื่องบินขนส่งสินค้า จานวน 2 ลา เมื่อรวมกับ
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เครื่องบินทีใ่ ช้ดาเนินงาน ณ วันสิน้ งวดปี 2557 จานวน 102 ลา เป็ นผลให้บริษทั ฯ มีเครื่องบินทีใ่ ช้ดาเนินงานรวม 95 ลา
(รวมเครื่องบิน A320-200 จานวน 10 ลา ทีโ่ อนสิทธิการเช่าไปให้บริษทั ไทยสมายล์แอร์เวย์ จากัด และ 5 ลาทีใ่ ห้บริษทั
ไทยสมาย์แอร์เวย์ จากัด เช่าช่วง)
ทัง้ นี้ ในปี 2558 บริษทั ฯ ได้ขายเครื่องบินรวม 8 ลา ได้แก่ B747-400 1 ลา และ A300-600R 7 ลา และส่งคืน
เครื่องบินเช่าดาเนินงาน B737-400 3 ลา ทีไ่ ด้ปลดประจาการไปในปี ก่อนๆ
สิ นทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีสนิ ทรัพย์รวมลดลงจากวันที่ 31 ธันวาคม 2557 จานวน
4,796 ล้านบาท (1.6%) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
งบการเงิ นรวม
31 ธ.ค. 2558

31 ธ.ค. 2557

%ของ
สิ นทรัพย์รวม

ล้านบาท

ล้านบาท

เปลี่ยนแปลง

%ของ
ล้านบาท
สิ นทรัพย์รวม

%

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

20,781

6.9

23,346

7.6

-2,565

-11.0

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ ือไว้ขาย

15,099

5.0

4,826

1.6

+10,273

+212.9

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ๆ

34,596

11.4

36,113

11.7

-1,517

-4.2

70,476

23.3

64,285

20.9

+6,191

+9.6

5,491

1.8

12,368

4.0

-6,877

-55.6

44,979

14.9

51,322

16.7

-6,343

-12.4

เครื่องบินภายใต้สญ
ั ญาเช่า

126,251

41.8

134,611

43.8

-8,360

-6.2

อุปกรณ์การบินหมุนเวียน

12,465

4.1

13,191

4.3

-726

-5.5

61

-

1,274

0.4

-1,213

-95.2

ทีด่ นิ อาคาร และค่าปรับปรุง

14,733

4.9

6,449

2.1

+8,284

+128.5

เครื่องมือ โรงซ่อม และอุปกรณ์

4,305

1.4

4,806

1.6

-501

-10.4

208,285

68.9

224,021

72.9

-15,736

-7.0

23,710

7.8

18,961

6.2

+4,749

+25.0

302,471

100.0

307,267

100.0

-4,796

-1.6

สิ นทรัพย์หมุนเวียน
ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์
เครื่องบินและเครื่องยนต์อะไหล่จา่ ยล่วงหน้า
เครื่องบิน

งานระหว่างทา

ที่ ดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นๆ
รวมสิ นทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียนมีจานวน 70,476 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 23.3 ของสินทรัพย์ทงั ้ หมด เพิม่ ขึน้ จากวันที่
31 ธันวาคม 2557 เป็ นจานวน 6,191 ล้านบาท (9.6%) โดยมีสาเหตุสาคัญดังนี้
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- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 2,565 ล้านบาท (11.0%) สาเหตุหลักเกิดจากในปี น้ีบริษทั ฯ มีเงินสด
สุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจานวน 20,838 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อนจากการจ่ายชาระคืนเงินกู้ทงั ้
ระยะสัน้ และระยะยาว
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ อื ไว้เพื่อขาย เพิม่ ขึน้ 10,273 ล้านบาท (212.9%) สาเหตุหลักเกิดจากการโอนเครื่องบิน
ทีป่ ลดระวางเพื่อรอขายรวม 15 ลา ได้แก่ A330-300 จานวน 5 ลา A340-600 จานวน 6 ลา และB747-400 จานวน 4 ลา
ในขณะทีม่ กี ารโอนกรรมสิทธิเครื
์ ่องบินให้ผซู้ ้อื รวม 8 ลา ได้แก่ A300-600R จานวน 7 ลา และ B747-400 จานวน 1 ลา
ประกอบกับมีเครื่องยนต์อะไหล่ของเครื่องบินทีป่ ลดระวางเพิม่ ขึน้
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ ลดลง 1,517 ล้านบาท (4.2%) สาเหตุหลักเกิดจากลูกหนี้การค้าลดลง 997 ล้านบาท
จากยอดขายที่ลดลงประกอบกับบริษัทฯ มีความสามารถในการบริหารระยะเวลาเรียกเก็บหนี้ จากลูกหนี้ ได้เร็วขึ้นโดยมี
ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยลดลงจาก 28 วัน ในปี 2557 เป็ น 26 วันในปี น้ี ซึ่งต่ ากว่าระยะเวลาการให้สนิ เชื่อโดยปกติของ
บริษทั ฯ ประกอบกับสินค้าและพัสดุคงเหลือลดลง 473 ล้านบาท
บริษทั ฯ มียอดลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 แยกตามอายุหนี้ทค่ี า้ งชาระ (Aging) ได้ดงั นี้
หน่ วย : ล้านบาท
ระยะเวลาค้างชาระ
ไม่เกิน 6 เดือน
เกินกว่า 6 เดือน - 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี - 2 ปี
เกินกว่า 2 ปี
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ

31 ธ.ค.2558 31 ธ.ค.2557
11,430
161
319
941
12,851
(1,155)
11,696

12,426
334
253
849
13,862
(1,169)
12,693

ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์สทุ ธิ มีจานวน 208,285 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 68.9 ของสินทรัพย์ทงั ้ หมด ลดลงจาก
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เป็ นจานวน 15,736 ล้านบาท (7.0%) โดยมีสาเหตุจาก
- เครื่องบินและเครื่องยนต์อะไหล่จ่ายล่วงหน้าลดลง 6,877 ล้านบาท (55.6%) สาเหตุหลักเกิดจากการโอนเงิน
จ่ายล่วงหน้าของเครื่องบิน B777-300ER จานวน 3 ลา และ A320-200 จานวน 3 ลา ไปเป็ นเครื่องบินภายใต้สญ
ั ญาเช่า
การเงิน ถึงแม้ว่ามีการจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องบิน A350-900XWB เพิม่ ขึน้ ก็ตาม
- เครื่องบินลดลง 6,343 ล้านบาท (12.4%) เป็ นผลจากการคิดค่าเสื่อมราคาซึง่ เกิดขึน้ ตามปกติ และการโอน
เครื่องบินทีป่ ลดระวาง จานวน 9 ลา ไปเป็ นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ อื ไว้ขาย ได้แก่ A330-300 จานวน 5 ลา และ B747-400
จานวน 4 ลา (รวมเครื่องบิน B747-400 ทีบ่ ริษทั ฯ ดัดแปลงเป็ นเครื่องบินขนส่งสินค้า จานวน 2 ลา)
- เครื่องบินภายใต้สญ
ั ญาเช่าลดลง 8,360 ล้านบาท (6.2%) สาเหตุหลักเกิดจากการโอนเครื่องบินทีป่ ลดระวาง
ได้แก่ A340-600 จานวน 6 ลา ไปเป็ นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ อื ไว้เพื่อขาย และผลจากการคิดค่าเสือ่ มราคา ถึงแม้ว่าจะมี
การรับมอบเครื่องบิน B777-300ER จานวน 3 ลา และ A320-200 จานวน 3 ลา ในปี น้ี ก็ตาม
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- อุปกรณ์การบินหมุนเวียนลดลง 726 ล้านบาท (5.5%) จากการโอนเครื่องยนต์อะไหล่ของเครื่องบินทีป่ ลด
ระวางไปเป็ นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ อื ไว้เพื่อขาย
- ทีด่ นิ อาคาร และค่าปรับปรุงเพิม่ ขึน้ 8,284 ล้านบาท (128.5%) สาเหตุหลักเกิดจากการเปลีย่ นวิธกี ารวัด
มูลค่าทีด่ นิ จากวิธรี าคาทุนเป็ นวิธกี ารตีราคาใหม่โดยให้มผี ลกับงบการเงินรอบระยะเวลาบัญชีปี 2558 ทัง้ ทีด่ นิ ในประเทศ
และต่างประเทศของบริษทั ฯ ทาให้มลู ค่าทีด่ นิ เพิม่ ขึน้ จานวน 8,647 ล้านบาท
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ๆ มีจานวน 23,710 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 7.8 ของสินทรัพย์ทงั ้ หมด เพิม่ ขึน้ จาก
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จานวน 4,749 ล้านบาท (25.0%) สาเหตุหลักเกิดจาก
- สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิม่ ขึน้ 1,671 ล้านบาท จากภาษีของค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ทต่ี งั ้
สารองเพิม่ ขึน้ ในปี น้ี และผลกระทบทางภาษีของการเปลีย่ นแปลงในมูลค่ายุตธิ รรมของการป้องกันความเสีย่ งกระแสเงินสด
เฉพาะส่วนทีม่ ปี ระสิทธิผล
- การเพิม่ ขึน้ ของเงินสารองค่าบารุงรักษาเครื่องยนต์ (Maintenance Reserve) ของเครื่องบินภายใต้สญ
ั ญาเช่า
ดาเนินงานที่บริษัทฯ สามารถเรียกคืนเงินจากผู้ให้เช่าได้เมื่อมีการซ่อมบารุงเครื่องยนต์เกิดขึน้ จริงตามเงื่อนไขจานวน
ประมาณ 3,330 ล้านบาท ตามทีก่ ล่าวไว้ในหัวข้อค่าซ่อมแซมและซ่อมบารุงอากาศยาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (Return on Asset) ของปี 2558 ติดลบร้อยละ 2.7 ในขณะทีป่ ี ก่อนติดลบร้อยละ
3.5 สาเหตุหลักเกิดจากขาดทุนสุทธิต่ากว่าปี ก่อน
หนี้ สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 หนี้สนิ รวมของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย เพิม่ ขึน้ จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
จานวน 3,574 ล้านบาท (1.3%) โดยมีองค์ประกอบหลักของหนี้สนิ ดังนี้
งบการเงิ นรวม
31 ธ.ค. 2558
ล้านบาท

31 ธ.ค. 2557

เปลี่ยนแปลง

%ของ
%ของ
ล้านบาท
ล้านบาท
หนี้ สินรวม
หนี้ สินรวม

%

หนี้สนิ หมุนเวียน
(ไม่รวมหนี้สนิ ระยะยาวทีถ่ งึ กาหนดชาระภายใน 1 ปี)
หนี้ สินระยะยาว
หุน้ กู้
หนี้สนิ ภายใต้เงือ่ นไขสัญญาเช่าเครื่องบิน
เงินกูย้ มื ระยะยาว
รวมหนี้ สินระยะยาว
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียนอืน่ ๆ

73,592

27.3

80,432

30.2

-6,840

-8.5

56,600
77,551
43,627
177,778
18,175

21.0
28.8
16.2
66.0
6.7

44,600
72,027
51,925
168,552
16,987

16.8
27.1
19.5
63.4
6.4

+12,000
+5,524

+26.9
+7.7

-8,298
+9,226
+1,188

-16.0
+5.5
+7.0

รวมหนี้ สิน

269,545

100.0

265,971

100.0

+3,574

+1.3
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หนี้สนิ หมุนเวียน (ไม่รวมหนี้สนิ ทีถ่ งึ กาหนดชาระภายในหนึ่งปี 22,430 ล้านบาท) ซึง่ คิดเป็ นร้อยละ 27.3 ของหนี้สน้ิ
ทัง้ หมดลดลงจาก ณ 31 ธันวาคม 2557 จานวน 6,840 ล้านบาท (8.5%) สาเหตุหลักเกิดจากเงินกูร้ ะยะสัน้ ลดลง 8,675 ล้านบาท
จากการจ่ายชาระคืนเงินกูร้ ะยะสัน้ ทีค่ รบกาหนด
หนี้สนิ ระยะยาว (รวมหนี้สนิ ทีถ่ งึ กาหนดชาระภายในหนึ่งปี 22,430 ล้านบาท) ซึง่ คิดเป็ นร้อยละ 66.0 ของหนี้สน้ิ
ทัง้ หมด เพิม่ ขึน้ 9,226 ล้านบาท (5.5%) ทัง้ นี้ การอ่อนค่าของเงินบาทเมื่อเทียบกับเงินสกุลหลักของหนี้สนิ ระยะยาว ณ
31 ธันวาคม 2558 เปรียบเทียบกับ ณ วันสิน้ งวดของปี 2557 ทาให้หนี้สนิ ระยะยาวเมื่อคิดเป็ นเงินบาทมีจานวนเพิม่ ขึน้
ดังนัน้ หากไม่รวมผลของการปรับอัตราแลกเปลีย่ นจานวน 1,490 ล้านบาท หนี้สนิ ระยะยาวเพิม่ ขึน้ จานวน 7,736 ล้าน
บาท สาเหตุหลักเกิดจาก
- การจัดหาเงินกู้ระยะยาวเพิม่ ขึน้ จานวน 20,124 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินกู้ยมื ระยะยาวเพื่อชาระค่าเช่าซื้อ
เครื่องบิน B777-300ER จานวน 3 ลา และ A320-200 จานวน 3 ลา
- การออกหุน้ กูจ้ านวน 15,000 ล้านบาท โดยเป็ นหุน้ กูท้ อ่ี อกในเดือนเมษายน 2558 จานวน 7,000 ล้านบาท
และเดือนกันยายน 2558 จานวน 8,000 ล้านบาท
- การจ่ายชาระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาว หนี้สนิ ภายใต้เงื่อนไขสัญญาเช่าเครื่องบิน และหุน้ กูท้ ถ่ี งึ กาหนดชาระจานวน
27,390 ล้านบาท
ณ สิ้น ปี 2558 บริษัทฯ และบริษัท ย่ อย มีอตั ราส่ว นหนี้ สิน ที่มีภ าระดอกเบี้ยต่ อ ส่ว นของผู้ถือ หุ้น (Interest
Bearing Debt to Equity) เพิม่ ขึน้ จาก 4.7 เท่า ณ 31 ธันวาคม 2557 เป็ น 5.8 เท่า
ส่วนของผูถ้ อื หุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ส่วนของผู้ถือหุ้นมีจานวน 32,926 ล้านบาท ลดลงจากวันที่ 31 ธันวาคม 2557
จานวน 8,370 ล้านบาท (20.3%) เนื่องจากการดาเนินงานในปี 2558 มีผลขาดทุนสุทธิ ถึงแม้ว่าจะมีส่วนเกินทุนจากการตี
ราคาทีด่ นิ เพิม่ ทาให้อตั ราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (Return on Equity) ลดลงจากติดลบร้อยละ 31.7 ในปี 2557
เป็ นยอดติดลบร้อยละ 35.2 ในปี น้ี
4. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการดาเนิ นงานในอนาคต
การคาดการณ์อุตสาหกรรมการบินของโลกในปี 2559 คาดว่ายังคงเติบโตต่อเนื่องแต่ลดลงกว่าปี 2558 เนื่องจาก
การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนที่ส่งผลกระทบต่ อประเทศคู่ค้าของจีนด้วย โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในภูมิภาคเอเชีย รวมทัง้
เศรษฐกิจยุโรปยังไม่ฟ้ืนตัวและเริม่ มีปญั หาการต่อต้านผูอ้ พยพในหลายประเทศรวมทัง้ ปญั หาการก่อการร้าย ถึงแม้ว่าราคา
น้ ามันทีค่ าดว่าจะปรับตัวลดลงจากปี 2558 เนื่องจากอุปทานล้นตลาด รวมทัง้ การขึน้ ดอกเบีย้ ของธนาคารกลางสหรัฐเป็ น
การส่งสัญญาณการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ อย่างไรก็ตามมาตรการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อค่าเงินในสกุลต่างๆอ่อนค่าลง
ภาพรวมอุตสาหกรรมการบินของไทยในปี 2559 แม้ประเทศไทยจะถูกปรับลดอันดับมาตรฐานความปลอดภัยใน
การบินจาก FAA แต่การผ่านมาตรฐานการบินของ EASA ก็ช่วยทาให้สถานการณ์ดขี น้ึ และส่งผลดีต่อธุรกิจการบินของไทย
โดยมีแนวโน้มการขยายตัว แต่ยงั คงมีปจั จัยเสีย่ งทีจ่ ะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการบินของไทย ได้แก่ การก่อการร้าย
และภัยสงคราม ภัยธรรมชาติขนาดใหญ่ และสภาวะเศรษฐกิจโลก ถึงแม้ว่าจะมีราคาน้ามันเชือ้ เพลิงทีล่ ดลงเป็ นปจั จัยบวก
นอกจากนี้ ยังคงต้องติดตามประเด็นเรื่องการตรวจสอบระบบการกากับดูแลความปลอดภัยการบินพลเรือนของประเทศไทย
ซึ่ง อยู่ระหว่ างดาเนิ นการแก้ไขอย่ างเป็ นรูปธรรม ทัง้ นี้ คณะกรรมการการบินพลเรือ นได้มีมติอนุ มตั ิแผนรักษาความ
ปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (National Civil Aviation Security Programme-NCASP) ซึง่ เป็ นแผนชาติทเ่ี กีย่ วกับ
ระบบรักษาความปลอดภัยทีย่ ดึ ตามกรอบและแนวทางทีอ่ งค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) กาหนดไว้เพื่อ
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เตรียมความพร้อมในการรับการตรวจสอบและกากับดูแลระบบรักษาความปลอดภัยสากล (Universal Security Audit
Programme : USAP) ของ ICAO ทีจ่ ะเข้ามาตรวจสอบในปี 2560 ต่อไป
ในส่วนของการดาเนินงานตามแผนปฏิรูปบริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) ในช่วงต่ อไป บริษัทฯ มีแผนที่
ดาเนินการต่อเนื่อง โดยสรุปได้ดงั นี้
 แผนหารายได้ท่เี ข้มข้น (Aggressive) มากขึน้ ทัง้ รายได้บตั รโดยสาร รายได้จากสินค้าและพัสดุ รวมทัง้
รายได้อ่นื ๆ
 แผนลดค่าใช้จ่าย Non Fuel Cash Cost ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
 แผนสร้างความสามารถ (Capability) เพื่อความยังยื
่ น อาทิการปรับปรุงระบบ บริหารจัดการเครือข่าย
(Network Management System), ระบบบริหารจัดการตัวแทนขาย (Agent Management System) การปรับปรุง
กระบวนการจัดหา งานซ่อมบารุงและอุปกรณ์อากาศยาน การเพิม่ ความสามารถด้านการเงิน
 แผนสร้างความเป็ นเลิศในการบริการลูกค้า ได้แก่ เสริมสร้างความภักดีของลูกค้า การพัฒนาความเป็ นเลิศ
ด้านการบริการลูกค้า และการยกระดับการบริการชัน้ ธุรกิจ
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จดั ให้มกี ารติดตามผลการดาเนินงานตามแผนอย่างใกล้ชดิ เพื่ อให้มนใจว่
ั ่ าบริษัทฯ จะ
สามารถปรับปรุงแผนงานให้สะท้อนต่อการเปลีย่ นแปลงของสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างทันท่วงที
5. สรุปอัตราส่วนทางการเงิ นที่สาคัญ
ม.ค.-ธ.ค.
2558
อัตราส่วนทางการเงิ น (Liquidity Ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง

เท่า

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาไร (Profitability Ratio)
อัตรากาไร(ขาดทุน)ก่อนอัตราแลกเปลีย่ น ภาษีเงินได้ และค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ ครัง้ เดียว
อัตรากาไร(ขาดทุน)สุทธิ
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้

2557

0.78

0.75

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

(0.69)
(6.90)
(35.16)

(12.03)
(8.14)
(31.71)

อัตราส่วนแสดงประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นงาน (Efficiency Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์

ร้อยละ

(2.70)

(3.47)

อัตราส่วนวิ เคราะห์นโยบายทางการเงิ น (Financial Policy Ratio)
อัตราส่วนหนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (Interest Bearing Debt to Equity)
อัตราส่วนหนี้สนิ รวมต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (Total Debt to Equity)
อัตราส่วนความสามารถในการชาระดอกเบีย้

เท่า
เท่า
เท่า

5.84
8.19
3.32

4.65
6.44
0.59
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ความหมายและสูตรในการคานวณอัตราส่วนทางการเงิ น
อัตราส่วนสภาพคล่อง
= สินทรัพย์หมุนเวียน (ไม่รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ อื ไว้เพื่อขาย) / หนี้สนิ หมุนเวียน (ไม่รวมรายรับด้านการ
ขนส่งทีย่ งั ไม่ถอื เป็ นรายได้)
อัตรากาไร(ขาดทุน)ก่อนอัตราแลกเปลี่ยน ภาษี เงิ นได้ และค่าใช้จ่ายที่เกิ ดขึน้ ครังเดี
้ ยว
= กาไร(ขาดทุน)ก่อนอัตราแลกเปลีย่ น ภาษีเงินได้และค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ ครัง้ เดียว/รายได้รวม(ไม่รวมอัตรา
แลกเปลีย่ น)
อัตรากาไร(ขาดทุน)สุทธิ ต่อรายได้รวม (Net Profit (Loss) 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 สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผูถ้ อื หุ้น (Interest Bearing Debt to Equity)
= (เงินกูย้ มื ระยะสัน้ +หนี้สนิ ระยะยาวรวมส่วนทีถ่ งึ กาหนดชาระภายใน 1 ปี ) / ส่วนของผูถ้ อื หุน้
อัตราส่วนหนี้ สินรวมต่อส่วนของผูถ้ ือหุ้น (Total Debt to Equity)
= หนี้สนิ รวม / ส่วนของผูถ้ อื หุน้
อัตราส่วนความสามารถในการชาระดอกเบี้ย
= EBITDA / ดอกเบีย้ จ่าย

ส่วนที่ 3-14 หน้าที่ 17

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 26 กุมภาพันธ์ 2559 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
พล.อ.อ ............................................

1. พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง

รองประธานกรรมการ

2. นายคณิศ แสงสุพรรณ

กรรมการ

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

3. นายจรัมพร โชติกเสถียร

กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่

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

ผูร้ บั มอบอานาจ
ชื่อ
นางสุวมิ ล บัวเลิศ

ตาแหน่ ง
ผูอ้ านวยการใหญ่
สานักเลขานุการบริษทั ฯ

ส่วนที่ 3-A หน้าที่ 1

ลายมือชื่อ
.............................................

บริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้มีอานาจควบคุมและเลขานุการบริ ษทั ฯ
(1)

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง
/วันที่ได้ รับแต่ งตัง้
1. นายอารี พงศ์ ภู่ชอุ่ม
ได้ รับแต่งตังเป็
้ นกรรมการ

อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึกษา
/ประวัตอิ บรม

58 • ปริญญาตรี (International Management)
Boston University, USA

วาระที่ 1

• ปริญญาโท (Finance) Marshall University, USA

22 เม.ย. 2552 - 25 เม.ย. 2555

• ปริญญาเอก (Finance) University of Mississippi , USA

วาระที่ 2

• ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP 3/2000,

25 เม.ย. 2555 - 24 เม.ย. 2558

หลักสูตร DCP Refresher 2/2009

วาระที่ 3

สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)

24 เม.ย. 2558 - ปั จจุบนั
ตาแหน่งในบริษัทฯ
- ประธานกรรมการ
- กรรมการอิสระ
- ประธานคณะกรรมการ
กากับยุทธศาสตร์ และการปฎิรูป

ร้ อยละ

ความสัมพันธ์

การถือ

ทางครอบครั ว

หุ้น

ระหว่ างผู้บริ หาร

ไม่มี

ไม่มี

ประวัตกิ ารทางาน
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ งที่สาคัญอื่นๆ ในปั จจุบนั

ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษทั /ประเภทธุรกิจ

1. บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์
2557 - ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)

2. บริ ษทั หรื อหน่ วยงานอื่นๆ
1 ต.ค. 2558 - ปั จจุบนั ปลัดกระทรวงพลังงาน

กระทรวงพลังงาน

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

• หลักสูตร “Government Debt Monitoring

2557 -ต.ค. 2558

ประธานกรรมการ

ธนาคาร กรุงไทย จากัด (มหาชน)

System” โดยธนาคารโลก (World Bank)

2558 - ก.ย. 2558

ปลัดกระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา

กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา

• หลักสูตร“Global Trend and Public Enterprise

2557 - พ.ค. 2558

ปลัดกระทรวงพลังงาน

กระทรวงพลังงาน

Reform” Harvard University สหรัฐอเมริ กา

2556 - 2557

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

สานักนายกรัฐมนตรี

• หลักสูตร “Awareness, Vision, Imagination,

2557 - 2557

กรรมการ

ธนาคารแห่งประเทศไทย

Responsibility, Action (AVIRA)”

2556 - 2557

กรรมการ

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)

สถาบัน INSEAD ประเทศฝรั่งเศส

2553 - 2557

ประธานกรรมการ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

2553 - 2556

ปลัดกระทรวงการคลัง

กระทรวงการคลัง

2554 - 2555

ประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล

สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กระทรวงการคลัง

2553 - 2554

ประธานกรรมการ

บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)

• หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง สถาบันวิทยาการ
ตลาดทุน (วตท.)

หมายเหตุ : (1) ระบุเฉพาะตาแหน่งในคณะกรรมการบริ ษัทฯ และตาแหน่งประธานคณะกรรมการชุดย่อย

ส่วนที่ 3-A1 หน้าที่ 1

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

บริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง(1)
/วันที่ได้ รับแต่ งตัง้
2. พลอากาศเอก ตรี ทศ สนแจ้ ง
ได้ รับแต่งตังเป็
้ นกรรมการ

แบบ 56-1
อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึกษา
/ประวัตอิ บรม

59 • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

ร้ อยละ

ประวัตกิ ารทางาน

ความสัมพันธ์

การถือ ทางครอบครั ว
หุ้น ระหว่ างผู้บริ หาร
ไม่มี
ไม่มี

ช่ วงเวลา

ตาแหน่ งที่สาคัญอื่นๆ ในปั จจุบนั
1. บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์

มหาวิทยาลัยทหารมิวนิค สหพันธ์ สาธารณรัฐเยอรมนี

ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษทั /ประเภทธุรกิจ
ไม่มี

2. บริ ษทั หรื อหน่ วยงานอื่นๆ

วันที่ 5 ส.ค. 2557

• หลักสูตรเสนาธิการกิจ โรงเรี ยนเสนาธิการทหารอากาศ

ปั จจุบนั

ผู้บญ
ั ชาการทหารอากาศ

กองทัพอากาศ

ตาแหน่งในบริษัทฯ

• วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

ปั จจุบนั

ประธานกรรมการ

บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จากัด

- รองประธานกรรมการ

• หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสาหรับ

ปั จจุบนั

สมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ปั จจุบนั

สมาชิกสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ

ปั จจุบนั

ผู้บญ
ั ชาการ

- กรรมการอิสระ
- กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
- ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและ

นักบริหารชั ้นสูง สถาบันพระปกเกล้ า
• หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน

ศูนย์บญ
ั ชาการแก้ ไขปั ญหาการบินพลเรื อน

(ปรอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ส่งเสริ มกิจการเพื่อสังคม

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
2556

เสนาธิการทหารอากาศ

กองทัพอากาศ

2555

ปลัดบัญชีทหารอากาศ

กองทัพอากาศ

หมายเหตุ : (1) ระบุเฉพาะตาแหน่งในคณะกรรมการบริ ษัทฯ และตาแหน่งประธานคณะกรรมการชุดย่อย

ส่วนที่ 3-A1 หน้าที่ 2

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

บริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง(1)
/วันที่ได้ รับแต่ งตัง้

แบบ 56-1
อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึกษา
/ประวัตอิ บรม

3. นายคณิศ แสงสุพรรณ

57 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต

ได้ รับแต่งตังเป็
้ นกรรมการ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

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 - ปั จจุบนั

• ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
(ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาเอก เศรษฐศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

ร้ อยละ

ประวัตกิ ารทางาน

ความสัมพันธ์

การถือ ทางครอบครั ว
หุ้น ระหว่ างผู้บริ หาร
ไม่มี
ไม่มี

ช่ วงเวลา

ตาแหน่ งที่สาคัญอื่นๆ ในปั จจุบนั
1. บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์

ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษทั /ประเภทธุรกิจ
ไม่มี

2. บริ ษทั หรื อหน่ วยงานอื่นๆ
ปั จจุบนั

ประธานกรรมการด้ านวิชาการ

มูลนิธิสถาบันวิจยั นโยบายเศรษฐกิจการคลัง

ปั จจุบนั

ประธานกรรมการ

บริษัท ไทยสมายล์แอร์ เวย์ จากัด

ปั จจุบนั

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินการคลัง

คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

University of Toronto, Canada
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP 21/2004
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
มี.ค. 2552 - พ.ค. 2558 กรรมการ

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ตาแหน่งในบริ ษัทฯ
- กรรมการอิสระ
- กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
- ประธานกรรมการบริหาร
หมายเหตุ : (1) ระบุเฉพาะตาแหน่งในคณะกรรมการบริ ษัทฯ และตาแหน่งประธานคณะกรรมการชุดย่อย

ส่วนที่ 3-A1 หน้าที่ 3

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

บริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
(1)

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง
/วันที่ได้ รับแต่ งตัง้

4. พลเอก ชาตอุดม ติตถะสิริ
ได้ รับแต่งตังเป็
้ นกรรมการ

แบบ 56-1
อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึกษา
/ประวัตอิ บรม

59 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต

ร้ อยละ

ประวัตกิ ารทางาน

ความสัมพันธ์

การถือ ทางครอบครั ว
หุ้น ระหว่ างผู้บริ หาร
ไม่มี
ไม่มี

ช่ วงเวลา

ตาแหน่ งที่สาคัญอื่นๆ ในปั จจุบนั
1. บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์

โรงเรี ยนนายร้ อยพระจุลจอมเกล้ า
• หลักสูตรหลักประจา ชุดที่ 66

ปั จจุบนั

ผู้อานวยการสานักงบประมาณกลาโหม

ตาแหน่งในบริษัทฯ

โรงเรี ยนเสนาธิการทหารบก

ปั จจุบนั

สมาชิกสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ

ปั จจุบนั

กรรมการ

• ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การทหาร)

ไม่มี

2. บริ ษทั หรื อหน่ วยงานอื่นๆ

วันที่ 27 ม.ค. 2558
- กรรมการอิสระ

ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษทั /ประเภทธุรกิจ

โรงเรี ยนเสนาธิการทหารบก

กระทรวงกลาโหม
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

• วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 53

2557

รองเสนาธิการทหารบก

กองบัญชาการกองทัพบก

• หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง รุ่นที่ 18

2556

กรรมการผู้อานวยการใหญ่

สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

2554

ปลัดบัญชีทหารบก

สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP 211/2015
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
หมายเหตุ : (1) ระบุเฉพาะตาแหน่งในคณะกรรมการบริ ษัทฯ และตาแหน่งประธานคณะกรรมการชุดย่อย

ส่วนที่ 3-A1 หน้าที่ 4

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

บริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง(1)
/วันที่ได้ รับแต่ งตัง้
5. นายดาริ ตันชีวะวงศ์
ได้ รับแต่งตังเป็
้ นกรรมการ
วันที่ 24 เม.ย. 2558
ตาแหน่งในบริษัทฯ
- กรรมการอิสระ

แบบ 56-1
อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึกษา
/ประวัตอิ บรม

62 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า

ร้ อยละ

ประวัตกิ ารทางาน

ความสัมพันธ์

การถือ ทางครอบครั ว
หุ้น ระหว่ างผู้บริ หาร
ไม่มี
ไม่มี

ช่ วงเวลา

ตาแหน่ งที่สาคัญอื่นๆ ในปั จจุบนั

ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษทั /ประเภทธุรกิจ

1. บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Advanced Management Program (AMP167),

ปั จจุบนั

ทีป่ รึกษา สานักงานกรรมการผู้จดั การใหญ่

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)

ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษัท ไทยรุ่งยูเนียนคาร์ จากัด (มหาชน)

Harvard Business School , USA

2. บริ ษทั หรื อหน่ วยงานอื่นๆ

• Insead Inno - Leadership program, Insead, Singapore

ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษัท Yamato Kogyo Co.,Ltd. ประเทศญี่ปนุ่

• ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP SCC/2004,

ปั จจุบนั

กรรมการ

สถาบันเหล็กและเหล็กกล้ าแห่งประเทศไทย

หลักสูตร DCP 106/2008, หลักสูตร ACP 24/2008,

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

หลักสูตร RCP 22/2009, หลักสูตร RCC 10/2010

2555 - 2556

กรรมการ

บริษัท ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)

สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)

2548 - 2558

กรรมการ

บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จากัด (มหาชน)

• หลักสูตร วตท. รุ่นที่ 8 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

2548 - 2554

กรรมการ

บริษัท อุตสาหกรรมกระดาษคราฟท์ไทย จากัด

2548 - 2554

กรรมการ

บริษัท สยามคูโบต้ าอุตสาหกรรม จากัด

2548 - 2554

กรรมการ

บริษัท สยามมิชลิน จากัด

2548 - 2554

กรรมการ

บริษัท โตโยต้ ามอเตอร์ ไทยแลนด์ จากัด

2548 - 2554

กรรมการผู้จดั การใหญ่

บริษัท ซิเมนต์ไทยโฮลดิ ้ง จากัด

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หมายเหตุ : (1) ระบุเฉพาะตาแหน่งในคณะกรรมการบริ ษัทฯ และตาแหน่งประธานคณะกรรมการชุดย่อย

ส่วนที่ 3-A1 หน้าที่ 5

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

บริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง(1)
/วันที่ได้ รับแต่ งตัง้
6. นายพีระพล ถาวรสุภเจริ ญ
ได้ รับแต่งตังเป็
้ นกรรมการ
วันที่ 28 ธ.ค. 2558
ตาแหน่งในบริ ษัทฯ
- กรรมการ

แบบ 56-1
อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึกษา
/ประวัตอิ บรม

56 • ปริญญาตรีเศรษฐศาสตรบัณฑิต (การเงินและการคลัง)

ร้ อยละ

ประวัตกิ ารทางาน

ความสัมพันธ์

การถือ ทางครอบครั ว
หุ้น ระหว่ างผู้บริ หาร
ไม่มี
ไม่มี

ช่ วงเวลา

1. บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาโทรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

ตาแหน่ งที่สาคัญอื่นๆ ในปั จจุบนั

ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษทั /ประเภทธุรกิจ
ไม่มี

2. บริ ษทั หรื อหน่ วยงานอื่นๆ
ปั จจุบนั

(การบริหารจัดการสาธารณะ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองปลัดกระทรวงคมนาคม (หัวหน้ ากลุม่ ภารกิจ

สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

การพัฒนาโครงสร้ างพืน้ ฐานด้ านทางหลวง)

• หลักสูตรนักบริหารระดับกลาง รุ่นที่ 1 กระทรวงคมนาคม
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 58 ก.พ.
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส. 2) รุ่นที่ 6 ก.พ.
• หลักสูตรประกาศนียบัตรชั ้นสูง การบริ หารงานภาครัฐและ

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

กฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 10 สถาบันพระปกเกล้ า
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 2555
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

2557

ผู้อานวยการ

สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร(สนข.)

2556

รองผู้อานวยการ

สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร(สนข.)

2551

ผู้อานวยการสานักแผนงาน

สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร(สนข.)

หมายเหตุ : (1) ระบุเฉพาะตาแหน่งในคณะกรรมการบริ ษัทฯ และตาแหน่งประธานคณะกรรมการชุดย่อย

ส่วนที่ 3-A1 หน้าที่ 6

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

บริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง(1)
/วันที่ได้ รับแต่ งตัง้
7. นายรั ฐพล ภักดีภมู ิ
ได้ รับแต่งตังเป็
้ นกรรมการ
วันที่ 5 ส.ค. 2557
ตาแหน่งในบริษัทฯ
- กรรมการอิสระ

แบบ 56-1
อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึกษา
/ประวัตอิ บรม

48 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เครื่ องกล)
University of Colorado, Boulder, USA

ร้ อยละ

ประวัตกิ ารทางาน

ความสัมพันธ์

การถือ ทางครอบครั ว
หุ้น ระหว่ างผู้บริ หาร
ไม่มี
ไม่มี

ช่ วงเวลา

2557- ปั จจุบนั

กรรมการกากับดูแลกิจการทีด่ ี

• ปริญญาโท Executive Master's in International

2. บริ ษทั หรื อหน่ วยงานอื่นๆ
2557 - ปั จจุบนั

Georgia Institute of Technology, Atlanta, USA
• Executive Program in General Management,
School of Management, USA

บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน)

กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ

Sasin Graduate Institute of Business Administration

Strategies for Sustainable Business MIT Sloan

ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษทั /ประเภทธุรกิจ

1. บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์

• MBA (การตลาดและธุรกิจระหว่างประเทศ)

Logistics and Supply Chain Strategy,

ตาแหน่ งที่สาคัญอื่นๆ ในปั จจุบนั

ปั จจุบนั
2554 - ปั จจุบนั

ประธานกรรมการบริหารและ

บริษัท เจเนอรัล อิเลคทรอนิค คอมเมอร์ ซ

กรรมการผู้จดั การใหญ่

เซอร์ วิสเซส จากัด

กรรมการ

บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จากัด

ประธานกรรมการ

บริษัท ดีเอ็กซ์อินโนเวชัน่ จากัด

ส.ค. 2557 - ปั จจุบนั กรรมการ

• ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP 23/2004,

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด

กรรมการตรวจสอบ

หลักสูตร DCP 52/2004, หลักสูตร CDC 9/2015

อนุกรรมการกาหนดผลตอบแทน

สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)

อนุกรรมการพัฒนาธุรกิจ
อนุกรรมการกากับดูแลกิจการทีด่ ี

• หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยสาหรับนักบริ หารระดับสูงรุ่นที่ 13
(ป.ป.ร. 13) สถาบันพระปกเกล้ า
• สมาชิกหน่วยฝึ กการบินพลเรื อนกองทัพอากาศ
รุ่นที่ 65 (ทอ. 65) หน่วยฝึ กการบินพลเรื อนกองทัพอากาศ

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
2543 - ปั จจุบนั

ประธานกรรมการ

บริษัท เอสเอฟจี จากัด (มหาชน)

2533 - ปั จจุบนั

กรรมการบริหาร

บริษัท เอสเค มิเนอรัลส์ จากัด

• หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูงด้ านวิทยาการพลังงาน
รุ่นที่ 1 (ว.พ.น. 1) สถาบันวิทยาการพลังงาน
• หลักสูตรกฎหมายปกครองสาหรับผู้บริ หาร
ระดับสูง (กปส.) รุ่นที่ 1 สานักงานศาลปกครอง
• หลักสูตรการบริหารจัดการความมัน่ คงแห่งชาติ
(บมช.) รุ่นที่ 5 สานักข่าวกรองแห่งชาติ
• 2013 Southeast Asia Regional Program Fellows,
Eisenhower Fellowships
หมายเหตุ : (1) ระบุเฉพาะตาแหน่งในคณะกรรมการบริ ษัทฯ และตาแหน่งประธานคณะกรรมการชุดย่อย

ส่วนที่ 3-A1 หน้าที่ 7

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

บริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง(1)
/วันที่ได้ รับแต่ งตัง้
8. นายวีระวงค์ จิตต์ มติ รภาพ
ได้ รับแต่งตังเป็
้ นกรรมการ
วาระที่ 1
22 เม.ย. 2552 - 28 เม.ย. 2553
วาระที่ 2
28 เม.ย. 2553 - 24 เม.ย. 2556

แบบ 56-1
อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึกษา
/ประวัตอิ บรม

57 • นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ร้ อยละ

ประวัตกิ ารทางาน

ความสัมพันธ์

การถือ ทางครอบครั ว
หุ้น ระหว่ างผู้บริ หาร
ไม่มี
ไม่มี

ช่ วงเวลา

ตาแหน่ งที่สาคัญอื่นๆ ในปั จจุบนั

ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษทั /ประเภทธุรกิจ

1. บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์

• นิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M.)
University of Pennsylvania, USA

ปั จจุบนั

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)

ปั จจุบนั

กรรมการและประธานคณะกรรมการสรรหา

บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จากัด (มหาชน)

• เนติบณ
ั ฑิตไทย

และกาหนดค่าตอบแทน

สานักอบรมศึกษากฎหมาย แห่งเนติบณ
ั ฑิตยสภา
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP 0/2000,

ปั จจุบนั

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

บริษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน)

ปั จจุบนั

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

บริษัท กรุงเทพดุสติ เวชการ จากัด (มหาชน)

วาระที่ 3

หลักสูตร EDC 1/2012

24 เม.ย. 2556 - 1 ก.ค. 2557

สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)

ปั จจุบนั

ทนายความ

บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จากัด

• หลักสูตร วตท. รุ่นที่ 12 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ปั จจุบนั

กรรมการ และประธานคณะกรรมการสรรหา

บริษัท Frasers Centrepoint Limited

และกาหนดค่าตอบแทน

(ประเทศสิงค์โปร์ )

กรรมการ

บริษัท เนชัน่ แนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)

วาระที่ 4

2. บริ ษทั หรื อหน่ วยงานอื่นๆ

28 ส.ค.2557 - ปั จจุบนั
ปั จจุบนั

ตาแหน่งในบริษัทฯ
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- ประธานคณะกรรมการ
ด้ านกฎหมาย

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
2556 - 2557

กรรมการ

บริษัท Frasers and Neave, Limited, Singapore

2555 - 2557

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

บริษัท แผ่นดินทอง พร็ อพเพอร์ ตี ้ดีเวลลอปเม้ นท์
จากัด (มหาชน)

2554 - 2556

กรรมการ

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด (มหาชน)

2552 - 2556

กรรมการ

บริษัท สายการบินนกแอร์ จากัด (มหาชน)

2550 - 2554

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

บริษัท อาหารสยาม จากัด (มหาชน)

2549 - 2557

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จากัด (มหาชน)

หมายเหตุ : (1) ระบุเฉพาะตาแหน่งในคณะกรรมการบริ ษัทฯ และตาแหน่งประธานคณะกรรมการชุดย่อย

ส่วนที่ 3-A1 หน้าที่ 8

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

บริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
(1)

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง
/วันที่ได้ รับแต่ งตัง้

9. พลอากาศเอก ศิวเกียรติ์ ชเยมะ
ได้ รับแต่งตังเป็
้ นกรรมการ
วันที่ 29 เม.ย. 2557
ตาแหน่งในบริษัทฯ
- กรรมการ
- ประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์

แบบ 56-1
อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึกษา
/ประวัตอิ บรม

59 • หลักสูตร เสนาธิการกิจ รุ่นที่ 35

ร้ อยละ

ประวัตกิ ารทางาน

ความสัมพันธ์

การถือ ทางครอบครั ว
หุ้น ระหว่ างผู้บริ หาร
ไม่มี
ไม่มี

ช่ วงเวลา

1. บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์

โรงเรี ยนเสนาธิการทหารอากาศ
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ปี 2549
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• หลักสูตรวิทยาลัยเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 38

ตาแหน่ งที่สาคัญอื่นๆ ในปั จจุบนั

ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษทั /ประเภทธุรกิจ
ไม่มี

2. บริ ษทั หรื อหน่ วยงานอื่นๆ
ต.ค. 2558 - ปั จจุบนั รองปลัดกระทรวงกลาโหม
ต.ค. 2557 - ก.ย. 2558 ผู้ชว่ ยผู้บญ
ั ชาการทหารอากาศ
ปั จจุบนั

วิทยาลัยเสนาธิการทหารอากาศ

กระทรวงกลาโหม
กองทัพอากาศ

สมาชิกสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ
ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

เม.ย. 2557

ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ

กองทัพอากาศ

ร่วมเอกชน รุ่นที่ 21

ต.ค. 2556

รองเสนาธิการทหารอากาศ

กองทัพอากาศ

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ต.ค. 2555

ผู้ชว่ ยเสนาธิการทหารอากาศ ฝ่ ายกาลังพล

กองทัพอากาศ

• หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ

หมายเหตุ : (1) ระบุเฉพาะตาแหน่งในคณะกรรมการบริ ษัทฯ และตาแหน่งประธานคณะกรรมการชุดย่อย

ส่วนที่ 3-A1 หน้าที่ 9

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

บริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
(1)

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง
/วันที่ได้ รับแต่ งตัง้

10. นายสมเกียรติ ศิริชาติไชย
ได้ รับแต่งตังเป็
้ นกรรมการ
วันที่ 28 ส.ค. 2557

แบบ 56-1
อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึกษา
/ประวัตอิ บรม

51 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ร้ อยละ

ประวัตกิ ารทางาน

ความสัมพันธ์

การถือ ทางครอบครั ว
หุ้น ระหว่ างผู้บริ หาร
ไม่มี
ไม่มี

ช่ วงเวลา

The Wharton Graduate School of Business

- กรรมการอิสระ

Administration, University of Pennsylvania, PA., USA

ปั จจุบนั

กรรมการ กรรมการอานวยการบริหาร และ

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จากัด (มหาชน)

ประธานคณะกรรมการบริ หารจัดการความเสีย่ ง
2. บริ ษทั หรื อหน่ วยงานอื่นๆ
ปั จจุบนั

• ปริญญาบัตรหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน)

กรรมการ
ประธานคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง

ร่วมเอกชน (ปรอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปี 2553

ประธานคณะทีป่ รึกษาประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร

• ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง

และรองประธานคณะกรรมการสรรหาและ

สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• Advanced Management Program

ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษทั /ประเภทธุรกิจ

1. บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์

• MBA (Finance)

ตาแหน่งในบริษัทฯ

ตาแหน่ งที่สาคัญอื่นๆ ในปั จจุบนั

กาหนดค่าตอบแทน
ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ ้ง จากัด

Harvard Business School , USA ปี 2557

ปั จจุบนั

อนุกรรมการเตรียมกาลังคนภาครัฐ

สานักงานคณะกรรมการข้ าราชการพลเรื อน

• ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP 178/2013,

ปั จจุบนั

อนุกรรมการบริหารความเสีย่ ง

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปั จจุบนั

หัวหน้ าคณะทีป่ รึกษาของคณะกรรมการ

สภากาชาดไทย

หลักสูตร DAP 84/2010, หลักสูตร RCC 11/2010
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)

ทรัพยากรบุคคล
ปั จจุบนั

ทีป่ รึกษาคณะกรรมการอานวยการ

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
เม.ย.2556 - ธ.ค. 2558 กรรมการและ

ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)

ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ งองค์การ
2554 - 2555

ประธานกรรมการ

บริษัท หลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิกรไทย จากัด

2554 - 2555

ประธานกรรมการ

บริษัท ศูนย์วิจยั กสิกรไทย จากัด

2553 - ก.พ. 2556

รองกรรมการผู้จดั การอาวุโส

ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)

2553 - ก.พ. 2556

สมาชิกคณะจัดการ

ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)

หมายเหตุ : (1) ระบุเฉพาะตาแหน่งในคณะกรรมการบริ ษัทฯ และตาแหน่งประธานคณะกรรมการชุดย่อย

ส่วนที่ 3-A1 หน้าที่ 10

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

บริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง(1)
/วันที่ได้ รับแต่ งตัง้
11. พลอากาศเอก หม่ อมหลวง
สุปรี ชา กมลาศน์

แบบ 56-1
อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึกษา
/ประวัตอิ บรม

63 • ปริญญาตรี วิศวกรรมอากาศยาน

ประวัตกิ ารทางาน

ความสัมพันธ์

การถือ ทางครอบครั ว
หุ้น ระหว่ างผู้บริ หาร
ไม่มี
ไม่มี

ช่ วงเวลา

• โรงเรี ยนนายทหารชันผู
้ ้ บงั คับฝูง รุ่นที่ 46

วาระที่ 1

• โรงเรี ยนเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ 30

12 ต.ค.2554 - 25 เม.ย. 2555

• วิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ 29

วาระที่ 2

• วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 46

25 เม.ย. 2555 - 24 เม.ย. 2558

• ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP 54/2006

ตาแหน่ งที่สาคัญอื่นๆ ในปั จจุบนั
1. บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์

โรงเรี ยนนายเรื ออากาศ รุ่นที่ 17

ได้ รับแต่งตังเป็
้ นกรรมการ

วาระที่ 3

ร้ อยละ

ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษทั /ประเภทธุรกิจ
ไม่มี

2. บริ ษทั หรื อหน่ วยงานอื่นๆ
ปั จจุบนั

ข้ าราชการบานาญ

กระทรวงกลาโหม

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
2554

ประธานคณะทีป่ รึกษา

กองบัญชาการกองทัพไทย

สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)

24 เม.ย. 2558 - ปั จจุบนั
ตาแหน่งในบริษัทฯ
- กรรมการอิสระ
- กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
- ประธานกรรมการบริหาร
ความเสีย่ ง
หมายเหตุ : (1) ระบุเฉพาะตาแหน่งในคณะกรรมการบริ ษัทฯ และตาแหน่งประธานคณะกรรมการชุดย่อย

ส่วนที่ 3-A1 หน้าที่ 11

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

บริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง(1)
/วันที่ได้ รับแต่ งตัง้
12. นายสมชัย สัจจพงษ์
ได้ รับแต่งตังเป็
้ นกรรมการ

แบบ 56-1
อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึกษา
/ประวัตอิ บรม

54 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม)
• ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

ตาแหน่งในบริษัทฯ

Ohio State University สหรัฐอเมริ กา

- ประธานกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน

ประวัตกิ ารทางาน

ความสัมพันธ์

การถือ ทางครอบครั ว
หุ้น ระหว่ างผู้บริ หาร
ไม่มี
ไม่มี

ช่ วงเวลา

ตาแหน่ งที่สาคัญอื่นๆ ในปั จจุบนั
1. บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่ 19 ต.ค. 2558
- กรรมการ

ร้ อยละ

• ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP 75/2006
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)

ไม่มี

2. บริ ษทั หรื อหน่ วยงานอื่นๆ
ปั จจุบนั

ปลัดกระทรวงการคลัง

• ปริญญาเอก เศรษฐศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
Ohio State University สหรัฐอเมริ กา

ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษทั /ประเภทธุรกิจ

กระทรวงการคลัง

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
17 พ.ย. 2558- ปั จจุบนั ประธานกรรมการ

ธนาคากรุงไทย จากัด (มหาชน)

2557 - 2558

อธิบดีกรมศุลกากร

กระทรวงการคลัง

2554 - 2557

ผู้อานวยการสานักงานเศรษฐกิจการคลัง

กระทรวงการคลัง

2553 - 2554

ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการนโยบาย

กระทรวงการคลัง

รัฐวิสาหกิจ
หมายเหตุ : (1) ระบุเฉพาะตาแหน่งในคณะกรรมการบริ ษัทฯ และตาแหน่งประธานคณะกรรมการชุดย่อย

ส่วนที่ 3-A1 หน้าที่ 12

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

บริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
(1)

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง
/วันที่ได้ รับแต่ งตัง้
13. พลอากาศเอก อานาจ
จีระมณีมยั

แบบ 56-1
อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึกษา
/ประวัตอิ บรม

ั ฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
52 • วิทยาศาสตร์ บณ

ร้ อยละ

ประวัตกิ ารทางาน

ความสัมพันธ์

การถือ ทางครอบครั ว
หุ้น ระหว่ างผู้บริ หาร
ไม่มี
ไม่มี

ช่ วงเวลา

ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษทั /ประเภทธุรกิจ
ไม่มี

1. บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์

โรงเรี ยนนายเรื ออากาศ

ได้ รับแต่งตังเป็
้ นกรรมการ

ตาแหน่ งที่สาคัญอื่นๆ ในปั จจุบนั

2. บริ ษทั หรื อหน่ วยงานอื่นๆ
ปั จจุบนั

หัวหน้ าสานักงานนายทหารปฏิบตั ิการพิเศษ

หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

วันที่ 23 พ.ย. 2558
ตาแหน่งในบริษัทฯ

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

- กรรมการ

2553

รองหัวหน้ าสานักงานฝ่ ายเสนาธิการในพระองค์

หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

หมายเหตุ : (1) ระบุเฉพาะตาแหน่งในคณะกรรมการบริ ษัทฯ และตาแหน่งประธานคณะกรรมการชุดย่อย

ส่วนที่ 3-A1 หน้าที่ 13

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

บริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
(1)

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง
/วันที่ได้ รับแต่ งตัง้

14. นายจรั มพร โชติกเสถียร

แบบ 56-1
อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึกษา
/ประวัตอิ บรม

58 • ปริญญาตรี สาขา Electrical Engineering and

ได้ รับการแต่งตังเป็
้ น

Computer Science, มหาวิทยาลัย Massachusetts

กรรมการผู้อานวยการใหญ่

Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา

วันที่ 4 ธ.ค. 2557
ได้ รับแต่งตังเป็
้ นกรรมการ
วาระที่ 1
วันที่ 27 ม.ค. 2558 - 24 เม.ย. 2558
วาระที่ 2
24 เม.ย. 2558 - ปั จจุบนั
ตาแหน่งในบริษัทฯ
- กรรมการ
- กรรมการผู้มีอานาจลงนาม

• ปริญญาโท บริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัย Harvard ประเทศสหรัฐอเมริกา
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน

ร้ อยละ

ประวัตกิ ารทางาน

ความสัมพันธ์

การถือ ทางครอบครั ว
หุ้น ระหว่ างผู้บริ หาร
ไม่มี
ไม่มี

ช่ วงเวลา

ตาแหน่ งที่สาคัญอื่นๆ ในปั จจุบนั

ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษทั /ประเภทธุรกิจ

1. บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์
ปั จจุบนั

บริษัท สายการบินนกแอร์ จากัด (มหาชน)

กรรมการ
2. บริ ษทั หรื อหน่ วยงานอื่นๆ

ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษัท ไทยสมายล์แอร์ เวย์ จากัด

ปั จจุบนั

กรรมการ

มูลนิธิศกึ ษาพัฒน์

ปั จจุบนั

กรรมการ

มูลนิธิวิจยั เทคโนโลยีสารสนเทศ

(ปรอ.) ปี 2547 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง รุ่นที่ 11
สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
• หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูงด้ านวิทยาการพลังงาน

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
2554 - 2557

คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน (กนส.)

ธนาคารแห่งประเทศไทย

2554 - 2557

ประธานกรรมการบริหาร

สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

รุ่นที่ 1/2555 สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.)
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP 66/2007,

(องค์การมหาชน)
2554 - 2557

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บริษัท สิงห์ เอสเตท จากัด (มหาชน)

หลักสูตร DCP 185/2014

2553 - 2557

กรรมการและผู้จดั การ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)

2553 - 2557

ประธานกรรมการ

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด

2553 - 2557

ประธานกรรมการ

บริษัท สานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จากัด

2553 - 2557

ประธานกรรมการ

บริษัท เซ็ดเทรด ดอท คอม จากัด

2553 - 2557

ประธานกรรมการ

บริษัท แฟมมิลี่ โนฮาว จากัด

หมายเหตุ : (1) ระบุเฉพาะตาแหน่งในคณะกรรมการบริ ษัทฯ และตาแหน่งประธานคณะกรรมการชุดย่อย

ส่วนที่ 3-A1 หน้าที่ 14

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

บริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง(1)
/วันที่ได้ รับแต่ งตัง้
15. เรื ออากาศเอก มนตรี จาเรี ยง
ได้ รับแต่งตังวั
้ นที่ 9 ก.ย. 2557
ตาแหน่งในบริษัทฯ
- รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่

แบบ 56-1
อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึกษา
/ประวัตอิ บรม

58 • วิทยาศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่ องกล
โรงเรี ยนนายเรื ออากาศ
• ปริญญาบริ หารธุรกิจดุษฎีบนั ฑิต กิตติมศักดิ์

ร้ อยละ

ประวัตกิ ารทางาน

ความสัมพันธ์

การถือ ทางครอบครั ว
หุ้น ระหว่ างผู้บริ หาร
0.000029
ไม่มี

ช่ วงเวลา

• Mini MBA (SASIN)

อย่างยัง่ ยืน

• Intensive Professional Program (NIDA)

ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษัท สายการบินนกแอร์ จากัด (มหาชน)

ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษัท บริ การเชื ้อเพลิงการบินกรุงเทพ จากัด (มหาชน)

2. บริ ษทั หรื อหน่ วยงานอื่นๆ
ปั จจุบนั

• Pilot Recruitment License (IATA), Miami USA
• หลักสูตรการกากับดูแลกิจการสาหรับกรรมการ

ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษทั /ประเภทธุรกิจ

1. บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์

สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

สายกลยุทธ์องค์กรและพัฒนา

ตาแหน่ งที่สาคัญอื่นๆ ในปั จจุบนั

กรรมการ

บริษัท ไทยสมายล์แอร์ เวย์ จากัด
ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

2553 - 2557

รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่ ฝ่ ายช่าง

บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)

และผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและ
องค์การมหาชน สถาบันพระปกเกล้ า
• หลักสูตร "Leadership Succession Program"
มูลนิธิสถาบันวิจยั และพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)
จัดตั ้งโดยสานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
(สคร.) กระทรวงการคลัง
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร ACEP
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Business Leader Development Program
University Of Oxford, UK.
หมายเหตุ : (1) ระบุเฉพาะตาแหน่งในคณะกรรมการบริ ษัทฯ และตาแหน่งประธานคณะกรรมการชุดย่อย

ส่วนที่ 3-A1 หน้าที่ 15

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

บริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง(1)
/วันที่ได้ รับแต่ งตัง้
16. นาวาอากาศตรี อัษฎาวุธ

แบบ 56-1
อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึกษา
/ประวัตอิ บรม

56 • Diplom Prufung Bauingenieurwesen

วัฒนางกูร

(Master Degree Level), Civil Engineering,

ได้ รับแต่งตังวั
้ นที่ 13 พ.ย. 2555

Hochschule Der Bundeswehr Muenchen, Germany

ร้ อยละ

ประวัตกิ ารทางาน

ความสัมพันธ์

การถือ ทางครอบครั ว
หุ้น ระหว่ างผู้บริ หาร
0.000064
ไม่มี

ช่ วงเวลา

ตาแหน่ งที่สาคัญอื่นๆ ในปั จจุบนั
1. บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์

ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษทั /ประเภทธุรกิจ
ไม่มี

2. บริ ษทั หรื อหน่ วยงานอื่นๆ
ปั จจุบนั

ประธานกรรมการ

บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จากัด

ตาแหน่งในบริษัทฯ
- รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

สนับสนุนการถวายบินแก่องค์

2555

ประธานศูนย์สนับสนุนการ
ปฏิบตั ิการ

รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่ สายมาตรฐาน

บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)

ความปลอดภัยและพัฒนาทรัพยากรการบิน
2553 - 2555

รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่ สายปฏิบตั ิการ

บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)

หมายเหตุ : (1) ระบุเฉพาะตาแหน่งในคณะกรรมการบริ ษัทฯ และตาแหน่งประธานคณะกรรมการชุดย่อย

ส่วนที่ 3-A1 หน้าที่ 16

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

บริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
(1)

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง
/วันที่ได้ รับแต่ งตัง้

17. นายธีรพล โชติชนาภิบาล
ได้ รับแต่งตังวั
้ นที่ 1 ก.ย. 2558
ตาแหน่งในบริษัทฯ
- รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่

แบบ 56-1
อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึกษา
/ประวัตอิ บรม

58 • Bachelor of Arts, Maths & Economics
University College of wales, Great Britain

ร้ อยละ

ประวัตกิ ารทางาน

ความสัมพันธ์

การถือ ทางครอบครั ว
หุ้น ระหว่ างผู้บริ หาร
0.000995
ไม่มี

ช่ วงเวลา

ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษทั /ประเภทธุรกิจ

1. บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์
ปั จจุบนั

• Master of Science,Operations Research
University of Southampton, Great Britain

ตาแหน่ งที่สาคัญอื่นๆ ในปั จจุบนั

บริ ษัท โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

กรรมการ
2. บริ ษทั หรื อหน่ วยงานอื่นๆ

ปั จจุบนั

บริษัท ไทยสมายส์แอร์ จากัด

กรรมการ

สายการพาณิชย์
ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ก.ค 2557 - ส.ค. 2558 ทีป่ รึกษากรรมการผู้อานวยการใหญ่
ก.พ. - ก.ค. 2557

รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่ สายการพาณิชย์

มิ.ย. 2556 - ก.พ. 2557 รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่

บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)
บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)
บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)

สายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ
ก.พ. 2554 - มิ.ย. 2556 รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่

บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)

สายผลิตภัณฑ์และบริ การลูกค้ า
2553 - 2554

ผู้อานวยการใหญ่ ฝ่ ายพัฒนาและสนับสนุนการ

บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)

พาณิชย์
หมายเหตุ : (1) ระบุเฉพาะตาแหน่งในคณะกรรมการบริ ษัทฯ และตาแหน่งประธานคณะกรรมการชุดย่อย

ส่วนที่ 3-A1 หน้าที่ 17

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

บริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง(1)
/วันที่ได้ รับแต่ งตัง้
18. เรืออากาศเอก กนก ทองเผือก

แบบ 56-1
อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึกษา
/ประวัตอิ บรม

58 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ร้ อยละ

ประวัตกิ ารทางาน

ความสัมพันธ์

การถือ ทางครอบครั ว
หุ้น ระหว่ างผู้บริ หาร
0.000041
ไม่มี

ช่ วงเวลา

ตาแหน่ งที่สาคัญอื่นๆ ในปั จจุบนั
1. บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์

ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษทั /ประเภทธุรกิจ
ไม่มี

ได้ รับแต่งตังวั
้ นที่ 9 ก.ย. 2557

• รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตาแหน่งในบริษัทฯ

• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปั จจุบนั

ประธานกรรมการ

บริษัท วิงสแปนเซอร์ วิสเซส จากัด

- รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่

• หลักสูตร UCLA Extension Executive Management

ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จากัด

ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษัท ดอนเมืองอินเตอร์ เนชัน่ เนล

สายทรัพยากรบุคคลและกากับ
กิจกรรมองค์กร
- รักษาการ ผู้อานวยการใหญ่
ฝ่ ายกฎหมาย

Program2005,University Of California, Los Angeles,USA

2. บริ ษทั หรื อหน่ วยงานอื่นๆ

• หลักสูตรDCP (DCP Segment 1-6) หลักสูตร DAP หลักสูตร DCG

แอร์ พอร์ ตโฮเต็ล จากัด

สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Public Procurement Training System,
International Trade Centre (Phase 1-2) UNCTAD/WTO
• หลักสูตร Corporate Secretary Development Program
รุ่นที่ 9 สมาคมบริษัทจดทะเบียน

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
2555 - 2557

ผู้อานวยการใหญ่ ฝ่ ายพัฒนาและฝึ กอบรมบุคลากร บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)

2554 - 2555

ผู้อานวยการใหญ่ ฝ่ ายบริ หารทรัพยากรบุคคล

บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)

2553 - 2554

ผู้อานวยการ ฝ่ ายบริ หารงานประชุม

บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)

• หลักสูตร Executive Development for Competitiveness
โครงการ Executive Program จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตรธรรมาภิบาลของผู้บริ หารระดับกลางสาหรับ
หน่วยงานด้ านกฎหมายในภาครัฐและเอกชน รุ่นที่ 1
สถาบันพระปกเกล้ า
• หลักสูตรการบริหารการจัดการภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 1
สานักงานตารวจแห่งชาติ
• หลักสูตรผู้บริ หารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 14
สถาบันพัฒนาข้ าราชการฝ่ ายตุลาการศาลยุติธรรม
• หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์ การป้องกันและปราบปราม
การทุจริ ตระดับสูง รุ่นที่ 4 สถาบันการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สัญญา ธรรมศักดิ์
• หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง
(บยป.) รุ่นที่ 6 วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง
สานักงานศาลปกครอง
หมายเหตุ : (1) ระบุเฉพาะตาแหน่งในคณะกรรมการบริ ษัทฯ และตาแหน่งประธานคณะกรรมการชุดย่อย

ส่วนที่ 3-A1 หน้าที่ 18

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

บริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง(1)
/วันที่ได้ รับแต่ งตัง้
19. เรื ออากาศโท เฉลิมพล
อินทรวงศ์
ได้ รับแต่งตังวั
้ นที่ 9 ก.ย. 2557
ตาแหน่งในบริษัทฯ

แบบ 56-1
อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึกษา
/ประวัตอิ บรม

58 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (ทอ.) วิศวกรรมเครื่ องกล
โรงเรี ยนนายเรื ออากาศ

ร้ อยละ

ประวัตกิ ารทางาน

ความสัมพันธ์

การถือ ทางครอบครั ว
หุ้น ระหว่ างผู้บริ หาร
0.000023
ไม่มี

ช่ วงเวลา

ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษัท บริ การเชื ้อเพลิงการบินกรุงเทพ จากัด (มหาชน)

2. บริ ษทั หรื อหน่ วยงานอื่นๆ
ปั จจุบนั

บริษัท ดอนเมืองอินเตอร์ เนชัน่ แนล แอร์ พอร์ ต

กรรมการ

- รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่
ฝ่ ายช่าง

ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษทั /ประเภทธุรกิจ

1. บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์

• รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการ
สาหรับนักบริ หาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์

ตาแหน่ งที่สาคัญอื่นๆ ในปั จจุบนั

โฮเต็ล จากัด
ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จากัด
ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

2552 - 2557

ผู้อานวยการใหญ่ ฝ่ ายซ่อมบารุงอากาศยาน

บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)

หมายเหตุ : (1) ระบุเฉพาะตาแหน่งในคณะกรรมการบริ ษัทฯ และตาแหน่งประธานคณะกรรมการชุดย่อย

ส่วนที่ 3-A1 หน้าที่ 19

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

บริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง(1)
/วันที่ได้ รับแต่ งตัง้
20. นายณรงค์ ชัย ว่ องธนะวิโมกษ์
ได้ รับแต่งตังเมื
้ อ่ 16 ก.ค. 2558
ตาแหน่งในบริษัทฯ
- รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่
สายการเงินและการบัญชี

แบบ 56-1
อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึกษา
/ประวัตอิ บรม

ร้ อยละ

การถือ ทางครอบครั ว
หุ้น ระหว่ างผู้บริ หาร
53 • ปริญญาตรี (เศรษฐศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไม่มี
ไม่มี
• ปริญญาโท (สาขา Information Systems) Golden Gate

ประวัตกิ ารทางาน

ความสัมพันธ์
ช่ วงเวลา

ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษทั /ประเภทธุรกิจ

1. บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์
ปั จจุบนั

University, San Francisco, CA, USA
• ปริญญาโท (สาขาการเงิน) University of Pittsburgh,

ตาแหน่ งที่สาคัญอื่นๆ ในปั จจุบนั

กรรมการ

บริษัท สายการบินนกแอร์ จากัด (มหาชน)

2. บริ ษทั หรื อหน่ วยงานอื่นๆ
ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษัท ไทย-อะมาดิอสุ เซาท์อิสต์เอเชีย จากัด

Pittsburgh, PA, USA
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

(ปริญญาบัตร ปรอ.) รุ่นที่ 24 จากวิทยาลัยป้องกัน

ธ.ค.2552-ก.ค.2558 รองกรรมการผู้จดั การใหญ่

ธนาคารซีไอเอ็มบี จากัด (มหาชน)

ราชอาณาจักร (วปอ.) ประจาปี 2554

ส.ค.2553-พ.ค.2557 กรรมการ (มีอานาจลงนาม)

บลจ. ซีไอเอ็มบี -พริ นซิเพิล

พ.ค.2555-ก.ค.2558 ประธานกรรมการ

บจก. เวิร์ดลีส

• ประกาศนียบัตรหลักสูตร FGPClass 3/2011,
หลักสูตร DCP 131/2010
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร CIMB-Insead Leaderships, INSEAD
• CFO Becoming a Strategic Partner, University of
Pennsylvania, USA
• Senior Finance Management Program, Executive
Development International, UK
• วุฒิบตั รการเข้ ารับการอบรมตามหลักสูตรโครงการ
ฝึ กอบรมพิเศษเกียวกับคอมพิวเตอร์ วิชา System Analysis
คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หมายเหตุ : (1) ระบุเฉพาะตาแหน่งในคณะกรรมการบริ ษัทฯ และตาแหน่งประธานคณะกรรมการชุดย่อย

ส่วนที่ 3-A1 หน้าที่ 20

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

บริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
(1)

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง
/วันที่ได้ รับแต่ งตัง้
21. นางอุษณีย์ แสงสิงแก้ ว

แบบ 56-1
อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึกษา
/ประวัตอิ บรม

57 • Mini Master of Information Technology (MMIT) 2005

ร้ อยละ

ประวัตกิ ารทางาน

ความสัมพันธ์

การถือ ทางครอบครั ว
หุ้น ระหว่ างผู้บริ หาร
0.000023
ไม่มี

ช่ วงเวลา

ตาแหน่ งที่สาคัญอื่นๆ ในปั จจุบนั
1. บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์

ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษทั /ประเภทธุรกิจ
ไม่มี

ได้ รับแต่งตังวั
้ นที่ 1 ก.ย. 2558

• ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

ตาแหน่งในบริษัทฯ

• ปริญญาตรีบริ หารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จากัด

- รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่

• หลักสูตรการบริหารจัดการด้ านความมัน่ คงขันสู
้ ง

ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษัท ครัวการบินภูเก็ต จากัด

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (สวปอ.รุ่น 4)

ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษัท วิงสแปนเซอร์ วิสเซส จากัด

หน่วยธุรกิจบริการการบิน

2. บริ ษทั หรื อหน่ วยงานอื่นๆ

• ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP 194/2014
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

• หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง รุ่นที่ 21

2555 - 2558

กรรมการผู้จดั การ ฝ่ ายบริ การลูกค้ าภาคพื ้น

บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)

สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)

2552 - 2555

ผู้อานวยการฝ่ ายวางแผนและควบคุมอุปกรณ์

บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)

บริการบนเครื่ องบิน
หมายเหตุ : (1) ระบุเฉพาะตาแหน่งในคณะกรรมการบริ ษัทฯ และตาแหน่งประธานคณะกรรมการชุดย่อย

ส่วนที่ 3-A1 หน้าที่ 21

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

บริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง(1)
/วันที่ได้ รับแต่ งตัง้
22. นาวาอากาศตรี ภูริต ศรี วัฒน์
ได้ รับแต่งตังวั
้ นที่ 1 ต.ค. 2558

แบบ 56-1
อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึกษา
/ประวัตอิ บรม

60 • วิทยาศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอากาศยาน
โรงเรี ยนนายเรื ออากาศ

ร้ อยละ

ประวัตกิ ารทางาน

ความสัมพันธ์

การถือ ทางครอบครั ว
หุ้น ระหว่ างผู้บริ หาร
ไม่มี
ไม่มี

ช่ วงเวลา

ตาแหน่ งที่สาคัญอื่นๆ ในปั จจุบนั

ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษทั /ประเภทธุรกิจ

1. บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์
ปั จจุบนั

ตาแหน่งในบริษัทฯ

กรรมการ

บริษัท บริ การเชื ้อเพลิงการบินกรุงเทพ จากัด (มหาชน)

2. บริ ษทั หรื อหน่ วยงานอื่นๆ

ไม่มี

- รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่
สายปฏิบตั ิการ
ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
2557 - 2558

ผู้อานวยการใหญ่ ฝ่ ายปฏิบตั ิการบิน

บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)

2556 - 2557

ผู้อานวยการภารกิจพิเศษ ฝ่ ายปฏิบตั ิการ

บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)

ฝ่ ายปฏิบตั ิการบิน ระดับรองผู้อานวยการใหญ่
2555 - 2556

ผู้อานวยการภารกิจพิเศษฝ่ ายปฏิบตั ิการ

บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)

ฝ่ ายปฏิบตั ิการบิน ระดับผู้ชว่ ยผู้อานวยการใหญ่
2553 - 2555

ผู้อานวยการฝ่ ายบริหารนักบิน

บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)

หมายเหตุ : (1) ระบุเฉพาะตาแหน่งในคณะกรรมการบริ ษัทฯ และตาแหน่งประธานคณะกรรมการชุดย่อย

ส่วนที่ 3-A1 หน้าที่ 22

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

บริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
(1)

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง
/วันที่ได้ รับแต่ งตัง้
23. นายดนุช บุนนาค

ได้ รับแต่งตังวั
้ นที่ 25 ก.ค. 2557
ตาแหน่งในบริษัทฯ
- ทีป่ รึกษากรรมการ
ผู้อานวยการใหญ่

แบบ 56-1
อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึกษา
/ประวัตอิ บรม

52 • Bachelor of Special Studies, Mathematics

ร้ อยละ

ประวัตกิ ารทางาน

ความสัมพันธ์

การถือ ทางครอบครั ว
หุ้น ระหว่ างผู้บริ หาร
0.000052
ไม่มี

ช่ วงเวลา

Cornell College, USA

ตาแหน่ งที่สาคัญอื่นๆ ในปั จจุบนั

ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษทั /ประเภทธุรกิจ

1. บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์

ไม่มี

2. บริ ษทั หรื อหน่ วยงานอื่นๆ

ไม่มี

• Bachelor of Science in Systems Science and
Engineering Washington University
at ST. Louis, USA

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ก.พ. 2557 - ก.ค. 2557 รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่

• Master of Construction Management
Washington University at St. Louis, USA

บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)

สายรายได้ เสริมองค์กร
มิ.ย. 2556 - ก.พ. 2557 รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่

บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)

สายผลิตภัณฑ์และบริ การลูกค้ า
พ.ย. 2555 - มิ.ย. 2556 รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่

บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)

สายการพาณิชย์
ก.พ. 2554 - พ.ย 2555 กรรมการผู้จดั การ หน่วยธุรกิจ

บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)

การบริ การภาคพืน้
2549 - 2554

ผู้อานวยการใหญ่ ฝ่ ายวางแผนการตลาด

บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)

และการบริหารรายได้
หมายเหตุ : (1) ระบุเฉพาะตาแหน่งในคณะกรรมการบริ ษัทฯ และตาแหน่งประธานคณะกรรมการชุดย่อย

ส่วนที่ 3-A1 หน้าที่ 23

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

บริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง(1)
/วันที่ได้ รับแต่ งตัง้
24. นายนิรุฒ มณีพันธ์
ได้ รับแต่งตังวั
้ นที่ 25 ก.ค. 2557

แบบ 56-1
อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึกษา
/ประวัตอิ บรม

47 • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2)

ร้ อยละ

ประวัตกิ ารทางาน

ความสัมพันธ์

การถือ ทางครอบครั ว
หุ้น ระหว่ างผู้บริ หาร
ไม่มี
ไม่มี

ช่ วงเวลา

1. บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์

มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ตาแหน่งในบริษัทฯ

• เนติบณ
ั ฑิตไทย สมัยที่ 45

- ทีป่ รึกษากรรมการ

• Master of Comparative Jurisprudence (M.C.J)

ผู้อานวยการใหญ่

Howard University, Washington D.C., USA

ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษทั /ประเภทธุรกิจ
ไม่มี

2. บริ ษทั หรื อหน่ วยงานอื่นๆ
ปั จจุบนั

บริษัท ดอนเมือง อินเตอร์ เนชัน่ แนล

กรรมการ

แอร์ พอร์ ต โฮเต็ล จากัด

• Master of Laws (LL.M.)., Temple University,
Philadelphia Pennsylvania, USA

ตาแหน่ งที่สาคัญอื่นๆ ในปั จจุบนั

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
2555 - 2557

รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่

บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)

สายทรัพยากรบุคคลและกากับกิจกรรมองค์กร
2554 - 2555

รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่

บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)

สานักเลขานุการบริษัทฯ
2551 - 2554

ผู้อานวยการใหญ่ ฝ่ ายกฎหมาย

บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)

และกากับกิจกรรมองค์กร
หมายเหตุ : (1) ระบุเฉพาะตาแหน่งในคณะกรรมการบริ ษัทฯ และตาแหน่งประธานคณะกรรมการชุดย่อย

ส่วนที่ 3-A1 หน้าที่ 24

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

บริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
(1)

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง
/วันที่ได้ รับแต่ งตัง้
25. นายรั ช ตันตนันตา

ได้ รับแต่งตังวั
้ นที่ 1 ต.ค. 2554
ตาแหน่งในบริษัทฯ
- ผู้อานวยการใหญ่
ฝ่ ายการเงินองค์กร

แบบ 56-1
อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึกษา
/ประวัตอิ บรม

46 • Bachelor of Science in Business Administration,

ร้ อยละ

ประวัตกิ ารทางาน

ความสัมพันธ์

การถือ ทางครอบครั ว
หุ้น ระหว่ างผู้บริ หาร
ไม่มี
ไม่มี

ช่ วงเวลา

1. บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์

Boston University, United States
• Master of Business Administration,
The American University, United States

ตาแหน่ งที่สาคัญอื่นๆ ในปั จจุบนั

ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษทั /ประเภทธุรกิจ
ไม่มี

2. บริ ษทั หรื อหน่ วยงานอื่นๆ
ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษัท วิงสแปน เซอร์ วิสเซส จากัด

ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จากัด

• หลักสูตร DCP 71/2006
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
• หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง รุ่นที่ 20

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
2548 – 2554

ผู้อานวยการใหญ่ ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)

สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
หมายเหตุ : (1) ระบุเฉพาะตาแหน่งในคณะกรรมการบริ ษัทฯ และตาแหน่งประธานคณะกรรมการชุดย่อย

ส่วนที่ 3-A1 หน้าที่ 25

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

บริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
(1)

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง
/วันที่ได้ รับแต่ งตัง้
26. นายอริ ชัย นุ่มลมุล

ได้ รับแต่งตังวั
้ นที่ 1 ธ.ค. 2558
ตาแหน่งในบริษัทฯ
- ผู้อานวยการใหญ่
ฝ่ ายการบัญชี

แบบ 56-1
อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึกษา
/ประวัตอิ บรม

49 • Bachelor in Administration - Accounting;

ร้ อยละ

ประวัตกิ ารทางาน

ความสัมพันธ์

การถือ ทางครอบครั ว
หุ้น ระหว่ างผู้บริ หาร
ไม่มี
ไม่มี

ช่ วงเวลา

(Ramkhamheang University)
• Master of Science - Accounting

ปั จจุบนั

ตาแหน่ งที่สาคัญอื่นๆ ในปั จจุบนั

ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษทั /ประเภทธุรกิจ

1. บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์

ไม่มี

2. บริ ษทั หรื อหน่ วยงานอื่นๆ

ไม่มี

กรรมการ

บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จากัด

Information System (AIS); (Chulalongkorn
University)
• Standard Cost Accounting System for
a Glove Manufacturing Company.

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ก.ค.2558 - 30 พ.ย.2558 SVP - Acting CFO

CIMB Thai Bank

พ.ค. 2553 - ก.ค. 2558 SVP - Financial Infrastructure Department

CIMB Thai Bank

The project covers System Analysis and
Design, Development.
• General Ledger for Glove Manufacturing
Company (Multi Currency Accounting)
• Performance Measurement for Foreign Bank
• Young Banker Executive (YOBEX) One Year
Program ; (Thai Bank Association - 2000)
• AUB, Accelerated Universal Banking
Program at Nanyang Business School
"NBS",Singapore (CIMB Program 2012-2013)
หมายเหตุ : (1) ระบุเฉพาะตาแหน่งในคณะกรรมการบริ ษัทฯ และตาแหน่งประธานคณะกรรมการชุดย่อย

ส่วนที่ 3-A1 หน้าที่ 26

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

บริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง(1)
/วันที่ได้ รับแต่ งตัง้
27. นางสุวิมล บัวเลิศ
ได้ รับแต่งตังวั
้ นที่ 13 พ.ย. 2555
ตาแหน่งในบริษัทฯ

แบบ 56-1
อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึกษา
/ประวัตอิ บรม

54 • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์

ประวัตกิ ารทางาน

ความสัมพันธ์

การถือ ทางครอบครั ว
หุ้น ระหว่ างผู้บริ หาร
ไม่มี
ไม่มี

ช่ วงเวลา

• ปริญญาโทวิทยาศาสตร์ (Microbiology)
Southern Illinois University, USA

- ผู้อานวยการใหญ่

• ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (การจัดการ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ปริญญาโทนิเทศศาสตร์ (การสือ่ สาร)

ตาแหน่ งที่สาคัญอื่นๆ ในปั จจุบนั
1. บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- เลขานุการบริษัทฯ
สานักเลขานุการบริษัทฯ

ร้ อยละ

ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษทั /ประเภทธุรกิจ
ไม่มี

2. บริ ษทั หรื อหน่ วยงานอื่นๆ
ปั จจุบนั

กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ไทย-อะมาดิอสุ เซาท์อีสต์เอเชีย จากัด

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
2554 - 2555

ผู้อานวยการใหญ่ ฝ่ ายบริ หารทัว่ ไป

บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)

2553 - 2554

ผู้อานวยการ ฝ่ ายปฏิบตั ิการคลังสินค้ า

บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ประกาศนียบัตร หลักสูตรนักบริ หารระดับสูง
(ผู้นามีวิสยั ทัศน์ ) วิทยาลัยนักบริหาร สานักงาน ก.พ.
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร CSP, หลักสูตร DCP 195/2014
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
หมายเหตุ : (1) ระบุเฉพาะตาแหน่งในคณะกรรมการบริ ษัทฯ และตาแหน่งประธานคณะกรรมการชุดย่อย

ส่วนที่ 3-A1 หน้าที่ 27

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
รายชื่อบริษทั ย่อย
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

บริษทั ย่อย
รายชื่อกรรมการ บริษทั ไทย-อะมาดิอสุ

นายคณิศ
แสงสุพรรณ
นายจรัมพร
โชติกเสถียร
เรืออากาศเอก มนตรี จาเรียง
นายธีรพล
โชติชนาภิบาล
นายวรเนติ
หล้าพระบาง
นางสร้อยทิพย์
ไตรสุทธิ ์
นายอัชพร
จารุจนิ ดา
นายธวัชชัย
กิจรัตนะกุล
นายพิพฒ
ั น์
ขันทอง
นายดุลยพงศ์
สุขานุศาสน์
นายณรงค์ชยั
ว่องธนะวิโมกษ์
นางสุวมิ ล
บัวเลิศ
นายวิโรจน์
โตเจริญวาณิช
นายคาร์ล โจฮัน เธอร์ นอร์ดวิส
นางณัฏฐ์ณชั ชา
ไชยประเสริฐ
นางอัญชลี
เต็งประทีป
เรืออากาศเอก กนก
ทองเผือก
นางอุษณีย์
แสงสิงแก้ว
นายสุรพงศ์
แสงอรุณ
นายรัช
ตันตนันตา
นายวิจติ ร
ณ ระนอง
นาวาอากาศตรี อัษฎาวุธ วัฒนางกูร
นาวาอากาศตรี พงษ์ธร เทพกาญจนา
นาวาอากาศตรี จิระชัย กาเนิดทอง
เรืออากาศเอก วีระศักดิ ์ วิรฬุ ห์เพชร
นายอริชยั
นุ่มลมุล
นายน้ าเพชร
อยูส่ กุล
นางบุษบา
สังขวิภา
นางอลิศรา
คิดหมาย
นายวิโรจน์
ศิรโิ หราชัย

บริษทั วิงสแปน
เซาท์อสี ต์เอเชีย จากัด เซอร์วสิ เซส จากัด

บริษทั ไทยไฟลท์
(1)
เทรนนิ่ง จากัด

บริษทั ทัวว์เอือ้ งหลวง บริษทั ไทยสมายล์
จากัด
แอร์เวย์ จากัด

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

/

X
/
/
/
/
/
/
X
/

หมายเหตุ ข้อมูลตามหนังสือรับรองบริษทั ฯ ฉบับล่าสุด
X = ประธานกรรมการ
/ = กรรมการ
(1)
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จากัด มีมติแต่งตัง้ กรรมการเมือ่ วันที่ 28 ธ.ค. 58 /รอการจดทะเบียนหนังสือรับรอง
จากกระทรวงพาณิชย์

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
- Certified Professional Internal Auditor
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
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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 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝา่ ยตุลาการศาลยุตธิ รรม
- หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง รุ่นที่ 4 สถาบันการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สัญญา ธรรมศักดิ ์
- หลักสูตรนักบริหารการยุตธิ รรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 6 วิทยาลัยการยุตธิ รรมทางปกครอง
สานักงานศาลปกครอง
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 ข้อ บัง คับ และข้อก าหนดต่ า งๆ ที่เ กี่ย วข้อ งกับ การดาเนิ นกิจ การทัง้ หมดของบริษัท ฯ เช่ น
สานักงาน ก.ล.ต. สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย FAA, ICAO รวมถึงกฎหมาย หรือข้อบังคับต่างประเทศ
ทีบ่ ริษทั ฯ ทาการบิน พร้อมทัง้ สอบทานข้อมูลให้เป็ นปจั จุบนั และเป็ นศูนย์กลางในการกากับดูแลให้หน่ วยงานต่างๆ
ในบริษทั ฯ ดาเนินกิจกรรมให้เป็ นไปตามกฎระเบียบต่างๆ 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
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เอกสารแนบ 4
รายงานสรุปกิ จกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบประจาปี 2558
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจานวน 4 ท่าน
ซึง่ เป็ นผูท้ รงคุณวุฒแิ ละมีประสบการณ์ดา้ น กฎหมาย การบริหารทรัพยากรบุคคล การเงินและงบประมาณการบริหารความ
เสี่ย ง และการสอบทานความน่ า เชื่อ ถือ ของงบการเงิน ปจั จุ บ ัน คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้ว ย นายวีร ะวงค์
จิตต์มติ รภาพ เป็ นประธานกรรมการตรวจสอบ พลเอก ชาตอุดม ติตถะสิริ นายสมเกียรติ ศิรชิ าติไชย และนายรัฐพล
ภักดีภูมิ เป็ นกรรมการตรวจสอบ
ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีก ารประชุ ม ร่ วมกับ ผู้สอบบัญ ชี ผู้ต รวจสอบภายใน และผู้บริห ารระดับ สูง ที่
เกีย่ วข้อง รวม 10 ครัง้ ซึง่ เป็ นการประชุมตามทีก่ าหนดไว้ 8 ครัง้ และเป็ นการประชุมวาระพิเศษ 2 ครัง้ โดยการประชุมทุก
ครัง้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ป ฏิบ ตั ิห น้า ที่อ ย่า งเป็ น อิสระ ตามขอบเขตหน้า ที่ ความรับ ผิด ชอบที่ระบุไ ว้ใ นคู่มอื การ
ปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ ฉบับปรับปรุงปี 2555 ของกระทรวงการคลัง และตามแนวทาง
ปฏิบตั ิท่ดี ขี องคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้ นี้ การเข้า
ร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านได้รายงานไว้ในหัวข้อการกากับดูแลกิจการ ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานสรุป
ประเด็นทีส่ าคัญและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ ตามทีเ่ ห็นสมควร โดยมีสาระสาคัญ
ดังนี้
1. การสอบทานรายงานทางการเงิ น
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส
และงบการเงินประจาปี 2558 ร่วมกับผูบ้ ริหารสายการเงินและการบัญชี และผู้สอบบัญชี เพื่อพิจารณารายงานทางการเงิน
การเปิ ดเผยข้อมูลประกอบงบการเงิน นโยบายการบัญชีและประมาณการทีส่ าคัญ ข้อสังเกตจากการตรวจสอบและสอบทาน
งบการเงินของผูส้ อบบัญชี รวมทัง้ ได้พ ิจ ารณาคาอธิบ ายและการวิเ คราะห์ฐ านะทางการเงิน และผลการดาเนิ น งาน
ของบริษัท ฯ คณะกรรมการตรวจสอบได้ข อความเห็น ผู้ส อบบัญ ชีใ นเรื่อ งความถู ก ต้อ ง ครบถ้ว นของงบการเงิน
ความเหมาะสมของวิธ ีก ารบัน ทึก บัญ ชีแ ละเปิ ด เผยข้อ มูล รวมทัง้ รายการปรับ ปรุ ง บัญ ชีที่สาคัญ เพื่อ ให้ม ัน่ ใจว่ า
งบการเงิน มีค วามถู ก ต้อ งตามที่ค วรในสาระสาคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ป ระชุม ร่วมกับ ผู้สอบบัญ ชีเ ป็ นการเฉพาะ 1 ครัง้ โดยไม่มี
ผู้บริหารเข้าร่วม เพื่อหารือเกี่ยวกับความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิหน้าที่และการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญ ชี
2. การสอบทานความเพี ยงพอและประสิ ทธิ ผล ของระบบการควบคุมภายในและการบริ หารความเสี่ ยง
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณารายงานผลการตรวจสอบจากสานักงานการตรวจสอบภายใน ผลการจัดทาแบบประเมิน
การควบคุมภายในด้วยตนเอง ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ. 2544 ซึง่ อ้างอิงตามมาตรฐาน Committee of Sponsoring Organization of The Treadway Commission : COSO
2013 และได้นาเสนอข้อสังเกตจากการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผูต้ รวจสอบภายในต่อคณะกรรมการ
บริษทั ฯ โดยขอให้ฝา่ ยบริหารจัดทาแผนการปรับปรุงทีเ่ ป็ นรูปธรรมและมีกาหนดเวลาแล้วเสร็จทีช่ ดั เจน
ทัง้ นี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับฝ่ายบริหารทัง้ คณะ 1 ครัง้ และได้เชิญผู้บริหารระดับสูง
เข้าชี้แจงและร่วมหารือในวาระที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม เพื่อหารือเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัทฯ ป ระเด็นข้อ
ตรวจพบต่างๆ ที่มนี ัยสาคัญ โดยได้เน้นย้าให้ผู้บริหารตระหนักถึงความรับผิดชอบในการควบคุมความเสี่ยง รวมทัง้ การ
เร่งรัดปรับปรุงการดาเนินการตามข้อเสนอแนะในรายงานการตรวจสอบ

ส่วนที่ 3-A4 หน้าที่ 1

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

นอกจากนี้ ผูอ้ านวยการใหญ่ฝา่ ยบริหารความเสีย่ งได้เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรายงาน
เกีย่ วกับความเสีย่ งทีส่ าคัญของบริษทั ฯ และแนวทางในการดาเนินการบริหารจัดการความเสีย่ งดังกล่าวเป็ นประจาทุกปี
3. การกากับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้แนวทางในการจัดทาแผนการ
ตรวจสอบและได้พจิ ารณาอนุมตั แิ ผนการตรวจสอบของสานักงานการตรวจสอบภายใน รวมทัง้ ได้รบั ทราบผลการดาเนินงาน
และปญั หาอุปสรรคต่างๆ ของสานักงานการตรวจสอบภายในทุกไตรมาส
คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอแนะให้สานักงานการตรวจสอบภายในปรับวิธกี ารนาเสนอข้อเสนอแนะ
จากการตรวจสอบทีค่ วรนาไปใช้เป็ นแนวทางปฏิบตั โิ ดยทัวไปต่
่ อผูบ้ ริหารระดับสูงให้ชดั เจนยิง่ ขึน้ เพื่อนาวิธกี ารควบคุมไป
ประยุกต์ใช้กบั หน่วยงานอื่นๆ ด้วย
4. การสอบทานการปฏิ บตั ิ ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อกาหนดที่ เกี่ยวข้อง คณะกรรมการตรวจสอบได้มี
การประชุม และรับทราบรายงานจากสายทรัพยากรบุคคลและกากับกิจกรรมองค์กร ซึ่งทาหน้ าที่ กากับ ติด ตามการ
ปฏิบตั ิง านของหน่ ว ยงานต่ างๆ ให้เ ป็ นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบีย บ และข้อ กาหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับ ทราบและให้
ข้อเสนอแนะในการดาเนินการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการกากับติดตามดังกล่าว
5. การพิ จ ารณารายการที่ เ กี่ ย วโยงกัน คณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาทในการสอบทานและให้
ความเห็นต่อการทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้มนใจว่
ั ่ า เป็ น
รายการทีผ่ ่านกระบวนการอนุมตั อิ ย่างโปร่งใส โดยผูม้ สี ว่ นได้เสียไม่ได้มสี ่วนร่วมในการตัดสินใจ และเป็ นรายการทีก่ ระทาโดย
คานึงถึงผลประโยชน์ของบริษทั ฯ เสมือนการทารายการกับบุคคลภายนอก ทัง้ นี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้รบั ทราบรายงาน
รายการทีเ่ กีย่ วโยงกันทุกไตรมาส รวมทัง้ ได้สอบทานการเปิ ดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันว่าเป็ นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
6. กฎบัตรและการประเมิ นตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวน
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้ ได้ประเมินผลการปฏิบตั งิ านด้วยตนเองตามแนวทางปฏิบ ตั ิที่ด ีข องตลาดหลัก ทรัพ ย์
แห่ง ประเทศไทย และคู ่ม ือ ปฏิบ ตั ิส าหรับ คณะกรรมการตรวจสอบใน รัฐ วิส าหกิจ (ฉบับ ปรับ ปรุ ง ปี 2555) โดย
คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของตนเองทัง้ คณะ และเป็ นรายบุคคล ผลการประเมินสรุปได้ว่า
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบตั ิงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างรอบคอบและเป็ นอิสระ สอดคล้องตามแนวทาง
ปฏิบตั ทิ ด่ี ี และกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
7. การเสนอแต่ง ตัง้ ผู้ส อบบัญ ชี
คณะกรรมการตรวจสอบนาเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อ
พิจารณาและขออนุ มตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่ งตัง้ สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็ นผู้สอบบัญชี ของบริษัท ฯ
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จากการดาเนิน การ ตามขอบเขตอ านาจหน้ าที่ท่ีได้ร ับมอบหมาย คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ า
บริษัทฯ ได้จดั ทางบการเงินอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การทาธุรกรรม
รายการที่เกี่ยวโยงกันเป็ นไปอย่างสมเหตุผลและมีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่
เพียงพอ มีการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อกาหนดทีเ่ กีย่ วข้องโดยไม่พบข้อบกพร่องทีเ่ ป็ นสาระสาคัญ
ทัง้ นี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ฯ ด้วยความยึด
มันในความถู
่
กต้อง เทีย่ งธรรม ระมัดระวังรอบคอบ โปร่งใส และเป็ นอิสระ เพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ
นายวีระวงค์ จิตต์มติ รภาพ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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