
รายงานประจ�าปี

2556

บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน)
89 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ : 66 (0) 2545-1000,  66 (0) 2695-1000

Thaiairways.com

รายงานประจ�าปี 2556
บ
ริษัท

 
ก
ารบิน

ไท
ย 

จ�ากัด
 (ม

ห
าช

น
)



การบินไทย
สายการบินชั้นน�า
ที่คุณวางใจ
ด้วยเสน่ห์ความเป็นไทย



สารบัญ
สารจากประธานกรรมการบริษัทฯ	 2	
สารจากฝ่ายบริหาร	 4
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	 8
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	 15
ปัจจัยความเสี่ยง	 47
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�าคัญอื่น	 51
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่	 56
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	 57
โครงสร้างการจัดการ	 58

การก�ากับดูแลกิจการ	 74
ความรับผิดชอบต่อสังคม	 95
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	 101
รายการระหว่างกัน	 105
ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ	 124
การวิเคราะห์และค�าอธิบายของฝ่ายจัดการ	 182
คณะกรรมการบริษัทฯ	 200
ฝ่ายบริหาร		 205
ส�านกังานสาขา	 210

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) 
ของบริษัทฯ ที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th หรือ www.thaiairways.com



สารจาก
ประธานกรรมการบริษัทฯ 

บริษัทฯ จะเร่งพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์สูงสุดให้แก่
ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพื่อให้บริษัทฯ 
เติบโตอย่างมั่นคงในฐานะของสายการบิน
แห่งชาติของคนไทยทุกคน

รายงานประจ�าปี	25562



 ในระยะเวลา 5 ปีทีผ่่านมา ธรุกจิการขนส่งทางอากาศ

มกีารเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ตามพฒันาการทางเทคโนโลยี

สมัยใหม่  ปัจจุบันผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้น ทั้งทางเลือก

ด้านผลิตภัณฑ์บริการ และทางเลือกด้านราคา รวมทั้ง

สามารถเข้าถึงช่องการจัดจ�าหน่ายของสายการบินได้อย่าง

รวดเร็ว สามารถเปรียบเทียบบริการและราคาที่สายการบิน

เสนอได้ง่ายดายกว่าแต่ก่อน และสามารถตัดสินใจซื้อขาย 

ผ่านช่องทางเทคโนโลยสีมยัใหม่ได้อย่างรวดเรว็ในทกุๆ พืน้ที่

ของโลก

 ทางเลือกของผู ้ โดยสารที่ เพิ่มขึ้นนี้ ได ้ส ่งผลให ้

โครงสร้างของธุรกิจการขนส่งทางอากาศเปลี่ยนแปลงไป

ปัจจุบันมีสายการบินใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมายที่พร้อมเสนอ

บรกิารทีส่อดคล้องกบัความต้องการของผูโ้ดยสาร จากบรกิาร

ประเภทที่เรียบง่ายไปจนถึงบริการที่หรูหราสะดวกสบายใน

หลายระดับราคาสอดคล้องกับคุณภาพของการบริการ 

นอกจากนี้โครงสร้างของผู้บริโภคในตลาดการเดินทางทาง

อากาศก็เปลี่ยนแปลงไป ปัจจุบันปริมาณการเดินทางของ 

กลุ่มคนรุ่นใหม่ อายุน้อยที่เริ่มต้นประกอบอาชีพขยายกว้าง

ขึ้น ขณะที่จ�านวนผู้มีรายได้สูง และผู้สูงอายุก็มีมากขึ้น 

สายการบินสามารถเสนอบริการสอดคล้องกับความต้องการ

ของผู้โดยสารที่ได้แยกกลุ่มไว้อย่างชัดเจน

 บริษัท การบินไทยฯ ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาได้ประกอบ

การอย่างมั่นคงภายใต้สภาพแวดล้อมการเปลี่ยนแปลงดัง 

ทีก่ล่าวมาแล้ว บรษิทัฯ ได้ด�าเนนิยทุธศาสตร์รองรบัโครงสร้าง

ทางธรุกจิ และโครงสร้างผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่นแปลงไป ควบขนาน

ไปกับการฝ่าฟันวิกฤตการณ์ต่างๆ อย่างกล้าหาญ ไม่ว่าจะ

เป็นวิกฤตการณ์สภาวะเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวอย่างเชื่องช้า 

วิกฤตการณ์เปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมและภัยธรรมชาติ 

วิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคร้าย วิกฤตการณ์ทาง

สังคมและการเมือง สลับผลัดเปลี่ยนกันไปจนส่งผลให้ความ

ต้องการในการเดินทางของผู้โดยสารลดลง และท�าให้ผล

ประกอบการ ปี 2556 ของบริษัทฯไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

 คณะกรรมการบริษัทฯ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน 

ทุกคนมิได้นิ่งนอนใจต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ ทุกฝ่าย 

ร่วมมือร่วมใจแก้ไขปัญหา และต่อสู้ตามกลยุทธ์เพื่อรองรับ 

การเปลี่ยนแปลงที่รวมถึงการลดและควบคุมค่าใช้จ ่าย 

อย่างเข้มงวดการรักษาเสริมสร้างสัมพันธ์กับกลุ ่มลูกค้า 

การพัฒนาการขายในตลาดใหม่ การใช้เทคโนโลยีก้าวหน้า

เพิ่มช่องทางการจัดจ�าหน่าย โดยมิได้เพิกเฉยต่อการให้ 

ความส�าคัญต่อการยกระดับความปลอดภัยในการบริการ 

การฝึกอบรมเสริมสร้างทักษะ และบ�ารุงขวัญ ให้ก�าลังใจ

พนักงาน และสง่เสริมความรับผิดชอบตอ่สังคม ทัง้นี้ เพือ่ให้ 

บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) เป็นสายการบินที่ 

ผูโ้ดยสารให้ความไว้วางใจ เลอืกใช้บรกิารเป็นอนัดบัแรกต่อไป

 สุดท้ายนี้ ในนามของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และ

พนักงานการบินไทยทุกคน กระผมใคร่ขอขอบคุณท่าน 

ผู้ถือหุ้น ท่านผู้โดยสาร และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ให้ความไว้

วางใจ และให้การสนับสนุนการด�าเนินงานของบริษัทฯ มา

โดยตลอด และบริษัทฯ จะเร่งพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อ

สร้างสรรค์ประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพื่อ

ให้บรษิทัฯ เตบิโตอย่างมัน่คงในฐานะของสายการบนิแห่งชาติ

ของคนไทยทุกคน

(นายอ�าพน กิตติอ�าพน)

ประธานกรรมการบริษัทฯ

6 มีนาคม 2557

สารจากประธานกรรมการบริษัทฯ
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สารจาก
ฝ่ายบริหาร

ฝ่ายบริหาร ของบริษัท การบินไทยฯ ทุกคน
ตระหนกัถึงการด�าเนนิงานที่ส่งผลให้ผู้มี
ส่วนได้เสียทั้งหมดได้รับผลตอบแทนที่ดี 
ได้ปรับกลยุทธ์รับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
โดยมิได้ละเลยการฝึกอบรบพนกังาน
อย่างต่อเนื่อง และเน้นความปลอดภัย
ในการให้บริการ เพื่อด�ารงความเป็นหนึง่
ในการให้บริการในปีต่อๆ ไป 

รายงานประจ�าปี	25564



 ปี 2556 เป็นปีที่ท้าทายอีกปีหนึ่งของ บริษัท การบิน

ไทยฯ แม้ว่าบรษิทัฯ จะมผีลการด�าเนนิงานทีม่ไิด้เป็นไปตาม

เป้าหมาย ทีส่่วนหนึง่เกดิจากผลกระทบของอตัราแลกเปลีย่น

และการด้อยค่าของสินทรัพย์และเครื่องบิน แต่บริษัทฯ ยังมี

สถานะทางการเงินที่มั่นคงและพร้อมที่จะเร่งด�าเนินการที่ก่อ

ให้เกิดรายได้ที่มีคุณภาพ

 ในปี 2556 นี้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯที่

ด�าเนินการอย่างต่อเนื่องมาในปีก่อนๆ เริ่มบรรลุผล บริษัทฯ 

ได้น�าอากาศยานที่ทันสมัยที่สุดมาให้บริการ พร้อมพรั่งด้วย

สิ่งอ�านวยความสะดวก และสาระบันเทิงต่างๆ มากมาย 

มีการขยายพื้นที่พักเท้าระหว่างที่นั่งให้กว้างขึ้น ผู้โดยสาร

สามารถพักผ่อนบนเก้าอี้ที่ปรับองศาให้เอนราบได้มากกว่า 

แต่ก่อน อาหารหลากหลายที่ให้บริการได้รับการคัดสรรจาก

พ่อครัวมืออาชีพสอดคล้องกับความต้องการของผู้โดยสาร  

โดยทั้งหมดนี้บริษัทฯ ได้มุ่งมั่นด�าเนินการภายใต้หัวใจของ 

การบรกิารทีเ่น้นเรือ่งความปลอดภยัของผูโ้ดยสารเป็นส�าคญั 

 แม้ว่า บริษัทฯ จะประสบความส�าเร็จด้านการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้โดยสารเพิ่มขึ้นใน

ปี 2556 และได้รับรางวัลที่น่าภาคภูมิใจจากสถาบันต่างๆ 

แต่ปัจจัยภายนอกที่ส�าคัญคือผู้โดยสารมีทางเลือกเพิ่มขึ้น 

ในการใช้บริการควบคู่ไปกับวิกฤตต่างๆ ที่ไม่คาดคิดหลาย

วิกฤตการณ์ บางวิกฤตการณ์เกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลานาน 

ท�าให้ปริมาณการเดินทาง ทางอากาศขยายตัวอย่างเชื่องช้า

ในบางพื้นที่ และลดลงในบางเส้นทาง ผู้โดยสารลังเลที่จะ 

เดินทางมายังประเทศไทยหรือผ่านประเทศไทย ส่งผลให้

บริษัทฯ ไม่บรรลุเป้าหมายตามที่คาดไว้

 ฝ่ายบริหาร ของบริษัท การบินไทยฯ ทุกคนตระหนัก

ถึงการด�าเนินงานที่ส่งผลให้ผู ้มีส่วนได้เสียทั้งหมดได้รับ 

ผลตอบแทนทีด่ ีโดยได้ปรบักลยทุธ์รบัการเปลีย่นแปลงต่างๆ 

เช่น ปรับสายการบังคับบัญชาด้านการขาย เร่งส่งเสริมการ

ขายระบบอินเตอร์เนต ปรับจุดยืนการตลาดให้ชัดเจนขึ้น 

ปรับโครงสร้างราคา พัฒนาช่องทางการจัดจ�าหน่าย พร้อม

ทั้งส่งเสริมการขายสู่กลุ่มลูกค้าที่ชัดเจนขึ้น โดยมิได้ละเลย 

การฝึกอบรบพนักงานอย่างต่อเนื่อง และเน้นความปลอดภัย

ในการให้บริการ เพื่อด�ารงความเป็นหนึ่งในการให้บริการ 

ในปีต่อๆ ไป 

 ฝ่ายบรหิารและพนกังานทกุท่านขอขอบพระคณุลกูค้า 

ผู้มีอุปการะคุณ ผู้ถือหุ้น รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจทุกท่าน 

ที่ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา และ

บริษัทฯ จะยกระดับและพัฒนาด้านบริการ และปรับแผน

กลยุทธ์ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อท�าให้บริษัทฯ 

สามารถก้าวไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืน

(นายโชคชัย ปัญญายงค์)

รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่อาวุโส

สายกลยุทธ์องค์กรและพัฒนาอย่างยั่งยืน

รักษาการ กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่

6 มีนาคม 2557

สารจากฝ่ายบริหาร

บริษัท	การบินไทย	จ�ากัด	(มหาชน) 5



การบินไทย
ความภาคภูมิใจในการเป็น
ผู้น�าด้านสายการบิน
ระหว่างประเทศ





ความเป็นมาของบริษัท
 เพื่อให้ประเทศไทยมีสายการบินแห่งชาติที่ให้บริการ

ในระดับสากล รัฐบาลไทยในปี 2503 จึงได้จัดตั้ง บริษัท

การบนิไทย จ�ากดั โดยการร่วมทนุระหว่างบรษิทั เดนิอากาศไทย 

จ�ากัด กับสายการบินสแกนดิเนเวียนแอร์ ไลน์ ซิสเต็ม 

วัตถุประสงค์แรกเริ่มเพื่อด�าเนินธุรกิจการบินระหว่างประเทศ 

โดยบริษัทฯ ได้รับการสนับสนุนทางด้านการบริหาร และ 

ด้านเทคนิคจากสายการบินสแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์ ซิสเต็ม 

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2503 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเป็น 

บริษัทจ�ากัด ด้วยทุนจดทะเบียนแรกเริ่ม 2 ล้านบาท มีบริษัท 

เดินอากาศไทย จ�ากัด ถือหุ้นร้อยละ 70 และสายการบิน

สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์ ซิสเต็ม ถือหุ้นร้อยละ 30 ของทุน

จดทะเบียน

 ต่อมาวันที่ 30 มีนาคม 2520 สายการบินสแกน 

ดิเนเวียนแอร์ไลน์ ซิสเต็ม ได้โอนหุ้นที่มีอยู่ทั้งหมดให้แก่ 

บริษัท เดินอากาศไทย จ�ากัด ท�าให้การร่วมทุนสิ้นสุดลง และ 

บริษัทฯ ได้ท�าการเพิ่มทุนโดยมีกระทรวงการคลังเข้าเป็น 

ผู้ถือหุ้น ต่อมาเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2531 รัฐบาลในสมัย 

นายกรฐัมนตร ีฯพณฯ พลเอกเปรม ตณิสลูานนท์ ได้ด�าเนนิการ 

รวมกิจการการบินภายในประเทศที่บริษัท เดินอากาศไทย 

จ�ากดั ให้บรกิาร เข้ากบักจิการของบรษิทัฯ ตามมตคิณะรฐัมนตรี 

ฝ่ายเศรษฐกจิ ส่งผลให้เงนิทนุจดทะเบยีนของบรษิทัฯ เพิม่ขึน้ 

เป็น 2,230 ล้านบาท โดยมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้น

รายใหญ่

 จากการขยายตวัของธรุกจิ บรษิทัฯ ได้เข้าจดทะเบยีน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 

2534 โดยได้ท�าการแปลงก�าไรสะสมให้เป็นทุนของบริษัทฯ 

ท�าให้ทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นเป็น 13,000 ล้านบาท และ 

ได้ท�าการเพิ่มทุนใหม่อีกจ�านวน 1,000 ล้านบาทในปี 2535  

และ 3,000 ล้านบาท ในปี 2546 และ 4,838,709,670 บาท 

ในปี 2553 

 ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มี

ทุนจดทะเบียน 26,989,009,500 บาท มีทุนช�าระแล้ว 

21,827,719,170 บาท มีกระทรวงการคลังถือหุ้นคิดเป็น 

ร้อยละ 51.03 ส่วนที่เหลือร้อยละ 48.97 ถือหุ้นโดยประชาชน

ทั่วไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงพนักงานของ 

บริษัทฯ

นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ 

รายงานประจ�าปี	25568



 จากบริบทแรกในการสร้างธุรกิจการบินที่ได้สั่งสม

ประสบการณ์และกลยุทธ์ในการบริหารองค์กรจนสามารถ 

เพิม่ทนุ และสามารถจดทะเบยีนเข้าตลาดหลกัทรพัย์ ปัจจบุนั 

บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นสายการบิน

แห่งชาติของประเทศไทย มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัด

กระทรวงคมนาคม ประกอบธรุกจิการบรกิารขนส่งทางอากาศ

ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ณ ส�านักงานใหญ่ 

ที่กรุงเทพมหานคร โดยมีฐานปฏิบัติการบินที่ท่าอากาศยาน 

สวุรรณภมูเิป็นศนูย์กลางของเครอืข่ายการขนส่งประกอบด้วย

การให้บรกิารขนส่งทางอากาศ ขนส่งผูโ้ดยสาร และการขนส่ง

สินค้าและไปรษณียภัณฑ์ และมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องคือ บริการ

คลังสินค้า บริการลูกค้าภาคพื้น บริการลานจอดและอุปกรณ์

ภาคพื้น ครัวการบิน และบริการซ่อมบ�ารุงอากาศยาน

วิสัยทัศน์
 ในการก้าวสู ่การเป็นองค์กรชั้นน�าในธุรกิจขนส่ง 

ทางอากาศ สิ่งส�าคัญหนึ่งที่มิอาจปฏิเสธ นั่นคือมุมมอง 

และเป้าหมายในสายตาอันยาวไกลของผู้บริหารที่เรียกว่า 

“วสิยัทศัน์” ซึ่งถือเป็นหัวใจหลักในการก้าวสู่ความเป็นสากล 

ในแนวทางการท�าธุรกิจ

 วสิยัทศัน์ของบรษิทัฯ คอืเป็นสายการบนิทีล่กูค้าเลอืก 

เป็นอันดับแรก ให้บริการดีเลิศด้วย “เสน่ห์ความเป็นไทย” 

(The First Choice Carrier with Touches of Thai)  

การสร้างความพงึพอใจสงูสดุแก่ลกูค้าให้เหนอืความคาดหมาย 

สร้างความผูกพันที่ยั่งยืนระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้าโดยการ 

สร้างประสบการณ์การเดนิทางทีร่าบรืน่ สร้างความประทบัใจ 

ด้วยเอกลกัษณ์ความเป็นไทยให้แก่ลกูค้าทกุคนอย่างต่อเนือ่ง 

ด้วยบริการที่ดีเลิศและสม�่าเสมอ (Service Excellence 

and Consistency) ในทุกจุดสัมผัสของการให้บริการ

กลยุทธ์
 กลยุทธ์ทางการตลาดถือเป็นหัวใจหลักในการสร้าง

แบรนด์ ในปี 2556 บริษัทฯ ได้ด�าเนินกลยุทธ์ธุรกิจอย่าง

ต่อเนื่อง โดยได้พัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อ

รักษาคุณภาพที่ดีตามมาตรฐานระดับสากล บริหารการขาย 

ขยายช่องทางการขาย ปรับปรุงประสิทธิภาพการท�าตลาด 

ตลอดจนเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านเครือข่ายเส้นทางบิน 

และปรับปรุงประสิทธิภาพของฝูงบิน เพื่อเสริมสร้างขีด 

ความสามารถในการแข่งขัน ช่วยให้บริษัทฯ เติบโตได้อย่าง 

แขง็แกร่งและยัง่ยนื แม้ว่าปัจจบุนัจะมกีารแข่งขนัสงูของธรุกจิ 

สายการบนิ และมกีารเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็อยูต่ลอดเวลา

 ดังนั้นกลยทุธ์ทางการตลาดของบริษทัฯ จึงมุ่งพฒันา

ให้เป็นองค์กรที่เน้นการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า 

มีประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุน มีความคล่องตัวใน 

การด�าเนินงาน ส่งผลให้บริษัทฯ ตอบสนองความต้องการ 

ของลกูค้าได้อย่างรวดเรว็ มปีระสทิธภิาพ สร้างความเชือ่มัน่

ให้แก่นักลงทุนและผู้เกี่ยวข้องได้มากขึ้น

 บริษัทฯ ได้ด�าเนินกลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์ 

ปี 2556-2565 ซึ่งประสบความส�าเร็จในหลายด้านที่ส�าคัญ 

สรุปได้ดังนี้

พัฒนากลุ่มธุรกิจองค์กร 
 บริษัทฯ พัฒนากลุ่มธุรกิจองค์กรให้มีองค์ประกอบที่ 

เหมาะสม ทั้งธุรกิจสายการบินและธุรกิจอื่น เพิ่มรายได้และ 

สร้างความแข็งแกร่งให้องค์กรอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดย

ปรับปรุงรูปแบบการบริหารธุรกิจของหน่วยธุรกิจการบิน 

ไทยสมายล์ด้วยการแยกออกเป็นบริษัทย่อยซึ่งจะท�าให้

สามารถตอบสนองต่อกลุม่ลกูค้า และการแข่งขนัในประชาคม

อาเซยีนได้อย่างชดัเจนคล่องตัว นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุง

ระเบียบการบริหารเพื่อให้หน่วยธุรกิจสามารถด�าเนินธุรกิจ 

ได้อย่างอิสระและคล่องตัวขึ้น รวมทั้งท�าการศึกษาเพื่อ

แสวงหาโอกาสขยายไปในธุรกิจที่มีศักยภาพ

พัฒนาเครือข่ายเส้นทางบิน
 พัฒนาเครือข่ายเส้นทางบิน โดยเน้นการบินตรง

เข้ามายังกรุงเทพฯ มากขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพให้สนามบิน

สุวรรณภูมิเป็นศูนย์กลางทางการบินที่ส�าคัญของภูมิภาค

เอเชีย โดยในปี 2556 บริษัทฯ ได้เปิดท�าการบินตรง 

ไปยังเมืองเซนได ประเทศญี่ปุ ่น ในส่วนของเส้นทางบิน

ที่ท�าการบินโดยการบินไทยสมายล์ ได้เปิดท�าการบินใน 

เส้นทางกรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์ กรุงเทพฯ-ฉงชิ่ง กรุงเทพฯ- 

ฉางชา และกรุงเทพฯ-หลวงพระบาง เป็นต้น รวมทั้งโอน 

เส้นทางบินบางเส้นทางที่มีการพิจารณาแล้วเห็นสมควร

ให้การบินไทยสมายล์ท�าการบินแทนสายการบินไทย ซึ่งจะ

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
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มีประสิทธิภาพมากกว่า อาทิ กรุงเทพฯ-โคลัมโบ กรุงเทพฯ-

อดุรธาน ีและกรงุเทพฯ-อบุลราชธาน ีเป็นต้น นอกจากนี ้บรษิทัฯ 

ได้พัฒนาฝูงบินอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีจ�านวนเครื่องบินและ 

แบบของเครือ่งบนิทีเ่หมาะสม และเพยีงพอต่อความต้องการ

เดินทางของลูกค้าในแต่ละตลาด โดยในปี 2556 ได้รับมอบ 

เครื่องบินใหม่ 4 แบบ รวมทั้งสิ้นจ�านวน 17 ล�า ประกอบด้วย

เครือ่งบนิ แอร์บสั A380-800 จ�านวน 3 ล�า โบอิง้ 777-300ER 

จ�านวน 6 ล�า แอร์บัส A330-300 จ�านวน 2 ล�า และแอร์บัส 

A320 ของการบินไทยสมายล์ จ�านวน 6 ล�า 

ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ
 ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ ตามจดุที่ให้บรกิาร 

ในด้านต่างๆ ติดตามผลอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นคุณภาพ 

ความคงที่  (Consistency) และความสอดคล้องกัน 

(Synchronization) ในการให้บรกิาร เพือ่สร้างประสบการณ์ 

เดินทางที่ราบรื่นและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า 

อาทิ การจัดเตรียม iPad เพื่อให้บริการบนที่นั่งชั้น Premium 

ในเส้นทางที่มีระยะเวลาบินประมาณ 3-4 ชั่วโมง ไม่มี

จอภาพส่วนบุคคล การปรับปรุงรูปแบบ Child Meal Box 

และ Travel Kit การปรับปรุงคุณภาพอาหาร วิธีการน�าเสนอ 

อาหารบนเครือ่งบนิ เพิม่ความถีข่องการเปลีย่นรายการอาหาร 

และน�าเสนอบริการอาหารพิเศษที่ออกแบบโดยพ่อครัวที่มี 

ชื่อเสียง การปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงใน

ห้องรับรองพิเศษ การให้บริการรับ Mobile 2D-Barcode 

Boarding Pass ในรูปแบบ MMS ส�าหรับผู้โดยสารที่ท�า 

Mobile Check-in ผ่านโทรศัพท์มือถือ Smart Phone 

การปรับลดเวลาที่ใช้ในการล�าเลียงกระเป๋าผู้โดยสารให้สั้นลง 

เป็นต้น 

 นอกจากนี ้บรษิทัฯ ได้ปรบัปรงุทีน่ัง่ ระบบสาระบนัเทงิ

บนเครื่องบินอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีผลิตภัณฑ์ที่ทัดเทียม  

คู่แข่งสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า โดยในปี 2556 ได้

ท�าการปรับปรุงเครื่องบิน (Retrofit) ที่อยู่ในฝูงบินปัจจุบัน

แล้วเสร็จเพิ่มเติมจ�านวน 9 ล�า ประกอบด้วย การติดตั้ง 

จอชมภาพยนตร์ส�าหรับที่นั่งในชั้นประหยัด การติดตั้งเก้าอี้ 

และระบบสาระบันเทิงใหม่ในทุกชั้นโดยสารบนฝูงบินโบอิ้ง 

747-400 จ�านวน 5 ล�า การติดตั้งจอชมภาพยนตร์ส�าหรับ 

ที่นั่งในชั้นประหยัดบนฝูงบินโบอิ้ง 777-200 จ�านวน 4 ล�า

สร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน
 สร้างความแข็งแกร่งทางการเงินเพื่อให้บริษัทฯ มี

ศักยภาพที่จะลงทุนขยายกิจการในระยะยาว มีเงินสดเพื่อ

ใช้คืนหนี้ที่ถึงก�าหนดช�าระในอนาคตอันใกล้ ปรับโครง 

สร้างเงินทุนให้แข็งแกร่ง เพื่อเสริมสภาพคล่องส�าหรับการ

ด�าเนินธุรกิจให้มั่นคงในภาวะที่ธุรกิจมีความผันผวนสูง โดย

ในปี 2556 บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาเช่าทางการเงิน 

กับกลุ่มสถาบันการเงินต่างๆ เพื่อจัดหาเงินทุนส�าหรับช�าระ 

ค่าเครื่องบินที่มีก�าหนดรับมอบในปีนี้ รวมทั้งได้ออกและ 

เสนอขายหุ้นกู้ในวงจ�ากัดให้แก่ ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุน

รายใหญ่จ�านวนทั้งสิ้น 9,000 ล้านบาท ซึ่งจากการด�าเนิน

การตามแผนดังกล่าว ท�าให้โครงสร้างทางการเงินมีความ

แขง็แกร่ง มสีภาพคล่องเพยีงพอทีจ่ะรองรบัการด�าเนนิธรุกจิ

ในอนาคต

การเปลีย่นแปลงลกัษณะการประกอบธรุกจิ
ของปีที่ผ่านมา
 ในปี 2556 บริษัทฯ ด�าเนินกิจการด้วยความมั่นคง 

ตามกลยุทธ์ของบริษัทฯ ที่ก�าหนดไว้ แม้ว่าจะมีปัจจัย

ภายนอกหลายประการ เช่น ภาวะเศรษฐกจิทีม่คีวามผนัผวน 

ราคาน�า้มนั สถานการณ์ทางการเมอืง ฯลฯ บรษิทัฯ ได้ด�าเนนิ

กลยุทธ์ต่างๆ มารองรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น โดยมีการ

พัฒนาด้านส�าคัญต่างๆ ในปี 2556 ดังนี้

การจัดตั้งบริษัท ไทยสมายล์ แอร์เวย์ จ�ากัด
 จากกลยุทธ์เป็นไปอย่างแยบยล ผลที่ได้รับกลับมา

คือความส�าเร็จบนความแข็งแกร่ง บริษัทฯ พร้อมขยาย 

การลงทนุออกไปตามขัน้ตอนการพฒันาธรุกจิ ซึง่เป็นผลพวง 

มาจากวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ตามที่กล่าวมาข้างต้น เป็นการ 

พัฒนาสู่ความส�าเร็จในอีกระดับหนึ่ง

 ภายหลังจากการที่บริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบจาก 

คณะรฐัมนตรีให้ลงทนุจดัตัง้สายการบนิ ไทยสมายล์ แอร์เวย์ 

จ�ากัด วงเงิน 1,800 ล้านบาท โดยจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยบริษัทฯ ถือหุ้น

ร้อยละ 100 เป็นหุ้นสามัญ จ�านวน 180 ล้านหุ้น (หุ้นละ 10 

บาท) มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ ใช้เงินลงทุนจากเงินรายได้ 

ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นงบลงทุน ประจ�าปี 2556 จ�านวน 450 

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

ล้านบาท และงบลงทนุประจ�าปี 2557 จ�านวน 1,350 ล้านบาท 

ทั้งนี้ บริษัท ไทยสมายล์ แอร์เวย์ จ�ากัด ได้รับการยกเว้น 

ไม่ต้องน�าหลักเกณฑ์ ค�าสั่ง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และ

มติคณะรัฐมนตรี มาปฏิบัติในหลักการเดียวกันกับบริษัทฯ  

โดยยังคงต้องปฏิบัติตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 

งบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2550 ซึ่งออกตามความ 

ในพระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

พ.ศ. 2521 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบริหาร

หนี้สาธารณะ พ.ศ. 2549 ออกตามความในพระราชบัญญัติ

การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548

 อนึ่ง บริษัทฯ ได้ด�าเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท 

ไทยสมายล์แอร์เวย์ จ�ากดั ต่อกระทรวงพาณชิย์เรยีบร้อยแล้ว 

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2556 ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมการ 

ในส่วนทีเ่กีย่วข้อง คาดว่าจะเริม่ท�าการบนิด้วยรหสัสายการบนิ 

ใหม่ในปี 2557

การพัฒนาผลิตภัณฑ์
 แนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยยึดหลักความ

พึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์นั้นมีความสัมพันธ์ 

กบัความสามารถในการตอบสนองความต้องการของผูบ้รโิภค

ได้จรงิ เป็นการพฒันาสูค่วามส�าเรจ็อกีทางหนึง่ ซึง่การพฒันา

ผลิตภัณฑ์มีรายละเอียดดังนี้

 การปรับปรุงที่นัง่
 ในปี 2556 บริษัทฯ ได้ท�าการปรับปรุงที่นั่งทุกชั้น 

โดยสารของเครื่องบินแบบโบอิ้ง 747-400 (ล�าที่ 13-18) 

เพิ่มเติมจากปี 2555 จ�านวน 3 ล�า รวมทั้งสิ้น 6 ล�า โดย 

ติดตั้งเก้าอี้พร้อมจอภาพส่วนตัว และระบบสาระบันเทิงแบบ 

On-demand ปรับปรุงที่นั่งโดยสารในชั้นประหยัดของ 

เครื่องบินโบอิ้ง 777-200 เพิ่มอีกจ�านวน 4 ล�า รวมทั้งสิ้น 

8 ล�า โดยติดตั้งจอภาพส่วนตัวพร้อมระบบสาระบันเทิงแบบ 

On-demand 

 การพัฒนาทางด้านระบบสาระบันเทิง
	 	บริษัทฯ ได้ปรับปรุงระบบสาระบันเทิงทั้งด้าน

ภาพและเสียงบนเครื่องบินในเส้นทางระหว่างประเทศ 

ทุกล�าให้มีคุณภาพสูง ทันสมัย โดยมีจอภาพส่วนตัวใน 

ทุกชั้นโดยสาร ระบบเพลงและภาพยนตร์แบบเลือกชมได้ 

(On-demand) มีรายการบันเทิงให้ผู ้โดยสารเลือกอย่าง 

หลากหลาย รวมทั้งเกมส์ ข้อมูล และภาพเส้นทางบิน 

นอกจากนั้น ยังได้พัฒนา ปรับปรุง Software รองรับจ�านวน 

Content ที่เพิ่มขึ้น อาทิ e-Menu และ e-Shopping 

 	ให้บริการ Portable AVOD Player แก่ผู้โดยสาร

ชั้นธุรกิจ ส�าหรับเที่ยวบินที่มีระยะเวลาบิน 3-4 ชั่วโมง ซึ่ง 

ให้บริการด้วย เครื่องบินแอร์บัส A330-300 ที่ไม่มีระบบ 

สาระบันเทิงแบบเลือกชมได้ (On-demand) ใช้เป็นอุปกรณ์

ส�ารองบนเครื่องบินแอร์บัส A340-600 และโบอิ้ง 747-400 

ในกรณีที่ระบบสาระบันเทิงขัดข้อง

การจัดการวัดผลงานของบุคลากร
 เพื่อให้การพัฒนาองค์กรไปในทิศทางทางเดียวกัน 

เมื่อมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบและผลิตภัณฑ์แล้ว 

การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเป็นอีกส่วนที่ส�าคัญไม่ 

แพ้กัน ดังนั้นบริษัทฯ จึงจัดให้มีการประเมินผลบุคลากร 

น�าไปสู่การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้ดียิ่งขึ้น

 ปี 2553 บริษัทฯ ได้น�าระบบการบริหารผลการ 

ปฏิบัติงานมาใช้กับผู้บริหารระดับสูง ด�าเนินการให้ผู้บริหาร

ระดบัรองลงมาจนถงึผูบ้รหิารระดบัผูจ้ดัการกองและผูจ้ดัการ

แผนก ในปี 2555 ได้เริ่มด�าเนินการให้กับพนักงานระดับ 7 

และพนกังานทัว่ทัง้องค์กรในปี 2556 ทัง้นี ้ตัง้แต่ปี 2554 ได้น�า 

ผลการประเมินตามระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานให้

เชื่อมโยงไปสู่การจ่ายค่าตอบแทน ทั้งในการขึ้นเงินเดือน

ประจ�าปี และการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ (Incentive)

การเปิดเส้นทางบินใหม่
 บรษิทัได้ศกึษาและพฒันาจดุบนิใหม่ๆ อย่างต่อเนือ่ง 

ในการขยายตลาดและเพิม่ความถีใ่นการให้บรกิารของเทีย่วบนิ 

ให้เหมาะสม และให้เกดิความคุม้ค่าในการลงทนุ สร้างจดุแขง็

ทางการตลาดทีแ่ตกต่างจากคูแ่ข่ง ทัง้ยงัสนองความต้องการ

ของผู้บริโภคได้อย่างสูงสุด

 ในปี 2556 บริษัทฯ ได้เปิดท�าการบินตรงไปยังเมือง

เซนได ประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2556 จ�านวน 

3 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ในส่วนของเส้นทางบินที่ท�าการบิน 

โดยการบินไทยสมายล์ ได้แก่ เส้นทาง ไป-กลับ กรุงเทพฯ-

มัณฑะเลย์ ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2556 จ�านวน 5 เที่ยวบิน 

ต่อสัปดาห์ และเพิ่มเป็นท�าการบินทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 27 
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ตุลาคม 2556 เส้นทาง ไป-กลับ กรุงเทพฯ-ฉงชิ่ง ตั้งแต่

วันที่ 27 ตุลาคม 2556 จ�านวน 3 เที่ยวบินต่อสัปดาห์  

เส้นทาง ไป-กลับ กรุงเทพฯ-ฉางซา ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 

2556 จ�านวน 3 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ เส้นทาง ไป-กลับ 

กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2556 

จ�านวน 4 เที่ยวบินต่อสัปดาห์

 ทัง้นี ้ตัง้แต่ วนัที ่20 สงิหาคม 2556 เส้นทางไป-กลบั 

กรุงเทพฯ-โคลัมโบ ท�าการบินโดยการบินไทยสมายล์แทน

สายการบินไทย จ�านวน 4 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ และเพิ่ม 

เป็นท�าการบินทุกวัน ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2556 ในเส้นทางบิน 

ภายในประเทศ ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 เส้นทาง ไป-กลับ 

กรุงเทพฯ-อุดรธานี และ กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี ท�าการบิน

โดยการบินไทยสมายล์แทนสายการบินไทย จ�านวน 21 และ 

14 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ตามล�าดับ

การก�าหนดต�าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของธุรกิจ
การบิน
  บริษัทฯ ได้ก�าหนดต�าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของ 

การบินไทย การบินไทยสมายล์ และสายการบินนกแอร์ไว้

อย่างชดัเจน เพือ่ให้สามารถแข่งขนัในตลาดทีแ่ตกต่างกนัได้

อย่างมปีระสทิธภิาพ โดยการบนิไทย มุง่เน้นการให้บรกิารใน

เส้นทางบนิระยะไกล ด้วยบรกิารแบบ Premium Full Service 

โดยใช้ฝูงบินที่เป็นเครื่องบินล�าตัวกว้าง (Wide-body Fleet) 

มีฐานปฏิบัติการบินที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในส่วนของ 

การบินไทยสมายล์ เน้นการให้บริการในเส้นทางบินระยะสั้น 

ด้วยบริการแบบ Regional Premium Service อย่างมี 

คณุภาพ (Quality) มรีปูแบบทีท่นัสมยั (Trendy) มกีารควบคมุ

ต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ (Cost Effective) โดยอาศัย 

และเสริมความแข็งแกร่งให้การบินไทยด้วยฐานผู้โดยสารที่ 

เดินทางแบบเชื่อมต่อในเส้นทาง (Connecting Traffic) ของ

การบินไทย ฝูงบินเป็นเครื่องบินล�าตัวแคบ (Narrow-body 

Fleet) มีฐานปฏิบัติการบินหลักที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

มีเป้าหมายเป็นสายการบินภูมิภาคชั้นน�าของประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน 

 ส�าหรับสายการบินนกแอร์ เป็นสายการบินต้นทุนต�่า 

ในภูมิภาค (Regional Low-Cost Carrier) ที่ท�าการบิน

ด้วยเครื่องบินล�าตัวแคบหรือขนาดเล็กกว่า เน้นท�าการบิน

ในลักษณะ Point-to-Point โดยมีฐานปฏิบัติการบินหลัก 

ที่ท่าอากาศยานดอนเมือง

การพัฒนาช่องทางการจ�าหน่าย
 การเพิ่มช่องทางการจัดจ�าหน่าย เพื่อสามารถ

กระจายสู่ผู ้บริโภคได้หลายช่องทาง และสะดวกในการใช้

บรกิารเป็นปัจจยัในการเพิม่ยอดขายทางธรุกจิ และการขยาย 

ช่องทางการจัดจ�าหน่ายได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ใน 

ยุคดิจิตอล ในปัจจุบันมีช่องทางที่น่าสนใจ ในปี 2556 

บรษิทัฯ ได้ด�าเนนิการพฒันาช่องทางการจ�าหน่ายดงัต่อไปนี้

 ส่งเสริมบริการ THAI M Service Application 
 บนโทรศัพท์มือถือ ซึ่งเป็นโปรแกรมแสดงต�าแหน่ง 

ปัจจุบันและแสดงที่ตั้งส�านักงาน พร้อมระบบแผนที่แนะน�า 

เส้นทางบนโทรศพัท์มอืถอืไปยงัส�านกังานต่างๆ ของบรษิทัฯ 

ตามที่ลูกค้าต้องการรวมถึงการบริการสอบถามข้อมูลผ่าน 

SMS และยังมีการบริการเว็บบนโทรศัพท์มือถือ ผ่าน  

Browser ทกุแพลตฟอร์ม ผูโ้ดยสารสามารถจองบตัรโดยสาร 

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
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ตรวสอบรายละเอียดเที่ยวบิน ตารางการบิน การเช็คอิน 

ทวัร์เอือ้งหลวง โปรแกรมสะสมไมล์ หรือบริการอื่นๆ ได้ 

สะดวกสบายยิ่งขึ้น

 พัฒนาบริการ Internet Check-in 
 บนเว็บไซด์ของบริษัทฯ (www.thaiairways.com)  

ผู้โดยสารสามารถสั่งพิมพ์บัตรโดยสารผ่านขึ้นเครื่องได้จาก 

ที่บ้าน และพิเศษสุดส�าหรับลูกค้าที่ซือ้บตัรโดยสารชัน้หนึง่ 

สามารถสั่งอาหารพิเศษได้เอง เป็นจุดขายที่แตกต่างและ 

สามารถสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าได้เป็นอย่างดี 

โดยเฉพาะลูกค้าที่มีข้อก�าหนดหรือข้อจ�ากัดทางศาสนาและ

สุขภาพ

 ปรบัปรงุระบบการขายบตัรโดยสารผ่านอนิเทอร์เนต็ 
 พัฒนาให้มีขั้นตอนที่ง ่ายคล่องตัวสะดวกรวดเร็ว 

ต่อการใช้งานของลูกค้ามากยิ่งขึ้น ท�าให้กลุ่มลูกค้าสามารถ

ด�าเนินการเองได้โดยง่าย โดยไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทาง

มาจองตั๋วเครื่องบินถึงท่าอากาศยานเช่นในอดีต 

 นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ด�าเนินการปรับปรุงหน้า

เว็บไซต์ใหม่แบบครบวงจร ติดตั้งระบบ Web Content 

สามารถตรวจสอบติดตามคุณภาพการบริการต่อลูกค้า

สามารถปรับหน้าเว็บไซต์โดยเพิ่มภาษาส�าหรับการใช้งาน 

ในแต่ละประเทศเพื่อให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าได้ 

รวมถึงยังจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายร่วมกับรายการสะสม 

ไมล์ผ่านบัตรเครดิต หรือการส่งเสริมการขายร่วมกับ 

ทัวร์เอื้องหลวง เป็นต้น 

การปรับโครงสร้าง ฝ่ายการพาณชิย์ เพื่อรองรับ
การแข่งขัน
 จากปัจจยัสภาพแวดล้อมธรุกจิการบนิพาณชิย์ รวมถงึ

การเติบโตเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสื่อสังคมออนไลน์

ในปัจจุบัน ท�าให้บริษัทฯ เปลี่ยนกลยุทธ์วิธีการด�าเนินธุรกิจ 

เพื่อให้สามารถแข่งขันได้และปรับตัวให้ทันตามสภาวะ

แวดล้อมปัจจัยภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

 โครงสร้างองค์กรเดิมของสายการพาณิชย์นั้นเป็น

โครงสร้างที่ใช้มานานซึ่งมีการตลาดและการขายอยู่ในความ

ดแูลรบัผดิชอบของผูอ้�านวยการใหญ่ฝ่ายขายเพยีงฝ่ายเดยีว 

ดงันัน้เพือ่ให้การด�าเนนิงานในสายการพาณชิย์มปีระสทิธภิาพ

สูงสุดและสร้างความแข็งแกร่งในการด�าเนินธุรกิจ บริษัทฯ 

จึงปรับโครงสร้างสายการพาณิชย์โดยแบ่งงานของผู้อ�านวย

การใหญ่ฝ่ายขายเดิมออกเป็น 3 ส่วนได้แก่ ฝ่ายขายดูแลรับ

ผิดชอบในประเทศไทยและอนิโดจนี ฝ่ายขายดูแลรับผิดชอบ

ในส่วนภูมิภาคและฝ่ายขายดูแลรับผิดชอบระหว่างทวีป 

นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังเล็งเห็นถึงความส�าคัญในการท�าการ

ตลาดและการขายผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งถือเป็นอีก

ช่องทางหนึ่งที่สามารถอ�านวยความสะดวกให้ลูกค้าเพิ่มขึ้น 

และช่องทางนี้ยังมีอัตราการเติบโตอย่างรวดเร็ว บริษัทฯ 

จึงได้จัดตั้งฝ่ายการพาณิชย์ดิจิตอล ทั้งนี้ผู้บริหารการตลาด

และการขายตามโครงสร้างใหม่นี้ จะถูกติดตามผลการ 

ด�าเนนิงานต่างๆ อย่างใกล้ชดิจากกรรมการผูอ้�านวยการใหญ่  

และรองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่อาวุโสผ่านกระบวนการ 

ตวัชีว้ดั (KPI/Key Performance Indicator) โดยมกีารประเมนิ

ผลงานเปรียบเทียบกับรายได้เป้าหมายที่ก�าหนดไว้ทุกๆ 

ไตรมาส

การน�าระบบส�ารองที่นั่งและออกบัตรโดยสารที่ 
ทนัสมยัมาใช้งาน
 ในปี 2556 บริษัทฯ ได้พัฒนาเปลี่ยนระบบส�ารอง 

ทีน่ัง่และการออกบตัรโดยสาร จากระบบเดมิทีบ่รษิทัฯ ใช้เป็น 

เวลานาน มาเป็นระบบ Amadeus Altea และประสบความ

ส�าเร็จเป็นไปตามเป้าหมาย ระบบ Amadeus Altea เป็น 

ระบบการให้บริการผู้โดยสารที่มีเครือข่ายใหญ่ที่สุดในโลก 

สายการบินในกลุ่ม Star Alliance และอีกหลายๆ สายการบิน 

เลือกใช้ระบบนี้ ซึ่งถือเป็นการปฏิวัติระบบการให้บริการ 

ผู ้โดยสารอย่างครบวงจร โดยระบบ Amadeus Altea 

ประกอบไปด้วย 4 ระบบหลัก คือ ระบบการส�ารองที่นั่ง 

ระบบการออกบัตรโดยสาร ระบบควบคุมการส�ารองที่นั่ง 

และระบบเช็คอินผู้โดยสาร ซึ่งได้รับการออกแบบให้สามารถ 

ใช้ฐานข้อมลูผูโ้ดยสารร่วมกนัได้ทัง้ 4 ระบบด้วยระบบปฏบิตัิ

การที่ทันสมัย เพิ่มขีดความสามารถในการประมวลผล 

ได้อย่างรวดเร็ว สามารถให้บริการผู้โดยสารได้หลากหลาย 

รปูแบบ เพิม่ความสะดวกรวดเรว็ในการให้บรกิาร ขณะเดยีวกนั 

ยังเป็นระบบที่สามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่ม

ศกัยภาพและความพร้อมในการแข่งขนั เพิม่ขดีความสามารถ

ในการรองรับการขยายตัวด้านการขายได้อย่างรวดเร็วไร้ 

ข้อจ�ากดั รวมถงึสามารถพฒันาด้านเทคโนโลยสีารสนเทศร่วม 

กบัสายการบนิพนัธมติรเพือ่เพิม่โอกาสในการท�าธรุกจิร่วมกนั

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
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ผู้ถือหุ้นรายย่อย

Star Alliance services 
GmbH

เงินลงทุน 25,000 ยูโร

บจก. เทรดสยาม
เงินลงทุน1.75 ล้านบาท

บจก. วิทยุการบิน
แห่งประเทศไทย

เงินลงทุน 12.56 ล้านบาท

บจก. สหโรงแรมไทยและ
การท่องเที่ยว

เงินลงทุน 1.75 ล้านบาท

บจก. ขนส่งน�้ามันทางท่อ
เงินลงทุน 665 ล้านบาท

บมจ. บริการเชื้อเพลิง
การบินกรุงเทพ

เงินลงทุน 115.19 ล้านบาท

บจก. ไทย-อะมาดิอุส
เซาท์อีสต์เอเชีย 

เงินลงทุน 8.25 ล้านบาท

บจก.ไทยสมายล์ แอร์เวย์
เงินลงทุน 450 ล้านบาท

บจก. วิงสแปน 
เซอร์วิสเซส

เงินลงทุน 0.98 ล้านบาท

บจก. ไทยไฟลท์เทรนนิง่
เงินลงทุน 0.98 ล้านบาท

บจก. ทัวร์เอื้องหลวง
เงินลงทุน 0.49 ล้านบาท

51.03%

100% 55.0% 49.0%

49.0%

5.7%40.0%

39.20%

30.0%

30.0%

24.0%

22.6%

3.5%

1.90%

1.3%

0.00048%

49.0%

48.97%

บริษัทย่อยบริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง

(มีอ�านาจควบคุม)(มีอ�านาจควบคุม)

(มีอ�านาจควบคุม)

บมจ. การบินไทย
ทุนช�าระแล้ว 21,828 ล้านบาท

บจก. ครัวการบินภูเก็ต
เงินลงทุน 30 ล้านบาท

บมจ. โรงแรมรอยัลออคิด
(ประเทศไทย)

เงินลงทุน 225 ล้านบาท

บจก. ดอนเมือง อินเตอร์
เนชัน่แนล แอร์พอร์ต โฮเตล็

เงนิลงทนุ 48 ล้านบาท

บมจ. สายการบินนกแอร์
เงินลงทุน 360 ล้านบาท

บจก. โรงแรม
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เงินลงทุน 305.33 ล้านบาท

กระทรวงการคลัง

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

รายงานประจ�าปี	255614



ลักษณะ
การประกอบธุรกิจ 

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
 รายได้ที่ส�าคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ใน 3 ปีที่ผ่านมา มีดังนี้

ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

รายได้จากกิจการขนส่ง

ค่าโดยสารและค่าน�้าหนักส่วนเกิน 172,335 81.4 173,458 81.2 154,646 79.6

ค่าระวางขนส่งและไปรษณียภัณฑ์ 24,515 11.6 26,764 12.6 28,092 14.5

รวมรายได้จากกิจการขนส่ง 196,850 93.0 200,222 93.8 182,738 94.1

รายได้จากหน่วยธุรกิจ 7,256 3.4 6,709 3.1 6,223 3.2

รายได้จากกิจการอื่นๆ 2,230 1.1 2,192 1.0 2,036 1.0

รวมรายได้จากการขายหรือการให้บริการ 206,336 97.5 209,123 97.9 190,997 98.3

รายได้อื่น 5,269 2.5 4,407 2.1 3,345 1.7

รวมรายได้ 211,605 100.0 213,530 100.0 194,342 100.0

หมายเหตุ : รายได้อื่นประกอบด้วย ดอกเบี้ยรับ ก�าไรจากรายการแทนการจ�าหน่าย ก�าไรจากการเปลี่ยนสภาพเงินลงทุน รายได้ค่าสินไหมทดแทน 
 รายได้ค่าปรับและอื่นๆ

 บริษัทฯ การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) เป็นรัฐวิสาหกิจ

สงักดักระทรวงคมนาคมในฐานะสายการบนิแห่งชาต ิด�าเนนิ

กิจการด้านการบินพาณิชย์ทั้งเส้นทางบินระหว่างประเทศ 

และเส้นทางบินในประเทศ ซึ่งให้บริการที่เกี่ยวข้องกับ

การขนส่งทางอากาศแบบครบวงจร แบ่งเป็น 3 ส่วนงาน 

ประกอบด้วย กิจการขนส่งทางอากาศ (Core Business) 

หน่วยธุรกิจ (Business Unit) และกิจการอื่นๆ

 กิจการขนส่งทางอากาศ ประกอบด้วย บริการขนส่ง

ผู้โดยสาร บริการขนส่งสินค้าพัสดุภัณฑ์และไปรษณียภัณฑ์ 

ส่วนหน่วยธุรกิจเป็นกิจการที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับการ

ขนส่งประกอบด้วย การบริการคลังสินค้า การบริการลูกค้า 

ภาคพื้น การบริการลานจอดและอุปกรณ์ภาคพื้น และครัว 

การบิน ส่วนกิจการอื่นๆ เป็นกิจการสนับสนุนการขนส่ง 

ประกอบด้วย การบริการซ่อมบ�ารุงอากาศยาน การบริการ

อ�านวยการบิน การจ�าหน่ายสินค้าปลอดภาษีบนเครื่องบิน 

การจ�าหน่ายสินค้าที่ระลึกและการด�าเนินงานของบริษัทย่อย

มีรายละเอียดดังนี้

กิจการขนส่งทางอากาศ 
 กจิการขนส่งทางอากาศถอืเป็นกจิการหลกัของบรษิทัฯ

ประกอบด้วยการบริการขนส่งผู้โดยสาร บริการขนส่งสินค้า 

พัสดุภัณฑ์และไปรษณียภัณฑ์ โดยให้บริการขนส่งใน 

เส้นทางบินไปยังจุดบินต่างๆ ทั้งแบบเที่ยวบินประจ�าและ 

เทีย่วบนิเช่าเหมาล�า ครอบคลมุทัง้เส้นทางบนิระหว่างประเทศ 

และภายในประเทศ

หน่วยธุรกิจ
 ส�าหรับหน่วยธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับ

การขนส่งมีส่วนส�าคัญในการสนับสนุนให้การด�าเนินธุรกิจ
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

สายการบินเป็นไปอย่างราบรื่น ซึ่งแต่ละหน่วยธุรกิจจะต้อง 

มีการด�าเนินงานที่สอดคล้องกันอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ 

เครือ่งบนิสามารถเดนิทางจากสถานต้ีนทางถงึสถานปีลายทาง

ตรงตามก�าหนดเวลาที่ระบุในตารางบิน ด้วยความสะดวก 

รวดเร็ว และปลอดภัย ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญที่จะช่วยสร้าง 

ความน่าเชื่อถือให้แก่บริษัทฯ พร้อมทั้งสร้างความมั่นใจ 

ให้แก่ผูใ้ช้บรกิาร ทัง้นี ้ธรุกจิทีเ่กีย่วเนือ่งโดยตรงกบัการขนส่ง 

มีรายละเอียดการให้บริการ ดังนี้

 ธรุกจิการบริการคลังสินค้า
 ให้บริการจัดการคลังสินค้า ณ ท่าอากาศยาน

สวุรรณภมู ิ ท่าอากาศยานเชยีงใหม่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่  

และท่าอากาศยานภเูกต็ โดยการด�าเนนิงานจดัการคลงัสนิค้า 

ประกอบด้วย การจดัการเกบ็รกัษาชัว่คราวและการเคลือ่นย้าย

สินค้าทั่วไป สินค้าที่ต้องได้รับการดูแลพิเศษ เช่น สินค้าสด 

สตัว์ทีย่งัมชีวีติ วตัถมุค่ีา การให้บรกิารขนส่งสนิค้าทีต้่องการ

ควบคุมอุณหภูมิเป็นพิเศษ

 ธุรกิจการบริการลูกค้าภาคพื้น
 ให้บริการอ�านวยความสะดวกโดยตรงกับผู้โดยสาร

ตั้งแต่เข้ามาสู่ท่าอากาศยาน ผ่านขั้นตอนต่างๆ จนเข้าสู่

ตัวอากาศยาน จากตัวอากาศยานสู่ภาคพื้น ในเที่ยวบิน 

ทั้งขาเข้า-ขาออก โดยให้บริการแก่ผู้โดยสารของบริษัทฯ 

และผู้โดยสารของสายการบินลูกค้า

 ธุรการบริการอุปกรณ์ภาคพื้น
 ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับอากาศยาน อ�านวยความ

สะดวกบริเวณลานจอดอากาศยาน ให้กับบริษัทฯ และสาย

การบนิลกูคา้ ให้เป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย มคีวามปลอดภยั 

สูงสุด มีความพร้อมสามารถท�าการบินเข้า-ออก ได้ตรงเวลา

 ธุรกิจครัวการบิน
 ด�าเนินการในการผลิตอาหารส�าหรับบริการผู้โดยสาร

ทัง้เทีย่วบนิในประเทศและระหว่างประเทศของบรษิทัฯ บรกิาร 

ผู้โดยสารของสายการบินชั้นน�าอื่นๆ ด�าเนินธุรกิจภาคพื้น 

ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร เช่น ภัตตาคาร ณ ท่าอากาศยาน

นานาชาติ ร้านเบเกอรี่ Puff & Pie การให้บริการจัดเลี้ยง 

ทั้งในและนอกสถานที่ และร้านอาหารสวัสดิการพนักงาน

กิจการอื่นๆ
 ในส่วนของกิจการอื่นๆ ที่สนับสนุนการขนส่ง ได้แก่ 

ฝ่ายช่าง การบริการอ�านวยการบิน การจ�าหน่ายสินค้าปลอด 

ภาษีบนเครื่องบิน การจ�าหน่ายสินค้าที่ระลึก และบริการ 

เครื่องฝึกบินจ�าลอง

กิจการขนส่งทางอากาศ
 บริษัทฯ เป็นสายการบินแห่งชาติ ที่ให้บริการด้าน 

การขนส่งทางอากาศ ทั้งการบริการขนส่งผู้โดยสาร บริการ 

ขนส่งสินค้า พัสดุภัณฑ์และไปรษณียภัณฑ์เป็นกิจการหลัก 

ซึ่งได้พัฒนาการขนส่งไปสู ่ภูมิภาคต่างๆ ของโลกโดยมี 

รายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการดังนี้
	 	

กิจการขนส่งผู้โดยสาร
 กจิการขนส่งผูโ้ดยสารมเีป้าหมายในการพฒันาตลาด 

และเครอืข่ายเส้นทางบนิอย่างต่อเนือ่ง เพือ่ให้สามารถแข่งขนั 

ได้อย่างมปีระสทิธิภาพ โดยเน้นขดีความสามารถและด�าเนนิ

การพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้เป็นศูนย์กลางการบิน 

(Hub) ที่ส�าคัญของภูมิภาค

 ฝูงบินของบริษัทฯ
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีจ�านวน 

เครื่องบินที่ใช้ปฏิบัติการบิน 101 ล�า ประกอบด้วยเครื่องบิน 

พิสัยไกล ที่ใช้ท�าการบินเส้นทางข้ามทวีป 38 ล�า ได้แก่  

เครื่องบิน แอร์บัส A380-800 โบอิ้ง 747-400 โบอิ้ง 

777-200ER/300ER แอร์บัส A340-600 และเครื่องบิน 

พิสัยกลาง ซึ่งใช้ท�าการบินเส้นทางภูมิภาค 46 ล�า ได้แก่ 

เครื่องบินโบอิ้ง 777-200/300 แอร์บัส A330-300 แอร์

บัส A300-600 และเครื่องบินล�าตัวแคบ ที่ใช้ท�าการบิน 

เส้นทางระยะใกล้ 15 ล�า ได้แก่ เครื่องบินโบอิ้ง 737-400 

5 ล�า และเครือ่งบนิของการบนิไทยสมายล์แอร์บสั A320-200 

จ�านวน 10 ล�า และเครื่องบินขนส่งสินค้า (Freighter) โบอิ้ง 

747-400F จ�านวน 2 ล�า 
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เครื่องบินที่ใช้ในการปฏิบัติการบิน

แบบเครื่องบิน
จ�านวน (ล�า)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

แอร์บัส A380-800 6 3

โบอิ้ง 747-400 12 14

โบอิ้ง 777-200ER 6 6

แอร์บัส A340-600 6 6

โบอิ้ง 777-300ER 8 7

โบอิ้ง 777-300 6 6

โบอิ้ง 777-200 8 8

แอร์บัส A330-300 26 25

แอร์บัส A300-600 5 9

โบอิ้ง 737-400 5 5

แอร์บัส A320-200 10 4

โบอิ้ง 747-400 (Freighter) 2 2

รวม 100 95

หมายเหตุ : ไม่รวมเครื่องบินแอร์บัส A330-300 1 ล�า ที่จอดรอการประเมินความเสียหาย

 ในปี 2556 บริษัทฯ ได้รับมอบเครื่องบินใหม่ แบบ 

แอร์บัส A380-800 เพิ่มอีกจ�านวน 3 ล�า เพื่อทดแทน 

การปลดระวางเครือ่งบนิแบบโบอิง้ 747-400 ซึง่บรษิทั ได้น�า 

เครื่องบินนี้ไปให้บริการในเส้นทาง กรุงเทพ-แฟรงค์เฟริต 

กรุงเทพ-ปารีส กรุงเทพฯ-โตเกียว และ กรุงเทพฯ-โอซาก้า 

และเครื่องบินแบบโบอิ้ง 777-300ER จ�านวน 6 ล�า เพื่อ

ทดแทนเครื่องบินแบบเดียวกันที่หมดสัญญาเช่าจากสาย

การบิน Jet Airways จ�านวน 5 ล�า รวมทั้งรับมอบเครื่อง

บินแบบแอร์บัส A330-300HGW จ�านวน 2 ล�า เพื่อน�ามา

ใช้ในเส้นทางบินภูมิภาค เพื่อรองรับการเจริญเติบโต เพิ่ม

ขีดความสามารถในการแข่งขัน ขณะเดียวกันได้ท�าการ 

ปลดระวางเครื่องบินแบบแอร์บัส A300-600 จ�านวน 4 ล�า 

ที่มีอายุเกินกว่า 20 ปี 

 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับมอบเครื่องบินล�าตัว 

แคบแบบแอร์บัส A320-200 จ�านวน 6 ล�า ส�าหรับสาย

การบินไทยสมายล์ 

 การพัฒนาเส้นทางบินและจุดบิน 
 ในปี 2556 บรษิทัฯ มเีป้าหมายในการพฒันาตลาด และ

ขยายเครือข่ายเส้นทางบินอย่างต่อเนื่องให้สามารถแข่งขัน 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยด�าเนินการพัฒนาท่าอากาศยาน 

สุวรรณภูมิให้เป็นศูนย์กลางการบินที่ส�าคัญของภูมิภาค 

โดยเพิ่มเที่ยวบินบินตรงเข้าประเทศไทยมากขึ้น เน้นการ

เพิ่มความถี่ของเที่ยวบินในจุดบินที่มีศักยภาพ ควบคู่กับ

การเปิดจุดบินใหม่อย่างระมัดระวัง เพิ่มความแข็งแกร่ง

ของเครือข่ายเส้นทางบินในตลาดหลัก เพื่อรักษาสถานะ 

ความเป็นผู้น�าตลาด สร้างความแข็งแกร่งของเครือข่าย 

เส้นทางบินรอบๆ ประเทศไทย โดยเพิ่มการใช้ประโยชน์จาก 

ความร่วมมือกับสายการบินพันธมิตรการบิน ในการขยาย

เครือข่ายเส้นทางบินเพื่อให้ครอบคลุมลูกค้าได้ทุกกลุ ่ม 

เป้าหมาย เพิ่มความคล่องตัวในการปรับแผนตารางการบิน

ให้สอดคล้องกบัสภาวะความต้องการในแต่ละฤดกูาล รวมทัง้ 

ตอบสนองต่อการเปลีย่นแปลงของความต้องการของการเดนิ

ทางและสภาวะการแข่งขัน รวมถึงการเตรียมการเชือ่มโยง 

บริษัท	การบินไทย	จ�ากัด	(มหาชน) 17
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เครือข่ายเพื่อรองรับการเปิดเสรีภายใต้กรอบประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) 

อีกด้วย

 ในปี 2556 บริษัทฯ ยังคงความร่วมมือกับสายการบิน 

นกแอร์ในเส้นทางบินรอง โดยบริษัทฯ มีเที่ยวบินรหัส 

ร่วม (Code Share Flight) กับสายการบินนกแอร์ในเส้นทาง 

ไป-กลบั ดงันี ้ดอนเมอืง-สกลนคร และ ดอนเมอืง-นครพนม 

ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถจัดส่งผู้โดยสารจากต่างประเทศ 

เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยได้อย่างต่อเนื่องและครอบ 

คลุมเมืองในภูมิภาคอย่างทั่วถึงในการนี้ การบินไทยสมายล์ 

ได้เปิดท�าการบินในเส้นทางใหม่ ได้แก่เส้นทางไป-กลับ 

กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์ ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2556  

จ�านวน 5 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ และเพิ่มเป็นท�าการบิน 

ทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2556 เส้นทางไป-กลับ 

กรุงเทพฯ-โคลัมโบตั้งแต่ วันที่ 20 สิงหาคม 2556 จ�านวน 4 

เที่ยวบินต่อสัปดาห์ และเพิ่มเป็นท�าการบินทุกวัน ตั้งแต่ 

1 ธันวาคม 2556 เส้นทาง ไป-กลับ กรุงเทพฯ-ฉงชิ่ง 

ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2556 จ�านวน 3 เที่ยวบินต่อ 

สัปดาห์เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-ฉางซา ตั้งแต่วันที่ 27  

ตุลาคม 2556 จ�านวน 3 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ เส้นทาง 

ไป-กลับ กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม  

2556 จ�านวน 4 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ และเส้นทางภายใน

ประเทศเป็นการเสรมิหรอืทดแทนในเส้นทางรองของบรษิทัฯ 

 นอกจากนี ้ บรษิทัฯ ได้จดัท�าตารางบนิเป็นสองช่วงฤดู 

ประกอบด้วย ตารางบินฤดูร้อนเริ่มจากวันอาทิตย์สุดท้าย 

ของเดือนมีนาคมถึงวันเสาร์สุดท้ายของเดือนตุลาคมของ 

แต่ละปี และตารางบินฤดูหนาว เริ่มจากวันอาทิตย์สุดท้าย 

ของเดือนตุลาคมถึงวันเสาร์สุดท้ายของเดือนมีนาคมของ 

แต่ละปีเป็นไปตามข้อก�าหนดของสมาคมขนส่งทางอากาศ 

ระหว่างประเทศ (IATA) ทั้งนี้ ในแต่ละฤดูจะมีการก�าหนด 

ความถี่ของเที่ยวบินชนิดเครื่องบินและตารางการบินไปยัง 

จุดบินต่างๆ ที่อาจแตกต่างกัน ตามการเปลี่ยนแปลงของ 

ความต้องการในแต่ละช่วงเวลา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

บรษิทัฯ มเีครอืข่ายเส้นทางบนิให้บรกิารครอบคลมุ 79 จดุบนิ 

ใน 34 ประเทศ ทั่วโลกโดยเป็น 10 จุดบินภายในประเทศ 

(ไม่รวมกรุงเทพมหานคร)

 เส้นทางบินภายในประเทศ 

 บริษัทฯ ได้พัฒนาเที่ยวบินภายในประเทศ โดย 

ให้ความส�าคญักบัจดุบนิหลกั ขณะทีจ่ดุบนิรองและจดุบนิย่อย 

บางจุด บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับสายการบินพันธมิตร เพื่อ 

รักษาส่วนแบ่งการตลาด

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ ท�าการบิน 

จากกรุงเทพฯ ไปยัง 10 จุดบิน ด้วยความถี่ 341 เที่ยวบิน 

ต่อสัปดาห์ ดังนี้ ภาคเหนอื ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื ได้แก่อุดรธานี อุบลราชธานี 

ขอนแก่น ภาคใต้ ได้แก่ ภูเก็ต กระบี่ หาดใหญ่ สุราษฎร์ธานี 

เกาะสมุย รวมเส้นทางเชียงใหม่-ภูเก็ต โดยมีการเสริม

ผลิตภัณฑ์และบริการไทยสมายล์ ในเส้นทางหลัก เช่น

กรุงเทพฯ ไปยัง เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ กระบี่ และท�าการ

บินทดแทนการบินไทยในเส้นทาง กรุงเทพฯ-สุราษฎร์ธานี  

กรงุเทพฯ-อดุรธาน ีกรงุเทพฯ-อบุลราชธาน ีและ เชยีงใหม่-ภเูกต็
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 เส้นทางบินระหว่างประเทศ 
 บริษัทฯ ท�าการบินเส้นทางระหว่างประเทศทั้งสิ้น 

655 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ โดยแบ่งเป็น 2 เส้นทางหลัก ได้แก่  

เส้นทางภูมิภาคเอเชีย 505 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ไปยัง 49 

จดุบนิ ใน 19 ประเทศ และเส้นทางข้ามทวปี 150 เทีย่วบนิต่อ

สปัดาห์ ไปยงั 20 จดุบนิ ใน 15 ประเทศ ซึง่มรีายละเอยีด ดงันี้
	 	 เส้นทางภูมิภาคเอเชีย
 บริษัทฯ ได้ปรับแผนเครือข่ายการบินให้สอดคล้อง

กับยุทธศาสตร์การพัฒนาเครือข่ายการบินให้ประเทศไทย

เป็นศูนย์กลางการบินในภูมิภาคเอเชีย ครอบคลุม 49 

จดุบนิ ใน 19 ประเทศ โดยบรษิทัฯ แบ่งเส้นทางบนิในภมูภิาค

เอเชียเป็น 5 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางสายเหนือ เส้นทาง 

สายใต้ เส้นทางสายตะวันตก เส้นทางสายตะวันออกกลาง 

และเส้นทางสายอินโดจีน

 เส้นทางสายเหนอื

 เป็นเส้นทางทีม่ปีรมิาณผูโ้ดยสารหนาแน่น ท�าก�าไรสงู 

ให้บริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ มีจุดบินไปยัง 21 

จุดบิน ใน 5 ประเทศ ด้วยความถี่ 251 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ 

ได้แก่ ฮ่องกง โตเกียว (นาริตะและฮาเนดะ) โอซากา นาโกยา 

ฟูกูโอกะ ซัปโปโร ไทเป โซล มะนิลา ปักกิ่ง ปูซาน เซี่ยงไฮ้ 

กวางโจว คุนหมิง เซี้ยะเหมิน และเฉิงตู 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ ได้ 

เปิดท�าการบินตรงไปยังเมืองเซนได ประเทศญี่ปุ่น จ�านวน 

3 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ 

 ส�าหรับจุดบินของการบินไทยสมายล์ ได้แก่ มาเก๊า 

และ ตั้งแต่ 27 ตุลาคม 2556 การบินไทยสมายล์เปิดท�าการ

บินไปยังฉงชิ่งและฉางซา ประเทศจีน จ�านวน 3 เที่ยวบิน 

ต่อสัปดาห์

	 เส้นทางสายใต้

 เป็นเส้นทางที่มีการแข่งขันสูงจากการที่สายการบิน

ต้นทุนต�่าท�าการบินด้วยความถี่สูง ได้แก่ ไทยแอร์เอเชีย 

เจ็ทสตาร์เอเชีย และไทเกอร์แอร์ บริษัทฯ มีจุดบินให้บริการ 

5 จุด บิน 3 ประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์ กัวลาลัมเปอร์ ปีนัง 

เดนปาซาร์ และจาการ์ตา ด้วยความถี ่71 เทีย่วบนิต่อสปัดาห์

 เส้นทางสายตะวันตก 

 เส้นทางนี้มีปริมาณผู้โดยสารหนาแน่นสูง มีการเจริญ

เติบโตที่ดี โดยเฉพาะตลาดหลัก ได้แก่ อินเดีย ในขณะ

เดียวกันการแข่งขันทวีความรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากสาย

การบินจากอินเดียมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและมุ่งเข้าสู ่ 

ประเทศไทยเช่นเดียวกัน 

 บริษัทฯ มีจุดบินให้บริการ 16 จุดบิน 6 ประเทศ ด้วย

ความถี่ 113 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ได้แก่ เดลี มุมไบ กัลกัตตา 

ไฮเดอราบาด บังกาลอร์ ธากา โคลัมโบ กาฐมาณฑุ ย่างกุ้ง 

เจนไน การาจี อิสลามาบัด ลาฮอร์ พาราณสี และพุทธคยา 

ในส่วนของการบนิไทยสมายล์ ท�าการบนิในเส้นทาง ไป-กลบั 

กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์ จ�านวน 5 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ตั้งแต่ 

31 มีนาคม 2556 และ เพิ่มเป็นท�าการบินทุกวัน ตั้งแต่ 27 

ตุลาคม 2556 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่ 20 สิงหาคม 2556 เส้นทาง ไป-กลับ 

กรุงเทพฯ-โคลัมโบ ท�าการบินโดยการบินไทยสมายล์แทน

สายการบินไทย จ�านวน 4 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ และเพิ่มเป็น

ท�าการบินทุกวัน ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2556

 เส้นทางสายตะวันออกกลาง 

 สายการบินตะวันออกกลาง มีความเข้มแข็งด้าน 

เงินทุน ซึ่งเอื้อต่อการขยายฝูงบินและเส้นทางบินได้อย่าง

รวดเร็ว ส่งผลให้เป็นเส้นทางที่มีการแข่งขันสูง 

 บริษัทฯ มีจุดบินให้บริการไปยัง 2 จุดบิน ใน 2 

ประเทศ ได้แก่ ดูไบ และมัสกัต ด้วยความถี่ 10 เที่ยวบิน

ต่อสัปดาห์

	 เส้นทางสายอินโดจีน 

 เป็นเส้นทางที่เป็นจุดแข็งของเครือข่ายเส้นทางบิน

ภูมิภาค เนื่องจากมีการเจริญเติบโตที่ดี และมีศักยภาพ 

ในการท�าก�าไรสูง ขณะเดียวกันมีการแข่งขันจากสายการบิน 

ต้นทุนต�่าเพิ่มขึ้น รวมถึงสายการบินต่างๆ ท�าการบินตรง

จากตะวันออกกลางและยุโรปเพิ่มมากขึ้น บริษัทฯ มีจุดบิน

ให้บริการ 5 จุดบิน 3 ประเทศ ด้วยความถี่ 60 เที่ยวบิน

ต่อสัปดาห์ ได้แก่ เวียงจันทน์ พนมเปญ ฮานอย โฮจิมินห์

ซิตี้ ส่วนการบินไทยสมายล์เปิดท�าการบินไปหลวงพระบาง 

จ�านวน 4 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ตั้งแต่ 15 ธันวาคม 2556
  เส้นทางข้ามทวีป

 เส้นทางอเมริกาเหนอื 

 ส�าหรับเส้นทางสายนี้เป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่ และ

มีการแข่งขันสูงมาก การให้บริการเส้นทางบินขึ้นอยู่กับ 

การเชื่อมโยงกับเครือข่ายภายในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา

 ในปี 2556 บริษัทฯ ได้ปรับการบริการเที่ยวบินไปยัง 

ลอสแองเจลิส โดยมีจุดแวะพักที่สนามบินโซล จ�านวน 4 

บริษัท	การบินไทย	จ�ากัด	(มหาชน) 19



ลักษณะการประกอบธุรกิจ

เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ด้วยเครื่องบินแบบโบอิ้ง 777-300ER 

 บรษิทัฯ ได้ร่วมมอืกบัพนัธมติรการบนิสตาร์อลัไลแอนซ์ 

(Star Alliance) ท�าเที่ยวบินรหัสร่วมไปยังจุดบินอื่นๆ อาทิ 

เส้นทางข้ามแปซิฟิก บริษัทฯ ได้ท�าเที่ยวบินรหัสร่วมกับ

ออลนิปปอนแอร์เวย์ในเส้นทางจากญี่ปุ่นเข้าอเมริกาเหนือ 

คือ เส้นทางโตเกียว ไปยังโฮโนลูลู ลอสแองเจลิส ชิคาโก 

นิวยอร์ก ซานฟรานซิสโก และวอชิงตัน ดี.ซี. ซีแอตเทิล 

และ แซนโฮเซ ส�าหรับเส้นทางข้ามแอตแลนติก บริษัทฯ 

ได้ท�าการบินรหัสร่วมกับสายการบินลุฟท์ฮันซา โดยมี 

แฟรงค์เฟิร์ตเป็นศนูย์กลางไปยงันวิยอร์ก แอตแลนตา ไมอามี 

ชคิาโก ดลัลสั และวอชงิตนั ด.ีซ.ี และ 3 จดุบนิในประเทศแคนาดา 

โดยร่วมมือกับสายการบินแอร์แคนาดา ไปยังโตรอนโต 

มอนทรีออล และแวนคูเวอร์ รวมทั้งหมด 14 จุดบินใน  

2 ประเทศ

 เส้นทางยุโรป

 บริษัทฯ มีบริการเที่ยวบินไปยัง 13 จุดบินใน 11 

ประเทศของภูมิภาคยุโรป ได้แก่ ลอนดอน แฟรงค์เฟิร์ต 

ปารีส โรม โคเปนเฮเกน สตอกโฮล์ม ซูริก มิวนิก บรัสเซลส์ 

มิลาน มาดริด มอสโก และออสโล ด้วยความถี่รวม 95 

เที่ยวบินต่อสัปดาห์ และน�าเครื่องบินแบบแอร์บัส A380 

ท�าการบินเส้นทางกรุงเทพฯ-ปารีส ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 

2556 โดยได้มีการปรับลดเที่ยวบินในเส้นทางกรุงเทพฯ-

ปารีส เหลือ 7 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ เพื่อไม่ให้จ�านวนที่นั่ง

เพิ่มมากเกินไป

 ส�าหรับตลาดที่บริษัทฯ ไม่ได้เปิดท�าการบินโดยตรง

ทั้งในยุโรปและสหราชอาณาจักร บริษัทฯ ได้ท�าความร่วมมือ 

กับสายการบินพันธมิตรในการให้บริการเส้นทางบินโดยใช้

เที่ยวบินรหัสร่วม ซึ่งครอบคลุม 49 จุดบิน ใน 16 ประเทศ

 เส้นทางออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

 ในภาคพื้นออสเตรเลีย บริษัทฯ ให้บริการ 5 จุดบิน 

ใน  2 ประเทศ ได้แก่ ซิดนีย์ เมลเบิร์น บริสเบน เพิร์ธ ใน 

ออสเตรเลียและโอ๊คแลนด์ ในนิวซีแลนด์ ด้วยความถี่รวม 

48 เที่ยวบิน ต่อสัปดาห์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดเที่ยวบิน 

รหัสร่วมกับสายการบินแอร์นิวซีแลนด์ ซึ่งเป็นสายการบิน 

พันธมิตรโดยการเชื่อมโยงเครือข่ายการบินของบริษัทฯ 

เข้ากับเที่ยวบินระหว่างเมืองท่องเที่ยวต่างๆ รวม 7 จุดบิน 

ใน 2 ประเทศ รวมเส้นทาง ฮ่องกง-โอ๊คแลนด์

 เส้นทางแอฟริกา 

 บริษัทฯ ท�าการบินจากกรุงเทพฯ ไปโจฮันเนสเบิร์ก 

สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ จ�านวน 3 เที่ยวบินต่อสัปดาห์

 การบริการลูกค้า
 การท�าธุรกิจให้ประสบความส�าเร็จได้นั้น นอกจากจะ

ขึน้อยูก่บัปัจจยัอย่างคณุภาพและราคาสนิค้าแล้ว ยงัมอีกีหนึง่

ปัจจัยที่มองข้ามไม่ได้นั่นคือ การบริการลูกค้า ซึ่งถือว่าเป็น

หัวใจส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจ

 ในปี 2556 บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุง 

คุณภาพผลิตภัณฑ์และการบริการในทุกจุดสัมผัสอย่าง 

ต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่การบริการก่อนเที่ยวบิน การบริการ 

บนเที่ยวบิน ไปจนถึงการให้บริการหลังเที่ยวบิน โดยมี 

แนวคิดและภาพลักษณ์ที่ชัดเจนภายใต้นโยบายการบริการ

จากใจที่บริษัทฯ ยึดมั่นมาตลอด 5 ทศวรรษของการให้ 

บริการ ตระหนักถึงคุณภาพและบริการลูกค้าเป็นปัจจัยหลัก 

สู ่ความส�าเร็จของภารกิจการให้บริการการขนส่ง และ 

ขับเคลื่อนให้บริษัทฯ สามารถแข่งขันกับสายการบินคู่แข่ง

ได้อย่างยั่งยืน

 บริษัทฯ มีการก�าหนดขั้นตอนการให้บริการในทุก 

จุดบริการหลัก ท�าข้อตกลงระดับการบริการครบวงจรทุกจุด 

สัมผัส ตั้งแต่การท�าส�ารองที่นั่ง จนเสร็จสิ้นการเดินทาง 

ที่จุดหมายปลายทาง รวมทั้งตรวจประเมินการให้บริการ 

ทุกจุดเหล่านั้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แน่ใจได้ว่าลูกค้าของ

การบินไทยได้รับความพึงพอใจสูงสุดจากการใช้บริการและ

ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตลอดการเดินทาง 

 การเสรมิสร้างประสบการณ์ทีด่ีในการเดนิทาง เพือ่ให้ 

ลูกคา้เกิดความพงึพอใจภักดตีอ่ผลติภัณฑ์และบรษิทัอนัเป็น 

การรักษาฐานลูกค้าเดิมให้กลับมาใช้บริการซ�า้ และเกิดการ 

ตลาดแบบปากต่อปาก โดยเฉพาะจากผูบ้รโิภคทีช่อบพูดถึง

แบรนด์หรือผลิตภัณฑ์ใดๆ ทาง Social Media ทั้งหลาย 

ส�าหรับรายละเอียดของการพัฒนาการบริการลูกค้าในแต่ละ

ขั้นตอน มีดังนี้ 

 ด้านการบริการก่อนเที่ยวบิน 

 บรษิทัฯ ได้พฒันาระบบการให้บรกิารผ่านอนิเทอร์เนต็ 

โทรศัพท์มือถือ หรือ Electronic and Mobile Service  

เพือ่เพิม่ความสะดวกสบายและความรวดเรว็ให้ลกูค้าสามารถ

เข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางได้ง่ายขึ้น อาทิ  
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การจองบตัรโดยสาร การตรวจสอบรายละเอยีดเกีย่วกบัเทีย่ว

บนิ ตารางบนิ รวมทัง้การเชค็อนิผ่าน SMS การเชค็อนิโดยใช้ 

2D Barcode และการสั่งพิมพ์บัตรโดยสารขึ้นเครื่องบิน 

ตั้งแต่ที่บ้าน

 ด้านการบริการบนเครื่องบิน 

 บรษิทัฯ มุง่เน้นการพฒันาบรกิารของพนกังานต้อนรบั

บนเครื่องบิน รวมถึงอาหารและเครื่องดื่มที่หลากหลาย 

รูปแบบ อาทิ อาหารยอดนิยมของแต่ละท้องถิ่น อาหารไทย 

เครื่องดื่มสมุนไพร และเมนูพิเศษในช่วงเทศกาล 

 ส�าหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิ ที่นั่ง และ 

อุปกรณ์ระบบสาระบันเทิง ในปี 2556 บริษัทฯ ได้ด�าเนินการ

ปรับปรุงเครื่องบินเก่า ได้แก่ เครื่องบินแบบโบอิ้ง 747-400 

จ�านวน 3 ล�า ซึ่งในปี 2555 ด�าเนินการแล้วเสร็จจ�านวน 

3 ล�า เครื่องบินแบบโบอิ้ง 777-200 เพิ่มอีกจ�านวน 4 ล�า 

จากที่ได้ด�าเนินการแล้วเสร็จจ�านวน 4 ล�า ในปี 2555 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ด�าเนินการออกแบบตกแต่งภายใน 

ห้องโดยสาร รวมถึงผลิตภัณฑ์บนเครื่องบิน (Service Items)

ของเครื่องบินใหม่ ได้แก่ เครื่องบินแบบโบอิ้ง 777-300ER 

โบอิง้ 787 และเครือ่งบนิแบบแอร์บสั A350-900 ตามแนวคดิ 

THAI Contemporary ซึ่งในปี 2556 บริษัทฯ ได้รับมอบ 

เครื่องบินแบบโบอิ้ง 777-300ER แล้ว จ�านวน 6 ล�า จะได้

รับมอบอีก 3 ล�าในปี 2557 เครื่องบินแบบโบอิ้ง 787 จะได้

รับมอบในปี 2557 จ�านวน 4 ล�า ส่วนเครื่องบินแบบแอร์บัส 

A350-900 จะได้รับมอบล�าแรกในปี 2559

 อุปกรณ์และบริการ

 บริษัทฯ ได้ปรับกลยุทธ์และแผนงาน โดยเพิ่มขีด 

ความสามารถให้พร้อมต่อการแข่งขัน และเพิ่มความสะดวก 

สบายแก่ผู้โดยสารมากขึ้น อาทิที่นั่งรุ่นใหม่กว้างขึ้น มีความ 

สะดวกสบายมีจอภาพส่วนตัวในทุกที่นั่ง พร้อมด้วยอุปกรณ์ 

อ�านวยความสะดวกที่ทันสมัย ระบบการรับฟังเพลงและ 

ภาพยนตรแ์บบเลือกชมได้ และมรีายการบนัเทงิให้ผู้โดยสาร

เลือกอย่างหลากหลาย ดังนี้

  การปรับปรุงรูปแบบและคุณภาพของที่นัง่โดยสารและ

ระบบสาระบันเทิง

 วตัถปุระสงค์หลกัของการปรบัปรงุอปุกรณ์ในเครือ่งบนิ 

ของบรษิทัฯ คอื การปรบัปรงุอปุกรณ์ในเครือ่งบนิทกุล�าทีเ่ป็น

แบบเดยีวกนั ให้มทีีน่ัง่โดยสารและระบบสาระบนัเทงิลกัษณะ

เดียวกันในแต่ละชั้นโดยสาร

	 การปรับปรุงที่นั่ง

 บริษัทฯ ได้ปรับปรุงที่นั่งทุกชั้นโดยสารของเครื่องบิน 

แบบโบอิ้ง 747-400 (ล�าที่ 13-18) เพิ่มเติมจากปี 2555 

จ�านวน 3 ล�า รวมทั้งสิ้น 6 ล�า โดยติดตั้งเก้าอี้พร้อมจอภาพ 

ส่วนตวั และระบบสาระบนัเทงิแบบ On-demand และปรบัปรงุ

ที่นั่งโดยสารในชั้นประหยัด ของเครื่องบินโบอิ้ง 777-200 

เพิ่มอีกจ�านวน 4 ล�า รวมทั้งสิ้น 8 ล�า โดยติดตั้งจอภาพ 

ส่วนตัวพร้อมระบบสาระบันเทิงแบบ On-demand 

 การพัฒนาทางด้านระบบสาระบันเทิง

 บรษิทัฯ ได้ปรบัปรงุระบบสาระบนัเทงิทัง้ด้านภาพและ

เสียงบนเครื่องบินในเส้นทางระหว่างประเทศทุกล�า เพื่อให้มี

คุณภาพสูง ทันสมัยและได้มาตรฐานเดียวกันทั้งหมด โดย 
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จะมจีอภาพส่วนตวัในทกุชัน้โดยสาร ระบบเพลงและภาพยนตร์ 

แบบเลอืกชมได้ และมรีายการบนัเทงิให้ผูโ้ดยสารเลอืกอย่าง

หลากหลาย รวมทั้งเกมส์ ข้อมูล และภาพเส้นทางบิน 

 	พัฒนา ปรับปรุง Software รองรับจ�านวน Content 

ที่เพิ่มขึ้น อาทิ e-Menu และ e-Shopping

 	ให้บริการ Portable AVOD Player แก่ผู้โดยสาร 

ชั้นธุรกิจ ส�าหรับเที่ยวบินที่มีชั่วโมงบมากกว่า 4 ชั่วโมง 

ซึ่งให้บริการด้วย เครื่องบินแอร์บัส A330-300 ที่ไม่มีระบบ 

สาระบันเทิงแบบเลือกชมได้ (On-demand) และใช้เป็น 

อุปกรณ์ส�ารองบนเครื่องบินแอร์บัส A340 600 และโบอิ้ง 

747-400 ในกรณีที่ระบบสาระบันเทิงขัดข้อง

  การติดตั้งอุปกรณ์อ�านวยความสะดวกส�าหรับธุรกิจ

และการสื่อสาร

 บริษัทฯ ได้ด�าเนินการขออนุมัติการเปิดใช้งานระบบ

สื่อสารบนเครื่องบินจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 

กจิการโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาตซิึง่ในเครือ่ง

บินใหม่แบบแอร์บัส A330-300 จ�านวน 7 ล�า เครื่องบิน 

ใหม่แบบแอร์บัส A380-800 จ�านวน 6 ล�า โดยได้มีการติด

ตั้งระบบ In flight Connectivity รองรับไว้เพื่อให้ผู้โดยสาร

สามารถติดต่อสื่อสารกับภาคพื้นโดยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ 

ส่วนตัวของตนเองในการใช้โทรศัพท์ ส่งข้อความสั้น (SMS/

MMS) รวมถงึการใช้ Wi-Fi Internet ได้ส�าหรบัเครือ่งบนิเแบบ

โบอิง้ 747-400 (ล�าที ่13-18) จ�านวน 6 ล�า และ เครือ่งบนิเช่า

แบบโบอิง้ 777-300ER จ�านวน 8 ล�า ผูโ้ดยสารสามารถตดิต่อ

สื่อสารโดยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ส่วนตัวของตนเองในการ 

ใช้โทรศัพท์ ส่งข้อความสั้น (SMS/MMS) และ GPRS

 การปฏิบัติการบิน ความปลอดภัย ความมั่นคง 
และมาตรฐานการบิน
 ตลอด 5 ทศวรรษที่ผ่านมา ความปลอดภัย ในการ 

ปฏิบัติการบิน เป็นสิ่งที่บริษัทฯ ถือว่าเป็นหัวใจส�าคัญ

ของการด�าเนินธุรกิจ โดยยึดถือมาตรฐานความปลอดภัย

ระดับสากล ได้แก่ มาตรฐานของกรมการบินพลเรือน 

(Department of Civil Aviation : DCA) องค์การ

การบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil 

Aviation Organization : ICAO) หน่วยงานควบคุม 

ความปลอดภัยด้านการบินของยุโรป (European Aviation  

Safety Agency : EASA) องค์กรบริหารการบินแห่ง

สหรัฐอเมริกา (Federal Aviation Administration :  

FAA) และการตรวจประเมินความปลอดภัยด้านการปฏิบัติ 

การบินของสมาคมการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ 

(International Air Transport Association : IATA) เป็น

แนวทางในการปฏิบัติการบิน  

 เพื่อความปลอดภัยสูงสุดตลอดการเดินทาง บริษัทฯ 

มุ่งเน้นการสรรหาบุคลากรการบินคุณภาพระดับสากลมา

ประจ�าฝูงบิน และก�าหนดให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรม 

เพื่อพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง โดยการคัดเลือกต้อง 

ผ่านการตรวจสอบความพร้อมทัง้ร่างกาย จติใจ ความรู ้ทกัษะ 

พฤตกิรรม และบททดสอบด้านต่างๆ อาท ิการประเมนิความ

ถนัด จิตวิทยาการบิน การทดสอบความสามารถและทักษะ

การบิน รวมทั้งหลักสูตรอบรมอีกหลายขั้นตอน โดยเฉพาะ

การฝึกแก้ปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆ เช่น ปัญหาจากเครือ่งยนต์ 

ไฟไหม้ สภาพอากาศแปรปรวน รวมถึงการร่อนลงจอด
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ในสถานการณ์คับขัน เป็นต้น โดยใช้เครื่องฝึกบินจ�าลอง 

ซึง่เป็นเทคโนโลยทีีท่นัสมยั เพือ่ให้บคุลากรเกดิความช�านาญ 

และสามารถประยกุต์ใช้สิง่ที่ได้เรยีนรูใ้นการปฏบิตักิารบนิจรงิ

อย่างมีประสิทธิภาพ

 บรษิทัฯ ยงัมุง่เน้นการบรกิารลกูค้าด้วยความเป็นเลศิ 

มกีารฝึกอบรมพนกังานต้อนรบัอย่างสม�า่เสมอ ทัง้ภาคทฤษฎี

และภาคปฏิบัติ ครอบคลุมหลักสูตรการดูแลความปลอดภัย

และการให้บริการแก่ผู ้โดยสาร เพื่อให้พนักงานมีความรู้ 

ความช�านาญระดับมืออาชีพ มีทัศนคติที่ดีต่องานบริการ 

โดยฝ่ายบรกิารบนเครือ่งบนิจะท�าการตรวจตดิตามประเมนิผล

การปฏิบัติงานของพนักงานอย่างสม�่าเสมอ เพื่อหาแนวทาง

ในการปรับปรุงพัฒนาศักยภาพแต่ละด้านของพนักงานให้ 

ตรงตามความจ�าเป็น เพือ่พฒันาคณุภาพการบรกิารบนเครือ่ง

บนิ ให้สนองต่อความต้องการและสร้างความพงึพอใจสงูสดุให้

กับผู้โดยสารได้อย่างต่อเนื่อง 

 ในฐานะสายการบนิรกัษ์สิง่แวดล้อม บรษิทัฯ ตระหนกั 

ถึงการรักษาสภาพแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนในการด�าเนิน 

ธุรกิจ โดยสร้างมาตรการกระตุ้นให้สายการบินในภูมิภาค 

พิจารณาใช้เชื้อเพลิงอากาศยานชีวภาพ เพื่อลดการพึ่งพา 

น�้ามันอากาศยานที่ผลิตจากฟอสซิลและลดการปลดปล่อย 

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู ่ชั้นบรรยากาศ พร้อมกับเร่ง 

ผลักดันให้มีการพัฒนาการผลิตเชื้อเพลิงอากาศยานชีวภาพ

ส�าหรับใช้ในอุตสาหกรรมการบิน 

 โดยภาพรวมบรษิทัฯ ยดึมาตรฐานด้านความปลอดภยั

ตามมาตรฐานสากล และมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการ

บริการบนเครื่องบินอย่างต่อเนื่อง โดยค�านึงถึงเทคโนโลยี

ที่ทันสมัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาการปฏิบัติการบินให้ 

มปีระสทิธภิาพ คงไว้ซึง่ความพงึพอใจแก่ผูโ้ดยสารเพือ่ให้เกดิ

ความภักดีในสินค้า 

 การรักษามาตรฐาน คุณภาพ ความปลอดภัย 

ความมั่นคง และมาตรฐานการบิน ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

ในระดับสากลนั้น ถือเป็นปัจจัยและคุณค่าหลักที่บริษัทฯ 

ให้ความส�าคญัมาอย่างต่อเนือ่งในการด�าเนนิการธรุกจิการบนิ 

ของบริษัทฯ และได้ด�าเนินนโยบายเชิงรุกในการด�าเนินงาน 

ด้านความปลอดภัย ความมั่นคง และมาตรฐานการบิน 

และพฒันาคณุภาพของมาตรฐานในกระบวนการต่างๆ อย่าง 

ต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายใน 

ทกุกระบวนการ ด�าเนินงานของบริษัทฯ

 ในปี 2556 บริษัทฯ เน้นรักษามาตรฐานและข้อพึง

ปฏิบัติ (Standard and Recommended Practices : SARP) 

ขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International 

Civil Aviation Organization : ICAO) ทีก่�าหนดให้สายการบนิ

ต้องด�าเนินการจัดให้มีระบบบริหารความปลอดภัย (Safety 

Management System : SMS) อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้

บริษัทฯ ได้ปรับปรุงคู่มือความปลอดภัยและคุณภาพ (THAI 

Safety and Quality Manual : TSQM) ซึ่งเป็นคู่มือความ

ปลอดภัยและคุณภาพที่ครอบคลุมทั้งฝ่ายปฏิบัติการบินและ

หน่วยธุรกิจทั้งหมดอย่างต่อเนื่อง

 การด�าเนินงานด้านความมั่นคงการบิน บริษัทฯ ได้

ปฏิบัติตามมาตรฐานข้อก�าหนดขององค์กรและหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศ และต่างประเทศอย่างเคร่งครัด 

ได้แก่ องค์การการบนิพลเรอืนระหว่างประเทศ (International 

Civil Aviation Organization : ICAO) กรมการบินพลเรือน 

(Department of Civil Aviation, Thailand : DCA), 
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รายละเอียดของมาตรฐานสากลที่ฝ่ายต่างๆ และหน่วยธุรกิจของบริษัทฯ ได้รับมีดังนี้

ใบรับรองมาตรฐานสากล ฝ่ายหรือหน่วยธุรกิจ วันหมดอายุ

IOSA
(IATA Operational Safety Audit มาตรฐาน
การตรวจประเมินความปลอดภัยด้าน 
การปฏิบัติการจากสมาคมขนส่งทางอากาศ
ระหว่างประเทศ)

ได้รับการรับรองภาพรวมทั้งบริษัท 28 พฤษภาคม 2557

ISO 9001: 2008
(ระบบบริหารงานคุณภาพ)

ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร
ฝ่ายช่าง
ฝ่ายพาณิชย์สินค้าและไปรษณียภัณฑ์
ฝ่ายบริการลานจอดและอุปกรณ์ภาคพื้น
ฝ่ายครัวการบิน

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

ISO 14001: 2004
(ระบบจัดการสิ่งแวดล้อม)

ฝ่ายบริหารทั่วไป
(ส�านักงานใหญ่ ส�านักงานหลักสี่ ส�านักงาน
หลานหลวง ศูนย์-ปฏิบัติการที่สนามบิน
สุวรรณภูมิ กิจการบริการลูกค้าภาคพื้นที่
สนามบินสุวรรณภูมิ)
ฝ่ายช่าง
ฝ่ายครัวการบิน

23 เมษายน 2559

9 มิถุนายน 2559
1 กันยายน 2558

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

Transportation Security Administration (TSA) 

Department of Homeland Security ประเทศสหรัฐ 

อเมริกา Office of Transport Security (OTS) ประเทศ 

ออสเตรเลีย European Union (EU) Regulations 

และ IATA Operation Safety Audit (IOSA) รวมถึง 

กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ข้อก�าหนดของทุกประเทศที่บริษัทฯ 

ท�าการบนิ บรษิทัฯ มรีะบบการบรหิารจดัการด้านความมัน่คง 

การบิน (Security Management System : SeMS) 

ที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกันอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร 

เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านความมั่นคงการบินอยู่ในระดับ

มาตรฐานสากล 

 นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการ 

จัดการเหตุฉุกเฉินและภาวะวิกฤติ (Emergency & Crisis 

Response) อย่างเข้มงวด ยึดหลักกฎหมาย ข้อบังคับ 

ระหว่างประเทศ เพือ่น�ามาประยกุต์ใช้ในการบรหิารจดัการแก่ 

หน่วยงานภายใน และสถานกีารบนิของบรษิทัฯ เพือ่สอดคล้อง 

กับกฎเกณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง พร้อมรับมือกับเหตุ

ฉุกเฉินที่จะเกิดขึ้น โดยศูนย์ปฏิบัติการภาวะวิกฤต (Crisis 

Management Operation Center : CMOC) ของบริษัทฯ 

ซึง่ท�าหน้าทีเ่ฝ้าระวงัเหตทุีอ่าจเป็นภยัคกุคามต่อการประกอบ

ธรุกจิของบรษิทัฯ ตลอด 24 ชม. อกีทัง้ยงัมศีนูย์ปฏบิตักิารของ 

ชดุให้ความช่วยเหลอืแก่ผูป้ระสพภยัฯ (Family Assistance 

& Support Team: FAST center) ในเที่ยวบินของบริษัทฯ 

และสายการบินพันธมิตรด้วย

 จากมาตรฐานด้านความปลอดภัย ความมั่นคง และ

มาตรฐานการบนิทีม่ปีระสทิธภิาพ ท�าให้บรษิทัฯ มคีวามพร้อม 

ในการดูแล บริหารจัดการและรับมือกับเหตุการณ์ต่างๆ ได้ 

อย่างมีประสิทธิภาพ ดังจะเห็นได้จากการดูแล บริหาร

จัดการ กรณีเที่ยวบิน TG600 วันที่ 30 สิงหาคม 2556 

เส้นทางกรุงเทพฯ-ฮ่องกง ปะทะสภาพอากาศแปรปรวน 

ก่อนลงจอดทีท่่าอากาศยานฮ่องกง และกรณเีทีย่วบนิ TG679  

วันที่ 8 กันยายน 2556 เส้นทางกวางโจว-กรุงเทพฯ เกิดเหตุ

เครื่องบินไถลออกนอกทางวิ่งขณะลงจอดที่ท่าอากาศยาน

สุวรรณภูมิ เป็นต้น
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ใบรับรองมาตรฐานสากล ฝ่ายหรือหน่วยธุรกิจ วันหมดอายุ

ISO 50001: 2011
(ระบบการจัดการด้านพลังงาน)

ฝ่ายบริหารทั่วไป
(ส�านักงานใหญ่ ส�านักงานหลักสี่ ส�านักงาน
หลานหลวง ศูนย์-ปฏิบัติการที่สนามบิน
สุวรรณภูมิ กิจการบริการลูกค้าภาคพื้นที่
สนามบินสุวรรณภูมิ)

20 มิถุนายน 2559

OHSAS 18001:2007
(มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและ 
ความปลอดภัย)

ฝ่ายครัวการบิน 3 สิงหาคม 2557

HALAL
(มาตรฐานฮาลาล)

ฝ่ายครัวการบิน 31 ธันวาคม 2556 
(อยู่ระหว่างด�าเนินการ

ต่อการรับรอง)

HACCP
Hazard Analysis and Critical Control 
Points
ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้อง
ควบคุมในการผลิตอาหาร

ฝ่ายครัวการบิน 8 มีนาคม 2557

GMP
(Good manufacturing practice) 
ระบบการจัดการสุขลักษณะที่ดีใน
สถานประกอบการ

ฝ่ายครัวการบิน 8 มีนาคม 2557

FAR 145 
(Federal Aviation Regulations 145) 
FAA Repair Station
(Federal Aviation Administration)
หน่วยซ่อมองค์การบริหารการบินแห่งประเทศ
สหรัฐอเมริกา

ฝ่ายช่าง
(สนามบนิดอนเมอืงและสนามบนิสวุรรณภมู)ิ

(สนามบินอู่ตะเภา)

31 ตุลาคม 2557

31 ตุลาคม 2557

RSC 13
Thai  DCA Repair Station 145 
(Department of CivilAviation,Thailand)
หน่วยซ่อมกรมการบินพลเรือน   

ฝ่ายช่าง
(สนามบินสุวรรณภูมิ) 
(สนามบินดอนเมือง)
(สนามบินอู่ตะเภา)

25 กันยายน 2558
31 ตุลาคม 2557 
31 ตุลาคม 2558

EASAPart-145 
(European Aviation Safety Agency - 
Approved Maintenance Organization)
หน่วยซ่อมองค์การความร่วมมือด้านการบิน
ในกลุ่มสหภาพยุโรป

ฝ่ายช่าง 23 มิถุนายน 2557
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บริษัท	การบินไทย	จ�ากัด	(มหาชน) 25



 สิทธิประโยชน์ด้านการส่งเสริมการลงทุน 
 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 

พ.ศ. 2547 บริษัทฯ ในฐานะรัฐวิสาหกิจซึ่งด�าเนินการใน 

รูปแบบของบริษัทมหาชน ได้รับความเห็นชอบให้ขอรับ 

การส่งเสริมการลงทุนส�าหรับการลงทุนส่วนเพิ่มในกิจการ 

การขนส่งทางอากาศและกิจการสนับสนุนการบินอื่นๆ ได้ 

ยกเว้นส่วนกิจการสนับสนุนการบิน ณ สนามบินนานาชาติ

สุวรรณภูมิ เนื่องจากบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด 

(มหาชน) ในฐานะผูบ้รหิารสนามบนินานาชาตสิวุรรณภมูเิป็น

ผู้ได้รับสัมปทานในการด�าเนินกิจกรรมดังกล่าวจากภาครัฐ 

 บรษิทัฯ ได้ด�าเนนิการยืน่ขอรบัการส่งเสรมิการลงทนุ

ส�าหรับจัดหาเครื่องบินต่อส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริม

การลงทุน (BOI) เมื่อเดือนเมษายน 2550 โดยยื่นขอรับ

การส่งเสริมตามปีที่มีการรับมอบเครื่องบิน ตามประเภท 

ของเครื่องบิน ณ สิ้นปี 2556 บริษัทฯ ได้ยื่นขอรับการ 

ส่งเสริมการลงทุนและได้รับสิทธิบัตรส่งเสริมการลงทุน

เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งสิ้น 25 สิทธิบัตรส�าหรับเครื่องบิน 

จ�านวน 75 ล�า ที่มีก�าหนดรับมอบ ตั้งแต่ปี 2552 ถึงปี 2560  

 สิทธิประโยชน์จากการได้รับการส่งเสริมการลงทุน 

คือการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับก�าไรสุทธิ 

ที่ได้จากการด�าเนนิงานด้วยเครือ่งบนิที่ได้รบัการส่งเสรมิการ

ลงทุน เป็นระยะเวลา 8 ปี (นับจากวันที่เครื่องบินเริ่มมีรายได้

จากการด�าเนนิงาน) โดยจ�านวนเงนิที่ได้รบัยกเว้นภาษเีงนิได้

นิติบุคคลนี้รวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนจัดหา

เครือ่งบนิแต่ละล�าในกรณทีีด่�าเนนิงานขาดทนุในระหว่างเวลา

ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สามารถน�าผลขาดทุน

ประจ�าปีทีเ่กดิขึน้ในระหว่างเวลาที่ได้รบัการส่งเสรมิการลงทนุ 

8 ปี ไปหกัออกจากก�าไรสทุธทิีเ่กดิขึน้ภายหลงัระยะเวลา 8 ปี

นี้ มีก�าหนดเวลาไม่เกิน 5 ปีนับแต่วันพ้นก�าหนด 8 ปี โดยจะ

เลือกหักจากก�าไรสุทธิของปีใดปีหนึ่งหรือหลายปีก็ได้

 บริษัทฯ ได้ยื่นขอใช้สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้

นติบิคุคล จากผลประกอบการปี 2553-2555 และได้รบัยกเว้น

ภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้วเป็นจ�านวน 1,499.24 ล้านบาท

การตลาดและการแข่งขัน
 กลยุทธ์เพื่อการแข่งขัน มุ ่งเน้นที่ความสามารถ 

เฉพาะด้าน ของบริษัทฯ น�าไปสู่การด�าเนินงานที่มีความ

เป็นเอกลักษณ์และความแตกต่างจากคู่แข่งขันรายอื่นใน

ด้านประสิทธิภาพ ความรวดเร็วในการตอบสนองต่อลูกค้า 

น�าไปสู่การสร้างความแตกต่างให้กับสินค้าและบริการของ 

บริษัทฯ 

 นโยบายและลักษณะตลาด
 เพื่อให้งานด้านการตลาดและการขายของบริษัทฯ 

ด�าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพก่อประสิทธิผลสูงสุดบริษัทฯ

ได้ก�าหนดนโยบายด้านการตลาดดังต่อไปนี้ 

 การรักษาส่วนแบ่งการตลาดอย่างเหมาะสมในทุก 

เส้นทางบิน การบริหารผลผลิต อย่างสมดุลกับปริมาณ 

ความต้องการของตลาดทั้งในและนอกฤดูกาลท่องเที่ยว 

การปรับเปลี่ยนราคาขายให้ทันต่อสถานการณ์สภาวะการ 

แข่งขัน การเสริมศักยภาพของแต่ละเส้นทางบินทั้งเส้นทาง 

ที่เข้าและออกจากประเทศไทย การบริหารรายได้ โดยมุ่ง

เน้นการสร้างก�าไรสูงสุด การขยายช่องทางการจัดจ�าหน่าย 

การสร้างมูลค่าเพิ่มผ่านโปรแกรมทัวร์เอื้องหลวง และ

โปรแกรมสะสมไมล์ รอยัล ออร์คิด พลัส โดยเฉพาะการ 

มุ ่งเน้นการขายผ่านอินเตอร์เน็ตในรูปแบบของ Digital  

Commerce เป็นต้น

 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและสื่อสังคมออนไลน์

ท�าให้ภูมิทัศน์การท่องเที่ยวปรับเปลี่ยนไปจากเดิมมาก  

สงัเกตไุด้จากพฤตกิรรมของนกัท่องเทีย่ว ทีเ่ปลีย่นไป การน�า

กระแสออนไลน์มาเป็นช่องทางในการค้นหาข้อมูลการ 

เดินทางผ่านสื่อและสังคมออนไลน์ เดิมผู้โดยสารนิยมใช้ 

บริการผ่านตัวแทนจ�าหน่ายหรือติดต่อสายการบินโดยตรง 

แต่ปัจจบุนัพฤตกิรรมผูโ้ดยสารนยิมค้นหาข้อมลูและจองบตัร 

โดยสารผ่านออนไลน์ด้วยตนเองมากขึน้ เป็นช่องทางทีส่ะดวก 

รวดเร็ว ง่ายต่อการเข้าถึงโดยเน้นความคุ้มค่าของราคาใน 

การเดินทางเป็นปัจจัยส�าคัญอันดับต้นๆ ก่อนการตัดสินใจ 

ซื้อสินค้าหรือการบริการนั้นๆ 

 จากพฤติกรรมดังกล่าว ท�าให้ทิศทางการตลาดของ 

บริษัทฯ มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การตลาดเพื่อก้าวเข้าสู่ 

ยุคดิจิตอลโดยมุ ่งเน้นใช้ช่องทางในโลกออนไลน์ท�าการ 

ตลาดมากยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการและไลฟ์

สไตล์ของผู้โดยสารยุคใหม่ ซึ่งกลุ่มผู้บริโภคใช้อินเทอร์เน็ต 

สมาร์ทโฟน และโซเชยีลมเีดยีต่างๆ มากยิง่ขึน้ การใช้เทคโน 

โลยเีหล่านี ้จงึกลายเป็นการท่องเทีย่วรปูแบบใหม่ในโลกของ

การสื่อสารที่ไร้พรมแดนเช่นปัจจุบัน

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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 นอกจากนีผู้บ้รโิภค ยงัแลกเปลีย่นรปูถ่าย ข้อความ และ

วดีโีอคลปิผ่านทางเวบ็โซเชยีลมเีดยีโดยใช้แอพพลเิคชัน่ต่างๆ 

ดังนั้น ความนิยมในการท�าธุรกรรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 

เดินทาง เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเดินทางต่างๆ ใน

สังคมออนไลน์จึงมากขึ้น

 ปี 2556 ภาพรวมของธรุกจิการบนิพาณชิย์ยงัมทีศิทาง 

ที่เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ปัจจัยด้านการท่องเที่ยวที่เป็น 

ปัจจัยหลักสังเกตุได้จากการที่สายการบินต่างๆ เพิ่มความถี่

ของเที่ยวบิน ขยายเส้นทางการบินใหม่ๆ เพื่อรองรับปริมาณ

ความต้องการการเดินทางของผู้โดยสารที่เพิ่มมากขึ้นทั้ง 

ในและต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศไทยยังเป็นแหล่ง 

ท่องเที่ยวยอดนิยม เมื่อเทียบกับแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ใน

สภาวะทีเ่ศรษฐกจิโลกยงัไม่แน่นอน เช่น สถานการณ์ทางการ

เมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศ ราคาน�้ามันที่ยังผันผวน 

ภัยธรรมชาติ เป็นต้น 

 ในภูมิภาคเอเชียที่มีการขยายตัวในอัตราที่สูงมาก 

นอกเหนือจากตลาดจีนที่ได้แรงเสริมจากกระแสความนิยม

ในการเดินทางมาประเทศไทยตามรอยภาพยนตร์ Lost in 

Thailand แม้ว่ารัฐบาลจีนจะออกกฎคุมเข้มเพื่อปราบทัวร์

ศูนย์เหรียญ แต่ตลาดจีนมีแนวโน้มเติบโตสูงและต่อเนื่อง 

ด้วยอัตราประชากรจีนที่มากเป็นอันดับหนึ่งของโลก รวมถึง 

ก�าลังซื้อของนักท่องเที่ยวจีนและค่าใช้จ่ายต่อการเดินทาง 

แต่ละครั้งมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด เป็นผลมาจากการ 

ขยายตวัของเศรษฐกจิจนีและระดบัรายได้ทีเ่พิม่ขึน้ นอกจากนี้ 

ยังมีการขยายตัวของตลาดใหม่เพิ่มขึ้น เช่น อินเดียและ

รัสเซีย ท�าให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศไทยเพิ่ม 

มากขึ้น 

 นอกจากนี้บริษัทฯ ยังคงมุ ่งเน้นขยายตลาดที่มี

ศักยภาพในเส้นทางเกาหลี โดยเชื่อมต่อเส้นทางบินเกาหลี

ไปยังตลาดสหรัฐอเมริกาจาก 4 เที่ยวบินเป็น 7 เที่ยวบิน 

ต่อสัปดาห์ การขยายการให้บริการชาร์เตอร์ไฟลต์ในเส้น

ทางรัสเซียจาก 4 เที่ยวบินเป็น 7 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ขยาย 

เส้นทางจากเมืองอื่นๆ ของรัสเซียบินตรงเข้าภูเก็ต เป็นต้น 

 ส่วนเส้นทางบินที่มีความต้องการในตลาดไม่มาก 

เพราะเป็นช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยวส�าหรับตลาดยุโรป 

บริษัทฯ จะลดจ�านวนเที่ยวบินลง อาทิ เส้นทางสู่บรัสเซลส์ 

ลดจาก 4 เทีย่วบนิเหลอื 3 เทีย่วบนิต่อสปัดาห์ ตลาดแอฟรกิา

ก็เช่นเดียวกัน ลดเที่ยวบินเหลือ 3 เที่ยวต่อสัปดาห์ เป็นต้น  

 นอกจากนัน้ กระแสการตืน่ตวัไปเทีย่วญีปุ่น่ของคนไทย 

ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลังจากรัฐบาลญี่ปุ ่นได้ประกาศ

ยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น บริษัทฯ ได้เปิดเที่ยวบินตรง

ทุกวันสู่ฮอกไกโดเมื่อปลายปีที่แล้ว เพื่อรองรับการขยายตัว  

ในปีนีบ้รษิทัฯ ได้เปิดจดุบนิเพิม่โดยบนิตรงระหว่างกรงุเทพฯ 

และเชนไดเมืองที่อยู่ห่างจากโตเกียวไปทางทิศเหนือ 300 

กิโลเมตร เป็นจุดหมายปลายทางที่ 7 ในประเทศญี่ปุ ่น 

ซึ่งตลาดญี่ปุ ่นเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูง เป็นเส้นทางที่ 

ท�ารายได้หลักของบริษัทฯ ปัจจุบันบริษัทฯ ท�าการบินไป 

ยังญี่ปุ่น 7 เมืองได้แก่ นาริตะ ฮาเนดะ นาโกยา โอซากา 

ฟูกูโอกะ ซัปโปโร และไปกลับ กรุงเทพฯ-เชนได ล่าสุด 

สัปดาห์ละ 3 เที่ยวบิน โดยเริ่มท�าการบินตั้งแต่วันที่ 3 

ธันวาคม ศกนี้เป็นต้นไป 

 ปัจจัยถัดมาเกิดจากแรงผลักดันกระแสการตื่นตัว

ของประเทศไทยในการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน (AEC) ปี 2558 นี้ ก่อให้เกิดการเดินทางเชื่อมโยง 

ระหว่างภูมิภาคและระหว่างประเทศอาเซียนมากขึ้น จึง 

มกีารขยายตวัของตลาดท่องเทีย่วในประเทศอาเซยีนเพืม่ขึน้ 

ดูได้จากประเทศสายการบินในตะวันออกกลางเอมิเรตส์ได้

ใช้ประเทศไทยเป็น Hub เพราะแผนที่ตั้งภูมิศาสตร์ของไทย

มีโอกาสเติบโตสูงหลังจากเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ท�าให้การเปิดเสรีการบินอาเซียนส่งผลให้ธุรกิจการบินใน

ภูมิภาคนี้ตื่นตัวอย่างมาก มีการเพิ่มเที่ยวบินและขยายเส้น

ทางบนิมายงัประเทศไทยและประเทศในกลุม่อาเซยีน รวมถงึ 

เส้นทางบนิระหว่างประเทศสมาชกิอาเซยีนด้วยกนัมากยิง่ขึน้ 

ส่วนกระแส AEC ส่งผลท�าให้ประเทศในอาเซียนกลายเป็น 

ที่สนใจของนานาประเทศและกลายเป็นจุดหมายปลายทาง 

การท่องเที่ยวที่ส�าคัญ

 อีกปัจจัยหนึ่งคือการขยายตัวของธุรกิจสายการบิน 

ต้นทุนต�่า ทั้งในประเทศและในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

อย่างต่อเนื่อง สายการบินต้นทุนต�่าใช้กลยุทธ์ทางด้าน

ราคาถูก ลดต้นทุน เป็นแรงจูงใจในตลาดส่งผลให้จ�านวน

ผู ้โดยสารมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้สายการบิน 

ต้นทุนต�่ารายล่าสุด ไทยไลอ้อนแอร์ของกลุ่มยักษ์ใหญ่ใน 

อินโดนิเซียซึ่งเริ่มเปิดให้บริการในประเทศไทยปลายปีที่ 

ผ่านมา
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 ความร่วมมือกับพันธมิตรการบินสตาร์อัลไลแอนซ์ 

 การเป็นส่วนหนึ่งของพันธมิตรการบินที่ใหญ่และมี 

ความเข้มแขง็ทีส่ดุ สามารถตอบสนองความต้องการผูโ้ดยสาร 

ในการเดนิทางในโลกไร้พรมแดนได้อย่างรวดเรว็สะดวกสบาย

ตรงตามความต้องการของลูกค้า

 นอกเหนือจากการพัฒนาฝูงบินให้ทันสมัย และ 

เพิ่มความถี่ของเที่ยวบินไปยังตลาดที่มีศักยภาพแล้ว ความ

ร่วมมือกับพันธมิตรการบินฯ ก็เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ส�าคัญ 

ที่บริษัทฯ ใช้เพื่อตอบสนองสภาวการณ์การแข่งขันที่รุนแรง

ในปัจจบุนั โดยการด�าเนนิกลยทุธ์เพือ่เพิม่รายได้จากการขาย 

ภาคธรุกจิระหว่างประเทศผ่านเครอืข่ายของสตาร์อลัไลแอนซ์ 

และการทุ่มเทความร่วมมือในการด�าเนินโครงการหลักๆ 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มี

คุณค่าสูงสุดให้แก่ลูกค้า และการประสานผลประโยชน์

ร่วมกันของสมาชิก ได้แก่ การให้บริการลูกค้าร่วมกัน 

การเพิ่มสิทธิประโยชน์ เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าที่ 

เป็นสมาชิกโปรแกรมสะสมไมล์ การตรวจรับบัตรโดยสาร 

เพียงครั้งเดียวตลอดเส้นทางการบิน การให้บริการพิเศษ 

ด้านสัมภาระแก่ลูกค้าคนส�าคัญ เป็นต้น ดังนั้นบริษัทฯ 

ในฐานะหนึ่งในสมาชิกผู ้ร ่วมก ่อตั้งสายการบินสตาร ์ 

อัลไลแอนซ ์ ในป ี 2540 มีความยินดี ในการต ้อนรับ 

สายการบินอีวีเอของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้า 

เป็นพันธมิตรการบินรายล่าสุดในกลุ ่มสตาร์อัลไลแอนซ์  

ซึ่งถือเป็นสมาชิกล�าดับที่ 28 ล่าสุดท�าให้พันธมิตรการบิน 

สตาร์อัลไลแอนซ์มีสายการบินในกลุ ่มทั้งหมด 28 สาย 

ซึ่งประกอบด้วยสายการบินเอเดรีย สายการบินเอเจียน  

สายการบินแคนาดาสายการบินไชน่า สายการบินนิวซีแลนด์ 

สายการบิน ออลนิปปอน สายการบินเอเชียน่า สายการบิน 

ออสเตรียน สายการบินเอวิอองกา สายการบินบรัสเซลส์ 

สายการบินโคปา สายการบินโครเอเชีย สายการบินอียิปต์ 

สายการบินเอธิโอเปียน สายการบินล็อตโปแลนด์ สายการ

บนิลฟุฮนัซ่า สายการบนิสแกนดเินเวยีน สายการบนิเซนิเจิน้ 

สายการบินสิงคโปร์ สายการบินเซาต์แอฟริกา สายการบิน 

สวิสอินเตอร์เนชันแนล สายการบินแทม สายการบิน 

แท็ปโปรตุเกส การบินไทย สายการบินตุรกี สายการบิน 

ยูไนเต็ด และสายการบินยูเอส โดยมีเครือข่ายการบิน

ครอบคลุมกว้างขวางทั่วโลกมากยิ่งขึ้นถึง 1,329 สนามบิน 

ใน 194 ประเทศ ด้วยเที่ยวบิน 21,900 เที่ยวบินต่อวัน 

มีห้องรับรองพิเศษรองรับผู้โดยสารทั่วโลกไม่น้อยกว่า 1,000 

แห่ง ครองความเป็นพันธมิตรการบินที่ใหญ่ มีเครือข่าย 

การบินกว้างขวางครอบคลุมทั่วโลกมากที่สุดในขณะนี้

 การมีภาพลักษณ์ของสายการบินระดับโลก ถือเป็น 

ความภาคภูมิใจที่สายการบินสมาชิกรวมทั้งบริษัทฯ ได้เป็น 

ส่วนหนึ่งของพันธมิตรการบินที่ใหญ่และเข้มแข็ง สามารถ 

ตอบสนองความต้องการผูโ้ดยสารในการเดนิทางในโลกยคุไร้

พรมแดน ได้อย่างรวดเร็วและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

 บริษัทฯ ยังได้ร่วมในเครือข่ายสายการบินพันธมิตร 

กลุ ่มสตาร์อัลไลแอนซ์คือการออกบัตรโดยสารรอบโลก 

เป็นหนึ่งในสินค้าขายดี บัตรโดยสารเซอร์เคิล บัตรโดยสาร 

แอร์พาส ซึ่งลูกค้าสามารถซื้อได้จากส�านักงานขายและ 

ผ่านทางเว็บไซต์ www.staralliance.com และความร่วมมือ 

ด้านการขายบัตรโดยสารให้กับภาคธุรกิจระหว่างประเทศ 

ทีบ่รษิทัฯ ร่วมมอืกบัสายการบนิสมาชกิในเครอืฯ เพือ่การขาย 

ให้กับบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ที่มีส�านักงานใหญ่อยู ่ใน

ภูมิภาคยุโรป และอเมริกา เป็นต้น

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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 แผนบริหารรายได้และพัฒนาช่องทางการจัด
จ�าหน่าย 
 การเพิ่มช่องทางการจัดจ�าหน่าย มีผลต่อการขยาย 

ตลาดผู้บริโภคให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ 

ของช่องทางการจัดจ�าหน่ายบัตรโดยสาร และอ�านวยความ 

สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ทางบริษัทฯ จึงได้พัฒนาการให้บริการ 

ช�าระค่าบัตรโดยสารผ่านธนาคารพาณิชย์และตู้ ATM ต่างๆ 

กว่า 5,000 แห่งทั่วประเทศตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเพิ่ม 

ความสะดวกสบายให้กับผู้โดยสารมากยิ่งขึ้น และเป็นการ 

เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของบริษัทฯ โดยได้พัฒนาการ

บริการช�าระค่าบัตรโดยสารผ่าน Counter Service ได้ทุก

สาขาทั่วประเทศไทย ซึ่งถือเป็น Payment Gateway เพื่อ

อ�านวยความสะดวกในการให้บริการรับช�าระค่าโดยสารเพิ่ม

ขึ้นอีกช่องทางหนึ่งด้วย 

 นอกจากนีท้างบรษิทัฯ ยงัเพิม่แผนการพฒันาทางการ

ตลาดระบบใหม่ด้วยรายการสะสมไมล์ Royal Orchid Plus  

โปรแกรมสะสมไมล์ รอยัล ออร์คิด พลัส ส�าหรับนักเดินทาง 

ที่เป็นสมาชิกกับบริษัทฯ ซึ่งมีกว่า 2.4 ล้านคนทั่วโลก 

เป็นรายการสะสมไมล์ที่สร้างสรรค์สิทธิประโยชน์ส�าหรับ 

สมาชิกมาโดยตลอด 20 ปี สมาชิกสามารถรับไมล์สะสม 

จากการเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางต่างๆ ถึง 1,356 

สนามบนิใน 193 ประเทศทั่วโลกด้วยบัตรโดยสารการบินไทย 

และบริษัทสายการบินในกลุ ่มพันมิตรสตาร์อัลไลแอนซ์ 

รวมถึงการใช้บริการกว่า 50 คู่สัญญาท่องเที่ยวด้วยวิธีการ 

สะสมไมล์หลายรูปแบบ เพื่อให้สมาชิก รอยัล ออร์คิด 

พลัส ได้รับรางวัลได้หลากหลายช่องทางและรวดเร็วยิ่งขึ้น 

เป็นการตอบสนอง Lifestyle และความต้องการของผูโ้ดยสาร

ทีเ่ปลีย่นแปลงไปในยคุดจิติอล เป็นการรองรับการแข่งขันทาง

ธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัย เข้าถึงบริการของบริษัทฯ 

ได้อย่างรวดเร็วผ่านระบบ New Loyalty Program

 นอกจากนีท้างบรษิทัฯ ยงัได้เพิม่แผนการพฒันาระบบ 

การท่องเที่ยวทัวร์เอื้องหลวง เพื่อขยายฐานเครือข่ายการซื้อ 

ขายโปรแกรมการท่องเที่ยวทัวร์เอื้องหลวงผ่านช่องทาง

อนิเทอร์เนต็สามารถเพิม่กลุม่ลกูค้าเป้าหมายมากยิง่ขึน้ และ

ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น

 นอกเหนอืจากการให้บรกิารข้อมลูของบรษิทัฯ ผ่านทาง

เว็บไซด์ (www.thaiairways.com) ยังมีรูปแบบของ 

การท�าการตลาดผ่านสือ่สงัคมออนไลน์ โดยสามารถเผยแพร่ 

ข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ ผ่านช่องทาง 

ออนไลน์ อาทิ Facebook, Twitter, Instagram, Line หรือ

แอพพลิเคชั่นต่างๆ เพื่อสร้างการรับรู้ การมีส่วนร่วมของ 

ลูกค้าในการแสดงความคิดเห็นการให้บริการของบริษัทฯ 

รวมถึงข่าวสารประชาสัมพันธ์ อีกทั้งโปรโมชั่นต่างๆ ที่ทาง 

บริษัทฯ จัดขึ้นเป็นการเชื่อมโยงเครือข่าย ระหว่างเพื่อน 

และคนรู้จักเพื่อก่อให้เกิดการบอกเล่าปากต่อปาก ผ่านสื่อ

สังคมออนไลน์

 ภายหลงัการเปิดตวัช่องทางการตลาดผ่านสือ่ออนไลน์ 

LINE Official Account จากผลส�ารวจพบว่าบริษัทฯ 

ประสบความส�าเร็จทางการตลาดผ่านช่องทางสื่อชนิดนี้มาก 

พอสมควร เพื่อเพิ่มสีสันในการสื่อสารที่น่าสนใจ และ

สนุกสนานผ่านสื่อสังคมออนไลน์ บริษัทฯ ได้คิดรูปแบบ 

สติกเกอร์ไลน์ซึ่งประกอบไปด้วยรูปกัปตัน พนักงานต้อนรับ
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บนเครื่องบินหญิง และเครื่องบิน ใช้ส�าหรับการส่งข้อความ 

การโหลดสติ๊กเกอร์ที่ใช้แสดงอารมณ์ (Icon Line Emotion) 

ผ่านการพดูคยุด้วยความน่ารกั ผ่าน LINE Application ทีน่ยิม 

เป็นอย่างมากในปัจจุบัน บริษัทฯ เป็นสายการบินแรกใน 

การใช้แอพพลิเคชั่น LINE Camera ในการเข้าถึงพฤติกรรม

และไลฟ์สไตล์ของผู้โดยสารยุคดิจิตอล

 สภาวะอุตสาหกรรมการบินและการแข่งขัน 
 ในปี 2556 จากสถาณการณ์วิกฤติ Euro zone ส่งผล

ให้สภาวะเศรษฐกิจโลกมีการชะลอตัว โดย IMF ปรับลด 

ประมาณการเศรษฐกิจโลกลงอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ 

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่

เป็นอันดับ 2 ของโลกได้ด�าเนินการปฏิรูปโครงสร้างทาง

เศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดยรัฐบาลจีนได้ผลักดันมาตรการ 

กระตุ ้นเศรษฐกิจอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะการลงทุนและ 

โครงสร้างพื้นฐาน แต่การเติบโตทางเศรษฐกิจในจีนก็ไม่ได้ 

เติบโตแบบก้าวกระโดดอย่างที่ผ่านมา จึงส่งผลกระทบต่อ 

เศรษฐกจิของกลุม่ประเทศเศรษฐกจิเกดิใหม่และก�าลงัพฒันา 

โดยเฉพาะกลุม่ประเทศก�าลงัพฒันาในเอเชยี และเอเชยีตะวนั 

ออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจถดถอย

ในยูโรโซนจากวกิฤตหนีส้าธารณะ และเศรษฐกจิของประเทศ

สหรฐัอเมรกิามกีารฟ้ืนตวัช้าจากความไม่แน่นอนทางนโยบาย

การเงินการคลัง รวมถึงมีความเสี่ยงทางด้านการปรับขยาย

เพดานหนี ้และการจดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีทีต้่อง

ตกลงกันอีกครั้งในต้นปี 2557 โดยหน่วยงานราชการต้อง 

ปิดด�าเนินการเป็นเวลากว่า 2 สัปดาห์ ช่วงเดือนตุลาคม 

2556 เนือ่งจากไม่ได้ข้อสรปุในเรือ่งดงักล่าว ซึง่ส่งผลกระทบ 

ต่อเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นของนักลงทุนเป็นอย่างมาก 

 ในขณะเดียวกันราคาน�้ามันในตลาดโลกที่มีความ

ผันผวนค่อนข้างสูงตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ส่งผลกระทบ 

ต่อการผลิตและส่งออกน�้ามันดิบ จากสถานการณ์ความ 

ไม่สงบในประเทศซเีรยี ประเดน็ทางการเมอืงระหว่างประเทศ

และความขัดแย้งกรณีโครงการนิวเคลียร์ระหว่างประเทศ

อหิร่านและตะวนัตก แม้จะสามารถบรรลขุ้อตกลงได้แต่ยงัคง 

ต้องตดิตามสถานการณ์ต่อไปกรณหีากไม่สามารถปฏบิตัติาม

ข้อตกลงได้ อีกทั้งราคาน�้ามันยังคงผันผวนไปตามสภาวะ

เศรษฐกิจโลก รวมถึงอัตราแลกเปลี่ยนและการเก็งก�าไร 

ในตลาดซื้อขายน�้ามันอีกด้วย ส่งผลให้การคาดการณ์ราคา

น�้ามันท�าได้ยาก

 จากสภาวะเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มชะลอตัวและความ 

ไม่แน่นอนของราคาน�้ามัน ส่งผลต่อการประกอบการของ 

สายการบินโดยตรงเพราะต้นทุนหลักของสายการบินโดย 

ทั่วไป คือพลังงานเชื้อเพลิง นอกจากนี้สภาวะเศรษฐกิจ 

เป็นอกีปัจจยัทีส่่งผลต่อความต้องการเดนิทางและการใช้จ่าย 

และที่ส�าคัญการแข่งขันระหว่างสายการบินด้วยกันยังคงทวี 

ความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากสายการบินภูมิภาค 

ตะวันออกกลาง สายการบินต้นทุนต�่า และการเพิ่มศักยภาพ 

โดยการรวมตัวของกลุ่มสายการบินในลักษณะต่างๆ ส่งผล 

กระทบ โดยตรงต่อการเปลีย่นแปลงภมูทิศัน์ ในอตุสาหกรรม

การบิน ดังนั้น การปรับตัวของสายการบินควบคู่กับการวาง

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการอย่างรอบคอบ และสอดคล้อง 

ทันต่อเหตุการณ์จึงเป็นสิ่งที่มีความส�าคัญต่อการด�าเนินงาน

เพื่อรักษาความยั่งยืนของสายการบิน 

 ดังนั้น เพื่อรับมือกับความท้าทายดังกล่าวข้างต้น 

บรษิทัฯ ได้ปรบักลยทุธ์เพือ่รองรบัสถานการณ์ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ 
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ให้ครอบคลมุครบถ้วนในทกุด้าน ทัง้ในแง่การเพิม่ประสทิธภิาพ 

ในการบริหารจัดการต้นทุน อาทิ การบริหารจัดการการใช้ 

น�้ามันอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการประกันราคาน�้ามัน 

ล่วงหน้า เพือ่ลดความเสีย่งจากความผนัผวนของราคาน�า้มนั 

ในตลาดโลก การเพิ่มศักยภาพความสามารถในการแข่งขัน 

การพัฒนาเส้นทางบิน การปรับเปลี่ยนตารางบินและแบบ

เครื่องบินให้สอดคล้องกับปริมาณความต้องการเดินทางของ

ผู้โดยสาร 

 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังติดตามการด�าเนินมาตรการ

ต่างๆ ตามแผนกลยุทธ์อย่างสม�่าเสมอในทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการน�าระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ 

มาใช้ เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในงานบรกิารและการปฏบิตังิาน 

รวมทั้งยังมีการวางแผนรองรับเหตุการณ์ความไม่แน่นอน

ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้สามารถรองรับสถานการณ์ต่างๆ 

ได้รวดเร็วและทันท่วงที

 สภาวะการขนส่งผู้โดยสารทางอากาศ

 ทางสมาคมขนส ่งทางอากาศระหว ่างประเทศ 

(International Air Transportation Association : IATA) 

ได้คาดการณ์การเติบโตของภาคอุตสาหกรรม (ณ ตุลาคม 

2556) ว่าปริมาณการขนส่งผู้โดยสารระหว่างประเทศทาง 

อากาศโดยรวมในปี 2557 จะขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.4  

ซึ่งสูงกว่าการคาดการณ์เมื่อปีก่อน ส่วนปริมาณการขนส่ง 

ผู ้โดยสารระหว่างประเทศทางอากาศโดยรวมในปี 2556 

(มกราคม-กันยายน) ได้ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.2 โดย

ภูมิภาคเอเชียมีการขยายตัวในอัตราสูงกว่าที่ร้อยละ 7.2 ซึ่ง

เพิ่มขึ้นจากอัตราการขยายตัวของทั้งปี 2555

 การที่สภาวะตลาดภูมิภาคเอเชียมีการขยายตัวอย่าง

ต่อเนือ่ง ในขณะทีป่รมิาณการขนส่งผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ

ทางอากาศที่เติบโตมากคือ ภูมิภาคตะวันออกกลางมีอัตรา 

การขยายตัวร้อยละ12 ซึ่งเป็นผลมาจากการที่สายการบิน 

จากกลุ่มประเทศตะวันออกกลางที่มีศักยภาพสูง 

 ในส่วนของอุตสาหกรรมการบินของภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ บริษัท โบอิ้ง ซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องบิน 

รายส�าคัญ ได้คาดการณ์ว่า ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

มแีนวโน้มทีจ่ะเป็นตลาดทีม่จี�านวนผูโ้ดยสารเพิม่ขึน้มากทีส่ดุ 

ของโลก เนื่องจากเป็นประเทศทีม่ีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

สูงมาก โดยเฉพาะเมือ่มกีารเปิดประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน

อย่างเป็นทางการในปี 2558 จะส่งผลเป็นปัจจัยกระตุ้น

ส�าคัญให้เกิดการเดินทางทางอากาศมากขึ้น อุตสาหกรรม

การบินของโลกจะย้ายฐานจากภูมิภาคอเมริกาและยุโรปมา

อยู่ที่ภูมิภาคเอเชีย โดยคาดว่าในอีก 20 ปีข้างหน้าภูมิภาค

เอเชียจะมีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 35 ในปัจจุบัน

เป็นร้อยละ 50 

 ส�าหรับประเทศไทยในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี  

2556 จากการเติบโตทางเศรษฐกิจภายในประเทศ และ 

การท่องเที่ยวของประเทศไทยที่แข็งแกร่ง สร้างบรรยากาศ

ที่ดีต่อนักท่องเที่ยว ท�าให้จ�านวนนักท่องเที่ยวมีการเติบโต

อย่างต่อเนื่อง ใน 3 ไตรมาสแรกของปี 2556 มีจ�านวน 

เพิ่มขึ้นเป็น 19.7 ล้านคน ซึ่งสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน

ถึงร้อยละ 23.2 และหากมองภาพรวมของปริมาณผู้โดยสาร

ทุกประเภทที่เดินทางทางอากาศเข้า-ออกประเทศไทย 

ในปี 2556 (มกราคม-สิงหาคม) มีสายการบินที่ท�าการบิน 

ประจ�า (Schedule Flight) ระหว่างประเทศรวม 108 สาย

การบนิ ท�าการขนส่งผู้โดยสารรวม 32.6 ล้านคน เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 17.8 (ที่มา: การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย) 

เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2555 โดยเป็นผู้โดยสาร 

ของบริษัทฯ จ�านวน 9.9 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.4 

ทัง้นีบ้รษิทัฯ ยงัคงเป็นผูน้�าตลาดทีม่ส่ีวนแบ่งตลาดผูโ้ดยสาร

ระหว่างประเทศมากที่สุด คือร้อยละ 30.4 

 การแข่งขันของอุตสาหกรรมการบินภายในประเทศ

 ปรมิาณผูโ้ดยสารทางอากาศภายในประเทศในปี 2556 

คงมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ตั้งแต่ไตรมาสแรกทัง้จาก 

นักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยเฉพาะ

จากจีน รัสเซีย และมาเลเซีย ที่นิยมท่องเที่ยวตามเมือง 

หลักที่ส�าคัญ อาทิ เชียงใหม่ หาดใหญ่ และภูเก็ตท�าให้ 

ปี 2556 (มกราคม-สิงหาคม) มีปริมาณผู ้โดยสารจาก 

สายการบินที่ท�าการบินประจ�า ภายในประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 

13.4 ล้านคน ซึ่งมีอัตราสูงกว่า ช่วงเดียวกันของปีก่อน 

ถงึร้อยละ 27.1 ปัจจบุนัสายการบนิทีท่�าการบนิประจ�าภายใน 

ประเทศมีจ�านวนทั้งสิ้น 7 สายการบิน ได้แก่ การบินไทย 

บางกอกแอร์เวย์ เอสจีเอแอร์ไลน์ ไทยแอร์เอเชีย นกแอร์  

โอเรียนไทยแอร์ไลน์ และกานต์แอร์ โดยบริษัทฯ ยังคงเป็น

สายการบินที่มีการขนส่งผู้โดยสารมากที่สุดเป็นจ�านวน 4.0 

ล้านคน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 30 
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 นอกจากนี้พฤติกรรมของคนในประเทศที่หันมาให้

ความส�าคัญกับการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น จากแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 ได้ค�านึงถึงความ

ส�าคัญของการท่องเที่ยวในฐานะเป็นภาคบริการที่เสริมสร้าง

ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยได้ก�าหนดให้ 

การท่องเที่ยวจัดอยู่ในยุทธศาสตร์การเพิ่มสมรรถนะและ 

ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยการปรับ 

โครงสร้างของการบรกิารบนพืน้ฐานการใช้ทรพัยากรธรรมชาติ 

อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ให้ความส�าคัญกับการเพิ่ม 

ผลิตและการสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าซึ่งมีเป้าหมายให้

ประเทศไทยมีรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างประเทศเพิ่มขึ้น 

โดยเฉลีย่ร้อยละ 7-8 ต่อปี และให้คนไทยท่องเทีย่วในประเทศ

เพิ่มขี้นไม่ต�่ากว่าร้อยละ 3 ต่อปี ดังนั้น เมื่อพฤติกรรม 

การท่องเทีย่วของคนในประเทศสงูขึน้ และให้ความส�าคญักบั 

การเที่ยวในประเทศมากยิ่งขึ้น ดังนั้น อัตราการใช้บริการ 

ขนส่งทางอากาศจึงเพิ่มสูงขึ้นตามล�าดับ 

 การแข่งขันในอุตสาหกรรมการบินระหว่างประเทศ

 ในปี 2556 ภาพรวมของอุตสาหกรรมการบินระหว่าง 

ประเทศของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในการเตรียม 

ก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ส่งผล 

ให้เกิดความเติบโตทางเศรษฐกิจ และก่อให้เกิดการเดินทาง 

เชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคมากยิ่งขึ้น การเปิด AEC ยังก่อให้ 

เกิดปัจจัยสนับสนุนธุรกิจการบินอีกประการคือ การเปิดเสรี 

การบินอาเซียน 

 บริษัทฯ ได้เพิ่มเที่ยวบินและขยายเส้นทางการบิน

มายังประเทศอาเซียน และเส้นทางการบินระหว่างประเทศ

สมาชกิอาเซยีนมากขึน้ ท�าให้การแข่งขนัระหว่างสายการบนิ

เข้มข้นมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันประเทศไทยซึ่งนับว่ามีความ

ได้เปรียบด้านท�าเลที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่มีพรมแดนติดกับ

ประเทศอาเซียนถึง 4 ประเทศ และมีจุดแข็งจากการเติบโต

ของธุรกิจการบินอย่างโดดเด่นในภูมิภาค ท�าให้มีแนวโน้มว่า

ธรุกจิการบนิจะมโีอกาสทีจ่ะขยายตวัเพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่งใน

อนาคต

 บริษัทฯ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัย พร้อมเพิ่ม 

ศักยภาพการให้บริการที่เหนือระดับ และปรับกลยุทธ์การ

ด�าเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อม 

รวมทั้งมีการติดตามการด�าเนินการอย่างรอบด้านเพื่อให้ 

รวดเรว็และเหมาะสมทนัต่อสถานการณ์ พร้อมทัง้มกีารเตรยีม 

ความพร้อมการบริการในทุกๆ ด้านเพื่อรองรับการเข้าสู่การ

เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จ�ากัด 
 คณะรัฐมนตรี ได้มีมติอนุมัติโครงการลงทุนจัดตั้ง 

สายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์ ของบริษัท การบินไทย 

จ�ากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2556 โดยบริษัท  

ไทยสมายล์แอร์เวย์ จ�ากัด ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2556 โดยมีบริษัท การบินไทย จ�ากัด 

(มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 100 ด้วยทุนจดทะเบียน 1,800 

ล้านบาท และใช้เงินลงทุนจากเงินรายได้ของ บริษัท 

การบินไทย จ�ากัด

  บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จ�ากัด ได้ยื่นขอใบ 

อนุญาตประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศ (Airline  

Operator License: AOL) และใบรับรองผู้ด�าเนินการเดิน 

อากาศ (Airline Operator Certificate: AOC) ต่อกรมการบิน 

พลเรือนในเดือนพฤศจิกายน 2556 โดยได้รับการอนุมัติ 

AOL และ AOC ในเดือนมกราคม 2557 ส่วนการยื่นขอรหัส

สายการบิน (Airline Designator Code) จากสมาคมขนส่ง

ทางอากาศระหว่างประเทศ (International Air Transport 

Association-IATA) อยู ่ ในระหว่างการอนุมัติ ส่วนจะ 

ด�าเนินการขอจัดสรรเส้นทางบิน โดยขอสิทธิการบิน รวมทั้ง 

Landing Permit & Landing/Takeoff Slots ในนามของ 

สายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์ ทางไทยสมายล์แอร์เวย์ มี

แผนเริ่มท�าการบินในเส้นทางบินภายในประเทศ (เดิม) 

ในเดือนมีนาคม 2557 เป็นต้นไป

 ความเป็นมา/ภาวะการตลาดและการแข่งขัน
 บริษัทฯ ต้องเผชิญกับสภาวการณ์การแข่งขันที่

รุนแรงในธุรกิจการบินจากการเปิดเสรีการบินอาเซียน มี 

สายการบินใหม่ๆ กระโดดเข้ามาแข่งขันในตลาดภายใน

ประเทศและภมูภิาค ทัง้สายการบนิทีใ่ห้บรกิารเตม็รปูแบบและ 

สายการบินต้นทุนต�่า ขณะที่บริษัทฯ มีข้อจ�ากัดในเรื่องความ

คล่องตวัของการปรบัเปลีย่นรปูแบบการให้บรกิาร ซึง่กลยทุธ์ 

ส�าคัญในการแข่งขัน คือ ความได้เปรียบในการน�าเสนอ

ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ โดดเด่นกว่าคู ่แข่งและการปรับ

เปลี่ยนรูปแบบการบริการที่สามารถสนองตอบความต้องการ 
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ของลกูค้าด้วยความรวดเรว็ ดงันัน้ ความสามารถในการบรหิาร 

อย่างคล่องตวั ด้วยต้นทนุทีม่ปีระสทิธภิาพ จงึเป็นสิง่ส�าคญัใน 

การด�าเนินธุรกิจด้วยสภาวะการแข่งขันเช่นนี้ 

 การบินไทยสมายล์จึงถูกก่อตั้งขึ้น เพื่อเสริมความ

แข็งแกร่งและขยายฐานลูกค้าของบริษัทฯ ให้ครอบคลุม 

ทกุกลุม่เป้าหมาย เน้นท�าการบนิในเส้นทางบนิภายในประเทศ 

และภูมิภาค ที่มีระยะทางการบินไม่เกิน 4 ชั่วโมง โดยให้ 

บริการแบบ Regional Full Service อย่างมีคุณภาพด้วย

รูปแบบที่ทันสมัย รวมทั้งให้บริการผู ้โดยสารที่เดินทาง 

แบบเชื่อมต่อเส ้นทาง โดยมีฐานปฏิบัติการบินหลักที่ 

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

 เนื่องด้วยการบินไทยสมายล์แอร์เวย์เป็นบริษัทย่อย

ของบริษัท การบินไทยฯ ดังนั้น ด้วยความแข็งแกร่งใน 

แง่ภาพลักษณ์ของบริษัท การบินไทยฯ ซึ่งเปรียบเสมือน 

แม่ของการบนิไทยสมายล์ จงึเชือ่มัน่ได้ว่า การบนิไทยสมายล์ 

จะสามารถแข่งขันได้ได้เป็นอย่างดี ประกอบกับจุดแข็งใน 

การให้บริการแบบ Regional Full Service ที่แตกต่างจาก 

สายการบินต้นทุนต�่า รายอื่นๆ จึงเชื่อมั่นได้ว่า การบิน 

ไทยสมายล์จะสามารถบรรลุเป้าหมายที่จะเป็นสายการบิน 

ชั้นน�าระดับภูมิภาคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเพื่อ 

เป็นอีกทางเลือกใหม่ให้แก่ผู้บริโภค ตลอดจนเพื่อส่งเสริม

นโยบายของรัฐบาลในการท�าให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง

การบินของภูมิภาคและน�ารายได้เข้าสู่ประเทศ

 เส้นทางและจุดบินในปี 2556
  ปัจจุบันหน่วยธุรกิจการบินไทยสมายล์ท�าการบิน 

ออกจากท่าอากาศยานสวุรรณภมูไิปยงั 13 จดุบนิและท�าการ 

บนิใน 14 เส้นทางบนิ เพือ่รองรบัการเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีน 

2558 โดยมีรายละเอียดเส้นทางการบิน ดังนี้

 	7 จุดบินเส้นทางบินภายในประเทศ โดยท�าการบิน

จากท่าอากาศยานสวุรรณภมูไิปยงัเมอืงต่างๆ ได้แก่ สรุาษฎร์ธานี 

กระบี่ ภูเก็ต หาดใหญ่ อุดรธานี อุบลราชธานี และเชียงใหม่

 	6 จุดบนิเส้นทางบินระหว่างประเทศ โดยท�าการบนิ 

จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิไปยังเมืองต่างๆ ได้แก่ มาเก๊า 

อัห์มดาบาด มัณฑะเลย์ โคลัมโบ ฉงชิ่ง ฉางซา และหลวง

พระบาง

 	1 เส้นทางบินข้ามภาค โดยท�าการบินไป-กลับ 

เชียงใหม่-ภูเก็ต

 จ�านวนเครื่องบินและประเภทของเครื่องบิน
 การบนิไทยสมายล์ท�าการบนิด้วยเครือ่งบนิล�าตวัแคบ 

แบบแอร์บัสเอ 320-200 ความจุประมาณ 162 ที่นั่ง 

โดยในปี 2556 จะมีเครื่องบินประจ�าฝูงบินทั้งสิ้น 10 ล�า  

โดยจะทยอยรับมอบจนครบ 17 ล�า และ 20 ล�าในปี 2557 

และปี 2558 ตามล�าดับ โดยให้บริการใน 2 ชั้นโดยสาร 

แบ่งเป็นชั้นประหยัดแบบธรรมดาหรือชั้นสมายล์คลาส 

และชั้นสมายล์พลัส ที่มีความกว้างระหว่างที่นั่งมากขึ้น 

พร้อมทัง้บรกิารอืน่ๆ เช่นเดยีวกนักบัชัน้ธรุกจิของการบนิไทย
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 นโยบายการตลาดและการแข่งขัน
 เป็นที่ทราบกันดีว่าธุรกิจการบิน มีการเติบโตอย่าง

รวดเร็ว ทั้งผู ้โดยสารที่ต ้องการท่องเที่ยวและเดินทาง 

เพื่อธุรกิจ ดังนั้น การเปิดสายการบินต้นทุนต�่าที่ให้บริการ 

เต็มรูปแบบ บริษัท ไทยสมายล์ แอร์เวย์ จ�ากัด จึง

นับเป็นตัวเลือกที่ ให้บริการมากกว่าสายการบินต้นทุน 

ต�่าอื่นๆ ทั่วไปในระดับราคาที่ไม่สูงกว่ามาก และเน้น 

การแข่งขนัทางการตลาดด้วยการสร้างความต่าง เพือ่ให้เป็น 

จุดสนใจและดึงดูดลูกค้า

 ด้วยนโยบายดังกล่าวบริษัทฯ ได้วางต�าแหน่งทาง 

ยุทธศาสตร์ให้การบินไทยสมายล์ เป็นสายการบินที่เน้น 

ให้บริการการบินในเส้นทางบินระยะสั้น และยังคงให้บริการ 

เต็มรูปแบบเช่นเดียวกับสายการบินแบบ Premium Full 

Service อาทิ การบริการอาหารและเครื่องดื่มทุกที่นั่ง 

การให้น�้าหนักสัมภาระ การเลือกที่นั่ง รายการสะสมไมล์ 

และการใช ้บริการห ้องรับรองส�าหรับชั้นโดยสารแบบ 

สมายล์พลัส เป็นต้น ทั้งนี้ โดยมวีตัถุประสงค ์ เพือ่เกื้อกูล

และส่งเสริมความแข็งแกร่งในเครือข่ายเส้นทางบินให้กับ 

บริษัทฯ โดยผ่านการท�าสัญญาเที่ยวบินรหัสร่วมระหว่างกัน 

เพือ่ให้ลกูค้าทีต้่องการเดนิทางจากจดุต่างๆ สามารถเดนิทาง 

ต่อเที่ยวบินไปยังจุดบินที่ครอบคลุมทั่วโลกและมีเป้าหมาย 

เป็นสายการบินภูมิภาคชั้นน�าของประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน ที่มุ ่งเน้นการบริหารรายได้สามารถปรับเปลี่ยน 

ราคาเพือ่ให้สอดคล้องกบัสภาวะตลาด และก�าหนดราคาขาย 

ที่เหมาะสมกับความต้องการซื้อ และความต้องการขาย 

โดยปรึกษาหารืออย่างใกล้ชิด กับหน่วยงานบริหารรายได้

ของบริษัทฯ และอยู่บนหลักการที่เป็นธรรมในเชิงธุรกิจแก่

ทั้งสองฝ่าย

 จากปัจจัยที่ก�าลังจะก้าวเข้าสู ่การเป็นประชาคม

เศรษฐกจิอาเซยีน และจากการขยายตวัของธรุกจิสายการบนิ 

ต้นทุนต�่า ทั้งในประเทศและในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก 

การก�าหนดยุทธศาสตร์ในการสร้างความแตกต่างในการ 

แข่งขันจึงเป็นสิ่งจ�าเป็น โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เพื่อ

ก�าหนดแนวทางการด�าเนินกลยุทธ์ ดังนี้

 ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 30 จะเป็นผู้โดยสาร 

ที่เดินทางเชื่อมต่อกับเที่ยวบินของการบินไทย ในขณะที่ 

ร้อยละ 70 จะเป็นผู้โดยสารที่เดินทางในเส้นทางบินของ

การบินไทยสมายล์อย่างเดียว 

 ลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย เป็นนักธุรกิจ เจ้าของ

กจิการขนาดกลางและย่อมทีจ่�าเป็นต้องเดนิทางเพือ่ท�าธรุกจิ 

นักท่องเที่ยว และกลุ่มคนในช่วงอายุประมาณ 30-40 ปี 

ซึ่งสะท้อนมาจากภาพลักษณ์ของตราสินค้าที่แสดงถึง 

ความสดใส ทันสมัย ให้บริการด้วยความเป็นมิตร ใส่ใจใน 

รายละเอียด และมีความคุ้มค่า

 การจัดจ�าหน่าย การบินไทยสมายล์จะใช้ทุกรูปแบบ 

ทั้งการจัดจ�าหน่ายตรง การจัดจ�าหน่ายผ่านตัวแทนจ�าหน่าย 

และการจัดจ�าหน่ายร่วมกับการบินไทย โดยจะเน้นช่องทาง 

การจัดจ�าหน่ายโดยตรง หรือ Direct Channel ผ่านระบบ 

อิเลคทรอนิคส์ และแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือเสริม 

ด้วยการจ�าหน่ายผ่าน Call Center และการขายผ่าน 

ส�านกังานขาย

 การสื่อสารการตลาด การบินไทยสมายล์จะสื่อสาร 

การตลาดโดยตรงกับลูกค้าเป้าหมาย ด้วยการสื่อสาร 

ผ่านสื่ออิเลคทรอนิคส์ เป็นหลัก ควบคู่กับช่องทางการ 

สือ่สารการตลาดแบบบรูณาการและการท�าประชาสมัพนัธ์ การ

จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและโปรโมชั่นรวมทั้งกิจกรรม 

เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

 ดังนั้น ด้วยการบริหารจัดการกับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย

ด้วยช่องทางการจัดจ�าหน่ายที่เหมาะสม จึงเป็นปัจจัยส�าคัญ

ทีจ่ะท�าให้นโยบายต่างๆ ประสบความส�าเรจ็ตามวตัถปุระสงค์

และสามารถแข่งขันได้

กิจการขนส่งสินค้า พัสดุภัณฑ์ และไปรษณีย์ภัณฑ์
 ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ
 นอกจากการให้บริการส�าหรับการเดินทางแล้ว ยังมี 

การบริการขนส่งสินค้าโดยครอบคลุมการขนส่งสินค้าและ

ไปรษณยีภณัฑ์ทางอากาศทัว่ไป ซึง่สามารถแบ่งประเภทตาม

ลักษณะของการขนส่งสินค้าทางอากาศได้เป็น 2 ประเภท 

คือ การขนส่งสินค้าทั่วไป เช่น เสื้อผ้า ของใช้ทั่วไปและ 

อีกประเภทหนึ่ง คือ สินค้าที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ  

เช่น สินค้าสด สิ่งมีชีวิต วัตถุที่มีมูลค่าสูง ศิลปวัตถุ และวัตถุ

อันตราย เป็นต้น 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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 ส�าหรับไปรษณียภัณฑ์เป็นการขนส่งพัสดุภัณฑ์ทาง

อากาศ เช่น EMS และพัสดุภัณฑ์โดยทั่วไป โดยบริษัทฯ 

ให้ความส�าคัญกับการวางแผนการตลาดในส่วนของสินค้าที่ 

ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ อาทิเช่น สินค้าที่ต้องการ 

การควบคุมอุณหภูมิเป็นพิเศษระหว่างการขนส่ง วัตถุมีค่า  

และสินค้าเร่งด่วนที่ต้องการความรวดเร็วในการขนส่งไป

ยังจุดหมายปลายทางเนื่องจากการขนส่งสินค้าประเภท 

ดงักล่าวสามารถสร้างรายได้ต่อหน่วยได้สงูกว่าการให้บรกิาร

การขนส่งสินค้าทั่วไป

 เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ

ได้ตรงตามความต้องการให้ได้มากที่สุด บริษัทฯ มีผลิต

ผลิตภัณฑ์ทางเลือกให้แก่ลูกค้าตามความเหมาะสมของ

ประเภทของการขนส่งสินค้าในรูปแบบพิเศษโดยเฉพาะ 

เช่น บริษัทฯ มีภาชนะพิเศษส�าหรับการจัดบรรทุกสินค้าที่

ต้องการการควบคุมอุณหภูมิระหว่างการขนส่งโดยเฉพาะ 

เพื่อสามารถรักษาคุณภาพของสินค้าได้เหมือนเดิมเมื่อถึง 

จดุหมายปลายทาง (Sensitive Temperature Product : TGT) 

 นอกจากนี้ยังมีบริการขนส่งสินค้าเร่งด่วนระหว่าง

ประเทศที่รับประกันสินค้าถึงสนามบินปลายทางตามระยะ

เวลาทีก่�าหนด (TG Force : TGX) และการบรกิารขนส่งสนิค้าที่

ซือ้จากประเทศไทยส่งกลบัไปยงัต่างประเทศในราคาประหยดั

และรวดเรว็ (THAIPAC) บรกิารการขนส่งสนิค้าเร่งด่วนภายใน 

ประเทศ (Thai Express Cargo : TEC) บริการขนส่งรถยนต์

ภายในประเทศ (Transportation of Automobiles) และ 

บริการขนส่งสินค้าของสด หรือที่เน่าเสียง่าย (TG Fresh : 

TGF and TG KOOL)

 เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ทางบริษัทยังให้บริการ

ขนสนิค้า และไปรษณยีภณัฑ์ไปยงัจดุหมายปลายทางประจ�า 

(ไม่รวมกรุงเทพฯ) คลอบคลุม 79 จุดบิน 34 ประเทศ 

คลอบคลุม 5 ทวีป โดยทุกเมืองอยู่ในเครือข่ายเส้นทางบิน 

ของเที่ยวบินผู้โดยสารแบบประจ�าของบริษัทฯ 

 ทั้งนี้ยังมีบริการขนส่งสินค้าด้วยเครื่องบินบรรทุก 

สินค้าโดยเฉพาะ ไปยังจุดหมายปลายทางในทวีปยุโรป 

ออสเตรเลีย และบางเมืองในทวีปเอเชีย โดยในปี 2556 

เที่ยวบินขนส่งสินค้ามีตารางการบิน 4 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ 

ออกจากกรุงเทพฯ ไปยัง 4 เมืองหลัก ได้แก่ โตเกียว เดลลี 

แฟรงก์เฟิร์ต และซิดนีย์ ซึ่งการให้บริการการขนสินค้า และ

ไปรษณียภัณฑ์ในปี 2556 สามารถท�ารายได้เฉลี่ยประมาณ 

11% ของรายได้รวมของกิจการของบริษัทฯ

 การตลาดและการแข่งขัน
 การด�าเนินกิจกรรมส่งเสริมการตลาดที่เหมาะสม

และต่อเนื่องกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย และเชื่อมต่อกับแผน 

ส่งเสริมการตลาดของธุรกิจอื่นของบริษัท เป็นการเพิ่ม

มูลค่าทางธุรกิจให้มีความต่อเนื่องในการให้บริการ อาทิ  

การขนส่งผู้โดยสาร พร้อมทั้งขยายขอบเขตการให้บริการ 

ในการขนส่งสินค้าทางอากาศไปยังเมืองที่บริษัทฯ ไม่ได้ 

ท�าการบินโดยตรง และการจัด Customer Airline Seminar 

เพือ่กระชบัความสมัพนัธ์กบัสายการบนิและลกูค้าให้แน่นแฟ้น

มากขึ้น 
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 ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวล้วนเป็นไปเพื่อเพิ่มมูลค่าของ 

ผลิตภัณฑ์โดยรวมของบริษัทฯ และเป็นการให้บริการแบบ 

ไร้รอยต่อ เพื่อเพิ่มความร่วมมือประสานงานกับสายการบิน 

อื่นๆ อีกทั้งยังสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าในการเลือก

ใช้บริการกับทางบริษัทฯ ในระยะยาวเป็นการขยายฐาน

ลูกค้าทั้ง Global และ Key Accounts ซึ่งมีตัวแทนขายที่

มีสาขาอยู่ทั่วโลก และมีขีดความสามารถในการสนับสนุน 

การขายในภาพรวมทั้งระบบ โดยใช้แผนการตลาดรูปแบบ 

Target Incentive Scheme & Corporate Account Rates 

และมุ่งเน้นการเข้าถึงผู้ประกอบการรายส�าคัญที่มีการน�าเข้า

และส่งออกในเส้นทางที่บริษัทท�าการบิน ทั้งนี้เพื่อสร้างฐาน

การตลาดที่ยั่งยืนในระยะยาวจากฐานลูกค้าที่ใช้บริการกับ

บริษัทอย่างต่อเนื่อง

 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีข้อตกลงร่วมกับสายการบิน 

อื่นๆ ซึ่งรวมถึงข้อตกลงการแลกเปลี่ยนการรับขนส่งสินค้า

ระหว่างกัน ตามข้อตกลงมาตรฐานของสมาคมขนส่งทาง

อากาศระหว่างประเทศ (IATA Interline Arrangements) 

ซึ่งบริษัทฯ สามารถซื้อหรือขายพื้นที่ระวางในเที่ยวบินของ

บริษัท ส�าหรับขนส่งสินค้าบนเที่ยวบินของสายการบินต่างๆ 

ซึ่งเป็นสมาชิกของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ 

ได้อีกด้วย

 บริษัทฯ คิดอัตราค ่าบริการขนส ่งสินค ้าและ 

ไปรษณียภัณฑ์ตามสกุลเงินท้องถิ่น ณ จุดต้นทางของสินค้า

ทีจ่ะขนส่ง โดยกลยทุธ์การก�าหนดราคาของบรษิทัฯ จะค�านงึ

ถึงปัจจัยทางด้านระดับการให้บริการ ความอ่อนไหวต่อเวลา 

สภาพการแข่งขันในแต่ละตลาดในแต่ละช่วงเวลาตลอดจน 

ความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล ระยะทางใน

การบิน ราคาน�้ามันเชื้อเพลิง รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ที่ส�าคัญและ

เกี่ยวข้อง

 สภาวะการขนส่งสินค้าทางอากาศ
 สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) 

คาดการณ์ (ณ ตุลาคม 2556) ว่าปี 2557 ปริมาณการขนส่ง

สินค้าระหว่างประเทศทางอากาศโดยรวมจะขยายตัวเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 4.0 ส่วนในปี 2556 (มกราคม-กันยายน) ปริมาณ

การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศโดยรวมขยายตัว 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.3 ในขณะที่ภูมิภาคเอเชียหดตัวลดลง 

ในอตัรา ร้อยละ 2.7 ส่วนภมูภิาคทีม่กีารขยายตวัมากทีส่ดุ คอื 

ภูมิภาคตะวันออกกลาง ซึ่งมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 12.4 

 ในส่วนของการขนส่งสินค้าของประเทศไทยใน 3 

ไตรมาสแรกของปี 2556 การส่งออกโดยรวมมีมูลค่าลด

ลงร้อยละ 8.8 ในขณะที่การน�าเข้าโดยรวมมีมูลค่าเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 3.1 โดยในช่วงเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2556 

ประเทศไทยมีปริมาณการขนส่งสินค้ารวม 718,611 ตัน  

ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 10 ซึ่งเป็นการ 

ขนส่งสินค้าขาออก 383,013 ตัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของ

ปีก่อนร้อยละ 15 และเป็นการขนส่งสินค้าขาเข้า 335,598 

ตัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 3.6 และมี

ปรมิาณการขนส่งสนิค้าขาออก 185,572 ตนั คดิเป็นส่วนแบ่ง 

ตลาดร้อยละ 47.9 มีปริมาณการขนส่งเพิ่มขึ้นจากปี 2555 

ร้อยละ 2.5 และมีปริมาณขนส่งสินค้าขาเข้า 150,277 ตัน 

คดิเป็นส่วนแบ่งทางการตลาดร้อยละ 44.8 ส่งผลให้มปีรมิาณ

การขนส่งลดลงจากปี 2555 ร้อยละ 3.4 

 ทั้งนี้ ในการด�าเนินกิจการการขนส่งสินค้า และ 

ไปรษณียภัณฑ์ทางอากาศ ยังต้องแข่งขันกับสายการบิน

บริษัทอื่นที่เปิดให้บริการขนส่งสินค้าในเส้นทางเดียวกับที่

บริษัทเปิดให้บริการอยู่ โดยมาพร้อมรูปแบบการให้บริการที่

เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน ทั้งยังต้องแข่งขันกับผู้ให้บริการ

ขนส่งสินค้าและไปรษณียภัณฑ์แบบเบ็ดเสร็จ เต็มรูปแบบซึ่ง

มสีถานขีนส่งภาคพืน้ดนิทางทะเล ทางอากาศเป็นของตนเอง 

 นอกจากนี้ยังสามารถให้บริการในลักษณะที่มีการรับ

ของจากสถานที่ของผู้ส่ง และจัดส่งให้ถึงสถานที่ของผู้รับ 

ซึ่งในปัจจุบันการแข่งขันในธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศมี

แนวโน้มสูงขึ้นจากการเปิดเสรีทางอุตสาหกรรมการบินใน

ประเทศไทยมากขึ้น แต่ด้วยข้อจ�ากัดในสิทธิการบินของ

ประเทศไทย ผู้ให้บริการเหล่านั้นจึงยังไม่อาจแข่งขันกับ

บริษัทฯ ได้ ซึ่งโดยนัยส�าคัญส�าหรับภายในประเทศ บริษัทฯ

เผชิญกับภาวะแข่งขันอยู่บ้าง โดยเฉพาะกับธุรกิจรถบรรทุก 

และจะมีคู่แข่งเพิ่มขึ้นอีกเมื่อโครงการรถไฟความเร็วสูงถือ

ก�าเนิดขึ้นมา แต่ถือว่าเป็นรายได้ส่วนน้อยเมื่อเปรียบเทียบ

กับรายได้โดยรวมที่บริษัทฯ ได้รับจากการขนส่งสินค้าและ

ไปรษณียภัณฑ์ทางอากาศในภาพรวมทั้งหมด

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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 ดังนั้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเกี่ยวกับผลประกอบ

การในแง่รายได้ ฝ่ายการพาณิชย์สินค้าและไปรษณีย์ภัณฑ์ 

จงึมุง่เน้นสร้างความเชือ่มัน่ให้กบักลุม่ลกูค้าทัว่ไป และลกูค้า 

กลุม่เป้าหมาย โดยได้พฒันาให้ผลติภณัฑ์มคีวามหลากหลาย 

เพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าในทุกเส ้นทางที่บริษัทฯ 

ท�าการบนิ และได้ให้ความส�าคญักบัลกูค้ากลุม่ทีม่ศีกัยภาพใน 

การน�าเข้า-ส่งออกที่มีปริมาณการขนส่งในแต่ละปีจ�านวนสูง  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มลูกค้าที่ผลิตอุปกรณ์ชิ้นส่วนอิเลค 

ทรอนคิส์ ที่มีปริมาณการขนส่งคราวละมากๆ และหลาก

หลายในเส้นทางเที่ยวบินโดยสาร และเที่ยวบินขนส่งสินค้า 

ที่บริษัทด�าเนินการอยู่ในปัจจุบัน เพื่อรองรับกระบวนการ

บริการจัดการด้านวัตถุดิบ ของกลุ่มลูกค้ารายใหญ่เหล่านี้

 ส�าหรับสินค้าประเภทที่ต้องการใช้อุปกรณ์พิเศษท�า 

การบรรทุกในผลิตภัณฑ์บริการ คือ “THAI Temperature 

Control Products-TGT” ซึ่งทางบริษัทได้เล็งเห็นว่า

ผลิตภัณฑ์บริการในกลุ ่มนี้มีสายการบินที่มีความพร้อม 

ในการให้บริการน้อยราย โดยเฉพาะเส้นทางระหว่างกลุ่ม 

ประเทศในยุโรปและ เอเซีย โดยมุ่งเน้นลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย

จากประเทศสวิสเซอร์แลนด์ และ อินเดีย เป็นต้น 

หน่วยธุรกิจ
 บรษิทัฯ ด�าเนนิกจิการทีเ่กีย่วเนือ่งโดยตรงกบัการขนส่ง 

โดยจดัตัง้เป็นหน่วยธรุกจิ ประกอบด้วย การบรกิารคลงัสนิค้า

และการจัดการขนส่ง การบริการลูกค้าภาคพื้น การบริการ

อุปกรณ์ภาคพื้น และครัวการบิน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ธุรกิจการบริการคลังสินค้า
 บรษิทัฯ ได้ด�าเนนิการให้บรกิารทีอ่าคารขนถ่ายสนิค้า 

เพื่อรองรับการขยายตัวของปริมาณการขนส่งสินค้าทั้ง

การน�าเข้า-ส่งออก รวมถงึสนิค้าถ่ายล�า ทัง้การขนส่งระหว่าง

ประเทศและภายในประเทศ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 นั้น เป็นการให้บริการจัดการขนส่ง

สินค้าทางอากาศที่ใหญ่ที่สุด ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

มีลูกค้าสายการบินต่างชาติ 62 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 2 

ธันวาคม 2556) การด�าเนินงานจัดการสินค้าของบริษัทฯ 

ประกอบไปด้วยการจัดการสินค้าทั่วไป สินค้าที่ต้องได้รับ 

การดูแลพิเศษ (เช่น สินค้าสด สัตว์ที่ยังมีชีวิตอยู่ วัตถุ 

มีค่า ศิลปวัตถุ และวัตถุอันตราย) และในต้นปี พ.ศ. 2553 

บรษิทัฯ ได้จดัตัง้ศนูย์ขนส่งสนิค้าสดซึง่มห้ีองเยน็ เพือ่อ�านวย 

ความสะดวกในการขนส่งสินค้าที่ต้องการควบคุมอุณหภูมิ 

เป็นพเิศษ ด้วยตูค้อนเทนเนอร์ทีส่ามารถเกบ็รกัษาความเยน็

ได้ตั้งแต่ต้นทางจนถึงสถานีปลายทาง ที่มีอุณหภูมิเพิ่มขึ้น 

ไม่เกิน 2 องศาเซลเซียส 

 โดยบริษัทฯ จัดตั้งศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Cargo  

Contact Center : CCC) ส�าหรบับรกิารด้านข้อมลูข่าวสารแก่

ลูกค้าที่สามารถได้รับค�าตอบ ณ จุดเดียว และการให้บริการ

ระบบ Track and Trace เพือ่สามารถตดิตามสถานการณ์ขนส่ง

สินค้าผ่านทางเว็บไซต์ www.thaicargo.com ลูกค้าสามารถ

รับทราบสถานะของสินค้าได้อย่างละเอียด และปรับปรุง 

ขั้นตอนด�าเนินงานเพื่อลดระยะเวลาในการส่งมอบสินค้า 

พฒันาการคดัแยกสนิค้าประเภทสนิค้าถ่ายล�าให้มปีระสทิธภิาพ 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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ยิ่งขึ้นจึงร่นระยะเวลาการท�างาน ก�าลังคน และข้อผิดพลาด

ในการด�าเนินงาน การที่บริษัทฯได้รับการรับรองมาตรฐาน 

ISO 9001:2008 จึงเป็นการตอกย�้าการให้บริการที่อยู่ใน

มาตรฐานระดับสากล

 บริษัทฯ มุ่งเน้นรูปแบบการให้บริการลูกค้าอย่างครบ

วงจร เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพอใจสูงสุด เป็นการรองรับ

การขยายตัวของปริมาณสินค้าทางอากาศและ รองรับการ

เปิดเสรีทางการค้า การบริการ และการลงทุนตามกรอบ

ความร่วมมอืของประเทศในกลุม่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 

(AEC) พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้ให้มี

ประสทิธภิาพ เนือ่งจากมกีารแข่งขนัสงูเชงิธรุกจิบรษิทัฯ จงึมี

การน�าเอาระบบเทคโนโลยีใหม่มาทดแทนระบบเก่า เพือ่เพิม่ 

ศักยภาพในการแข่งขันให้สูงขึ้น

 ในการรองรับการขยายตัวทางธุรกิจเพื่อก้าวเข้าสู ่ 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ บริษัทฯ ได้มีโครงการก่อสร้าง

อาคารคลงัสนิค้าระยะที ่2 พืน้ทีป่ระมาณ 22,125 ตารางเมตร 

ณ บริเวณด้านข้างอาคารคลังสินค้าเดิม สามารถรองรับ

ปริมาณสินค้าเพิ่มขึ้นได้อีกประมาณ 1.3 ล้านตัน (ปี 2555  

มีปริมาณสินค้า 1.1 ล้านตัน และในปี 2556 มีปริมาณสินค้า 

7.7 แสนตัน โดยเป็นของสายการบินไทย 458,345,357 ตัน  

และ สายการบินลูกค้ารวมกัน 317,464,275 ตัน

  ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทฯ ยังมีการปรับแผนกลยุทธ์เพื่อ

ยกระดับการให้บริการ และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ

ลูกค้า ทั้งสายการบินลูกค้า และบริษัทตัวแทนขนส่งสินค้า

ทางอากาศ (Customers Relationship Management: 

CRM) ด้วยการเยี่ยมเยียนกลุ่มคู่ค้า และจัดกิจกรรมส่งเสริม

การตลาดเพื่อกระตุ้นยอดขาย เป็นการสร้างความมั่นใจ 

ว่าสินค้าจะได้รับการดูแลเป็นพิเศษทุกขั้นตอน และจัดส่งไป

ยังปลายทางตามเที่ยวบินที่ได้จัดเตรียมเอาไว้ 

 เพื่อให้การบริการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น บริษัทฯ 

ยังได้ท�าการพัฒนาระบบการจัดการขนส่งสินค้าที่ทันสมัย  

เพื่อสนับสนุนการด�าเนินธุรกิจ และเพิ่มขีดความสามารถใน 

การแข่งขันของฝ่ายการพาณิชย์สินค้าและไปรษณียภัณฑ์  

โดยสามารถใช้ระบบใหม่แบบเต็มรูปแบบภายในกลาง 

ปี 2557 และพัฒนาการให้บริการจัดการบรรทุกสินค้าอย่าง 

เต็มรูปแบบและครบวงจร เพื่อยกระดับการให้บริการ 

ทั้งด้านคุณภาพและประสิทธิภาพให้ได้มาตรฐานในระดับ

สากล ซึง่จะสามารถให้บรกิารอย่างเตม็รปูแบบนี้ได้ภายในต้น

ปี 2557 

 

ธุรกิจการบริการลูกค้าภาคพื้น
 บริษัทฯ มีศักยภาพในการให้บริการในทุกรูปแบบ

ของการให ้บริการลูกค ้าภาคพื้นแบบเต็มรูปแบบและ 

สามารถให้บริการรูปแบบเครื่องบินได้ครบทุกประเภท  

จากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการให้บริการลูกค้า 

ภาคพืน้มากว่า 50 ปี นบัตัง้แต่เริม่ให้บรกิาร ณ ท่าอากาศยาน 

ดอนเมืองเป็นต้นมา แม้ว่าปัจจุบันได้ย้ายฐานการปฏิบัติงาน 

มาอยู่ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัทฯ ยังได้รับอนุญาต 

จากบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน) ให้เป็น 

ผู ้ประกอบการบริการลูกค้าภาคพื้น ณ ท่าอากาศยาน 

สุวรรณภูมิตามสัญญาเลขที่ ทสภ. 1-47/2549 โดยมีระยะ

เวลาของสัญญารวม 34 ปี นับตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2549 

ถึงวันที่ 27 กันยายน 2583

 นอกจากนีบ้รษิทัฯ ยงัได้รบัอนญุาตจากท่าอากาศยาน

นานาชาติในภูมิภาค เช่น เชียงใหม่ หาดใหญ่ ภูเก็ต กระบี่ 

เชยีงราย เป็นให้เป็นผูใ้ห้บรกิารลกูค้าภาคพืน้ ณ ท่าอากาศยาน 

ดังกล่าวมาโดยตลอด โดยมีประสบการณ์ในการให้บริการ 

ดังกล่าวมากว่า 50 ปี ทั้งนี้สัญญาการอนุญาตให้เป็น 

ผู้ประกอบการบริการ ณ ท่าอากาศยานต่างๆ นั้น ยังอยู่ใน

ระหว่างการด�าเนินการของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด 

(มหาชน) ยกเว้นท่าอากาศยานกระบี่ที่เป็นของกรมการบิน

พลเรือน

 การบริการลูกค้าภาคพื้นของบริษัทฯ นั้นนอกจาก 

การให้บริการกับเที่ยวบินของบริษัทฯ เองแล้ว ยังรวมถึง 

การให้บริการกับเที่ยวบินส�าหรับสายการบินอื่นๆ ทั้งแบบ 

เที่ยวบินประจ�า เที่ยวบินตามเทศกาล เที่ยวบินเช่าเหมาล�า 

เทีย่วบนิทหาร และเทีย่วบนิของบคุคลส�าคญั ลกูค้าของบรษิทัฯ 

มีทั้งที่เป็นสายการบิน และหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ อาทิ  

ธนาคาร โรงแรม บริษัทรถยนต์ และบริษัทต่างๆ ที่ต้องการ 

ให้บริการพิเศษแก่ลูกค้าของตน เช่น การรับส่งลูกค้าพิเศษ 

การใช้บริการห้องรับรองพิเศษ เป็นต้น

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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 ประเภทของการให้บริการประกอบไปด้วย
 บรกิารตรวจรบัผูโ้ดยสาร เป็นการให้บรกิารตรวจสอบ 

บตัรโดยสาร เอกสารการเดนิทาง หมายเลขทีน่ัง่ อาหารพเิศษ  

และ/หรือ บริการพิเศษในแต่ละรูปแบบของการเดินทาง 

หรอืตามที่ได้ท�าการส�ารองไว้ล่วงหน้าตลอดจนการตรวจสอบ 

และบันทึกน�้าหนักสัมภาระของผู้โดยสารบริการห้องรับรอง 

พิเศษ ให้แก่ผู้โดยสารชั้นหนึ่ง ชั้นธุรกิจ ผู้โดยสารสมาชิก

บัตรแพลททินั่ม สมาชิกบัตรทอง และบริการสปา ส�าหรับ 

ผูโ้ดยสารชัน้หนึง่และชัน้ธรุกจิ บรกิารบรเิวณห้องพกัผูโ้ดยสาร 

ก่อนเข้า/ออกอากาศยาน ให้บริการตรวจทานเอกสาร 

การเดินทาง จัดระเบียบและล�าดับการเข้าสู่อากาศยานของ 

ผู้โดยสารประเภทต่างๆ ส�าหรับผู้โดยสารขาออก และอ�านวย 

ความสะดวกผู ้ โดยสารที่ออกจากอากาศยานส�าหรับ 

เที่ยวบินขาเข้า บริการด้านสัมภาระให้บริการตรวจสอบและ 

ติดตามสัมภาระสูญหาย ตรวจสอบและซ่อมแซมในกรณี 

กระเป๋าสัมภาระช�ารุดเสียหาย รวมถึงให้บริการน�าสัมภาระ 

ล่าช้าส่งให้กับผู้โดยสารถึงที่พัก และประสานงานในการ 

ชดใช้ค่าเสยีหายต่างๆ บรกิารควบคมุระวางบรรทกุอากาศยาน 

รวมถึงให้บริการวางแผนระวางบรรทุกค�านวณน�้าหนัก 

บรรทุก ตลอดจนควบคุมการบรรทุกสัมภาระสินค้า และ 

ไปรษณียภัณฑ์ในเที่ยวบินทั้งขาขึ้นและขาลง 

 นอกจากนี้ยังให้บริการสนับสนุนส�าหรับการบริการ

ช่วยเหลือผู ้โดยสารที่ประสบปัญหาต่างๆ จากเที่ยวบิน 

ทั้งขาเข้า ขาออก รวมถึงผู้โดยสารต่อเครื่องให้สามารถ 

เดินทางต่อไปยังจุดหมายปลายทางได้อย่างราบรื่น และ 

ได้รับความสะดวกสบายปลอดภัย นอกจากนี้ยังมีบริการ 

พิเศษต่างๆ อาทิ การบริการเฉพาะบุคคลส�าคัญ ผู้โดยสาร 

ที่เดินทางในชั้นหนึ่ง ชั้นธุรกิจ ผู้โดยสารสมาชิกแพลททินั่ม 

หรือสมาชิกบัตรทอง รวมทั้งการบริการผู้โดยสารสูงอายุ  

ผู้พิการ ผู้ป่วยที่แพทย์รับรองการเดินทาง และผู้โดยสาร 

ที่มีอายุต�่ากว่า 12 ปี ที่เดินทางล�าพัง เป็นต้น 

 การตลาดและการแข่งขัน
 ในส่วนของนโยบายการตลาดของฝ่ายบริการลูกค้า 

ภาคพื้น โดยเน้นการเพิ่มสัดส่วนของการบินไทยในตลาด

การให้บริการลูกค้าภาคพื้น ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ซึ่งมีคู่แข่งอยู่อีก 2 ราย ทั้งนี้ปัจจุบันการบินไทยก็มีสัดส่วน

มากกว่าอยู่ที่ 2 ใน 3 อยู่แล้ว โดยไม่นับรวมสายการบิน 

ที่มีการบริการภาคพื้นด้วยตนเอง ที่ถือเป็นเป้าหมาย 

ที่การบินไทยจะรุกเข้าไปเสนอให้บริการแก่สายการบินเหล่า

นี้ด้วย

 ในส่วนของการให้บริการ ณ ท่าอากาศยานภูมิภาค 

ที่เชียงใหม่ หาดใหญ่ ภูเก็ต กระบี่ และเชียงรายนั้น 

จะมีคู่แข่งอยู่เพียงแห่งละ 1 ราย โดยสัดส่วนทางการตลาด 

ของบริษัทจะมากกว่า 80% ทั้งนี้ท่าอากาศยานภูเก็ตจะเป็น

ตลาดที่มี Demand มาก สายการบินทั้งแบบ Seasonal  

และแบบ Charter รวมทั้ง Low Cost Carriers ซึ่งจะมี 

จ�านวนเพิ่มมากขึ้น

 ส่วนการให้บริการที่ท ่าอากาศยานดอนเมืองนั้น 

ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ให้บริการแก่เที่ยวบินแบบเหมาล�า 

และอยู ่ระหว่างการวางแผนที่จะเสนอให้บริการลูกค้า 

ภาคพื้นที่ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยจะต้องสอดคล้อง

กับนโยบายการเปิดให้บริการท่าอากาศยานดอนเมือง 
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ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน) ที่จะ

ประกาศใช้ส�าหรับปี 2557 และปีต่อๆ ไป จึงนับเป็นโอกาส

ที่ดีของบริษัทฯ ที่จะสามารถเพิ่มรายได้จากการให้บริการ 

ภาคพื้น ณ ท่าอากาศยานดอนเมืองในอีกทางหนึ่งด้วย

ธุรกิจการบริการอุปกรณ์ภาคพื้น
 จากการให้บริการอุปกรณ์ภาคพื้นของบริษัทฯ เพื่อ 

เป็นการให้บริการได้ด�าเนินการควบคู่ไปกับการบริการลูกค้า

ภาคพื้นมาโดยตลอด เพื่อผนวกให้เป็นการบริการภาคพื้น

แบบเต็มรูปแบบ โดยสามารถให้บริการได้ครบทุกแบบ 

เครื่องบิน 

 จากประสบการณ์และความเชีย่วชาญในการให้บรกิาร

อุปกรณ์ภาคพื้นมามากว่า 50 ปีนับตั้งแต่เริ่มให้บริการ ณ  

ท่าอากาศยานดอนเมืองเป็นต้นมา แม้ว่าจะมีการย้ายฐาน 

การปฏบิตังิานมาอยูท่ี ่ท่าอากาศยานสวุรรณภมู ิทางบรษิทัฯ 

ก็ได้รบัอนญุาตจากบรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ�ากดั (มหาชน) 

ให้เป็นผู้ประกอบการบริการอุปกรณ์ภาคพื้น ตามสัญญาที่ 

ทสภ. 1-50/2549 โดยมีระยะเวลาของสัญญา 34 ปี นับตั้งแต่

วันที่ 28 กันยายน 2549 ถึงวันที่ 27 กันยายน 2583

 นอกจากนีบ้รษิทัฯ ยงัได้รบัอนญุาตจากท่าอากาศยาน

นานาชาติในภูมิภาค เช่น เชียงใหม่ หาดใหญ่ ภูเก็ต กระบี่ 

เชียงราย เป็นต้น ให้เป็นผู้ให้บริการอุปกรณ์ภาคพื้น ณ 

ท่าอากาศยานดังกล่าวมาโดยตลอด โดยมีประสบการณ์ใน

การให้บรกิารดงักล่าวมากว่า 50 ปี ทัง้นีส้ญัญาการอนญุาตให้

เป็นผู้ประกอบการบริการ ณ ท่าอากาศยานต่างๆ นั้น ยังอยู่ 

ในระหว่างการด�าเนินการของบริษัท ท่าอากาศยานไทย 

จ�ากัด (มหาชน) ยกเว้นท่าอากาศยานกระบี่ที่เป็นของกรม

การบินพลเรือน

 การบริการอุปกรณ์ภาคพื้นของบริษัทฯ นั้นนอกจาก

การให้บริการกับเที่ยวบินของบริษัทฯ เองแล้ว ยังรวมถึง 

การให้บริการกับเที่ยวบินส�าหรับสายการบินอื่นๆ ทั้งแบบ 

เที่ยวบินประจ�า เที่ยวบินตามเทศกาล เที่ยวบินเช่าเหมาล�า 

เที่ยวบินทหาร และเที่ยวบินของบุคคลส�าคัญ ลูกค้าของ 

บริษัทฯ มีทั้งที่เป็นสายการบิน และหน่วยงานหรือองค์กร 

ต่างๆ เช่น บริษัทรับประกอบตู้บรรทุกสัมภาระหรือสินค้า 

เป็นต้น

 ประเภทของการให้บริการประกอบไปด้วย
 บรกิารรบั-ส่งผูโ้ดยสาร รับ-ส่งผู้โดยสารระหว่างอาคาร 

ผู้โดยสารหรือจุดจอดนอกอาคารผู้โดยสารกับอากาศยาน 

บรกิารรบัส่งลกูเรอืพร้อมสมัภาระ รบั-ส่งลกูเรอืพร้อมสมัภาระ 

ระหว่างอาคารผู้โดยสารหรือจุดจอดอากาศยานนอกอาคาร 

ผู ้โดยสารกับศูนย์ปฏิบัติการส�าหรับเที่ยวบินของบริษัทฯ 

และระหว่างจุดจอดนอกอาคารผู ้โดยสารกับอากาศยาน

ส�าหรบัสายการบนิลกูค้า บรกิารรบั-ส่งผูโ้ดยสารสงูอาย ุผูป่้วย 

และผู้พิการ ที่จ�าเป็นต้องใช้อุปกรณ์พิเศษในการเคลื่อนย้าย 

ขึน้-ลงอากาศยาน บรกิารลากจงูและดนัอากาศยานเข้า-ออก 

เพื่อการลากจูงหรือดันอากาศยานเข้า-ออกจากสะพาน 

เทียบอากาศยาน หรือ ณ จุดจอดอากาศยานนอกอาคาร 

บริการท�าความสะอาดภายในอากาศยานท�าความสะอาด 

ทั้งภายในห้องโดยสาร และห้องนักบิน บริการรถบันได 

อากาศยาน ส�าหรับการขึ้น-ลงอากาศยานของผู้โดยสาร 

บริการบรรจุน�้าดื่มน�้าใช้ในอากาศยาน บริการล้างสิ่งปฏิกูล 

และเติมน�้ายาท�าความสะอาดห้องสุขาอากาศยาน บริการ 

เครื่องท�าความเย็นภายในอากาศยาน ในระหว่างอากาศยาน 

ดับเครื่องยนต์ บริการเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าส�าหรับ 

อากาศยาน บริการเครื่องจ่ายลมร้อนแรงดันสูงส�าหรับ 

ตดิเครือ่งยนต์อากาศยาน บรกิารซ่อมบ�ารงุ บรกิารตรวจสอบ 

และซ่อมบ�ารุงอุปกรณ์ภาคพื้นและยานพาหนะประเภท 

ต่างๆ ตามระยะเวลาบรกิารซ่อมตูส้นิค้าทกุประเภท ตามระบบ 

มาตรฐานสากล 

 การตลาดและการแข่งขัน
 ฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้นของบริษัท ซึ่งมีนโยบาย

การตลาดในการเพิ่มสัดส่วนของการบินไทยในตลาดการ

บรกิารอปุกรณ์ภาคพืน้ ณ ท่าอากาศยานสวุรรณภมูทิีม่คีูแ่ข่ง

อยูอ่กี 1 ราย ทัง้นีปั้จจบุนัการบนิไทยกม็สีดัส่วนอยูท่ีม่ากกว่า 

2 ใน 3 อยูแ่ล้ว โดยไม่นบัรวมสายการบนิทีม่ีให้บรกิารอปุกรณ์

ภาคพื้นด้วยตนเองหรือ Sub-contract ให้บริษัทอื่นดูแล 

ที่ถือเป็นเป้าหมายที่การบินไทยจะรุกเข้าไปเสนอให้บริการ 

แก่สายการบินเหล่านี้ด้วย

 ในส่วนของการให้บริการ ณ ท่าอากาศยานภูมิภาค 

ที่ เชียงใหม่ หาดใหญ่ ภูเก็ต กระบี่ และเชียงรายนั้น จะมี 

คู่แข่งอยู่เพียงแห่งละ 1 ราย โดยสัดส่วนการตลาดของ 

บริษัทฯ จะมากกว่า 80% ทั้งนี้ท่าอากาศยานภูเก็ตจะเป็น 
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ตลาดที่มี Demand มาก สายการบินทั้งแบบ Seasonal  

และแบบ Charter รวมทั้ง Low Cost Carriers จะมีจ�านวน

มากขึ้นเรื่อยๆ

 ส่วนการให้บรกิารทีท่่าอากาศยานดอนเมอืงนัน้ปัจจบุนั 

บริษัทฯ ให้บริการแก่เที่ยวบินแบบเหมาล�า และเที่ยวบิน 

VIP โดยอยู่ระหว่างการวางแผนที่จะเสนอให้บริการอุปกรณ์ 

ภาคพื้นพื้นที่ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยจะต้องสอดคล้อง 

กับนโยบายการเปิดให้บริการท่าอากาศยานดอนเมืองของ 

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน) ที่จะประกาศ 

ใช้ส�าหรบัปี 2557 และปีต่อๆ ไป จงึถอืเป็นโอกาสของบรษิทัฯ 

ที่จะสามารถเพิ่มรายได้จากการให้บริการอุปกรณ์ภาคพื้นยัง

ท่าอากาศยานดอนเมืองในอีกช่องทางหนึ่งด้วย

ธุรกิจครัวการบิน
 ครัวการบิน เป็นหนึ่งในกิจกรรมสนับสนุนธุรกิจ 

สายการบิน โดยมีฐานการปฏิบัติการ 2 แห่ง คือ 

 1. ครัวการบิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตั้งอยู่

ในเขตปลอดอากร บนพื้นที่ประมาณ 70,000 ตารางเมตร 

ด�าเนินการผลิตอาหารเพื่อให้บริการแก่ผู ้โดยสารส�าหรับ 

เที่ยวบินระหว่างประเทศของบริษัทฯ และผู้โดยสารของ 

สายการบินชั้นน�าอื่นๆ อีกกว่า 60 สายการบิน 

 2. ครัวการบิน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง บนพื้นที่ 

ประมาณ 40,200 ตารางเมตร ด�าเนินการผลิตอาหารเพื่อ

ให้บริการแก่ผู้โดยสารส�าหรับเที่ยวบินภายในประเทศของ 

บรษิทัฯ และธรุกจิภาคพืน้ทีเ่กีย่วข้องกบัอาหาร เช่น ภตัตาคาร 

ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ร้านเบเกอรี่ Puff & Pie การ 

ให้บรกิารจดัเลีย้งทัง้ในและนอกสถานที ่ร้านอาหารสวสัดกิาร 

เป็นต้น 

 นอกจากนี้ยังด�าเนินธุรกิจในต ่างจังหวัด อาทิ 

ท่าอากาศยานกระบี่ เชียงราย เชียงใหม่ และภูเก็ต ในการ 

ให้บริการอาหาร และเครื่องดื่มภายในภัตตาคาร ผลิตอาหาร

เพือ่ให้บรกิารแก่ผูโ้ดยสารของบรษิทัฯ และสายการบนิอืน่ด้วย

 การผลิตที่ได้มาตรฐานตามหลักการผลิตอาหารของ

กระทรวงอตุสาหกรรมของประเทศไทย ภายใต้กฎเกณฑ์และ

ข้อก�าหนดที่ไม่กระทบต่อสิง่แวดล้อม โดยมกีระบวนการผลติ

และระบบควบคุความสะอาดและสุขอนามัย ครัวการบินจึง

เป็นผู้น�าในธุรกิจการผลิตอาหาร และบริการแก่สายการบิน 

โดยมีส่วนแบ่งทางการตลาดประมาณร้อยละ 71 และมี 

เที่ยวบินที่ให้บริการทั้งหมด 70,243 เที่ยวบิน ผลิตอาหาร

ประมาณ 65,890 ชดุต่อวนั สดัส่วนการจดัซือ้วตัถดุบิในประเทศ 

ร้อยละ 75 และน�าเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศร้อยละ 25

 นอกจากนีย้งัได้รบัการรบัรองมาตรฐานสากลทีส่�าคญั 

หลายด้าน อาทิ ระบบบริหารคุณภาพสุขลักษณะและ 

ความปลอดภัยของอาหารเชิงบูรณาการ (Quality Hygiene 

and Safety : QHS) รวมถึงระบบคุณภาพISO 9001:2008 

ระบบ Good Manufacturing Practice (GMP) และ Hazard 

Analysis and Critical Control  Point (HACCP) เข้าด้วยกัน 

ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับจากสมาคมขนส่ง 

ทางอากาศระหว่างประเทศ และองค์กรอนามัยโลกระบบ

มาตรฐาน ISO 14001:2004 ระบบการจัดการอาชีวอนามัย 
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และความปลอดภยั OHSAS 18001:2007 และระบบ HAL-Q 

(Halal-GMP/HACCP) 

 ด้วยมาตรฐานสากล ท�าให้ครัวการบินได้รับรางวัล

สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย

และสภาพสิ่งแวดล้อมในการท�างาน ระดับประเทศ ประจ�า

ปี 2554 และจากประสบการณ์กว่า 50 ปี ในการด�าเนินธุรกิจ

ด้านอาหารของครัวการบิน จึงมีส่วนท�าให้สายการบินไทย

ได้รับ รางวัลสายการบินยอดเยี่ยมอันดับที่ 1 ประเภท 

การให้บริการอาหารบนเครื่องบินชั้นประหยัดยอดเยี่ยม 

(World’s Best Economy Class Catering) และล่าสุดใน 

เดอืนสงิหาคม 2556 ทีผ่่านมา ยงัได้รบัการรบัรองเครือ่งหมาย 

THAI Select จากกระทรวงพาณิชย์ นับเป็นความภาคภูมิใจ

ของฝ่ายครัวการบิน

 แม้ว่าในปีทีผ่่านมา ครวัการบนิจะได้รบัผลกระทบจาก 

สภาวะเศรษฐกิจและวิกฤตการณ์ต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะ

เป็นสถานการณ์ทางการเมือง ภาวะน�้ามันโลกปรับราคา 

สงูขึน้ แต่ด้วยความมุง่มัน่ของฝ่ายบรหิารและพนกังานทีป่รบั 

กลยุทธ์ในด้านต่างๆ ทั้งด้านการตลาดและการปฏิบัติการให้

สอดคล้องกับภาวะการณ์ต่างๆ อาทิ การขยายฐานการผลิต 

การขยายสาขาธุรกิจร้านเบเกอรี่ การปรับลดค่าใช้จ่าย เพื่อ

ลดต้นทุนในการด�าเนินงาน การควบคุมการใช้พลังงาน 

เพื่อลดค่าน�้า/ค่าไฟฟ้า การน�าเอาระบบบริหารมาช่วยเพิ่ม

ประสิทธิภาพ และประยุกต์ ใช้ในกระบวนการปฏิบัติงาน 

ต่างๆ จึงลดการสูญเสียของวัตถุดิบมีผลให้ค่าใช้จ่ายวัตถุดิบ 

ลดลง และการปรบัโครงสร้างต้นทนุให้เหมาะสมต่อการแข่งขนั 

ท�าให้ครัวการบินสามารถสร้างผลก�าไรได้ด้วยดีเสมอมา

กิจการอื่นๆ
 นอกจากนี้ยังมีกิจการอื่นที่เป็นธุรกิจสนับสนุนการ 

ขนส่ง ได้แก่ ธุรกิจบริการซ่อมบ�ารุงอากาศยาน ธุรกิจบริการ

อ�านวยการบิน ธุรกิจจ�าหน่ายสินค้าปลอดภาษีบนเครื่องบิน 

และธุรกิจจ�าหน่ายสินค้าที่ระลึกโดยมีรายละเอียดดังนี้

ธุรกิจบริการซ่อมบ�ารุงอากาศยาน
 การซ่อมบ�ารุงอากาศยานในฝูงบินของบริษัทฯ ให้ 

คงสภาพเหมาะสมส�าหรับการเดินอากาศ โดยให้มีคุณสมบัติ

ครบถ้วนตามข้อก�าหนดของกรมการบินพลเรือนและองค์กร

ต่างๆ ที่ควบคุมสายการบินพาณิชย์ตามที่บริษัทฯ ตกลง

รับที่จะผูกพันเพื่อวัตถุประสงค์ของการด�ารงไว้ซึ่งความ

ปลอดภัยสูงสุด ฝ่ายช่างจึงเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการ 

ด�าเนินการซ่อมบ�ารุงอากาศยานที่อยู่ในฝูงบินของบริษัทฯ 

ตั้งแต่เริ่มเข้าประจ�าฝูงบิน จนกระทั่งปลดประจ�าการและ

จ�าหน่ายออกจากฝูงบินของบริษัทฯ 

 ในการด�าเนินการบ�ารุงรักษาอากาศยานเพื่อให้ได้

รับการรับรองจากกรมการบินพลเรือนและองค์กรต่างๆ ที่

ควบคุมการบินนั้น เริ่มตั้งแต่กระบวนการที่เกี่ยวกับงาน 

ด้านวิศวกรรม การวางแผน และการบริหารจัดการที่เกี่ยวกับ

ก�าลงัคน พสัด ุโรงซ่อม เครือ่งมอื เครือ่งใช้และอปุกรณ์ต่างๆ 

เพื่อให้อากาศยานสามารถคงสภาพความสมควรเดินอากาศ

และผ่านการรบัรองจากกรมการบนิพลเรอืนและองค์กรต่างๆ 

ที่เกี่ยวข้อง ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในประจ�าการ

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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 งานหลักของการซ่อมบ�ารุงอากาศยาน
 งานซ่อมบ�ารุงอากาศยานขั้นลานจอด 

 เป็นการให้บริการตรวจทางเทคนิค และซ่อมบ�ารุง 

อากาศยานทุกครั้งที่จอดแวะ หรือบินกลับต้นทางตลอดจน

จอดค้างคืน ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยาน

ดอนเมือง และท่าอากาศยานอื่นๆ ทั้งในประเทศและ 

ต่างประเทศ

 งานซ่อมบ�ารุงย่อย 

 เป็นการให้บริการตรวจทางเทคนิคและบ�ารุงรักษา

อากาศยานตามระยะเวลาบินหรือชั่วโมงบิน โดยใช้เวลาใน 

การซ่อมบ�ารุงย่อย ประมาณ 8-48 ชั่วโมง ด�าเนินการ 

ที่ศูนย์ซ่อมบ�ารุงสุวรรณภูมิ หรือตามสถานีซ่อมบ�ารุงอื่นๆ 

ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ได้รับการรับรอง

 งานซ่อมบ�ารุงขั้นโรงงาน 

 เป็นการให้บริการตรวจทางเทคนิคและบ�ารุงรักษา

อากาศยานทั้งล�าตัวอากาศยาน เครื่องยนต์ อุปกรณ์

อากาศยาน และส่วนประกอบต่างๆ ตามระยะเวลาบินหรือ

ชั่วโมงบิน โดยใช้เวลาในการซ่อมบ�ารุงขั้นโรงงาน ประมาณ 

15-60 วัน ด�าเนินการโดยศูนย์ซ่อมอากาศยานดอนเมือง 

กรุงเทพฯ และศูนย์ซ่อมอากาศยานอู่ตะเภา จังหวัดระยอง

 กระบวนการในการด�าเนินการซ่อมบ�ารุงในแต่ละ

ประเภทตามที่จ�าแนกข้างต้นนั้น ฝ่ายช่างจะต้องได้รับการ

รับรองขีดความสามารถจากกรมการบินพลเรือน และจาก

องค์กรควบคุมการบินต่างๆ เช่น องค์การบริหารการบินแห่ง 

สหรัฐอเมริกา (Federal Aviation Administration-FAA) 

และองค์การความปลอดภัยด้านการบินแห่งสหภาพยุโรป 

(European Aviation Safety Agency - EASA) เป็นต้น 

ซึ่งแต่ละองค์การจะมีหลักเกณฑ์และกระบวนการในการ

พิจารณาตรวจสอบขีดความสามารถ ซึ่งฝ่ายช่างจะต้อง

ด�าเนินการให้สามารถผ่านหลักเกณฑ์และกระบวนการ 

ตรวจสอบดังกล่าว ก่อนที่จะได้รับการรับรองเพื่อให้ฝ่ายช่าง

สามารถด�าเนินการซ่อมบ�ารุงได้ตามระดับการซ่อมและแบบ

ของอากาศยานที่ระบุในใบรับรองนั้นๆ

 ปัจจุบันฝ่ายช่างได้ให้บริการซ่อมบ�ารุงเครื่องบิน 

ให้กับสายการบินลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศจาก

หลายทวีป รวมถึงหน่วยงานภาครัฐภายในประเทศ ที่ส�าคัญ

ได้แก่ กองทัพอากาศ กองบินต�ารวจ และหน่วยงานเอกชน

ต่างๆ ด้วย

 ในสภาวะต้นทนุค่าใช้จ่ายทีเ่พิม่ขึน้ โดยมผีลจากหลาย

ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง อาทิการด�าเนินกิจการทั้งด้านบุคลากร  

และพัสดุ อุปกรณ์ สิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ รวมถึง 

สภาวะทางการเมือง และกฎระเบียบที่บังคับใช้ในฐานะ

รัฐวิสาหกิจ ล้วนมีผลต่อการลงทุนและการพัฒนาให้เกิด

ความต่อเนื่อง ขณะที่แหล่งซ่อมบ�ารุงอากาศยานในภูมิภาค

ใกล้เคยีงมต้ีนทนุการด�าเนนิการทีต่�า่กว่า และมคีวามยดืหยุน่

มากกว่าในกรณีของการบริหารจัดการ และการร่วมทุน  

ส่งผลให้การได้ส่วนแบ่งทางการตลาดมีข้อจ�ากัด ทั้งด้าน

การก�าหนดราคา และการเจรจาต่อรอง โดยคู่แข่งรายส�าคัญ

ที่มีระดับการบริการใกล้เคียงกันในภูมิภาคเอเซียได้เพิ่มขึ้น

อย่างต่อเนื่อง  

 การเปิดเสรีทางการค้าจะท�าให้นักลงทุนต่างชาติ

มีช ่องทางที่จะร ่วมทุนกับเอกชนเพื่อจัดตั้งแหล่งซ่อม

บ�ารุงอากาศยานได้อย่างเสรีมากขึ้นทั้งในประเทศและต่าง

ประเทศ ตัวอย่างของแหล่งซ่อมบ�ารุงอากาศยานในประเทศ 

Thai Aviation Industry (TAI) ที่จังหวัดปทุมธานี ซึ่งถือหุ้น 

โดยรัฐบาลและกองทัพอากาศ ธุรกิจหลักของ TAI ก็คือ 

การรับซ่อมอากาศยานของกองทัพอากาศ และการขยาย 

การรบัซ่อมอากาศยานของหน่วยงานราชการภายในประเทศ 

ตามแผนงานเมือ่มคีวามพร้อมเพิม่ขึน้จะเริม่รบัลกูค้าเอกชน 

และต่างชาติ นอกจากแหล่งซ่อม TAI แล้ว รัฐบาลยังมี

โครงการที่จะเปิดศูนย์ซ่อมอากาศยานแหล่งใหม่ในจังหวัด

นครราชสีมา

ธุรกิจสนับสนนุการขนส่ง
 กิจการสนับสนุนการขนส่งประกอบด้วย บริการ 

อ�านวยการบนิ การจ�าหน่ายสนิค้าปลอดภาษบีนเครือ่งบนิ และ 

การจ�าหน่ายสินค้าที่ระลึก

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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 การให้บริการอ�านวยการบิน
 การให้บรกิารอ�านวยการบนิเป็นการให้บริการวางแผน 

การบินและจัดเตรียมข้อมูลรายละเอียดของเส้นทางบิน 

พยากรณ์อากาศ รวมทั้งเอกสารการบินที่เกี่ยวข้องอื่นๆ 

แก่เที่ยวบินของบริษัทฯ และเที่ยวบินของสายการบินลูกค้า 

ให้เป็นไปตามกฎระเบียบการบิน และข้อก�าหนดตามที่ระบุ 

ในสญัญา เพือ่ให้เทีย่วบนิสามารถปฏบิตักิารบนิไปถงึทีห่มาย

อย่างปลอดภัย

 การจ�าหน่ายสินค้าปลอดภาษีบนเครื่องบิน
 บริษัท King Power Marketing and Management 

Co., Ltd. ได้ผ่านการคัดเลือกให้เป็นผู ้รับสัมปทานใน 

การจ�าหน่ายสนิค้าปลอดภาษบีนเครือ่งตัง้แต่วนัที ่1 ธนัวาคม 

2554 จนถงึวนัที ่30 พฤศจกิายน 2557

 การจ�าหน่ายสินค้าที่ระลึก
 บริษัทได้ด�าเนินการเปิดร้านจ�าหน่ายสินค้าที่ระลึก 

รวมทั้งสิ้น 6 แห่ง ประกอบด้วย ส�านักงานใหญ่ของบริษัทฯ 

ส�านักงานหลานหลวง ส�านักงานสีลม ส�านักงานเชียงใหม่ 

ศนูย์ปฏบิตักิาร (Operation Center : OPC) ณ ท่าอากาศยาน

สุวรรณภูมิ และส�านักงานหลักสี่ อีกทั้งได้เปิดจ�าหน่ายสินค้า

ผ่านทาง Website ของบริษัทฯ และ Website ภายนอกด้วย

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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ปัจจัย
ความเสี่ยง

 ท่ามกลางความเสี่ยงจากหลายปัจจัยทั้งภายในและ
ภายนอกตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา บริษัทฯ เล็งเห็น 
ความจ�าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องมกีลไกการบรหิารงาน เพื่อเพิ่ม
ประสทิธภิาพควบคูก่บัการด�าเนนิธรุกจิด้วยความระมัดระวัง
อย่างสงู เพือ่เสรมิสร้างความแขง็แกร่งให้ธรุกจิการบนิสามารถ 
เดินหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคงบริษัทฯ จึงมุ ่งให้ความส�าคัญ 
กับการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่องมา 
ตั้งแต่ปี 2546 เพื่อสร้างผลตอบแทนที่น่าพึงพอใจและ
ความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีการ 
ระบุปัจจัยเสี่ยงและแนวทางการด�าเนินการระยะสั้นและ 
ระยะยาวในแผนวิสาหกิจ รวมถึงการจัดการฝึกอบรมเชิง 
ปฏิบัติการ (Workshop) เรื่องการบริหารความเสี่ยงให้แก่ 
ผู้บริหารทุกระดับอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการปลูกฝัง
การบริหารความเสี่ยงให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร
 คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการ 
บริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) 
อันประกอบด้วยกรรมการทั้งจากภาครัฐและกรรมการอิสระ
จากภาคเอกชน ก�าหนดและทบทวนนโยบายและกรอบ 
การบรหิารความเสีย่งในด้านต่างๆ อย่างสม�่าเสมอ พร้อมทัง้ 
ก�ากับดูแล ติดตามประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง
ดังกล่าว เพื่อให้มั่นใจว่าผู้บริหารและพนักงานมีการระบุ 
ความเสี่ยง ประเมินและจัดล�าดับความส�าคัญ ส�าหรับวาง 
มาตรการป้องกนั แก้ไข ควบคมุ และจดัการปัจจยัความเสีย่ง 
ทัง้ในระดบัองค์กรและระดบัฝ่ายทีอ่ยู่ในความดแูลรบัผดิชอบ 
ให้อยู ่ในระดับที่ยอมรับได้ และเป็นระบบสอดคล้องกับ
มาตรฐาน (Committee of Sponsoring Organization of 
the Treadway Commission : COSO) ประกอบกับมีการ
รายงานต่อคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งและคณะกรรมการ 
บริษัทฯ ในทุกไตรมาส ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวเป็นไปเพื่อ 
ส่งเสริมให้ผู ้บริหารและพนักงานทุกฝ่ายขององค์กรใช้ 
การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน

 เพือ่ป้องกนัผลกระทบหรอืความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้
จากความไม่แน่นอน พร้อมกับสนับสนุนให้การด�าเนินแผน
กลยุทธ์เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ในปี 2556 บริษัทฯ  
จึงมีการบูรณาการการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรเข้ากับ
แผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ วิเคราะห์ถึงสาเหตุของความเสี่ยง
และความสัมพันธ์ของความเสี่ยงต่างๆ รวมทั้งได้ด�าเนินการ
จัดท�าดัชนีชี้วัดความเสี่ยงหลัก (Key Risk Indicator) เพื่อ 
ใช้เป็นเครื่องเตือนภัยล่วงหน้า และปรับปรุงประสิทธิภาพ 
ของระบบการบริหารความเสี่ยง (Enterprise-wide Risk 
Management System) ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
อันเอื้อต่อการเชื่อมโยงการจัดท�ารายงานการควบคุมภายใน 
และระบบการบริหารจัดการอื่นๆ ของบริษัทฯ

ปัจจัยเสี่ยงที่มีนัยส�าคัญ
ความเสีย่งจากความผนัผวนของราคาน�า้มนัอากาศยาน
 ค่าใช้จ่ายน�้ามันอากาศยานเป็นค่าใช้จ่ายหลักใน 
การด�าเนินธุรกิจการบิน โดยบริษัทฯ มีต้นทุนค่าน�้ามัน 
อากาศยานคิดเป็นประมาณร้อยละ 40 ของค่าใช้จ่ายใน 
การด�าเนินงาน ซึ่งราคาน�้ามันอากาศยานมีความผันผวน 
อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้มีการจัดท�าประกันความเสี่ยง
จากการเปลี่ยนแปลงของราคาน�้ามันในเชิงรุกมากขึ้น (Fuel 
Hedging) เพื่อลดความผันผวนของต้นทุนด้านน�้ามัน 
อากาศยานโดยบริษัทฯ มีนโยบายบริหารความเสี่ยงราคา 
น�้ามันอากาศยานเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของ 
ราคาน�้ามัน ซึ่งมีผลกระทบต่อการด�าเนินงานของบริษัทฯ 
มิใช่เป็นการแสวงหาก�าไร แต่เป็นการชะลอและลดผลกระทบ 
ต่อต้นทุนด้านน�้ามันฯ หากราคามีการปรับตัวสูงขึ้นส�าหรับ
ปี 2556 บริษัทฯ ได้ด�าเนินการบริหารความเสี่ยงราคา
น�้ามันฯ ให้ค่าใช้จ่ายน�้ามันฯ ของบริษัทฯ เป็นไปตาม 
งบประมาณที่ได้ตั้งไว้ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการเรียกเก็บเงนิ 
ชดเชยค่าน�า้มนัส่วนเพิม่ของบรษิทัฯ ผ่านทางค่าธรรมเนยีม 
ชดเชยค่าน�้ามันได้บางส่วน ขึ้นอยู ่กับสภาวะของตลาด
การแข่งขัน ความผันผวนของราคาน�้ามันอากาศยานการ 
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ตอบสนองของตลาด และการประมาณการค่าใช้จ่ายน�า้มัน 
อากาศยานทีม่กีารเปลีย่นแปลงรวมทัง้ได้มกีารบรหิารจดัการ 
น�า้มนัคงคลงั และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
การใช้น�้ามันเชื้อเพลิง

ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน 
เงินตราต่างประเทศ 
 เนื่องจากบริษัทฯ มีรายได้เป็นเงินตราต่างประเทศ
กว่า 50 สกุลเงิน คิดเป็นประมาณร้อยละ 70 ของรายได้รวม
ทั้งหมด บริษัทฯ ได้ด�าเนินการบริหารความเสี่ยงอันเนื่อง 
จากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนให้มีประสิทธิภาพ 
โดยมีการบริหารภายใต้นโยบาย Natural Hedging คือ  
การจัดให้รายจ่ายเป็นเงินสกุลเดียวกับรายได้มากที่สุด หลัง
จากนั้นบริษัทฯ บริหารกระแสเงินสดโดยจัดการแลกเปลี่ยน
เงินคงเหลือในแต่ละสกุลเข้ามาเป็นเงินสกุลเงินหลัก 4 สกุล 
คือ เงินสกุลเหรียญสหรัฐ ยูโร เยน และบาท โดยพิจารณา
จาก Correlation ระหว่างสกุลเงินต่างๆ กับ 4 สกุลเงินหลัก 
เพื่อให้สามารถบริหารจัดการเงินคงเหลือให้สอดคล้องกับ 
สกลุเงนิทีเ่ป็นค่าใช้จ่ายหลกัของบรษิทัฯ เช่น ค่าใช้จ่ายน�า้มนั 
ค่าเช่าเครื่องบิน ค่าใช้จ่ายพนักงาน และปรับโครงสร้าง 
เงินกู้ในสกุลเงินต่างๆ ให้สอดคล้องกับสกุลเงินของเงินสด
สุทธิจากการด�าเนินการ (Net Operating Cash Flow) 
พร ้อมๆ กับลดความเสี่ยงของการมีหนี้ เป ็นเงินสกุล 
ต่างประเทศมากเกนิไป โดยการมหีนีส้กลุบาทด้วยส่วนหนึง่ 
เพื่อลดความผันผวนของรายการผลก�าไร/ขาดทุนจากอัตรา 
แลกเปลี่ยนในงบการเงิน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้น�าโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่ใช้วัดมูลค่าความเสี่ยงทางด้านอัตราแลก
เปลี่ยน (VaR) มาใช้เพื่อการวางแผนการจัดหาเงินทุน 
และก�าหนดวิธีการบริหารความเสี่ยงโดยใช้เครื่องมือทาง 

การเงินในการท�าธุรกรรมที่เหมาะสม เช่น Cross Currency 
Swap (CCS), Forward ในช่วงที่ตลาดเงินเอื้ออ�านวย
 โดยในระหว่างปี 2556 บริษัทฯ ได้ด�าเนินการกู้เงิน 
สกุลยูโร ซึ่งเป็นสกุลเงินที่บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิ 
ส่วนเกิน เพื่อซื้อเครื่องบินแอร์บัส A380-800 จ�านวน 1 ล�า 
และแอร์บัส A330-300 จ�านวน 2 ล�า จัดหาเงินทุนในรูปแบบ 
EUR Synthetic Bond จ�านวน 9,000 ล้านบาท ใช้เครื่องมือ
ทางการเงิน Spot / Forward จากสกุลเงินอื่นเป็นสกุลเงิน 
USD ส�าหรับค่าใช้จ่ายน�้ามัน ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2556 บริษัทฯ มีสัดส่วนเงินกู้ในเงินสกุลหลักภายหลังจาก
การท�า CCS ดังนี้ EUR : JPY : THB = 55 : 8 : 37 (ไม่รวม
ภาระผูกพันค่าเช่าเครื่องบินเพื่อการด�าเนินงาน)

ความเสี่ยงจากการแข่งขันในธุรกิจการบิน
 การแข่งขันที่ เพิ่มขึ้นจากสายการบินต ้นทุนต�่ า 
(Low Cost Carrier : LCC) และสายการบินใหม่ ที่เข้ามา 
บกุตลาดอย่างรนุแรง รวมทัง้การทีส่ายการบนิต่างๆ จบัมอืเป็น 
พนัธมติรการบนิกนัมากขึน้กบัสายการบนินอกกลุม่พนัธมติร 
เดิมส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ในเรื่องของการแข่งขันที่เพิ่ม 
มากขึ้นในเส้นทางเดียวกับเส้นทางที่บริษัทฯ ให้บริการ 
อยู ่ อาจส่งผลให้บริษัทฯ สูญเสียโอกาสในเส้นทางนั้นๆ 
บริษัทฯ ได้มีการติดตามผลการด�าเนินงานของแต่ละ 
เส้นทางบินอย่างใกล้ชิด โดยติดตามตรวจสอบความสมดุล 
ของจ�านวนที่นั่งเสนอให้บริการและจ�านวนผู ้โดยสารที่ 
ใช้บริการและปรับปรุงความจุและความถี่ของเที่ยวบินให้ 
มีความเหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีแผนการตลาด
โดยวิเคราะห์ตลาดส�าคัญ ตลาดที่มีการแข่งขันสูง และ 
ตลาดที่มีศักยภาพ โดยบริษัทฯ ได้จัดตั้งสายการบินไทย 
สมายล์เป็นบรษิทัย่อย ให้สามารถบรหิารจดัการได้อย่างอสิระ 
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และคล่องตัว เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในตลาด 
ภูมิภาค โดยมีลักษณะเป็นสายการบินที่มีภาพลักษณ์ของ 
ความสดใส ทันสมัย ให้บริการด้วยความเป็นมิตร ใส่ใจใน 
รายละเอียด และมีความคุ้มค่า สร้างความแตกต่างเพื่อ 
เป็นทางเลือกใหม่ให้แก่ลูกค้าบริษัทฯ ส�าหรับมาตรการ 
ลดความเสีย่งจากการบกุตลาดของสายการบนิใหม่ บริษัทฯ  
ได้ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการให้มีความทัดเทียมกับ 
คู่แข่งอย่างต่อเนื่อง มีการขยายความร่วมมือกับสายการบิน 
พันธมิตร ใช้กลยุทธ์การส่งเสริมการขายรูปแบบต่างๆ 
เพื่อให้สามารถรองรับสถานการณ์การแข่งขันที่เพิ่มขึ้นได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นการขายในกลุ่มลูกค้า 
ที่ท�าการบินแบบเชื่อมต่อเส้นทางมากขึ้น โดยใช้กรุงเทพฯ 
เป็นจุดเชื่อมต่อ ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบของสายการบินที่มี 
การบริการอย่างเต็มรูปแบบและสายการบินแบบเครือข่าย 
บริษัทฯ จึงท�าการปรับปรุงการเชื่อมต่อเครือข่ายเส้นทางบิน 
ของบริษัทฯ ให้สามารถเชื่อมต่อกันอย่างเหมาะสม และใน 
ระยะยาวบริษัทฯ มีการวางแผนจัดหาฝูงบินโดยพิจารณา 
เลือกซื้อหรือเช่าเครื่องบินที่มีผลิตภัณฑ์ที่เทียบเท่าหรือ 
เหนือกว่าคู่แข่งขัน

ความเสี่ ยงจากวิกฤตการณ ์ภายนอก และ 
ภยัธรรมชาติ
 ธุรกิจสายการบินซึ่งเป ็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ 
ประกอบด้วยการบริการขนส่งผู ้โดยสารและสินค้าทาง
อากาศ ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ซึ่งล้วน
มีความสัมพันธ์ โดยตรงกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

ดังนั้น จึงท�าให้บริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบจากการชะลอตัว 
ของอตุสาหกรรมการท่องเทีย่ว อนัเป็นผลจากปัจจยัเสีย่งจาก 
สภาวะแวดล้อมต่างๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
อาทิ ภัยธรรมชาติ โรคระบาด การก่อการร้าย ความขัดแย้ง
ระหว่างประเทศ รวมถงึปัจจยัการเมอืงภายในประเทศ ซึง่อาจ
ส่งผลให้การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ หยุดชะงักลงได้
 บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความจ�าเป็นในการรับมือ 
ต่อเหตุการณ์ดังกล่าวให้ทันท่วงที จึงจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ
ภาวะวิกฤต (Crisis Management Operation Center : 
CMOC) เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ต่างๆ อย่างใกล้ชิด 
รวมทั้งก�าหนดมาตรการแก้ไข และด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อลดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงลง รวมถึงจัดตั้ง 
คณะกรรมการบริหารภาวะวิกฤต และจัดท�า Business 
Continuity Management (BCM) ในกระบวนการที่ส�าคัญ
เพื่อรองรับสถานการณ์ต่างๆ โดยจัดท�าแผนและคู่มือรองรับ
สถานการณ์ พร้อมฝึกซ้อม เพื่อให้บริษัทฯ สามารถด�าเนิน 
ธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องเมื่อเกิดวิกฤตการณ์ต่างๆ อีกทั้ง 
เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีแก่บริษัทฯ และเพิ่มความมั่นใจ
ในการเดินทางของผู้โดยสาร นอกจากนี้ เพื่อการปรับตัว 
ที่รวดเร็ว บริษัทฯ ยังมีการจัดท�าประมาณการผลการ
ด�าเนินงานเป็นประจ�าทุกเดือน และมีการประเมินผล 
กระทบจากปัจจัยต่างๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
ที่มีผลต่อการด�าเนินงานของบริษัทฯ ทั้งเชิงบวกและเชิง 
ลบอย่างมีนัยส�าคัญ เพื่อเป็นข้อมูลให้ฝ่ายบริหารพิจารณา
ปรบัเปลีย่นกลยทุธ์ ในการรองรบัสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลง 
ไป อาทิ การปรับลดปริมาณการผลิต (Production) เมื่อ
จ�านวนผู้โดยสารลดลง 

ปัจจัยความเสี่ยง
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ความเสี่ยงจากคุณภาพและประสิทธิภาพของ
บุคลากร
 บริษัทฯ ได้มุ ่งเสริมสร้างพนักงานให้มีขีดความ
สามารถมีผลผลิต และมีความผูกพันต่อองค์กร โดยบริษัทฯ 
ได้ด�าเนินการพัฒนาบุคลากรในโครงการ Managerial  
Development เพื่อสร้างกลุ่มผู้บริหารให้มีศักยภาพสูง พร้อม 
ที่จะด�ารงต�าแหน่งที่มีความส�าคัญซึ่งจะว่างในอนาคตพัฒนา 
โครงการ Suitable Manpower Model เพื่อวางแผนอัตรา 
ก�าลังในแต่ละช่วงอายุ (Age Profile) ให้เหมาะสม และ
สอดคล้องกับความต้องการในการด�าเนินธุรกิจ ด�าเนินการ 
ถ่ายโอนความรู้ (Knowledge Management : KM) จาก
บุคลากรที่มีประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อถ่ายทอด 
องค์ความรูข้ององค์กร และได้น�าการบรหิารผลการปฏบิตังิาน 
มาใช้กับพนักงานระดับบริหารเพื่อสร้างวัฒนธรรมการ
ท�างานที่มุ ่งเน ้นผลการปฏิบัติงาน และเชื่อมโยงไปสู ่ 
การให้ผลตอบแทนตามผลงานที่ชัดเจนโดยจัดท�าตัวชี้วัด 
(KPIs) รวมทั้งการออกแบบกระบวนการใหม่เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพให้บริษัทฯ สามารถแข่งขันได้

ความเสีย่งจากคณุภาพของผลติภณัฑ์และบรกิารไม่
คงที่สม�่าเสมอ
 เนื่องจากเครื่องบินของบริษัทฯ ส่วนหนึ่งมีอายุการ 
ใช้งานยาวนาน ส่งผลให้ผลติภณัฑ์ต่างๆ มสีภาพเก่าล้าสมยั 
ประกอบกับคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการบนเครื่องบิน 
ไม่ทัดเทียมคู่แข่ง บริษัทฯ จึงได้มีการจัดหาเครื่องบินใหม่ที่
ได้รบัการออกแบบห้องโดยสาร รวมทัง้ตดิตัง้ทีน่ัง่และอปุกรณ์
เพือ่ความบนัเทงิทีท่นัสมยัสามารถแข่งขนัได้เข้าประจ�าฝงูบนิ 
โดยในปี 2556 บริษัทฯ มีการน�าเข้าฝูงบินใหม่จ�านวน 17 ล�า 

ประกอบด้วยเครื่องบินแอร์บัส 380 จ�านวน 3 ล�า เครื่องบิน
โบอิ้ง 777-300ER จ�านวน 6 ล�า แอร์บัส 330-300 จ�านวน 
2 ล�า และแอร์บัส 320-200 จ�านวน 6 ล�าส�าหรับเครื่องบิน
รุ่นเก่าซึ่งผลิตภัณฑ์บนเครื่องบินมีความแตกต่างกันมากกับ
เครื่องบินรุ่นใหม่ อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อความต่อเนื่อง
ของการให้บริการ และภาพลักษณ์การให้บริการของบริษัทฯ 
นั้นตั้งแต่ปี 2555-2556 บริษัทฯ ได้ด�าเนินการปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์บนเครื่องบินรุ่นเก่า จ�านวน 16 ล�า ได้แก่ เครื่อง
บิน โบอิ้ง 747-400 จ�านวน 8 ล�า และเครื่องบินโบอิ้ง  
777-200 จ�านวน 8 ล�า นอกจากนี้ ในกรณีที่มีความจ�าเป็น
ต้องเปลี่ยนแบบเครื่องบินอย่างกะทันหัน บริษัทฯ ได้ก�าหนด
ขั้นตอน และแนวทางในการปรับเปลี่ยนแบบของเครื่องบิน 
ให้มีผลกระทบต่อความคาดหวัง และความพึงพอใจของ 
ผู้โดยสารน้อยที่สุด

ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสิทธิหรือการลงทุนของ
ผู้ถือหุ้น
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 กระทรวงการคลังถือหุ้น 
ในบริษัทฯ ร้อยละ 51.03 ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดของบริษัทฯ จึงท�าให้กระทรวงการคลังสามารถ 
ควบคมุมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ได้เกอืบทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นเรือ่ง 
การแต่งตั้งกรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ต้องใช้
เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นเรื่องที่กฎหมาย 
หรือข้อบังคับบริษัทฯ ก�าหนดให้ต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 ของ 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น ผู้ถือหุ้น รายอื่นจึงอาจไม่สามารถ
รวบรวมคะแนนเสียง เพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที่ 
ผู้ถือหุ้นใหญ่เสนอได้

ปัจจัยความเสี่ยง
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ข้อมูลทั่วไปและ
ข้อมูลส�าคัญอื่น

ข้อมูลทั่วไป
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ : บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) ชื่อภาษาอังกฤษเป็น 

  THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED ชื่อย่อ THAI 

ประเภทธุรกิจ : บริการขนส่งทางอากาศและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้อง

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ : เลขที่ 89 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

เลขทะเบียนบริษัท : 0107537001757

Home Page : www.thaiairways.com

โทรศัพท์ : 66 (0) 2545-1000, 66 (0) 2695-1000

THAI Contact Center : 66 (0) 2356-1111

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและทุนช�าระแล้วดังนี้ 

  ทุนจดทะเบียน 2,698,900,950 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท รวมมูลค่า 26,989,009,500 บาท 

ทุนช�าระแล้ว 2,182,771,917 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท รวมมูลค่า 21,827,719,170 บาท
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ข้อมูลนติิบุคคลที่บริษัทถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 10

ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ ชนิดของหุ้น
ทุนจดทะเบียน 

ช�าระแล้ว
(ล้านบาท)

สัดส่วน
การถือหุ้น

(%)

บรษิทั ไทย-อะมาดอิสุ เซาท์อสีต์ เอเชยี จ�ากดั
อาคารดิออฟฟิศเศสแอทเซ็นทรัลเวิลด์ 
999/9 ยูนิตที่ 3406-3412 ชั้นที่ 34
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน 
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2207-9090 
โทรสาร 0-2207-9191

บริการด้านคอมพิวเตอร์ 
ส�าหรับการส�ารองที่นั่ง
โดยสารและบริการ
เดินทางอื่นๆ ให้กับ
ตัวแทนจ�าหน่าย

สามัญ 15.00 55.00

บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ากัด (มหาชน)
183 อาคารรัจนาการ ชั้น 17 
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา 
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2627-2000 
โทรสาร 0-2286-9830

บริการขนส่งผู้โดยสาร
ทางอากาศ

สามัญ 625.00 39.20

บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จ�ากัด
89 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล 
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2545-1267 
โทรสาร 0-2545-1535

บริหารจัดการเรื่อง
บุคลากรให้กับบริษัทฯ 

สามัญ 2.00 49.00
(มีอ�านาจ
ควบคุม)

บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จ�ากัด
89 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล 
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2545-3330 
โทรสาร 0-2545-3992

บริการฝึกอบรม
ด้านการบิน

สามัญ 2.00 49.00
(มีอ�านาจ
ควบคุม)

บริษัท ทัวร์เอื้องหลวง จ�ากัด
89 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล 
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2356-2888 
โทรสาร 0-2288-7158

บริการท่องเที่ยวและ
กิจกรรมท่องเที่ยว

สามัญ 1.00 ถือหุ้น
ผ่านบริษัท
วิงสแปน 

เซอร์วิสเซส 
49.00

(มีอ�านาจ
ควบคุม)

บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จ�ากัด 
89 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล 
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2545-3330

บริการขนส่งผู้โดยสาร
และสินค้า

สามัญ 450.00 100.00

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�าคัญอื่น
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ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ ชนิดของหุ้น
ทุนจดทะเบียน 

ช�าระแล้ว
(ล้านบาท)

สัดส่วน
การถือหุ้น

(%)

บริษัท ดอนเมือง อินเตอร์เนชั่นแนล 
แอร์พอร์ต โฮเต็ล จ�ากัด
333 หมู่ 10 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ 0-2566-1020-1 
โทรสาร 0-2566-1941

โรงแรมและร้านอาหาร สามัญ 120.00 40.00

บริษัท ครัวการบินภูเก็ต จ�ากัด
10/3 หมู่ 6 ถนนสนามบิน ต�าบลไม้ขาว
อ�าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ (076) 327-497, (076) 327-500-6 
โทรสาร (076) 327-123-4

ครัวการบิน สามัญ 100.00 30.00

บริษัท โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) 
จ�ากัด (มหาชน)
2 ซอยกัปตันบุช ถนนเจริญกรุง 
แขวงบางรัก เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0-2266-0123 
โทรสาร 0-2236-6656

โรงแรมและร้านอาหาร สามัญ 937.50 24.00

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ 
จ�ากัด (มหาชน)
171/2 หมู่ 10 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงสีกัน เขตดอนเมือง 
กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ 0-2565-3811-8 
โทรสาร 0-2565-3825

คลังเชื้อเพลิงและ
บริการเติมเชื้อเพลิง
ให้แก่เครื่องบิน

สามัญ 510.00 22.59

บรษิทั โรงแรมท่าอากาศยานสวุรรณภมู ิ จ�ากดั 
999 อาคารโรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
หมู่ 1 ต�าบลหนองปรือ อ�าเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2131-1111
โทรสาร 0-2131-1188

โรงแรมและร้านอาหาร สามัญ 1,017.78 30.00

หมายเหตุ : ข้อมูลสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�าคัญอื่น

บริษัท	การบินไทย	จ�ากัด	(มหาชน) 53



บุคคลอ้างอิง
นายทะเบียนหลักทรัพย์ (หุ้นสามัญ) : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2229-2800, 0-2229-2888
โทรสาร 0-2654-5427, 0-2654-5642

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2547 : ธนาคารธนชาต จ�ากัด (มหาชน)
ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ดูแลผลประโยชน์
ชั้นใต้ดิน อาคาร Glas Haus สุขุมวิท 25 
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2207-4900 ต่อ 1300-1308

นายทะเบียนหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2547 : ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน)
สายปฏิบัติการธุรกรรมการเงินและหลักทรัพย์
อาคาร 2 ชั้น 3 เลขที่ 1060 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2256-2323-27 โทรสาร 0-2256-2405

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2548 : ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จ�ากัด (มหาชน)
เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2626-7507 โทรสาร 0-2626-7542

นายทะเบียนหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2548 : ธนาคารทหารไทย จ�ากัด (มหาชน)
ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์และกองทุน
เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน 
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2299-1321, 0-2299-1536 โทรสาร 0-2242-3270

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2550 : ธนาคารทหารไทย จ�ากัด (มหาชน)
ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์และกองทุน
เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน 
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2299-2465, 0-2299-1887 โทรสาร 0-2242-3208

นายทะเบียนหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2550 : ธนาคารทหารไทย จ�ากัด (มหาชน)
ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์และกองทุน
เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน 
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2299-1321, 0-2299-1536
โทรสาร 0-2242-3270

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�าคัญอื่น
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ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2551 : ธนาคารทหารไทย จ�ากัด (มหาชน)
ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์และกองทุน
เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน 
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2299-2465, 0-2299-1887
โทรสาร 0-2242-3208

นายทะเบียนหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2551 : ธนาคารทหารไทย จ�ากัด (มหาชน)
ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์และกองทุน
เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน 
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2299-1321, 0-2299-1536
โทรสาร 0-2242-3270

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2554
และหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2554

: ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จ�ากัด (มหาชน)
เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2626-7507 โทรสาร 0-2626-7542

นายทะเบียนหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2554
หุ้นกู้ครั้งที่ 2/2554 และ 
หุ้นกู้ครั้งที่ 2/2555

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

นายทะเบียนหุ้นกู้ครั้งที่ 3/2555 : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน)
เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2296-3341 โทรสาร 0-2683-1297

ผู้สอบบัญชี : ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2271-8000 ต่อ 2405
โทรสาร 0-2618-5783

ข้อมูลส�าคัญอื่น
ปัจจัยอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน
 ปัจจุบันธุรกิจการบินเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันรุนแรง  

ทั้งจากสายการบินคู่แข่ง สายการบินต้นทุนต�่า สายการ

บินตะวันออกกลาง และธุรกิจเช่าเหมาล�า อีกทั้งภาพรวม

เศรษฐกิจของโลกซึ่งขยายตัวในอัตราที่ช ้าลง การเปิด

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ความผันผวนของอัตรา

ดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และราคา

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�าคัญอื่น

น�้ามัน ภัยพิบัติทางธรรมชาติ รวมทั้งปัญหาทางการเมือง 

ทั้งในและต่างประเทศ ที่อาจส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรม

และธุรกิจของบริษัทฯ ดังนั้นนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย

ทุกท่านควรศึกษาและท�าความเข้าใจในรายละเอียดเกี่ยว

กับข้อมูลของบริษัทฯ และปัจจัยอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบ 

ทางตรงและ/หรือทางอ้อมต่อผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ 

ก่อนที่จะตัดสินใจลงทุน
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รายชื่อ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

 รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก พร้อมทั้งจ�านวนหุ้นที่ถือและสัดส่วนการถือหุ้น  ณ วันที่ 18 มีนาคม 2556 

มีรายละเอียดดังนี้

ล�าดับที่ ชื่อผู้ถือหุ้น จ�านวนหุ้นสามัญ สัดส่วนการถือหุ้น  
(ร้อยละ)

1 กระทรวงการคลัง 1,113,931,061 51.03

2 กองทุนรวม วายุภักษ์ หนึ่ง โดย บลจ. เอ็มเอฟซี จ�ากัด (มหาชน) 167,757,720 7.69

3 กองทุนรวม วายุภักษ์ หนึ่ง โดย บลจ. กรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) 167,757,720 7.69

4 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด 51,339,498 2.35

5 กองทุนรวม ออมสิน 46,409,885 2.13

6 HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 25,424,876 1.16

7 STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 17,591,103 0.81

8 นายเอี่ยม อาชวกุลเทพ 17,190,000 0.79

9 EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER 

MKTS VALUE FD

14,595,611 0.67

10 นายวิชัย คณาธนะวนิชย์ 13,000,000 0.60

11 ผู้ถือหุ้นอื่น 547,774,443 25.08

ยอดรวมทุนช�าระแล้ว 2,182,771,917 100.00

ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 2,023,823,356 92.72

ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว 158,948,561 7.28

 กระทรวงการคลังถือหุ้นในบริษัทฯ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51.03 ของหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ ท�าให้บริษัทฯ มีฐานะ

เป็นรัฐวิสาหกิจ อันจะมีผลต่อบริษัทฯ ในการท�าธุรกรรมบางประเภท ได้แก่ 

 1. บริษัทฯ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีในการด�าเนินการลงทุนขนาดใหญ่

 2. ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะต้องเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ
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นโยบายการ
จ่ายเงินปันผล

 คณะกรรมการบริษัทฯ อาจเสนอให้บริษัทฯ จ่ายเงิน

ปันผลประจ�าปี โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจาก 

ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทฯ 

มนีโยบายทีจ่ะเสนอให้ผูถ้อืหุน้พจิารณาจ่ายเงนิปันผลประจ�าปี 

ในอัตราไม่ต�่ากว่าร้อยละ 25 ของก�าไรสุทธิก่อนผลก�าไร 

หรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ จาก 

งบการเงินรวม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจ�าเป็น

และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต 

 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 

ห้ามมิให้บริษัทมหาชนจ่ายเงินปันผล หากยังมียอดขาดทุน 

สะสมอยู่ แม้ว่าบริษัทนั้นจะมีก�าไรในปีนั้นก็ตาม นอกจากนี้ 

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 และ 

ข้อบังคับของบริษัทฯ ก�าหนดไว้ว่า บริษัทฯ ต้องจัดสรรก�าไร

สุทธิประจ�าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส�ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 

ของก�าไรสุทธิประจ�าปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา 

(ถ้ามี) จนกว่าทุนส�ารองนี้จะมีจ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10  

ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
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โครงสร้าง
การจัดการ

คณะกรรมการบริษัทฯ
 คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่รับผิดชอบสูงสุด 

ในการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ อยู่ภายใต้เงื่อนไข  

ข้อบงัคบัของบรษิทัฯ ซึง่ก�าหนดให้คณะกรรมการประกอบด้วย 

กรรมการจ�านวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่มากกว่า 15 คน 

สุดแต่ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้ก�าหนดเป็นครั้งคราว 

และกรรมการไม่น้อยกว่ากึง่หนึง่ของจ�านวนกรรมการ ทัง้หมด

ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ในการประชุมสามัญประจ�าปี

ทุกครั้ง กรรมการจ�านวน 1 ใน 3 จะต้องออกจากต�าแหน่ง 

และจะมีการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

กรรมการทีอ่อกตามวาระนัน้อาจถกูเลอืกเข้ามาด�ารงต�าแหน่ง

ใหม่ก็ได้

รายชื่อกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ประจ�าปี 2556

รายชื่อและต�าแหน่งของคณะกรรมการบริษัทฯ

การเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ /

จ�านวนครั้งที่มี
การประชุม (ครั้ง)

ช่วงระยะเวลา 
การด�ารงต�าแหน่ง

1. นายอ�าพน กิตติอ�าพน ประธานกรรมการ 15/15 27 เม.ย. 54 - เม.ย. 57
2. นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม รองประธานกรรมการ 13/15 25 เม.ย. 55 - เม.ย. 58
3. นายคณิศ แสงสุพรรณ กรรมการ 14/15 24 เม.ย. 56 - เม.ย. 59
4. นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี กรรมการ 10/15 11 พ.ย. 54 - เม.ย. 57
5. นายธีรศักดิ์ สุวรรณยศ กรรมการ 15/15 27 เม.ย. 54 - เม.ย. 57
6. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง กรรมการ 5/15 24 เม.ย. 56 - เม.ย.59
7. นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ กรรมการ 13/15 24 เม.ย. 56 - เม.ย. 59
8. พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล กรรมการ 2/15 25 เม.ย. 55 - เม.ย. 58
9. นายสุธรรม ศิริทิพย์สาคร กรรมการ 12/15 13 พ.ย. 55 - เม.ย. 57
10. พลอากาศเอก ม.ล. สุปรีชา กมลาศน์ กรรมการ 15/15 25 เม.ย. 55 - เม.ย. 58
11. พลต�ารวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว กรรมการ 9/15 18 ม.ค. 56 - เม.ย. 58
12. นายสมชัย ศิริวัฒนโชค กรรมการ - 20 ธ.ค. 56 - เม.ย. 59
13. นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ กรรมการ - 20 ธ.ค. 56 - เม.ย. 58
14. นายอรรถพล ใหญ่สว่าง กรรมการ - 20 ธ.ค. 56 - เม.ย. 59
15. นายสรจักร เกษมสุวรรณ กรรมการ 15/15 13 พ.ย. 55 - 31 ธ.ค. 56
16. นายวรเดช หาญประเสริฐ อดีตกรรมการ - 11 พ.ย. 54 - 31 ธ.ค. 55
17. พลต�ารวจเอก พงศพัศ พงษ์เจริญ อดีตกรรมการ 1/1 13 พ.ย. 55 - 15 ม.ค. 56
18. นายอภิพร ภาษวัธน์ อดีตกรรมการ 4/4 28 เม.ย. 53 - 24 เม.ย. 56
19. พลต�ารวจเอก วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี อดีตกรรมการ 9/10 18 ม.ค. 56 - 30 ก.ย. 56
20. นายศิลปชัย จารุเกษมรัตนะ อดีตกรรมการ 9/13 25 เม.ย. 55 - 29 ต.ค. 56
21. นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ อดีตกรรมการ 12/14 24 เม.ย. 56 - 17 พ.ย. 56

หมายเหตุ : รายละเอียดของการด�ารงต�าแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย โปรดดูที่ตารางค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ
 : อดีตกรรมการ หมายถึง กรรมการบริษัทฯ ที่พ้นวาระก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2556
 : ไม่มีกรรมการท่านใดถือครองหุ้นของบริษัทฯ

รายงานประจ�าปี	255658



เจ้าหน้าที่บริหาร
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีต�าแหน่ง 

เจ้าหน้าทีร่ะดบับรหิารจ�านวนทัง้สิน้ 13 ต�าแหน่ง ประกอบด้วย  

กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ 1 ต�าแหน่ง ระดับรองกรรมการ

ผู้อ�านวยการใหญ่อาวุโส 1 ต�าแหน่ง ระดับรองกรรมการ 

ผู้อ�านวยการใหญ่ 8 ต�าแหน่ง และผู้อ�านวยการใหญ่สาย 

การบัญชีหรือการเงิน 3 ต�าแหน่ง ประกอบด้วย 

รายชื่อเจ้าหน้าที่บริหาร ต�าแหน่ง
1. นายสรจักร เกษมสุวรรณ กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่

2. นายโชคชัย ปัญญายงค์ รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่อาวุโส สายการพาณิชย์

3. นายปานฑิต ชนะภัย กรรมการผู้จัดการหน่วยธุรกิจการบริการภาคพื้น 
ระดับรองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่

4. เรืออากาศเอก มนตรี จ�าเรียง รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ฝ่ายช่าง

5. นาวาอากาศตรี อัษฎาวุธ วัฒนางกูร รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่สนับสนุนการถวายบิน
แก่องค์ประธานศูนย์สนับสนุนการปฏิบัติการ

6. นายดนุช บุนนาค รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่สายผลิตภัณฑ์และบริการลูกค้า

7. นายนิรุฒ มณีพันธ์ รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่สายทรัพยากรบุคคล และก�ากับกิจกรรมองค์กร

8. นายธีรพล โชติชนาภิบาล รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่สายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ

9. นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่สายการเงินและการบัญชี

10. ร้อยโท อธิศักดิ์ พัดชื่นใจ รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่สายปฏิบัติการ

11. นายธงชัย สิงห์กุล ผู้อ�านวยการใหญ่ฝ่ายบัญชีการเงิน

12. นางชาริต ลีลายุทธ ผู้อ�านวยการใหญ่ฝ่ายบัญชีบริหารและงบประมาณ

13. นายรัช ตันตนันตา ผู้อ�านวยการใหญ่ฝ่ายการเงินองค์กร

หมายเหตุ : เจ้าหน้าที่บริหาร คือ “ผู้บริหาร” ตามค�านิยาม ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 

โครงสร้างการจัดการ

บริษัท	การบินไทย	จ�ากัด	(มหาชน) 59



โครงสร้างการบริหารจัดการ 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการ

ชุดย่อย และเจ้าหน้าที่บริหาร  ตามโครงสร้างสายการบริหารงาน ดังนี้

โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการบริษัทฯ

ศูนย์สนับสนนุการปฏิบัติการ
องค์ประธาน

ศูนย์สนับสนุนการปฏิบัติการ

ธุรกิจการบิน

กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่*

สายการพาณชิย์
รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่อาวุโส*

*หมายเหตุ : เจ้าหน้าที่บริหาร คือ “ผู้บริหาร” ตามค�านิยาม ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 

สนบัสนนุการถวายบนิแก่องค์ประธาน
ศนูย์สนบัสนนุการปฏบิตักิาร

รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่

สายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ
รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่*

สายปฏิบัติการ
รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่*

ฝ่ายช่าง
รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่*

สายผลิตภัณฑ์และ 
บริการลูกค้า

รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่*

สายทรัพยากรบุคคล
และก�ากับกิจกรรมองค์กร

รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่*

สายการเงินและการบัญชี
รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่*

รายงานประจ�าปี	255660



ส�านกังานการตรวจสอบภายใน
ผู้อ�านวยการใหญ่

โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

กลุ่มธุรกิจสนับสนนุการบิน

หน่วยธรุกจิการบนิไทยสมายล์
กรรมการผู้จัดการ

(ระดับผู้อ�านวยการใหญ่)

ฝ่ายการพาณชิย์สินค้าและ
ไปรษณียภัณฑ์
กรรมการผู้จัดการ

(ระดับผู้อ�านวยการใหญ่)

ฝ่ายครัวการบิน
กรรมการผู้จัดการ

(ระดับผู้อ�านวยการใหญ่)

หน่วยธุรกิจการบริการภาคพื้น
กรรมการผู้จัดการ*

(ระดบัรองกรรมการผูอ้�านวยการใหญ่)
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เลขานกุารบริษัทฯ
 คณะกรรมการบริษัทฯ เล็งเห็นถึงความส�าคัญของ

บทบาทและหน้าที่ของเลขานุการบริษัทฯ และได้ปฏิบัติตาม 

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) 

พ.ศ. 2551 มาตรา 89/15 ซึ่งก�าหนดให้คณะกรรมการ

ต้องจัดให้มีเลขานุการบริษัท รับผิดชอบด�าเนินการในนาม 

บริษัทฯ หรือคณะกรรมการ โดยบริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้ 

นางสุวิมล บัวเลิศ ผู ้อ�านวยการใหญ่ส�านักเลขานุการ 

บริษัทฯ เป็นเลขานกุารบรษิทัฯ และท�าหน้าทีเ่ป็นเลขานกุาร 

คณะกรรมการบริษัทฯ 

ค่าตอบแทนกรรมการและเจ้าหน้าทีบ่รหิาร 
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ
 ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ ้นประจ�าปี 2555 เมื่อ 

วนัที ่25 เมษายน 2555 ได้มมีตกิ�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

บริษัทฯ ส�าหรับช่วงวันที่ 1 พฤษภาคม 2555 ถึงวันที่ 30 

เมษายน 2556 และเงินรางวัลประจ�าปี 2555 ในส่วนของ 

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ดังนี้

 1. ให้กรรมการบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนคนละ 

50,000 บาทต่อเดือน เป็นประจ�าทุกเดือน และได้รับ

เบี้ยประชุมคนละ 30,000 บาทต่อครั้ง หากในเดือนใดมี 

การประชุมเกินกว่า 1 ครั้ง คงให้กรรมการบริษัทฯ ได้รับเบี้ย

ประชุมคนละ 30,000 บาทเท่านั้น โดยให้ประธานกรรมการ

ได้รับเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการร้อยละ 25 และรองประธาน

กรรมการได้รับเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการร้อยละ 12.5 และ

ให้กรรมการเสียภาษีเงินได้เอง

 2. ในกรณีกรรมการบริษัทฯ ได้รับแต่งตั้งจาก 

คณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานกรรมการบริษัทฯ ให้

เป็นกรรมการ อนุกรรมการ หรือคณะท�างานชุดต่างๆ ของ 

บริษัทฯ ให้กรรมการบริษัทฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าว  

ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเป็นเบี้ยประชุมคนละ 10,000 บาท 

ต่อครั้ง หากในเดือนใด กรรมการ อนุกรรมการ และคณะ 

ท�างานชุดใด มีการประชุมเกินกว่า 1 ครั้ง คงให้ได้รับเบี้ย

ประชุมคนละ 10,000 บาทเท่านั้น

 3. คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)  

ให้ได้รบัค่าตอบแทนเป็นรายเดอืนเท่ากบั เบีย้ประชมุกรรมการ 

บริษัทฯ โดยที่ในเดือนใดไม่มีการประชุมคงให้ได้รับค่า

ตอบแทนด้วย

 4. ให้คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้รบัเงนิรางวลัประจ�าปี 

(Bonus) โดยค�านวณจากอตัราร้อยละ 0.2 ของก�าไรสทุธก่ิอน

ผลก�าไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

จากงบการเงินรวม ทั้งนี้ ในวงเงินรวมไม่เกิน 30 ล้านบาท 

และให้ใช้อตัราดงักล่าวส�าหรบัการค�านวณเงนิรางวลัประจ�าปี 

ในปีต่อๆ ไป

 ส�าหรับช่วงวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 ถึงวันที่ 31 

ธันวาคม 2556 ให้ประธานกรรมการตรวจสอบได้รับค่า

ตอบแทนสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละยี่สิบห้า

ตารางแสดงค่าตอบแทนส�าหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ ในปี 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 

หน่วย : ล้านบาท

คณะกรรมการ จ�านวน (ราย) ค่าตอบแทนรวมเบี้ยประชุม
และเงินรางวัลประจ�าปี 

คณะกรรมการบริษัท 21 21.341)

คณะกรรมการตรวจสอบ 2) 3 1.09

คณะกรรมการอื่นๆ 14 0.79

เจ้าหน้าที่บริหาร 13 70.18

หมายเหตุ :  1) ค่าตอบแทนรวมเบี้ยประชุม ส�าหรับคณะกรรมการบริษัทฯ ค่าเบี้ยประชุมส�าหรับคณะกรรมการชุดย่อย และเงินรางวัล 
   ประจ�าปี 2555 (ไม่รวมค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ) 
  2) ค่าตอบแทนส�าหรับกรรมการตรวจสอบ

โครงสร้างการจัดการ

รายงานประจ�าปี	255662



ตารางแสดงผลตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ประจ�าปี 2556

รายชื่อและต�าแหน่งของคณะกรรมการบริษัทฯ

ค่าตอบแทนรวม
เบี้ยประชุม

คณะกรรมการ
บริษัทฯ (บาท)

เบี้ยประชุม
กรรมการชุดย่อย

(บาท)
เงินรางวัลประจ�าปี 

(โบนัส) จาก
ผลประกอบการ
ปี 2555 (บาท)

รวม
ผลตอบแทน 

(บาท)ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ (บาท)

1. นายอ�าพน กิตติอ�าพน
 

	ประธานกรรมการบริษัทฯ
	กรรมการอิสระ
	ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการจัดตั้ง
การบินไทยสมายล์เป็นบริษัทย่อย

1,050,000.00 70,000.00 506,822.08 1,626,822.08

2. นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม 	รองประธานกรรมการบริษัทฯ
 กรรมการบริหาร
 ประธานกรรมการประเมินผลการด�าเนินการ
ปฏิบัติงานของผู้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 
ผู้อ�านวยการใหญ่

	ประธานกรรมการการสรรหาก�าหนด
 ค่าตอบแทนและพัฒนาบุคลากร

971,250.00 80,000.00 436,614.76 1,487,864.76

3. นายคณิศ แสงสุพรรณ 	กรรมการบริษัท
	กรรมการอิสระ
	ประธานกรรมการบริหาร
	กรรมการประเมินผลการด�าเนินการปฏิบัติงาน
ของผู้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่

	กรรมการพัฒนารายได้และควบคุมค่าใช้จ่าย
	อนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการจัดตั้ง
การบินไทยสมายล์เป็นบริษัทย่อย

	กรรมการสรรหาก�าหนดค่าตอบแทนและพัฒนา
บุคลากร

	รองประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงราคา
น�้ามัน

960,000.00 340,000.00 405,457.66 1,705,457.66

โครงสร้างการจัดการ
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รายชื่อและต�าแหน่งของคณะกรรมการบริษัทฯ

ค่าตอบแทนรวม
เบี้ยประชุม

คณะกรรมการ
บริษัทฯ (บาท)

เบี้ยประชุม
กรรมการชุดย่อย

(บาท)
เงินรางวัลประจ�าปี 

(โบนัส) จาก
ผลประกอบการ
ปี 2555 (บาท)

รวม
ผลตอบแทน 

(บาท)ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ (บาท)

4. นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี 	กรรมการบริษัทฯ
	กรรมการอิสระ
	กรรมการตรวจสอบ
	กรรมการประเมินผลการด�าเนินการปฏิบัติงาน
ของผู้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ 

	กรรมการส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม

870,000.00 80,000.00

360,000.00

405,457.66 1,715,457.66

5. นายธีรศักดิ์ สุวรรณยศ 	กรรมการบริษัทฯ
	กรรมการบริหาร
	ประธานกรรมการบริหารเงินสดคงเหลือและ
บริหารอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

	ประธานกรรมการด้านพัฒนารายได้และควบคุม
ค่าใช้จ่าย

	อนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการจัดตั้งการบิน
 ไทยสมายล์เป็นบริษัทย่อย
	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
	กรรมการธรรมาภิบาล
	ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงราคา
น�้ามัน

960,000.00 400,000.00 405,457.66 1,765,457.66

6. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง 	กรรมการบริษัทฯ
	กรรมการอิสระ
	ประธานกรรมการเพื่อก�ากับดูแลนโยบายด้าน
 การซ่อมบ�ารุงและการปฏิบัติการ
	กรรมการบริหารความเสี่ยง

561,666.67 80,000.00 - 641,666.67

โครงสร้างการจัดการ

รายงานประจ�าปี	2556
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รายชื่อและต�าแหน่งของคณะกรรมการบริษัทฯ

ค่าตอบแทนรวม
เบี้ยประชุม

คณะกรรมการ
บริษัทฯ (บาท)

เบี้ยประชุม
กรรมการชุดย่อย

(บาท)
เงินรางวัลประจ�าปี 

(โบนัส) จาก
ผลประกอบการ
ปี 2555 (บาท)

รวม
ผลตอบแทน 

(บาท)ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ (บาท)

7. นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ  กรรมการบริษัทฯ
	กรรมการอิสระ
 กรรมการตรวจสอบ
 กรรมการพิจารณาก�ากับดูแลรูปคดีที่มีความ
ส�าคัญต่อบริษัทฯ

 กรรมการธรรมาภิบาล
 กรรมการด้านกฎหมาย
 กรรมการส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม 

930,000.00 190,000.00

360,000.00

405,457.66 1,885,457.66

8. พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล  กรรมการบริษัทฯ
	กรรมการอิสระ
 กรรมการธรรมาภิบาล
 รองประธานกรรมการสรรหาก�าหนด
 ค่าตอบแทนและพัฒนาบุคลากร
 กรรมการประเมินผลการด�าเนินการปฏิบัติงาน
ของผู้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่

	กรรมการเพื่อก�ากับดูแลนโยบายด้านการซ่อม
บ�ารุงและการปฏิบัติการ

630,000.00 20,000.00 405,457.66 1,055,457.66

9. นายสุธรรม ศิริทิพย์สาคร  กรรมการบริษัทฯ
	กรรมการอิสระ
 กรรมการบริหาร
 กรรมการด้านพฒันารายได้และควบคมุค่าใช้จ่าย
 อนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการจัดตั้ง
การบินไทยสมายล์เป็นบริษัทย่อย

 กรรมการสรรหาก�าหนด
 ค่าตอบแทนและพัฒนาบุคลากร

870,000.00 230,000.00 54,282.58 1,154,282.58

โครงสร้างการจัดการ

บริษัท	การบินไทย	จ�ากัด	(มหาชน)
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รายชื่อและต�าแหน่งของคณะกรรมการบริษัทฯ

ค่าตอบแทนรวม
เบี้ยประชุม

คณะกรรมการ
บริษัทฯ (บาท)

เบี้ยประชุม
กรรมการชุดย่อย

(บาท)
เงินรางวัลประจ�าปี 

(โบนัส) จาก
ผลประกอบการ
ปี 2555 (บาท)

รวม
ผลตอบแทน 

(บาท)ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ (บาท)

10. พลอากาศเอก ม.ล. สุปรีชา กมลาศน์  กรรมการบริษัทฯ
	กรรมการอิสระ
 กรรมการบริหาร
 กรรมการด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคลและ
โครงสร้างองค์กร

 กรรมการเพื่อก�ากับดูแลนโยบายด้านการซ่อม
บ�ารุงและการปฏิบัติการ

 กรรมการบริหารความเสี่ยง
 รักษาการแทนประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์

960,000.00 230,000.00 405,457.66 1,595,457.66

11. พลต�ารวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว  กรรมการบริษัทฯ
	กรรมการอิสระ
 กรรมการเพื่อก�ากับดูแลนโยบายด้านการซ่อม
บ�ารุงและการปฏิบัติการ

 ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
 กรรมการส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม 

872,580.65 30,000.00 - 902,580.65

12. นายสรจักร เกษมสุวรรณ  กรรมการบริษัทฯ
 กรรมการบริหาร
 กรรมการกิจการสัมพันธ์

560,000.00 140,000.00 54,282.58 754,282.58

13. พลต�ารวจเอก พงศพัศ พงษ์เจริญ  อดีตกรรมการบริษัทฯ 54,193.55 - 54,282.58 108,476.13

โครงสร้างการจัดการ

รายงานประจ�าปี	2556
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รายชื่อและต�าแหน่งของคณะกรรมการบริษัทฯ

ค่าตอบแทนรวม
เบี้ยประชุม

คณะกรรมการ
บริษัทฯ (บาท)

เบี้ยประชุม
กรรมการชุดย่อย

(บาท)
เงินรางวัลประจ�าปี 

(โบนัส) จาก
ผลประกอบการ
ปี 2555 (บาท)

รวม
ผลตอบแทน 

(บาท)ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ (บาท)

14. นายอภิพร ภาษวัธน์  อดีตกรรมการบริษัทฯ
 อดีตกรรมการบริหาร
 อดีตกรรมการประเมินผลการด�าเนินการ 
ปฏิบัติงานของผู้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 
ผู้อ�านวยการใหญ่ 

 อดีตกรรมการส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม 
 อดีตอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการจัดตั้ง
การบินไทยสมายล์เป็นบริษัทย่อย

 อดีตกรรมการสรรหาก�าหนดค่าตอบแทนและ
พัฒนาบุคลากร

310,000.00 130,000.00 405,457.66 845,457.66

15. พลต�ารวจเอก วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี  อดีตกรรมการบริษัทฯ
 อดีตกรรมการบริหาร
 อดีตประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
 อดีตกรรมการส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม 

662,580.65 90,000.00 - 752,580.65

16. นายศิลปชัย จารุเกษมรัตนะ  อดีตกรรมการบริษัทฯ
 อดีตกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและ
โครงสร้างองค์กร

 อดีตกรรมการบริหารความเสี่ยง
 อดีตประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์
 อดีตกรรมการธรรมาภิบาล

770,000.00 180,000.00 384,409.31 1,334,409.31

โครงสร้างการจัดการ

บริษัท	การบินไทย	จ�ากัด	(มหาชน)
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รายชื่อและต�าแหน่งของคณะกรรมการบริษัทฯ

ค่าตอบแทนรวม
เบี้ยประชุม

คณะกรรมการ
บริษัทฯ (บาท)

เบี้ยประชุม
กรรมการชุดย่อย

(บาท)
เงินรางวัลประจ�าปี 

(โบนัส) จาก
ผลประกอบการ
ปี 2555 (บาท)

รวม
ผลตอบแทน 

(บาท)ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ (บาท)

17. นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์  อดีตรองประธานกรรมการบริษัทฯ
 อดีตประธานกรรมการตรวจสอบ
 อดีตประธานกรรมการพิจารณาก�ากับดูแลรูปคดี
ที่มีความส�าคัญต่อบริษัทฯ

 อดีตประธานกรรมการด้านกฎหมาย

869,583.33 160,000.00

366,250.00

456,139.87 1,851,973.20

18. นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์  อดีตกรรมการบริษัทฯ - - 190,542.94 190,542.94

19. นายวรเดช หาญประเสริฐ  อดีตกรรมการบริษัทฯ - - 405,457.66 405,457.66

20. พลต�ารวจเอก เพรียวพันธ์ ดามาพงศ์  อดีตกรรมการบริษัทฯ - - 321,956.65 321,956.65

21. นายประดิษฐ สินธวณรงค์  อดีตกรรมการบริษัทฯ - - 329,018.92 329,018.92

หมายเหตุ : อดีตประธานกรรมการ อดีตรองประธานกรรมการ และอดีตกรรมการ หมายถึง กรรมการบริษัทฯ ที่พ้นวาระก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2556

โครงสร้างการจัดการ

รายงานประจ�าปี	2556
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ค่าตอบแทนอื่นๆ
 สิทธิประโยชน์ด้านบัตรโดยสาร 
 คณะกรรมการบริษัทฯ

 ตามระเบยีบบรษิทัฯ ว่าด้วยการให้สทิธปิระโยชน์ด้าน

บัตรโดยสารแก่กรรมการบริษัทฯ และอดีตกรรมการบริษัทฯ  

พ.ศ. 2554 ก�าหนดให้กรรมการบริษัทฯ ได้รับสิทธิประโยชน์

ด้านบัตรโดยสารให้เปล่า ไป-กลับ ในเส้นทางต่างประเทศ  

10 ใบต่อปี ในประเทศ 10 ใบต่อปีในชั้นธุรกิจ ซึ่งลดลง 

จากเดมิทีเ่คยให้สทิธปิระโยชน์ในชัน้สงูสดุ (First Class) ทัง้นี้ 

หากมีที่นั่งว่างในชั้นสูงสุดสามารถเดินทางในชั้นดังกล่าวได้ 

โดยให้น�าสิทธิประโยชน์ดังกล่าวไปใช้ตามความเหมาะสม 

โดยกรรมการจะได้รับสิทธินี้ในขณะด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 

บริษัทฯ เท่านั้น 

 เจ้าหน้าที่บริหาร

 เจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทรวมทั้งคู่สมรสและบุตร 

จะได้รับบัตรโดยสารแบบส�ารองที่นั่งได้ตามระเบียบบริษัทฯ  

ที่ก�าหนด

  กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 

 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2535 ซึ่งภายใต้การก�ากับดูแลของ

คณะกรรมการกองทนุส�ารองเลีย้งชพี บรษิทัฯ จ่ายเงนิสมทบ 

เข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 9 ของเงินเดือนค่าจ้างส�าหรับ

พนักงานที่มีอายุงานไม่เกิน 20 ปี และในอัตราร้อยละ 

10 ของเงินเดือนค่าจ้างส�าหรับพนักงานที่มีอายุงาน 20 ปี 

ขึ้นไป โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตราไม่ต�่ากว่าร้อยละ 

2 ของเงินเดือนค่าจ้าง แต่ไม่เกินอัตราที่บริษัทฯ จ่ายสมทบ 

  กองทุนบ�าเหนจ็พนกังาน 

 บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนบ�าเหน็จพนักงาน บริษัท 

การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) โดยจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน 

ในอัตราร้อยละ10 ของเงินเดือนค่าจ้าง ในกรณีที่เงินใน

กองทุนต�่ากว่าภาระผูกพัน ณ วันสิ้นงวดบัญชี บริษัทฯ 

จะจ่ายเงินสมทบเพิ่มเติมให้เต็มตามภาระผูกพัน 

 พนักงานที่อยู่ในกองทุนบ�าเหน็จ จะต้องมีอายุงาน 

ไม่ต�่ากว่า 3 ปี จึงจะมีสิทธิได้รับเงินบ�าเหน็จตามอายุงาน 

เมือ่พ้นสภาพจากการเป็นพนกังานทีม่สีทิธไิด้รบัเงนิบ�าเหนจ็

ตามระเบียบบริษัท ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2535 ที่บริษัทฯ 

ได้ด�าเนินการจัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพแล้ว พนักงาน 

ที่เข้าท�างานหลังจากนี้จะสามารถเข้าเป็นสมาชิกกองทุน

ส�ารองเลี้ยงชีพได้อย่างเดียว และไม่สามารถเข้าเป็นสมาชิก

กองทุนบ�าเหน็จพนักงาน กองทุนบ�าเหน็จพนักงานจึงไม่มี

สมาชิกเพิ่มตั้งแต่วันเริ่มจัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพและเงินบ�าเหน็จที่ให้แก่เจ้าหน้าที่บริหารในปี 2556 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556

หน่วย : ล้านบาท
จ�านวน (ราย) จ�านวนเงิน (ล้านบาท)

เจ้าหน้าที่บริหาร 13 3.27

หมายเหตุ :  เจ้าหน้าที่บริหารจ�านวน 13 รายรวมเจ้าหน้าทีบ่ริหารที่เกษียณอายุและลาออกก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2556

 บุคลากร

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีพนักงาน 

จ�านวน 25,323 คน โดยทั่วไป พนักงานของบริษัทฯ จะ

สิ้นสุดสภาพการเป็นพนักงานเมื่อสิ้นสุดรอบปีงบประมาณ 

ของทางการ (วันที่ 30 กันยายน) ที่พนักงานนั้นมีอายุ 

ครบ 60 ปีบริบูรณ์ บริษัทมีข้อจ�ากัดตามแนวปฏิบัติภายใน 

บางประการเกี่ยวกับมาตรการที่จะน�ามาใช้ในการด�าเนินการ 

ลดจ�านวนพนกังานเพือ่การเพิม่ประสทิธภิาพในการด�าเนนิงาน 

หรอืลดต้นทนุ ทัง้นี ้แนวปฏบิตัภิายในของบรษิทัฯ ได้ก�าหนด

ให้สอดคล้องกับกฎหมายแรงงานของประเทศไทย ซึ่งมี

บทบัญญัติเกี่ยวกับการจ้างแรงงานและการเลิกจ้างพนักงาน 

ตลอดจนการเกษียณอายุการท�างาน

โครงสร้างการจัดการ

บริษัท	การบินไทย	จ�ากัด	(มหาชน) 69



ตารางแสดงจ�านวนพนักงานแยกตามสถานที่ปฏิบัติงานและหน้าที่ ณ วันที่ที่แสดงไว้

จ�านวนพนักงาน (คน)

ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554

จ�านวนพนักงานทั้งหมด 25,323 25,412 25,856

แบ่งตามสถานที่ปฏิบัติงาน 

 กรุงเทพฯ 22,172 22,209 22,567

 สถานที่อื่นในประเทศไทย 1,588 1,607 1,642

 ต่างประเทศ 1,563 1,596 1,647

แบ่งตามหน้าที่

 ลูกเรือบนเที่ยวบิน

 - นักบิน 1,279 1,252 1,433

 - พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 6,187 6,094 6,186

 ฝ่ายช่าง 4,371 4,336 4,401

 สายการพาณิชย์ 1,763 1,801 1,850

 หน่วยธุรกิจการบริการภาคพื้น 177 5,366 5,333

 ฝ่ายบริการลูกค้าภาคพื้น 2,644 - 3,108

 ฝ่ายบริการลานจอดและอุปกรณ์ภาคพื้น 2,132 - 2,225

 ฝ่ายครัวการบิน 1,884 1,926 1,956

 ฝ่ายการพาณิชย์สินค้าและไปรษณียภัณฑ์ 1,617 1,645 1,679

 ฝ่ายอื่นๆ 3,269 2,992 3,018

ตารางแสดงผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินที่จ่ายให้แก่พนักงานตามปีหรือรอบระยะเวลาที่แสดงไว้

หน่วย : ล้านบาท

ผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินแก่พนักงาน
จ�านวนพนักงาน (คน)

ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554

พนักงานทั่วไป 22,548 21,619 21,841

นักบิน 6,098 8,627 5,624

พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 8,985 5,735 8,591

รวม 37,631 35,981 36,056

โครงสร้างการจัดการ

รายงานประจ�าปี	255670



 นโยบายการพัฒนาพนกังาน
 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพนกังาน

หน่วย : ล้านบาท
ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554

รายจ่ายในการพัฒนาพนักงานทั่วไป 93 98 90

รายจ่ายในการพัฒนานักบิน 438 455 659

รายจ่ายในการพัฒนาพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 4 8 14

รวม 535 561 763

 แนวทางด้านแรงงานสัมพันธ์ของบริษัทฯ

 บริษัทฯ มุ ่งมั่นที่จะส่งเสริมาแรงงานสัมพันธ์ที่ดี

ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ

บรหิารจดัการให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของพระราชบญัญตัิ

แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.2543 โดยบริษัทฯ ใช้ระบบ

การปรึกษาหารือร่วมกันในรูปแบบของคณะกรรมการกิจการ

สมัพนัธ์ โดยมกีารตัง้คณะกรรมการขึน้ตามทีก่ฎหมายก�าหนด 

และให้มีการประชุมร่วมกันอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง 

โดยมีอ�านาจหน้าที่ในการพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการ

ปรบัปรงุประสทิธภิาพในการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ ตลอดจน 

ส่งเสริมและพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ หาทางปรองดองและ

ระงบัข้อขดัแย้งในบรษิทัฯ พจิารณาปรบัปรงุระเบยีบข้อบงัคบั 

ในการท�างาน อันเป็นประโยชน์ต่อนายจ้าง ลูกจ้าง และ

บริษัทฯ ร่วมกันปรึกษาหารือเพื่อแก้ไขปัญหาตามค�าร้อง

ทุกข์ของลูกจ้าง หรือสหภาพแรงงานฯ รวมถึงการร้องทุกข์ 

ที่เกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย ตลอดจนปรึกษาหารือเพื่อ 

พิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้าง เป็นต้น ซึ่งจากการประชุม 

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ที่ผ่านมา แม้ว่าจะมีการยื่น 

ข้อเรียกร้องตามกฎหมายบ้างก็ตาม แต่ก็สามารถเจรจา 

ท�าความเข้าใจและตกลงกนัได้ด้วยดเีสมอมาตามกระบวนการ 

และขั้นตอนที่กฎหมายก�าหนด อีกทั้ง บริษัทฯ ได้ให้ความ 

ร่วมมือให้การสนับสนุนในกิจกรรมต่างๆ ของลูกจ้างอย่าง

ต่อเนื่องเสมอมา

 แนวทางด้านการคุ้มครองแรงงาน

 บรษิทัฯ เหน็ถงึความส�าคญัและค�านงึถงึความปลอดภยั 

อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างานของพนักงาน 

เนื่องจากลักษณะงานที่มีความแตกต่างกันในแต่ละสายงาน 

จึงจัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ 

สิ่งแวดล้อมในการท�างาน โดยมีการคัดสรรจากฝ่ายบริหาร

และฝ่ายลกูจ้างหน่วยต่างๆ ของบรษิทัฯ ร่วมกนัเป็นกรรมการ 

เพื่อพิจารณาหาแนวทางและด�าเนินการให้ถูกต้องตามที่ 

กฎหมายก�าหนด รวมถงึ ร่วมกนัตรวจสอบและจดัหาอปุกรณ์ 

เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไป 

ด้วยความสะดวก รวดเร็ว และมีความปลอดภัยสูงสุด เพื่อ 

ลดการเกดิอบุตัเิหต ุหรอืภยัอนัตรายทีเ่กดิขึน้ได้กบัพนกังาน

ของบริษัทฯ อีกทั้ง มีการรณรงค์ให้พนักงานได้ทราบถึง

กระบวนการทีบ่รษิทัฯ ได้ด�าเนนิการให้ความคุม้ครองแรงงาน 

และดูแลให้การรักษาพยาบาลกับพนักงาน ตามที่กฎหมาย

ก�าหนดไว้ ทั้งนี้ โดยค�านึงถึงประโยชน์และความส�าคัญของ

ทรัพยากรบุคคลเป็นส�าคัญ

โครงสร้างการจัดการ
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การบินไทย
การเดินทางที่เปี่ยมไปด้วย
รอยยิ้มและ
เสน่ห์ความเป็นไทย





การก�ากับ
ดูแลกิจการ

รายงานคณะกรรมการธรรมาภิบาล
 บรษิทั การบนิไทย จ�ากดั (มหาชน) ได้ให้ความส�าคญั

กบัหลกัธรรมาภบิาลเป็นอย่างมาก เนือ่งจากเลง็เหน็ว่า ระบบ

ธรรมาภิบาลเป็นระบบที่มีกระบวนการจัดการโครงสร้างทาง

ธุรกิจในเรื่องภาวะผู้น�า และการบริหารจัดการองค์กรอย่าง

โปร่งใส เป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้ ดังนั้น บริษัทฯ 

จึงด�าเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาลและหลักการก�ากับ

ดูแลกิจการที่ดี ซึ่งมีการปรับปรุงพัฒนาตามหลักเกณฑ์ของ

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสรมิสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

 คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการ

ธรรมาภิบาลของบริษัทฯ ท�าหน้าที่ก�ากับ ดูแลและติดตาม 

ผลการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งพิจารณา 

แนวโน้มและความเคลือ่นไหวถงึแนวปฏบิตัทิีด่ตีามหลกัเกณฑ์ 

ของ Asean CG Scorecard เพื่อน�าข้อมูลต่างๆ มา 

เปรียบเทียบ และปรับปรุงนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

ของบริษัทฯ ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ยอมรับในระดับ

สากล

 นอกจากนี้ คณะกรรมการธรรมาภิบาลของบริษัทฯ 

ได้ตระหนักและเห็นถึงคุณค่าของระบบธรรมาภิบาลว่าเป็น

สิ่งที่สามารถน�าพาองค์กรสู่ความมั่นคงและยั่งยืนได้ทั้งใน

ปัจจบุนัและในอนาคต จงึมกีารให้ความรู ้ความเข้าใจ ด้วยการ

ปลกูจติส�านกึในเรือ่งธรรมาภบิาลกบัผูป้ฏบิตังิานในทกุระดบั 

เพือ่เป็นการพฒันาและเพิม่ศกัยภาพในการด�าเนนิงาน ทัง้ยงั

ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ด้าน ธรรมาภิบาลและ

วัฒนธรรมองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่น 

ความไว้วางใจ ความรัก และความผูกพันให้เกิดขึ้นในองค์กร 

 การด�าเนินธุรกิจตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี  

ส่งผลให้บรษิทัฯ ได้รบัการจดัอนัดบัด้านการก�ากบัดแูลกจิการ 

ในภาพรวมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

(IOD) ในระดับ “ดีเลิศ” เป็นเวลา 2 ปีติดต่อกัน ซึ่งเป็น 

การสะท้อนให้เหน็ถงึเจตนารมณ์อนัแน่วแน่ของคณะกรรมการ 

บรษิทัฯ ฝ่ายบรหิาร และพนกังานในการยดึถอืและปฏบิตัติาม

หลักธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด

พลต�ารวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว

ประธานกรรมการธรรมาภิบาลของบริษัทฯ

3 กุมภาพันธ์ 2557

รายงานประจ�าปี	255674



การปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการ
ที่ดี
 บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) เป็นรัฐวิสาหกิจ 

ที่ใหญ่เป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ ธุรกิจของบริษัทฯ  

นบัเป็นกลไกหนึง่ที่ใช้ในการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิของประเทศ 

เป็นที่ทราบกันดีว่า การด�าเนินธุรกิจที่ยึดมั่นในหลักธรรมา 

ภิบาล และหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี พร้อมทั้งมีความ

รับผิดชอบต่อสังคม เป็นวิถีทางที่จะท�าให้ธุรกิจเป็นที่ยอมรับ 

และได้รับความเชื่อมั่นในสังคม ดังนั้น บริษัทฯ จึงยึดมั่น 

ในหลักธรรมาภิบาล และหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

ที่ก�าหนดในตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งยังมีแนวปฏิบัติที่ดี 

ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย

 คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับหลักการ 

ก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยตระหนักถึงความส�าคัญของ

กระบวนการในการจัดการ ควบคุมดูแล และตรวจสอบ

โครงสร้างธุรกิจที่ชัดเจน ด้วยความรอบคอบรัดกุม ซึ่งเป็น

ส่วนส�าคัญที่นักลงทุน ผู ้ถือหุ ้นทั้งชาวไทยและชาวต่าง

ประเทศจะตัดสินใจในการเลือกลงทุนในบริษัทนั้นๆ หรือไม่ 

ดังนั้น บริษัทฯ จึงปรับเปลี่ยนด้านการบริหารจัดการองค์กร

เป็นแบบบูรณาการด้วยการพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบ

ทรัพยากรบุคคล ระบบการเงินและการบัญชี ให้มีความทัน

สมัย สามารถรายงานผลได้อย่างรวดเร็ว เพื่อเพิ่มขีดความ

สามารถในการแข่งขัน โดยมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์สูงสุด

ให้แก่ลูกค้า ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

 จากผลการด�าเนินการตามหลักธรรมาภิบาลและ 

หลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีท�าให้บรษิทัฯ ได้รบัการประเมนิ

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ใน 

ระดับ “ดีมาก” อย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ ปี 2549 ติดต่อกัน

เป็นเวลา 6 ปี และในระดับ “ดีเลิศ” ต่อเนื่องจากปี 2555 

รวมระยะเวลา 2 ปี 

นโยบายเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
 บริษัทฯ ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความส�าคัญของ

หลกัธรรมาภบิาลและหลกัการก�ากบักจิการทีด่ ีดงันัน้ บรษิทัฯ 

จึงปลูกฝังหลักการดังกล่าวในส�านึกและพฤติกรรมของ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน เพื่อให้การ

ด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและ

ยั่งยืน 

 กรอบนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ
 คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายให้ความส�าคัญ 

ต่อการด�าเนินงานตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดย 

ยึดหลักธรรมาภิบาลสากล เป็นแนวทางในการด�าเนินงาน  

จึงก�าหนดกรอบนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ ซึ่งครอบคลุม

องค์ประกอบที่ส�าคัญ 4 ด้าน ได้แก่

 ด้าน รัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม

 	มุ่งมั่น รักษาและส่งเสริม คุณภาพสิ่งแวดล้อมอัน

เกิดจากการด�าเนินงานขององค์กร

 	กระตุ้น ส่งเสริม เน้นย�้าให้ทุกหน่วยงานในองค์กร 

ด�าเนินงานโดยค�านึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อ 

ประโยชน์ส่วนรวม ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม สังคมและชุมชน

 	มุ่งมั่น สร้างสรรค์ ส่งเสริม สนับสนุน และบริหาร

จัดการด้วยความรับผิดชอบต่อ สิ่งแวดล้อม สังคม ชุมชน  

ตามหลักกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

 ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย

 	มุ่งเน้นการให้บริการทุกระดับด้วยความประทับใจ 

ผูร้บับรกิาร/ผูม้ส่ีวนได้เสยี ได้รบัการอ�านวยความสะดวก และ

ได้รับการตอบสนองตามต้องการ

 	สร้างกระบวนการรบัฟังความคดิเหน็ของผูร้บับรกิาร 

และผู้มีส่วนได้เสียผ่านช่องทางต่างๆ 

 	ส่งเสริม สนับสนุน แนวทางใหม่ๆ ตลอดจนการ 

น�าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการให้

บริการเพื่อความสะดวกและทันสมัย

 	ส่งเสริมการให้บริการ โดยยึดหลักความพึงพอใจ

ของผู้รับบริการ แสดงความรับผิดชอบต่อความเสียหาย 

 	ทีเ่กดิขึน้อย่างเป็นธรรม อนัเนือ่งมาจากการบรกิาร

ที่ผิดพลาด หรือไม่เป็นไปตามสัญญาหรือข้อตกลง

 	มุ่งมั่นที่จะเปิดโอกาสในการแข่งขันการให้บริการ

อย่างเป็นธรรมและเสมอภาค

 ด้านองค์กร

 	สร้างระบบการก�ากับดูแลและป้องกันมิให้เกิดการ 

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในการด�าเนินงาน และทบทวน 

ระบบการก�ากับดูแลขององค์กรอย่างสม�่าเสมอ

การก�ากับดูแลกิจการ

พลต�ารวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว

ประธานกรรมการธรรมาภิบาลของบริษัทฯ

3 กุมภาพันธ์ 2557
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 	ส่งเสริม ปลูกฝัง และกระตุ้น สร้างบรรยากาศให้

ตระหนกัถงึความเสีย่งต่อการผดิจรยิธรรม จนเป็นวฒันธรรม

องค์กรโดยเน้นย�้าถึงผลกระทบที่เกิดจากการด�าเนินงานที่ 

ไม่สอดคล้องกับหลักคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล

 	สร้างกระบวนการป้องกันและรับมือกับเหตุการณ์ที่

คาดไม่ถึง เช่น กรณีที่ผลิตภัณฑ์ บริการ และการปฏิบัติการ

มผีลกระทบในเชงิลบต่อสงัคม รวมถงึการคาดการณ์ล่วงหน้า 

ถงึความกงัวลของสาธารณะทีม่ผีลต่อผลติภณัฑ์ บรกิาร และ

การปฏิบัติการ

 	ให้ความส�าคัญต่อความถูกต้องและความชัดเจน

ของข้อมูลที่เผยแพร่สู่สาธารณชน โดยปรับปรุงพัฒนาระบบ

การจัดการฐานข้อมูลให้ถูกต้อง ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา และ 

เน้นย�้าให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

 	ส่งเสรมิและจดัให้มรีะบบบรหิารความเสีย่ง ทีเ่กีย่วกบั 

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ความถูกต้อง

ของรายงานและการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

ภายใต้การก�ากับดูแลและควบคุมภายในที่ดี

 ด้านผู้ปฏิบัติงาน

 	ให้ความส�าคัญ สนับสนุน ผลักดัน การพัฒนา 

ทรพัยากรบคุคล การสร้างความผกูพนัองค์กร และการสบืทอด 

ต�าแหน่งอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

 	มุ่งมั่นที่จะสร้างบรรยากาศในการท�างานที่ดึงดูด

และรักษาพนักงานที่มีคุณภาพ พร้อมจัดให้มีการพัฒนา 

ความสามารถและทักษะที่จ�าเป็น เพื่อให้พนักงานพัฒนา

ศักยภาพ และสามารถท�างานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 	ส่งเสริม สนับสนุน จัดให้มีระบบการแลกเปลี่ยน 

เรียนรู้ ประสบการณ์ และความรู้ในการปฏิบัติงานทุกระดับ 

เพื่อยกระดับมาตรฐานในการปฏิบัติงาน

 	เคารพในสิทธิส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่/พนักงาน 

หลีกเลี่ยงการน�าเอาข้อมูล หรือเรื่องราวของเจ้าหน้าที่/

พนักงาน ทั้งในเรื่องที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานและเรื่อง 

ส่วนตวัไปเปิดเผย หรอืวพิากษ์วจิารณ์ในลกัษณะทีจ่ะก่อให้เกดิ 

ความเสียหายแก่เจ้าหน้าที่/พนักงาน หรือภาพลักษณ์โดย

ส่วนรวมขององค์กร

 	ก�ากบัดแูลให้พนกังานปฏบิตัหิน้าทีด้่วยความซือ่สตัย์

สุจริต โปร่งใส เพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร และไม่ 

ด�าเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 	ให้ความส�าคัญและความเป็นธรรมกับพนักงาน 

ทุกระดับ จัดให้มีกระบวนการรับข้อร้องเรียนจากพนักงาน

อย่างเป็นระบบ ในเรื่องการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมของผู้บังคับ

บัญชา

 หลักบรรษัทภิบาลของการบินไทย
 การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรในระยะยาว

 ส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู ้ปฏิบัติงานมีวิสัยทัศน์และ

ตระหนักถึงความส�าคัญในการเพิ่มขีดความสามารถใน 

การแข่งขันในทุกด้าน ซึ่งเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่

องค์กรในระยะยาว ตลอดจนจัดให้มีคณะกรรมการต่างๆ 

ตามหลักธรรมาภิบาล และผู้บริหารต้องปฏิบัติตามนโยบาย

ว่าด้วยการสรรหา แต่งตั้ง โยกย้าย และพิจารณาความดี 

ความชอบด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม

 ความโปร่งใส

 ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญทั้งข้อมูลด้าน 

การเงินและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของ 

บริษัทฯ ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม และผ่านช่องทาง 

ที่ผู ้เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก และจัดให้มี 

หน่วยงานประชาสัมพันธ์ และหน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

ท�าหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทั่วไปเกี่ยวกับบริษัทฯ 

ให้สาธารณชนได้รับทราบ อีกทั้งผู้ปฏิบัติงานจะต้องไม่มี 

ผลประโยชน์ ส่วนตน ในการปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการ

ด�าเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์กบับรษิทัฯ ไม่ใช้ข้อมลูแสวงหาผลประโยชน์เพือ่

ตนเองหรือผู้อื่น ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานต้องไม่รับต�าแหน่ง

กรรมการหรือที่ปรึกษาให้แก่บริษัท หรือบุคคลใดๆ ซึ่งจะ 

ก่อหรอือาจก่อให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับรษิทัฯ 

รวมถึงการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของผู้ปฏิบัติงาน 

จะต้องอยู ่ภายใต้หลักเกณท์ที่คณะกรรมการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก�าหนด

 ความรับผิดชอบในหน้าที่ 

 ผู ้ปฏิบัติงานต้องอุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย 

ความรู้ และประสบการณ์อย่างเต็มความสามารถ โดยให้ 

ความส�าคัญต่อการตอบสนองความต้องการของผู้ถือหุ ้น 

ลูกค้า คู่ค้า และพนักงาน โดยใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติ 

หน้าที่อย่างเป็นอิสระด้วยความสุจริตและเป็นธรรมตลอดจน 

หลีกเลี่ยงการกระท�าใดๆ อันเป็นการขัดแย้งกับผลประโยชน์ 

การก�ากับดูแลกิจการ

รายงานประจ�าปี	255676



ของบริษัทฯ หรือเป็นการใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการ 

เป็นผูป้ฏบิตังิานของบรษิทัฯ เพือ่แสวงหาผลประโยชน์ส�าหรบั 

ตนเองหรือผู้อื่น ซึ่งผู้บริหารจะต้องส่งเสริมและปลูกฝังผู้ใต้ 

บังคับบัญชา ให้มีจิตส�านึกของความรับผิดชอบอย่างสูงใน

การปฏิบัติหน้าที่

 ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ 

 ผู้ปฏิบัติงานต้องตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความ

สามารถ และใช้ความระมัดระวังเยี่ยงผู ้มีความรู ้และ 

ประสบการณ์ พร้อมที่จะรับผิดชอบต่อผลการกระท�าของตน 

รวมถึงชี้แจงและอธิบายการตัดสินใจ และการกระท�าของตน 

ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บังคับบัญชา ผู้ถือหุ้น ลูกค้า 

คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ของบริษัทฯ ส่งเสริมและ 

ปลูกฝังให้ผู้ปฏิบัติงานมีจิตส�านึกความรับผิดชอบ

 ความเป็นธรรม

 ผู้ปฏิบัติงานต้องด�าเนินกิจการ และปฏิบัติหน้าที่ของ 

ตนเองด้วยความเป็นธรรม โดยการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

อย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ เนื่องจากความแตกต่าง 

ในด้านเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ หรือเหตุอื่นอัน 

ไม่เป็นธรรม รวมถงึประพฤตปิฏบิตัต่ิอคูแ่ข่งขนัทางการค้าให้ 

สอดคล้องกบัหลกัสากลภายใต้กรอบแห่งกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

ไม่ละเมิดความลับ หรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่ง 

ทางการค้าด้วยวิธีฉ้อฉล และจัดให้มีช่องทางให้พนักงาน

สามารถแจ้งเรื่องที่ผิดกฎหมายหรือผิดระเบียบของบริษัทฯ 

และดแูลให้ข้อร้องเรยีนได้รบัการตอบสนองภายในระยะเวลา

ที่เหมาะสม

สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
 บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาล หรือ 

หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งหลัก 

การปฏิบัติที่ดีเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อความเป็น 

องค์กรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส 

สร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจแก่ลูกค้า สร้างมูลค่า 

สงูสดุส�าหรบัผูถ้อืหุน้ และมุง่เน้นสร้างประโยชน์ให้กบัผูม้ส่ีวน

ได้เสียในทุกภาคส่วนอย่างเป็นธรรม 

 ในฐานะสายการบินแห่งชาติ บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจ

ด้วยความรบัผดิชอบต่อสงัคม ซึง่สอดคล้องกบัหลกัมาตรฐาน

สิ่งแวดล้อมสากล เพื่อลดมลพิษและผลกระทบต่างๆ อันเกิด 

จากการด�าเนินงาน และเพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 ที่บัญญัติให้มีประมวล

จริยธรรม บริษัทฯ ได้ก�าหนดแนวทางการปฏิบัติไว้เป็น 

ลายลักษณ์อักษรในคู่มือประมวลบรรษัทภิบาลและจริยธรรม 

เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ถือหลักปฏิบัติ 

ดังนี้

 ประเทศชาติ
 บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสสามารถ 

ตรวจสอบได้ ช่วยให้บริษัทฯ เติบโตอย่างยั่งยืนและเกิด 

ผลดีต่อประเทศชาติ โดยไม่กระท�าการใดๆ อันจะก่อให้เกิด 

ผลเสียต่อประเทศชาติ

 สังคมและส่วนรวม
 บรษิทัฯ ค�านงึถงึทรพัยากรธรรมชาต ิสิง่แวดล้อม และ

ประโยชน์ส่วนรวม โดยปลูกฝังให้เกิดจิตส�านึกรับผิดชอบต่อ 

“สังคมและส่วนรวม” รวมทั้งให้การสนับสนุน ส่งเสริม หรือ 

มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือชุมชน

ต่างๆ 

 ผู้ถือหุ้น
 บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีอย่าง

ต่อเนื่องและยั่งยืนให้แก่ “ผู้ถือหุ้น” และปฏิบัติต่อ “ผู้ถือหุ้น” 

ทุกรายด้วยความเสมอภาค

 ลูกค้า
 บริษัทฯ จะให้บริการที่มีคุณภาพ โดยใส่ใจในเรื่อง

ความปลอดภัย ความสะดวกสบาย และแสวงหาวิธีการที่

สามารถสนองความต้องการของ “ลกูค้า” อย่างมปีระสทิธภิาพ

และประสิทธิผล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจ

 คู่ค้า เจ้าหนี้ และลูกหนี้
 บริษัทฯ จะด�าเนินการให้ “คู่ค้า เจ้าหนี้ และลูกหนี้” 

มั่นใจได้ว่าจะได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม 

โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และการ 

ได้รบัผลตอบแทนทีเ่ป็นธรรมต่อทัง้สองฝ่าย รวมทัง้หลกีเลีย่ง

สถานการณ์ที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 ผู้ปฏิบัติงาน
 บรษิทัฯ ให้ความส�าคญักบั “ผูป้ฏบิตังิาน” ในทกุระดบั 

โดยจัดให้มีกระบวนการสรรหา และคัดเลือกบุคลากรที่ได้

มาตรฐาน ชัดเจน และโปร่งใส และมีการพัฒนาองค์ความรู้

ให้กบัผูป้ฏบิตังิานอย่างต่อเนือ่ง เพือ่โอกาสในความก้าวหน้า

การก�ากับดูแลกิจการ
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ภาวะผู้น�าและวิสัยทัศน์
 ภาวะผู ้น�า เป็นเรื่องส�าคัญต่อการบริหารองค์กร 

และการแข่งขันทางธุรกิจ หัวใจส�าคัญของการเป็นผู้น�าที่ดี 

คือ การสร้างความน่าเชื่อถือ และความไว้วางใจให้เกิดขึ้น 

ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ส่วนของวิสัยทัศน์ที่ดีของ 

ผู้น�านั้น ควรตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริง แต่มีความ

ท้าทายและสอดคล้องกับค่านิยมหลักขององค์กร ผู้น�าควร

ใช้วิสัยทัศน์เป็นเครื่องน�าทางในการตัดสินใจ เพื่อน�าพา 

องค์กรไปสู่ความส�าเร็จและยั่งยืน ด้วยการมุ่งเน้นประโยชน์ 

สูงสุดส�าหรับ ลูกค้า ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน 

รวมถึง พนักงานทุกระดับ และควรมีการสื่อสารให้เข้าใจถึง

ผลประโยชน์ส�าหรับกลุ่มต่างๆ เหล่านั้น

 คณะกรรมการบริษัทฯ มีการพัฒนาวิสัยทัศน์อย่าง

สม�่าเสมอ เพื่อน�ามาก�าหนดทิศทางขององค์กรว่าควรก้าว 

ไปในทิศทางใด ด้วยการพิจารณาค่านิยมและอุดมคติของ

องค์กรที่ยังมีประโยชน์และมีคุณค่า มีการหารือเกี่ยวกับ

แนวคิดต่างๆ กับผู้มีส่วนได้เสีย และน�าผลจากการหารือ 

มาใช้ในการพิจารณาเพื่อก�าหนดวิสัยทัศน์ให้สอดคล้องกับ

ความเป็นจริง ตลอดจนก�ากับดูแลให้การบริหารงานด�าเนิน

ตามแผนกลยทุธ์ โดยค�านงึถงึกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ข้อบงัคบั

ต่างๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อบริษัทฯ 

จริยธรรมธุรกิจ
 จริยธรรมทางธุรกิจ เป็นหนทางแห่งความส�าเร็จใน 

การด�าเนินธุรกิจ เพราะองค์กรจะได้รับการยอมรับและมี 

ความน่าเชื่อถือ ท�าให้ได้เปรียบในการแข่งขันและมีความ

มั่นคงในระยะยาว บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่จะด�าเนินธุรกิจ 

ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม โดยยึดมั่นในหลัก

จริยธรรมทางธุรกิจและหลักธรรมาภิบาลหรือหลักการก�ากับ

ดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้ให้พนักงานในทุกระดับปฏิบัติ

งานตาม “ประมวลบรรษัทภิบาลและจริยธรรมของบริษัท 

การบินไทย จ�ากัด (มหาชน)” ควบคู่ไปกับประกาศ ข้อบังคับ 

ค�าสั่ง ระเบียบ และวิธีปฏิบัติอื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน

ของบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตามหลักคุณธรรม

และจริยธรรม ผดุงไว้ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีควรค่าแก่ความ

ไว้วางใจ และเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อลูกค้าและประชาชน 

อันเป็นผลท�าให้ภาพลักษณ์ของบริษัทฯ เป็นที่ศรัทธาแก่

บุคคลโดยทั่วไป 

 นอกเหนือจากการด�าเนินธุรกิจเพื่อประโยชน์ของ 

ผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วนแล้ว บริษัทฯ ยังค�านึงถึงสังคม

และสิ่งแวดล้อมโดยรวม ด้วยการมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของ 

ผู้บริหาร พนักงาน เพื่อปลูกฝังจิตส�านึกการรับผิดชอบ 

ต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ ส่งเสริม

และสนับสนุนกิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อการ 

วางรากฐานและการขยายเครอืข่าย เพือ่การเจรญิเตบิโตอย่าง 

ยัง่ยนื อาท ิเชญิชวนให้พนกังาน บรจิาคเงนิหรอืสิง่ของเครือ่งใช้ 

เพือ่น�าไปช่วยเหลอืผูป้ระสบอทุกภยัในหลายพืน้ทีท่ัว่ประเทศ

โครงการปลกูชวีติให้แผ่นดนิ เนือ่งจากเลง็เหน็ถงึความส�าคญั

ของการอนุรักษ์ต้นน�้าล�าธารของผืนป่าในประเทศ

 บรษิทัฯ มหีลกัจรยิธรรม เพือ่ให้พนกังานยดึถอืปฏบิตัิ 

ดังนี้

 หลักจริยธรรม
 	ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย ให้การสนับสนุน 

และยดึมัน่ในระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรย์ิ ทรง

เป็นประมุข

 	ยึดมั่นในประโยชน์ของบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่ 

เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยไม่แสวงหาผลประโยชน์ 

เพื่อตนเองหรือผู้อื่น และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน

 	ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ยินยอมให้เกิด 

การทุจริตขึ้นในงานที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบ

 	ยึดมั่นในความถูกต้อง ไม่ยินยอมให้เกิดการ 

กระท�าที่ผิดกฎหมายขึ้นในงานที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบ

 	ยึดมั่นในความโปร่งใส ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 

ไม่ว่าในลักษณะใดๆ ในการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ร่วมงาน

ประชาชน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ของบริษัทฯ

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
 การแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ เป็นไปตามมติ

ที่ประชุมใหญ่สามัญผู ้ถือหุ ้น โดยผ่านการพิจารณาของ 

คณะกรรมการสรรหาก�าหนดค่าตอบแทน และพฒันาบคุลากร 

และกรรมการบริษัทฯ ตามล�าดับ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ 

และคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 

5 ท่าน แต่ไม่เกิน 15 ท่าน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีจ�านวน 15 ท่าน ประกอบด้วย

การก�ากับดูแลกิจการ
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 	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 14 ท่าน

 	กรรมการอิสระ 11 ท่าน

 	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน

 จากโครงสร้างข้างต้น คณะกรรมการบรษิทัฯ ประกอบ

ด้วยกรรมการทีไ่ม่ได้เป็นผูบ้รหิารถงึร้อยละ 93.33 ของจ�านวน

กรรมการทั้งหมด และมีกรรมการอิสระถึงร้อยละ 73.33 ของ

จ�านวนกรรมการทัง้หมด ซึง่เป็นจ�านวนทีม่ากพอทีจ่ะสามารถ

สร้างกลไกถ่วงดลุอ�านาจภายในคณะกรรมการบรษิทัฯ ดงันัน้ 

ผู้มีส่วนได้เสียจึงสามารถมั่นใจได้ว่าคณะกรรมการบริษัทฯ 

สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนผู้ถือหุ้นได้อย่างเป็น

อิสระ และมีการถ่วงดุลที่เหมาะสม

 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่รับผิดชอบ 

ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ 

และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และความระมัดระวังในการรักษา

ผลประโยชน์ของบริษัทฯ กรรมการบริษัทฯ มีวาระการด�ารง

ต�าแหน่งที่แน่นอน ตามข้อบังคับบริษัทฯ ที่ก�าหนดไว้ว่า 

ในการประชุมสามัญประจ�าปีทุกครั้งให้กรรมการจ�านวน 1 

ใน 3 ออกจากต�าแหน่ง โดยให้กรรมการที่ด�ารงต�าแหน่ง 

นานที่สุดเป็นผู้ออกจากต�าแหน่ง

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ และ
การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่
 บริษัทฯ ก�าหนดการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการเป็นประจ�าทุกปีตามหลักก�ากับดูแลกิจการ 

ที่ดี เพื่อเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของ

คณะกรรมการบริษัทฯ และได้ท�าการปรับปรุงแบบประเมิน 

ให้มคีวามชดัเจนยิง่ขึน้ โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการ 

ธรรมาภิบาล ประกอบด้วยแบบการประเมินตนเองของ 

กรรมการ แบบประเมินไขว้ของกรรมการ และแบบประเมิน 

คณะกรรมการบริษัทฯ และน�าผลการประเมินของ 

คณะกรรมการรายงานในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

เพือ่น�าไปจดักจิกรรมเพือ่เป็นการส่งเสรมิความรูค้วามสามารถ 

ของคณะกรรมการ

 บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินผล 

การปฏบิตังิานของผูด้�ารงต�าแหน่งกรรมการผูอ้�านวยการใหญ่ 

ประกอบด้วย กรรมการบริษัทฯ และผู ้แทนฝ่ายบริหาร

ท�าหน้าที่เลขานุการ คณะกรรมการดังกล่าวจะท�าหน้าที่

ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ 

ปีละ 2 ครั้ง เป็นประจ�าทุกปีตามรอบของปีงบประมาณ 

ซึ่งได้ท�าการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและ

สม�่าเสมอ

การรวมหรือแยกต�าแหน่ง
 ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็น 

ผู ้บริหารและเป็นกรรมการอิสระ ไม่เป็นบุคคลเดียวกับ 

กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับ 

ฝ่ายบริหาร โดยบริษัทฯ ได้มีการจัดให้แบ่งแยกบทบาท 

หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิานของคณะกรรมการ 

บริษัทฯ และฝ่ายบริหารออกจากกันอย่างชัดเจนและเป็น 

ลายลักษณ์อักษร

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
 คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้แต่งตัง้คณะกรรมการสรรหา 

ก�าหนดค่าตอบแทน และพัฒนาบุคลากร เพื่อท�าหน้าที่

พิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ อนุกรรมการ 

ต่างๆ และฝ่ายบริหารของบริษัทฯ รวมทั้งบุคคลภายนอก

ที่มาปฏิบัติงานให้กับบริษัทฯ เพื่อเป็นการจูงใจ และรักษา

กรรมการที่มีคุณภาพตามที่บริษัทฯ ต้องการและอยู ่ใน

ลกัษณะทีเ่ปรยีบเทยีบได้กบัระดบัทีป่ฏบิตัอิยู่ในอตุสาหกรรม 

 นอกจากนี้ กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ความ

รับผิดชอบเพิ่มขึ้น ควรได้รับค่าตอบแทนเพิ่มที่เหมาะสม 

ส่วนกรรมการที่เป็นผู ้บริหารและฝ่ายบริหาร ควรได้รับ 

ค่าตอบแทน ทีเ่ชือ่มโยงกบัผลการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ และ 

ผลการปฏิบัติงานของกรรมการ หรือผู้บริหารแต่ละคน ทั้งนี้  

เพือ่ให้เกดิการก�ากบัดแูลทีด่ตีามหลกัการทีก่ระทรวงการคลงั 

และตลาดหลักทรัพย์ฯ ก�าหนด รวมทั้งหลักการปฏิบัติที่ดี 

ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยค่าตอบแทนกรรมการ 

เป็นไปตามมติที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้

ถือหุ้น ทั้งนี้ รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ส�าหรับปี 2556 ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อผลตอบแทนกรรมการ 

และเจ้าหน้าที่บริหารแล้ว

การก�ากับดูแลกิจการ
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คณะอนกุรรมการ
 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งกรรมการที่มีความรู้ 

ความช�านาญที่เหมาะสมเป็นคณะอนุกรรมการ เพื่อช่วย

ปฏิบัติงานในการศึกษาและกลั่นกรองเรื่องส�าคัญที่ต้องการ

การดูแลอย่างใกล้ชิดในแต่ละด้าน และเสนอความเห็นต่อ 

คณะกรรมการบริษัทฯ คณะอนุกรรมการในความหมาย 

ที่ก�าหนดไว้ในหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้จัด

ตั้งเป็นคณะกรรมการชุดต่างๆ ส�าหรับรายละเอียด บทบาท 

หน้าที่ความรับผิดชอบ และองค์ประกอบของแต่ละคณะได้

อธิบายไว้ภายใต้หัวข้อเรื่องคณะกรรมการและคณะอนุกรรม 

การชุดย่อย

รายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ
 คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่จัดท�ารายงานอธิบาย

ถึงผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ และเหตุการณ์ส�าคัญ 

ในรอบปี ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ และรับผิดชอบต่อการมี 

ระบบบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในที่ 

เหมาะสม และมีประสิทธิผล โดยคณะกรรมการบริษัทฯ 

ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อท�าหน้าที่ดูแล 

รับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและ

ระบบการควบคุมภายใน รวมถึงกระบวนการต่างๆ ให้มีการ

จัดท�าอย่างถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไปและมี 

การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส คณะกรรมการบริษัทฯ  

ได้จัดท�ารายงานดังกล่าว และคณะกรรมการตรวจสอบได้มี

การรายงานตามรายละเอยีดทีป่รากฏในรายงานประจ�าปีแล้ว

  
การพัฒนาความรู ้และทักษะของคณะกรรมการ 
บริษัทฯ และฝ่ายบริหาร
 บทบาทของกรรมการบริษัทจดทะเบียนในการ

ก�ากับดูแลกิจการที่ดี  เป ็นสิ่ งที่ ได ้รับความสนใจจาก 

ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานก�ากับดูแล นักลงทุน สถาบัน  

ผู้ถือหุ้น ตลอดจนตัวบริษัทเอง ความคาดหวังจากผู้มีส่วนได้

เสีย จากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทฯ ในปัจจุบัน

นั้นมีเพิ่มขึ้น ผู้มีส่วนได้เสียมิได้คาดหวังให้กรรมการเป็น

เพียงแต่ตรายาง แต่มีความคาดหวังให้กรรมการมีหน้าที่ 

ชี้น�าองค์กรไปสู่ความเจริญอย่างยั่งยืน ต้องคอยลูแลและ

ปกป้องผลประโยชน์ของผู ้ถือหุ ้นไม่ว ่าจะเป็นรายใหญ่

หรือรายเล็กให้ได้รับผลตอบแทนสูงที่สุด จากเหตุผล 

ดงักล่าวข้างต้น บรษิทัฯ จงึเลง็เหน็ความส�าคญัของการพฒันา 

ความรู้และทักษะของคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายบริหาร 

โดยมีนโยบายส่งเสริมและน�าผลประเมินคณะกรรมการ 

บริษัทฯ มาประกอบในการด�าเนินการให้คณะกรรมการ 

บรษิทัฯ และฝ่ายบรหิารเข้ารบัการอบรมหรอืเข้าร่วมกจิกรรม

เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทบาท

หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ทั้งในฐานะกรรมการบริษัทฯ และ

กรรมการชุดย่อยต่างๆ อย่างสม�่าเสมอ รวมถึงฝ่ายบริหาร 

ที่ได้รบัแต่งตัง้ให้ไปปฏบิตัหิน้าที่ในต�าแหน่ง กรรมการผูแ้ทน

บริษัทฯ ในคณะกรรมการบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัท 

ที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บรษิทัไทย (IOD) ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ส�านกังานคณะกรรมการ

ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสมาคมบริษัท 

จดทะเบียนซึ่งกรรมการส่วนใหญ่ ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้แก่

 	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)

 	หลักสูตร Director Certification Program (DCP)

 	หลักสูตร DCP Refresher Course (Re-DCP)

 	หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)

 	หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP)

 	หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FN)

 	หลักสูตร Understanding the Fundamental of 

Financial Statements (UFS)

 	หลกัสตูร Financial Statements for Directors (FSD)

 	หลักสูตร The Executive Director Course (EDC)

 	หลกัสตูร Financial Institution Governance Program 

(FGP)

 การเข้ารบัการอบรมของคณะกรรมการบรษิทัฯ 
และฝ่ายบริหาร
 คณะกรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ ให้ความส�าคัญ 

ต่อการเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา

ความรู ้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม�่าเสมอ 

โดยคณะกรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ ตามค�านิยามของ

ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 

ได้ผ่านการอบรม/สัมมนาหลักสูตรของสมาคมส่งเสริม 

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors  

Association : IOD) และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  

มีรายละเอียดการเข้าอบรมของกรรมการและผู้บริหาร ดังนี้

การก�ากับดูแลกิจการ
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รายชื่อ ต�าแหน่ง หลักสูตร

นายอ�าพน กิตติอ�าพน ประธานกรรมการและ
กรรมการอิสระ

	Director Certification Program (DCP 80/2006)

นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม รองประธานกรรมการและ
กรรมการอิสระ

	Director Certification Program (DCP 3/2000)
	DCP Refresher Course (ReDCP 2/2009)

นายคณิศ แสงสุพรรณ กรรมการอิสระ 	Director Accreditation Program (DAP 21/2004)

พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์  สุขวิมล กรรมการอิสระ -

นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

	Director Certification Program (DCP 0/2000)
	The Executive Director Course (EDC 1/2012)

นายธีรศักดิ์ สุวรรณยศ กรรมการ 	Director Accreditation Program (DAP 26/2004)

พลอากาศเอก ม.ล. สุปรีชา กมลาศน์ กรรมการอิสระ 	Director Accreditation Program (DAP 54/2006)

นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

	Audit Committee Program (ACP 38/2012)
	Director Certification Program (DCP 49/2004)
	Role of the Chairman Program (RCP 11/2005)

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง กรรมการอิสระ -

พลต�ารวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว กรรมการอิสระ 	Director Certification Program (DCP 118/2009)
	Financial Institutions Governance Program 
 (FGP 7/2003)

นายสุธรรม  ศิริทิพย์สาคร กรรมการอิสระ 	Director Accreditation Program (DAP 63/2007)

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ กรรมการ 	Director Certification Program
  (DCP 17/2002)
	Financial Statements for Director (FSD 2/2008)
	Role of Chairman Program (RCP 21/2009)
	Financial Institutions Governance Program 
(FGP7 /2003)

นายสมชัย ศิริวัฒนโชค กรรมการ 	Director Certification Program (DCP 146/2011)
	Financial Statements for Director (FSD 12/2011)

นายอรรถพล ใหญ่สว่าง ประธานกรรมการตรวจสอบ   
กรรมการอิสระ

-

นายสรจักร เกษมสุวรรณ กรรมการ
กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่

	Director Accreditation Program (DAP 22/2004)
	Director Certification Program (DCP 157/2012)

การก�ากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษัทฯ
 คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่รับผิดชอบสูงสุด 

ในการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ อยู่ภายใต้เงื่อนไข  

ข้อบงัคบัของบรษิทัฯ ซึง่ก�าหนดให้คณะกรรมการประกอบด้วย 

กรรมการจ�านวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่มากกว่า 15 คน 

สุดแต่ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้ก�าหนดเป็นครั้งคราว 

และกรรมการไม่น้อยกว่ากึง่หนึง่ของจ�านวนกรรมการทัง้หมด

ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ในการประชุมสามัญประจ�าปี

ทุกครั้ง กรรมการจ�านวน 1 ใน 3 จะต้องออกจากต�าแหน่ง 

และจะมีการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตาม 

วาระ กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาด�ารง 

ต�าแหน่งใหม่ก็ได้
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 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริษัทฯ 

ประกอบด้วยกรรมการ ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

 1. นายอ�าพน กิตติอ�าพน

   ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

 2. นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม

   รองประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 

 3. นายคณิศ แสงสุพรรณ

   กรรมการอิสระ

 4. นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี 

   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

 5. นายธีรศักดิ์ สุวรรณยศ 

   กรรมการ

 6. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง

   กรรมการอิสระ

 7. นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ 

 		 กรรมการ

 8. นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ

  	 กรรมการอิสระ	และกรรมการตรวจสอบ

 9. พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล

  	 กรรมการอิสระ

	 10. นายสมชัย ศิริวัฒนโชค

   กรรมการ

 11. นายสุธรรม  ศิริทิพย์สาคร

  	 กรรมการอิสระ

 12. พลอากาศเอก ม.ล. สุปรีชา กมลาศน์

   กรรมการอิสระ

 13. พลต�ารวจเอก อดุลย์  แสงสิงแก้ว

   กรรมการอิสระ

	 14. นายอรรถพล ใหญ่สว่าง 

   ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

 15. นายสรจักร เกษมสุวรรณ

   กรรมการ

 นางสวุมิล บวัเลศิ (ผูอ้�านวยการใหญ่ ส�านกัเลขานกุาร 

บริษัทฯ) เป็นเลขานุการ

 กรรมการผู้มีอ�านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ
 นายอ�าพน กติตอิ�าพน ประธานกรรมการ ลงลายมอืชือ่ 

ร่วมกับนายคณิศ แสงสุพรรณ หรือนายสรจักร เกษมสุวรรณ 

อีกหนึ่งคน และประทับตราส�าคัญของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบ 
 เพื่อให้บริษัทฯ มีการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ตามหลัก 

การก�ากับดูแลกิจการที่ดีของกระทรวงการคลังและตลาด 

หลกัทรพัย์ฯ ซึง่จะช่วยให้ผูถ้อืหุน้และผูล้งทนุทัว่ไปเกดิความ

มั่นใจในการบริหารงานของบริษัทฯ 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติ

เป็นกรรมการอิสระและไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ โดย  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีรายชื่อดังนี้

 1. นายอรรถพล ใหญ่สว่าง 

  	 ประธานกรรมการ

 2. นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี

  	 กรรมการตรวจสอบ

  	 (เป็นผูท้ีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ในการสอบทาน

ความน่าเชื่อถือของงบการเงิน)

 3. นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ

   กรรมการตรวจสอบ

   นางเกษรี ณรงค์เดช 

   ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ

   นางรวีพร คูหิรัญ

   ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ

 นางนันทนา สังขวิจิตร (ผู้อ�านวยการใหญ่ ส�านักงาน

การตรวจสอบภายใน) เป็นเลขานุการ

 กรรมการตรวจสอบจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตาม 

ข้อก�าหนดทีค่ณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุก�าหนด ซึง่รวมถงึ

คุณสมบัติดังต่อไปนี้

 1. เป ็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบตามที่ 

คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนก�าหนด

 2. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการ 

ให้ตัดสินใจในการด�าเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ 

บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้น 

รายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ

การก�ากับดูแลกิจการ

รายงานประจ�าปี	255682



 3. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือ

บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน

 4. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถ

ท�าหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ

 อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
 1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงิน 

อย่างถูกต้องและเพียงพอ

 2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน

และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และ

พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย 

เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

 3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย 

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาด 

หลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

 4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมี 

ความเป็นอิสระ เพื่อท�าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 

และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว ร่วมทั้งเข้าร่วม

ประชมุกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝ่ีายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วย 

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

 5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจ

มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย

และข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจ

ว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุด 

ต่อบริษัทฯ

 6. จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงาน 

ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

โดยประกอบด้วยข้อมูลตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก�าหนด

 7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ 

มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

 8. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

หากพบหรอืมข้ีอสงสยัว่า มรีายการหรอืการกระท�าดงัต่อไปนี้ 

ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อฐานะการเงินและผล

การด�าเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบเห็น

สมควร

 (1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 (2) การทจุรติ หรอืมสีิง่ผดิปกต ิหรอืมคีวามบกพร่อง

ที่ส�าคัญในระบบควบคุมภายใน

 (3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด 

หลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

คณะกรรมการธรรมาภิบาล
 เพื่อให้การด�าเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตาม 

หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีตามที่กระทรวงการคลังและ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก�าหนด และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาล 

โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีรายชื่อดังต่อไปนี้

 1. พลต�ารวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว

  	 ประธานกรรมการ

 2. พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล

   กรรมการ

 3. นายธีรศักดิ์ สุวรรณยศ 

 		 กรรมการ 

  4. นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ 

  	 กรรมการ

 5. นายสมชัย  ศิริวัฒนโชค 

 		 กรรมการ

 6. กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่  

	 		 กรรมการ

 7. รองกรรมการผูอ้�านวยการใหญ่สายทรพัยากรบคุคล

   และก�ากับกิจกรรมองค์กร

   กรรมการและเลขานุการ

 8. ผู้อ�านวยการใหญ่ฝ่ายกฎหมาย 

   ผู้ช่วยเลขานุการ

 อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการธรรมาภิบาล
 1. เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับ

การก�ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การด�าเนินงานของบริษัทฯ  

เป็นไป ตามหลกัการทีก่ระทรวงการคลงัและตลาดหลกัทรพัย์ฯ 

ก�าหนดและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

 2. พิจารณาตรวจสอบเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการ

ที่ดีของบริษัทฯ

การก�ากับดูแลกิจการ

บริษัท	การบินไทย	จ�ากัด	(มหาชน) 83



 3. ประสานงาน และปฏบิตังิานร่วมกบัคณะกรรมการ 

อื่นๆ และคณะท�างานอื่นๆ ของบริษัทฯ ได้ตามที่เห็นสมควร

 4. มีอ�านาจในการเรียกพนักงานและลูกจ้างของ 

บริษัทฯ และบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มาให้ถ้อยค�าหรือ 

ความเห็น  รวมทั้งให้มีอ�านาจในการเรียกเอกสารหรือสิ่ง 

อื่นใดมาเพื่อประกอบการพิจารณาได้ด้วย

 5. ด�าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ  

มอบหมาย

กรรมการอิสระ
 เพือ่เป็นไปตามข้อก�าหนดของส�านกังานคณะกรรมการ 

ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาด 

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และแนวทางปฏิบัติที่ดีของ 

ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งกรรมการอิสระ โดย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีรายชื่อดังต่อไปนี้

 1. นายอ�าพน กิตติอ�าพน

   กรรมการอิสระ

	 2. นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม

	 		 กรรมการอิสระ	

 3. นายคณิศ แสงสุพรรณ

   กรรมการอิสระ

 4. นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ

   กรรมการอิสระ

 5. พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล

   กรรมการอิสระ

 6. นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี

   กรรมการอิสระ

 7. พลอากาศเอก ม.ล. สุปรีชา กมลลาศน์

   กรรมการอิสระ

 8. นายสุธรรม ศิริทิพย์สาคร

   กรรมการอิสระ

 9. พลต�ารวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว

	 		 กรรมการอิสระ

 10. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง

   กรรมการอิสระ

 11. นายอรรถพล ใหญ่สว่าง

   กรรมการอิสระ

 อ�านาจหน้าที่ของกรรมการอิสระ
 1. แสดงความคิดเห็น และ/หรือรายงานผลการ

ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 

บริษัทฯ ได้อย่างเสรี ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ 

เพือ่ให้บรษิทัฯ มกีารก�ากบัดแูลกจิการทีด่ตีามหลกัการก�ากบั

ดูแลที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ และหลักเกณฑ์การประเมิน

การก�ากับดูแลที่ดี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผล 

การด�าเนินงานประจ�าปีของบริษัทฯ รวมทั้งหลักการปฏิบัติ 

ที่ดีที่ยอมรับในระดับสากล

 2. มีอ�านาจในการเรียกเอกสารและบุคคลต่างๆ 

ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาด�าเนินการ

 3. ด�าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ  

มอบหมาย

 ในปี 2556 กรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้มีการ

ปฏิบัติงานตามอ�านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และได้แสดง 

ความคิดเห็นตามหน้าที่อย่างอิสระ โดยยึดถือการดูแล 

ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายให้เท่าเทียมกัน

คณะกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และ
พัฒนาบุคลากร
 เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีตาม

ที่กระทรวงการคลัง และตลาดหลักทรัพย์ฯ ก�าหนด รวมทั้ง 

หลักการปฏิบัติที่ดีที่ยอมรับในระดับสากล และเป็นไปตาม

หลักธรรมาภิบาล 

 คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้แต่งตัง้คณะกรรมการสรรหา 

ก�าหนดค่าตอบแทน และพัฒนาบุคลากร โดย ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2556 มีรายชื่อดังต่อไปนี้

 1. นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม

   ประธานกรรมการ

  2. พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล

   รองประธานกรรมการ

 3. นายคณิศ แสงสุพรรณ

   กรรมการ

	 4. นายสุธรรม ศิริทิพย์สาคร

   กรรมการ

การก�ากับดูแลกิจการ

รายงานประจ�าปี	255684



	 5. กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ 

   กรรมการ

 6. รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ สายทรัพยากร 

   บุคคลและก�ากับกิจกรรมองค์กร

   เลขานุการ 

 อ�านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการสรรหา ก�าหนด 
ค่าตอบแทน และพัฒนาบุคลากร
 1. ก�าหนดหลักเกณฑ์ส�าหรับการสรรหาและแต่งตั้ง 

กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารระดับสูง และพัฒนาบุคลากร

ของบริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

ตามหลักการที่กระทรวงการคลังและตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยก�าหนด รวมทั้งหลักการปฏิบัติที่ดีเป็นที่ยอมรับ

ในระดับสากล เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีการน�า

แนวความคดิของการบรหิารจดัการทรพัยากรบคุคลสมยัใหม่ 

มาใช้เพื่อให้ได้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณภาพมา

ด�ารงต�าแหน่งและปฏบิตังิานในต�าแหน่งกรรมการบรษิทัฯ และ 

ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ รวมทั้งเป็นการด�าเนินการ

สรรหาที่ใช้หลกัความเสมอภาค ความยตุธิรรม ความโปร่งใส 

และการตรวจสอบได้

 2. ก�าหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการ อนุกรรมการ

ต่างๆ และฝ่ายบรหิาร รวมทัง้บคุคลภายนอกทีม่าปฏบิตังิาน 

ให้กับบริษัทฯ เพื่อเป็นการจูงใจและรักษากรรมการที่

มีคุณภาพตามที่บริษัทฯ ต้องการ และอยู ่ในลักษณะที่ 

เปรยีบเทยีบได้กบัระดบัทีป่ฏบิตัอิยู่ในอตุสาหกรรม นอกจากนี้ 

กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ 

เพิม่ขึน้ ควรได้รบัค่าตอบแทนเพิม่ทีเ่หมาะสม ส่วนกรรมการ 

ที่เป็นผู้บริหารและฝ่ายบริหารควรได้รับค่าตอบแทนที่เชื่อม

โยงกับผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ และผลปฏิบัติงาน 

ของกรรมการหรือผู ้บริหารแต่ละคน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิด 

การก�ากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักการที่กระทรวงการคลัง 

และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก�าหนด รวมทั้งหลัก

การปฏิบัติที่ดีที่ยอมรับในระดับสากล

 3. มอี�านาจเรยีกเอกสารและบคุคลต่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง 

เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา

 4. ด�าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ 

มอบหมาย

 5. ให้คณะกรรมการดงักล่าว มอี�านาจหน้าทีค่รอบคลมุ

ถึงการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของต�าแหน่ง หน้าที่

การงานต่างๆ ในความรับผิดชอบของพนักงานบริษัทฯ โดย

เฉพาะอย่างยิ่งในต�าแหน่งผู้บริหารระดับสูง

 6. ด�าเนนิการสรรหาคดัเลอืก เพือ่ให้ได้บคุคลทีเ่หมาะสม 

เป็นกรรมการบริษัทฯ และผู ้บริหารระดับรองกรรมการ 

ผู้อ�านวยการใหญ่ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา

แต่งตั้ง เลื่อนต�าแหน่ง หรือโยกย้ายตามที่เห็นสมควร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 เพื่อให้บริษัทฯ มีการก�ากับดูแลกิจการที่ดีตามหลัก

การก�ากับดูแลที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ก�าหนด และหลักเกณฑ์การประเมินการก�ากับดูแลที่ดี ซึ่ง

เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ 

ประจ�าปีบัญชี รวมทั้งหลักการปฏิบัติที่ดีที่ยอมรับในระดับ

สากล และเพื่อให้การด�าเนินงานด้านบริหารความเสี่ยง

สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารได้

 คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้แต่งตัง้คณะกรรมการบรหิาร

ความเสี่ยง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีรายชื่อดัง 

ต่อไปนี้

 1. นายธีรศักดิ์ สุวรรณยศ

   ประธานกรรมการ

 2. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง

 		 กรรมการ 

 3. นายพงษ์ภาณุ  เศวตรุนทร์ 

   กรรมการ

 4. กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ 

   กรรมการ

 5. รองกรรมการผูอ้�านวยการใหญ่อาวโุสสายการพาณชิย์

 		 กรรมการ

  6. รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่สายการเงินและ 

   การบัญชี

 		 กรรมการ

 7. รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่สายกลยุทธ์และ 

   พัฒนาธุรกิจ

  	 กรรมการและเลขานุการ

การก�ากับดูแลกิจการ

บริษัท	การบินไทย	จ�ากัด	(มหาชน) 85



 โดยมนีาย พชิยั ชณุหวชริ ผูเ้ชีย่วชาญด้านการประกนั

ความเสี่ยงราคาน�้ามันอากาศยาน เป็นประธานคณะท�างาน

ด้านการบริหารความเสี่ยง

 อ�านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง
 1. ให้ค�าปรกึษาและค�าแนะน�าในการด�าเนนิการบรหิาร

ความเสีย่งทัง้มวลของบรษิทัฯ

 2. ก�ากับดูแลการน�ากรอบการบริหารความเสี่ยงไป

ปฏบิตั ิตดิตามการระบ ุประเมนิความเสีย่ง และประเมนิความ

เพยีงพอของการจดัการความเสีย่งทีส่�าคญั

 3. พจิารณาก�าหนดนโยบายการบรหิารเงนิสดคงเหลอื

ให้เหมาะสมสอดคล้องกบัสถานการณ์ อาท ิเช่น ก�าหนดวงเงนิ

ส�าหรบัการลงทนุแต่ละประเภท ระยะเวลาการลงทนุ สดัส่วน

การลงทนุ ข้อก�าหนดและเงือ่นไขต่างๆ นโยบายผลตอบแทน

และความเสี่ยงในการลงทุนที่บริษัทฯ สามารถยอมรับได้ 

เป็นต้น

 4. พจิารณาการจดัตัง้กองทนุส่วนบคุคลและด�าเนนิการ

จดัหาผูท้ี่ได้รบัอนญุาตจดัการกองทนุส่วนบคุคลเป็นผูจ้ดัการ

กองทนุ

 5. พิจารณาก�าหนดแนวทางติดตามและประเมินผล

การลงทนุ เพือ่ควบคมุความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ได้

 6. พิจารณาก�าหนดแนวทางและนโยบายในการ

บรหิารความเสีย่งอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ โดยให้

สอดคล้องกบัโครงสร้างรายได้ ค่าใช้จ่าย และหนีข้องบรษิทัฯ 

รวมทัง้มาตรฐานการบญัชทีีก่ระทบต่องบการเงนิของบรษิทัฯ 

ในปัจจบุนัและอนาคต

 7. มอี�านาจเรยีกเอกสารและบคุคลต่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง

เพือ่เป็นข้อมลูประกอบการพจิารณา

 8. ด�าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ 

มอบหมาย

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม 
 เพื่อให้การด�าเนินงานของบริษัทฯ ในการมีส่วนร่วม

รับผิดชอบต่อสังคม มีความต่อเนื่องชัดเจน เพิ่มคุณค่า 

ให้แก่ธุรกิจ และมีการสื่อสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมเพื่อ

สังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ต่อสาธารณชนอย่าง

สม�่าเสมอ 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ 

ส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

มีรายชื่อดังต่อไปนี้

 1. นายสมชัย ศิริวัฒนโชค 

   ประธานกรรมการ

 2. นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ

  	 กรรมการ

 3. นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี 

  	 กรรมการ

 4. พลต�ารวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว

   กรรมการ

 5. กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ 

 		 กรรมการ

 6. รองกรรมการผูอ้�านวยการใหญ่อาวโุส สายกลยทุธ์ 

   และพัฒนาธุรกิจ

 		 กรรมการ

 7. รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่สายการพาณิชย์

   กรรมการ

 8. รองกรรมการผูอ้�านวยการใหญ่สายทรพัยากรบคุคล  

   และก�ากับกิจกรรมองค์กร  

   กรรมการ

	 	9. ผู้อ�านวยการใหญ่ฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์กร 

   กรรมการและเลขานุการ

 โดยมี นายอ�าพน กิตติอ�าพน เป ็นที่ปรึกษา 

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม

 อ�านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการส่งเสรมิกจิการ
เพื่อสังคม
 1. ก�าหนดนโยบายและแนวทางทีช่ดัเจนของบรษิทัฯ 

ต่อการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อแสดงให้เห็นถึง

ความมุ่งมั่นและทุ่มเทของบริษัทฯ ในการบริหารจัดการ 

ด้านสิ่งแวดล้อม ผสมผสานแนวคิดและนวัตกรรมในรูปแบบ

สีเขียว

 2. จัดท�าโครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่

สอดคล้องกบัแนวคดิ “การเดนิทางแบบรกัษ์สิง่แวดล้อม” โดย

ชักน�าผู้มีส่วนร่วมทั้งผู้ถือหุ้น ผู้โดยสาร คู่ค้า และพนักงาน

ทุกคนเข้าร่วมในทุกกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

การก�ากับดูแลกิจการ

รายงานประจ�าปี	255686



 3. จดักจิกรรมเพือ่สร้างความตระหนกั และปลกูฝังจติ 

ส�านกึให้กบัพนกังานในทกุระดบัชัน้ในการค�านงึถงึสิง่แวดล้อม 

และสงัคม และให้ความเหน็ชอบในกจิกรรมและการด�าเนนิการ 

ที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของบริษัทฯ ในเรื่องเกี่ยวกับการ

สนับสนุนสาธารณประโยชน์ และสาธารณกุศล

 4. สื่อสารและประชาสัมพันธ์กิจกรรมเพื่อสังคม

และสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ และจัดท�ารายงานด้านอนุรักษ์ 

สิ่งแวดล้อม (CSR Report) ต่อสาธารณชนอย่างสม�่าเสมอ

 5. พจิารณาก�าหนดงบประมาณ ประจ�าปีของบรษิทัฯ 

ทีจ่ะใช้ในการบรจิาค การสนบัสนนุหน่วยงาน/บคุคลภายนอก 

การให้บัตรโดยสาร เป็นต้น และก�ากับดูแลงบประมาณ 

ดังกล่าว

 6. พิจารณากลั่นกรองการขอใช้งบประมาณในการ 

บริจาค การสนับสนุนหน่วยงาน/บุคคลภายนอกรวมถึงการ

ให้บัตรโดยสาร โดยให้ทุกสายงานน�าเสนอคณะกรรมการ 

ส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม (CSR) เพื่อพิจารณาอนุมัติ

 7. ด�าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ 

มอบหมาย

คณะกรรมการบริหาร
 เพื่อให้การจัดการของบริษัทฯ เป็นไปตามเป้าหมาย

ของแผนวิสาหกิจบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์

สูงสุดกับบริษัทฯ 

 คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้แต่งตัง้คณะกรรมการบรหิาร

บริษัทฯ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีรายชื่อดังต่อไปนี้

 1. นายคณิศ แสงสุพรรณ 

   ประธานกรรมการ	  

 2. นายอารีพงศ์  ภู่ชอุ่ม

 		 กรรมการ 

 3. นายธีรศักดิ์ สุวรรณยศ

   กรรมการ

 4. นายสุธรรม ศิริทิพย์สาคร

   กรรมการ

 5. พลอากาศเอก ม.ล. สุปรีชา กมลาศน์

   กรรมการ

 6. นายสรจักร เกษมสุวรรณ

   กรรมการ

 นางสวุมิล บวัเลศิ (ผูอ้�านวยการใหญ่ ส�านกัเลขานกุาร 

บริษัทฯ) เป็นเลขานุการ

 อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
 1. ตดิตามความคบืหน้าการปฏบิตังิานของฝ่ายบรหิาร 

ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย 

 2. พจิารณากลัน่กรองเรือ่งทีจ่ะน�าเข้าสูก่ารพจิารณา

ของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามที่ประธานกรรมการบริษัทฯ 

หรือคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

 3. เสนอแนะแนวทางและมาตรการในการปรับปรุง

คณุภาพ และประสทิธภิาพของการด�าเนนิกจิการของบรษิทัฯ

 4. มีอ�านาจอนุมัติการจัดหาตามระเบียบบริษัทฯ 

ว่าด้วยการพัสดุ ภายในวงเงินที่อยู่ในอ�านาจอนุมัติไม่เกิน 

800 ล้านบาท 

 5. อนุมัติการใช้เงินนอกเหนือวงเงินที่หน่วยงานได้

รับการจัดสรรตามงบประมาณประจ�าปีที่เกิน 50 ล้านบาท  

ในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท และให้รายงานคณะกรรมการ 

บริษัทฯ ทราบ 

 6. มอี�านาจเรยีกเอกสารและบคุคลต่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง

มาชี้แจง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา

 7. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะท�างานได้ตาม

ความเหมาะสม

 8. ด�าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ 

มอบหมาย

 ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ต้องมีกรรมการ

มาประชุมเกินกึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็น

องค์ประชุม ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ใน

กรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถ

ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ประธานกรรมการมอบหมายให้กรรมการ

คนหนึง่คนใดเป็นประธานในทีป่ระชมุแทน ในกรณทีีป่ระธาน

กรรมการมอบหมายให้กรรมการคนหนึง่คนใดเป็นประธานใน

ที่ประชุมแทนไม่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการ

คนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร 

ให้ถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งใน 

การลงคะแนน กรรมการซึง่มส่ีวนได้เสยีในเรือ่งใด ให้ออกจากที่

ประชมุในวาระนัน้ และไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรือ่งนัน้  

ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียง 

เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

การก�ากับดูแลกิจการ
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	 	 คณะกรรมการด้านกฎหมาย 
 เพื่อให้การด�าเนินงานของบริษัทฯ ในเรื่องเกี่ยวกับ 

งานด้านกฎหมาย รวมทั้งงานที่เกี่ยวกับกฎ ข้อบังคับ และ

ระเบียบต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง และมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ

ด้านกฎหมาย โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีรายชื่อ 

ดังต่อไปนี้

 1. นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์*

   ประธานกรรมการ

	 2.	 นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ

   กรรมการ

  3. นายสรจักร เกษมสุวรรณ

 		 กรรมการ

 4. นายอัชพร จารุจินดา

  	 กรรมการ

 5. นายสราวุธ เบญจกุล 

  	 กรรมการ

 6. นายเข็มชัย ชุติวงศ์ 

   กรรมการ

 7. นายอมรศักดิ์ นพรัมภา 

  	 กรรมการ

 8. นายสมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ 

   กรรมการ

 9. นายนิรุฒ มณีพันธ์ 

   กรรมการ

	 10. นายบ�าเพ็ญ สรรพศรี

  	 เลขานุการ

หมายเหตุ :  นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ ได้ขอลาออกจาก 

การเป็นประธานกรรมการคณะกรรมการด้านกฎหมาย เมื่อ

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 

 อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการด้านกฎหมาย
 1. พจิารณากลัน่กรองงานด้านกฎหมาย รวมทัง้งาน 

ทีเ่กีย่วกบักฎ ข้อบงัคบั และระเบยีบต่างๆ ตามทีค่ณะกรรมการ 

บริษัทฯ กรรมการ และกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ หรือ

รองกรรมการผู ้อ�านวยการใหญ่สายทรัพยากรบุคคลและ 

ก�ากบักจิกรรมองค์กร เหน็ว่าเป็นเรือ่งส�าคญัของบรษิทัฯ หรอื

เรือ่งทีจ่ะต้องน�าเข้าสูก่ารพจิารณาของคณะกรรมการบรษิทัฯ 

 2. พิจารณาแนวทางและนโยบายในการด�าเนินการ 

ในเรือ่งทีเ่กีย่วกบัการกระท�าผดิต่อกฎหมายแข่งขนัทางการค้า 

(Antitrust Law หรือ Competition Law) ในภูมิภาคต่างๆ ให้

มีความสอดคล้องกัน เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และ

ก�าหนดนโยบายเพื่อป้องกันมิให้มีการปฏิบัติงานที่อาจเป็น

ความผิดในเรื่องดังกล่าว

 3. พิจารณาด�าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ 

สอบสวน การกล่าวหา การพิจารณา และการด�าเนินคดีของ 

ศาลในเรื่องที่เกี่ยวกับการกระท�าผิดต่อกฎหมายแข่งขันทาง 

การค้า (Antitrust Law หรือ Competition Law) ในทุก 

ภมูภิาค รวมทัง้คดีในลกัษณะเดยีวกนัทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคต

รวมถึงพิจารณาการว่าจ้าง การด�าเนินการ การประสานงาน 

ของที่ปรึกษากฎหมายและทนายความของบริษัทฯ ในเรื่อง

ดังกล่าวในภูมิภาคต่างๆ

 4. รวบรวมพยานหลักฐาน โดยให้มีอ�านาจเรียกและ 

ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องในเรื่องที่เกี่ยวกับการกระท�า 

ผิดต่อกฎหมายแข่งขันทางการค้า (Antitrust Law หรือ 

Competition Law) รวมทัง้เรยีกพนกังานและลกูจ้างทีเ่กีย่วข้อง 

มาให้ถ้อยค�าเพื่อประโยชน์ในการด�าเนินการในเรื่องดังกล่าว 

ทัง้นี้ ให้ทุกหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องให้ความร่วมมือ และอ�านวย

ความสะดวกแก่คณะกรรมการ กรรมการ หรือผู้ที่ได้รับ 

มอบหมายจากคณะกรรมการอย่างเต็มที่

 5. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะท�างานได้ตาม

ความเหมาะสม

 6. ให้มอี�านาจเรยีกเอกสารและบคุคลต่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง 

เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา

 7. ด�าเนินการในเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่

คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

 การประชุมของคณะกรรมการด้านกฎหมายเดือนละ 

1 ครัง้ หรอืตามทีป่ระธานคณะกรรมการด้านกฎหมายก�าหนด 

การรายงานของคณะกรรมการด้านกฎหมายน�าเสนอมตขิอง

คณะกรรมการด้านกฎหมายต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

 นอกจากนีค้ณะกรรมการบรษิทัฯ ยงัได้แต่งตัง้กรรมการ 

บริษัทฯ เป็นคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ดังนี้ คณะกรรมการ

การก�ากับดูแลกิจการ

รายงานประจ�าปี	255688



ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู ้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 

ผู้อ�านวยการใหญ่ คณะกรรมการบริหารเงินสดคงเหลือและ

บริหารอัตราแลกเงินตราต่างประเทศ คณะกรรมการด้าน

พัฒนาบุคลากรและโครงสร้างองค์ คณะกรรมการพัฒนา

รายได้และควบคุมค่าใช้จ่าย คณะกรรมการเพื่อก�ากับดูแล

นโยบายด้านการซ่อมบ�ารงุ และการปฏบิตักิาร คณะกรรมการ

พิจารณาก�ากับดูและรูปคดีที่มีความส�าคัญต่อบริษัทฯ  

คณะกรรมการกจิการสมัพนัธ์ คณะอนกุรรมการบรหิารความ

เสีย่ง ราคาน�้ามนั คณะอนกุรรมการขบัเคลือ่นโครงการจดัตัง้

การบินไทยสมายล์เป็นบริษัทย่อย

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและ 
ผู้บริหารระดับสูงสุด
การสรรหาคณะกรรมการบริษัทฯ
 ตามข้อบังคับของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ 

ประกอบด้วยกรรมการจ�านวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่มาก 

กว่า 15 คน สดุแต่ทีป่ระชมุใหญ่จะเป็นผูก้�าหนดเป็นครัง้คราว 

และกรรมการจ�านวนไม่น้อยกว่ากึง่หนึง่ของจ�านวนกรรมการ

ทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของ 

บริษัทฯ จะต้องเป็นผู ้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้อง 

ห้ามตามที่กฎหมายก�าหนด ในการประชุมสามัญประจ�าปี 

ผู ้ถือหุ ้นในแต่ละปี จะมีการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทน

กรรมการที่ต้องออกจากต�าแหน่งตามวาระจ�านวน 1 ใน 3 

ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด หรือจ�านวนใกล้ที่สุดกับส่วน 

1 ใน 3 ในกรณีที่แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ก�าหนดหลักเกณฑ์การด�าเนิน

การสรรหากรรมการบรษิทัฯ เพือ่เป็นแนวทางการด�าเนนิการ

ของคณะกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และพัฒนา

บุคลากร ในการสรรหากรรมการบริษัทฯ ให้เป็นไปตาม 

หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ตามที่กระทรวงการคลังและ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก�าหนด ด้วยความโปร่งใส ตามหลัก 

ธรรมาภิบาล หลักเกณฑ์การด�าเนินการสรรหากรรมการ 

บริษัทฯ ดังกล่าวสรุปได้ดังนี้

 ด�าเนินการก�าหนดคุณสมบัติของกรรมการ 
บริษัทฯ ที่ต้องการสรรหา 
 1. ความเหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์และ

ความเชี่ยวชาญของกรรมการบริษัทฯ โดยรวม เพื่อให้ 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีองค์ประกอบที่เหมาะสม สามารถ

ก�าหนดกลยทุธ์ และนโยบาย รวมทัง้ก�ากบัดแูลให้มกีารปฏบิตัิ

ตามกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิผล 

 2. คุณสมบัติของกรรมการบริษัทฯ แต่ละคน เพื่อ 

ความมั่นใจว่า ผู้ที่ได้รับการสรรหาจะสามารถปฏิบัติหน้าที่

กรรมการตามหลัก Fiduciary Duty ที่ส�าคัญ คือ การปฏิบัติ 

หน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และด้วยความซื่อสัตย์ 

สุจริต มีคุณธรรมและความรับผิดชอบ ตัดสินใจด้วยข้อมูล

และเหตุผล ฯลฯ

 3. ไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามทีก่ฎหมาย กฎ ระเบยีบ

อื่นที่เกี่ยวข้องก�าหนด

 4. ความเป็นอิสระของกรรมการอิสระแต่ละคน

 5. ความสามารถในการอุทิศเวลาของกรรมการ 

บริษัทฯ อาจพิจารณาจากจ�านวนบริษัทที่ด�ารงต�าแหน่ง

อยู่ ฯลฯ เพื่อให้มีเวลาอย่างเพียงพอในการเข้าร่วมประชุม 

คณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม�่าเสมอ รวมทั้งการดูแลและ

การติดตามการด�าเนินงานของบริษัทฯ 

 กระบวนการในการสรรหากรรมการบริษัทฯ 
 1. คณะกรรมการสรรหาฯ จะด�าเนนิการสรรหาบคุคล

ที่เหมาะสมที่จะมาด�ารงต�าแหน่งกรรมการฯ 

  กรณีที ่1 กรณีต�าแหน่งกรรมการว่างลง เนือ่งจาก 

ครบวาระในการประชุมใหญ่สามัญผู ้ถือหุ ้นประจ�าปี ซึ่ง

กรรมการต้องพ้นจากต�าแหน่ง 1 ใน 3 นั้น อาจพิจารณา

รายชื่อบุคคลที่เหมาะสมจาก (1) บุคคลที่เป็นกรรมการเดิม

ที่พ้นวาระเพื่อเสนอให้ด�ารงต�าแหน่งต่อไป (2) บัญชีรายชื่อ

กรรมการรัฐวิสาหกิจ ตามประกาศของกระทรวงการคลัง 

ซึ่งได้ก�าหนดแนวทางปฏิบัติส�าหรับกรณีที่กรรมการอื่นที่

มิใช่กรรมการโดยต�าแหน่งครบวาระการด�ารงต�าแหน่ง หรือ

พ้นจากต�าแหน่งก่อนครบวาระ จะต้องแต่งตั้งกรรมการอื่น

จากบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจแทนกรรมการราย 

ดังกล่าว จ�านวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการอื่น 

(3) การเสนอชื่อของผู ้ถือหุ ้น (ถ้ามี) (4) การเสนอชื่อ 

ของประธานกรรมการบริษัทฯ กรรมการบริษัทฯ ฯลฯ (5) 

การก�ากับดูแลกิจการ
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การเสาะหาบคุคลทีม่คีวามรู ้ความสามารถ และประสบการณ์

ที่เหมาะสมกับบริษัทฯ

 กรณีที่ 2 กรณีต�าแหน่งกรรมการบริษัทฯ ว่างลง 

นอกจากเหตตุามกรณทีี ่1 คณะกรรมการสรรหาฯ จะด�าเนนิการ 

สรรหาเมื่อคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้แต่งตั้งทดแทน 

โดยอาจพิจารณารายชื่อบุคคลที่เหมาะสมจาก (1) บัญชี 

รายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ ตามประกาศของกระทรวง 

การคลังซึ่งได้ก�าหนดแนวทางปฏิบัติส�าหรับกรณีที่กรรมการ 

อื่นที่มิใช่กรรมการโดยต�าแหน่งครบวาระการด�ารงต�าแหน่ง 

หรือพ้นจากต�าแหน่งก่อนครบวาระ จะต้องแต่งตั้งกรรมการ

อื่นจากบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจแทนกรรมการราย

ดังกล่าว จ�านวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการ

อื่น (2) การเสนอชื่อของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) (3) การเสนอชื่อ 

ของประธานกรรมการบรษิทัฯ กรรมการบรษิทัฯ ฯลฯ (4) การ

เสาะหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ 

ที่เหมาะสมกับบริษัทฯ

 2. คณะกรรมการสรรหาฯ กลั่นกรองให้ได้บุคคลที่มี

คุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่ก�าหนดไว้

 3. เลขานกุารบรษิทัฯ ด�าเนนิการตรวจสอบคณุสมบตัิ 

ของบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการบริษัทฯ 

ตามวิธีการที่ได้ก�าหนดไว้ในหลักเกณฑ์การด�าเนินการ 

สรรหากรรมการบริษัทฯ 

 4. คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาและน�าชื่อเสนอ

คณะกรรมการบริษัทฯ

  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้

เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้

  1. ผูถ้อืหุน้คนหนึง่มคีะแนนเสยีงเท่ากบัหนึง่หุน้

ต่อหนึ่งเสียง

  2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มี

อยูท่ัง้หมดเลอืกตัง้บคุคลคนเดยีวหรอืหลายคนเป็นกรรมการ 

ก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

  3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�าดับ

ลงมา เป็นผู ้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�านวน

กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี 

ทีบ่คุคลซึง่ได้รบัการเลอืกตัง้ในล�าดบัถดัลงมา มคีะแนนเสยีง

เท่ากันเกิน จ�านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งใน 

ครัง้นัน้ให้เลอืกด้วยวธิจีบัสลากเพือ่ให้ได้ตามจ�านวนกรรมการ

ที่จะพึงมี

 ในกรณีที่ต�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น

นอกจาก ถงึคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลอืกบคุคล

หนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย 

เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชมุคณะกรรมการคราวถดัไป 

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�านวนกรรมการ 

ที่ยังเหลืออยู่ เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 

2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ใน

ต�าแหน่งกรรมการได้เพยีงเท่าวาระทีย่งัเหลอือยูข่องกรรมการ

ที่ตนแทน

 ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจาก 

ต�าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียง 

ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี

สทิธอิอกเสยีง และมหีุน้นบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่ากึง่หนึง่ของ

จ�านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง

ในการประชุมนั้น

 ในการประชมุสามญัประจ�าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออก 

จากต�าแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจ�านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้

ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ที่สุดกับส่วน 

1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากต�าแหน่งในปีแรกและปีที่  

2 ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใด 

จะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในต�าแหน่ง

นานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากต�าแหน่ง กรรมการที่ออกตาม

วาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาด�ารงต�าแหน่งใหม่ก็ได้

การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด 
 การแต่งตัง้กรรมการผูอ้�านวยการใหญ่ ซึง่เป็นต�าแหน่ง

เจ้าหน้าทีบ่รหิารสงูสดุของบรษิทัฯ นัน้ คณะกรรมการบรษิทัฯ 

จะแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการสรรหา 

ผู้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ ซึ่งประกอบด้วย

คณะกรรมการบริษัทฯ 5 คน และรองกรรมการผู้อ�านวยการ

ใหญ่ สายทรัพยากรบุคคลและก�ากับกิจกรรมองค์กร 1 คน 

เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ผู้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 

ผูอ้�านวยการใหญ่ โดยมอี�านาจหน้าทีใ่นการก�าหนดหลกัเกณฑ์ 

วธิกีารสรรหา และด�าเนนิการสรรหาผูท้ีม่คีวามรูค้วามสามารถ 

การก�ากับดูแลกิจการ
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ประสบการณ์ที่เหมาะสม และคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ 

ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส�าหรับ

กรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 (และที่แก้ไข

เพิ่มเติม) และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อด�ารงต�าแหน่ง

กรรมการผูอ้�านวยการใหญ่ และเสนอชือ่ผูท้ีผ่่านการคดัเลอืก

ที่สมควรได้รับการแต่งตั้งต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อ

พิจารณาต่อไป
	
การสรรหากรรมการอิสระ
 กระบวนการสรรหากรรมการอิสระเป็นการสรรหา 

เช่นเดยีวกบักระบวนการสรรหากรรมการบรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ 

คัดเลือกบุคคลเป็นกรรมการอิสระตามคุณสมบัติที่บริษัทฯ 

ก�าหนด

 ซึ่งบริษัทฯ ได้ก�าหนดคุณสมบัติ กรรมการอิสระ ไว้

เข้มกว่าคุณสมบัติตามข้อก�าหนดของส�านักงาน ก.ล.ต. ใน

เรื่องการถือหุ้น โดยมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระดังนี้

 1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิ 

ออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมบริษัทฯ 

ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถอืหุน้ของผูท้ีเ่กีย่วข้องของกรรมการอสิระ 

รายนั้นๆ ด้วย 

 2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหาร

งาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�า หรือ

ผู้มีอ�านาจควบคุมบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท

ร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของ 

ผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี 

ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะ 

ต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็น

ข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น 

รายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ

 3. ไม่เป็นบคุคลทีม่คีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหติ หรอื

โดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลกัษณะทีเ่ป็นบดิา มารดา 

คูส่มรส พีน้่อง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของผูบ้รหิาร 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับ 

การเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ 

หรือบริษัทย่อย

 4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ 

บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ 

ผู ้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการ 

ขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้ง 

ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั หรอืผูม้อี�านาจควบคมุของ

ผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัท

ย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี�านาจควบคมุของ 

บริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว 

ไม่น้อยกว่า 2 ปี 

 5. ไม่เป ็นหรือเคยเป็นผู ้สอบบัญชีของบริษัทฯ 

บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ 

ผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย 

ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส�านักงานสอบบัญชี ซึง่

มผีูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัด

อยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อย

กว่า 2 ปี

 6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ 

ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษา 

ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี 

จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น 

รายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็น 

ผูถ้อืหุน้ทีม่นียั ผูม้อี�านาจควบคมุ หรอืหุน้ส่วนของผูใ้ห้บรกิาร

ทางวชิาชพีนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าว

มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

 7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็น

ตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ 

ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

 8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและ

เป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการ

ที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับ

เงินเดือนประจ�า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ�านวนหุ้น 

ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการ 

ที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการ 

ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

การก�ากับดูแลกิจการ
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 9. ไม่มลีกัษณะอืน่ใดทีท่�าให้ไม่สามารถให้ความเหน็
อย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัทฯ
 กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 ถึงข้อ 9 อาจ
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตัดสินใจใน 
การด�าเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ 
ผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบ
ขององค์คณะได้
 ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทฯ แต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจ ตามข้อ 4 หรือมีการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่า
ที่ก�าหนดตามข้อ 6 คณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณา
ผ่อนผันให้ได้ หากเห็นว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มี 
ผลกระทบต่อการปฏบิตัหิน้าทีแ่ละการให้ความเหน็ทีเ่ป็นอสิระ  
และในกรณีนี้บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ในหนังสือ 
นัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ 
ดังกล่าวแล้ว 
 1. ลกัษณะความสมัพนัธ์ทางธรุกจิหรอืการให้บรกิาร
ทางวิชาชีพ ที่ท�าให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ก�าหนด
 2. เหตุผลและความจ�าเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้
บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
 3. ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทฯ ในการ
เสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัท
ย่อยและบริษัทร่วม
 การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและ 
บริษัทร่วมนั้น บริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นได้ส่งผู้แทนบริษัทฯ 
เพื่อเข้าไปมีส่วนร่วมในการท�าหน้าที่ดูแลผลประโยชน์
ตลอดจนประสานงานในการร่วมมือท�าธุรกิจระหว่าง บริษัท 
ย่อย บริษัทร่วมโดยผู้แทนบริษัทฯ จะเป็นผู้ที่ได้รับความ 
เห็นชอบจากฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และผ่านการอนุมัติ 
จากคณะกรรมการบริษัทฯ เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการใน 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ซึ่งกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเป็น 
ผู้แทนนั้น ประกอบด้วย บุคคลจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
ฝ่ายบริหาร หรือบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความเข้าใจใน
ธรุกจิ สามารถให้แนวทางบรหิารทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อบรษิทัฯ 
ได้ และต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง 

ผู้แทน บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) เป็นกรรมการ 
ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง 
 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดท�าคู่มือในการปฏิบัติหน้าที่ของ
ผู้แทนบริษัทฯ เพื่อให้ผู้แทนบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามแนวทาง
ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันและสอดคล้องกับนโยบายการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดี ซึ่งในคู่มือนี้ได้ก�าหนดถึง ข้อพึงปฏิบัติที่ดี
ของกรรมการผู้แทน ข้อพึงระมัดระวัง หน้าที่และความรับ
ผิดชอบโดยให้ยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และ
ข้อบังคับ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรักษาประโยชน์
ของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และในเรื่องนโยบายที่ส�าคัญ ให้
ผู้แทนบริษัทฯ ขอรับนโยบายจากบริษัทฯ ก่อนเสนอความ
เห็นในที่ประชุมบริษัทย่อย บริษัทร่วม เช่น การจัดสรรก�าไร 
การจ่ายเงินปันผล หรือน�าส่งเงินรายได้แผ่นดิน การเลือกตั้ง
กรรมการแทนกรรมการที่ลาออกตามวาระ การเพิ่ม-ลดทุน  
การเลิก-ควบรวมกิจการ ทั้งนี้ผู้แทนบริษัทฯ ต้องรายงาน
ข้อมูลต่างๆ ตามกรอบระยะเวลาที่ก�าหนดต่อฝ่ายบริหาร 
และคณะกรรมการบริษัทฯ 
 นอกจากนี้บริษัทฯ ยังจัดให้มีการท�าการวิเคราะห์ 
ติดตาม และรายงานผลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและ
บรษิทัร่วมเป็นประจ�าทกุไตรมาส เพือ่ให้ฝ่ายบรหิารและคณะ
กรรมการบรษิทัฯ ได้ใช้ข้อมลูในการตดัสนิใจ ก�าหนดทศิทาง
และแนวทางในการก�ากับดูแลการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัท
ร่วมได้ ต่อไป

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
นโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารในการน�าข้อมูล
ภายในไปใช้
 บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาด 
หลักทรัพย์ฯ และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด โดยบริษัทฯ ให้ความ
ส�าคัญในเรื่องหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้บรรลุผล
ในทางปฏิบัติ โดยออกประกาศบริษัทฯ เรื่องการป้องกัน 
การใช้ข้อมูลภายใน เพื่อประโยชน์ส่วนตน ตั้งแต่ปี 2547 
เพื่อห้ามกรรมการ รวมถึงกรรมการที่พ้นต�าแหน่งในช่วง 
6 เดือน และผู้บริหาร ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ก่อน
การประกาศงบการเงิน 1 เดือน และหลังประกาศ 3 วัน  
โดยทกุๆ 3 เดอืน ส�านกัเลขานกุารบรษิทัฯ จะจดัท�าวาระแจ้ง 
คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร รวมถึงจัดท�าหนังสือแจ้ง
กรรมการและผู้บริหารเป็นรายบุคคลถึงช่วงระยะเวลาห้าม

การก�ากับดูแลกิจการ

รายงานประจ�าปี	255692
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ท�าการซื้อขายหุ้นการบินไทย ตามประกาศบริษัทฯ ฉบับ 
ดงักล่าว 
 นอกจากนัน้ ยงัจดัท�าวาระแจ้งคณะกรรมการบรษิทัฯ และ
ฝ่ายบรหิารทกุเดอืนเรือ่งรายงานการถอืครองหุน้การบนิไทย 
ของกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งของคู่
สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เพื่อแจ้งให้ทราบถงึการ
เปลีย่นแปลงการถอืครองหุน้ของคณะกรรมการบริษัทฯ และ 
ฝ่ายบริหาร รวมทั้งแจ้งบทลงโทษ กรณีไม่ได้จัดท�ารายงาน 
การเปลีย่นแปลงการถอืหลกัทรพัย์ต่อส�านกังานคณะกรรมการ 
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่
ก�าหนด รวมทัง้ก�าหนดไว้ในจรรยาบรรณการบนิไทย ให้การเปิด
เผยหรือใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตน ถือว่าเป็นการ
ผิดวินัยพนักงาน

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
การเปิดเผยข้อมลูเกีย่วกบัค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี
 1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) 
  บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบ
บัญชี ให้แก่ ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ซึ่งเป็น
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจ�านวนเงิน
รวม 4,220,000 บาท โดยบริษัทฯ ไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนให้
บคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วข้องกบั สตง. ในรอบปีบญัชทีีผ่่านมา

 2. ค่าบริการอื่น (non-audit fee)
  บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนของ
งานบริการอื่น ซึ่งได้แก่ ค่าธรรมเนียมตรวจสอบปฏิบัติ
ตาม BOI ค่าธรรมเนียมตรวจรับรองรายได้ของหน่วยธุรกิจ 
ค่าธรรมเนียมรับรองรายได้ สาขาประเทศอินเดีย และ 
ค่าธรรมเนียมรับรองรายได้ สาขาประเทศบรูไน ให้แก่ สตง. 
ซึ่งเป็นผู ้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา 
มีจ�านวนเงินรวม 520,000 บาท แต่บริษัทฯ ไม่ได้จ่าย 
ค่าบริการอื่นให้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับ สตง. ใน 
รอบปีบัญชีที่ผ ่านมาหรือรายจ่ายในอนาคตอันเกิดจาก 
การตกลงทีย่งัให้บรกิารไม่แล้วเสรจ็ในรอบปีบญัชทีีผ่่านมา  
 

การปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการ
ที่ดีในเรื่องอื่นๆ
 บรษิทัฯ ตระหนกัและมุง่มัน่ในการปฏบิตัติามหลกัการ
ก�ากบัดแูลกจิการทีด่ตีามทตีลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
ก�าหนด นอกเหนือจากนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ 
บริษัทฯ เปิดเผยบน Website และในรายงานประจ�าปีแล้ว 
บริษัทฯ ยังมีนโยบายด้านทรัพยากร สังคม และสิ่งแวดล้อม 
ซึ่งเปิดเผยไว้ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 แต่ยังมีบางเรื่องที่บริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติได้และอยู ่ในระหว่างการขอนโยบายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

ดังตารางต่อไปนี้

ข้อ หลักเกณฑ์ ตลท. การปฏิบัติของบริษัทฯ เหตุผล

1. ประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ
กรรมการบริษัทอาจลดลง หากจ�านวนบริษัท 
ที่กรรมการไปด�ารงต�าแหน่งมีมากเกินไป 
ดงันัน้ คณะกรรมการควรพจิารณาประสทิธภิาพ 
การท�างานของกรรมการทีด่�ารงต�าแหน่งหลาย 
บริษัทอย่างรอบคอบ โดยควรก�าหนดจ�านวน 
บริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปด�ารงต�าแหน่ง 
ให้เหมาะสมกับลักษณะหรือสภาพธุรกิจของ 
บริษัท ซึ่งไม่ควรเกิน 5 บริษัทจดทะเบียน 
รวมถงึบรษิทัย่อยที่ไม่ได้เป็นบรษิทัจดทะเบยีน 
ของบริษัทจดทะเบียนนั้น และควรให ้มี 
การเปิดเผยการก�าหนดดงักล่าวให้สาธารณชน
ทราบด้วย

บริษัทฯ ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. 
คุณสมบัติมาตรฐานส�าหรับ 
กรรมการและพนกังานรฐัวสิาหกจิ 
พ.ศ. 2518 มาตรา 7 และ มติ 
ครม. ปี 2554

เนือ่งจากบรษิทัฯ อาจเสยีโอกาส 
ในการสรรหา ผู ้เชี่ยวชาญใน 
สาขาอาชพีต่างๆ มาเป็นกรรมการ 
บรษิทัฯ

บริษัท	การบินไทย	จ�ากัด	(มหาชน) 93
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ข้อ หลักเกณฑ์ ตลท. การปฏิบัติของบริษัทฯ เหตุผล

2. คณะกรรมการควรพจิารณาความเหมาะสมของการก�าหนด
คณุสมบตัขิอง “กรรมการอสิระ” เช่น ควรก�าหนดให้เข้มงวด
กว่าข้อก�าหนดขั้นต�่าของส�านักงาน กลต. และตลาด 
หลักทรัพย์ฯ หรือไม่เพื่อให้กรรมการอิสระของบริษัทมี 
ความเป็นอิสระอย่างแท้จริงเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะ 
ของบริษัท และควรเปิดเผยในรายงานประจ�าปีนอกจากนี้ 
คณะกรรมการควรก�าหนดให้กรรมการอสิระมวีาระการด�ารง
ต�าแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
ให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการอสิระครัง้แรก ในกรณทีีจ่ะแต่งตัง้
กรรมการอสิระนัน้ให้ด�ารงต�าแหน่งต่อไป คณะกรรมการควร
พิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจ�าเป็นดังกล่าว

อยู่ระหว่างขั้นตอนการขอ 
นโยบายจากคณะกรรมการ 
บริษัทฯ

3. ประธานกรรมการควรส่งเสริมให้กรรมการทุกคนเข้าร่วม
ประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ�านวนการประชุม 
คณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี

กรรมการบางท่านมีสัดส่วน
การเข้าร่วมประชุมน้อยกว่า
ร้อยละ 75
(เอกสาร : รายงานประจ�าปี) 

4. กฎบัตร หรือหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
บรษิทั รวมถงึเรือ่งทีต้่องได้รบัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ 
บรษิทั

อยู่ระหว่างขั้นตอนการขอ 
นโยบายจากคณะกรรมการ 
บริษัทฯ

5. คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ควรประเมินผล 
การปฏิบัติงานด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้
คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อการ 
ปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยควรก�าหนดบรรทัดฐานที่จะใช้
เปรียบเทียบกับผลปฏิบัติงานอย่างมีหลักเกณฑ์

อยู่ระหว่างขั้นตอนการขอ 
นโยบายจากคณะกรรมการ 
บริษัทฯ

6. คณะกรรมการควรก�าหนดอ�านาจหน้าทีข่องประธานกรรมการ 
และกรรมการผูจ้ดัการให้ชดัเจน และเพื่อไม่ให้คนใดคนหนึ่ง 
มอี�านาจโดยไม่จ�ากดั ควรแยกบคุคลทีด่�ารงต�าแหน่งประธาน
กรรมการออกจากบคุคลทีด่�ารงต�าแหน่ง กรรมการผู้จัดการ 
พร้อมทั้งเปิดเผยในรายงานประจ�าปีและบน Website ของ
บริษัท

อยู่ระหว่างขั้นตอนการขอ 
นโยบายจากคณะกรรมการ 
บริษัทฯ

7. คณะกรรมการควรเข้าถึงสารสนเทศที่จ�าเป็นเพิ่มเติมได้ 
จากกรรมการผู้จัดการ หรือเลขานุการบริษัท หรือผู้บริหาร
อืน่ที่ได้รบัมอบหมายภายในขอบเขตนโยบายทีก่�าหนด และ
ในกรณีที่จ�าเป็น คณะกรรมการอาจจัดให้มีความเห็นอิสระ
จากที่ปรึกษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็น
ค่าใช้จ่ายของบริษัท

อยู่ระหว่างขั้นตอนการขอ
นโยบายจากคณะกรรมการ 
บริษัทฯ

8. คณะกรรมการควรจ้างที่ปรึกษาภายนอกให้มีส่วนในการ 
ก�าหนดแนวทาง และเสนอประเด็นในการประเมินผล 
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการอย่างน้อยทุกๆ 3 ปี 
และเปิดเผยผลการประเมินไว้ในรายงานประจ�าปี

อยู่ระหว่างขั้นตอนการขอ 
นโยบายจากคณะกรรมการ 
บริษัทฯ

รายงานประจ�าปี	255694



ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

วิสัยทัศน์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ของบริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน)
 “เป็นสายการบนิทีร่บัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม”

ค�าประกาศการยดึหลกัปฏบิตัสิากลว่าด้วย
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) มุ่งมั่นในการ 

เป็นผู้น�าด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมทั้งในและ

ต่างประเทศ สนับสนุนการใช้ทรัพยากรภายในประเทศอย่าง

มีประสิทธิภาพ และมีเจตนาในการด�าเนินกิจกรรมแสดง 

ความรบัผดิชอบต่อสงัคมในฐานะเป็นสายการบนิแห่งชาต ิและ 

มีความมุ่งมั่นในการสร้างจิตส�านึกของการมีส่วนร่วมใน 

ความรับผิดชอบต่อสังคมของทุกภาคส่วนได้ส่วนเสียของ 

บริษัทฯ ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ชุมชนและประชาชนทั่วไป

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและ 
สิ่งแวดล้อม
 บริษัทฯ ก�าหนดนโยบายเพื่อใช้เป็นแนวทางการ

ด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ 

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ดังนี้

 1. บรษิทัฯ จะด�าเนนิโครงการเพือ่สงัคมและสิง่แวดล้อม 

ที่สอดคล้องกับแนวคิด “การเดินทางแบบรักษ์สิ่งแวดล้อม” 

โดยชักน�าผู้มีส่วนร่วม ทั้งผู้ถือหุ้น ผู้โดยสาร คู่ค้า และ

พนักงานทุกคน เข้าร่วมในทุกกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และ

มุง่มัน่ในการบรหิารจดัการด้านสิง่แวดล้อมผสมผสานแนวคดิ

และนวัตกรรมในรูปแบบสีเขียว

 2. บริษัทฯ จะด�าเนินกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคม 

ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบภัยต่างๆ สนับสนุนสาธารณ 

ประโยชน์และสาธารณกุศล ส่งเสริมสังคมในด้านการศึกษา 

การกฬีา ศาสนาและวฒันธรรม และการรกัษาสิง่แวดล้อม เพือ่

สร้างสรรค์สิง่ทีด่งีามให้กบัสงัคม และพฒันาชวีติความเป็นอยู่ 

ให้ดีขึ้น

 3. การด�าเนนิงานของบรษิทัฯ จะค�านงึถงึผลกระทบ 

ต่อสิ่งแวดล้อมในประเด็นที่ส�าคัญต่างๆ ทั้งในด้านมลภาวะ

จากเครื่องบิน การใช้น�้ามันเชื้อเพลิง การปรับปรุงคุณภาพ

น�้าทิ้ง การใช้สารเคมี การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า และ

การน�าสิ่งของมาใช้ซ�้าหรือการน�ากลับมาใช้ใหม่เพื่อเป็น 

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

 4. บริษัทฯ สนับสนุนการพัฒนาและปรับปรุง 

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในทุกกิจกรรมของบริษัทฯ เพื่อ 

ลดมลภาวะและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องโดยมี

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนงานปฏิบัติ และการประเมินผล 

อย่างชัดเจน 

 5. บริษัทฯ สนับสนุนการสร้างเครือข่ายให้เกิด 

การประสานงานระหว่างการบินไทยกับองค์กรต่างๆ เพื่อ 

สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

รวมทั้งจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความร่วมมือการใช้ทรัพยากร 

ร่วมกันกับองค์กรรัฐวิสาหกิจอื่นๆ 

 6. บริษัทฯ จะจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนัก

และปลูกฝังจิตสานึกให้พนักงานในทุกระดับชั้นในการ

ค�านึงถึงสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ระบบ 

การจัดการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด�าเนินไป 

อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้าน 

ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดขึ้น

อย่างเป็นรูปธรรมในพนักงานทุกระดับ 

 7. บริษัทฯ จะส่งเสริมการสร้างความเข้าใจสื่อสาร

กบัสงัคมถงึสถานะความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม

ขององค์กรอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งประชาสัมพันธ์กิจกรรม 

เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ และจัดท�ารายงาน 

การพัฒนาอย่างยั่งยืน ต่อสาธารณชนอย่างสม�่าเสมอ

บริษัท	การบินไทย	จ�ากัด	(มหาชน) 95



การบินไทย
ปันความสุขคืนสู่สังคม





แนวทางเกี่ยวกับ “ความรับผิดชอบต่อ
สังคม”
การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม
 บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการด�าเนินธุรกิจอย่าง

ถูกต้องตามท�านองคลองธรรม จึงจัดให้มีระบบการควบคุม

ภายในที่ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับต้องให้ความร่วมมือ 

และถือเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงาน ตามหลักการของ 

COSO (The Committee of Sponsoring Organizations 

of Treadway Commission) โดยส�านักงานการตรวจสอบ 

ภายในก�ากับดูแล เพื่อป้องกันความเสียหาย ปรับปรุง

การปฏิบัติงาน ลดผลกระทบ และขจัดปัจจัยเสี่ยงที่อาจ 

เกิดขึ้น ตลอดจนติดตามและประเมินผลอย่างสม�่าเสมอ 

รวมทั้งมีการจัดท�าประมวลบรรษัทภิบาลและจริยธรรมเป็น

ลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนให้กับพนักงานทุกคนยึดถือ

และปฏิบัติตาม

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
 บรษิทัฯ ก�าหนดแผนธรรมาภบิาลพร้อมจดัท�าแผนการ

ต่อต้านทุจริตคอรัปชั่นควบคู ่ไปกับการจัดหลักสูตรการ

ป้องกันการทจุริตและประพฤติมชิอบ โดยบรรจุเป็นหลักสตูร

การฝึกอบรมส�าหรับพนักงานทุกระดับ อีกทั้งด�าเนินการ

บังคับใช้กฎระเบียบที่มีอยู่ต่างๆ และให้ความรู้กับพนักงาน 

เพื่อแยกกลุ ่มที่กระท�าผิดโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ รวมถึง 

จัดส่งพนักงานเข้าอบรมกับองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ

ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ นอกจากนี้ยังจัดท�า 

Compliance Information Center เพื่อกระตุ้นให้พนักงาน

ตระหนักถึงความส�าคัญในเรื่องการปฏิบัติตามกฎระเบียบฯ 

เพื่อสร้างความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

การเคารพสิทธิมนุษยชน
 บริษัทฯ ดูแลพนักงานให้ได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ 

ความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท�างาน 

เพื่อให้พนักงานทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งสิทธิในการ 

ปฏิบัติศาสนกิจ ได้แก่ การลาอุปสมบท การลาไปถือศีล

และปฏิบัติธรรมของพนักงานหญิง และการลาไปประกอบ 

ศาสนกิจพิธีฮัจย์โดยได้รับเงินเดือนค่าจ้างเต็มตลอดระยะ

เวลาที่ลา

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
 บริษัทฯ ด�าเนินงานในด้านการสรรหาพนักงานการ

จ้างงาน การเลิกจ้าง การพัฒนาพนักงาน การเลื่อนต�าแหน่ง 

การย้ายงาน การมอบหมายงานเป็นไปด้วยความเป็นธรรม 

ไม่มีการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยไม่เป็นธรรม

อนัเนือ่งมาจากความแตกต่างในด้านเชือ้ชาต ิสญัชาต ิศาสนา 

เพศ อายุ พื้นฐานการศึกษา หรือเหตุอื่นใด รวมทั้งจะไม่มี 

การเลือกให้บริการหรือท�าธุรกิจกับนิติบุคคลหรือบุคคลจาก

เฉพาะบางประเทศ หรือบางสัญชาติโดยไม่เป็นธรรม

ความรับผิดชอบต่อผู้บริ โภค
 บริษัทฯ ตระหนักถึงคุณภาพการให้บริการและความ

ปลอดภัย ซึ่งเป็นปัจจัยที่บริโภคให้ความส�าคัญเป็นล�าดับ

ต้นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความปลอดภัยในการปฏิบัติการบิน 

จึงมีการพัฒนาและฝึกฝนบุคลากรในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่าง

เข้มงวด เพื่อให้มีความพร้อมและเพิ่มพูนประสบการณ์ 

ในการปฏิบตัิงาน โดยเฉพาะความปลอดภัยในห้องผู้โดยสาร 

อีกทั้งยังมีการพัฒนาบริการอย่างต่อเนื่อง อาทิ การปรับปรุง

ระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ เพื่ออ�านวยความสะดวก

ให้แก่ลูกค้ามากขึ้น

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
 บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�าคัญของสิ่งแวดล้อม

และการมีส่วนร่วมในการปกปักรักษา จึงมีเป้าหมายในการ 

เป็นสายการบนิทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม โดยด�าเนนิโครงการ 

ต่างๆ เพือ่รกัษาสิง่แวดล้อม อาทลิดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก

และลดการใช้สารเคมีที่ท�าลายชั้นบรรยากาศ การประหยัด 

พลงังานในกระบวนการต่างๆ การพฒันาเชือ้เพลงิอากาศยาน

ชีวภาพ การบริหารเชื้อเพลิงอากาศยาน และการบริหาร 

จดัการวสัดอุย่างยัง่ยนื โดยการน�าอากาศยานรุน่ใหม่เข้ามาใน 

ฝงูบนิ ซึง่จะช่วยลดการใช้เชือ้เพลงิและมลพษิต่อสิง่แวดล้อม 

เป็นต้น

การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 
 บริษัทฯ ด�าเนินการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่าง 

ต่อเนือ่ง รวมทัง้ปลกูฝังจติส�านกึด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

และส่วนรวมแก่พนักงานผ่านโครงการจิตอาสาพนักงาน 

ความรับผิดชอบต่อสังคม

รายงานประจ�าปี	255698



และการท�ากิจกรรมต่างๆ อาทิ การบริจาคเงินช่วยเหลือ 

ผู ้ด้อยโอกาสและผู้ประสบภัย การสร้างอาคารเรียนและ

มอบสื่อการเรียนการสอนพร้อมทั้งทุนการศึกษาแก่นักเรียน 

ในโรงเรยีนทีอ่ยูห่่างไกล รวมทัง้สง่เสรมิให้ท้องถิน่มสีว่นร่วม 

ในการรกัษาการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม้โดยส�ารวจความต้อง 

การของชมุชนภายใต้การดูแลของส�านักจัดการป่าชุมชนกรม

ป่าไม้ เพื่อช่วยเหลือให้ชุมชนได้รับประโยชน์จากทรัพยากร 

ป่าไม้ในท้องถิน่อย่างยัง่ยนื ทัง้ทางด้านสิง่แวดล้อม เศรษฐกจิ

และสังคม

การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได ้ 
จากการด�าเนนิงานทีม่คีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม สิง่
แวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย
 บริษัทฯ น�านวัตกรรมมาใช้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การ 

ด�าเนนิงานและการบรกิารผูโ้ดยสารเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ 

อาทิ การตรวจสอบตารางบิน ข้อมูลเที่ยวบิน การส�ารอง 

ที่นั่ง การซื้อบัตรโดยสาร การเช็คอิน การเลือกที่นั่ง และ

การออกบัตรที่นั่งด้วยตัวเอง ผ่าน 4 ช่องทาง ได้แก่ Mobile/

Tablet Browser ผ่านทาง www.thaiairways.com , Mobile 

Application ผ่านทาง THAI m Service, Mobile Game 

ผ่านทาง Little Captain , iPad Application ผ่านทาง THAI 

Touch เป็นต้น

บริษัทฯ ด�าเนนิกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม ปี 2556 ดังนี้
 	สนับสนุนการขนส่งโลหิตให้กับสภากาชาดไทย

 	การช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัน�า้ท่วมทีจ่งัหวดัพระนคร 

ศรีอยุธยา และจังหวัดฉะเชิงเทรา

 	บริษัทฯ ร่วมกับมูลนิธิแอร์บัส มอบอุปกรณ์ และ

เครื่องใช้ส�าหรับเด็กให้กับโรงพยาบาลเด็ก

 	โครงการแพทย์นักบิน นางฟ้าพยาบาล บริษัทฯ 

จัดคณะแพทย์ ทันตแพทย์ และ พยาบาล ท�าการตรวจ

สขุภาพ รกัษาโรค และท�าฟัน รวมทัง้ให้ความรูด้้านสขุอนามยั 

แก่ชาวบ้านและนักเรียนที่โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน 

ถ�้าหิน อ�าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

 	โครงการปันรักจากชาวการบินไทย สู่ชายแดนใต้ 

มอบเงินบริจาคและเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับครูและทหาร 

ชายแดนใต้ รวมทั้งร่วมกับบริษัท โบอิ้ง มอบกระเป๋าเป้ 

นักเรียนพร้อมอุปรณ์เครื่องเขียนจ�านวน 1,000 ชุด ให้กับ 

นักเรียนใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ณ ค่ายจุฬาภรณ์ จังหวัด

นราธิวาส

 	โครงการพาน้องท่องฟ้า บริษัทฯ จัดขึ้น 2 ครั้ง

ในปี 2556 ครั้งแรก น�าเยาวชนจากโรงเรียนที่มีสถานที่ตั้ง 

รอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิขึ้นเครื่องบินชมทัศนียภาพ 

รอบอ่าวไทย และครั้งที่ 2 น�าเด็กด้อยโอกาสใน 3 จังหวัด

ชายแดนใต้ ขึ้นเครื่องบินชมทัศนียภาพหมู่เกาะและทะเล

ภาคใต้

ความรับผิดชอบต่อสังคม
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 	บริษัทฯ สนับสนุนบัตรโดยสารให้ผู้แทนโอลิมปิก

วิชาการ เดินทางไปแข่งขันในต่างประเทศ และสนับสนุน

บัตรโดยสารส�าหรับนักกีฬาเยาวชนแบดมินตันจากโรงเรียน

แบดมินตันบ้านทองหยอดเดินทางไปแข่งขันในต่างประเทศ

	 	บรษิทัฯ ร่วมกบัสถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลย ี(สสวท.) จดัค่ายโอลมิปิกวชิาการคณติศาสตร์ 

วทิยาศาสตร์ ให้กบัเยาวชนจากโรงเรยีนทีม่สีถานทีต่ัง้รอบท่า

อากาศยานสุวรรณภูมิ

 	บริษัทฯ ร ่วมกับ 4 องค ์กรในธุรกิจการบิน 

ประกอบด้วย ทอท บวท สบพ และ บพ จดัโครงการสนามบนิ 

แห่งการเรียนรู้ เพื่อให้ความรู้ด้านอุตสาหกรรมการบินและ 

แนะแนววิชาชีพในธุรกิจการบินให้กับนักเรียนชั้นมัธยม

ปลายในโรงเรียนที่มีสถานที่ตั้งรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

จ�านวน 9 โรงเรียน

 	บริษัทฯ จัดค่ายเยาวชนกีฬาแบดมินตัน ให้

กับบุตรธิดาพนักงาน เพื่ออบรมและฝึกทักษะในการเล่น

กีฬาแบดมินตันโดยผู้ฝึกสอนจากโรงเรียนแบดมินตันบ้าน 

ทองหยอด

 	โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม “การบินไทยปลูกชีวิตให้

แผ่นดิน” บริษัทฯ ด�าเนินโครงการป่าชุมชนบ้านร่องบอน 

จังหวัดเชียงราย และ โครงการ คืนชีวิตกล้วยไม้ไทยสู่ไพร

พฤกษ์” จังหวัดเชียงใหม่

 ทั้งนี้ บริษัทได้จัดท�าหนังสือรายงานการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน ซึ่งให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและการด�าเนินงาน

ของบริษัทในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งบริษัทส่งให้ 

ผู้ถือหุ้นทุกรายและเปิดเผยต่อประชาชนทางเว็บไซต์ของ

บริษัท 

แนวทางปฏบิตัเิพิม่เตมิเกีย่วกบัการป้องกนั
การมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เห็นความส�าคัญถึงปัญหา

การทุจริตและประพฤติมิชอบที่จะส่งผลกระทบก่อให้เกิด 

ความเสียหายต่อบริษัทฯ ดังนั้น จึงน�านโยบาย “Whistle 

Blower” เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการ และได้มีการ 

จัดท�าระเบียบบริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) ว่าด้วย 

การร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือการไม่ปฏิบัติตาม

กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ค�าสั่งบริษัท หรือ 

ธรรมาภิบาลหรือจริยธรรม ตามประมวลธรรมาภิบาลและ 

จรยิธรรม พ.ศ. 2523 ขึน้เพือ่ให้พนกังาน ลกูจ้าง ผูม้ส่ีวนได้เสยี 

และบุคคลภายนอก ใช้เป็นช่องทางในการแจ้งเบาะแสความ

เคลือบแคลงที่อาจท�าให้เข้าใจได้ว่าเป็นการกระท�าผิดต่อ 

กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมาย เพื่อให้

บรษิทัฯ ได้ท�าการตรวจสอบข้อเทจ็จรงิได้ถกูต้อง อนัจะน�าไปสู่ 

ความเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ขององค์กรต่อไป

ความรับผิดชอบต่อสังคม
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การควบคุมภายในและ
การบริหารจัดการความเสี่ยง

 บริษัทฯ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ

กับการด�าเนินการธุรกิจและมีการติดตามประเมินผลอย่าง

สม�่าเสมอ เพื่อให้ความมั่นใจว่าระบบที่วางไว้สามารถด�าเนิน

ไปได้อย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง 

และสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยมี 

โครงสร้างการควบคุมภายในครบทั้ง 5 องค์ประกอบตาม

มาตรฐาน (Committee of Sponsoring Organization of The  

Treadway Commission : COSO) ทั้งนี้ ผลการประเมิน 

การควบคุมภายใน สรุปได้ดังนี้

สภาพแวดล้อมการควบคุม
 บริษัทฯ มีสภาพแวดล้อมการควบคุมในภาพรวมที่

เพียงพอและเหมาะสม มีปัจจัยเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการ

ควบคุมภายในที่สนับสนุนการควบคุมภายในเป็นอย่างดีและ

มีประสิทธิผล สอดคล้องกับนโยบายการควบคุมภายในของ 

บรษิทัฯ โดยจดัให้มคีูม่อืประมวลบรรษทัภบิาลและจรยิธรรม

แจกจ่ายให้พนักงานถือปฏิบัติ มีการก�าหนดนโยบายในการ 

เปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส�าหรับผู ้บริหาร 

ระดบัสงู มกีารสรรหาและแต่งตัง้พนกังานตามระเบยีบบรษิทัฯ 

ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล และมีการจัดท�าทบทวน

และปรับปรุงค�าบรรยายลักษณะงาน ของผู ้บริหารและ

พนักงานทุกคนให้ถูกต้องและทันสมัยอย่างสม�่าเสมอการ

เลื่อนต�าแหน่งและอัตราเงินเดือนขึ้นอยู่กับผลการประเมิน

การปฏิบัติงานซึ่งมีการประเมินทุก 6 เดือนตลอดจน 

มีการก�าหนดให้ใช ้ดัชนีวัดผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ 

(KPI) โดยระบุไว้ในค�ารับรองการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร 

ตั้งแต่ระดับพนักงานระดับ 7 ขึ้นไปเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ 

บรรลุผลตามเป้าหมาย นอกจากนี้ยังมีการให้เงินรางวัล 

พิเศษ เพื่อเป็นแรงจูงใจให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็ม 

ความสามารถ มีการศึกษาและจัดท�าแผนอัตราก�าลังของ 

แต่ละฝ่าย/สายงานโดยมีการจ้าง outsource มาทดแทน 

พนักงาน ซึ่งมีไม่เพียงพอ อีกทั้งอยู่ระหว่างปรับปรุงคู่มือ 

การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับโครงสร้างและระบบการ 

ท�างานใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและ 

การควบคมุภายในให้ดยีิง่ขึน้ นอกจากนี ้ยงัส่งเสรมิการสร้าง 

วัฒนธรรมองค์กร THAI Spirit และสนับสนุนให้พนักงาน 

เข้ารบัการอบรม เพือ่พฒันาและเพิม่พนูความรูค้วามสามารถ 

ตลอดจนคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ในงานที่ 

รับผิดชอบ อย่างไรก็ตามบางฝ่ายยังอยู ่ในระหว่างการ 

ปรับปรุงโครงสร้างภายในฝ่ายเพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะ 

งานและกระบวนการท�างานที่ได้มกีารปรบัเปลีย่นไป ตลอดจน 

หลายฝ่ายยังขาดผู ้บริหารและพนักงานที่มีความรู ้ทักษะ 

และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านดังนั้นบริษัทฯ จะด�าเนินการ 

ปรับปรุงการจัดสรรทรัพยากรบุคคลให้เหมาะสม โดยวาง 

แผนอัตราก�าลังคนในแต่ละช ่วงอายุให ้สอดคล้องกับ 

ความต้องการในแต่ละสาขา และพัฒนาบุคลากรในทุกระดับ

อย่างทัว่ถงึ ตลอดจนมกีารปรบัโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสม

กับการด�าเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

องค์กรอย่างยั่งยืนต่อไป

การบริหารความเสี่ยง
 บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงอย่างเพียงพอมี

การก�าหนดวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจไว้ในแผน

ยุทธศาสตร์ และแผนด�าเนินงานเชิงกลยุทธ์ของบริษัทฯ โดย

มกีารก�าหนดตวัชีว้ดัความส�าเรจ็ของแต่ละแผนฯ (Strategies 

Success Measures / SSM) มกีารระบ ุประเมนิ และวเิคราะห์

ความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกมีการจัดท�าค่าดัชนี 

ชี้วัดความเสี่ยงหลัก (Key Risk Indicator / KRI) เพื่อใช้

เป็นเครื่องมือในการเตือนภัยล่วงหน้า ส�าหรับความเสี่ยง 

ระดับองค์กรและความเสี่ยงระดับฝ่ายที่ส�าคัญทุกรายการ 
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 นอกจากนี้มีการก�าหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็น 

Key Performance Indicator (KPI) ของผู้บริหารระดับ 

ผู้อ�านวยการใหญ่ (Vice President) ขึ้นไป และหน่วยงาน 

ทกุฝ่ายในบรษิทัฯ มกีารจดัการความเสีย่งภายในฝ่าย รวมถงึ 

การจดัท�ารายงานการบรหิารความเสีย่งทกุไตรมาสตามเกณฑ์ 

ที่ระบุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงซึ่งใช้เป็นกรอบ และ

เป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ มีฝ่าย

บริหารความเสี่ยงท�าหน้าที่ติดตามความคืบหน้าของแผน

ปฏิบัติการในการควบคุมความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและ

สม�่าเสมอ โดยจัดท�ารายงานความคืบหน้าการบริหาร 

ความเสีย่งระดบัองค์กรเสนอต่อคณะกรรมการฝ่ายบรหิารงาน

นโยบาย คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง และคณะกรรมการ 

บรษิทัฯ เป็นประจ�า รวมทัง้มคีณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

รับผิดชอบในการก�ากับ ดูแล ติดตามและให้ค�าแนะน�า 

การบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมการควบคุม
 บริษัทฯ มีกิจกรรมการควบคุมที่เพียงพอ ตลอดจน

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลการ ประเมินความเสี่ยง 

ของบริษัทฯ มีนโยบาย คู่มือการปฏิบัติงานและระเบียบ 

ปฏิบัติส�าหรับกิจกรรมที่ส�าคัญทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษร 

และที่เป็นอิเล็กตรอนิกส์ไฟล์ ซึ่งพนักงานถือปฏิบัติภายใต้ 

การก�ากับดูแลของหัวหน้างาน และผู้บังคับบัญชา ตาม 

สายงาน เช่น ระเบียบฯ ว่าด้วยอ�านาจหน้าที่ทางการเงิน 

ระเบียบฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล และระเบียบฯ  

ว่าด้วยการพัสดุ เป็นต้น อย่างไรก็ตามบางฝ่ายอยู่ในระหว่าง 

การปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่

ของงานตามโครงสร้างและลกัษณะการท�างานตามระบบงาน 

ใหม่ มกีารแบ่งแยกหน้าทีร่บัผดิชอบการปฏบิตังิานทีส่�าคญัมี 

การสอบทานผลการด�าเนนิงาน โดยฝ่ายบรหิารอย่างสม�า่เสมอ 

มีการปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานสากล

ขององค์กรต่างๆ เช่น IATA, ICAO, กรมการบินพลเรือน 

และ ISO ต่างๆ เป็นต้น มีการติดตามและตรวจสอบ 

การด�าเนินงานทั้งจากส�านักงานการตรวจสอบภายในของ 

บริษัทฯ และจากหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
 บริษัทฯ มีระบบสารสนเทศและการสื่อสารที่เพียงพอ

ต่อการปฏบิตังิาน มกีารใช้ระบบสารสนเทศส�าหรบัการบรหิาร

และตัดสินใจของฝ่ายบริหาร มี Website ของบริษัทฯ และ 

มีระบบ Intranet คือ THAISphere เพื่อสื่อข่าวสารและ 

ข้อมลูต่างๆ ภายในองค์กร หลายฝ่ายได้จดัท�า Webpage เพือ่

สื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของฝ่ายตลอดจน 

มีการรับข้อมูลข่าวสารจากภายนอกองค์กร เช่น นโยบาย

ภาครัฐ ผลส�ารวจความคิดเห็นของลูกค้า ผลการจัดอันดับ

ของสายการบินจากองค์กรต่างๆ รายงานสถานการณ์ด้าน

เศรษฐกิจและการเมือง อุตสาหกรรมการบิน เทคโนโลยี 

และความก้าวหน้าด้านวิทยาการการสื่อสารและคมนาคม 

เป็นต้น บริษัทฯ ได้สนับสนุนการพัฒนาระบบสารสนเทศ

ต่างๆ เช่น ระบบ e-saraban ระบบ SAP Phase II  

ระบบ THAI Star Common Platform (TSCP) และระบบ 

CHORUS เป็นต้น ซึ่งใช้ส�าหรับปรับปรุงการด�าเนินงาน 

เพื่อให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ และเพื่อให้ข้อมูลต่างๆ ที่

ใช้ในการศึกษา วิเคราะห์ และใช้งานได้รับการรวบรวมไว้ 

ในฐานข้อมลูเดยีวกนั นอกจากนีย้งัได้จดัให้มรีะบบการสือ่สาร

ทั้งภายใน และภายนอกอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้และทัน

กาล เช่น มีการประชุมภายในฝ่าย มีการออกค�าสั่ง ประกาศ 

จดัท�า Bulletin เช่น THAI’s Today ตลอดจนม ีManagement 

Talk เพื่อสื่อสารข้อมูลที่ส�าคัญของบริษัทฯ จากผู้บริหาร

ระดับสูงไปยังพนักงานโดยทั่วถึงผ่านระบบ Intranet ของ 

บริษัทฯ และมีการสื่อสารข้อมูลผ่าน Mobile Application 

ต่างๆ นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้พนักงานได้เข้าถึงข้อมูล

และองค์ความรู้ต่างๆ โดยผ่านช่องทาง Knowledge Base 

ในระบบ Intranet ของ บริษัทฯ ซึ่งท�าให้การปฏิบัติงาน 

ด�าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทันต่อสถานการณ์ 

รวมทั้งมีการรับฟังและพิจารณาข้อร้องเรียนภายในองค์กร

ตามนโยบาย Whistle Blower และมีการรับฟังข้อร้องเรียน

จากภายนอก อาทิ ลูกค้า คู่ค้า หรือผู้ถือหุ้น โดยผ่าน 

ทางสื่อต่างๆ เพื่อน�ามาปรับปรุงการบริหารจัดการในองค์กร

ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
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ระบบติดตามประเมินผล
 บริษัทฯ มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน

อย่างเพียงพอ และเหมาะสม ผู้บริหารทุกระดับรับทราบ  

และตระหนักถึงความรับผิดชอบที่มีต ่อการติดตามผล 

การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงาน โดยผู้บริหารจัดให้มี 

การประชุมภายในฝ่าย เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานให้

บรรลุเป้าหมายตามดัชนีชี้วัด (KPI) มีการจัดท�ารายงาน 

ผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน 

หรอืงบประมาณ เสนอต่อผูบ้รหิารเพือ่พจิารณาปรบัปรงุแก้ไข

ให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างสม�่าเสมอ ทกุฝ่ายมกีารประเมนิ

การควบคุมภายใน และจัดท�ารายงานการควบคุมภายใน 

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินข้อ 6 เป็น

ประจ�าทุกปี นอกจากนี้ ยังมีการตรวจสอบ และประเมินผล 

การควบคมุภายในเป็นรายครัง้ โดยผูต้รวจสอบจากส�านกังาน

การตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ 

ขึน้ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนมผีูต้รวจสอบจาก 

หน่วยงานภายนอก เช่น Bureau Veritas, IATA Operational 

Safety Audit (IOSA), กรมการบินพลเรือน และองค์การ

มาตรฐาน สากล (ISO) ต่างๆ เป็นต้น ซึ่งผู ้บริหารได้ 

ให้ความส�าคัญและมีการพิจารณาเพื่อปรับปรุงแก้ไขตาม 

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบดังกล่าว

 บรษิทัฯ ให้ความส�าคญักบัการปฏบิตังิานอย่างโปร่งใส 

ตรวจสอบได้ รวมทัง้สนบัสนนุให้มรีะบบการตรวจสอบภายใน

ที่ดี มีความเป็นอิสระ จึงก�าหนดให้ส�านักงานการตรวจสอบ

ภายใน มีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อคณะกรรมการ 

บริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให ้ 

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ก�ากับดูแล เพื่อให้ส�านักงาน 

การตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็น 

อิสระและเที่ยงธรรม สามารถเพิ่มมูลค่า และปรับปรุง 

การด�าเนินงานของบริษัทฯ เพื่อช่วยให้บริษัทฯ บรรลุ 

เป้าหมาย ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของ

การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการก�ากับดูแล 

อย่างเป็นระบบ และเป็นระเบียบ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า  

การด�าเนินงานของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

มีการใช้จ่ายและลงทุนอย่างคุ้มค่าสมประโยชน์ มีการจัด

ท�ารายงานทางการเงินที่เชื่อถือได้ ตามก�าหนดเวลา มีการ 

เปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอตามรูปแบบที่ก�าหนด มีการดูแล

รักษาทรัพย์สินและผลประโยชน์ของบริษัทฯ มิให้เกิดการ 

สูญเสีย หรือความเสียหาย ซึ่งรวมถึงความเสียหายจากการ

ทจุรติและการประพฤตมิชิอบ รวมทัง้เพือ่ให้มัน่ใจว่าการปฏบิตัิ

งานของหน่วยงานต่างๆ สอดคล้องกับนโยบาย กฎเกณฑ์ 

ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีการปรับปรุง

การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง มีการติดตามและประเมินผล 

การลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมลงทุนอื่นๆ ทั้งนี้ ภาระ 

หน้าทีข่องส�านักงานการตรวจสอบภายใน ยังรวมถึงการให้ 

ค�าปรึกษาแนะน�าฝ่ายบริหารในการปรับปรุงการควบคุม

ภายในให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

 ส�านักงานการตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตรวจสอบ

กระบวนการท�างานของบริษัทฯ รวมทั้งระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศตามแผนการตรวจสอบที่ ได ้รับอนุมัติจาก 

คณะกรรมการตรวจสอบ โดยส�านกังานการตรวจสอบภายใน

ได้จดัท�าแผนการตรวจสอบดงักล่าวตามแนวความเสีย่ง (Risk 

Based Audit) โดยพิจารณาถึงความสอดคล้องกับกลยุทธ์

ของบริษัทฯ นอกจากนี้ ส�านักงานการตรวจสอบภายใน 

มีการปฏิบัติงานตรวจสอบเฉพาะกิจ ตามที่คณะกรรมการ

ตรวจสอบเหน็ชอบ โดยรายงานผลการตรวจสอบต่อผูบ้รหิาร

ที่รับผิดชอบ กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ และคณะกรรมการ

ตรวจสอบเป็นประจ�าทกุไตรมาส ในกรณทีีพ่บหรอืมข้ีอสงสยั

ว่ามีรายการหรือการกระท�าที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายที่ 

มีนัยส�าคัญต่อผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ หัวหน้า

ส�านักงานการตรวจสอบภายในจะรายงานต่อกรรมการ 

ผู้อ�านวยการใหญ่และคณะกรรมการตรวจสอบทันที

 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นว่า ระบบ

การควบคมุภายในของบรษิทัฯ มคีวามเพยีงพอกบัการด�าเนนิ

ธุรกิจของบริษัทฯ

หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้า
งานก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ
 	นางนนัทนา สงัขวจิติร ด�ารงต�าแหน่งผูอ้�านวยการใหญ่

ส�านกังานการตรวจสอบภายใน 

	 	นายนิรุต มณีพันธ์ รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ 

สายทรพัยากรบคุคลและก�ากบักจิกรรมองค์กรเป็นหวัหน้างาน 

ก�ากับดูแลการปฏิบััติงานของบริษัทฯ

การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
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 คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูค้ดัเลอืกผูด้�ารงต�าแหน่ง

หวัหน้างานตรวจสอบภายในโดยพิจารณาจาก วุฒิการศึกษา 

ประสบการณ์ การอบรม รวมถึงคุณสมบัติในเชิงบริหาร 

ที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งกรรมการ 

ผู ้อ�านวยการใหญ่ได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบด้วย  

โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้น�าเสนอคณะกรรมการ บรษิทัฯ 

ในการประชุมครั้งที่ 8/2556 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556 

พิจารณาแต่งตั้ง นางนันทนา สังขวิจิตร ด�ารงต�าแหน่ง 

ผู ้อ�านวยการใหญ่ส�านักงานการตรวจสอบภายใน ซึ่ง 

คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นผู้มีความเหมาะสม เนื่องจาก เป็น

ผู้ได้รับวุฒิบัตรวิชาชีพการตรวจสอบภายใน เช่น Certified  

Information System Auditor (CISA) Cert i f ied  

Information Security Manager (CISM) Certificate in  

Risk Management and Assurance (CRMA) และวุฒิบัตร

ทางด้านตรวจสอบภายใน (IACP) ของสภาวิชาชีพบัญชี 

อีกทั้งมีประสบการณ์ทั้งด้านการตรวจสอบภายในและ

การตรวจสอบระบบสารสนเทศ (IT Audit) การบริหาร

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เป็นผู ้ริ เริ่มให้งาน

ตรวจสอบสารสนเทศของส�านักงานการตรวจสอบภายใน  

และได้ผ่านการอบรมหลักสูตรด้านการตรวจสอบภายในและ 

หลกัสตูรอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้อง นอกจากนี ้ยงัเป็นผูไ้ด้รบัมอบหมาย 

ให้ไปศึกษาดูงานด้านการตรวจสอบภายใน แลกเปลี่ยน 

ข้อคดิเหน็กบัผูป้ระกอบวชิาชพีตรวจสอบทัง้ในและต่างประเทศ 

เพื่อน�ามาปรับปรุงการท�างานของส�านักงานการตรวจสอบ 

ภายใน ซึ่งได้ปฏิบัติงานดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพและ 

เป็นรูปธรรม

 ทั้งนี้ การด�าเนินการข้างต้นเป็นไปตาม ระเบียบ

กระทรวงการคลัง ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและ

หน่วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2555 ข้อ 20  

ระบุว่า “การแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน เลื่อนขั้น เลื่อน

ต�าแหน่ง และประเมินผลงานของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบ

ภายใน ให้คณะกรรมการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการ

รฐัวสิาหกจิเพือ่พจิารณา โดยให้ผูบ้รหิารสงูสดุเสนอความเหน็ 

ประกอบการพจิารณาด้วย” และกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 

เรื่องอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ข้อ 4 

ระบุว่า คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ “พิจารณาและให้

ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับคุณสมบัติ

ของหัวหน้าส�านักงานการตรวจสอบภายใน การแต่งตั้ง  

โยกย้าย ถอดถอน ก�าหนดค่าตอบแทน และพิจารณา 

ความดีความชอบประจ�าปีของหัวหน้าส�านักงานการตรวจ

สอบภายใน” 

 

ความรับผิดชอบต่อสังคม

รายงานประจ�าปี	2556104



รายการ
ระหว่างกัน

 บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันที่ส�าคัญกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และนิติบุคคล/บริษัทที่อาจมีความขัดแย้ง ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ดังนี้

นิติบุคคล/บริษัท
ที่อาจมีความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์
ลักษณะของ

รายการระหว่างกัน

มูลค่าของรายการระหว่างกัน 
(ล้านบาท)

เงื่อนไข/นโยบายราคา
ส�าหรับปีสิ้นสุด 

วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ส�าหรับปีสิ้นสุด 

วันที่ 31 ธันวาคม 2555

กระทรวงการคลัง 	กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้น
 รายใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้น

ประมาณร้อยละ 51.03 
	กรรมการของบริษัทฯ ได้แก่ 

นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม เป็น
 ปลัดกระทรวงการคลัง และ 
 นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ เป็น

รองปลัดกระทรวงการคลัง
หมายเหตุ นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม 
ปลัดกระทรวงการคลัง ไปด�ารง
ต�าแหน่งเลขาธิการส�านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
(ก.พ.ร.) ส�านักนายกรัฐมนตรี 
ตามมติครม. เมือ่วนัที ่1 ตลุาคม 
2556 และนายพงษ์ภาณ ุเศวตรนุทร์ 
รองปลดักระทรวงการคลงั 
ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบรษิทัฯ 
เมือ่วนัที ่20 ธนัวาคม 2556

กระทรวงการคลังกู้เงินจากสถาบัน
การเงินต่างประเทศให้บริษัทฯ กู้ต่อ 
ประกอบด้วย
	เงินกู้ยืมระยะยาว ซึ่งยังคงมี 
 ยอดคงค้างและดอกเบี้ยจ่ายดังนี้
 - เงินกู้ยืมระยะยาวคงค้าง
 - ดอกเบี้ยจ่าย

17,375.52
208.49

1,225.26
 90.67

การก�าหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไปตามปกติของธุรกิจ ซึ่งเป็นไป
ในแนวทางเดียวกันกับการก�าหนดเงื่อนไขกับบุคคลหรือ
กจิการอืน่ที่ไม่เกีย่วข้องกนั โดยมรีายละเอยีดเงือ่นไขส�าคญั ดงันี้
	สัญญาเงินกู้ระยะยาว มียอดคงค้าง 2 ฉบับ คือ
1) อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 7.07 ต่อปี 
 อายุเงินกู้ 20 ปี ครบก�าหนดสัญญา 30 กันยายน 2556
2) อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 2.31 ต่อปี 
 อายุเงินกู้ 17 ปี ครบก�าหนดสัญญา 15 กรกฎาคม 2573

รายการระหว่างกัน

บริษัท	การบินไทย	จ�ากัด	(มหาชน)
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นิติบุคคล/บริษัท
ที่อาจมีความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์
ลักษณะของ

รายการระหว่างกัน

มูลค่าของรายการระหว่างกัน 
(ล้านบาท)

เงื่อนไข/นโยบายราคา
ส�าหรับปีสิ้นสุด 

วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ส�าหรับปีสิ้นสุด 

วันที่ 31 ธันวาคม 2555

	บริษัทฯ มีรายการเช่าที่ดินจาก
 ที่ราชพัสดุ กระทรวงการคลัง 

ดังนี้ 
 - เช่าที่ดินราชพัสดุ  

 จังหวัดระยอง
 - เช่าที่ดินราชพัสดุ
  จังหวัดขอนแก่น
 - เช่าที่ดินราชพัสดุ 
  จังหวัดอุดรธานี 
 - เช่าที่ดินราชพัสดุ
  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 - เช่าที่ดินราชพัสดุ
  จังหวัดกระบี่

5.00 4.58 ก�าหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่ก�าหนดให้กับ
บุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 

ธนาคารออมสิน 	กระทรวงการคลงั ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้
รายใหญ่ของบริษัทฯ มีอ�านาจ
ควบคุมธนาคารออมสิน

	กรรมการของบริษัทฯ ได้แก่ 
 นายสุธรรม ศิริทิพย์สาคร เป็น
 กรรมการของธนาคารออมสิน

1. บริษัทฯ ได้กู้เงินจากธนาคาร 
 ออมสิน ประกอบด้วย
		เงินกู้ยืมระยะยาว
  - ยอดเงินคงค้าง
  - ดอกเบี้ยจ่าย

1,890.00
100.41

3,462.00
279.58

การก�าหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไปตามปกติของธุรกิจ ซึ่งเป็นไป
ในแนวทางเดียวกันกับการก�าหนดเงื่อนไขกับบุคคลหรือ
กจิการอืน่ที่ไม่เกีย่วข้องกนั โดยมรีายละเอยีดเงือ่นไขส�าคญั ดงันี้
	สัญญาเงินกู้ระยะยาว มียอดคงค้าง 3 ฉบับ คือ
1) อัตราดอกเบี้ย MLR ลบร้อยละ 1.9 ต่อปี มีอายุเงินกู้ 5 ปี 

ครบก�าหนดสัญญา 9 กรกฎาคม 2557
2) อัตราดอกเบี้ย THBFIX บวกร้อยละ 0.65 ต่อปี มีอายุเงินกู้ 

7 ปี ครบก�าหนดสัญญา 8 ตุลาคม 2558
3) อัตราดอกเบี้ย THBFIX บวกร้อยละ 0.55 ต่อปี มีอายุเงินกู้ 

7 ปี ครบก�าหนดสัญญา 13 ตุลาคม 2558

รายการระหว่างกัน
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รายการระหว่างกัน

นิติบุคคล/บริษัท
ที่อาจมีความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์
ลักษณะของ

รายการระหว่างกัน

มูลค่าของรายการระหว่างกัน 
(ล้านบาท)

เงื่อนไข/นโยบายราคา
ส�าหรับปีสิ้นสุด 

วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ส�าหรับปีสิ้นสุด 

วันที่ 31 ธันวาคม 2555

 2. บริษัทฯ ท�าสัญญาวงเงินกู้ 
 ประเภทเงินทุนหมุนเวียน  
 กับธนาคารออมสิน จ�านวนเงิน 
 ไม่เกิน 7,000 ล้านบาท 

 - ค่าธรรมเนียมวงเงินกู้
 - ค่าธรรมเนียมวงเงินกู้ค้างจ่าย

17.50
4.46

17.31
0.00

การก�าหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไปตามปกติของธุรกิจ ซึ่งเป็นไป
ในแนวทางเดียวกันกับการก�าหนดเงื่อนไขกับบุคคลหรือ
กิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
	สญัญาวงเงนิกูห้มนุเวยีน (Committed Revolving Credit Line)
- ระยะเวลาไม่เกิน 7 ปี นับจากวันที่ลงทุนในสัญญาเงินกู้
- อัตราดอกเบี้ย FDR (Fixed Deposit Rate) 6 เดือน 
 บวกร้อยละ 1.9 ต่อปี หรือบวกร้อยละ 2.375 ต่อปี
 หากบริษัทฯ มิได้มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ
- ค่าธรรมเนียมผูกพันเงินกู้ (Commitment fee) ร้อยละ 0.25 

ต่อปีของวงเงินกู้ที่ยังไม่ได้เบิก
 ปัจจุบันยังไม่มีการเบิกใช้วงเงินกู้ดังกล่าว

3. บริษัทฯ ขายบัตรโดยสาร 
 เครื่องบิน ให้บริการ
 เช่าพื้นที่และบริการอื่นๆ  
 แก่ธนาคารออมสิน
	- ยอดรายได้รวม
 - ยอดลูกหนี้คงค้าง

3.68
1.20

1.51
0.37

ก�าหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่ก�าหนดให้กับ
บุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

ธนาคารอิสลาม
แห่งประเทศไทย

	กระทรวงการคลัง ซึ่งเป็น
 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 
 มีอ�านาจควบคุมธนาคารอิสลาม

แห่งประเทศไทย

บริษัทฯ ได้กู้เงินระยะยาวจาก
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
ซึ่งยังคงมียอดคงค้างและ 
ผลก�าไรที่ต้องช�าระดังนี้

 - เงินกู้ยืมระยะยาวคงค้าง
 - การช�าระผลก�าไร

0.00
21.36

500.00
55.04

การก�าหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไปตามปกติของธุรกิจ ซึ่งเป็นไป
ในแนวทางเดียวกันกับการก�าหนดเงื่อนไขกับบุคคลหรือ
กจิการอืน่ที่ไม่เกีย่วข้องกนั โดยมรีายละเอยีดเงือ่นไขส�าคญั ดงันี้
อัตราก�าไร SPRL ลบร้อยละ 1.00 ต่อปี อายุเงินกู้ 5 ปี
ครบก�าหนดสัญญา 31 ธันวาคม 2556

บริษัท	การบินไทย	จ�ากัด	(มหาชน)
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นิติบุคคล/บริษัท
ที่อาจมีความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์
ลักษณะของ

รายการระหว่างกัน

มูลค่าของรายการระหว่างกัน 
(ล้านบาท)

เงื่อนไข/นโยบายราคา
ส�าหรับปีสิ้นสุด 

วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ส�าหรับปีสิ้นสุด 

วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ธนาคารเพื่อการส่งออก
และน�าเข้า
แห่งประเทศไทย

	กระทรวงการคลัง ซึ่งเป็น
 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 
 มีอ�านาจควบคุมธนาคาร 
 เพื่อการส่งออกและน�าเข้า
 แห่งประเทศไทย

1. บริษัทฯ ท�าสัญญาวงเงินกู้ 
 ประเภทเงินทุนหมุนเวียน 
 กับธนาคารเพื่อการส่งออกและ 
 น�าเข้าแห่งประเทศไทย 
 จ�านวนเงิน 3,600 ล้านบาท 
 - ค่าธรรมเนียมวงเงินกู้
 - ค่าธรรมเนียมวงเงินกู้ค้างจ่าย

3.60
0.50

1.60
0.00

การก�าหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไปตามปกติของธุรกิจ ซึ่งเป็นไป
ในแนวทางเดียวกันกับการก�าหนดเงื่อนไขกับบุคคล หรือ
กจิการอืน่ที่ไม่เกีย่วข้องกนั โดยมรีายละเอยีดเงือ่นไขส�าคญั ดงันี้
- อายุเงินกู้ 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2555 -  

20 กรกฎาคม 2560
- อัตราดอกเบี้ย THBFIX 3 เดือน บวกร้อยละ 2.25 ต่อปี
- ค่าธรรมเนียมกู้เงิน อัตราร้อยละ 0.20 ของวงเงินที่ผู้กู้
 เบิกใช้ในแต่ละครั้ง
- ค่าธรรมเนียมผูกพันเงินกู้ (Commitment Fee) อัตราร้อยละ 

0.10 ต่อปีของวงเงินกู้ที่ยังไม่ได้เบิกใช้
- ผู้กู้ตกลงช�าระค่าธรรมเนียมการช�าระคืนก่อนก�าหนด 
 (Prepayment Fee) ในอัตราร้อยละ 2.0 ของจ�านวนเงินที่
 ช�าระคืนก่อนก�าหนดเวลา 
 ปัจจุบันยังไม่มีการเบิกใช้วงเงินกู้ดังกล่าว

2. บริษัทฯ ขายบัตรโดยสาร 
 เครื่องบิน แก่ธนาคาร
 เพื่อการส่งออกและน�าเข้า 
 แห่งประเทศไทย
 - ยอดรายได้รวม
 - ยอดลูกหนี้คงค้าง

0.74
0.00

0.00
0.00

ก�าหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่ก�าหนดให้กับ
บุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

ธนาคารไทยพาณิชย์ 
จ�ากัด (มหาชน)

	กรรมการของบริษัทฯ ได้แก่
 พลต�ารวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว 

เป็นกรรมการของธนาคาร
 ไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน)
หมายเหตุ พลต�ารวจเอกอดุลย์ 
แสงสิงแก้ว ด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 
2556 ของบริษัท การบินไทย 
จ�ากัด (มหาชน)

บริษัทฯ ได้กู้เงินจากธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน)
ประกอบด้วย
	เงินกู้ยืมระยะยาว
 - ยอดเงินคงค้าง
 - ดอกเบี้ยจ่าย

6,690.00
434.06

0.00
0.00

การก�าหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไปตามปกติของธุรกิจ ซึ่งเป็นไป
ในแนวทางเดียวกันกับการก�าหนดเงื่อนไขกับบุคคล หรือ
กจิการอืน่ที่ไม่เกีย่วข้องกนั โดยมรีายละเอยีดเงือ่นไขส�าคญั ดงันี้
	สัญญาเงินกู้ระยะยาว มียอดคงค้าง 2 ฉบับ คือ
1) อัตราดอกเบี้ย THBFIX ร้อยละ 5.5 ต่อปี มีอายุเงินกู้ 
 6 ปี ไถ่ถอนก่อนครบก�าหนดสัญญา 13 กันยายน 2556
2) อัตราดอกเบี้ย THBFIX 3 เดือน บวกร้อยละ 1.25 ต่อปี 

มีอายุเงินกู้ 7 ปี ครบก�าหนดสัญญา 25 สิงหาคม 2560 

รายการระหว่างกัน
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รายการระหว่างกัน

นิติบุคคล/บริษัท
ที่อาจมีความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์
ลักษณะของ

รายการระหว่างกัน

มูลค่าของรายการระหว่างกัน 
(ล้านบาท)

เงื่อนไข/นโยบายราคา
ส�าหรับปีสิ้นสุด 

วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ส�าหรับปีสิ้นสุด 

วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ธนาคารทหารไทย 
จ�ากัด (มหาชน)

	กรรมการของบริษัทฯ ได้แก่
 นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์
 เป็นกรรมการของธนาคาร

ทหารไทย จ�ากัด (มหาชน)
หมายเหต ุนายพงษ์ภาณ ุเศวตรนุทร์ 
ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 
20 ธันวาคม 2556 ของบริษัท 
การบินไทย จ�ากัด (มหาชน)

1. บริษัทฯ ได้กู้เงินจากธนาคาร  
 ทหารไทย จ�ากัด (มหาชน)
 ประกอบด้วย
	 	เงินกู้ยืมระยะยาว
  - ยอดเงินคงค้าง
  - ดอกเบี้ยจ่าย

1,600.00
5.76

0.00
0.00

การก�าหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไปตามปกติของธุรกิจ ซึ่งเป็นไป
ในแนวทางเดียวกันกับการก�าหนดเงื่อนไขกับบุคคลหรือ
กจิการอืน่ที่ไม่เกีย่วข้องกนั โดยมรีายละเอยีดเงือ่นไขส�าคญั ดงันี้
	สญัญาเงนิกูร้ะยะยาว มยีอดคงค้าง 1 ฉบบั คอื 
 อตัราดอกเบีย้ THBFIX 3 เดือน บวกร้อยละ 1.5 ต่อปี 
 มีอายุเงินกู้ 7 ปี ครบก�าหนดสัญญา 31 ธันวาคม 2560

2. บริษัทฯ ขายบัตรโดยสาร
 เครื่องบิน แก่ธนาคารทหารไทย 
 จ�ากัด (มหาชน)
 - ยอดรายได้รวม
 - ยอดลูกหนี้คงค้าง

0.28
0.00

0.00
0.00

ก�าหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่ก�าหนดให้กับ
บุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 

บริษัท ไปรษณีย์ไทย 
จ�ากัด

	กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้น
 รายใหญ่ของบรษิทั ไปรษณยี์ไทย 

จ�ากัด และของบริษัทฯ 

1. บริษัทฯ ซื้อบริการฝากส่ง
 ไปรษณีย์ในประเทศและ
 ต่างประเทศ และจ้างขนส่ง 
 เทป Back up จาก
 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ากัด
 - ยอดค่าใช้จ่ายรวม
 - ยอดเจ้าหนี้คงค้าง

13.27
0.00

14.68
0.50

ก�าหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่ก�าหนดให้กับ
บุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และเป็นไปตาม 
ราคาตลาด

2. บริษัทฯ ขายบัตรโดยสาร 
 เครื่องบิน แก่
 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ากัด
 - ยอดรายได้รวม
 - ยอดลูกหนี้คงค้าง

7.08
1.17

2.45
0.85

ก�าหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่ก�าหนดให้กับ
บุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 

บริษัท	การบินไทย	จ�ากัด	(มหาชน)
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นิติบุคคล/บริษัท
ที่อาจมีความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์
ลักษณะของ

รายการระหว่างกัน

มูลค่าของรายการระหว่างกัน 
(ล้านบาท)

เงื่อนไข/นโยบายราคา
ส�าหรับปีสิ้นสุด 

วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ส�าหรับปีสิ้นสุด 

วันที่ 31 ธันวาคม 2555

การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย

	กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ของการท่องเที่ยว

 แห่งประเทศไทย และของ
 บริษัทฯ

1. บริษัทฯ จ่ายค่า commission
 ในการจ�าหน่ายบัตรโดยสาร
 ของบริษัทฯ ในอัตราร้อยละ 5 
 แก่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 - ยอดค่าใช้จ่ายรวม
 - ยอดเจ้าหนี้คงค้าง

4.15
0.00

1.19
0.77

ก�าหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่ก�าหนดให้กับ
บุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และเป็นไปตาม
ราคาตลาด

2. บริษัทฯ ขายบัตรโดยสาร 
 เครื่องบิน และให้เช่าส�านักงาน  
 สาขาที่จังหวัดตรัง แก่ 
 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 - ยอดรายได้รวม
 - ยอดลูกหนี้คงค้าง

96.67
7.32

164.47
32.33

ก�าหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่ก�าหนดให้กับ
บุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท ปตท. จ�ากัด 
(มหาชน)

	กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ของ บริษัท ปตท. 
จ�ากัด (มหาชน) และของ

 บริษัทฯ
	กรรมการของบริษัทฯ ได้แก่ 

นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ และ 
นายอรรถพล ใหญ่สว่าง เป็น
กรรมการของบริษัท ปตท. 
จ�ากัด (มหาชน)

หมายเหต ุนายจลุสงิห์ วสนัตสงิห์ 

1. บริษัทฯ ซื้อน�้ามันเครื่องบิน 
 และน�้ามันรถยนต์จาก
 บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) 
 - ยอดค่าใช้จ่ายรวม
 - ยอดเจ้าหนี้คงค้าง

11,704.07
1,358.20 

8,515.46
33.82

ก�าหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่ก�าหนดให้กับ
บุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และเป็นไปตาม
ราคาตลาด

2. บริษัทฯ ขายบัตรโดยสาร 
 เครื่องบิน แก่บริษัท ปตท.  
 จ�ากัด (มหาชน)
 - ยอดรายได้รวม
 - ยอดลูกหนี้คงค้าง

346.75
41.99

383.92
51.47

ก�าหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่ก�าหนดให้กับ
บุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท บางจาก
ปิโตรเลียม จ�ากัด 
(มหาชน) 

	กระทรวงการคลังซึ่งเป็น
 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่โดยทางอ้อม
 ของบริษัท บางจาก ปิโตรเลียม 

จ�ากัด (มหาชน) 

บริษัทฯ ซื้อน�้ามันเครื่องบินจาก
บริษัท บางจาก ปิโตรเลียม จ�ากัด 
(มหาชน)
 - ยอดค่าใช้จ่ายรวม
 - ยอดเจ้าหนี้คงค้าง

17,271.61
1,630.33

18,466.25
845.10

ก�าหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่ก�าหนดให้กับ
บุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และเป็นไปตาม
ราคาตลาด

บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ 
จ�ากัด (มหาชน)

	กรรมการของบริษัทฯ ได้แก่ 
นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ 

 เป็นกรรมการและกรรมการ
ตรวจสอบของ บริษัท เบอร์ลี่
ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน)

บริษัทฯ ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค
จากบริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จ�ากัด 
(มหาชน)
 - ยอดค่าใช้จ่ายรวม
 - ยอดเจ้าหนี้คงค้าง

19.62
1.22 

13.70
1.73

ก�าหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่ก�าหนดให้กับ
บุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และเป็นไปตาม
ราคาตลาด

รายการระหว่างกัน
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รายการระหว่างกัน

นิติบุคคล/บริษัท
ที่อาจมีความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์
ลักษณะของ

รายการระหว่างกัน

มูลค่าของรายการระหว่างกัน 
(ล้านบาท)

เงื่อนไข/นโยบายราคา
ส�าหรับปีสิ้นสุด 

วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ส�าหรับปีสิ้นสุด 

วันที่ 31 ธันวาคม 2555

บริษัท ท่าอากาศยาน
ไทย จ�ากัด (มหาชน)

	กระทรวงการคลังเป็น
 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
 ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด 

(มหาชน) และของบริษัทฯ 

1. บริษัทฯ ประกอบกิจการและเช่า 
 พื้นที่ในเขตท่าอากาศยานต่างๆ 
 เพื่อใช้ส�าหรับจอดอากาศยาน
 จอดพาหนะ ขนถ่ายสินค้า
 เก็บอุปกรณ์ภาคพื้นดิน 
 เก็บตู้คอนเทนเนอร์ ตั้งส�านักงาน 
 สายการบิน และบริการอื่นๆ
 จากบริษัท ท่าอากาศยานไทย
 จ�ากัด (มหาชน)
 - ยอดค่าใช้จ่ายรวม
 - ยอดเจ้าหนี้คงค้าง

9,432.74
171.71

5,765.09
240.51

ก�าหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่ก�าหนดให้กับ
บุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และเป็นไปตาม
ราคาตลาด

2. บริษัทฯ มีรายได้จากการ
 ขายบัตรโดยสารเครื่องบิน และ
 ได้รับส่วนแบ่งรายได้ 2% 
 จากการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม  
 การใช้สนามบิน (Passenger 
 Service Charges) ให้กับ
 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด 
 (มหาชน)
 - ยอดรายได้รวม
 - ยอดลูกหนี้คงค้าง

 

87.01
14.73

80.86
13.58

ก�าหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่ก�าหนดให้กับ
บุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 

บริษัท ผลิตไฟฟ้าและ
น�้าเย็น จ�ากัด

	กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย และของ

 บริษัทฯ
	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทย เป็นผู้ถือหุ้น
 รายใหญ่ของบริษัท ผลิตไฟฟ้า

และน�้าเย็น จ�ากัด 

บริษัทฯ ซื้อไอน�้าและน�้าเย็น จาก
บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน�้าเย็น จ�ากัด 
 - ยอดค่าใช้จ่ายรวม
 - ยอดเจ้าหนี้คงค้าง

134.90
11.99

117.48
11.91

ก�าหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่ก�าหนดให้กับ
บุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และเป็นไปตามราคา
ตลาด

บริษัท	การบินไทย	จ�ากัด	(มหาชน)
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นิติบุคคล/บริษัท
ที่อาจมีความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์
ลักษณะของ

รายการระหว่างกัน

มูลค่าของรายการระหว่างกัน 
(ล้านบาท)

เงื่อนไข/นโยบายราคา
ส�าหรับปีสิ้นสุด 

วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ส�าหรับปีสิ้นสุด 

วันที่ 31 ธันวาคม 2555

สถาบันการบินพลเรือน 	กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ของสถาบันการบิน
พลเรือน และของบริษัทฯ

	ผู้บริหารของบริษัทฯ คือ
 ร้อยโทอธิศักดิ์ พัดชื่นใจ 
 เป็นกรรมการของสถาบัน
 การบินพลเรือน
หมายเหต ุร้อยโทอธศิกัดิ ์พดัชืน่ใจ
ลาออกจากกรรมการเมื่อวันที่ 24
ตุลาคม 2556 ของสถาบันการบิน

1. บริษัทฯ จัดส่งนักบินบริษัทฯ 
 ไปอบรมด้านกิจการบิน 
 จากสถาบันการบินพลเรือน
 - ยอดค่าใช้จ่ายรวม
 - ยอดเจ้าหนี้คงค้าง

28.58
0.00

22.29
0.00

ก�าหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่ก�าหนดให้กับ
บุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และเป็นไปตามราคา
ตลาด

2. บริษัทฯ ขายบัตรโดยสาร
 เครื่องบิน แก่สถาบันการบิน  
 พลเรือน
 - ยอดรายได้รวม
 - ยอดลูกหนี้คงค้าง

0.29
0.00

0.11
0.00

ก�าหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่ก�าหนดให้กับ
บุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 

บริษัท อุตสาหกรรม
การบิน จ�ากัด

	กรรมการของบริษัทฯ ได้แก่ 
พลอากาศเอก ประจนิ จัน่ตอง 
เป็นประธานกรรมการของ
บริษัท อุตสาหกรรมการบิน 
จ�ากัด

หมายเหต ุพลอากาศเอก ประจนิ 
จัน่ตอง ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 
เมือ่วนัที ่24 เมษายน 2556

บริษัทฯ ซื้อบริการซ่อมบ�ารุง
อากาศยาน จากบริษัทอุตสาหกรรม
การบิน จ�ากัด
 - ยอดค่าใช้จ่ายรวม
 - ยอดเจ้าหนี้คงค้าง 

17.13
0.00

0.00
0.00

ก�าหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่ก�าหนดให้กับ
บุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และเป็นไปตาม
ราคาตลาด

รายการระหว่างกัน
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นิติบุคคล/บริษัท
ที่อาจมีความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์
ลักษณะของ

รายการระหว่างกัน

มูลค่าของรายการระหว่างกัน 
(ล้านบาท)

เงื่อนไข/นโยบายราคา
ส�าหรับปีสิ้นสุด 

วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ส�าหรับปีสิ้นสุด 

วันที่ 31 ธันวาคม 2555

บริษัท ไทย-อะมาดิอุส 
เซาท์อีสต์เอเชีย จ�ากัด  
(บริษัทย่อย)

	บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของบริษัทไทย-อะมาดิอุส 

 เซาท์อีสต์เอเชีย จ�ากัด 
 โดยถือหุ้นประมาณร้อยละ 55
	ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้แก่ 

นายนิรุฒ มณีพันธ์ เป็น
ประธานกรรมการ ของบริษัท 
ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์
เอเชีย จ�ากัด

หมายเหต ุนายนริฒุ มณพีนัธ์ 
ลาออกจากประธานกรรมการ 
เมือ่วนัที ่30 ตลุาคม 2556 
ของบรษิทั ไทย-อะมาดอิสุ
เซาท์อสีต์เอเชยี จ�ากดั 

1. บริษัทฯ ได้รับเงินมัดจ�าค่าเช่า  
 พื้นที่ในอาคารส�านักงาน  
 จังหวัดหาดใหญ่ และภูเก็ต 
 จาก บริษัท ไทย-อะมาดิอุส 
 เซาท์อีสต์เอเชีย จ�ากัด 
 - ยอดเจ้าหนี้คงค้าง 0.13 0.13

ก�าหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่ก�าหนดให้กับ
บุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

2. บริษัทฯ ขายบัตรโดยสาร 
 เครื่องบิน และให้บริการเช่า
 พื้นที่ส�านักงานและอุปกรณ์ 
 คอมพวิเตอร์ แก่ บรษิทั ไทย-
 อะมาดอิสุ เซาท์อีสต์เอเชีย  
 จ�ากัด 
 - ยอดรายได้รวม
 - ยอดลูกหนี้คงค้าง

2.67
0.42

2.51
0.37

ก�าหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่ก�าหนดให้กับ
บุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท วิงสแปน 
เซอร์วิสเซส จ�ากัด  
(บริษัทย่อย)

	บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของบรษิทั วงิสแปน เซอร์วสิเซส 
จ�ากัด โดยถือหุ้นประมาณ

 ร้อยละ 49
	ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้แก่ 

นายโชคชัย ปัญญายงค์ และ 
นายปานฑิต ชนะภัย เป็น 
ประธานกรรมการ และ 

 นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ 
 นายดนุช บุนนาค และ 
 นายนิรุฒ มณีพันธ์ เป็น 

กรรมการของบริษัท วิงสแปน 
เซอร์วิสเซส จ�ากัด

1. บริษัทฯ ให้เงินกู้ยืมระยะสั้น แก่ 
 บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส   
 จ�ากัด
 - เงินกู้ยืมระยะสั้น
 - ดอกเบี้ยรับ

20.00
1.39

20.00
0.34

การก�าหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไปตามปกติของธุรกิจ ซึ่งเป็น 
ไปในแนวทางเดียวกันกับการก�าหนดเงื่อนไขกับบุคคลหรือ
กจิการอืน่ทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั โดยมรีายละเอยีดเงือ่นไขส�าคญั ดงันี้
- อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส�าหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี 
 ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา MLR ต่อปี ของธนาคาร

พาณิชย์ในประเทศสี่แห่ง ซึ่งมีก�าหนดช�าระภายใน 1 ปี  
และไม่มีหลักประกัน 

 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2556 บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส 
จ�ากัด ได้ท�าบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมสัญญากับบริษัทฯ โดยขอ
ขยายระยะเวลาการช�าระหนี้ออกไปอีกเป็นเวลา 1 ปี 

 ตามสัญญาฉบับ วันที่ 28 กันยายน 2555 เป็นครบก�าหนด
ช�าระใน วันที่ 27 กันยายน 2557 และเงื่อนไขการช�าระหนี้อื่น

 เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาเดิม

รายการระหว่างกัน

บริษัท	การบินไทย	จ�ากัด	(มหาชน)
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นิติบุคคล/บริษัท
ที่อาจมีความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์
ลักษณะของ

รายการระหว่างกัน

มูลค่าของรายการระหว่างกัน 
(ล้านบาท)

เงื่อนไข/นโยบายราคา
ส�าหรับปีสิ้นสุด 

วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ส�าหรับปีสิ้นสุด 

วันที่ 31 ธันวาคม 2555

หมายเหต ุนายโชคชยั ปัญญายงค์ 

ลาออกจากประธานกรรมการ 

เมือ่วนัที ่10 ตลุาคม 2556 และ

นายปานฑติ ชนะภยั ด�ารงต�าแหน่ง

ประธานกรรมการเมือ่วนัที่ 

18 มกราคม 2556 

นายดนชุ บนุนาค ลาออกจาก

กรรมการ เมือ่วนัที ่8 มกราคม 

2556 และนายนริฒุ มณพีนัธ์ 

ลาออกจากกรรมการเมือ่

วนัที ่1 กมุภาพนัธ์ 2556 ของ

บรษิทั วงิสแปน เซอร์วสิเซส จ�ากดั

2. บริษัทฯ ซื้อบริการจัดส่ง

 พนักงานแรงงานภายนอก 

 เพื่อปฏิบัติงานในบริษัทฯ จาก 

 บรษิทั วงิสแปน เซอร์วสิเซส จ�ากัด

 - ยอดค่าใช้จ่ายรวม

 - ยอดเจ้าหนี้คงค้าง 

913.68

423.08 

515.02

0.01

ก�าหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่ก�าหนดให้กับ

บุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และเป็นไปตาม

ราคาตลาด

3. บริษัทฯ ให้บริการเช่าพื้นที่

 ส�านักงานและอุปกรณ์ส�านักงาน 

 แก่บรษิทั วงิสแปน เซอร์วสิเซส  

 จ�ากดั

 - ยอดรายได้รวม

 - ยอดลูกหนี้คงค้าง

4.76

404.04

21.30

169.13

ก�าหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่ก�าหนดให้กับ

บุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 

บริษัท ไทยไฟลท์

เทรนนิ่ง จ�ากัด

(บริษัทย่อย)

	บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ของบริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง 

จ�ากัด โดยถือหุ้นประมาณ 

 ร้อยละ 49

	ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้แก่ 

นาวาอากาศตรีอัษฎาวุธ 

 วัฒนางกูร เป็นประธาน

กรรมการ และนายธงชัย 

 สิงห์กุล เป็นกรรมการของ

บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง 

จ�ากัด 

บริษัทฯ ให้บริการใช้เครื่องมือและ

อุปกรณ์ในการฝึกอบรมด้านการบิน 

และให้บริการเช่าพื้นที่ส�านักงานและ

อุปกรณ์ส�านักงาน แก่ บริษัท 

ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จ�ากัด

 - ยอดรายได้รวม

 - ยอดลูกหนี้คงค้าง

5.16

2.23

13.44

6.48

ก�าหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่ก�าหนดให้กับ

บุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 

รายการระหว่างกัน
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นิติบุคคล/บริษัท
ที่อาจมีความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์
ลักษณะของ

รายการระหว่างกัน

มูลค่าของรายการระหว่างกัน 
(ล้านบาท)

เงื่อนไข/นโยบายราคา
ส�าหรับปีสิ้นสุด 

วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ส�าหรับปีสิ้นสุด 

วันที่ 31 ธันวาคม 2555

บริษัท ทัวร์เอื้องหลวง 
จ�ากัด 
(บริษัทย่อย)

	บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัท 
 ทวัร์เอือ้งหลวง จ�ากดั ร้อยละ 49
	ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้แก่
 นายนิรุฒ มณีพันธ์ และ 
 นายดนชุ บนุนาค เป็นกรรมการ 

ของบริษัท ทัวร์เอื้องหลวง 
จ�ากัด

หมายเหตุ นายดนุช บุนนาค 
ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2556 ของ
บริษัท ทัวร์เอื้องหลวง จ�ากัด

1. บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทน 
 (Commission) จากการ 
 จ�าหน่ายผลิตภันฑ์ของบริการ 
 เอื้องหลวง แก่บริษัท 
 ทัวร์เอื้องหลวง จ�ากัด 
 - ยอดค่าใช้จ่ายรวม
 - ยอดเจ้าหนี้คงค้าง

22.53
0.00

0.50
0.00

ก�าหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่ก�าหนดให้กับ
บุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และเป็นไปตาม
ราคาตลาด

2. บริษัทฯ ขายทัวร์เอื้องหลวง 
 ให้แก่บริษัท ทัวร์เอื้องหลวง  
 จ�ากัด 
 - ยอดรายได้รวม
 - ยอดลูกหนี้คงค้าง

59.87
2.37

10.01
0.96

ก�าหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่ก�าหนดให้กับ
บุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 

บริษัท ไทยสมายล์
แอร์เวย์ จ�ากัด
(บริษัทย่อย)

	บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของบริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ 
จ�ากัด ร้อยละ 100

	กรรมการของบริษัทฯ ได้แก่ 
นายอ�าพน กิตติอ�าพน เป็น
ประธานกรรมการ และ 

 นายคณิศ แสงสุพรรณ เป็น
กรรมการ และผู้บริหารของ

 บริษัทฯ ได้แก่ นายสรจักร 
เกษมสุวรรณ และนายโชคชัย 
ปัญญายงค์ เป็นกรรมการของ
บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ 
จ�ากัด

หมายเหตุ นายอ�าพน กิตติอ�าพน 
นายคณิศ แสงสุพรรณ 
นายสรจักร เกษมสุวรรณ และ
นายโชคชัย ปัญญายงค์ 
ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ เมื่อ
วันที่ 17 ตุลาคม 2556 ของ
บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จ�ากัด

บริษัทฯ จ่ายเงินค่าหุ้นสามัญ 
ร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน 
ของบริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ 
จ�ากัด
 - ยอดค่าใช้จ่ายรวม
 - ยอดเจ้าหนี้คงค้าง

0.00
449.99

0.00
0.00

รายการระหว่างกัน

บริษัท	การบินไทย	จ�ากัด	(มหาชน)
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นิติบุคคล/บริษัท
ที่อาจมีความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์
ลักษณะของ

รายการระหว่างกัน

มูลค่าของรายการระหว่างกัน 
(ล้านบาท)

เงื่อนไข/นโยบายราคา
ส�าหรับปีสิ้นสุด 

วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ส�าหรับปีสิ้นสุด 

วันที่ 31 ธันวาคม 2555

บรษิทั ดอนเมอืง 
อนิเตอร์เนชัน่แนล 
แอร์พอร์ต โฮเตล็ จ�ากดั 
(บรษิทัร่วม)

	บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัท 
ดอนเมือง อินเตอร์เนชั่นแนล 
แอร์พอร์ต โฮเต็ล จ�ากัด 
ประมาณร้อยละ 40

	ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้แก่
 นายปานฑิต ชนะภัย เป็น

ประธานกรรมการ เรืออากาศ
เอกมนตรี จ�าเรียง และ 

 นายดนุช บุนนาค เป็น
กรรมการของบริษัท ดอนเมือง 
อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์พอร์ต 
โฮเต็ล จ�ากัด

หมายเหตุ เรืออากาศเอกมนตรี 
จ�าเรียง และ นายดนุช บุนนาค 
ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ เมื่อ
วันที่ 24 มกราคม 2556 ของ
บริษัท ดอนเมือง อินเตอร์
เนชั่นแนล แอร์พอร์ต โฮเต็ล 
จ�ากัด

บริษัทฯ ซื้อบริการห้องพักของ
บริษัท ดอนเมือง อินเตอร์เนชั่นแนล 
แอร์พอร์ต โฮเต็ล จ�ากัด ส�าหรับ
ผู้โดยสารของบริษัทฯ
 - ยอดค่าใช้จ่ายรวม
 - ยอดเจ้าหนี้คงค้าง

0.15
0.01

0.00
0.00 

ก�าหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่ก�าหนดให้กับ
บุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และเป็นไปตาม
ราคาตลาด

บริษัท บริการเชื้อเพลิง
การบินกรุงเทพ จ�ากัด 
(มหาชน) 
(บริษัทร่วม)

	บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัท บริการ
เชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จ�ากัด 
(มหาชน) ประมาณร้อยละ 22.59

	ผู้บริหารของบริษัทฯ คือ 
 เรืออากาศเอกมนตรี จ�าเรียง 
 นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ และ

ร้อยโทอธิศักดิ์ พัดชื่นใจ เป็น
กรรมการของบริษัท บริการ
เชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จ�ากัด 
(มหาชน)

1. บริษัทฯ ซื้อบริการเติมน�้ามัน 
 เครื่องบินจากบริษัท บริการ 
 เชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จ�ากัด  
 (มหาชน)
 - ยอดค่าใช้จ่ายรวม
 - ยอดเจ้าหนี้คงค้าง

363.70
33.48

316.41
0.00

ก�าหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่ก�าหนดให้กับ
บุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และเป็นไปตาม
ราคาตลาด

รายการระหว่างกัน
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นิติบุคคล/บริษัท
ที่อาจมีความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์
ลักษณะของ

รายการระหว่างกัน

มูลค่าของรายการระหว่างกัน 
(ล้านบาท)

เงื่อนไข/นโยบายราคา
ส�าหรับปีสิ้นสุด 

วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ส�าหรับปีสิ้นสุด 

วันที่ 31 ธันวาคม 2555

หมายเหต ุนางวสกุานต์ วศิาลสวสัดิ์ 
ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ เมื่อ
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 และ 
ร้อยโท อธิศักดิ์ พัดชื่นใจ
ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 
6 พฤศจิกายน 2556 ของบริษัท 
บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ 
จ�ากัด (มหาชน) 

2. บริษัทฯ มีการให้บริการขนส่ง 
 และการบริการด้านอาหาร
 ให้แก่บริษัท บริการเชื้อเพลิง
 การบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)
 - ยอดรายได้รวม
 - ยอดลูกหนี้คงค้าง

0.03
0.01

0.05
0.04

ก�าหนดจากราคาปกตขิองธรุกจิ เช่นเดยีวกบัทีก่�าหนดให้กบับคุคล
หรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 

บริษัท โรงแรมรอยัล 
ออคิด (ประเทศไทย) 
จ�ากัด (มหาชน) 
(บริษัทร่วม)

	บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัท 
โรงแรมรอยัล ออคิด 
(ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) 
ประมาณร้อยละ 24

	ผู้บริหารของบริษัทฯ คือ 
 นายปานฑิต ชนะภัย 
 นายธีรพล โชติชนาภิบาล 

และ นายดนุช บุนนาค เป็น
กรรมการของบริษัท โรงแรม
รอยัล ออคิด (ประเทศไทย) 
จ�ากัด (มหาชน) 

หมายเหต ุนายธรีพล โชตชินาภบิาล 

1. บริษัทฯ ซื้อบริการห้องพัก 
 ของบรษิทั โรงแรมรอยลั ออคดิ
 (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)  
 ส�าหรับผู้โดยสารของบริษัทฯ
 - ยอดค่าใช้จ่ายรวม
 - ยอดเจ้าหนี้คงค้าง

4.91
0.36

2.63
0.00

ก�าหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่ก�าหนดให้กับ
บคุคลหรอืกจิการอืน่ที่ไม่เกีย่วข้องกนั และเป็นไปตามราคาตลาด

2. บริษัทฯ ขายค่าโฆษณา 
 ใน ROH BROCHURE ให้แก่ 
 บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด 
 (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
 - ยอดรายได้รวม
 - ยอดลูกหนี้คงค้าง

0.00
0.00 

0.15
0.00 

ก�าหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่ก�าหนดให้กับ
บุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

รายการระหว่างกัน

บริษัท	การบินไทย	จ�ากัด	(มหาชน)
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นิติบุคคล/บริษัท
ที่อาจมีความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์
ลักษณะของ

รายการระหว่างกัน

มูลค่าของรายการระหว่างกัน 
(ล้านบาท)

เงื่อนไข/นโยบายราคา
ส�าหรับปีสิ้นสุด 

วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ส�าหรับปีสิ้นสุด 

วันที่ 31 ธันวาคม 2555

บริษัท ครัวการบิน
ภูเก็ต จ�ากัด 
(บริษัทร่วม) 

	บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัท 
 ครัวการบินภูเก็ต จ�ากัด 

ประมาณร้อยละ 30
	ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้แก่ 

นายโชคชัย ปัญญายงค์ เป็น
ประธานกรรมการ และ 

 นายธีรพล โชติชนาภิบาล 
 เป็นกรรมการ ของบริษัท 
 ครัวการบินภูเก็ต จ�ากัด
หมายเหตุ นายโชคชัย ปัญญายงค์ 
ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการ 
และนายธีรพล โชติชนาภิบาล 
ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 
18 มกราคม 2556 ของ บริษัท  
ครัวการบินภูเก็ต จ�ากัด

1. บริษัทฯ ซื้ออาหารและบริการ 
 จากบริษัท ครัวการบินภูเก็ต
 จ�ากัด
 - ยอดค่าใช้จ่ายรวม
 - ยอดเจ้าหนี้คงค้าง

46.97
2.74

15.55
0.00

ก�าหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่ก�าหนดให้กับ
บคุคลหรอืกจิการอืน่ที่ไม่เกีย่วข้องกนั และเป็นไปตามราคาตลาด

2. บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย  
 วัตถุดิบและการให้บริการแก่
 บริษัท ครัวการบินภูเก็ต จ�ากัด
 - ยอดรายได้รวม
 - ยอดลูกหนี้คงค้าง

2.57
0.24

3.45
0.01

ก�าหนดจากราคาปกตขิองธรุกจิ เช่นเดยีวกบัทีก่�าหนดให้กบับคุคล
หรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 

บริษัท โรงแรม
ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ จ�ากัด 
(บริษัทร่วม)

	บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัท 
โรงแรมท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ จ�ากัด 

 ประมาณร้อยละ 30
	ผู้บริหารของบริษัทฯ คือ 
 นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ 
 ร้อยโทอธิศักดิ์ พัดชื่นใจ และ 

นายนิรุฒ มณีพันธ์ 
 เป็นกรรมการของบริษัท 

โรงแรมท่าอากาศยาน 
สุวรรณภูมิ จ�ากัด

หมายเหตุ ร้อยโทอธิศักดิ์ 
พัดชื่นใจ และ นายนิรุฒ มณีพันธ์ 
ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2556 
ของบริษัท โรงแรมท่าอากาศยาน 
สุวรรณภูมิ จ�ากัด 

1. บริษัทฯ ซื้อบริการห้องพัก
 จากบริษัท โรงแรม
 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ�ากัด  
 ส�าหรับผู้โดยสารของบริษัทฯ
 - ยอดค่าใช้จ่ายรวม
 - ยอดเจ้าหนี้คงค้าง

17.56
1.04

19.76
0.11

ก�าหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่ก�าหนดให้กับ
บุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และเป็นไปตาม
ราคาตลาด

2. บริษัทฯ ขายบัตรโดยสาร
 เครื่องบิน แก่ บริษัท โรงแรม  
 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ�ากัด 
 - ยอดรายได้รวม
 - ยอดลูกหนี้คงค้าง

0.00
0.00

0.02
0.00

ก�าหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่ก�าหนดให้กับ
บุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 

รายการระหว่างกัน
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นิติบุคคล/บริษัท
ที่อาจมีความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์
ลักษณะของ

รายการระหว่างกัน

มูลค่าของรายการระหว่างกัน 
(ล้านบาท)

เงื่อนไข/นโยบายราคา
ส�าหรับปีสิ้นสุด 

วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ส�าหรับปีสิ้นสุด 

วันที่ 31 ธันวาคม 2555

บรษิทั สายการบนิ
นกแอร์ จ�ากดั (มหาชน)  
(บรษิทัร่วม)

	บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัท 
 สายการบินนกแอร์ จ�ากัด 

(มหาชน) ร้อยละ 39.20
	กรรมการของบริษัทฯ 
 ได้แก่ นายอภิพร ภาษวัธน์ 

เป็นประธานกรรมการ และ
 นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ 
 เป็นกรรมการ และผู้บริหารของ 

บริษัทฯ ได้แก่ 
 นายสรจักร เกษมสุวรรณ 
 นายโชคชัย ปัญญายงศ์ 
 นายธีรพล โชติชนาภิบาล 

และนายนิรุฒ มณีพันธ์ เป็น
กรรมการของ บรษิทั สายการบนิ

 นกแอร์ จ�ากัด (มหาชน)
หมายเหตุ กรรมการของบริษัทฯ 
คือ นายอภิพร ภาษวัธน์ 
ประธานกรรมการครบวาระ
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 และ
นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ 
ลาออกจากกรรมการเมื่อวันที่ 
25 มกราคม 2556 และผู้บริหาร
ของบริษัทฯ คือ นายสรจักร 
เกษมสุวรรณ ด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการเมื่อวันที่ 14 มกราคม 
2556 และลาออกจากกรรมการ
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556 และ
นายนิรุฒ มณีพันธ์ ลาออกจาก
กรรมการ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 
2556 ของบริษัท สายการบิน
นกแอร์ จ�ากัด (มหาชน)

1. บริษัทฯ ช�าระค่าบริการ
 อุปกรณ์ บริการภาคพื้นที่ 
 จังหวัดอุบลราชธานี และค่า 
 Engineer Licence ของบริษัท  
 สายการบินนกแอร์ จ�ากัด 
 - ยอดค่าใช้จ่ายรวม
 - ยอดเจ้าหนี้คงค้าง

13.27
0.03

8.39
0.57

ก�าหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่ก�าหนดให้กับ
บุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และเป็นไปตาม
ราคาตลาด

2. บริษัทฯ ให้บริการเช่าเครื่องบิน 
 และให้บริการด้านธุรกิจการบิน 
 แก่บริษัท สายการบินนกแอร์
  จ�ากัด ทั้งนี้ รายได้จากการให้ 
 บริการด้านธุรกิจการบิน
 โดยหลักประกอบด้วย 
 ค่าซ่อมบ�ารุงอากาศยาน 
 ค่าซ่อมบ�ารุงอุปกรณ์ 
 ค่าน�้ามัน เครื่องบิน เป็นต้น
 - ยอดรายได้รวม
 - ยอดลูกหนี้คงค้าง

171.26
49.44

532.88
75.05

ก�าหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่ก�าหนดให้กับ
บุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 

รายการระหว่างกัน

บริษัท	การบินไทย	จ�ากัด	(มหาชน)
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นิติบุคคล/บริษัท
ที่อาจมีความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์
ลักษณะของ

รายการระหว่างกัน

มูลค่าของรายการระหว่างกัน 
(ล้านบาท)

เงื่อนไข/นโยบายราคา
ส�าหรับปีสิ้นสุด 

วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ส�าหรับปีสิ้นสุด 

วันที่ 31 ธันวาคม 2555

บริษัท วิทยุการบิน
แห่งประเทศไทย จ�ากัด
(บริษัทร่วมลงทุน)

	กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ของบริษัทวิทยุ 

 การบินแห่งประเทศไทย จ�ากัด 
และของบริษัทฯ

	บริษัทฯ ถือหุ้น ประมาณ 
 ร้อยละ 1.90 ในบริษัท วิทยุ
 การบินแห่งประเทศไทย จ�ากัด 
	ผู้บริหารของบริษัทฯ คือ 
 นาวาอากาศตรีอัษฎาวุธ 
 วัฒนางกูร และร้อยโท
 อธิศักดิ์ พัดชื่นใจ เป็นกรรมการ 

ของบริษัท วิทยุการบิน
 แห่งประเทศไทย จ�ากัด
หมายเหตุ นาวาอากาศตรีอัษฎาวุธ 
วัฒนางกูร ลาออกจากกรรมการ
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2556 และ
ร้อยโท อธิศักดิ์ พัดชื่นใจ 
ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ เมื่อ
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ของ
บริษัท วิทยุการบิน

1. บริษัทฯ ซื้อบริการน�าร่อง
 (Navigation) และเช่าอุปกรณ์  
 จากบริษัท วิทยุการบิน
 แห่งประเทศไทย จ�ากัด 
 - ยอดค่าใช้จ่ายรวม
 - ยอดเจ้าหนี้คงค้าง

1,815.44
130.87

1,377.22
10.33

ก�าหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่ก�าหนดให้กับ
บุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และเป็นไปตาม
ราคาตลาด

2. บริษัทฯ ขายบัตรโดยสาร
 เครื่องบิน และให้บริการขนส่ง
 แก่บริษัท วิทยุการบิน
 แห่งประเทศไทย จ�ากัด 
 - ยอดรายได้รวม
 - ยอดลูกหนี้คงค้าง

12.49
0.01

6.63
0.83

ก�าหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่ก�าหนดให้กับ
บุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 

รายการระหว่างกัน
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รายการระหว่างกัน

 ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังมีรายการระหว่างกันที่เป็นค่าใช้จ่าย 

เกี่ยวกับบริการสาธารณูปโภคต่างๆ (ซึ่งประกอบด้วย  

ค่าไฟฟ้า ประปา และโทรศัพท์) ที่บริษัทฯ มีการท�ารายการ

กับหน่วยงานของรัฐ และ/หรือรัฐวิสาหกิจที่ท�าหน้าที่เป็น 

ผู้ให้บริการสาธารณูปโภคต่างๆ ดังกล่าว เป็นจ�านวนเงิน 

70.62 ล้านบาท ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 

และมียอดคงค้าง 1.40 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของ
รายการระหว่างกัน
 คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณารายการระหว่างกนั 

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และมีความเห็นว่า

รายการระหว่างกันดังกล่าว เป็นรายการที่เป็นไปตามธุรกิจ

ปกติของบริษัทฯ มีความสมเหตุสมผลมีการก�าหนดราคา 

และเงื่อนไขอื่นๆ ตามราคาตลาดเช่นเดียวกับการก�าหนด

ราคาให้กับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และไม่มี

การถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ และบุคคลที่อาจมี

ความขัดแย้ง

ขัน้ตอนการอนมุตักิารท�ารายการระหว่างกนั
 การเข้าท�ารายการระหว่างกนัข้างต้น เป็นไปตามธรุกจิ 

ปกติของบริษัทฯ และได้ด�าเนินการอนุมัติตามขั้นตอนของ 

บริษัทฯ ซึ่งมีมาตรการที่รัดกุมของระเบียบราชการและ

รัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียใน 

เรื่องนั้นๆ จะไม่มีส่วนในการอนุมัติการท�ารายการ

นโยบายการท�ารายการระหว่างกันใน
อนาคต
 คณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทฯ จะร่วมกัน 

ดูแลรายการระหว่างกันดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตว่า

จะเป็นไปด้วยความสมเหตุสมผลและมีอัตราตอบแทนที่

ยตุธิรรม พร้อมทัง้ผ่านการอนมุตัติามขัน้ตอนและกฎระเบยีบ

ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง และจะเปิดเผยชนิดและมูลค่า 

ของรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความ 

ขดัแย้งภายใต้ประกาศและข้อบงัคบัของคณะกรรมการก�ากบั

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) คณะกรรมการ

ก�ากับตลาดทุน ส�านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ 

แห่งประเทศไทย (ตลท.)
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การบินไทย
รากฐานที่มั่นคง
จากประสบการณ์ที่ยาวนาน





ข้อมูลทาง
การเงินที่ส�าคัญ

สรุปข้อมูลทางการเงิน
 จากการชะลอตัวของเศรฐกิจโลกในปี 2556 รวมถึง

การแข่งขนัทีร่นุแรงในภมูภิาคจากสายการบนิตะวนัออกกลาง 

และสายการบินต้นทุนต�่า ประกอบกับในช่วงไตรมาสที่ 4 

ประเทศไทยเกิดปัญหาทางการเมืองภายในประเทศ ซึ่งส่ง

ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อบริษัทฯ ในปี 2556 

บริษัทฯ จึงได้มีการจัดหาเงินทุนเพื่อให้เพียงพอส�าหรับ

โครงการลงทุนที่ผูกพันไว้แล้ว เช่น การช�าระค่าซื้อเครื่องบิน

และการช�าระเงินล่วงหน้าส�าหรับเครื่องบินใหม่ตามโครงการ

จดัหาเครือ่งบนิของบรษิทัฯ การจดัหาอปุกรณ์การบนิส�าหรบั

ฝูงบินและการปรับปรุงที่นั่งเครื่องบิน เป็นต้น รวมถึงการ

จัดหาเงินทุน เพื่อใช้ในการบริหารหนี้และใช้เป็นเงินทุน 

หมุนเวียนในกิจการอีกส่วนหนึ่ง 

 ในส่วนของการจัดหาเงินทุนเพื่อช�าระค่าเครื่องบิน 

บริษัทฯ ได้จัดหาเงินกู้ระยะยาวด้วยวิธีการเช่าซื้อโดยใช้

เครื่องบินเป็นหลักทรัพย์ค�้าประกัน ส�าหรับเครื่องบินแอร์บัส  

A330-300 จ�านวน 2 ล�า รับมอบในเดือนมกราคม และ

เมษายน และเครื่องบินแอร์บัส A380-800 จ�านวน 1 ล�า  

ซึ่งได้รับการสนับสนุนการค�้าประกันเงินกู้จาก European  

Export Credit Agencies (ECAs) รับมอบในเดือนมีนาคม 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เบิกรับเงินกู้ต่อจากกระทรวงการคลัง

เพื่อช�าระค่าซื้อเครื่องบินแอร์บัส A380-800 จ�านวน 2 ล�า 

ที่รับมอบในเดือนพฤศจิกายน และธันวาคม 

 ในส่วนของการจัดหาเงินทุนอื่นๆ นอกเหนือจาก

การช�าระค่าซื้อเครื่องบินดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ได้ออก

และเสนอขายตราสารหนี้ ประเภทหุ ้นกู ้ โดยเสนอขาย 

ในวงจ�ากดั ต่อผูล้งทนุสถาบนัและผูล้งทนุรายใหญ่จ�านวนรวม 

ทั้งสิ้น 9,000 ล้านบาท แบ่งเป็น หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2556 จ�านวน 

5,000 ล้านบาท และหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2556 จ�านวน 4,000  

ล้านบาท พร้อมทัง้จดัหาวงเงนิสนิเชือ่หมนุเวยีน (Revolving 

Credit Line) เพิ่มเติมจ�านวน 3,000 ล้านบาท จากเดิม 

ที่บริษัทฯ ได้ท�าสัญญาไว้แล้วจ�านวน 19,100 ล้านบาท รวม

วงเงินสินเชื่อหมุนเวียนเป็นจ�านวนทั้งสิ้น 22,100 ล้านบาท 

ณ สิ้นปี 2556 วงเงินดังกล่าวมีอายุของสัญญาคงเหลือ

ประมาณ 0.1 - 4.2 ปี

 ในระหว่างปี 2556 บรษิทัฯ มกีารช�าระคนืหนีเ้งนิกูย้มื

ระยะยาวเป็นเงินทั้งสิ้น 30,161 ล้านบาท และไถ่ถอนหุ้นกู้ 

ครั้งที่ 3/2551 เป็นเงิน 2,557 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2556 

บริษัทฯ มียอดหนี้เงินกู ้และหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อ

เครื่องบินเพิ่มขึ้นจาก 158,685 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2555 

เป็น 176,350 ล้านบาท

 ในปี 2556 บริษัทฯ ได้ด�าเนินการบริหารความเสี่ยง 

อนัเนือ่งจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น ซึง่เป็นปัจจยั

ที่ไม่สามารถควบคุมได้ โดยใช้หลักการ Natural Hedging 

และใช้เครื่องมือทางการเงินในการท�าธุรกรรมที่เหมาะสม

ได้แก่ Cross Currency Swap (CCS) โดย ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีสัดส่วนเงินกู้ในสกุลหลักภายหลัง

จากการท�า CCS ดังนี้ EUR : JPY : THB = 55 : 8 : 37 

มีธุรกรรม CCS จ�านวน 7 รายการ เป็นการแปลงหนี้เงิน

บาทอัตราอกเบี้ยลอยตัวเป็นหนี้สกุลเงินเยนอัตราดอกเบี้ย 

คงที่ 1 รายการ และเป็นการแปลงหนี้สินเงินบาทเป็น 

หนี้สกุลเงินยูโร อัตราดอกเบี้ยคงที่ 6 รายการ  

 ในด้านการบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของ

อัตราดอกเบี้ย โดยใช้เครื่องมือทางการเงินได้แก่ Interest 

Rate Swap (IRS) นั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 สัดส่วน

ภาระหนี้เงินกู้ ระยะยาวที่เป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัวต่ออัตรา

ดอกเบี้ยคงที่หลังการท�าธุรกรรม IRS ประมาณร้อยละ 

46 : 54
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ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป
งบการเงินรวม

ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554
(ปรับปรุงใหม่)

งบก�าไรขาดทุน

รายได้รวม (ล้านบาท) 211,605 213,530 194,342

ค่าใช้จ่ายรวม (ล้านบาท) 224,534 206,426 202,259

ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (ล้านบาท) (12,929) 7,104 (7,917)

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (ล้านบาท) (12,047) 6,229 (10,197)

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท) (12,000) 6,510 (10,162)

งบดุล

รวมสินทรัพย์ (ล้านบาท) 307,085 304,096 273,956

รวมหนี้สิน (ล้านบาท) 250,166 234,278 211,009

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) 56,919 69,818 62,947

หุ้น

จ�านวนหุ้นสามัญที่ออกและช�าระแล้ว (ล้านหุ้น) 2,182.77 2,182.77 2,182.77

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาท) 10.00 10.00 10.00

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท) (5.52) 2.85 (4.67)

เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น  (บาท) - 0.50 -

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราก�าไร (ขาดทุน) สุทธิต่อรายได้รวม (ร้อยละ) (5.7) 3.0 (5.2)

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม(1) (ร้อยละ) (2.3) 4.5 (0.8)

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น(2) (ร้อยละ) (19.0) 9.8 (14.6)

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น(3) (เท่า) 3.1 2.3 2.3

หมายเหตุ : มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 ผลประโยชน์ของพนักงานถือปฏิบัติกับงบการเงินส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554  
เป็นต้นไป

 (1) อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ เท่ากับ ก�าไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี/สินทรัพย์รวมเฉลี่ย
 (2) อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ ก�าไรสุทธิ/ส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย
 (3) อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ (เงินกู้ยืมระยะสั้น+เงินกู้ยืมระยะยาวรวมส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายใน 1 ปี)/ส่วนของ 

 ผู้ถือหุ้น

ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดท�ารายงานทางการเงิน 
ประจ�าปี 2556

 คณะกรรมการบริษัทฯ มีความตระหนักถึงหน้าที่ 

และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการของบริษัทจดทะเบียน 

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการก�ากับดูแล

รายงานทางการเงนิประจ�าปี 2556 ของบรษิทัฯ มกีารป้องกนั 

การทุจริตและการด�าเนินการที่ผิดปกติ รวมทั้งได้ถือปฏิบัติ

ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป โดยใช้นโยบาย 

การบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ ตลอดจน 

มีการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผล และความรอบคอบ 

ในการจัดท�างบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

และงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทาง 

การเงินที่ปรากฏในรายงานประจ�าปี 2556 โดยผู้สอบบัญชี 

ได้ตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นในรายงานของผู้สอบ

บัญชีแล้ว

 ดังนั้น เพื่อให้สามารถสะท้อนฐานะทางการเงิน และ

ผลการด�าเนินงานได้อย่างถูกต้อง โปร่งใสและเป็นประโยชน์

ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อีกทั้งมีความเชื่อมั่นต่อรายงานทาง 

การเงินของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้แต่งตั้ง 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระผู้ซึ่ง 

มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์

(นายอ�าพน กิตติอ�าพน)

ประธานกรรมการ

(นายโชคชัย ปัญญายงค์)

รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่อาวุโสสายการพาณิชย์

รักษาการ กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่

ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ

แห่งประเทศไทย ท�าหน้าที่สอบทานให้บริษัทฯ มีการ

รายงานทางการเงนิ และการด�าเนนิงานอย่างถกูต้องเพยีงพอ 

มีการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่ 

อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างโปร่งใส ถูกต้อง 

และครบถ้วน รวมทัง้ให้มรีะบบบรหิารความเสีย่ง การควบคมุ 

ภายใน การตรวจสอบภายใน และการก�ากับดูแลที่เหมาะสม 

และมีประสิทธิผลตลอดจนมีความครบถ้วนเพียงพอ และ 

เหมาะสมของกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย 

ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึง 

ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า งบการเงินรวม

ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ

ประจ�าปีบญัช ีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2556 ทีค่ณะกรรมการ

ตรวจสอบได้สอบทานร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชี 

ได้แสดงฐานะการเงิน ผลการด�าเนินงาน และกระแสเงินสด 

ถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ สมเหตุสมผล ตามมาตรฐาน 

การบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป โดยมีการใช้นโยบายบัญชีที่

เหมาะสม ซึง่เป็นการถอืปฏบิตัอิย่างสม�่าเสมอ มกีารเปิดเผย

ข้อมลูอย่างโปร่งใสเพยีงพอ และปฏบิตัถิกูต้องตามกฎหมาย

และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
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รายงานสรุปกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบประจ�าปี 2556

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท การบินไทย 

จ�ากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�านวน 3 ท่าน 

ซึ่งเป็นผู ้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ด้าน กฎหมาย 

การบริหารองค์กร และการสอบทานความน่าเชื่อถือของ 

งบการเงิน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีค�าสั่งแต่งตั้ง 

นายอรรถพล ใหญ่สว่าง เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ 

แทน นายจลุสงิห์ วสนัตสงิห์ ตัง้แต่วนัที ่20 ธนัวาคม 2556 

ณ ปัจจบุนั คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย นายอรรถพล 

ใหญ่สว่าง เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายจุตินันท์ 

ภิรมย์ภักดี และนายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพเป็นกรรมการ 

ตรวจสอบ โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช 

และนางรวีพร คูหิรัญ เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ 

ซึง่ทัง้สองท่านเป็นผูท้รงคณุวฒุด้ิานการบญัชแีละการควบคมุ

ภายใน

 ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุม

รวม 12 ครัง้ เป็นการประชมุร่วมกบั ผูส้อบบญัช ีผูต้รวจสอบ

ภายใน และผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้อง การเข้าร่วมประชุม

ของกรรมการแต่ละท่านได้รายงานไว้ในหวัข้อการก�ากบัดแูล

กจิการ ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานสรปุประเดน็

ที่ส�าคัญและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ตามที่เห็นสมควร โดยมีสาระส�าคัญ

ดังนี้

 1. การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงิน

ประจ�าปี 2556 ร่วมกับผู้บริหารสายการเงินและการบัญชี  

และผู้สอบบัญชี เพื่อพิจารณารายงานทางการเงิน การเปิด

เผยข้อมลูประกอบงบการเงนิ นโยบายการบญัชแีละประมาณ

การที่ส�าคัญ รวมทั้งข้อสังเกตจากการตรวจสอบและสอบ

ทานงบการเงินของผู้สอบบัญชี โดยได้พิจารณาค�าอธิบาย

และการวเิคราะห์ฐานะทางการเงนิและผลการด�าเนนิงานของ 

บริษัทฯ (MD & A) คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถาม

ผู้สอบบัญชีในเรื่องความถูกต้อง ครบถ้วนของงบการเงิน  

ความเหมาะสมของวิธีการบันทึกบัญชีและเปิดเผยข้อมูล  

รวมทั้งรายการปรับปรุงบัญชีที่ส�าคัญ เพื่อให้มั่นใจว่าการ

ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ

จัดท�างบการเงินเป็นไปตามข้อก�าหนดของกฎหมายและ

มาตรฐานบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป รวมทั้ง

มีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอและทันเวลา     

 นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วม 

กับผู้สอบบัญชีเป็นการเฉพาะ 1 ครั้ง โดยไม่มีผู้บริหารเข้า

ร่วม เพือ่หารอืเกีย่วกบัความเป็นอสิระในการปฏบิตัหิน้าทีแ่ละ 

การแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี

 2. การสอบทานความเพียงพอและประสิทธิผล 

ของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง คณะ

กรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเพียงพอเหมาะสม

ของระบบการควบคุมภายใน โดยได้ พิจารณา รายงานผล 

การตรวจสอบจากส�านักงานการตรวจสอบภายใน ผลการจัด

ท�าแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง ตามระเบียบ

คณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ ว่าด้วยการก�าหนดมาตรฐาน

การควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 และผู ้อ�านวยการใหญ่ 

ฝ่ายบริหารความเสี่ยงได้เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการ

ตรวจสอบ เพื่อรายงานเกี่ยวกับความเสี่ยงที่ส�าคัญของ 

บริษัทฯ และแนวทางในการด�าเนินการบริหารจัดการความ

เสี่ยงดังกล่าวเป็นประจ�าทุกปี

 ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับ

ฝ่ายบริหารทั้งคณะ 1 ครั้ง และได้เชิญผู้บริหารระดับสูงเข้า

ชี้แจงและร่วมหารือในวาระที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม 

เพื่อหารือเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัทฯ ประเด็นข้อ

ตรวจพบต่างๆ ที่มีนัยส�าคัญ รวมทั้งการปรับปรุงการด�าเนิน

การตามข้อเสนอแนะในรายงานการตรวจสอบ โดยได้เน้น

ย�้าให้ผู้บริหารตระหนักถึงความส�าคัญของการก�ากับดูแลให้

หน่วยงานมีระบบการควบคุมภายในที่ดียิ่งขึ้น

 3. การก�ากบัดแูลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการ 

ตรวจสอบได้พจิารณาอนมุตัแิผนการตรวจสอบของส�านกังาน

การตรวจสอบภายใน แผนการฝึกอบรม และการปรับแผน 

การตรวจสอบให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป  

และเหมาะสมกับทรัพยากรของส�านักงานการตรวจสอบ

ภายใน รวมทั้งได้รับทราบผลการด�าเนินงาน และปัญหา

อปุสรรคต่างๆ ของส�านกังานการตรวจสอบภายในทกุไตรมาส
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 คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาและให้ความเหน็

ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการแต่งตั้งและคุณสมบัติ

ของผู้อ�านวยการใหญ่ส�านักงานการตรวจสอบภายในรวมทั้ง 

ได้เห็นชอบแผนการด�าเนินการของผู ้อ�านวยการใหญ่

ส�านักงานการตรวจสอบภายใน ในเรื่องแนวทางการบริหาร

จดัการส�านกังานฯ โดยเฉพาะการบรหิารจดัการด้านบคุลากร  

แผนการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือช่วย

ในการตรวจสอบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการ

ปฏิบัติงาน รวมทั้ง ได้พิจารณาความเพียงพอเหมาะสม 

ของทรัพยากรของส�านักงานการตรวจสอบภายใน และให้ 

การสนบัสนนุการขอรบัพนกังานใหม่ของส�านกังานการตรวจ

สอบภายในด้วย

 4. การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย คณะ 

กรรมการตรวจสอบได้มีการประชุม และรับทราบรายงาน 

จากสายทรัพยากรบุคคลและก�ากับกิจกรรมองค์กร ซึ่งท�า

หน้าที่ ก�ากับ ติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ  

ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อรับทราบและให้ข้อเสนอแนะในการด�าเนินการพัฒนา

ปรับปรุงกระบวนการก�ากับติดตามดังกล่าว

 5. การพจิารณารายการทีเ่กีย่วโยงกนั คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้สอบทานและให้ความเห็นต่อการท�ารายการ 

ที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย ก่อนการน�าเสนอขออนุมัติจากคณะกรรม

การบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่า เป็นรายการที่ผ่านกระบวนการ

อนมุตัอิย่างโปร่งใส โดยผูม้ส่ีวนได้เสยีไม่ได้มส่ีวนร่วมในการ

ตัดสินใจ และเป็นรายการที่กระท�าโดยค�านึงถึงผลประโยชน์

ของบริษัทฯ เสมือนการท�ารายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบรายงานรายการที่เกี่ยว

โยงกันทุกไตรมาส รวมทั้งได้สอบทานการเปิดเผยข้อมูล

รายการระหว่างกันว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน 

 6. กฎบตัรและการประเมนิตนเองของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนกฎบัตร 

คณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งได้ประเมินผลการปฏิบัติ

งานด้วยตนเองตามแนวทางปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย และคู ่มือปฏิบัติส�าหรับคณะกรรมการ

ตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ ที่ก�าหนดโดยกระทรวงการคลัง  

(ฉบับปรับปรุงปี 2555) โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้

ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองทั้งคณะ และเป็น 

รายบุคคล ผลการประเมินสรุปได้ว่า คณะกรรมการตรวจ

สอบ ได้ปฏบิตังิานตามหน้าทีค่วามรบัผดิชอบอย่างรอบคอบ

และเป็นอิสระ สอดคล้องตามแนวทางปฏิบัติที่ดี และกฎบัตร 

ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 7. การเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีคณะกรรมการตรวจ

สอบได้น�าเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและขอ

อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง ส�านักงานการตรวจเงิน

แผ่นดิน (สตง.) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ�าปี 2557

 จากการด�าเนินการ ตามขอบเขตอ�านาจหน้าที่ที่ได้ 

รบัมอบหมาย คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่า บรษิทัฯ 

ได้จัดท�างบการเงินอย่างถูกต้องตามควรในสาระส�าคัญ

ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่าง

เพียงพอ ครบถ้วนและเชื่อถือได้ การท�าธุรกรรมรายการ 

ที่เกี่ยวโยงกันเป็นไปอย่างสมเหตุผลและมีการเปิดเผยข้อมูล 

อย่างเพียงพอ บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียง

พอและเหมาะสม มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อก�าหนด 

ที่เกี่ยวข้องโดยไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�าคัญ 

(นายอรรถพล ใหญ่สว่าง)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

วันที่ กุมภาพันธ์ 2557 

ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ
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รายงานของผู้สอบบัญชี

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน)

ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการกิจการของบริษัท การบินไทย

จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยและของเฉพาะบริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) ตามล�าดับ ซึ่งประกอบด้วย 

งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 

และงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลง

ส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน  

รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�าและน�าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่

ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็น เพื่อ

ให้สามารถจัดท�างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น 

สาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติงานตรวจสอบ 

ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งก�าหนดให้ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณ

รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงิน 

เฉพาะกิจการปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจ�านวนเงินและการเปิดเผยข้อมลู

ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการ

ประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

รายงานของผู้สอบบัญชี
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ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าวผู ้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�าและการน�าเสนอ 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ 

สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบ 

รวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี 

ที่จัดท�าขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการน�าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม

ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ส�านักการตรวจเงินแผ่นดินได้รับเพียงพอและเหมาะสม  

เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ความเห็น 

ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและ

ฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท การบินไทย 

จ�ากัด (มหาชน) ตามล�าดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผลการด�าเนินงานรวมและผลการด�าเนินงานเฉพาะกิจการและ 

กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตาม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

  (นางสาวพวงชมนาถ  จริยะจินดา)

  รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 

  (นางรุ่งนภา  เจริญคุณวิวัฏ)

  ผู้อ�านวยการส�านักตรวจสอบการเงินที่ 4

ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557

รายงานของผู้สอบบัญชี
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บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555
 สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5.1 11,757,473,084 20,048,374,724 11,649,734,484 19,741,670,550

 เงินลงทุนชั่วคราว 100,000,000 1,709,730,474 - -

 ลูกหนี้การค้า 5.2 13,640,040,697 15,738,200,618 13,602,738,159 15,679,356,299

 ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าและเงินมัดจ�า 8,759,218,393 8,951,772,089 9,117,676,555 9,012,036,532

 สินค้าและพัสดุคงเหลือ 5.3 7,521,371,974 7,783,943,974 7,521,371,974 7,780,199,730

 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 5.4 9,510,098,148 9,948,745,997 9,508,020,384 9,713,193,240

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย 5.12 7,196,723,980 7,430,210,409 7,196,723,980 7,430,210,409

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 58,484,926,276 71,610,978,285 58,596,265,536 69,356,666,760

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

 เงินลงทุนในบริษัทร่วม 5.5.1 4,982,298,757 1,429,610,889 1,083,520,500 723,520,500

 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 5.5.1 - - 460,209,893 370,209,900

 เงินลงทุนระยะยาวอื่น 5.5.2 129,255,558 130,160,178 79,195,065 74,585,128

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 5.7 231,448,732,868 218,567,945,045 231,440,806,539 218,477,941,563

 ค่าความนิยม - 1,390,549,247 - -

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 5.8 861,265,669 1,337,499,242 856,777,952 772,954,356

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 5.9 5,741,159,508 4,966,453,549 5,727,973,315 4,939,492,971

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 5.11 5,437,095,760 4,662,685,173 5,431,405,823 4,640,196,663

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 248,599,808,120 232,484,903,323 245,079,889,087 229,998,901,081

รวมสินทรัพย์ 307,084,734,396 304,095,881,608 303,676,154,623 299,355,567,841

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินงบการเงิน

บริษัท	การบินไทย	จ�ากัด	(มหาชน) 131



หน่วย : บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555
  หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
 เจ้าหนี้การค้า 6,186,377,742 4,621,570,981 6,179,081,198 4,287,281,811
 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 20,395,460,571 18,726,829,882 20,653,985,311 18,497,737,175

 ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี
  เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 5.13 1,322,000,000 3,297,264,000 1,322,000,000 3,297,264,000
  เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น 5.13 9,445,117,378 8,151,368,421 9,445,117,378 8,151,368,421

  หนี้สินภายใต้เงื่อนไขสัญญาเช่าเครื่องบิน 5.14 10,313,020,136 9,938,493,819 10,313,020,136 9,938,493,819
  หุ้นกู้ 5.15 3,720,000,000 2,556,790,000 3,720,000,000 2,556,790,000
 ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 11,369,045 16,956,305 - -
 หนี้สินหมุนเวียนอื่น
  เงินปันผลค้างจ่าย 55,099,476 51,794,664 55,007,676 51,692,971
  รายรับด้านขนส่งที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ 20,546,445,629 23,789,156,859 20,546,445,629 23,380,604,242
  อื่นๆ 5.16 10,373,688,613 11,532,444,154 10,920,292,838 11,470,031,663

รวมหนี้สินหมุนเวียน 82,368,578,590 82,682,669,085 83,154,950,166 81,631,264,102

หนี้สินไม่หมุนเวียน
 หนี้สินระยะยาว
  เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 5.13 17,943,517,559 1,890,000,000 17,943,517,559 1,890,000,000
  เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น 5.13 32,887,321,733 39,120,631,579 32,887,321,733 39,120,631,579
  หนี้สินภายใต้เงื่อนไขสัญญาเช่าเครื่องบิน 5.14 63,318,861,181 61,610,827,672 63,318,861,181 61,610,827,672
  หุ้นกู้ 5.15 37,400,000,000 32,120,000,000 37,400,000,000 32,120,000,000
 หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 5.10 105,336,022 83,351,796 105,336,022 83,351,796
  เงินกองทุนบ�าเหน็จพนักงาน 5.32 4,874,412,373 4,670,104,407 4,874,412,373 4,670,104,407
   ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 5.18 10,545,974,865 11,082,178,755 10,511,745,306 10,970,895,026
 ประมาณการหนี้สินระยะยาว 5.17 488,522,824 831,594,427 486,082,020 829,190,752
  หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 233,470,172 186,085,924 233,470,172 185,856,512

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 167,797,416,729 151,594,774,560 167,760,746,366 151,480,857,744

  รวมหนี้สิน 250,165,995,319 234,277,443,645 250,915,696,532 233,112,121,846

ส่วนของผู้ถือหุ้น
 ทุนเรือนหุ้น 5.20
  ทุนจดทะเบียน
     หุ้นสามัญ 2,698.90 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 26,989,009,500 26,989,009,500 26,989,009,500 26,989,009,500

  ทุนที่ออกและช�าระแล้ว
     หุ้นสามัญ 2,182.77 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 21,827,719,170 21,827,719,170 21,827,719,170 21,827,719,170
 ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 25,548,223,951 25,548,223,951 25,548,223,951 25,548,223,951
  ก�าไรสะสม  
    จัดสรรแล้ว
   ทุนส�ารองตามกฎหมาย 5.21 2,691,275,568 2,691,275,568 2,691,275,568 2,691,275,568
   ยังไม่ได้จัดสรร 5,717,014,126 18,852,734,438 1,646,898,875 16,176,227,306
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 5.22 1,045,411,398 - 1,046,340,527 -

 รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 56,829,644,213 68,919,953,127 52,760,458,091 66,243,445,995

    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม 89,094,864 898,484,836 - -

   รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 56,918,739,077 69,818,437,963 52,760,458,091 66,243,445,995

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 307,084,734,396 304,095,881,608 303,676,154,623 299,355,567,841

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายโชคชัย ปัญญายงค์)
รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่อาวุโสสายการพาณิชย์

รักษาการ กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่

(นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์)
รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่

สายการเงินและการบัญชี

บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

งบการเงิน
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หน่วย : บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555
รายได้
รายได้จากการขายหรือการให้บริการ
 ค่าโดยสารและค่าน�้าหนักส่วนเกิน 5.23 172,334,807,613 173,458,421,392 172,334,807,613 165,485,878,390
 ค่าระวางขนส่ง 23,553,974,470 25,856,434,138 23,553,974,470 25,838,723,744
 ค่าไปรษณียภัณฑ์ 960,880,422 906,912,641 960,880,422 906,912,641
 กิจการอื่น 9,486,581,292 8,900,740,869 9,126,217,355 8,826,571,593
รวมรายได้จากการขายหรือการให้บริการ 206,336,243,797 209,122,509,040 205,975,879,860 201,058,086,368

รายได้อื่น
  ดอกเบี้ยรับ 515,761,906 496,588,347 510,771,156 442,687,520
 รายได้อื่นๆ 5.24 3,733,127,668 2,326,261,513 4,282,173,605 2,753,902,024
 ก�าไรจากรายการแทนการจ�าหน่าย 722,299,368 - - -
 ก�าไรจากการซื้อธุรกิจ - 1,584,397,482 - -
 ก�าไรจากการเปลี่ยนสภาพเงินลงทุน 298,158,621 - - -

รวมรายได้อื่น 5,269,347,563 4,407,247,342 4,792,944,761 3,196,589,544

รวมรายได้ 211,605,591,360 213,529,756,382 210,768,824,621 204,254,675,912

ค่าใช้จ่าย
 ค่าน�้ามันเครื่องบิน 80,525,255,227 80,178,542,248 80,525,255,227 77,480,576,480
 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 5.25 33,108,710,969 32,086,696,769 33,091,975,460 31,543,539,495
 ค่าบริการการบิน 21,726,825,135 21,321,411,821 21,726,825,135 20,693,196,467
 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับนักบินและลูกเรือ 6,008,593,154 5,707,044,146 6,008,593,154 5,546,598,602
 ค่าซ่อมแซมและซ่อมบ�ารุงอากาศยาน 13,446,842,295 12,600,010,809 13,446,842,295 11,288,227,430
 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 20,025,665,524 20,523,682,320 20,019,984,082 20,424,026,088
 ค่าเช่าเครื่องบินและอะไหล่ 4,699,434,859 4,552,173,807 4,699,434,859 3,683,317,045
  ค่าสินค้าและพัสดุใช้ไป 9,624,613,734 9,530,335,512 9,624,613,734 9,415,467,950
  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขายและโฆษณา 5.23 9,495,908,441 6,833,250,736 9,407,838,251 6,466,595,641
 ค่าใช้จ่ายด้านการประกันภัย 628,580,377 892,691,125 628,580,377 760,285,940
  ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ 333,663,737 589,772,919 333,663,737 589,772,919
  ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเครื่องบิน 5.26 5,092,536,008 181,143,438 5,092,536,008 181,143,438
  ค่าใช้จ่ายอื่น 5.27 10,702,486,673 9,169,444,038 10,614,233,954 8,593,446,506
  ผลขาดทุน(ก�าไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 3,894,648,120 (3,212,965,948) 3,897,221,771 (3,207,273,109)
  ต้นทุนทางการเงิน 6,057,267,666 5,836,287,785 6,057,264,324 5,838,536,325
  ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (836,089,566) (363,432,320) - -

รวมค่าใช้จ่าย 224,534,942,353 206,426,089,205 225,174,862,368 199,297,457,217
ก�าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ (12,929,350,993) 7,103,667,177 (14,406,037,747) 4,957,218,695
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้ 5.28 (929,404,056) 593,442,669 (968,045,697) 527,564,618
ก�าไร(ขาดทุน)ส�าหรับปี (11,999,946,937) 6,510,224,508 (13,437,992,050) 4,429,654,077
ก�าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น
 ผลก�าไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
  ส�าหรับภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 1,305,814,003 - 1,307,925,659 -
 ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (261,162,801) - (261,585,132) -

ก�าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี - สุทธิจากภาษี 1,044,651,202 - 1,046,340,527 -

ก�าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี (10,955,295,735) 6,510,224,508 (12,391,651,523) 4,429,654,077

การแบ่งปันก�าไร(ขาดทุน)
 ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (12,047,374,024) 6,228,972,723 (13,437,992,050) 4,429,654,077
 ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม 47,427,087 281,251,785 - -

(11,999,946,937) 6,510,224,508 (13,437,992,050) 4,429,654,077
การแบ่งปันก�าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม 
  ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (11,001,962,626) 6,228,972,723 (12,391,651,523) 4,429,654,077
  ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม 46,666,891 281,251,785 - -

(10,955,295,735) 6,510,224,508 (12,391,651,523) 4,429,654,077
ก�าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น 5.30
 ก�าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (5.52) 2.85 (6.16) 2.03

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายโชคชัย ปัญญายงค์)
รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่อาวุโสสายการพาณิชย์

รักษาการ กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่

(นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์)
รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่

สายการเงินและการบัญชี

บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

งบการเงิน
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(นายโชคชัย ปัญญายงค์)
รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่อาวุโสสายการพาณิชย์

รักษาการ กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่

(นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์)
รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่

สายการเงินและการบัญชี

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม

หมายเหตุ

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

รวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนที่ออก
และช�าระแล้ว

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น      ก�าไรสะสม

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

รวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัทใหญ่
ส่วนได้เสียที่ไม่มี
อ�านาจควบคุม

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ผลก�าไรจากการ
ประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกันภัย
ส�าหรับภาระผูกพัน

ผลประโยชน์พนักงาน

 ภาษีเงินได้เกี่ยวกับ
องค์ประกอบ

ของก�าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

รวมองค์ประกอบอื่น
ของส่วนของ

ผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 ก่อนปรับปรุง 21,827,719,170 25,548,223,951 15,304,700,919 - - - 62,680,644,040 266,273,256 62,946,917,296
บวก ผลกระทบจากการซื้อธุรกิจ - - - - - - - 683,605,026 683,605,026
บวก ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี - - 10,336,364 - - - 10,336,364 13,586,573 23,922,937
ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแล้ว 21,827,719,170 25,548,223,951 15,315,037,283 - - - 62,690,980,404 963,464,855 63,654,445,259
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น
หัก เงินปันผลหุ้นบุริมสิทธิชนิดสะสม - - - - - - - (91,800) (91,800)
หัก เงินปันผลจ่าย - - - - - - - (346,140,004) (346,140,004)
บวก ก�าไรเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี 2555 - - 6,228,972,723 - - - 6,228,972,723 281,251,785 6,510,224,508

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 21,827,719,170 25,548,223,951 21,544,010,006 - - - 68,919,953,127 898,484,836 69,818,437,963

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 ก่อนปรับปรุง 21,827,719,170 25,548,223,951 21,544,010,006 - - - 68,919,953,127 898,484,836 69,818,437,963
หัก ผลกระทบจากการสูญเสียอ�านาจควบคุมบริษัทย่อย - - - - - - - (720,965,280) (720,965,280)
บวก ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี - - 2,990,093 - - - 2,990,093 214 2,990,307
ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแล้ว 21,827,719,170 25,548,223,951 21,547,000,099 - - - 68,922,943,220 177,519,770 69,100,462,990
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น
หัก เงินปันผลจ่าย 5.19 - - (1,091,385,959) - - - (1,091,385,959) (135,000,005) (1,226,385,964)
บวก เงินปันผลรับคืน - - 49,578 - - - 49,578 - 49,578
หัก เงินปันผลหุ้นบุริมสิทธิชนิดสะสม - - - - - - - (91,800) (91,800)
บวก หุ้นทุนที่ออกจ�าหน่าย - - - - - - - 8 8
บวก ก�าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี 2556 - - (12,047,374,024) 1,306,764,248 (261,352,850) 1,045,411,398 (11,001,962,626) 46,666,891 (10,955,295,735)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 21,827,719,170 25,548,223,951 8,408,289,694 1,306,764,248 (261,352,850) 1,045,411,398 56,829,644,213 89,094,864 56,918,739,077

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

งบการเงิน
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(นายโชคชัย ปัญญายงค์)
รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่อาวุโสสายการพาณิชย์

รักษาการ กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่

(นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์)
รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่

สายการเงินและการบัญชี

บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

หน่วย : บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ
ทุนที่ออก

และช�าระแล้ว ส่วนเกินมูลค่าหุ้น ก�าไรสะสม

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

รวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ผลก�าไรจากการประมาณการ
ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภัย

ส�าหรับภาระผูกพัน
ผลประโยชน์พนักงาน

 ภาษีเงินได้เกี่ยวกับ
องค์ประกอบของก�าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

รวมองค์ประกอบอื่น
ของส่วนของผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 21,827,719,170 25,548,223,951 14,437,848,797 - - - 61,813,791,918

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

บวก ก�าไรเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี 2555 - - 4,429,654,077 - - - 4,429,654,077

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 21,827,719,170 25,548,223,951 18,867,502,874 - - - 66,243,445,995

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 21,827,719,170 25,548,223,951 18,867,502,874 - - - 66,243,445,995

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

หัก เงินปันผลจ่าย 5.19 - - (1,091,385,959) - - - (1,091,385,959)

บวก เงินปันผลรับคืน - - 49,578 - - - 49,578

หัก ก�าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี 2556 - - (13,437,992,050) 1,307,925,659 (261,585,132) 1,046,340,527 (12,391,651,523)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 21,827,719,170 25,548,223,951 4,338,174,443 1,307,925,659 (261,585,132) 1,046,340,527 52,760,458,091

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงิน
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หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน

 ก�าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ (12,929,350,993) 7,103,667,177 (14,406,037,747) 4,957,218,695

 รายการปรบักระทบยอดก�าไร(ขาดทนุ)ก่อนภาษเีงนิได้เป็นเงนิสดรบั(จ่าย)
  จากกิจกรรมด�าเนินงาน :

   ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 20,025,665,524 20,523,682,320 20,019,984,082 20,424,026,088

   ค่าธรรมเนียมเช่าเครื่องบิน 93,097,956 11,148,901 93,097,956 11,148,901

   เงินปันผลรับ (633,150) (288,750) (552,793,011) (466,382,501)

     ก�าไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย (836,089,566) (363,432,320) - -

    ก�าไรจากการซื้อธุรกิจ - (1,584,397,482) - -

    ก�าไรจากการเปลี่ยนสภาพเงินลงทุน (298,158,621) - - -

        ก�าไรจากรายการแทนการจ�าหน่าย (722,299,368) - - -

      รายได้จากดอกเบี้ย (515,761,906) (496,588,347) (510,771,156) (442,687,520)

      ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 6,057,267,666 5,836,287,785 6,057,264,324 5,838,536,325

    ก�าไรจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์ (87,583,013) (132,934,659) (87,771,672) (133,874,978)

     ขาดทุน(ก�าไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา 6,844,522,988 (1,975,226,719) 6,845,438,501 (1,981,728,560)

        ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 860,823,639 377,007,166 848,775,939 343,741,955

      ค่าสินค้าและพัสดุเสื่อมสภาพ 716,570,111 365,155,393 716,570,111 365,155,393

        หนี้สงสัยจะสูญ 163,572,394 258,087,455 158,935,445 257,922,073

       ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเครื่องบิน 5,092,536,008 181,143,438 5,092,536,008 181,143,438

          ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ 333,663,737 589,772,919 333,663,737 589,772,919

 ก�าไรจากการด�าเนนิงานก่อนการเปลีย่นแปลงในสนิทรพัย์
  และหนี้สินด�าเนินงาน 24,797,843,406 30,693,084,277 24,608,892,517 29,943,992,228

  สินทรัพย์ด�าเนินงานลดลง(เพิ่มขึ้น)

     ลูกหนี้การค้า 2,531,399,710 208,450,437 2,541,521,171 221,021,277

        สินค้าและพัสดุคงเหลือ (457,742,355) (434,635,774) (457,742,355) (435,348,020)

     ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าและเงินมัดจ�า 799,957,276 1,351,717,019 581,816,051 1,180,803,847

       ภาษีเงินได้รอเรียกคืน ก 223,591,214 57,610,199 223,591,214 57,610,199

        สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 312,191,449 (2,224,428,380) 302,418,111 (2,248,439,481)

       สินทรัพย์รอการขาย (521,914,995) (302,350,067) (521,914,995) (302,350,067)

         สินทรัพย์อื่น (135,366,166) (571,757,504) (135,347,845) (570,153,327)

         ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี (1,186,332,285) (2,065,788,839) (1,186,332,285) (2,065,788,839)

  หนี้สินด�าเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)

    เจ้าหนี้การค้า 2,158,904,891 (4,247,685,559) 2,160,283,610 (4,252,069,719)

        ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น 412,684,026 10,533,631,336 613,809,800 10,574,802,269

    กองทุนบ�าเหน็จพนักงาน 204,307,966 108,899,394 204,307,966 108,899,394

    รายรับด้านขนส่งที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ (2,781,225,301) (1,047,200,771) (2,781,225,301) (1,177,992,934)

       หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น (315,168,048) (562,440,128) (315,205,177) (562,443,872)

         เงินสดรับจากการด�าเนินงาน 26,043,130,788 31,497,105,640 25,838,872,482 30,472,542,955

      จ่ายภาษีเงินได้ (309,160,380) (334,407,984) (250,582,127) (248,918,942)

    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน 25,733,970,408 31,162,697,656 25,588,290,355 30,223,624,013

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
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หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

 เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร ข (28,803,209,428) (18,388,039,756) (28,800,658,531) (18,335,651,905)

 เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (360,467,215) (208,711,542) (359,717,415) (197,496,265)

 เงินสดรับจากโอนสิทธิค่าเครื่องบินจ่ายล่วงหน้า 
  และอุปกรณ์การบิน 1,226,032,229 2,959,189,106 1,226,032,229 2,959,189,106

 เงินสดรับจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์ 556,891,855 183,206,186 556,891,855 182,657,698

 ดอกเบี้ยรับ 268,619,048 532,178,435 263,344,110 481,036,021

 เงินปันผลรับ 387,734,216 98,489,359 552,793,011 466,382,501

  เงินลงทุนลดลง(เพิ่มขึ้น) (449,178,594) 101,633,768 (449,178,594) 3,272,721

   เงินลงทุนชั่วคราวลดลง(เพิ่มขึ้น) 200,000,000 (238,906,111) - -

    เงินสดลดลงจากการสูญเสียอ�านาจควบคุม (246,456,042) - - -

   เงินสดรับจากการลงทุนในบริษัทย่อย - 197,098,689 - -

      เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (27,220,033,931) (14,763,861,866) (27,010,493,335) (14,440,610,123)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

  เงินสดรับจากหุ้นกู้ 9,000,000,000 11,500,000,000 9,000,000,000 11,500,000,000

    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว 22,762,434,571 1,871,814,789 22,762,434,571 1,871,814,789

 เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ 8 - - -

    เงินสดจ่ายช�าระคืนหุ้นกู้ (2,556,790,000) (4,670,000,000) (2,556,790,000) (4,670,000,000)

    เงินสดจ่ายช�าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว (30,161,446,441) (15,152,014,411) (30,161,446,441) (15,152,014,411)

    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืม (5,184,712,670) (5,628,842,431) (5,184,709,328) (5,630,108,587)

   เงินปันผลจ่าย (1,088,021,876) (267,974) (1,088,021,676) (267,974)

   เงินปันผลจ่ายส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม (135,101,497) (346,226,858) - -

   เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (7,363,637,905) (12,425,536,885) (7,228,532,874) (12,080,576,183)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้นสุทธิ (8,849,701,428) 3,973,298,905 (8,650,735,854) 3,702,437,707

ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสด 
 และรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) 558,799,788 (590,949,197) 558,799,788 (590,708,079)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด 20,048,374,724 16,666,025,016 19,741,670,550 16,629,940,922

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด ค 11,757,473,084 20,048,374,724 11,649,734,484 19,741,670,550

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายโชคชัย ปัญญายงค์)
รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่อาวุโสสายการพาณิชย์

รักษาการ กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่

(นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์)
รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่

สายการเงินและการบัญชี

บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

งบการเงิน
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บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

หมายเหตุประกอบงบกระแสเงินสด

ก. ภาษีเงินได้รอเรียกคืน งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย : ล้านบาท

2556

รับเงินคืนตาม ภ.ง.ด. 50 ปี 2554 244.04 
รับเงินคืนตาม ภ.ง.ด. 50 ปี 2550 19.60 
ปรับปรุงภาษีเงินได้รอเรียกคืน ปี 2555 (40.05)

223.59 

2555
รับเงินคืนตาม ภ.ง.ด. 50 ปี 2553 61.15 

ปรับปรุงภาษีเงินได้รอเรียกคืน ปี 2554 (3.54)

 57.61 

ข. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
 งบการเงินรวม

  ในระหว่างปี 2556 ได้ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ซึ่งมีราคาต้นทุนรวม 38,088.43 ล้านบาท ซื้อโดยวิธีสัญญาเช่าการเงิน 9,285.22 ล้านบาท 

และจ่ายช�าระเป็นเงินสด 28,803.21 ล้านบาท

  ในระหว่างปี 2555 ได้ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ซึ่งมีราคาต้นทุนรวม 40,575.84 ล้านบาท ซื้อโดยวิธีสัญญาเช่าการเงิน 22,187.80 ล้านบาท 

และจ่ายช�าระเป็นเงินสด 18,388.04 ล้านบาท

 งบการเงินเฉพาะกิจการ

  ในระหว่างปี 2556 บรษิทัฯ ได้ซือ้ทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์ ซึง่มรีาคาต้นทนุรวม 38,085.88 ล้านบาท ซือ้โดยวธิสีญัญาเช่าการเงนิ 9,285.22 ล้านบาท 

และจ่ายช�าระเป็นเงินสด 28,800.66 ล้านบาท 

  ในระหว่างปี 2555 บริษัทฯ ได้ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ซึ่งมีราคาต้นทุนรวม 40,523.45 ล้านบาท ซื้อโดยวิธีสัญญาเช่าการเงิน 

22,187.80 ล้านบาท และจ่ายช�าระเป็นเงินสด 18,335.65 ล้านบาท

ค. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556 2555 2556 2555

เงินสดในมือและยอดคงเหลือในธนาคาร 10,198.67 20,639.32 10,090.93 20,332.38 

เงินลงทุนระยะสั้น 1,000.00 - 1,000.00 -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตามที่เสนอมาก่อน 11,198.67 20,639.32 11,090.93 20,332.38 

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน  558.80  (590.95)  558.80  (590.71)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ปรับยอดใหม่ 11,757.47 20,048.37 11,649.73 19,741.67 

(นายโชคชัย ปัญญายงค์)
รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่อาวุโสสายการพาณิชย์

รักษาการ กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่

(นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์)
รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่

สายการเงินและการบัญชี

งบการเงิน
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บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

1. ข้อมูลทั่วไป และเกณฑ์ในการจัดท�างบการเงิน

 1.1 ข้อมูลทั่วไป
  บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัท มหาชน จ�ากัด ในประเทศไทย  

และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีที่อยู่ตามที่ได้จดทะเบียนคือ

  ส�านักงานใหญ่ของบริษัทฯ ตั้งอยู่เลขที่ 89 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

ประเทศไทย

  ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือธุรกิจสายการบิน และหน่วยธุรกิจ ซึ่งเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการขนส่ง

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีเครือข่ายเส้นทางการบินให้บริการครอบคลุม 78 จุดบินใน 34 ประเทศ 

ทั่วโลก โดยเป็น 10 จุดบินภายในประเทศ (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร)

 1.2 เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงิน
  การจดัท�างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ ได้จดัท�าขึน้ตามหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปภายใต้พระราช

บญัญตัิ การบญัชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายความถึงมาตรฐานการบญัชทีีอ่อกภายใต้พระราชบญัญตัิวิชาชพีบัญช ีพ.ศ. 2547 และ

ตามข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการจัดท�าและน�าเสนอรายงานทางการเงิน

ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

  งบการเงินเฉพาะกิจการประกอบด้วยงบการเงินบริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และกองทุน

บ�าเหน็จพนักงานบริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน)

  งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินเฉพาะกิจการและบริษัทย่อย ดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศ

อัตราร้อยละ
ของการถือหุ้น

2556 2555
 ถือหุ้นโดยบริษัทฯ

1. บริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์เอเชีย จ�ากัด บริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศ ส�าหรับการเดิน 
 ทางแบบครบวงจร

ไทย 55% 55%

2. บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จ�ากัด บรกิารงานบคุลากรเฉพาะด้าน ให้กบับรษิทัฯ ไทย 49% 49%

3. บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จ�ากัด บริการฝึกอบรมด้านการบิน ไทย 49% 49%

4. บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จ�ากัด บริการขนส่งทางอากาศ ไทย 100% -

 ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยของบริษัทฯ

 บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส  
    จ�ากัด

	  บริษัท ทัวร์เอื้องหลวง จ�ากัด ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว ไทย 49% 49%

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จ�ากัด ยังไม่ได้เปิดด�าเนินธุรกิจ เนื่องจากอยู่ระหว่าง 

ขั้นตอนการขอใบอนุญาตประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศ (Airline Operator License: AOL) และใบอนุญาต 

สมควรเดินอากาศ (Airline Operator Certificate: AOC) รวมทั้งขอรหัสสายการบิน (Airline Designator Code) จาก IATA 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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  งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินที่เป็นภาษาไทย ในกรณีที่มีเนื้อความขัดแย้งกันหรือมี 

การตีความในสองภาษาแตกต่างกัน ให้ใช้งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นหลัก

  งบการเงินนี้ได้จัดท�าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี 

 

2. มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการบัญชีที่ยังไม่มีผลบังคับใช้ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

	 	 มีผลบังคับใช้ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป

  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง การน�าเสนองบการเงิน

  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง งบกระแสเงินสด

  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง ภาษีเงินได้

  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง สัญญาเช่า

  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง รายได้

  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน

  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา

   แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555) เรือ่ง การเปิดเผยข้อมลูเกีย่วกบับคุคลหรอืกจิการ

ทีเกี่ยวข้องกัน

  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม

  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง ส่วนได้เสียในการร่วมค้า

  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล

  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์

  (ยังไม่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา)

  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง การรวมธุรกิจ

  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและ 

การด�าเนินงานที่ยกเลิก

  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8(ปรับปรุง 2555) เรื่อง ส่วนงานด�าเนินงาน

  การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 เรือ่ง การเปลีย่นแปลงในหนีส้นิทีเ่กดิขึน้จากการ 

รื้อถอน การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะ

คล้ายคลึงกัน

  การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เรือ่ง การประเมนิว่าข้อตกลงประกอบด้วยสญัญา 

เช่าหรือไม่

  การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 เรื่อง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน

    การบูรณะ และการปรับปรุงสภาพแวดล้อม

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

140 รายงานประจ�าปี	2556



  การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่อง การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐาน

   การบญัช ีฉบบัที ่29 เรือ่ง การรายงานทางการเงนิ 

ในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง

  การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล และการด้อยค่า

  การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ

  การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า

  การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่อง การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18  เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15  เรื่อง สัญญาเช่าด�าเนินงาน-สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า

 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27  เรื่อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ท�าขึ้นตาม 

รูปแบบกฎหมาย

 การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29  เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทาน

บริการ

 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32  เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์

	 มีผลบังคับใช้ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4  เรื่อง สัญญาประกันภัย

  ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้ประเมินและเห็นว่า หากมีการน�ามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการบัญชี ดังกล่าวข้างต้นมาถือปฏิบัติ 

จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการที่จะน�าเสนอ

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

 3.1 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
  ลกูหนีก้ารค้าที่ไม่ใช่ส่วนราชการหรอืรฐัวสิาหกจิ ตัง้ค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูโดยพจิารณาลกูหนีร้ายตวั และวเิคราะห์

ประวัติการช�าระหนี้ข้อมูลหลักฐานการติดต่อของลูกหนี้แต่ละรายควบคู่ไปกับการพิจารณาอายุหนี้ของลูกหนี้เป็นเกณฑ์ 

ในอัตราดังนี้

ระยะเวลาที่ค้างช�าระ อัตราร้อยละของหนี้สงสัยจะสูญ
เกินกว่า 6 เดือน - 1 ปี 50

เกินกว่า 1 ปี - 2 ปี 75

เกินกว่า 2 ปี 100

 3.2 สินค้าและพัสดุคงเหลือ 
  สินค้าและพัสดุคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด ประกอบด้วยอะไหล่เครื่องบิน น�้ามันเครื่องบิน พัสดุส�าหรับใช้ในห้องพัก

ผู้โดยสารและการบริการอาหาร สินค้าซื้อมาเพื่อขาย เครื่องเขียนและพัสดุอื่น แสดงราคาทุนตามวิธีถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่ 

(Moving Average) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�่ากว่า และสินค้าระหว่างทาง แสดงตามราคาทุน ณ วันที่ซื้อ
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  	อะไหล่เครื่องบินที่ใช้งานอยู่ตามปกติ ตั้งค่าเผื่อพัสดุเสื่อมสภาพในอัตราร้อยละ 10 ของยอดคงเหลือ ณ 

วันสิ้นงวด

  	อะไหล่เครื่องบินที่หมุนเวียนช้าและรอการจ�าหน่าย ได้แก่ อะไหล่เครื่องบินที่ไม่ใช้งานเกิน 2 ปี หรือไม่มี 

เครื่องบินอยู่ในฝูงบิน ตั้งค่าเผื่อพัสดุเสื่อมสภาพในอัตราร้อยละ 33.33 ของยอดที่เกิดขึ้นในระหว่างงวด

  	สินค้าล้าสมัยและช�ารุดรอการจ�าหน่าย ตั้งค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพเต็มจ�านวน

 3.3 เงินลงทุน
  3.3.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บันทึกตามวิธีส่วนได้เสียตามสัดส่วนของการลงทุนในบริษัทย่อย

และบริษัทร่วมในงบการเงินรวม แต่บันทึกตามวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ

  3.3.2 เงนิลงทนุชัว่คราวในตราสารหนีท้ีจ่ะถอืจนครบก�าหนดภายใน 1 ปี แสดงมลูค่าตามวธิรีาคาทนุตดัจ�าหน่าย

และตัดบัญชีส่วนเกิน/ส่วนต�่ากว่ามูลค่าตราสารหนี้ตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งจ�านวนที่ตัดจ�าหน่ายนี้จะแสดงเป็น 

รายการปรับกับดอกเบี้ยรับ

  3.3.3 เงินลงทุนระยะยาวในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด แสดงตามราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อ 

การด้อยค่าของหลักทรัพย์ในกรณีที่มีการด้อยค่า และรับรู้เป็นผลขาดทุนในงวดที่เกิดการด้อยค่าในงบก�าไรขาดทุน

 3.4 ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา
  3.4.1 เครื่องบินและเครื่องบินภายใต้สัญญาเช่า

   3.4.1.1 เครื่องบินและเครื่องบินภายใต้สัญญาเช่า แสดงตามราคาทุนรวมค่าเครื่องยนต์ อุปกรณ์ 

การบินอื่นๆ บวกด้วยค่าตกแต่งเครื่องบินก่อนน�าเครื่องบินมาบริการโดยไม่รวมที่นั่งผู้โดยสารและประมาณการค่าซ่อมใหญ่

เครื่องบินครั้งแรกและหักด้วยส่วนลดรับค่าสิทธิประโยชน์จากการซื้อเครื่องบิน ค�านวณค่าเสื่อมราคาโดยวิธีเส้นตรงตาม 

อายุการใช้งานโดยประมาณ 20 ปี มีมูลค่าคงเหลือร้อยละ 10 ของราคาทุน 

   3.4.1.2 ค่าซ่อมใหญ่เครื่องบิน (D-Check) แสดงแยกประมาณการค่าซ่อมใหญ่เครื่องบินครั้งแรกเป็น

สินทรัพย์ ออกจากต้นทุนเครื่องบินและค�านวณค่าเสื่อมราคาตามระยะเวลาที่จะซ่อมใหญ่ครั้งต่อไป 4-7 ปี ตามแบบ 

ของเครื่องบิน เมื่อมีการซ่อมใหญ่ให้บันทึกเป็นสินทรัพย์แทนสินทรัพย์เดิม

   3.4.1.3 ค่าทีน่ัง่ผูโ้ดยสารแสดงเป็นสนิทรพัย์แยกต่างหากจากต้นทนุเครือ่งบนิ ค�านวณค่าเสือ่มราคาโดย

วิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณ 5 ปี เมื่อมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่นั่งผู ้โดยสารบันทึกเป็นสินทรัพย์ 

แทนสินทรัพย์เดิม

  3.4.2 อปุกรณ์การบนิหมนุเวยีน แสดงตามราคาทนุ ณ วนัที่ได้มา ค�านวณค่าเสือ่มราคาโดยวธิเีส้นตรงตามอายุ

การใช้งานโดยประมาณระหว่าง 5-20 ปี

  3.4.3 สินทรัพย์ถาวรอื่น แสดงตามราคาทุน ณ วันที่ได้มาหรือก่อสร้างแล้วเสร็จ ค�านวณค่าเสื่อมราคาโดย 

วิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณระหว่าง 3-30 ปี

  3.4.4 ต้นทุนเพื่อการได้มาซึ่งสิทธิการเช่าสถานที่ ตัดบัญชีภายในระยะเวลา 10-30 ปี ตามอายุสัญญาเช่า

  3.4.5 ก�าไรขาดทุนจากการจ�าหน่ายเครื่องบิน ค�านวณจากผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการ

จ�าหน่ายเครื่องบินกับมูลค่าสุทธิตามบัญชีของเครื่องบิน ค่าซ่อมใหญ่ (D-Check) ค่าที่นั่งผู้โดยสาร ส่วนก�าไรขาดทุนจาก 

การขายสนิทรพัย์อืน่ค�านวณจากผลต่างระหว่างสิง่ตอบแทนสทุธทิี่ได้รบัจากการจ�าหน่ายกบัมลูค่าสทุธติามบญัชขีองสนิทรพัย์

ที่จ�าหน่าย และรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทุน
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 3.5 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายแสดงด้วยมูลค่าตามบัญชีหรือมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายแล้วแต่

ราคาใดจะต�่ากว่า

  ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู ้ในงบก�าไรขาดทุน ก�าไรหรือขาดทุนจากการจ�าหน่ายรับรู ้เป็นรายได้อื่นหรือ 

ค่าใช้จ่ายอื่นเมื่อมีการจ�าหน่าย

 3.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประกอบด้วย

  ลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software License) และต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับผลิตภัณฑ์โปรแกรมที่ 

ระบุได้ และมีเอกลักษณ์เฉพาะงานของโปรแกรมที่สามารถแยกออกจากตัวคอมพิวเตอร์ได้ สามารถระบุต้นทุนได้แน่นอน 

และมีอายุการใช้งานทางเศรษฐกิจเกินกว่ารอบระยะเวลาบัญชีจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน และตัดจ�าหน่ายโดยวิธีเส้นตรง

ตามอายุงาน 5 ปี

  รายจ่ายที่เกิดจากการพัฒนาและบ�ารุงดูแลโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายประจ�างวดเมื่อเกิดขึ้น

 3.7 การด้อยค่าของสินทรัพย์
  บริษัทฯ พิจารณาการด้อยค่าของสินทรัพย์เมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าราคาตามบัญชีของสินทรัพย์มีมูลค่าสูงกว่ามูลค่า 

ที่คาดว่าจะได้รับคืน มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน หมายถึง มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายหรือมูลค่าจากการใช้ของ 

สินทรัพย์นั้นแล้วแต่จ�านวนใดจะสูงกว่า

  ในกรณทีีร่าคาตามบญัชขีองสนิทรพัย์สงูกว่ามลูค่าทีค่าดว่าจะได้รบัคนื จะรบัรูข้าดทนุจากการด้อยค่าของสนิทรพัย์

ในงบก�าไรขาดทนุ และจะบนัทกึกลบัรายการขาดทนุจากการด้อยค่าของสนิทรพัย์เมือ่มข้ีอบ่งชีว่้าการด้อยค่าดงักล่าวไม่มอียู่

อีกต่อไปหรือยังคงมีอยู่แต่เป็นไปในทางที่ลดลง

 3.8 ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี
  3.8.1 ค่าซ่อมใหญ่เครื่องบิน (D-Check) ส�าหรับเครื่องบินเช่าด�าเนินงาน ตัดจ่ายเป็นรายจ่ายตามอายุ 

การใช้งานโดยประมาณ 4-7 ปี แต่ไม่เกินอายุสัญญาเช่า

  3.8.2 ค่าธรรมเนียมการค�้าประกันเงินกู้รอการตัดบัญชี ตัดจ่ายเป็นรายจ่ายตามระยะเวลาเงินกู้ในแต่ละรอบ 

ระยะเวลาบัญชี

 3.9 หนี้สินภายใต้เงื่อนไขสัญญาเช่าเครื่องบิน
  หนีท้ีเ่กดิจากการซือ้เครือ่งบนิภายใต้สญัญาเช่าระยะยาว โดยผ่านสถาบนัการเงนิ แสดงมลูค่าตามภาระหนีผ้กูพนั

กับสถาบันการเงิน และจะลดมูลค่าลงตามจ�านวนหนี้ที่จ่ายช�าระคืน

 3.10 การรับรู้รายได้
  3.10.1 รายได้ค่าโดยสารและค่าน�้าหนักส่วนเกิน

    3.10.1.1 รายรับจากการจ�าหน่ายบัตรโดยสารและใบสั่งบริการ (Service Order) รับรู้เป็นรายได้เมื่อม ี

ผู้โดยสารน�าบัตรโดยสารมาใช้บริการกับสายการบินของบริษัทฯ ในส่วนที่ผู้โดยสารไปใช้บริการกับสายการบินอื่นจะรับรู้ 

ส่วนต่างราคาขายกับยอดที่สายการบินเรียกเก็บเป็นรายได้เมื่อสายการบินนั้นเรียกเก็บเงินมา
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    3.10.1.2 บัตรโดยสารและใบสั่งบริการ (Service Order) ที่จ�าหน่ายแล้ว แต่ยังไม่ได้ใช้บริการ รับรู้เป็น

รายได้เมื่อบัตรโดยสารและใบสั่งบริการนั้นมีอายุเกินกว่า 2 ปีขึ้นไป

    3.10.1.3 รายได้รับล่วงหน้าค่า War Risk Insurance และ Fuel Surcharge รับรู้เป็นรายได้เมื่อมียอด

คงค้างอยู่ในบัญชีเกินกว่า 3 ปี

  3.10.2 รายได้ค่าระวางขนส่ง รบัรูเ้มือ่ได้ให้บรกิารขนส่งสนิค้าและพสัดภุณัฑ์ และออกใบรบัส่งสนิค้าและพสัดภุณัฑ์ 

(Air Waybill) ส�าหรับพัสดุภัณฑ์ที่ขนส่งโดยสายการบินอื่น จะรับรู้ส่วนต่างราคาขายกับยอดที่สายการบินอื่นเรียกเก็บเป็น 

รายได้เมื่อสายการบินนั้นเรียกเก็บเงินมา

   	พัสดุภัณฑ์ที่บริษัทออกใบรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์แล้ว แต่ขนส่งโดยสายการบินอื่นจะรับรู้เป็น 

รายได้เมื่อสายการบินที่ท�าการขนส่งไม่เรียกเก็บเงินมาภายในระยะเวลา 1 ปี

  3.10.3 บริษัทฯ ได้น�าโครงการสะสมระยะทาง (Royal Orchid Plus) มาใช้ส่งเสริมการขาย ตั้งแต่ปี 2536 

โดยให้สิทธิพิเศษแก่สมาชิกที่เข้าโครงการน�าระยะทางที่สะสมตามเกณฑ์ที่ก�าหนดมาใช้บริการในอนาคต บริษัทฯ ค�านวณ

มลูค่ายตุธิรรมต่อไมล์โดยใช้ค่าเฉลีย่ของมลูค่ายตุธิรรมของการแลกรางวลับตัรโดยสาร และมลูค่ายตุธิรรมของการแลกรางวลั

อื่นๆ ถ่วงน�้าหนักด้วยจ�านวนการแลกรางวัลทั้งหมด

   ทั้งนี้ วิธีการค�านวณมูลค่ายุติธรรมของการแลกรางวัลทั้งสองประเภท ใช้หลักการเดียวกัน กล่าวคือ 

ในส่วนของมลูค่ายตุธิรรมของการแลกรางวลับตัรโดยสาร ใช้ค่าโดยสารเฉลีย่ในแต่ละเส้นทางบนิทีส่มาชกิสามารถขอใช้สทิธแิลก 

บัตรโดยสาร หารด้วยจ�านวนไมล์ที่จะต้องใช้ในการขอใช้สิทธิของแต่ละเขตพื้นที่การบิน ถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักด้วยการใช้สิทธิ 

ในแต่ละเขตพื้นที่การบินและในส่วนของมูลค่ายุติธรรมของการแลกรางวัลอื่นๆ หารด้วยจ�านวนไมล์ที่จะต้องใช้ในการ 

ขอใช้สิทธิแลกรางวัลอื่นๆ ถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักด้วยการใช้สิทธิแลกรางวัลอื่นๆ เป็นมูลค่าต่อไมล์ของโครงการสะสมระยะทาง 

จากนั้นบนัทกึบญัชมีลูค่าไมล์สะสมตามประมาณการใช้สิทธิของสมาชกิ โดยน�าไปลดรายได้คา่โดยสารคู่กับรายรับด้านขนส่ง

ที่ยังไม่ถือเป็นรายได้(ด้านหนี้สิน) เมื่อสมาชิกน�าสิทธิมาใช้บริการจึงรับรู้เป็นรายได้ 

    3.10.3.1 ไมล์สะสมของสมาชิกที่ไม่น�าสิทธิมาใช้บริการรับรู้เป็นรายได้เมื่อไมล์สะสมนั้นมีอายุเกินกว่า   

3 ปีขึ้นไป

    3.10.3.2 การสะสมไมล์และการใช้ไมล์สะสมขอแลกรางวัลร่วมกับกลุ่มพันธมิตรการบิน สายการบิน 

และธุรกิจคู่สัญญาจะเรียกเก็บเงินระหว่างกันตามจ�านวนไมล์สะสมที่สมาชิกได้รับหรือตามจ�านวนไมล์ที่สมาชิกใช้แลกรางวัล

ตามอัตราราคาต่อไมล์ ตามข้อตกลงของคู่สัญญาแต่ละรายและจะรับรู้เป็นรายได้เมื่อน�าสิทธิมาใช้บริการ

    3.10.3.3 บริษัทฯ มีการขายไมล์ให้กับสมาชิกเพื่อให้สามารถใช้สิทธิในการแลกรางวัลเร็วขึ้น จะรับรู้ 

รายได้ในผลต่างราคาขายกับมูลค่าต่อไมล์

  3.10.4 รายได้จากกิจการอื่นของหน่วยธุรกิจ ได้แก่ การบริการซ่อมบ�ารุงอากาศยาน การบริการลูกค้าภาคพื้น 

การบรกิารลานจอดและอปุกรณ์ภาคพืน้ การบรกิารคลงัสนิค้าจะรบัรูเ้ป็นรายได้เมือ่ให้บรกิาร ส่วนรายได้จากธรุกจิครวัการบนิ 

จะรับรู้เป็นรายได้เมื่อขาย ส่วนรายได้จากกิจการสนับสนุนการขนส่ง ได้แก่ การจ�าหน่ายสินค้าปลอดภาษีบนเครื่องบิน 

และการจ�าหน่ายสินค้าที่ระลึกจะรับรู้เป็นรายได้เมื่อขาย ส่วนรายได้จากบริการอ�านวยการบินจะรับรู้เป็นรายได้เมื่อให้บริการ

  3.10.5 รายได้อื่นรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง

 3.11 ก�าไรต่อหุ้น
 	 ก�าไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐาน ค�านวณโดยหารก�าไรหรือขาดทุนที่เป็นส่วนของบริษัทใหญ่ด้วยจ�านวนถัวเฉลี่ย 

ถ่วงน�้าหนักของหุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้นในระหว่างงวด 
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 3.12 รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
	 	 รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่เกิดขึ้นในระหว่างงวดแปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน 

ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่เกิดรายการ

  สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศคงเหลือ ณ วันสิ้นงวดบัญชี แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราปิด 

ที่เป็นอัตราซื้อถัวเฉลี่ยและขายถัวเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ในงบแสดง

ฐานะการเงินตามล�าดับ ก�าไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้น รับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทุน

 3.13 ผลประโยชน์ของพนกังาน
  ภาระผูกพันของบริษัทฯ เกี่ยวกับผลประโยชน์หลังออกจากงาน ภายใต้โครงการผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้ และ 

ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น ได้บันทึกในงบการเงิน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ ซึ่งค�านวณโดยนักคณิตศาสตร์

ประกันภัย

  ผลก�าไรหรือขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial Gains And Losses) ส�าหรับ

โครงการผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้ และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานจะรับรู้ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

 3.14 กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
  บริษัทฯ ได้จัดตั้ง “กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพพนักงานบริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว” เมื่อ

วันที่ 26 มิถุนายน 2535 ตามพระราชบัญญัติกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 บริหารโดยผู้จัดการกองทุนจึงไม่ปรากฏ 

ในงบดุลของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จ่ายสมทบเข้ากองทุนฯ ส�าหรับสมาชิกที่มีอายุการท�างานไม่เกิน 20 ปี ในอัตราร้อยละ 9 

ของเงินเดือน ส่วนสมาชิกที่มีอายุการท�างานเกิน 20 ปี  จ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 10 ของเงินเดือน โดยรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย

ของบริษัทฯ

 3.15 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
 	 ภาษีเงินได้ค�านวณตามเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ในประมวลรัษฎากร 

  สนิทรพัย์ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชคี�านวณจากผลแตกต่างชัว่คราวระหว่าง ราคาตามบญัชกีบัราคาตามฐานภาษี 

ของสินทรัพย์และหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีก็ต่อเมื่อมีความ 

เป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯ จะมีก�าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอส�าหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี สินทรัพย์ภาษี

เงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่สิ้นรอบระยะเวลารายงาน และจะถูกปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว 

เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า บริษัทฯ จะไม่มีก�าไรทางภาษีเพียงพอต่อการน�าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ทั้งหมด หรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

  หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ค�านวณจากผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีกับราคาตามฐานภาษี

ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

 3.16 การใช้ประมาณการทางบัญชี
  ในการจัดท�างบการเงินให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป บริษัทฯ และบริษัทย่อยต้องใช้การประมาณ 

และตั้งข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจ�านวนเงินที่เกี่ยวกับรายได้ ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์ และหนี้สิน รวมทั้ง 

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินอื่นที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งอาจมีผลแตกต่างกับผลที่เกิดขึ้นจริง

  ประมาณการและข้อสมมตฐิานทีใ่ช้ในการจดัท�างบการเงนิจะได้รบัการทบทวนอย่างสม�า่เสมอ การปรบัประมาณการ 

ทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่ประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวนและในงวดอนาคตที่ได้รับผลกระทบ
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 3.17 เครื่องมือทางการเงิน
  บรษิทัฯ ใช้เครือ่งมอืทางการเงนิเพือ่ลดความเสีย่งจากการผนัผวนของอตัราดอกเบีย้และอตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา

ต่างประเทศ โดยได้ท�าข้อตกลงกับคู่สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ย โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน  

และอัตราดอกเบี้ยที่ได้ตกลงกันล่วงหน้า และจะท�าการแลกเปลี่ยนเมื่อถึงก�าหนดตามสัญญา แต่ละฝ่ายจะจ่ายและรับเงินต้น 

และหรือดอกเบี้ยในรูปสกุลเงิน และอัตราดอกเบี้ยตามที่ตกลงกัน ส่วนต่างของดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจะบันทึกเป็นดอกเบี้ยจ่าย 

ในงบก�าไรขาดทุน ส่วนต่างของเงินต้นจะบันทึกเป็นผลก�าไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในงบก�าไร

ขาดทุน ส่วนสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจะรับรู้ในงบการเงินเมื่อครบก�าหนดสัญญา ส่วนต่างที่เกิดขึ้นจะ 

บันทึกเป็นผลก�าไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในงบก�าไรขาดทุน

  นอกจากนีบ้รษิทัฯ ยงัจดัท�าประกนัความเสีย่งราคาน�า้มนั ค่าธรรมเนยีมในการจดัท�า และส่วนต่างของราคาน�า้มนั 

ที่เกิดจากการท�าสัญญาบันทึกเป็นค่าน�้ามันเครื่องบินในงบก�าไรขาดทุน

4. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
  บริษัทฯ ได้พิจารณาทบทวนนโยบายในการประมาณการอายุการใช้งานของเครื่องบินและเครื่องยนต์ โดยได้

พิจารณาถึงก�าหนดการปลดระวางเครื่องบินเก่าของบริษัทฯ ซึ่งมักจะมีอายุเกินกว่า 20 ปี ประกอบกับความสามารถของ 

ตัวเครื่องบินภายใต้เทคโนโลยีปัจจุบันที่ท�าให้เครื่องบินมีอายุการใช้งานประมาณ 20-23 ปี นอกจากนี้ข้อมูลจากผู้ผลิต 

เครื่องบินยังได้ยืนยันความสามารถในการใช้งานอยู่ที่ 20-30 ปี ภายใต้การบ�ารุงรักษาเครื่องบิน และเครื่องยนต์ ที่เป็นไป

อย่างต่อเนื่องและสม�่าเสมอ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2555 จึงมีมติอนุมัติหลักการใน 

การเปลี่ยนแปลงอายุการใช้งานของเครื่องบินและเครื่องยนต์ที่ก�าหนดไว้ 15 ปี เป็น 20 ปี มีมูลค่าคงเหลือร้อยละ 10  

ของราคาทุน โดยให้เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ท�าให้ค่าเสื่อมราคาในงวดส�าหรับปีนี้ลดลงประมาณ 

2,512.04 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเสื่อมราคาที่ค�านวณตามอายุการใช้งานที่ประมาณไว้เดิม

5. ข้อมูลเพิ่มเติม
 
 5.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556 2555 2556 2555

เงินสดในประเทศ 13.99 22.29 13.99 22.29

เงินสดในต่างประเทศ 65.57 30.63 65.57 30.63

เงินฝากธนาคารในประเทศ 898.84 4,024.28 791.10 3,717.58

เงินฝากธนาคารในต่างประเทศ 10,779.07 15,971.17 10,779.07 15,971.17

รวม 11,757.47 20,048.37 11,649.73 19,741.67
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 5.2 ลูกหนีก้ารค้า
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556 2555 2556 2555

อายุลูกหนี้

 ไม่เกิน 6 เดือน 13,512.16 15,525.06 13,476.30 15,466.22
 เกินกว่า 6 เดือน - 1 ปี 357.67 397.86 354.75 397.86
 เกินกว่า 1 ปี - 2 ปี 350.20 156.67 350.20 156.66
 เกินกว่า 2 ปี 1,309.26 1,451.27 1,284.91 1,426.04

15,529.29 17,530.86 15,466.16 17,446.78

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (1,889.25) (1,792.66) (1,863.42) (1,767.42)

ลูกหนี้การค้า-สุทธิ 13,640.04 15,738.20 13,602.74 15,679.36

 
 5.3 สินค้าและพัสดุคงเหลือ

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

อะไหล่เครื่องบิน 5,075.35 5,358.98 5,075.35 5,358.98

หัก ค่าเผื่อเสื่อมสภาพ (ร้อยละ 10 ของยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด) (507.53) (535.90) (507.53) (535.90)
หัก ค่าเผื่ออะไหล่เครื่องบินเสียหายจากเหตุอุทกภัย - (7.83) - (7.83)

อะไหล่เครื่องบิน-สุทธิ 4,567.82 4,815.25 4,567.82 4,815.25

อะไหล่รถยนต์ และอุปกรณ์บริการภาคพื้น    313.59 299.41 313.59 299.41

อะไหล่เครื่องบินที่หมุนเวียนช้าและรอการจ�าหน่าย 3,141.99 2,799.31 3,141.99 2,799.31

หกั ค่าเผือ่เสือ่มสภาพ (ร้อยละ 33.33 ของยอดทีเ่กดิขึน้ระหว่างงวด) (1,824.83) (1,317.21) (1,824.83) (1,317.21)

อะไหล่เครื่องบินที่หมุนเวียนช้าและรอการจ�าหน่าย-สุทธิ 1,317.16 1,482.10 1,317.16 1,482.10

น�้ามันเครื่องบิน 740.75 576.06 740.75 576.06

สินค้าซื้อมาเพื่อขาย 233.27 255.32 233.27 251.58

พัสดุส�าหรับใช้ในห้องพักผู้โดยสารและการบริการอาหาร 175.61 219.80 175.61 219.80

พัสดุและของใช้สิ้นเปลือง 30.63 23.38 30.63 23.38

เครื่องเขียนและพัสดุอื่น 90.08 87.26 90.08 87.26

สินค้าและอะไหล่เครื่องบินระหว่างทาง 52.46 25.36   52.46    25.36

รวมสินค้าและพัสดุอื่นๆ 1,322.80 1,187.18 1,322.80 1,183.44

สินค้าล้าสมัยและช�ารุดรอการจ�าหน่าย 32.65 13.72 32.65 13.72

หัก ค่าเผื่อเสื่อมสภาพ (ร้อยละ 100) (32.65)  (13.72)     (32.65)     (13.72)

สินค้าล้าสมัยและช�ารุดรอการจ�าหน่าย-สุทธิ - - - -

รวมสินค้าและพัสดุคงเหลือ-สุทธิ 7,521.37 7,783.94 7,521.37 7,780.20

รวมสินค้าและพัสดุคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด 9,886.38 9,658.60 9,886.38 9,654.86

หัก รวมค่าเผื่อสินค้าและพัสดุเสื่อมสภาพ (2,365.01) (1,866.83) (2,365.01) (1,866.83)

หัก ค่าเผื่ออะไหล่เครื่องบินเสียหายจากเหตุอุทกภัย -   (7.83) - (7.83)

รวมสินค้าและพัสดุคงเหลือ-สุทธิ 7,521.37 7,783.94 7,521.37 7,780.20
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 5.4 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556 2555 2556 2555

ภาษีเงินได้รอเรียกคืน 441.69 474.73 441.69 474.73

เงินสด เงินฝากธนาคารกองทุนบ�าเหน็จ 4,796.92 4,648.65 4,796.92 4,648.65

อื่นๆ 4,271.49 4,825.36 4,269.41 4,589.81

รวม 9,510.10 9,948.74 9,508.02 9,713.19

 5.5 เงินลงทุน
งบการเงินรวม

หน่วย : ล้านบาท

ชื่อบริษัท
บริษัทฯ ถือหุ้น

ร้อยละ
เงินลงทุน รายได้

จากเงินลงทุนวิธีราคาทุน วิธีส่วนได้เสีย

2556 2555  2556 2555 2556 2555 2556 2555

 5.5.1 เงินลงทุนในบริษัทร่วมบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
บรษิทั โรงแรมรอยลัออคดิ (ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน) 24.00 24.00 225.00 225.00 286.73 262.21 38.02 148.50
(มูลค่ายุติธรรมปี 2556 เป็นเงิน 427.50 ล้านบาท 
 และปี 2555 เป็นเงิน 416.25 ล้านบาท)
บริษัท ดอนเมือง อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์พอร์ต 
 โฮเต็ล จ�ากัด 40.00 40.00 48.00 48.00 102.88 93.14 21.74 0.24
บรษิทั บรกิารเชือ้เพลงิการบนิกรงุเทพ จ�ากดั (มหาชน) 22.59 22.59 115.19 115.19 878.05 782.45 188.90 161.21
(มูลค่ายุติธรรมปี 2556 เป็นเงิน 3,167.63 ล้านบาท
 และปี 2555 เป็นเงิน 2,371.91 ล้านบาท)
บริษัท ครัวการบินภูเก็ต จ�ากัด 30.00 30.00 30.00 30.00 246.13 175.12 84.51 51.60
บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ�ากัด 30.00 30.00 305.33 305.33 130.51 116.69 13.82 1.88
บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ากัด (มหาชน) 39.20 - 360.00 - 3,338.00 -  489.10 -

 รวมเงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย 4,982.30 1,429.61 836.09 363.43

 5.5.2 เงินลงทุนระยะยาวอื่นบันทึกตามวิธีราคาทุน
บริษัท ขนส่งน�้ามันทางท่อ จ�ากัด * 0.00048 8.40 0.00067 133.00 - -
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ากัด 1.90 2.00 12.56 13.19 - -
Sita Investment Certificate - - 31.12 29.00 - -
บริษัท เทรดสยาม จ�ากัด 3.50 3.50 1.75 1.75 0.13 -
(ช�าระค่าหุ้น 25% ของทุนจดทะเบียน)
Sita Information Networking Computing - - 29.88 27.87 - -
หุ้นอื่นๆ - - 2.89 2.78 0.50 0.29
เงินลงทุนในหุ้นกู้ - - 50.06 50.29 - -
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - - - 5.28 - -
เงินลงทุนในกองทุนรวมวายุภักษ์ - - 1.00 - - -
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน
  บริษัท ขนส่งน�้ามันทางท่อ จ�ากัด - (133.00) - -

 รวมเงินลงทุนระยะยาวอื่น 129.26 130.16 0.63 0.29

 * ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 สัดส่วนเงินลงทุนร้อยละ 0.00048 จ�านวน 133 หุ้น เป็นเงิน 665 บาท
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย : ล้านบาท

ชื่อบริษัท
บริษัทฯ ถือหุ้น

ร้อยละ
เงินลงทุน

รายได้เงินปันผล
วิธีราคาทุน

2556 2555 2556 2555 2556 2555

 5.5.1 เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีราคาทุน

บริษัทย่อย

 บริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์เอเชีย จ�ากัด 55.00 55.00 8.25 8.25 165.00 165.00

 บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จ�ากัด 49.00 49.00 0.98 0.98 0.06 0.06

 บริษัท ไทยไฟลท์ เทรนนิ่ง จ�ากัด 49.00 49.00 0.98 0.98 - -

 บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ากัด (มหาชน) - 49.00 - 360.00 - 202.86

 บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จ�ากัด 100.00 - 450.00 - - -

รวม 460.21 370.21 165.06 367.92

บริษัทร่วม

 บริษัท โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) 24.00 24.00 225.00 225.00 13.50 -

 (มูลค่ายุติธรรมปี 2556 เป็นเงิน 427.50 ล้านบาท
 และ ปี 2555 เป็นเงิน 416.25 ล้านบาท)

 บริษัท ดอนเมือง อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์พอร์ต โฮเต็ล จ�ากัด 40.00 40.00 48.00 48.00 12.00 -

 บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) 22.59 22.59 115.19 115.19 93.30 77.17

 (มูลค่ายุติธรรมปี 2556 เป็นเงิน 3,167.63 ล้านบาท
 และ ปี 2555 เป็นเงิน 2,371.91 ล้านบาท)

 บริษัท ครัวการบินภูเก็ต จ�ากัด 30.00 30.00 30.00 30.00 13.50 21.00

 บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ�ากัด 30.00 30.00 305.33 305.33  - -

 บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ากัด (มหาชน) 39.20 - 360.00 - 254.80 -

รวม 1,083.52 723.52 387.10 98.17

 รวมเงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีราคาทุน 1,543.73 1,093.73 552.16 466.09

 5.5.2 เงินลงทุนระยะยาวอื่นบันทึกตามวิธีราคาทุน

บริษัท ขนส่งน�้ามันทางท่อ จ�ากัด * 0.00048 8.40 0.00067 133.00 - -

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ากัด 1.90 2.00 12.56 13.19 - -

Sita Investment Certificate - - 31.12 29.00 - -

บริษัท เทรดสยาม จ�ากัด 3.50 3.50 1.75 1.75 0.13 -

(ช�าระค่าหุ้น 25% ของทุนจดทะเบียน)

Sita Information Networking Computing - - 29.88 27.87 - -

หุ้นอื่นๆ  - - 2.89 2.78 0.50 0.29

เงินลงทุนในกองทุนรวมวายุภักษ์ - - 1.00 - - -

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน

  บริษัท ขนส่งน�้ามันทางท่อ จ�ากัด - (133.00) - -

 รวมเงินลงทุนระยะยาวอื่น 79.20 74.59 0.63 0.29

 * ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 สัดส่วนเงินลงทุนร้อยละ 0.00048 จ�านวน 133 หุ้นเป็นเงิน 665 บาท
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  5.5.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทย่อย
หน่วย : ล้านบาท

รายชื่อของบริษัท ทรัพย์สิน หนี้สิน รายได้ ก�าไร(ขาดทุน)
บริษัทย่อย

บริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์เอเชีย จ�ากัด 282.52 87.94 353.99 103.49

บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จ�ากัด 523.95 445.51 811.57 33.74

บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จ�ากัด 13.90 15.24 30.75 (3.50)

บริษัท ทัวร์เอื้องหลวง จ�ากัด 13.07 10.50 2.97 1.35

บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จ�ากัด 450.00 3.13 - (3.13)

  บริษัทฯ ใช้งบการเงินของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งงบการเงินของบริษัทร่วม 

บางบริษัทยังไม่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตฯ มาบันทึกเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียในงบการเงินรวม และ

บันทึกเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 5.6 รายการระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่มีสาระส�าคัญ 
  5.6.1 รายการระหว่างกันกับผู้ถือหุ้นใหญ่

    5.6.1.1 เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

หน่วย : ล้านบาท

2556 2555

กู้เงินจากต่างประเทศผ่านกระทรวงการคลัง 17,375.52 1,225.26

ธนาคารออมสิน 1,890.00 3,462.00

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย - 500.00

รวม 19,265.52 5,187.26

  5.6.2 รายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย

    5.6.2.1 รายการเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย

หน่วย : ล้านบาท

2556 2555

บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จ�ากัด 20.00 20.00

รวม 20.00 20.00
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    5.6.2.2 รายการขายและซื้อระหว่างกัน
หน่วย : ล้านบาท

2556           2555

ขาย ซื้อ ขาย ซื้อ
บริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์เอเชีย จ�ากัด 2.67 - 2.51 -

บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จ�ากัด 4.76 913.68 21.30 515.02

บริษัท ไทยไฟล์เทรนนิ่ง จ�ากัด 5.16 - 13.44 -

บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ากัด (มหาชน) - - 532.88 8.39

บริษัท ทัวร์เอื้องหลวง จ�ากัด 59.87 22.53 10.01 0.50

บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จ�ากัด - - - -

 

    5.6.2.3 รายการลูกหนี้และเจ้าหนี้ระหว่างกัน
หน่วย : ล้านบาท

2556 2555

ลูกหนี้ เจ้าหนี้ ลูกหนี้ เจ้าหนี้
บริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์เอเชีย จ�ากัด 0.42 0.13 0.37 0.13

บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จ�ากัด 404.04 423.08 169.13 0.01

บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จ�ากัด 2.23 - 6.48 -

บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ากัด (มหาชน) - - 75.05 0.57

บริษัท ทัวร์เอื้องหลวง จ�ากัด 2.37 - 0.96 -

บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จ�ากัด - 449.99 - -

 ในงวดนี้ บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จ�ากัด มีค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า จ�านวน 401.95 ล้านบาท และค่าใช้จ่าย 

ค้างจ่ายจ�านวน 419.51 ล้านบาท รวมแสดงเป็นยอดลูกหนี้ และเจ้าหนี้ด้วย

  5.6.3 รายการระหว่างกันกับบริษัทร่วม

    5.6.3.1 รายการขายและซื้อระหว่างกัน

หน่วย : ล้านบาท
2556 2555

ขาย ซื้อ ขาย ซื้อ
บริษัท โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) - 4.91 0.15 2.63

บริษัท ดอนเมือง อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์พอร์ต โฮเต็ล จ�ากัด - 0.15 - -

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) 0.03 363.70 0.05 316.41

บริษัท ครัวการบินภูเก็ต จ�ากัด 2.57 46.97 3.45 15.55

บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ�ากัด - 17.56 0.02 19.76

บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ากัด 171.26 13.27 - -
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    5.6.3.2 รายการลูกหนี้และเจ้าหนี้ระหว่างกัน

หน่วย : ล้านบาท

2556 2555

ลูกหนี้ เจ้าหนี้ ลูกหนี้ เจ้าหนี้
บริษัท โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) - 0.36 - -

บริษัท ดอนเมือง อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์พอร์ต โฮเต็ล จ�ากัด - 0.01 - -

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) 0.01 33.48 0.04 -

บริษัท ครัวการบินภูเก็ต จ�ากัด 0.24 2.74 0.01 -

บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ�ากัด - 1.04 - 0.11

บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ากัด 49.44 0.03 - -

    นโยบายการก�าหนดราคาซื้อสินค้าและบริการระหว่างบริษัทกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ก�าหนดจากราคา

ปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่ก�าหนดให้กับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกันและเป็นไปตามราคาตลาด

    ตามมติคณะกรรมการบริหารกลยุทธ์ (Strategy Steering Committee) เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2554 

อนุมัติยกเว้นการเรียกเก็บค่าจ้างของพนักงานที่ไปปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะหน้าที่ที่สอง (Secondment) จ�านวน 4 คน จาก

บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จ�ากัด เป็นระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่ปี 2554 - 2555

  5.6.4 ผู้บริหารที่ส�าคัญ งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : ล้านบาท

2556 2555

ค่าตอบแทนผู้บริหารบริษัทฯ 73.45 66.48

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ 22.79 15.98

รวม 96.24 82.46

   ผู้บริหารของบริษัทฯ ใช้เกณฑ์เดียวกับข้อ 5.25 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
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 5.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ มีรายละเอียดดังนี้

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

หน่วย : ล้านบาท

เครื่องบินและ
เครื่องยนต์
อะไหล่

จ่ายล่วงหน้า เครื่องบิน
เครื่องบินภายใต้

สัญญาเช่า
อุปกรณ์การบิน

หมุนเวียน งานระหว่างท�า ที่ดิน อาคาร
อาคารภายใต้
สัญญาเช่า

ค่าปรับปรุง
อาคาร

เครื่องมือ 
โรงซ่อม

และอุปกรณ์ รวม

ราคาทุน

ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 17,617.01 157,199.58 166,578.72 33,043.68 2,488.24 935.74 2,513.10 10,788.91 4,550.17 29,784.42 425,499.57

 สินทรพัย์ลดลงจากการสญูเสยีอ�านาจควบคมุ - - - - - - - - - (268.74) (268.74)

 ปรับปรุง/โอน (30,929.40) (16,642.27) (14,110.94) (766.04) - 0.30 0.27 - 0.01 (61.36) (62,509.43)

 สินทรัพย์เพิ่มขึ้น 31,298.65 17,938.58 17,124.66 2,930.44 (1,375.52) - - 2.60 125.72 1,814.24 69,859.37

 จ�าหน่าย/ตัดจ�าหน่าย - (1,040.00) (257.80) (329.19) - (0.30) (0.27) - (12.39) (611.09) (2,251.04)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 17,986.26 157,455.89 169,334.64 34,878.89 1,112.72 935.74 2,513.10 10,791.51 4,663.51 30,657.47 430,329.73

ค่าเผื่อการด้อยค่า - - - - - - - - - - -

ค่าเสื่อมราคาสะสม

ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 - 105,538.72 43,872.20 20,537.53 - - 2,324.00 5,323.81 4,120.17 25,215.20 206,931.63

 ค่าตัดจ�าหน่ายจากการสูญเสียอ�านาจควบคุม - - - - - - - - - (188.05) (188.05)

 ค่าเสื่อมราคา - 7,366.41 8,502.35 2,037.73 - - 44.20 230.14 162.29 1,353.74 19,696.86

 ปรับปรุง/โอน - (18,499.96) (6,896.73) (50.30) - - 0.27 - (0.03) (77.52) (25,524.27)

 จ�าหน่าย/ตัดจ�าหน่าย - (1,040.00) (234.47) (149.79) - - (0.27) - (12.17) (598.47) (2,035.17)

ค่าเผื่อความเสียหายจากเหตุอุทกภัย - - - - - - - - - - -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 - 93,365.17 45,243.35 22,375.17 - - 2,368.20 5,553.95 4,270.26                       25,704.90 198,881.00

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 17,617.01 51,660.86 122,706.52 12,506.15 2,488.24 935.74 189.10 5,465.10 430.00 4,569.22 218,567.94

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 17,986.26 64,090.72 124,091.29 12,503.72 1,112.72 935.74 144.90 5,237.56 393.25 4,952.57 231,448.73
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งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

หน่วย : ล้านบาท

เครื่องบินและ
เครื่องยนต์
อะไหล่

จ่ายล่วงหน้า เครื่องบิน
เครื่องบินภายใต้

สัญญาเช่า
อุปกรณ์การบิน

หมุนเวียน งานระหว่างท�า ที่ดิน อาคาร
อาคารภายใต้
สัญญาเช่า

ค่าปรับปรุง
อาคาร

เครื่องมือ 
โรงซ่อม

และอุปกรณ์ รวม

ราคาทุน

ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 21,278.98 143,581.91 165,320.53 29,096.59 2,838.21 938.41 2,524.30 10,793.20 4,639.84 29,502.55 410,514.52

 ซื้อธุรกิจ - - - - - - - - - 221.66 221.66

 ปรับปรุง/โอน (8,009.14) 11,702.70 (32,857.60) (208.20) - (0.85) (1.69) (4.19) (67.83) 49.09 (29,397.71)

 สินทรัพย์เพิ่มขึ้น 4,347.17 4,031.59 34,421.32 5,008.07 (349.97) - - - 31.24 711.39 48,200.81

 จ�าหน่าย/ตัดจ�าหน่าย - (2,116.62) (305.53) (852.78) - (1.82) (9.51) (0.10) (53.08) (700.27) (4,039.71)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 17,617.01 157,199.58 166,578.72 33,043.68 2,488.24 935.74 2,513.10 10,788.91 4,550.17 29,784.42 425,499.57

ค่าเผื่อการด้อยค่า - 950.40 3,475.19 - - - - - - - 4,425.59

ค่าเสื่อมราคาสะสม

ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 - 96,527.20 49,794.73 18,730.03 - - 2,266.38 5,098.03 4,067.88 24,610.01 201,094.26

 ซื้อธุรกิจ - - - - - - - - - 151.08 151.08

 ค่าเสื่อมราคา - 6,750.88 9,514.89 1,940.54 - - 67.36 230.07 173.27 1,380.36 20,057.37

 ปรับปรุง/โอน - 3,421.02 (18,611.11) 429.18 - - (1.69) (4.19) (69.23) (249.69) (15,085.71)

 จ�าหน่าย/ตัดจ�าหน่าย - (2,110.78) (301.50) (562.22) - - (8.05) (0.10) (51.75) (687.31) (3,721.71)

ค่าเผื่อความเสียหายจากเหตุอุทกภัย - - - - - - - - - 10.75 10.75

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 - 105,538.72 43,872.20 20,537.53 - - 2,324.00 5,323.81 4,120.17                       25,215.20 206,931.63

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 21,278.98 46,104.31 112,050.61 10,366.56 2,838.21 938.41 257.92 5,695.17 571.96 4,892.54 204,994.67

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2555 17,617.01 51,660.86 122,706.52 12,506.15 2,488.24 935.74 189.10 5,465.10 430.00 4,569.22 218,567.94
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

หน่วย : ล้านบาท

เครื่องบินและ
เครื่องยนต์
อะไหล่

จ่ายล่วงหน้า เครื่องบิน
เครื่องบินภายใต้

สัญญาเช่า
อุปกรณ์การบิน

หมุนเวียน งานระหว่างท�า ที่ดิน อาคาร
อาคารภายใต้
สัญญาเช่า

ค่าปรับปรุง
อาคาร

เครื่องมือ 
โรงซ่อม

และอุปกรณ์ รวม

ราคาทุน

ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 17,617.01 157,199.58 166,578.72 33,043.68 2,488.24 935.74 2,513.10 10,788.91 4,550.17 29,328.29 425,043.44

 ปรับปรุง/โอน (30,929.40) (16,642.27) (14,110.94) (766.04) - 0.30 0.27 - 0.01 (61.36) (62,509.43)

 สินทรัพย์เพิ่มขึ้น 31,298.65 17,938.58 17,124.66 2,930.44 (1,375.52) - - 2.60 125.72 1,811.69 69,856.82

 จ�าหน่าย/ตัดจ�าหน่าย - (1,040.00) (257.80) (329.19) - (0.30) (0.27) - (12.39) (611.09) (2,251.04)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 17,986.26 157,455.89 169,334.64 34,878.89 1,112.72 935.74 2,513.10 10,791.51 4,663.51 30,467.53 430,139.79

ค่าเผื่อการด้อยค่า - - - - - - - - - - -

ค่าเสื่อมราคาสะสม

ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 - 105,538.72 43,872.20 20,537.53 - - 2,324.00 5,323.81 4,120.17 24,849.07 206,565.50

 ค่าเสื่อมราคา - 7,366.41 8,502.35 2,037.73 - - 44.20 230.14 162.29 1,349.80 19,692.92

 ปรับปรุง/โอน - (18,499.96) (6,896.73) (50.30) - - 0.27 - (0.03) (77.52) (25,524.27)

 จ�าหน่าย/ตัดจ�าหน่าย - (1,040.00) (234.47) (149.79) - - (0.27) - (12.17) (598.47) (2,035.17)

ค่าเผื่อความเสียหายจากเหตุอุทกภัย - - - - - - - - - - -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 - 93,365.17 45,243.35 22,375.17 - - 2,368.20 5,553.95 4,270.26                      25,522.88 198,698.98

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 17,617.01 51,660.86 122,706.52 12,506.15 2,488.24 935.74 189.10 5,465.10 430.00 4,479.22 218,477.94

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 17,986.26 64,090.72 124,091.29 12,503.72 1,112.72 935.74 144.90 5,237.56 393.25 4,944.65 231,440.81
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

หน่วย : ล้านบาท

เครื่องบินและ
เครื่องยนต์
อะไหล่

จ่ายล่วงหน้า เครื่องบิน
เครื่องบินภายใต้

สัญญาเช่า
อุปกรณ์การบิน

หมุนเวียน งานระหว่างท�า ที่ดิน อาคาร
อาคารภายใต้
สัญญาเช่า

ค่าปรับปรุง
อาคาร

เครื่องมือ
โรงซ่อม

และอุปกรณ์ รวม

ราคาทุน

ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 21,278.98 143,581.91 165,320.53 29,096.59 2,838.21 938.41 2,524.30 10,793.20 4,639.84 29,284.28 410,296.25

 ปรับปรุง/โอน (8,009.14) 11,702.70 (32,857.60) (208.20) - (0.85) (1.69) (4.19) (67.83) 49.09 (29,397.71)

 สินทรัพย์เพิ่มขึ้น 4,347.17 4,031.59 34,421.32 5,008.07 (349.97) - - - 31.24 655.19 48,144.61

 จ�าหน่าย/ตัดจ�าหน่าย - (2,116.62) (305.53) (852.78) - (1.82) (9.51) (0.10) (53.08) (660.27) (3,999.71)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 17,617.01 157,199.58 166,578.72 33,043.68 2,488.24 935.74 2,513.10 10,788.91 4,550.17 29,328.29 425,043.44

ค่าเผื่อการด้อยค่า - 950.40 3,475.19 - - - - - - - 4,425.59

ค่าเสื่อมราคาสะสม

ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 - 96,527.20 49,794.73 18,730.03 - - 2,266.38 5,098.03 4,067.88 24,399.10 200,883.35

 ค่าเสื่อมราคา - 6,750.88 9,514.89 1,940.54 - - 67.36 230.07 173.27 1,338.66 20,015.67

 ปรับปรุง/โอน - 3,421.02 (18,611.11) 429.18 - - (1.69) (4.19) (69.23) (249.69) (15,085.71)

 จ�าหน่าย/ตัดจ�าหน่าย - (2,110.78) (301.50) (562.22) - - (8.05) (0.10) (51.75) (649.75) (3,684.15)

ค่าเผื่อความเสียหายจากเหตุอุทกภัย - - - - - - - - - 10.75 10.75

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 - 105,538.72 43,872.20 20,537.53 - - 2,324.00 5,323.81 4,120.17                       24,849.07 206,565.50

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 21,278.98 46,104.31 112,050.61 10,366.56 2,838.21 938.41 257.92 5,695.17 571.96 4,885.18 204,987.31

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 17,617.01 51,660.86 122,706.52 12,506.15 2,488.24 935.74 189.10 5,465.10 430.00 4,479.22 218,477.94
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  ในงวดนี้ บริษัทฯ มีเครื่องบินที่ใช้ด�าเนินงานจ�านวน 101 ล�า ประกอบด้วย เครื่องบินของบริษัทฯ จ�านวน 43 ล�า 

เครื่องบินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน (Finance Leases) จ�านวน 33 ล�า และเครื่องบินเช่าด�าเนินงาน (Operating Leases) 

จ�านวน 25 ล�า  ทั้งนี้ไม่รวมเครื่องบินรอการขายจ�านวน 18 ล�า มูลค่าสุทธิตามบัญชีจ�านวน 7,195.59 ล้านบาท 

  อุปกรณ์การบินหมุนเวียน ประกอบด้วย เครื่องยนต์เครื่องบิน และอะไหล่การบินหมุนเวียนอื่น

  อาคารและอุปกรณ์ ซึ่งหักค่าเสื่อมราคาทั้งจ�านวนแล้วแต่ยังคงใช้งานอยู่เป็นจ�านวน  59,219.01 ล้านบาท 

ซึ่งได้รวมอาคารบนพื้นที่เช่าจ�านวน 3,924.94 ล้านบาทแล้ว 

  อาคารบนพื้นที่เช่า ซึ่งเป็นสัญญาเช่าที่ดินกับบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน) ที่สนามบินสุวรรณภูมิ 

มีระยะเวลา 30 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2549 ถึง 29 กันยายน 2579 และที่ดอนเมืองมีระยะเวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่ 

วันที่ 27 กันยายน 2552  ถึง 28 กันยายน 2555 เมื่อสิ้นสุดสัญญา อาคารและส่วนควบต่างๆ บนพื้นที่เช่าจะตกเป็นกรรมสิทธิ์

ของกระทรวงการคลัง  เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2555 บริษัทฯ ได้ท�าหนังสือขอเช่าพื้นที่ และเช่าที่ดินดังกล่าวข้างต้นกับ 

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน) ระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2555 ถึงวันที่ 27 กันยายน 2558 

ขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจา  

  บริษัทฯ ได้น�าที่ดินแปลงหนึ่งที่กรุงเทพมหานครไปวางเป็นหลักประกันต่อศาล และบริษัทฯ จะได้ยื่นอุทธรณ์ 

ในคดีที่ศาลชั้นต้นได้มีค�าพิพากษาให้บริษัทฯ ช�าระค่าเสียหายจากการระงับการสั่งซื้อไวน์เป็นจ�านวนเงิน 27.63 ล้านบาท 

พร้อมดอกเบี้ย

  ที่ดินในประเทศของบริษัทฯ ณ ปัจจุบันมีมูลค่าตามราคาประเมินของทางราชการเป็นเงิน 4,215.33 ล้านบาท  

เป็นที่ดินในเขตกรุงเทพมหานครจ�านวนเงิน 3,981.09 ล้านบาท และต่างจังหวัดจ�านวนเงิน 234.24 ล้านบาท

  สินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน ได้แก่ เครื่องบินภายใต้สัญญาเช่าการเงินที่ท�าสัญญาซื้อเครื่องบินเป็นเงินสกุล

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา แต่บริษัทฯ ได้ท�าสัญญาเช่าทางการเงินเป็นเงินสกุลยูโร  ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และเงินเยน

 5.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
  หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ราคาทุน

ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 2,939.40 2,249.02

 สินทรัพย์ลดลงจากการสูญเสียอ�านาจควบคุม (679.37) -

 สินทรัพย์เพิ่มขึ้น 329.17 328.42

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 2,589.20 2,577.44

ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม

ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 1,601.90 1,476.07

 ค่าตัดจ�าหน่ายจากการสูญเสียอ�านาจควบคุม (120.30) -

 ค่าตัดจ�าหน่าย 246.34 244.59

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 1,727.94 1,720.66

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 1,337.50 772.95

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 861.26 856.78

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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 5.9  สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
  สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี มีผลมาจากความแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีกับราคาตามฐาน

ภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน โดยมีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556 2555 2556 2555

เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 74.16 79.92 74.16 79.92

เงินสมทบกองทุนบ�าเหน็จพนักงาน 479.63 466.18 479.63 466.18

ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ 473.00 373.36 473.00 373.36

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 431.12 409.23 426.88 404.18

ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ 1,590.39 808.89 1,590.39 808.89

ประมาณการค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 498.89 509.03 498.40 502.33

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  83.17  102.78  83.17  102.78

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน  2,109.18  2,207.18 2,102.34 2,194.18

อื่นๆ 1.62  9.88 - 7.67

รวม 5,741.16 4,966.45 5,727.97 4,939.49

 
 5.10 หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556 2555 2556 2555

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 105.34 83.35 105.34 83.35

  อัตราภาษีที่น�ามาใช้ในการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นอัตราร้อยละ 23 

ส�าหรับปี 2555 และร้อยละ 20 ส�าหรับปี 2556

 5.11 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556 2555 2556 2555

ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี 4,429.67 3,771.50 4,429.67 3,771.50

อื่นๆ 1,007.43 891.19 1,001.74 868.70

รวม 5,437.10 4,662.69 5,431.41 4,640.20

  ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีประกอบด้วย ค่าซ่อมใหญ่เครื่องบิน (D-Check) ส�าหรับเครื่องบินเช่าด�าเนินงาน 

ตัดจ่ายเป็นรายจ่ายตามอายุการใช้งานโดยประมาณ 4-7 ปี แต่ไม่เกินอายุสัญญาเช่า และค่าธรรมเนียมค�า้ประกันเงินกู้ 

ซื้อเครื่องบินตัดจ่ายตามระยะเวลาเงินกู้ในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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 5.12 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย งบการเงินเฉพาะกิจการ
  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายประกอบด้วย เครื่องบิน A300-600 จ�านวน 4 ล�า A340-500 จ�านวน 4 ล�า  
B737-400 จ�านวน 4 ล�า B747-400 จ�านวน 4 ล�า และ ATR 72 จ�านวน 2 ล�า รวม 18 ล�า จ�านวนเงิน 7,195.59 ล้านบาท 
และสินทรัพย์ถาวรอื่น จ�านวนเงิน 1.13 ล้านบาท รวมเป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น 7,196.72 ล้านบาท
  บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) อยู่ระหว่างการเจรจาขายเครื่องบิน A340-500 กับผู้เสนอซื้อเครื่องบิน 
หลายราย ในจ�านวนนี้มีผู้เสนอซื้อเครื่องบินรายหนึ่งได้วางเงินมัดจ�าค่าเครื่องบิน จ�านวน 2.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาแล้ว
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2556 ต่อมาไม่สามารถตกลงราคาซื้อขายที่เหมาะสม และคณะกรรมการบริษัทฯ ไม่อนุมัติให้ 
ขายเครื่องบิน บริษัทฯ ได้แจ้งผู้เสนอซื้อรายนี้ และคืนเงินมัดจ�าทั้งจ�านวนแล้วเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2556 ทั้งนี้ บริษัทฯ มี

แผนการขายเครื่องบินที่ปลดระวางแล้วในปี 2556 จ�านวน 14 ล�า

 5.13 เงินกู้ยืมระยะยาว งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ

สกุลเงินกู้
ตามสกุลเงินกู้ หน่วย : ล้านบาท

2556 2555 2556 2555
 เงินดอลลาร์สหรัฐ - 40,000,000 - 1,225.26

 เงินยูโร 526,502,960 - 23,862.33 -
 เงินบาท 37,735,631,579 51,234,000,000 37,735.63 51,234.00 
รวมเงินกู้ยืมระยะยาว 61,597.96 52,459.26
หัก ส่วนที่ครบก�าหนด
 ช�าระภายในหนึ่งปี 10,767.12 11,448.63
คงเหลือส่วนที่เป็นเงินกู้ยืมระยะยาว 50,830.84 41,010.63

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมจากต่างประเทศผ่านกระทรวงการคลัง จ�านวนเงิน 17,375.52 

ล้านบาท และได้กู้ยืมภายในประเทศจากธนาคารพาณิชย์ต่างๆ และธนาคารออมสิน จ�านวนเงิน 44,222.44 ล้านบาท 

รวมเป็นเงินกู้ยืมทั้งสิ้น จ�านวน 61,597.96 ล้านบาท และโอนไปเป็นเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก�าหนดช�าระภายใน 1 ปี 

จ�านวนเงิน 10,767.12 ล้านบาท คงเหลือ เป็นเงินกู้ยืมระยะยาว 50,830.84 ล้านบาท 

 5.14 หนี้สินภายใต้เงื่อนไขสัญญาเช่าเครื่องบิน งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย : ล้านบาท

หนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
2556 2555

มูลค่าตามบัญชี มูลค่าปัจจุบัน มูลค่าตามบัญชี มูลค่าปัจจุบัน
ภายใน 1 ปี 10,313.02 9,485.65 9,938.49 9,531.50
เกิน 1 ปี - 5 ปี 37,381.28 31,163.91 37,004.30 32,070.78
เกิน 5 ปี 25,937.58 17,751.54  24,606.53 17,388.96

รวม 73,631.88 58,401.10 71,549.32 58,991.24

  บริษัทฯ ได้ท�าสัญญาเช่าเครื่องบินโดยมีสิทธิเลือกที่จะซื้อได้กับสถาบันการเงินต่างประเทศ และในประเทศรวม 
13 แห่ง และแสดงมูลค่าตามนโยบายการบัญชีข้อ 3.9 ในงวดบัญชีส�าหรับปี 2556 มีจ�านวนคงเหลือ 33 ล�า เป็นภาระหนี้สิน
ภายใต้เงื่อนไขสัญญาเช่าทั้งสิ้นที่มีก�าหนดจ่ายในระหว่างปี 2557 - 2571 รวม 80,836.63 ล้านบาท หักในส่วนที่จะบันทึกเป็น
ดอกเบี้ยจ่ายเมื่อถึงก�าหนดจ่ายประมาณ 7,204.75 ล้านบาท คงเหลือเป็นเงินต้นภายใต้เงื่อนไขสัญญาเช่าฯ ดังกล่าว 
จ�านวน 73,631.88 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 โอนไปเป็นหนี้สินภายใต้เงื่อนไขสัญญาเช่าเครื่องบินที่ถึงก�าหนด

ช�าระภายใน 1 ปี จ�านวน 10,313.02 ล้านบาท คงเหลือเป็นหนี้สินระยะยาว 63,318.86 ล้านบาท
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 5.15 หุ้นกู้ 
หน่วย : ล้านบาท

การจัดจ�าหน่าย การไถ่ถอน
หุ้นกู้คงเหลือ
ณ 31 ธ.ค. 56มติที่ประชุมใหญ่

ผู้ถือหุ้น/ครั้งที่/วันที่

วงเงินที่
อนุมัติให้

จัดจ�าหน่าย

ครั้งที่
จัดจ�าหน่าย

ปีที่
จัดจ�าหน่าย

ครบก�าหนด อายุ (ปี)
อัตราดอกเบี้ยจ่าย

ทุก 6 เดือน 
(ร้อยละ) 

จ�านวนเงิน 2552 2553 2554 2555 2556

วิสามัญ/1/2546 40,000 -

2 กันยายน 2546 1 (ชุดที่ 2) 2546 8 ตุลาคม 2553 7 3.70 4,500.00 8 ตุลาคม -

4,500.00 

2 (ชุดที่ 1) 2547 20 ตุลาคม 2552 5 4.65 7,500.00 20 ตุลาคม -

2 (ชุดที่ 2) 2547 20 ตุลาคม 2554 7 5.20 4,500.00 20 ตุลาคม -

2 (ชุดที่ 3) 2547 20 ตุลาคม 2557 10 5.80 3,000.00 3,000.00 

15,000.00 

3 (ชุดที่ 2) 2548 12 พฤษภาคม 2554 6 4.67 6,000.00 12 พฤษภาคม -

3 (ชุดที่ 3) 2548 12 พฤษภาคม 2558 10 5.19 3,000.00 3,000.00 

9,000.00 

สามัญ/2548 60,000 1 (ชุดที่ 1) 2550 22 พฤศจิกายน 2553 3 4.51 3,000.00 22 พฤศจกิายน -

23 ธันวาคม 2548 1 (ชุดที่ 2) 2550 22 พฤศจิกายน 2555 5 5.04 4,500.00 22 พฤศจิกายน -

7,500.00 

1 (ชุดที่ 1) 2551 2 เมษายน 2553 1.5 4.77 3,455.29 2 เมษายน -

1 (ชุดที่ 2) 2551 2 ตุลาคม 2554 3 5.05 987.92 2 ตุลาคม -

1 (ชุดที่ 3) 2551 2 ตุลาคม 2556 5 5.50 2,556.79 2 ตุลาคม -

7,000.00 

1 (ชุดที่ 1) 2552 20 มกราคม 2555 3 5.30 170.00 20 มกราคม -

1 (ชุดที่ 2) 2552 20 มกราคม 2557 5 5.45 720.00 720.00 

1 (ชุดที่ 3) 2552 20 มกราคม 2559 7 5.60 300.00 300.00 

1 (ชุดที่ 4) 2552 20 มกราคม 2562 10 6.00 3,600.00 3,600.00 

4,790.00 
สามัญ /2553 40,000 1 (ชุดที่ 1) 2554 13 พฤษภาคม 2561 7 ปีที่ 1-3 ร้อยละ 4.00 1,555.00 1,555.00 
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หน่วย : ล้านบาท
การจัดจ�าหน่าย การไถ่ถอน

หุ้นกู้คงเหลือ
ณ 31 ธ.ค. 56มติที่ประชุมใหญ่

ผู้ถือหุ้น/ครั้งที่/วันที่

วงเงินที่
อนุมัติให้

จัดจ�าหน่าย

ครั้งที่
จัดจ�าหน่าย

ปีที่
จัดจ�าหน่าย

ครบก�าหนด อายุ (ปี)
อัตราดอกเบี้ยจ่าย

ทุก 6 เดือน 
(ร้อยละ) 

จ�านวนเงิน 2552 2553 2554 2555 2556

28 เมษายน 2553 ปีที่ 4-6 ร้อยละ 4.50
ปีที่ 7 ร้อยละ 5.25

1 (ชุดที่ 2) 2554 13 พฤษภาคม 2564 10 ปีที่ 1-4 ร้อยละ 4.25  833.00   833.00 
ปีที่ 5-8 ร้อยละ 4.75
ปีที่ 9-10 ร้อยละ 5.35

1 (ชุดที่ 3) 2554 13 พฤษภาคม 2559 5 3.91 2,000.00 2,000.00 
1 (ชุดที่ 4) 2554 13 พฤษภาคม 2561 7 4.36 1,445.00 1,445.00 
1 (ชุดที่ 5) 2554 13 พฤษภาคม 2564 10 4.62 2,167.00  2,167.00 

8,000.00 
2 2554 28 ธันวาคม 2559 5 4.30 2,000.00 2,000.00 

2,000.00 
1 (ชุดที่ 1) 2555 16 กุมภาพันธ์ 2562 7 4.41 1,000.00 1,000.00 
1 (ชุดที่ 2) 2555 16 กุมภาพันธ์ 2565 10 4.75 2,000.00  2,000.00 

3,000.00 
2 2555 23 มีนาคม 2567 12 4.98 1,500.00  1,500.00 

1,500.00 
3 (ชุดที่ 1) 2555 11 ตุลาคม 2560 5 4.51 4,000.00 4,000.00 
3 (ชุดที่ 2) 2555 11 ตุลาคม 2562 7 4.70 1,500.00 1,500.00 
3 (ชุดที่ 3) 2555 11 ตุลาคม 2565 10 4.90 1,500.00 1,500.00 

7,000.00 
ระหว่างปี 2556
16 พฤษภาคม 2556 1 2556 16 พฤษภาคม 2561 5 4.18 *5,000.00 5,000.00

5,000.00
30 สิงหาคม 2556 2 2556 **4,000.00
  2 (ชุดที่ 1) 2556 30 สิงหาคม 2561 5 4.58  1,250.00       1,250.00 
  2 (ชุดที่ 2) 2556 30 สิงหาคม 2563 7 4.88  1,250.00       1,250.00 
  2 (ชุดที่ 3) 2556 30 สิงหาคม 2566 10 5.16  1,500.00       1,500.00 
     4,000.00     
รวม             41,120.00 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีหุ้นกู้คงเหลือ 41,120.00 ล้านบาท ซึ่งได้โอนเป็นหนี้สินถึงก�าหนดช�าระภายใน 1 ปี จ�านวน 3,720 ล้านบาท คงเหลือเป็นหนี้สินระยะยาว 37,400 ล้านบาท
* ระหว่างวันที่ 13 - 16 พฤษภาคม 2556 บริษัทฯ ได้ท�าธุรกรรม Cross Currency Swap เปลี่ยนภาระหนี้หุ้นกู้มูลค่า 5,000 ล้านบาท เป็นสกุลยูโรมูลค่า 130.00 ล้านยูโร ด้วยอัตราดอกเบี้ย 3.15 % ต่อปี
** บริษัทฯ ได้ท�าธุรกรรม Cross Currency Swap เปลี่ยนภาระหนี้หุ้นกู้มูลค่า 4,000 ล้านบาท เป็นสกุลยูโรมูลค่า 93.31ล้านยูโร ด้วยอัตราดอกเบี้ย 2.85% , 3.35% และ3.85% ต่อปีตามล�าดับ 
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  บริษัทฯ ได้ขึ้นทะเบียนหุ้นกู้ไว้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai BMA) และอยู่ในระบบซื้อขายหุ้นกู้ของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ยกเว้นการออกหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2552 ซึ่งเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนในวงจ�ากัด (ไม่เกิน 10 ราย)

 5.16 หนี้สินหมุนเวียนอื่นๆ
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556 2555 2556 2555

เจ้าหนี้ค่าธรรมเนียมสนามบิน 5,901.77 5,330.79 5,901.77 5,310.12

รายได้รอตัดบัญชี 4.39 4.39 4.14 4.13

ภาษีรอน�าส่ง 144.37 403.50 141.82 380.41

เจ้าหนี้ค่าใช้จ่ายพนักงานท้องถิ่นในต่างประเทศ 564.44 606.39 564.44 606.39

เงินรับจากบริษัทประกัน -  1,047.58 -  1,047.58

เงินมัดจ�ารับ  917.41  1,461.86  909.33  1,450.82

เจ้าหนี้พนักงาน  161.42  12.82  161.42  12.82

รายได้รับล่วงหน้า  347.55  43.71  347.55  43.71

เจ้าหนี้สินทรัพย์รอเรียกเก็บ  518.59  241.48  518.59  241.48

เจ้าหนี้อื่นๆ 1,813.75 2,379.92 2,371.23 2,372.57

รวม 10,373.69 11,532.44 10,920.29 11,470.03

 5.17 ประมาณการหนี้สินระยะยาว งบการเงินเฉพาะกิจการ

  การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของประมาณการหนี้สินระยะยาว
หน่วย : ล้านบาท

2556 2555

ประมาณการหนี้สินระยะยาว ณ วันต้นงวด 829.19 1,524.22

ประมาณการหนี้สินระยะยาว ส�าหรับงวด (343.11) (695.03)

ประมาณการหนี้สินระยะยาว ณ วันสิ้นงวด 486.08 829.19

  ประมาณการหนี้สินระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบด้วย

  5.17.1 ศาลชั้นต้นได้มีค�าพิพากษาให้บริษัทฯ ช�าระค่าเสียหายที่พนักงานฟ้องร้องเป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น 29.11 

ล้านบาท ซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

  5.17.2 ศาลชั้นต้นได้มีค�าพิพากษาให้บริษัทฯ ช�าระค่าเสียหายจากการระงับการสั่งซื้อไวน์ที่บริษัท หมิงเหยิง 

อินเตอร์เนชั่นแนล ฟ้องร้องเป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น 27.63 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์

  5.17.3 ศาลอุธรณ์ได้มีค�าพิพากษาให้บริษัทฯ ช�าระค่าเสียหายให้บริษัทต่างๆ เป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น 6.41  

ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

  5.17.4 ส�านักงานการยุติการด�าเนินคดีแพ่งและอนุญาโตตุลาการ (กยพ.) ตัดสินชี้ขาดให้บริษัทฯ รับผิดชดใช้ 

ค่าเสียหาย จ�านวนกึ่งหนึ่งเป็นเงิน 5.47 ล้านบาท ให้แก่ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ
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  5.17.5 ศาลชั้นต้นได้มีค�าพิพากษาให้บริษัทฯ ช�าระค่าเสียหายให้บริษัทต่างๆ เป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น 20.40  

ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์

  5.17.6 บริษัทฯ ได้ประมาณการความเสียหาย และค่าปรับ กรณีคดีละเมิดกฎหมายป้องกันการค้าที่ไม่เป็นธรรม 

(Antitrust) และรับรู้ไว้ในงบการเงินส�าหรับปี 2551 จ�านวนเงิน 4,290.17 ล้านบาท ซึ่งในงบการเงินส�าหรับปี 2553, 2554 

และ 2555 บรษิทัฯ ได้ปรบัลดประมาณการส�ารองความเสยีหาย และค่าปรบัดงักล่าว จ�านวนเงนิ 1,783.19 ล้านบาท 1,042.05 

ล้านบาท และ 695.76 ล้านบาท ตามล�าดับ และส�าหรับปี 2556 บริษัทฯ ได้ปรับลดประมาณการส�ารองความเสียหาย 

และค่าปรับดังกล่าวอีกจ�านวน 372.11 ล้านบาท คงเหลือ 397.06 ล้านบาท

  5.17.7 ในปี 2555 บริษัทฯ ได้ปรับลดปริมาณการส�ารองความเสียหายและค่าปรับ กรณี Antitrust ของประเทศ

สหรัฐอเมริกา จ�านวน 41 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เหลือเฉพาะกรณี Passenger Civil Class Action จ�านวน 20  

ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ต่อมาคณะกรรมการบริษัทฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2556 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556  

มีมติอนุมัติการประนีประนอมยอมความกรณี U.S. Passenger Civil Class Action ในวงเงิน 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

ตามประเดน็ความเหน็ของคณะกรรมการด้านกฎหมาย ซึง่ต่อมาส�านกักฎหมาย Cravath, Swaine & Moore LLP ทนายความ

บริษัทฯ สามารถเจรจาตกลงจ�านวนเงินได้ต�่ากว่าที่คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติคือ 9.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และ

บรษิทัฯ สามารถแบ่งช�าระเงนิในการประนปีระนอมยอมความได้ 2 งวด โดยงวดแรกช�าระเงนิ 4.85 ล้านดอลลาร์สหรฐัอเมรกิา 

ภายใน 10 วันท�าการนับแต่ที่มีการลงนามสัญญา Settlement Agreement และงวดที่ 2 ช�าระเงินอีกจ�านวน 4.85  

ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2557 ซึ่งทนายความของส�านักกฎหมาย Cravath, Swaine & Moore 

LLP ได้ลงนามในสัญญาประนีประนอมยอมความเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2556 และได้รับการขยายวันในการช�าระเงินงวดแรก

ของบริษัทฯ จากเดิม 10 วันท�าการเป็น 20 วันท�าการ นับจากวันที่ลงนามในสัญญาประนีประนอมยอมความ

   อย่างไรก็ตาม สัญญาประนีประนอมยอมความจะต้องได้รับความเห็นชอบจากศาล Federal Court เมือง

ซานฟรานซิสโก มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ก่อนที่การประนีประนอมยอมความจะมีผลบังคับตามกฎหมาย 

ทัง้นี ้ส�านกักฎหมาย Cravath, Swaine & Moore LLP ทนายความบรษิทัฯ คาดว่าศาลฯ น่าจะท�าการไต่สวนและ มคี�าพพิากษา

ตามสัญญาประนีประนอมยอมความได้ในอีกประมาณ 6-8 เดือนข้างหน้า ส่วนการช�าระเงินตามสัญญาประนีประนอม 

ยอมความดงักล่าวเป็นการช�าระเงนิเข้าบญัช ีEscrow ซึง่ Escrow Agent จะท�าการโอนให้แก่โจทก์ได้ต่อเมือ่ศาลมคี�าพพิากษา

ตามสัญญาประนีประนอมยอมความแต่หากศาลไม่มีค�าพิพากษาดังกล่าวก็จะต้องโอนเงินคืนให้แก่บริษัทฯ ต่อไป

   ทั้งนี้ ในคราวประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 10/2554 วันที่ 19 สิงหาคม 2554 มีมติอนุมัติให้ 

เปลี่ยนสกุลเงินที่ใช้ในการตั้งส�ารองความเสียหาย และค่าปรับจากสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินต่างประเทศตามภาระสัญญา 

ที่จะต้องช�าระในอนาคต โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบันจากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันสิ้นงวดบัญชี 

   ฝ่ายกฎหมาย และก�ากับกิจกรรมองค์กร จึงได้ก�าหนดแนวทางในการประมาณการดังนี้

    1. การปรับปรุงประมาณการความเสียหายและค่าปรับข้างต้น เป็นการประเมินจากความคืบหน้าและ 

แนวทางของคดีต่างๆ ซึ่งมีความชัดเจนขึ้น ตลอดจนพิจารณาจากโอกาสที่บริษัทฯ อาจถูกกล่าวหาจากทางการของ แต่ละ

ประเทศที่มีการสอบสวนประกอบกับอัตราค่าปรับขั้นต�่าที่อาจจะเกิดขึ้น ในกรณีที่มีการชี้ขาดหรือพิพากษาว่า บริษัทฯ 

ได้กระท�าความผิดตามที่ถูกกล่าวหา หรือตามที่ถูกฟ้องร้องจริง และปรับปรุงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ 

ให้สอดคล้องกับปัจจุบันมากขึ้น

    2. จ�านวนประมาณการความเสยีหาย และค่าปรบัข้างต้น เป็นการประมาณจากฐานค่าปรบัของ ทางการ

แต่ละประเทศที่มีการสอบสวนและฟ้องร้องรวมตลอดถึงประมาณการเบื้องต้นของค่าเสียหายคดีแพ่ง กรณี Civil Class 

Action ในประเทศสหรฐัอเมรกิา ถงึแม้คดแีพ่งดงักล่าวยงัไม่ปรากฏทนุทรพัย์ของคดีในค�าฟ้อง ซึง่โจทก์มหีน้าทีจ่ะต้องพสิจูน์

ความเสียหาย
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    3. การชี้ขาดหรือการตัดสินในคดีต่างๆ จะเกิดขึ้นในปีงบประมาณต่อจากนี้ซึ่งอาจเกิดขึ้นไม่พร้อมกัน

    4. การประมาณการดังกล่าวอาจคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงในสาระส�าคัญเนื่องจาก

     4.1 ในประเทศที่มีการสอบสวนโดยที่ยังไม่มีการกล่าวหาว่า บริษัทฯ ได้กระท�าผิดกฎหมายนั้น  

ยังไม่ปรากฏข้อเท็จจริงที่แน่ชัดว่าจะมีการกล่าวหาหรือไม่ ถ้ามีการกล่าวหาจะระบุว่า ท้องที่ใดบ้างที่บริษัทฯ กระท�าผิด 

ดังนั้น จึงยังไม่สามารถทราบจ�านวนรายรับของบริษัทฯ ในท้องที่ดังกล่าวในอันที่จะถูกน�าไปเป็นหลักฐานในการค�านวณ 

ค่าปรับหรือค่าเสียหายได้

     4.2 การก�าหนดค่าปรับและค่าเสียหายเป็นดุลยพินิจของผู้ชี้ขาดหรือผู้ตัดสินโดยอาจจะพิจารณา 

ข้อเท็จจริงอื่นๆ ในคดีประกอบด้วย

     4.3 ก่อนมกีารชีข้าดหรอืตดัสนิ อาจมกีารตกลงหรอืประนปีระนอมในเรือ่งค่าปรบัหรอืค่าเสยีหายได้

ทั้งนี้ จะขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละประเทศและรูปคดีที่เกิดขึ้น

 5.18 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนกังาน	งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 	 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน แบ่งเป็น 5 โครงการ ประกอบด้วย 

  5.18.1  การจ่ายเงินตอบแทนความชอบในการท�างาน บริษัทฯ ให้ผลประโยชน์ส�าหรับพนักงานเกษียณอายุ 

ให้ได้รับเงินค่าตอบแทนความชอบ ในการท�างานดังนี้ พนักงานที่มีอายุงานตั้งแต่ 5 ปี แต่ไม่ถึง 15 ปี ได้รับค่าตอบแทน

เท่ากับอัตราเงินเดือนค่าจ้างสุดท้าย 180 วัน และพนักงานที่มีอายุงานตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป ได้รับเงินค่าตอบแทนเท่ากับอัตรา

เงินเดือน ค่าจ้างสุดท้าย 300 วัน 

  5.18.2 ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลหลังเกษียณ บริษัทฯ ให้ผลประโยชน์ดังนี้ พนักงานที่เกษียณอายุ และ

พนักงานที่ได้รับอนุมัติให้เกษียณอายุก่อนก�าหนด รวมทั้งคู่สมรสและบุตรอายุต�่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ที่ยังมิได้สมรสมีสิทธิ 

เข้ารับการรักษาพยาบาล ณ สถานพยาบาลของบริษัทฯ ทุกแห่งได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ 

  5.18.3 การจ่ายเงินค่าชดเชยวันหยุดพักผ่อนประจ�าปี บริษัทฯ ให้ผลประโยชน์ดังนี้ พนักงานที่ปฏิบัติงาน 

ในรอบปีหนึ่งๆ จะมีสิทธิลาหยุดพักผ่อนได้ในรอบปีถัดไป และพนักงานสามารถสะสมวันหยุดพักผ่อนประจ�าปีได้ไม่เกิน 

3 ปี ติดต่อกัน 

  5.18.4 ผลตอบแทนพนักงานระยะยาว (แหวน - เข็ม) บริษัทฯ จะมอบรางวัลให้แก่พนักงานที่ได้ปฏิบัติงาน 

ครบ 15 ปี และครั้งต่อไปจะมอบให้เมื่อพนักงานปฏิบัติงานครบ 25 ปี และ 35 ปี

  5.18.5 บัตรโดยสารฟรีหลังเกษียณ บริษัทฯ ให้ผลประโยชน์ดังนี้ พนักงานที่ท�างานกับบริษัทฯ มาครบ 15 ปี 

มีสิทธิขอบัตรโดยสารฟรีประเภทส�ารองที่นั่งได้เฉพาะเส้นทางที่บริษัทฯ ท�าการบินได้ 1 เที่ยว และหากพนักงานยังคงท�างาน

อยู่กับบริษัทฯ จะใช้สิทธินี้ได้อีกทุกรอบ 5 ปี ภายหลังจากวันที่มีสิทธิครั้งก่อนและพนักงานสามารถเก็บสะสมสิทธิไว้ใช้ 

เมื่อใดก็ได้

  ข้อสมมติฐานในการประมาณตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย

  อัตราคิดลด (Discount Rate)  4.4 %

  อัตราเงินเฟ้อ (Price Inflation)  3.0 %

  อัตราการขึ้นเงินเดือน ส�าหรับพนักงานในประเทศไทย 3.0 % - 7.0% และพนักงานท้องถิ่น 5.0 %

  อัตราการหมุนเวียนพนักงาน (Turnover) ส�าหรับพนักงานในประเทศไทย 0.0% - 2.0% และพนักงานท้องถิ่น 

0.0% - 9.0%

  อัตราเงินเฟ้อค่ารักษาพยาบาล  6.0 %

  อัตรามรณะ     TMO08 (อัตราตารางมรณะไทยปี 2551)
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 การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556 2555 2556 2555

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันต้นงวด 11,082.18 10,631.62 10,970.90 10,627.15

ปรับปรุงภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
 ของบริษัทย่อย (91.21) 73.69 - -

ต้นทุนบริการในปัจจุบัน 489.01 502.74 475.63 482.81

ต้นทุนดอกเบี้ย 433.00 411.23 432.53 408.39

ผลประโยชน์ที่จ่าย (61.20) (537.10) (59.38) (547.45)

ขาดทุน(ก�าไร)จากการประมาณการตาม

 หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (1,305.81) - (1,307.93) -

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันสิ้นงวด 10,545.97 11,082.18 10,511.75 10,970.90

 
 5.19 เงินปันผลจ่าย งบการเงินเฉพาะกิจการ

 	 ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2556 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556 ให้จ่ายเงินปันผลส�าหรับผลการ

ด�าเนินงานประจ�าปี 2555 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จ�านวน 2,182.77 ล้านหุ้น ในอัตรา 0.50 บาท รวมเป็นเงิน 1,091.39  

ล้านบาท แต่บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลเพียง 1,091.34 ล้านบาท เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นแทนจ�านวน 99,155 หุ้น จึงไม่มีสิทธิรับ

เงินปันผลคิดเป็นเงิน 0.05 ล้านบาท 

 5.20 ทุนเรือนหุ้น
  บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนหุ้นสามัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จ�านวน 2,698.90 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 

รวมเป็นทุนจดทะเบียน 26,989.01 ล้านบาท ทุนที่ออกและช�าระแล้วจ�านวน 21,827.72 ล้านบาท 

 5.21 ส�ารองตามกฎหมาย
  บริษัทฯ มียอดส�ารองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จ�านวน 2,691.27 ล้านบาท

 5.22 องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
  บริษัทฯ รับรู้ผลก�าไรและขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

และจัดเป็นรายการองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินโดยผลก�าไรขาดทุนจากการประมาณ 

ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ประกอบด้วย

   5.22.1 การปรบัปรงุจากประสบการณ์ (ผลกระทบของความแตกต่างระหว่างข้อสมมตเิดมิที่ใช้ในการประมาณการ

ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยกับสิ่งที่ได้เกิดขึ้นจริง)

   5.22.2 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติที่ใช้ในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 
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 5.23 รายได้ค่าโดยสาร และค่าน�้าหนกัส่วนเกิน
  บรษิทัฯ ได้เปลีย่นโปรแกรมที่ใช้ในการบนัทกึบญัชรีายได้ค่าโดยสาร และค่าน�า้หนกัส่วนเกนิ ซึง่เดมิจะบนัทกึบญัชี

เป็นรายได้ค่าโดยสาร(สทุธ)ิ โดยน�าส่วนลดและคอมมชิชัน่มาหกัออกจากรายได้ค่าโดยสาร แต่ต่อมาบรษิทัฯ ได้เปลีย่นโปรแกรม

ที่ใช้ในการบันทึกบัญชี โดยแยกบันทึกบัญชีค่าโดยสาร ส่วนลด และค่าคอมมิชชั่นแสดงเป็นแต่ละบัญชี ซึ่งมีผลท�าให้มี 

รายได้ค่าโดยสาร และค่าน�้าหนักส่วนเกินเพิ่มขึ้นจ�านวน 2,678.93 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขายและโฆษณา 

เพิ่มขึ้นจ�านวน 2,678.93 ล้านบาท ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อผลการด�าเนินงาน

 5.24 รายได้อื่นๆ
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556 2555 2556 2555

ก�าไรจากการจ�าหน่ายทรัพย์สิน 87.77 133.88 87.77 133.88

เงินปันผลจากบริษัทร่วมและบริษัทย่อย - - 552.16 466.09

รายได้จากการให้บริการอื่นของฝ่ายซ่อมบ�ารุงอากาศยาน 598.49 425.26 598.49 425.26

รายได้จากค่าธรรมเนียมสนามบินที่เรียกเก็บกับผู้โดยสาร 630.88 313.27 630.88 313.27

รายได้ค่าปรับจากการส่งมอบเครื่องบินล่าช้า 651.85 649.39 651.85 649.39

รายได้ค่าปรับอื่นๆ 73.23 40.49 73.23 40.49

รายได้ค่าสินไหมทดแทนจากเหตุอุทกภัย 1,135.09 284.23 1,135.09 284.23

รายได้จากการให้บริการห้องรับรองลูกค้า 79.16 93.65 79.16 93.65

อื่นๆ 476.66 386.09 473.54 347.64
รวม 3,733.13 2,326.26 4,282.17 2,753.90

 5.25 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังาน
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556 2555 2556 2555

ค่าใช้จ่ายบุคลากร 32,146.12 31,616.12 32,146.96 31,117.34
ผลประโยชน์พนักงาน 858.68 377.01 848.78 343.74
ค่าตอบแทนผู้บริหารบริษัทฯ 79.39 70.58 73.45 66.48
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ 24.52 22.99 22.79 15.98

รวม 33,108.71 32,086.70 33,091.98 31,543.54

  ผู้บริหาร หมายถึง กรรมการบริษัทฯ ทุกท่าน กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ ผู้บริหารบริษัทฯ 4 รายแรก และผู้ด�ารง

ต�าแหน่งเทียบเท่าผู้บริหารรายที่ 4 ทุกราย ต่อจากกรรมการผู้จัดการบริษัทฯ โดยรวมผู้บริหารบริษัทฯ ในสายงานบัญชี 

หรือการเงินบางคน ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

  นอกจากนี้ กรรมการบริษัทฯ ยังได้รับสิทธิประโยชน์ด้านบัตรโดยสาร ซึ่งในปี 2556 และ 2555 กรรมการบริษัทฯ 

ได้ขอออกบัตรโดยสารให้แก่ตนเอง และผู้เกี่ยวข้องจ�านวน 279 ฉบับ และ 240 ฉบับ ซึ่งประมาณมูลค่าจากราคาเต็มตาม 

ชั้นที่เดินทางคิดเป็นเงิน 28.18 ล้านบาท และ 24.90 ล้านบาท ตามล�าดับ
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 5.26 ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเครื่องบิน	งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 	 ตามทีบ่รษิทัฯ ได้ปลดระวางเครือ่งบนิ จ�านวน 18 ล�า และรอการขาย (ตามหมายเหตปุระกอบงบการเงนิข้อ 5.12) 

จากการเปรียบเทียบมูลค่าสุทธิทางบัญชีกับมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย พบว่ามูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย 

ของเครื่องบิน A300-600 จ�านวน 3 ล�า A340-500 จ�านวน 4 ล�า และ B737-400 จ�านวน 4 ล�า รวม 11 ล�า มีมูลค่ายุติธรรม

หักต้นทุนในการขายต�่ากว่ามูลค่าสุทธิทางบัญชีเป็นจ�านวนเงิน 5,092.54 ล้านบาท บริษัทฯ จึงได้บันทึกรับรู้รายการขาดทุน 

จากการด้อยค่าของเครื่องบิน 11 ล�า ดังกล่าวไว้ในงบก�าไรขาดทุนส�าหรับปี 2556 

 5.27 ค่าใช้จ่ายอื่น
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556 2555 2556 2555

ค่าเช่าส�านักงานและสาธารณูปโภค 2,796.66 2,688.22 2,796.66 2,688.22
ค่าเครื่องใช้ส�านักงาน 251.19 216.34 251.19 216.34
ค่าซ่อมแซมอาคารและอุปกรณ์ 698.12 615.54 698.12 615.54
ค่าจ้างแรงงานภายนอก 1,458.47 1,096.82 1,458.47 1,096.82
ค่าที่ปรึกษาและบริการ 680.88 473.43 680.88 473.43
ค่าด�าเนินคดีการป้องกันการค้าที่ไม่เป็นธรรม (277.90) (167.12) (277.90) (167.12)
ค่าเช่าและบ�ารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 465.05 386.12 465.05 386.12
ค่าเช่าเครื่องมืออุปกรณ์สื่อสารและอุปกรณ์ส�านักงาน 312.00 215.91 312.00 215.91
ค่าเดินทางและยานพาหนะ 592.02 623.24 592.02 623.24
ค่าสิทธิประโยชน์ 482.19 351.05 482.19 351.05
ค่าเสียหายให้ลูกค้า 266.76 246.85 266.76 246.85
ค่าเสียหายจากเหตุอุทกภัย 154.25 284.23 154.25 284.23
ค่าเผื่ออะไหล่เครื่องบินที่เสื่อมสภาพและไม่ได้ใช้งาน 720.75 368.09 720.75 368.09
ค่าใช้บริการระวางขนส่งสินค้าพัสดุภัณฑ์ 175.42 243.20 175.42 243.20
ค่าใช้จ่ายร่วมลงทุนในกลุ่ม STAR ALLIANCE 148.66 99.70 148.66 99.70
ภาษีการค้าและภาษีโรงเรือน 298.60 162.16 298.60 162.16
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 158.93 257.92 158.93 257.92
อื่นๆ 1,320.44 1,007.74 1,232.18 431.75

รวม 10,702.49 9,169.44 10,614.23 8,593.45

  ค่าด�าเนินคดีการป้องกันการค้าที่ไม่เป็นธรรมเป็นค่าความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ที่บริษัทฯได้ตั้งส�ารองความ 

เสียหาย และค่าปรับจากคดีละเมิดกฎหมาย การป้องกันการค้าที่ไม่เป็นธรรม (Antitrust) ซึ่งในงวดบัญชีปี 2556 บริษัทฯ 

ได้ปรับลดประมาณการส�ารองความเสียหาย และค่าปรับดังกล่าวข้างต้น (ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5.17.7)
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 5.28 ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556 2555 2556 2555

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จากก�าไรสุทธิทางภาษีส�าหรับงวด 99.83 97.04 60.04 40.91

บวก (หัก)  : สินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการ

 ตัดบัญชีจากผลแตกต่างชั่วคราวเพิ่มขึ้น/ลดลง (1,029.23) 496.40 (1,028.08) 486.65

ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้สุทธิ (929.40) 593.44 (968.04) 527.56

 5.29 การส่งเสริมการลงทุน
  บริษัทฯ ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุน ส�าหรับการด�าเนินการขนส่งทางอากาศของเครื่องบินโดยสารประกอบด้วย 

กิจกรรมการขนส่งผู้โดยสารและกิจกรรมการขนส่งสินค้า ตามบัตรส่งเสริมการลงทุนดังต่อไปนี้

บัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ วันที่ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุน

1214(2)/2552  13 มีนาคม 2552

1874(2)/2552  19 พฤศจิกายน 2552

1446(2)/2554  21 เมษายน 2554

1178(2)/2555  10 กุมภาพันธ์ 2555

1627(2)/2555  22 พฤษภาคม 2555

2006(2)/2555  31 กรกฎาคม 2555

2576(2)/2555  22 ตุลาคม 2555

2577(2)/2555  22 ตุลาคม 2555
1220(2)/2556  13 กุมภาพันธ์ 2556
1221(2)/2556  13 กุมภาพันธ์ 2556
1222(2)/2556  13 กุมภาพันธ์ 2556
1590(2)/2556  1 พฤษภาคม 2556
2355(2)/2556  27 กันยายน 2556
2356(2)/2556  27 กันยายน 2556
2357(2)/2556
2358(2)/2556
2359(2)/2556
2360(2)/2556
2361(2)/2556
2362(2)/2556
2363(2)/2556
2364(2)/2556
2365(2)/2556
2366(2)/2556
2367(2)/2556

 27 กันยายน 2556
 27 กันยายน 2556
 27 กันยายน 2556
 27 กันยายน 2556
 27 กันยายน 2556
 27 กันยายน 2556
 27 กันยายน 2556
 27 กันยายน 2556
 27 กันยายน 2556
 27 กันยายน 2556
 27 กันยายน 2556
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  ภายใต้เงื่อนไขที่ก�าหนดบางประการ สิทธิพิเศษรวมถึงการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับก�าไรสุทธิที่ 

ได้รับจากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ

  รายได้จากการขาย หรือการให้บริการ แยกตามกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและไม่ได้รับการส่งเสริม 

การลงทุนส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556 2555

รายได้จากการขายหรือการให้บริการ

 กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 64,920.92 30,189.88

 กิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 141,054.96 170,868.21

   รวมรายได้จากการขายหรือการให้บริการ 205,975.88 201,058.09

 5.30 ก�าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น 
  ก�าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐานค�านวณโดยหารก�าไรหรอืขาดทนุทีเ่ป็นส่วนของบรษิทัใหญ่ด้วยจ�านวนถวัเฉลีย่ถ่วงน�า้หนกั

ของหุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้นในระหว่างงวด

หน่วย : ล้านบาท/ล้านหุ้น

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556 2555 2556 2555

ก�าไร(ขาดทุน)ที่เป็นส่วนของบริษัทใหญ่ (12,047.37) 6,228.97 (13,437.99) 4,429.65

จ�านวนหุ้นสามัญที่ออก ณ วันที่ 1 มกราคม 2,182.77 2,182.77 2,182.77 2,182.77

จ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก 2,182.77 2,182.77 2,182.77 2,182.77

ก�าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน(บาท) (5.52) 2.85 (6.16) 2.03
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 5.31 ข้อมูลตามส่วนงาน งบการเงินรวม

  5.31.1 รายละเอียดข้อมูลตามส่วนงาน มีรายละเอียดดังนี้

งบก�าไรขาดทุน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 
หน่วย : ล้านบาท

กิจการขนส่งทางอากาศ หน่วยธุรกิจ กิจการอื่นๆ รวมทั้งสิ้น

2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555

รายได้ภายนอก 196,849.66 200,221.77 7,255.91 6,709.08 2,230.67 2,191.66 206,336.24  209,122.51

รายได้ระหว่างส่วนงาน - - 10,331.24 9,970.65 6,195.13 5,231.60 16,526.37 15,202.25

ดอกเบี้ยรับ 510.77 483.37 - - 4.99 13.22 515.76 496.59

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (6,057.26) (5,838.54) - - - 2.25 (6,057.26) (5,836.29)

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน-สุทธิ (5,546.49) (5,355.17) - - 4.99 15.47 (5,541.50) (5,339.70)

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย (18,452.35) (18,902.09) (799.08) (914.13) (774.24) (707.46) (20,025.67) (20,523.68)

ค่าน�้ามันเครื่องบิน (80,525.26) (80,178.54) - - - - (80,525.26) (80,178.54)

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน (19,264.96) (19,332.37) (7,977.25) (7,194.80) (5,866.50) (5,559.52) (33,108.71) (32,086.69)

รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้ 968.04 (542.76) - - (38.64) (50.68) 929.40 (593.44)

ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 836.09 363.43 - - - - 836.09 363.43

ผลก�าไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน 
   เงินตราต่างประเทศ (3,897.22) 3,208.54 - - 2.57 4.42 (3,894.65) 3,212.96

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (5,426.20) (770.92) - - - - (5,426.20) (770.92)

ก�าไรจากการซื้อธุรกิจ - 1,584.40 - - - - - 1,584.40

ก�าไรจากการเปลี่ยนสภาพเงินลงทุน 298.16 - - - - - 298.16 -

ก�าไรจากรายการแทนการจ�าหน่าย 722.30 - - - - - 722.30 -

ก�าไร(ขาดทุน)ของส่วนงาน (10,689.45) 11,800.87 2,261.87 1,392.71 719.41 (617.06) (7,708.17) 12,576.52

สินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 
หน่วย : ล้านบาท

กิจการขนส่งทางอากาศ หน่วยธุรกิจ กิจการอื่นๆ รวมทั้งสิ้น

2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555

สินทรัพย์หมุนเวียน 53,927.76 64,109.59 756.56 847.53 1,266.18 2,838.45 55,950.50 67,795.57

เงินลงทุน 5,060.47 1,503.17 - - 51.08 56.60 5,111.55 1,559.77

ที่ดินอาคาร และอุปกรณ์ 222,732.50 209,590.71 5,268.08 5,822.62 3,448.15 3,154.61 231,448.73 218,567.94

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 11,997.27 12,248.04 3.31 5.03 38.94 104.12 12,039.52 12,357.19

สินทรัพย์ที่ไม่ได้ปันส่วน - - - - - - 2,534.43 3,815.41

สินทรัพย์รวม 307,084.73 304,095.88

หนี้สินหมุนเวียน 79,589.35 78,837.98  860.61  609.52 637.70 1,598.35 81,087.66 81,045.85

หนี้สินไม่หมุนเวียน 167,740.77 151,479.04 11.66 1.08 44.99 114.65 167,797.42 151,594.77

หนี้สินที่ไม่ได้ปันส่วน - - - - - - 1,280.92 1,636.82

หนี้สินรวม 250,166.00 234,277.44
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 บริษัทฯ มีส่วนงานที่รายงาน 3 ส่วนงาน ประกอบด้วย ส่วนงานกิจการขนส่งทางอากาศ ส่วนงานหน่วยธุรกิจ และ

ส่วนงานกจิการอืน่ๆ โดยส่วนงานกจิการขนส่งทางอากาศ ประกอบด้วย บรกิารขนส่งผูโ้ดยสาร บรกิารขนส่งสนิค้า พสัดภุณัฑ์ 

และไปรษณียภัณฑ์ ส่วนงานหน่วยธุรกิจเป็นกิจการที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับการขนส่ง ประกอบด้วย การพาณิชย์สินค้าและ

ไปรษณียภัณฑ์ การบริการลูกค้าภาคพื้น การบริการลานจอดและอุปกรณ์ภาคพื้น และครัวการบิน และส่วนงานกิจการอื่นๆ 

เป็นกจิการสนบัสนนุการขนส่งประกอบด้วย การบรกิารอ�านวยการบนิ การจ�าหน่ายสนิค้าปลอดภาษบีนเครือ่งบนิ การจ�าหน่าย

สินค้าที่ระลึก ฝ่ายช่าง และการด�าเนินงานของบริษัทย่อย

  ก�าไร(ขาดทนุ)ของส่วนงานเกดิขึน้จากรายได้รวมหกัต้นทนุ และค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิงาน ซึง่ไม่รวมส่วนแบ่งก�าไร

จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม ต้นทุนทางการเงิน และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

  บริษัทฯ บันทึกรายการโอนรายได้ระหว่างส่วนงานด้วยราคาที่ขายให้กับลูกค้าที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ หัก 

ส่วนลด ส่วนงานหน่วยธุรกิจด้านการบริการลูกค้าภาคพื้นบันทึกด้วยราคาต้นทุนหักส่วนลด ส่วนงานกิจการอื่นๆ ฝ่ายช่าง

บันทึกด้วยราคาต้นทุนงบประมาณ และบริษัทฯ ได้ตัดบัญชีที่เป็นรายการโอนระหว่างกันดังกล่าวในการจัดท�างบการเงินรวม

  สินทรัพย์ของส่วนงาน เป็นสินทรัพย์ที่ใช้ด�าเนินงานหรือเกี่ยวข้องกับกิจการนั้นๆ

  หนี้สินของส่วนงาน เป็นหนี้สินในการด�าเนินงานหรือเกี่ยวข้องกับกิจการนั้นๆ
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5.31.2 รายได้จ�าแนกตามภูมิศาสตร์ มีรายละเอียดดังนี้

. หน่วย : ล้านบาท

รายได้ภายในประเทศ รายได้ต่างประเทศ รายได้การให้บริการอื่นๆ รายได้อื่น

รวม
กิจการขนส่ง หน่วยธุรกิจ อื่นๆ ภูมิภาคเอเชีย ยุโรป แปซิฟิกเหนอื

ออสเตรเลีย
และ 

นิวซีแลนด์
แอฟริกา

รายได้ค่าเช่า
เหมาล�า
และอื่นๆ

เงินค่าประกันภัย
เรียกเก็บจาก
ผู้โดยสาร

รายได้
ค่าธรรมเนียม 
น�้ามันเรียกเก็บ 
จากผู้โดยสาร

ดอกเบี้ยรับ รายได้อื่น
ก�าไรจาก 

รายการแทน
การจ�าหน่าย

ก�าไรจาก
การซื้อธุรกิจ

ก�าไรจาก
การเปลี่ยน

สภาพ
เงินลงทุน

ส�าหรับปี

ม.ค.-ธ.ค.56 14,758.31 7,255.91 2,230.67 75,151.86 39,931.96 2,564.66 18,569.55 938.12 9,329.48 1,875.72 33,730.01 515.76 3,733.12 722.30 - 298.16 211,605.59

ม.ค.-ธ.ค.55 23,203.19 6,709.08 2,191.66 75,357.86 39,087.60 2,623.17 18,551.83 1,074.59 9,903.55 1,561.94 28,858.04 496.59 2,326.26 - 1,584.40 - 213,529.76
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 5.32 เงินกองทุนบ�าเหนจ็พนกังาน งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ

  บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนบ�าเหน็จพนักงานบริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) โดยจ่ายสมทบกองทุนฯ ในอัตรา

ร้อยละ 10 ของเงินเดือนพนักงาน บริษัทฯ แสดงสินทรัพย์ หนี้สิน และยอดคงเหลือของกองทุนฯ ในงบแสดงฐานะ 

การเงินของบริษัทฯ รวมทั้งรับรู้ดอกผลและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการด�าเนินงานกองทุนฯ เป็นรายได้และค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ 

รายละเอียดดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

2556 2555

สินทรัพย์หมุนเวียน 4,844.51 4,652.26

อื่นๆ 75.19 69.24

  รวม 4,919.70 4,721.50

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 45.29 51.39

กองทุนเงินบ�าเหน็จ 4,874.41 4,670.11

  รวม 4,919.70 4,721.50

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  กองทุนฯ มียอดคงเหลือ 4,874.41 ล้านบาท เท่ากับยอดภาระผูกพันของ 

บริษัทฯ ที่จะต้องจ่ายให้พนักงาน (ในงวดบัญชีนี้ บริษัทฯ จ่ายสมทบกองทุนในอัตราร้อยละ 10 เป็นเงิน 219.91 ล้านบาท 

บวกกับยอดจ่ายสมทบตามภาระผูกพัน 43.98  ล้านบาท รวมเป็นเงิน  263.89  ล้านบาท)

 5.33 กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
  ในงวดบญัชนีี ้บรษิทัฯ จ่ายสมทบเข้ากองทนุส�ารองเลีย้งชพีฯ เป็นจ�านวนเงนิทัง้สิน้ 927.72 ล้านบาท โดยมเีกณฑ์

ในการจ่ายสมทบเข้ากองทุนส�ารองเลี้ยงชีพส�าหรับสมาชิกที่มีอายุการท�างานไม่เกิน 20 ปี ในอัตราร้อยละ 9 ของเงินเดือน

ส่วนสมาชิกที่มีอายุการท�างานเกิน 20 ปี ในอัตราร้อยละ 10 

  เงินกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพบริหารงานโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จ�ากัด และบริษัท 

หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็น 

บริษัทฯ จัดการกองทุนที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

 5.34 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
  5.34.1 บริษัทฯ มีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งยังมิได้แสดงในงบการเงิน ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

2556 2555

การค�้าประกันโดยธนาคาร (ในประเทศ) 231.09 220.85

การค�้าประกันโดยธนาคาร (ต่างประเทศ) 457.22 399.09

บริษัทฯ ถูกฟ้องเป็นจ�าเลยในคดีต่างๆ ดังนี้

 คดีพิพาทแรงงาน 1,299.87 1,410.71

 คดีเรียกค่าเสียหาย 2,588.15 2,537.81

รวม 4,576.33 4,568.46
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  5.34.2  บริษัทฯ มีคดีละเมิดกฎหมายการป้องกันการค้าที่ไม่เป็นธรรม (Antitrust) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

    1. กรณี บริษัทฯ ถูกตรวจสอบโดยทางการของประเทศสหรัฐอเมริกา (Department of Justice/DOJ) 

โดยแยกออกเป็น 2 กรณี

     1.1 กรณี  Cargo US DOJ Investigation ซึ่งบริษัทฯ ได้รับแจ้งอย่างไม่เป็นทางการว่า DOJ ได้

ยุติการสอบสวนบริษัทฯ ไปแล้ว

     1.2 กรณี Passenger US DOJ Investigation ปัจจุบันบริษัทฯ ไม่ได้รับการติดต่อใดๆ จาก DOJ 

จึงคาดว่า DOJ น่าจะยุติการด�าเนินคดีกับบริษัทฯ แล้ว

    2. กรณีที่บริษัทฯ ถูกตรวจสอบโดยทางการของประเทศออสเตรเลีย Australian Competition and 

Consumer Commission (ACCC)

     เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2552 ACCC ได้ยื่นฟ้องบริษัทฯ กล่าวหาว่าบริษัทฯ กระท�าการละเมิดกฎหมาย 

Trade Practices Act 1974 โดยยังไม่ได้ระบุยอดค่าปรับและค่าใช้จ่ายที่เรียกร้องมา

     ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ตกลงประนีประนอมยอมความกับ Australian Competition and Consumer 

Commission (ACCC) เป็นเงินค่าปรับจ�านวน 7,500,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย พร้อมค่าทนายความของ ACCC จ�านวน 

500,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,000,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเมื่อ 

วนัที ่14 ธนัวาคม 2555 ศาลได้มคี�าพพิากษาให้ประนปีระนอมยอมความตามทีบ่รษิทัฯ และ ACCC ตกลงกนัแล้ว โดยบรษิทัฯ 

สามารถผ่อนช�าระค่าปรับได้เป็นจ�านวน 7 งวด ในช่วงระยะเวลา 3 ปี 

     ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายช�าระค่าปรับงวดที่ 1 งวดที่ 2 และงวดที่ 3 ตามสัญญาประนีประนอม 

ยอมความแล้ว   

    3. กรณีที่บริษัทฯ ถูกตรวจสอบโดยทางการของประเทศสาธารณรัฐเกาหลี Korea Fair Trade 

Commission /KFTC 

     เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 บริษัทฯ ได้รับค�าตัดสินฉบับทางการแล้ว โดย KFTC มีค�าสั่งปรับ

บริษัทฯ เป็นเงินจ�านวน ทั้งสิ้น 2,877,000,000 วอน แต่ไม่ด�าเนินคดีอาญากับบริษัทฯ และพนักงานที่เกี่ยวข้อง และบริษัทฯ

ได้ยื่นอุทธรณ์ค�าตัดสินของ KFTC Commissioners ต่อศาล ผลปรากฏว่า ศาลมีค�าสั่งยกอุทธรณ์ของบริษัทฯ 

ทั้งเส้นทางการบินออกจากประเทศสาธารณรัฐเกาหลีและเส้นทางการบินออกจากประเทศฮ่องกง กล่าวคือ ให้บริษัทฯ 

ช�าระค่าปรับจ�านวน 2,198,000,000 วอน เส้นทางการบินออกจากประเทศสาธารณรัฐเกาหลี และช�าระค่าปรับจ�านวน 

679,000,000 วอน ส�าหรับเส้นทางการบินออกจากประเทศฮ่องกง ซึ่งบริษัทฯ ได้ยื่นฎีกาต่อศาลแล้ว ขณะนี้คดีอยู่ในระหว่าง

การพิจารณาของศาลฎีกา

    4. กรณทีีบ่รษิทัฯ ถกูตรวจสอบโดยคณะกรรมการด้านการพาณชิย์ของประเทศนวิซแีลนด์/ New Zealand 

Commerce Commission (NZCC)

     NZCC ได้ยื่นฟ้องบริษัทฯ และสายการบินอื่นอีก 13 สายการบิน ณ ศาลเมือง Auckland 

กล่าวหาว่า บริษัทฯ ร่วมกับสายการบินอื่นก�าหนด Fuel Surcharge และ Security Surcharge ซึ่งเป็นการละเมิดกฎหมาย

การพาณชิย์ (Commerce Act) ของประเทศนวิซแีลนด์ โดยขอให้ศาลมคี�าพพิากษาให้บรษิทัฯ ช�าระค่าปรบัและค่าใช้จ่ายตาม

กฎหมาย โดยยังไม่ได้ระบุยอดค่าปรับและค่าใช้จ่ายที่เรียกร้องมา
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     ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ตกลงประนีประนอมยอมความกับคณะกรรมการด้านการพาณิชย์ของประเทศ

นิวซีแลนด์ (New Zealand Commerce Commission) หรือ NZCC เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556 

ศาลประเทศนิวซีแลนด์ ได้มีค�าพิพากษาตามแนวทางของการเจรจาประนีประนอมที่บริษัทฯ ได้ท�ากับ NZCC โดยศาล 

ได้อนุญาตให้บริษัทฯ ช�าระค่าปรับให้แก่ทางการของประเทศนิวซีแลนด์เป็นจ�านวน 2.7 ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์ และช�าระ 

ค่าใช้จ่ายทนายความของคณะกรรมการ NZCC จ�านวน 259,079.18 ดอลลาร์นวิซแีลนด์ รวมทัง้สิน้เป็นจ�านวน 2,959,079.18 

ดอลลาร์นิวซีแลนด์ โดยสามารถแบ่งช�าระค่าปรับเป็น 4 งวด ในระยะเวลา 18 เดือน 

     ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จ่ายช�าระค่าปรับงวดที่ 1 และ งวดที่ 2 ตามสัญญาประนีประนอมยอมความแล้ว

    5. กรณีที่บริษัทฯ ถูกกลุ่มผู้โดยสารฟ้องเรียกค่าเสียหายบริษัทฯ ต่อศาลนครลอสแองเจลีส และศาล 

นครซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา กล่าวหาว่าบริษัทฯ ก�าหนดราคาอัตราค่าโดยสารและค่าธรรมเนียมพิเศษต่างๆ อันเป็น 

การละเมิดกฎหมาย Antitrust ของประเทศสหรัฐอเมริกา ต่อมาศาลมีค�าสั่งให้ศาลนครซานฟรานซิสโกพิจารณาเป็น 

คดีเดียว โดยยังไม่มีการระบุจ�านวนทุนทรัพย์ที่ฟ้องร้องจนกว่าศาลจะชี้ขาดว่าบริษัทฯ เป็นฝ่ายผิด

     ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ตกลงประนีประนอมยอมความกับโจทก์เป็นเงินจ�านวน 9.7 ล้านเหรียญสหรัฐ 

อเมริกา รวมค่าใช้จ่ายในการ Notice ให้แก่กลุ่มโจทก์ทั้งหมด (Action Class) และค่าทนายความของโจทก์แล้ว โดยบริษัทฯ 

สามารถแบ่งช�าระค่าปรับเป็น 2 งวด อย่างไรก็ตาม สัญญาประนีประนอมยอมความจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก 

ศาล Federal Court เมืองซานฟรานซิสโก มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ก่อนที่การประนีประนอมยอมความ 

จะมีผลบังคับตามกฎหมาย ทั้งนี้ ทนายความบริษัทฯ คาดว่าศาลฯ น่าจะท�าการไต่สวนและมีค�าพิพากษาตามสัญญา

ประนีประนอมยอมความได้ในอกีประมาณ 6-8 เดือนข้างหน้า สว่นการช�าระเงินตามสญัญาประนีประนอมยอมความดังกล่าว

เป็นการช�าระเงินเข้าบัญชี Escrow ซึ่ง Escrow Agent จะท�าการโอนให้แก่โจทก์ได้ต่อเมื่อศาลมีค�าพิพากษาตามสัญญา

ประนีประนอมยอมความแต่หากศาลไม่มีค�าพิพากษาดังกล่าวก็จะต้องโอนเงินคืนให้แก่บริษัทฯ ต่อไป

     ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายค่าปรับงวดที่ 1 ตามสัญญาประนีประนอมยอมความแล้ว

 5.35 การด�าเนนิการกรณกีารจดัท�าสญัญาการซือ้พืน้ทีร่ะวางบรรทกุสนิค้าจากบรษิทั Southern Air Inc.(SAI) 
  เนื่องจากบริษัท Southern Air Inc. (SAI) ได้ยื่นขอฟื้นฟูกิจการ (Chapter 11 ) ต่อศาลล้มละลายเมืองเดลาแว 

ประเทศสหรัฐอเมริกา บริษัทฯ จึงได้ยื่นค�าขอรับช�าระหนี้ในคดีที่บริษัท Southern Air Inc. (SAI) ขอฟื้นฟูกิจการแล้ว 

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 โดยมอบหมายให้ส�านักกฎหมาย SKADDEN, ARPS, SLATE, MEAGHER & FLOM เป็น

ทนายความท้องถิ่นของบริษัทฯ ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล

 5.36 การด�าเนนิการเรยีกร้องค่าเสยีหายจากการส่งมอบเก้าอีผู้โ้ดยสารชัน้ประหยดัล่าช้าจากบรษิทั KOITO
  เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2554 ส�านักกฎหมาย Macfarlanes LLP ทนายความบริษัทฯ ได้ยื่นฟ้องบริษัท Koito 

Industries Limited และบริษัท Asia Fleet Services (s) Pte., Ltd. กรณีผิดสัญญาซื้อขายเก้าอี้เครื่องบินส�าหรับเครื่องบิน

แอร์บัส แบบ A330-300 แบบ A380-800 และเครื่องบินโบอิ้ง แบบ B777-300 ต่อศาลประเทศอังกฤษแล้ว ซึ่งขณะนี้ 

บริษัท Koito Industries Limited (บริษัท KI Holdings Limited) และบริษัท Asia Fleet Services (s) Pte., Ltd. ได้ยื่น 

ค�าให้การและฟ้องแย้งแล้ว ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล   
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 5.37 การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน	งบการเงินเฉพาะกิจการ

  5.37.1 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

   ความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ยในงบการเงิน เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาดที่อาจ 

ส่งผลกระทบต่อผลด�าเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

   ตารางแสดงอัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก (Weighted Average Interest Rate) และจ�านวนเงินของ

หนี้สินทางการเงิน
  หน่วย : ล้านบาท

ปี 2556

หนี้สินทางการเงิน
อัตราดอกเบี้ย

ถัวเฉลี่ย
ถ่วงน�้าหนัก

จ�านวนเงินกู้คงเหลือ
ตามสัญญาดอกเบี้ยลอยตัว

จ�านวนเงินกู้คงเหลือ
ตามสัญญาดอกเบี้ยคงที่ ยอดรวม

น้อยกว่า 1 ปี 1 ถึง 5 ปี มากกว่า 5 ปี น้อยกว่า 1 ปี 1 ถึง 5 ปี มากกว่า 5 ปี

แยกตามสกุลเงิน

 ดอลลาร์สหรัฐ - - - - - - - -

 เยนญี่ปุ่น 1.17 1,893.41 5,346.84 5,911.55 - - - 13,151.80

 เงินยูโร 1.83 7,321.63 28,916.64 20,046.29 2,463.62 8,268.16 17,375.52 84,391.86

 เงินบาท 4.42 9,401.47 28,334.16 - 3,720.00 20,550.00 16,850.00 78,855.63

รวม 18,616.51 62,597.64 25,957.84 6,183.62 28,818.16 34,225.52 176,399.29

หน่วย : ล้านบาท

ปี 2555

หนี้สินทางการเงิน
อัตราดอกเบี้ย

ถัวเฉลี่ย
ถ่วงน�้าหนัก

จ�านวนเงินกู้คงเหลือ
ตามสัญญาดอกเบี้ยลอยตัว

จ�านวนเงินกู้คงเหลือ
ตามสัญญาดอกเบี้ยคงที่ ยอดรวม

น้อยกว่า 1 ปี 1 ถึง 5 ปี มากกว่า 5 ปี น้อยกว่า 1 ปี 1 ถึง 5 ปี มากกว่า 5 ปี

แยกตามสกุลเงิน

 ดอลลาร์สหรัฐ 7.07 - - - 1,225.26 - - 1,225.26

 เยนญี่ปุ่น 1.15 2,637.29 6,881.77 7,988.01 - - - 17,507.07

 เงินยูโร 1.54 6,017.78 24,974.50 16,617.00 1,283.43 5,149.55 - 54,042.26

 เงินบาท 4.62 8,823.37 33,680.89 4,054.74 3,956.79 18,295.00 17,100.00 85,910.79

รวม 17,478.44 65,537.16 28,659.75 6,465.48 23,444.55 17,100.00 158,685.38

   บริษัทฯ มีนโยบายบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย โดยใช้เครื่องมือทางการเงิน 

ในตลาดอนุพันธ์ ได้แก่ Interest Rate Swap (IRS) เพื่อแปลงอัตราดอกเบี้ยลอยตัวที่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นมาเป็น 

อัตราดอกเบี้ยคงที่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีภาระหนี้เงินกู้ระยะยาว ภาระหนี้ภายใต้สัญญาเช่าซื้อที่เป็น 

อัตราดอกเบี้ยลอยตัวต่ออัตราดอกเบี้ยคงที่หลังการท�าธุรกรรม Interest Rate Swap (IRS) ประมาณร้อยละ 46 ต่อ 54 

   ปัจจุบัน บริษัทฯ มีธุรกรรม IRS จ�านวนทั้งสิ้น 10 รายการ เป็นการแปลงหนี้ที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว  

เป็นคงที่ แบ่งเป็นและอัตราดอกเบี้ยสกุลเงินยูโร 7 รายการ และอัตราดอกเบี้ยสกุลเงินบาท 3 รายการ โดยวงเงินคงเหลือ 

ของธุรกรรม IRS ทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจ�านวน 21,242.20 ล้านบาท ซึ่งจะมีการช�าระแลกเปลี่ยน 

ดอกเบี้ยกันเป็นรายเดือน และรายไตรมาส ทั้งนี้ ธุรกรรม IRS สกุลเงินยูโร 3 รายการ จะสิ้นสุดสัญญาในปี 2560 และอีก 

4 รายการจะสิ้นสุดสัญญาในปี 2561 และธุรกรรม IRS สกุลเงินบาทจะสิ้นสุดสัญญาในปี 2559 จ�านวน 1 รายการ และ 

ในปี 2560 จ�านวน 2 รายการ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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  5.37.2 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

   จากการทีบ่รษิทัฯ มรีายได้เป็นเงนิบาท และเงนิตราต่างประเทศกว่า 50 สกลุ โดยมสีกลุหลกัได้แก่ ดอลลาร์

สหรัฐ (USD) บาท (THB) ยูโร (EUR) และเยน (JPY) และมีค่าใช้จ่ายในสกุลหลัก ได้แก่ ดอลลาร์สหรัฐ (USD) และ 

บาท (THB) ในขณะที่มีหนี้สินใน 3 สกุลหลัก ได้แก่ ยูโร (EUR) บาท (THB) และเยน (JPY) บริษัทฯ ได้ด�าเนินการบริหาร

ความเสี่ยงอันเนื่องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ บริษัทฯ ได้ด�าเนินการโดย 

ใช้หลักการ Natural Hedging คือ  การจัดให้ค่าใช้จ่ายเป็นเงินสกุลเดียวกับรายได้มากที่สุด และกู้เงินพร้อมกับปรับโครงสร้าง

เงินกู้ให้สอดคล้องกับเงินสดสุทธิจากการด�าเนินการ (Net Operating Cash Flow) พร้อมๆกับการลดความเสี่ยงของการมี 

หนีเ้ป็นเงนิสกลุต่างประเทศมากเกนิไป โดยการมหีนีส้กลุเงนิบาทด้วยส่วนหนึง่ เพือ่ทีจ่ะลดความผนัผวนของรายการผลก�าไร/

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนในงบการเงิน ด้วยการวางแผนในการจัดหาเงินทุน และการใช้เครื่องมือทางการเงินในการท�า

ธุรกรรมที่เหมาะสม ได้แก่ Cross Currency Swap (CCS) ในช่วงที่ตลาดเงิน เอื้ออ�านวย โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

บริษัทฯ มีสัดส่วนเงินกู้ในสกุลหลักภายหลังจากการท�า CCS ดังนี้ EUR : JPY : THB =  55 : 8 : 37 นอกจากนี้บริษัทฯ 

ได้ใช้เครื่องมือทางการเงิน ได้แก่ Forward Contract เพื่อจัดหาเงินช�าระหนี้ในสกุลเงินที่บริษัทฯ มีภาระผูกพันในอนาคต 

   ปัจจบุนั บรษิทัฯ มธีรุกรรม CCS จ�านวนทัง้สิน้ 7 รายการ เป็นการแปลงหนีเ้งนิบาท (THB) อตัราดอกเบีย้

ลอยตวัเป็นหนีส้กลุเงนิเยน (JPY) อตัราดอกเบีย้คงที ่1 รายการ มวีงเงนิคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 จ�านวน 2,026.54 

ล้านเยน หรือเทียบเท่า 836.25 ล้านบาท และเป็นการแปลงหนี้สินเงินบาท (THB) เป็นหนี้สกุลเงินยูโร (EUR) อัตราดอกเบี้ย

คงที่ 6 รายการ มีวงเงินคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จ�านวน 287.78 ล้านยูโร หรือเทียบเท่า 11,740.00 ล้านบาท 

ซึ่งจะมีการช�าระแลกเปลี่ยนเงินต้น และดอกเบี้ยกันทุกๆ ไตรมาส และทุกๆ 6 เดือน ทั้งนี้ธุรกรรม CCS  7 รายการ จะทยอย

สิ้นสุดสัญญาในปี 2558 ถึงปี 2566

  
หน่วย : ล้านบาท

สกุลเงิน

หนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

2556 2555

ครบก�าหนด
ภายใน 1 ปี

1 ถึง 5 ปี
ครบก�าหนด
เกินกว่า 5 ปี

ครบก�าหนด
ภายใน 1 ปี

1 ถึง 5 ปี
ครบก�าหนด
เกินกว่า 5 ปี

ดอลลาร์สหรัฐ - - - 1,225.26 - -

เยนญี่ปุ่น 1,893.41 5,346.84 5,911.55 2,637.29 6,881.77 7,988.01

เงินยูโร 9,785.25 37,184.80 37,421.81 7,301.21 30,124.05 16,617.00

  5.37.3 ความเสี่ยงด้านราคาน�้ามัน

   ความผันผวนของราคาน�้ามันจะขึ้นอยู่กับอุปสงค์และอุปทานของน�้ามันเชื้อเพลิงในตลาดโลก รวมทั้ง 

ผลกระทบจากสภาวการณ์ทางการเมืองระหว่างประเทศ ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลการด�าเนินงาน เนื่องจากน�้ามันเชื้อ

เพลิงเป็นวัตถุดิบที่ส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจขนส่งทางอากาศ บริษัทฯ ได้จัดท�าการประกันความเสี่ยงราคาน�้ามันโดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อลดความผันผวนของต้นทุนด้านน�้ามันอากาศยาน และเพื่อให้ผลประกอบการของบริษัทฯ เป็นไปตาม 

เป้าหมายและเป็นการปกป้องมูลค่าของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมิใช่เป็นการแสวงหารายได้หรือหวังผล

ก�าไรเพิ่มเติมจากการบริหารความเสี่ยงราคาน�้ามัน
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   บริษัทฯ ได้มีการบริหารความเสี่ยงราคาน�้ามันอากาศยานอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ โดยได้ปรับนโยบาย 

การบริหารความเสี่ยงราคาน�้ามันฯ ให้สามารถจัดท�าประกันความเสี่ยงราคาน�้ามันฯ ไม่ต�่ากว่าร้อยละ 20 และไม่เกินร้อยละ 

80 ของปริมาณการใช้ในรอบหนึ่งปีงบประมาณ และระยะเวลาประกันไม่เกิน 18 เดือน โดยวิธีการก�าหนดราคาน�้ามันฯ 

ขั้นต�่าและขั้นสูงไว้ซึ่งบริษัทฯ จะต้องรับภาระส่วนต่างหากราคาน�้ามันฯ ต�่ากว่าราคาขั้นต�่า ในทางกลับกันบริษัทฯ จะได้รับ

ชดเชยส่วนต่างหากราคาน�้ามันฯ สูงกว่าราคาขั้นสูงโดยการรับชดเชยหรือจ่ายชดเชยส่วนต่างเป็นสกุลเหรียญดอลลาร์สหรัฐ 

ซึ่งในงวดบัญชีปี 2556 บริษัทฯ ได้ประกันความเสี่ยงราคาน�้ามันฯ ในสัดส่วนถัวเฉลี่ยร้อยละ 71 ของปริมาณการใช้ และ 

ณ วันที่ 31ธันวาคม 2556 บริษัทฯ ยังมีภาระผูกพันจากการท�าประกันความเสี่ยงราคาน�้ามันถึงเดือนธันวาคม 2557 

อีกเป็นจ�านวน 10,850,000 ล้านบาร์เรล ในราคาถัวเฉลี่ยขั้นต�่าที่ 105 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อบาร์เรล และขั้นสูงที่ 116.63  

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อบาร์เรล

  5.37.4 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

   มูลค่ายุติธรรมคือ จ�านวนเงินที่ผู้ซื้อ และผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ หรือจ่ายช�าระหนี้สิน ใน 

ขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้ และเต็มใจในการแลกเปลี่ยน และสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระ ในลักษณะของ 

ผู้ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน

   บริษัทฯ ใช้วิธีการและข้อสมมติฐานที่บริษัทฯ ใช้ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

แต่ละชนิด ดังนี้

   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เจ้าหนี้การค้า เงินกู้ยืม เงินค้างจ่าย เป็นมูลค่ายุติธรรมที่ใกล้เคียงกับ

ราคาที่บันทึกในบัญชี

   เงนิลงทนุทัว่ไป เป็นมลูค่ายตุธิรรมโดยประมาณจากราคาตามบญัชสีทุธจิากค่าเผือ่การด้อยค่า ส�าหรบัเงนิ

ลงทุนในตราสารทุนที่มีราคาตลาดเป็นมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด

   ลูกหนี้การค้า เป็นมูลค่ายุติธรรมจากยอดลูกหนี้การค้าสุทธิจากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามบัญชี

   ธรุกรรมอนพุนัธ์ทางการเงนิ เป็นมลูค่ายตุธิรรมทีเ่กดิจากการปรบัมลูค่าของสญัญาทีบ่รษิทัท�าไว้กบัธนาคาร

ตั้งแต่เริ่มต้น ด้วยราคาตลาด ณ วันที่ในรายงานเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงมูลค่าของสัญญา ณ เวลาปัจจุบันมากขึ้น

 5.38 สัญญาและภาระผูกพัน
  5.38.1 ภาระผูกพันในการซื้อเครื่องบิน

   บริษัทฯ มีภาระผูกพันในการซื้อเครื่องบินที่ต้องช�าระเป็นเงิน 49,432.27 ล้านบาท ส�าหรับเครื่องบิน 

A320-200 จ�านวน 5 ล�า A350-900 XWB จ�านวน 4 ล�า และ B777-300ER จ�านวน 6 ล�า คาดว่าจะได้รับมอบในระหว่าง 

ปี 2557 - 2565 ประกอบด้วย
 หน่วย : ล้านบาท

ภาระผูกพัน ภายใน 1 ปี เกิน 1 ปี - 5 ปี

ซื้อเครื่องบิน 13,050.68 36,381.59
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  5.38.2 สัญญาและภาระผูกพันเช่าเครื่องบิน

   บรษิทัฯ ได้ลงนามในสญัญาเช่าด�าเนนิงาน (Operating Lease) เครือ่งบนิจ�านวน 47 ล�า โดยมภีาระผกูพนั

ที่ต้องจ่ายค่าเช่าเครื่องบินตามสัญญาเช่าด�าเนินงานเป็นจ�านวนเงิน 4,818.35 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 

158,761.77 ล้านบาท ประกอบด้วยเครื่องบิน A320-200 จ�านวน 15 ล�า A330-300 จ�านวน 2 ล�า A350-900 จ�านวน 8 ล�า 

B737-400 จ�านวน 3 ล�า B777-200 จ�านวน 2 ล�า B777-300ER จ�านวน 9 ล�า B787-8 จ�านวน 6 ล�า และ B787-9 จ�านวน 

2 ล�า ส�าหรับเครื่องบินเช่าด�าเนินงานที่จะครบก�าหนดสิ้นสุดสัญญาเช่าในไตรมาส 4 ปี 2556 ได้แก่ เครื่องบิน B777-300ER 

จ�านวน 1 ล�า อย่างไรก็ตามเครื่องบินล�าดังกล่าวอยู่ระหว่างรอการส่งมอบคืนให้แก่ผู้ให้เช่าในไตรมาสที่ 1 ปี 2557 และ 

มีเครื่องบินที่จะหมดสัญญาในปี 2557-2561 จ�านวน 7 ล�า และในปี 2562-2572 จ�านวน 39 ล�า 

   ในจ�านวนนี้เป็นเครื่องบินที่บริษัทฯ ท�าการรับมอบเรียบร้อยแล้วจนถึงสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 

เป็นจ�านวน 26 ล�า รวมเครื่องบินที่รับมอบใหม่ในไตรมาสที่ 4 ปี 2556 จ�านวน 5 ล�า ได้แก่ A320-200 จ�านวน 4 ล�า ที่บริษัทฯ  

ท�าสัญญาเช่าด�าเนินงานกับบริษัท AWAS  Aviation Trading Limited อายุสัญญา 6 ปี และ B777-300ER จ�านวน 1 ล�า 

ที่บริษัทฯ ท�าสัญญาเช่าด�าเนินงานกับบริษัท BOC Aviation Pte. LTD อายุสัญญา 12 ปี ทั้งนี้มีเครื่องบินที่ยังไม่ถึงก�าหนด

รับมอบอีกจ�านวน 21 ล�า

   ภาระผูกพันค่าเช่าเครื่องบินตามสัญญาเช่าส�าหรับระยะเวลาแต่ละช่วงมีดังนี้
 หน่วย : ล้านบาท

ภาระผูกพัน ภายใน 1 ปี เกิน 1 ปี - 5 ปี เกิน 5 ปี

Rent 6,447.87 43,790.29 108,523.61

 
 5.39 ความเสียหายจากเหตุอุทกภัย
  เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2554 เกิดเหตุการณ์น�้าท่วมที่สนามบินดอนเมือง ท�าให้ทรัพย์สินของบริษัทฯ ได้รับ 

ความเสียหาย ทั้งนี้ความเสียหายที่เกิดขึ้น บริษัทฯ ได้ท�าประกันภัยไว้ ซึ่งทรัพย์สินที่เสียหายจะได้รับความคุ้มครองตาม

เงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัย

  บรษิทัฯ ได้บนัทกึผลเสยีหายจากเหตอุทุกภยัส�าหรบัทรพัย์สนิทีเ่สยีหาย ประกอบด้วยเครือ่งบนิ A300-600 จ�านวน 

2 ล�า อะไหล่เครื่องบิน (Consumable Part) พัสดุทั่วไปและอุปกรณ์ของฝ่ายช่าง ค่าซ่อมแซมเครื่องมืออุปกรณ์ของ 

ฝ่ายช่าง และวัตถุดิบคลังภัตตาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ ได้รับเงินค่าสินไหมทดแทน จากบริษัทประกันภัย

เป็นจ�านวนเงิน 1,594.32 ล้านบาท และรับภายหลังรอบระยะเวลารายงานอีก จ�านวน 151.15 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ 

รับรู้รายได้ ค่าสินไหมทดแทนจากเหตุอุทกภัยเป็นจ�านวนเงิน 1,594.32 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้รับรู้ในงบก�าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จส�าหรับปี 2554  ปี 2555 และปี 2556 แล้ว จ�านวนเงิน 175 ล้านบาท 284.23 ล้านบาท และ 1,135.09 ล้านบาท 

ตามล�าดับ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อยู่ระหว่างด�าเนินการเรียกร้องเงินค่าสินไหมชดเชยจากบริษัทผู้รับประกันภัยให้ครบถ้วน

ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

 5.40 ความเสียหายจากเหตุเที่ยวบิน TG 679
  เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2556 เที่ยวบิน TG 679 (เครื่องบินแบบ A330-300 ทะเบียน HS-TEF) ไถลออกนอก 

ทางวิ่ง (Runway) หลังจากการน�าเครื่องลงจอด ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อุบัติเหตุในครั้งนี้มีผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บใน 

เบื้องต้นประมาณ 80 คน และไม่มีผู้เสียชีวิต ในส่วนของเครื่องบินนั้นได้รับความเสียหายอย่างหนัก ซึ่งเครื่องบินล�า 

ดังกล่าวข้างต้น ได้ท�าประกันภัยไว้ในวงเงิน 32.45 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 1,014.01 ล้านบาท
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  กรณีที่เกิดขึ้นดังกล่าวข้างต้น ผู้รับประกันภัยของบริษัทฯ ได้รับทราบแล้ว พร้อมกับได้แต่งตั้งทนายความรวมทั้ง 

Lost Adjusters เพื่อประสานงานกับบริษัทฯ ทั้งในเรื่องการเรียกร้องค่าเสียหาย การฟ้องร้อง และการชดใช้ค่าเสียหายให้แก่

ผู้โดยสาร รวมทั้งการประเมินความเสียหายของเครื่องบินของบริษัทฯ จากเหตุที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ และเมื่อวันที่ 18 กันยายน 

2556 บริษัทฯ ได้รับเงิน Interim งวดแรกจากผู้รับประกันภัย จ�านวน 250,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 7.92 

ล้านบาท  

 5.41 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
  5.41.1 บริษัทฯ มีก�าหนดการรับมอบเครื่องบิน B777-300ER ล�าที่ 1 (MSN 42110) ในวันที่ 21 มกราคม 2557 

โดยเป็นการจัดหาด้วยวิธีเช่าซื้อ แบบใช้เครื่องบินเป็นหลักทรัพย์ค�้าประกันระยะเวลาของสัญญา 12 ปี 

  5.41.2 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 บริษัทฯ ได้ด�าเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2557 จ�านวน 3,200 

ล้านบาท โดยได้จัดแบ่งหุ้นกู้ดังกล่าวออกเป็น 3 ชุด คือ ชุดที่ 1 จ�านวน 1,200 ล้านบาท ครบก�าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 

ชุดที่ 2 จ�านวน 1,000 ล้านบาท ครบก�าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 และชุดที่ 3 จ�านวน 1,000 ล้านบาท ครบก�าหนดไถ่ถอน

ปี พ.ศ. 2567 โดยเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่

  5.41.3 บริษัทฯ มีก�าหนดรับมอบเครื่องบินภายใต้สัญญาเช่าด�าเนินงาน (Operating Lease Aircraft) 

แบบ A320-200 ระยะเวลาเช่า 6 ปี มีก�าหนดรับมอบในไตรมาสที่ 1 ของปี 2557

 5.42 การอนุมัติงบการเงิน
  งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบผู ้มีอ�านาจของบริษัทฯ ให้ออกงบการเงินเมื่อวันที่ 

20 กุมภาพันธ์ 2557

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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งบการเงิน

ผลการด�าเงินงานในรอบ 5 ปี
ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554 ปี 2553 ปี 2552

จ�านวนเครื่องบิน (ล�า) 100 95 89 90 91

จ�านวนชั่วโมงปฏิบัติการบิน (ชั่วโมง/ปี) 384,069 364,536 355,815 341,165 326,008

ปริมาณการผลิต (ล้านตัน-กม.) 12,728 12,023 11,987 11,516 10,499

ปริมาณการขนส่ง (ล้านตัน-กม.) 8,388 8,230 7,836 7,997 6,908

อัตราส่วนการบรรทุก (ร้อยละ) 65.9 68.4 65.4 69.4 65.8

จ�านวนผู้โดยสาร (พันคน) 21,510 20,615 18,398 18,165 18,477

ปริมาณที่นั่ง (ล้านที่นั่ง-กม.) 85,655 79,231 78,533 75,600 72,031

ปริมาณการขนส่งผู้โดยสาร (ล้านที่นั่ง-กม.) 63,479 60,679 55,267 55,676 52,593

อัตราส่วนการขนส่งผู้โดยสาร (ร้อยละ) 74.1 76.6 70.4 73.6 73.0

ปริมาณการผลิตพัสดุภัณฑ์ (ล้านตัน-กม.) 5,019 4,892 4,919 4,708 4,016

ปริมาณการขนส่งพัสดุภัณฑ์ (ล้านตัน-กม.) 2,565 2,653 2,766 2,895 2,092

อัตราส่วนการขนส่งพัสดุภัณฑ์ (ร้อยละ) 51.1 54.2 56.2 61.5 52.1

จ�านวนพนักงาน (คน) 25,323 25,412 25,848 25,884 27,002

ก�าไร(ขาดทุน)ก่อนหักภาษีเงินได้ (ล้านบาท) (12,929) 7,104 (7,917) 16,657 8,107

นิยามศัพท์ทางด้านการบิน
 ปริมาณการผลิตรวมคิดเป็น ตัน-กิโลเมตร คือ 

ระวางบรรทุกของเครื่องบิน คูณ ระยะทางบิน

 ปริมาณการขนส่งรวมคิดเป็น ตัน-กิโลเมตร คือ 

น�้าหนักผู้โดยสาร สัมภาระเกินพิกัด พัสดุ และ

ไปรษณียภัณฑ์ คูณ ระยะทางที่ขนส่ง

 อตัราส่วนการบรรทกุ คอื ปรมิาณการขนส่ง เทยีบ

เป็นร้อยละของปริมาณการผลิต

 ปริมาณการผลิตด้านผู ้โดยสารคิดเป็น ที่นั่ง- 

กิโลเมตร คือ จ�านวนที่นั่งผู้โดยสาร คูณ ระยะ

ทางบิน

 ปริมาณการขนส่งผู้โดยสารคิดเป็น คน-กิโลเมตร 

คือ จ�านวนผู้โดยสาร คูณ ระยะทางที่ขนส่ง

 อัตราส่วนการขนส่งผู้โดยสาร คือ ปริมาณการ

ขนส่งผู้โดยสาร เทียบเป็นร้อยละของปริมาณที่นั่ง

 ปริมาณการผลิตพัสดุภัณฑ์คิดเป็น ตัน-กิโลเมตร

คือ ระวางบรรทุกพัสดุภัณฑ์ คูณ ระยะทางบิน

 ปรมิาณการขนส่งพสัดภุณัฑ์คดิเป็น ตนั-กโิลเมตร 

คอื น�า้หนกัพสัดภุณัฑ์ทีท่�าการขนส่ง คณู ระยะทางที่ 

ขนส่ง

 อัตราส่วนการขนส่งพัสดุภัณฑ์ คือ ปริมาณการ

ขนส่งพสัดภุณัฑ์ เทยีบเป็นร้อยละของปรมิาณการ

ผลิตพัสดุภัณฑ์

 ระวางบรรทุกของเครื่องบิน คือ ปริมาณน�้าหนัก

สูงสุดซึ่งเครื่องบินสามารถบรรทุกได้ น�้าหนักใน

ที่นี้ หมายถึงน�้าหนักผู้โดยสาร สัมภาระเกินพิกัด 

พัสดุและไปรษณียภัณฑ์
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การวิเคราะห์และ
ค�าอธิบายของฝ่ายจัดการ

ค�าอธบิายผลการด�าเนนิงานและการวเิคราะห์ 
ฐานะทางการเงิน 
 ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ของ 

บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บทสรุปผู้บริหาร
 ภาพรวมของเศรษฐกิจโลกในปี 2556 ปรับตัวดีขึ้น 

อย่างค่อยเป็นค่อยไป ถึงแม้เศรษฐกิจของประเทศสหรัฐ 

อเมริกายังชะลอตัว แต่เศรษฐกิจของกลุ่มสหภาพยุโรปเริ่ม

ฟื้นตัวจากภาวะถดถอยเริ่มตั้งแต่ในไตรมาส 2 และต่อเนื่อง 

มาจนถงึช่วงครึง่ปีหลงั ส่วนประเทศในเอเชยีส่วนใหญ่ปรบัตวั 

ดีขึ้นจากปี 2555 โดยมีปัจจัยหลักจากการฟื้นตัวของภาค

การส่งออก ประกอบกับการใช้นโยบายของภาครัฐ อาทิ เช่น 

นโยบายกระตุ ้นเศรษฐกิจภาครัฐของประเทศญี่ปุ ่นและ

ประเทศจีน เป็นต้น ส่งผลให้ความต้องการเดินทาง และ 

การขนส่งสนิค้าทางอากาศของโลก มกีารขยายตวัจากปีก่อน  

โดยมีอัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยของปริมาณการขนส่งด้าน 

ผู้โดยสารร้อยละ 5.2 และมีการเติบโตโดยเฉลี่ยของปริมาณ

การขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์เพิ่มจากปี 2555 ร้อยละ 1.4 

ส�าหรับสายการบินในเอเชียแปซิฟิกซึ่งบริษัทฯ เป็นหนึ่ง 

ในสายการบนิของกลุม่นี ้มปีรมิาณการขนส่งด้านผูโ้ดยสารใน 

เส้นทางบินต่างประเทศสูงขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 5.2 ขณะที่ 

การชะลอตัวของการผลิตและส่งออกสินค้าในภูมิภาคส่งผล 

ให้การขนส่งสินค้าทางอากาศของสายการบินในภูมิภาค

เอเชียแปซิฟิกลดลงร้อยละ 0.6 แต่เป็นการลดลงในอัตรา 

ที่ต�่ากว่าในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

 ส�าหรบัภาวะเศรษฐกจิไทย ขยายตวัในอตัราทีช่ะลอลง 

ตามการชะลอตัวของการบริโภคและการลงทุน ซึ่งยังคงมี 

ความกงัวลต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกจิและการเมอืงภายใน 

ประเทศ การส่งออกฟื้นตัวได้ช้าเนื่องจากบางอุตสาหกรรม 

ประสบปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบ รวมทั้งมีข้อจ�ากัดด้าน 

เทคโนโลยี ประกอบกับภาครัฐมีบทบาทในการกระตุ ้น 

เศรษฐกจิน้อยลง อย่างไรกด็ ีภาคการท่องเทีย่วมอีตัราขยาย

ตัวสูงและเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ส�าคัญในปี 2556 

ถึงแม้ในไตรมาส 4 การขยายตัวชะลอลงจากการบังคับใช้

กฎหมายด้านการท่องเที่ยวของจีนตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 

รวมถึงผลกระทบจากเหตุการณ์ทางการเมืองในประเทศ 

 บริษัทฯ ได้ด�าเนินการตามทิศทางองค์กรและกลยุทธ์

ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

และเสริมสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กรในระยะยาวโดยการ

เป็นกลุ่มธุรกิจการบินชั้นน�าในภูมิภาคเอเชีย โดยในปี 2556 

ได้มกีารด�าเนนิการตามแผนระยะยาวโดยได้รบัมอบเครือ่งบนิ 

ใหม่รวม 17 ล�า และปลดระวางเครื่องบินเนื่องจากมีอายุ

การใช้งานมาก 6 ล�า และส่งคืนผู้เช่าเนื่องจากสิ้นสุดสัญญา

เช่า 5 ล�า มีการขยายเครือข่ายเส้นทางบินและฝูงบินมุ่งเน้น 

เส้นทางภมูภิาค โดยเปิดเส้นทางบนิใหม่สูเ่มอืงเซนได ประเทศ 

ญี่ปุ่น และเปิดเส้นทางบินระหว่างประเทศของหน่วยธุรกิจ

การบนิไทยสมายล์ ไปยงัเมอืงมณัฑะเลย์ ประเทศพม่า เมอืง 

หลวงพระบาง ประเทศลาว เมืองฉงชิ่งและเมืองฉางซา 

ประเทศจีน และได้จดทะเบียนก่อตั้ง บริษัท ไทยสมายล์

แอร์เวย์ จ�ากัด เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2556 เป็นบริษัทย่อย 

เพื่อให้เป็นบริษัทที่สามารถบริหารจัดการได้อย่างอิสระและ

คล่องตวั มกีารบนิไทยถอืหุน้ร้อยละ 100 ซึง่เป็นการด�าเนนิงาน 

ตามกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจองค์กร ในการสร้างการเติบโตอย่าง 

ยั่งยืน สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าให้ 

ครบทุกกลุ่มโดยมีเป้าหมายรองรับลูกค้าในกลุ่มระดับกลาง 

และเป็นการขยายโอกาสรองรับการเปิดเสรีการบินอาเซียน 

ซึ่งคาดว่าบริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จ�ากัด จะสามารถเริ่ม

ท�าการบินด้วยรหัสสายการบินใหม่ได้ในช่วงไตรมาส 3 ของ

ปี 2557

182 รายงานประจ�าปี	2556



 นอกจากนี ้บรษิทัฯ ยงัคงให้ความส�าคญักบัการบรหิาร

ความเสี่ยงขององค์กร โดยการจัดท�าประกันความเสี่ยงจาก

การเปลีย่นแปลงของราคาน�า้มนัในเชงิรกุ เพือ่ให้ราคาน�า้มนั

อยู่ในกรอบที่ประมาณการไว้ การบริหารความเสี่ยงจาก 

ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดย 

จัดให้รายจ่ายเป็นสกุลเดียวกับรายได้ให้มากที่สุด อย่าง 

ต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ในส่วนของค่าเงินบาทที่แข็งค่าอย่าง 

รุนแรงในรอบปี 2556 บริษัทฯ มีนโยบายขยายสัดส่วน

รายได้ที่ เป ็นเงินบาทเพิ่มขึ้นเพื่อสร ้างสมดุล และลด

ผลกระทบที่เกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน 

อกีทางหนึง่ รวมทัง้พจิารณาการกูเ้งนิพร้อมกบัปรบัโครงสร้าง

เงนิกูใ้ห้มสีกลุเงนิสอดคล้องกบัเงนิสดสทุธจิากการด�าเนนิงาน

 อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ธุรกิจการบินในปี 2556 จะมี 

การเติบโตแต่การแข่งขันได้ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ทั้งจาก 

การเข้าสูต่ลาดของสายการบนิรายใหม่ ทัง้สายการบนิพรเีมยีม 

และสายการบินต้นทุนต�่าทั้งภายในและต่างประเทศ รวมทั้ง 

สายการบินต่างๆ ก็ได้รับมอบเครื่องบินใหม่เพิ่มขึ้นเช่น

เดียวกับบริษัทฯ ที่ได้มีการรับมอบเครื่องบินใหม่มากกว่า

เครื่องบินที่ปลดระวาง เป็นผลให้ปริมาณการผลิตในปี 2556  

สงูกว่าปีก่อน โดยปรมิาณการผลติด้านผูโ้ดยสารสงูกว่าปีก่อน

ร้อยละ 8.1 ซึ่งสูงกว่าอัตราเติบโตเฉลี่ยของทั้งอุตสาหกรรม 

และของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ท�าให้ในระยะสั้นบริษัทฯ  

ยังไม่สามารถเพิ่มปริมาณการขนส่งผู ้โดยสารได้ทันใน 

อัตราเดียวกัน มีผลท�าให ้อัตราการบรรทุกผู ้ โดยสาร 

เฉลี่ยลดลงจากร้อยละ 76.6 ในปี 2555 เหลือร้อยละ 

74.1 ส�าหรับการขนส่งสินค้าซึ่งได ้รับผลกระทบจาก

ภาวะเศรษฐกิจถดถอยตั้งแต่ปี 2554 รวมทั้งปริมาณ 

การผลิตของพื้นที่ใต้ท้องเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของเครื่อง

บินโดยสารของหลายสายการบิน ก่อให้เกิดการแข่งขันและ 

ช่วงชิงส่วนแบ่งตลาดที่รุนแรงเพิ่มขึ้น ประกอบกับปริมาณ

การส่งออกสินค้าจากทั่วทุกภูมิภาคในเส้นทางที่บริษัท 

ท�าการบิน มีอัตราการเติบโตต�่ากว่าที่ได้คาดหมายไว้ ทั้งนี้ 

บริษัทฯ ปริมาณการผลิตด้านพัสดุภัณฑ์เพิ่มขึ้นจากปีก่อน

ร้อยละ 2.6 ซึ่งเป็นผลมาจากการรับมอบเครื่องบินใหม่ 

ในขณะที่ปริมาณการขนส่งสินค้าลดลงจากปีก่อนร้อยละ 3.3 

ท�าให้อัตราส่วนการขนส่งพัสดุภัณฑ์ เฉลี่ยลดลงจากร้อยละ 

54.2 ในปี 2555 เหลือร้อยละ 51.1 ในปี 2556

 ท่ามกลางการแข่งขนัทีร่นุแรง การแขง็ค่าของเงนิบาท

ในรอบปี 2556 ยงัเป็นปัจจยัลบทีก่ระทบต่อผลการด�าเนนิงาน 

อีกปัจจัยหนึ่ง เนื่องจากบริษัทฯ มีสัดส่วนรายได้ที่เป็น 

เงินตราต่างประเทศถึงประมาณร้อยละ 70 ซึ่งการแข็งค่า 

ของเงินบาทท�าให้รายได้จากการขายและการให้บริการเมื่อ 

คดิเป็นเงนิบาทลดลงถงึร้อยละ 4.3 เมือ่เปรยีบเทยีบกบัอตัรา

แลกเปลีย่นในปี 2555 ขณะทีค่่าใช้จ่ายของบรษิทัฯ มสีดัส่วน 

ที่เป็นเงินตราต่างประเทศน้อยกว่ารายได้ ดังนั้น ผลกระทบ 

จากการแขง็ค่าเงนิบาท จงึมผีลท�าให้ค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิงาน 

ลดลงเพียงร้อยละ 1.1 นอกจากนั้น ในช่วงไตรมาสสุดท้าย 

ปัญหาการเมืองภายในประเทศ และการบังคับใช้กฎหมาย

ด้านการท่องเที่ยวของจีนซึ่งมีผลกระทบต่อราคาทัวร ์ 

ต่างประเทศ ท�าให้นักท่องเที่ยวจีนซึ่งเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยว 

ที่อัตราการเติบโตสูงอย่างต่อเนื่องลดลง ท�าให้จ�านวน 

ผูโ้ดยสารโดยรวมของบรษิทัฯ ในไตรมาส 4 ลดลงจากไตรมาส 

4 ปี 2555 ถึงร้อยละ 3.5 ทั้งที่ในช่วง 9 เดือนแรกของ

ปี 2556 เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ถึงร้อยละ 7.1 บริษัทฯ ได้

ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น จึงได้ปรับลดก�าลังการผลิต

ให้เหมาะสมกับปริมาณความต้องการเดินทางของผู้โดยสาร  

ควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างเข้มงวด รวมทั้งชะลอการลงทุนใน

ส่วนที่ไม่กระทบกับการให้บริการและความปลอดภัย โดย 

มีการติดตามประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด แต่อย่างไร

กต็าม ผลกระทบดงักล่าวส่งผลให้การด�าเนนิงานของบรษิทัฯ 

ในไตรมาส 4 ขาดทุนจากการด�าเนินงานถึง 2,322 ล้านบาท 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ขาดทุนก่อนอัตราแลกเปลี่ยน 

และภาษีเงินได้ ไม่รวมผลขาดทุนจากด้อยค่าของสินทรัพย์

และเครื่องบิน จ�านวน 3,608 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ 

ปีก่อนที่มีก�าไรก่อนอัตราแลกเปลี่ยนและภาษีเงินได้ 4,662 

ล้านบาท เมือ่รวมกบัผลขาดทนุจากการด้อยค่าของสนิทรพัย์

และเครื่องบินเป็นจ�านวนสูงถึง 5,426 ล้านบาท และ 

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจ�านวน 

3,895 ล้านบาท ท�าให้ในปี 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อย 

ขาดทุนสุทธิ 12,000 ล้านบาท ขณะที่ปี 2555 มีก�าไรสุทธิ 

6,510 ล้านบาท

ค�าอธิบายผลการด�าเนนิงานและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน

บริษัท	การบินไทย	จ�ากัด	(มหาชน) 183



ค�าอธิบายและวิเคราะห์ผลการด�าเนนิงานปี 2556

ตารางแสดงข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ (Financial Performance) - งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม

2556

ปี 2555

รวม
นกแอร์

เปลี่ยนแปลง ไม่รวม
นกแอร์

เปลี่ยนแปลง

ล้านบาท % ล้านบาท %
รายได้จากการขายหรือการให้บริการ 206,336 209,123 -2,787 -1.3 201,384 +4,952 +2.5

หัก ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน 209,232 202,967 +6,265 +3.1 195,631 +13,601 +7.0

ก�าไร(ขาดทุน)จากการด�าเนินงาน (2,896) 6,156 -9,052 -147.0 5,753 -8,649 -150.3

บวก รายได้อื่น 5,269 4,407 +862 +19.6 4,334 +935 +21.6

หัก ค่าใช้จ่ายอื่น (76) 65 -141 -216.9 (183) +107 +58.5

หัก ต้นทุนทางการเงิน 6,057 5,836 +221 +3.8 5,836 +221 +3.8

ก�าไร(ขาดทุน)ก่อนอัตราแลกเปลี่ยนฯ และภาษีเงินได้ (3,608) 4,662 -8,270 -177.4 4,434 -8,042 -181.4

หัก ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์และเครื่องบิน 5,426 771 +4,655 +603.8 771 +4,655 +603.8

บวก ก�าไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (3,895) 3,213 -7,108 -221.2 3,212 -7,107 -221.3

ก�าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ (12,929) 7,104 -20,033 -282.0 6,875 -19,804 -288.1

ก�าไร(ขาดทุน)สุทธิ (12,000) 6,510 -18,510 -284.3 6,297 -18,297 -290.6

ก�าไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (12,047) 6,229 -18,276 -293.4 6,251 -18,298 -292.7

ก�าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (บาท) (5.52) 2.85 -8.37 -293.7 2.86 -8.38 -293.0
EBITDA  (ล้านบาท) 22,474 31,022 -8,548 -27.6 30,699 -8,225 -26.8
อัตราก�าไร(ขาดทุน)จากการด�าเนินงาน (%) (1.4) 2.9 -4.3 2.9 -4.3
EBITDA Margin (%) 10.9 14.8 -3.9 15.2 -4.3
อัตราก�าไร(ขาดทุน)สุทธิต่อรายได้จาก การขายหรือ
   การให้บริการ  (%)  (5.8) 3.1 -8.9 3.1 -8.9

หมายเหตุ : EBITDA =  รายได้ - ค่าใช้จ่าย (ไม่รวมต้นทุนทางการเงิน ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย ก�าไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน และผลขาดทุน 
 จากการด้อยค่าของสินทรัพย์และเครื่องบิน

 งบการเงินรวมของปี 2556 ประกอบด้วยงบการเงิน 

เฉพาะกิจการ และงบการเงินของบริษัทย่อย 5 บริษัท 

ได้แก่ 1) บริษัท ไทย-อะมาดิอุสเซาท์อีสต์เอเชีย จ�ากัด 2) 

บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จ�ากัด 3) บริษัท ไทยไฟลท์

เทรนนิ่ง จ�ากัด 4) บริษัท ทัวร์เอื้องหลวง จ�ากัด และ 5) 

บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จ�ากัด ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท 

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2556 ด้วยทุนจดทะเบียน 1,800 

ล้านบาท โดยบริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) ถือหุ้น 

ร้อยละ 100 แต่ยังไม่ได้เริ่มให้บริการด้วยรหัสสายการบิน

ของตนเอง

 ทั้งนี้ งบการเงินปี 2556 ไม่ได้รวมบริษัท สายการบิน 

นกแอร์ จ�ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทย่อย เนื่องจากตั้งแต่ 

วันที่ 18 มกราคม 2556 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

ชุดใหม่ ซึ่งมีจ�านวนกรรมการรวมเพิ่มขึ้น ท�าให้บริษัทฯ 

ไม่มีอ�านาจควบคุมผ่านคณะกรรมการบริษัท สายการบิน 

นกแอร์ จ�ากัด (มหาชน) ดังนั้น เพื่อให้การเปรียบเทียบ 

ผลการด�าเนินงานของทั้ง 2 ปีมีความชัดเจนขึ้น บริษัทฯ 

จึงได้จัดท�าข้อมูลงบก�าไรขาดทุนปี 2555 (ไม่รวมนกแอร์) 

เพื่อการวิเคราะห์เปรียบเทียบ ดังนี้

 ผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ใน

ปี 2556 เปรียบเทียบกับปี 2555 ไม่รวมนกแอร์ ขาดทุน 

จากการด�าเนินงาน 2,896 ล้านบาท ในขณะที่ปีก่อนมีก�าไร 

5,753 ล้านบาท เนื่องจาก

 	รายได้จากการขายและการให้บริการเพิ่มขึ้น 4,952 

ล้านบาท หรือร้อยละ 2.5 สาเหตุที่ท�าให้รายได้เพิ่มขึ้น 

ในอัตราต�่าเนื่องจากการแข่งขันที่รุนแรง และการบังคับใช้

กฎหมายด้านการท่องเที่ยวของจีน รวมทั้งผลกระทบการ

ค�าอธิบายผลการด�าเนนิงานและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน
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ชุมนุมทางการเมืองในไตรมาส 4 ท�าให้จ�านวนผู้โดยสาร

ในไตรมาส 4 ซึ่งเป็นฤดูกาลท่องเที่ยว ลดลงจากปีก่อน  

เป็นผลให้ปริมาณการขนส่งรวม (RTK) เพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 

1.9 ประกอบกับการแข็งค่าของเงินบาทเมื่อเทียบกับปีก่อน 

ท�าให้รายได้ส่วนใหญ่ซึ่งเป็นเงินตราต่างประเทศเมื่อแปลง

เป็นเงินบาทลดลงประมาณ ร้อยละ 4.3 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

เงินเยนญี่ปุ่นซึ่งเป็นหนึ่งในรายได้สกุลหลักของบริษัทฯ โดย

มีรายได้จากค่าโดยสารและน�้าหนักส่วนเกินสูงขึ้น 6,849 

ล้านบาท หรือร้อยละ 4.1 สาเหตุส�าคัญเนื่องจากปริมาณ

การขนส่งผู้โดยสารเพิ่มขึ้น แต่รายได้จากผู้โดยสารต่อหน่วย 

ต�่ากว่าปีก่อน และรายได้จากหน่วยธุรกิจและกิจการอื่นสูง

ขึ้น 334 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.6 แต่รายได้ค่าระวางขนส่ง 

และไปรษณียภัณฑ์ลดลง 2,231 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.3 

สาเหตุใหญ่เนื่องจากการแข่งขันที่รุนแรงท�าให้ทั้งปริมาณ 

การขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์และรายได้จากพัสดุภัณฑ์ 

เฉลี่ยต่อหน่วยต�่ากว่าปีก่อน 

  ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานเพิ่มขึ้นถึง 13,601 ล้าน 

บาท หรือร้อยละ 7.0 เนื่องจากปริมาณการผลิตรวม (ATK)  

เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 5.9 ถึงแม้ผลจากการแข็งค่าของ

เงินบาทจะท�าให้ค่าใช้จ่ายลดลงประมาณร้อยละ 1.1 โดย 

ตารางแสดงข้อมูลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ (Operating Performance) เฉพาะบริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน)

เฉพาะ บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) 2556 2555 อัตราเปลี่ยนแปลง

ปริมาณการผลิตรวม (ล้านตัน-กิโลเมตร) 12,728 12,023 +5.9%

ปริมาณการขนส่งรวม (ล้านตัน-กิโลเมตร) 8,388 8,229 +1.9%

อัตราส่วนการบรรทุก (%) 65.9 68.4 -2.5

รายได้รวมทั้งระบบเฉลี่ยต่อหน่วย (บาท/ตัน-กม.) 23.05 23.37 -1.4%

จ�านวนผู้โดยสาร (ล้านคน) 21.51 20.61 +4.4%

ปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร (ล้านที่นั่ง-กิโลเมตร) 85,655 79,231 +8.1%

ปริมาณการขนส่งผู้โดยสาร (ล้านคน-กิโลเมตร) 63,479 60,679 +4.6%

อัตราส่วนการบรรทุกผู้โดยสาร (%) 74.1 76.6 -2.5

รายได้จากผู้โดยสารเฉลี่ยต่อหน่วย (บาท/คน-กม.) 2.65 2.72 -2.6%

ปริมาณการผลิตด้านพัสดุภัณฑ์ (ล้านตัน-กิโลเมตร) 5,019 4,892 +2.6%

ปริมาณการขนส่งพัสดุภัณฑ์ (ล้านตัน-กิโลเมตร) 2,565 2,653 -3.3%

อัตราส่วนการขนส่งพัสดุภัณฑ์ (%) 51.1 54.2 -3.1

น�้าหนักพัสดุภัณฑ์ขนส่ง (พันกก.) 655,570 679,132 -3.5%

รายได้จากพัสดุภัณฑ์เฉลี่ยต่อหน่วย (บาท/ตัน-กม.) 9.22 9.78 -5.7%

ชั่วโมงปฏิบัติการบิน (ชั่วโมง) 384,069 364,536 +5.4%

อัตราการใช้ประโยชน์เครื่องบินเฉลี่ย (ชั่วโมง/ล�า/วัน) 11.2 11.5 -2.6%

จ�านวนเที่ยวบิน (เที่ยวบิน) 97,438 90,447 +7.7%

มค่ีาใช้จ่ายส�าคญัทีม่อีตัราเตบิโตสงูกว่าปรมิาณการผลติ ได้แก่ 

ค่าซ่อมแซมและซ่อมบ�ารุงอากาศยาน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ 

การขายและโฆษณา ค่าเช่าเครื่องบินและอะไหล่ และค่าใช้

จ่ายเกี่ยวกับนักบินและลูกเรือ

 ในปี 2556 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ขาดทนุก่อนอตัรา

แลกเปลีย่นและภาษเีงนิได้ ไม่รวมผลขาดทนุจากการด้อยค่า

ของเครือ่งบนิและสนิทรพัย์จ�านวน 3,608 ล้านบาท ในขณะที่ 

ปีก่อนมีก�าไร 4,662 ล้านบาท นอกจากนี้มีผลขาดทุนจาก

การด้อยค่าของเครื่องบินและสินทรัพย์อื่นซึ่งเป็นค่าใช้จ่าย 

ที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว จ�านวน 5,426 ล้านบาท และ 

ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 3,895 

ล้านบาท เป็นผลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย ขาดทุน

สุทธิ 12,000 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อนที่มีก�าไร

สุทธิ 6,297 ล้านบาท โดยเป็นขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของ 

บรษิทัใหญ่ 12,047 ล้านบาท คดิเป็นขาดทนุต่อหุน้ 5.52 บาท  

เปรียบเทียบกับปีก่อนซึ่งมีก�าไรต่อหุ้น 2.86 บาท

 ก�าไรก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษี ค่าเสื่อมราคา

และค่าตัดจ�าหน่าย (EBITDA) เท่ากับ 22,474 ล้านบาท  

ลดลงจากปีก่อน 8,225 ล้านบาท หรือร้อยละ 26.8 โดย 

มี EBITDA Margin ร้อยละ 10.9 ลดลงจากปีก่อนที่เท่ากับ

ร้อยละ 15.2

ค�าอธิบายผลการด�าเนนิงานและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน
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 รายได้
 ในปี 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้รวม 

211,605 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 1,925 ล้านบาท หรือ

ร้อยละ 0.9 เป็นผลมาจากงบการเงินรวมปีก่อนได้รวมรายได้

ของนกแอร์ทัง้จ�านวน หากไม่รวมรายได้ของนกแอร์ บรษิทัฯ 

และบริษัทย่อย จะมีรายได้เพิ่มขึ้น 5,887 ล้านบาทโดยมี 

รายละเอียดของรายได้ดังนี้

ตารางแสดงรายได้ - งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
งบการเงินรวม

2556
%ของ
รายได้
รวม

ปี 2555

รวม
นกแอร์

%ของ
รายได้
รวม

เปลี่ยนแปลง ไม่รวม
นกแอร์

%ของ
รายได้
รวม

เปลี่ยนแปลง

ล้านบาท % ล้านบาท %

รายได้จากกิจการขนส่ง

ค่าโดยสารและค่าน�้าหนักส่วนเกิน 172,335 81.4 173,458 81.2 -1,123 -0.6 165,486 80.4 +6,849 +4.1

ค่าระวางขนส่งและไปรษณียภัณฑ์ 24,515 11.6 26,764 12.6 -2,249 -8.4 26,746 13.0 -2,231 -8.3

รวมรายได้จากกิจการขนส่ง 196,850 93.0 200,222 93.8 -3,372 -1.7 192,232 93.4 +4,618 +2.4

รายได้จากหน่วยธุรกิจ 7,256 3.4 6,709 3.1 +547 +8.2 6,709 3.3 +547 +8.2

รายได้จากกิจการอื่นๆ 2,230 1.1 2,192 1.0 +38 +1.7 2,443 1.2 -213 -8.7

รวมรายได้จากการขายหรือการให้บริการ 206,336 97.5 209,123 97.9 -2,787 -1.3 201,384 97.9 +4,952 +2.5

ดอกเบี้ยรับ 516 0.3 497 0.2 +19 +3.8 456 0.2 +60 +13.2

รายได้อื่น 3,733 1.8 2,326 1.1 +1,407 +60.5 2,294 1.1 +1,439 +62.7

ก�าไรจากรายการแทนการจ�าหน่าย 722 0.3 - - +722 - - - +722 -

ก�าไรจากการซื้อธุรกิจ - - 1,584 0.8 -1,584 -100.0 1,584 0.8 -1,584 -100.0

ก�าไรจากการเปลี่ยนสภาพเงินเงินลงทุน 298 0.1 - - +298 - - - +298 -

รวมรายได้ 211,605 100.0 213,530 100.0 -1,925 -0.9 205,718 100.0 +5,887 +2.9

 รายได้จากกิจการขนส่ง

 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 93.0 ของรายได้รวม มีจ�านวน 

รวมทั้ งสิ้น 196,850 ล ้านบาท เพิ่มขึ้นจากป ีก ่อน 

4,618 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.4 โดยส่วนหนึ่ง เกิดจาก 

การพฒันาระบบงานบญัชรีายได้บตัรโดยสาร ท�าให้การรับรู้ 

รายได้ค่าบัตรโดยสาร สามารถบันทึกแยกบัญชีรายได้ 

และค่านายหน้าขณะที่ระบบงานเดิมบันทึกเป็นรายได้สุทธิ 

(รายได้หักค่านายหน้า) ซึ่งในปีนี้มีค่านายหน้า จ�านวน 

2,679 ล้านบาท บันทึกไว้ในรายได้ค่าโดยสาร และค่าใช้จ่าย

เกี่ยวกับการขายและโฆษณา มีผลท�าให้รายได้ค่าโดยสาร 

เพิม่ขึน้ในจ�านวนเดยีวกบัค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัการขายและโฆษณา 

โดยไม่มีผลกับก�าไรขาดทุน

  รายได้ค่าโดยสารและค่าน�้าหนกัส่วนเกิน 

 รายได้ค่าโดยสารและค่าน�้าหนักส่วนเกิน 172,335 

ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6,849 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.1 เป็นผล 

จากในปีนี้ บริษัทฯ รับรู ้รายได้ค่านายหน้าการขายบัตร 

โดยสาร(Sales Commission) ที่จ่ายให้ตัวแทนขาย จ�านวน  

2,679 ล้านบาท จากการพัฒนาระบบงานบัญชีรายได้บัตร

โดยสารใหม่ดงักล่าวข้างต้น และมปีรมิาณการขนส่งผูโ้ดยสาร  

(Revenue Passenger - Kilometer : RPK) เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 4.6 คิดเป็นเงินประมาณ 7,400 ล้านบาท ในขณะที่ 

รายได้จากผู ้โดยสารเฉลี่ยต่อหน่วย (รวมค่าธรรมเนียม

ชดเชยค่าน�้ามันและค่าเบี้ยประกันภัย) ลดลง 0.07 บาท  

หรือร้อยละ 2.6 ซึ่งเป็นผลมาจากการแข็งค่าเงินบาท 

เมื่อเทียบกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในปี 2555  

ท�าให้รายได้ต่อหน่วยเมือ่คดิเป็นเงนิบาทลดลงประมาณ 0.13 

บาท หรือคิดเป็นเงินประมาณ 8,071 ล้านบาท โดยแบ่ง 

รายได้ตามภูมิภาค ได้ดังนี้

ค�าอธิบายผลการด�าเนนิงานและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน
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ตารางแสดงข้อมูลรายได้ค่าโดยสารและค่าน�้าหนักส่วนเกิน จ�าแนกตามภูมิภาค - งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : ล้านบาท 2556 2555
เปลี่ยนแปลง

ล้านบาท %
รายได้ค่าโดยสารและค่าน�้าหนักส่วนเกิน
 ภูมิภาค 66,986 65,744 +1,242 +1.9
 ข้ามทวีป 54,945 53,878 +1,067 +2.0
 ภายในประเทศ 14,336 14,691 -355 -2.4
 เที่ยวบินแบบไม่ประจ�า 462 753 -291 -38.6
 ค่าประกันภัยเรียกเก็บจากผู้โดยสาร 1,876 1,562 +314 +20.1
 ค่าธรรมเนียมชดเชยน�้ามันเรียกเก็บจากผู้โดยสาร 33,730 28,858 +4,872 +16.9

รวมรายได้ค่าโดยสารและค่าน�้าหนักส่วนเกิน 172,335 165,486 +6,849 +4.1

  รายได้ค่าโดยสารและค่าน�้าหนักส่วนเกินส�าหรับ

เส้นทางบินในภูมิภาคเอเชีย มีจ�านวน 66,986 ล้านบาท  

เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1,242 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.9 ใน 

ปี 2556 บริษัทฯ ได้ปรับแผนเครือข่ายการบินให้สอดคล้อง

กบัยทุธศาสตร์การพฒันาเครอืข่ายการบนิให้ประเทศไทยเป็น

ศูนย์กลางการบินในภูมิภาคเอเชีย โดยได้ปรับเส้นทางบิน 

เพิ่มความถี่ และความจุ รวมทั้งเปิดจุดบินใหม่ไปยังเมือง

เซนได ประเทศญี่ปุ่น เมืองฉงชิ่ง เมืองฉางซา ประเทศ

จีน เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า และเมืองหลวงพระบาง 

ประเทศลาว ท�าให้ปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสารเพิ่มขึ้น 

3,883 ล้านที่นั่ง-กิโลเมตร หรือร้อยละ 11.5 อย่างไรก็ตาม 

ถึงแม้บริษัทฯ จะสามารถขนส่งผู้โดยสารได้เพิ่มขึ้น แต่ 

ผลจากการแข่งขันอย่างรุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาด

อินเดีย และตะวันออกกลาง ประกอบกับการที่ประเทศจีน

ออกกฎหมายการท่องเที่ยวฉบับใหม่ซึ่งมีผลบังคับตั้งแต่ 

วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ส่งผลให้จ�านวนนักท่องเที่ยวจีนซึ่งเป็น 

กลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีอัตราเติบโตสูง ลดลงในไตรมาส 4 

ท�าให้อัตราการเพิ่มขึ้นของปริมาณการขนส่งต�่ากว่าปริมาณ

การผลิต โดยปริมาณการขนส่งผู้โดยสารเพิ่มขึ้น 2,431 

ล้านคน-กโิลเมตร หรอืร้อยละ 9.5 เป็นผลให้อตัราการบรรทกุ

ผู้โดยสารเฉลี่ยลดลงจากร้อยละ 75.7 ในปี 2555 เป็น 74.3 

ในปี 2556 นอกจากนั้น ในส่วนของรายได้ ผลจากการแข็ง

ค่าเงินบาทเมื่อเปรียบเทียบกับเงินสกุลต่างๆ ในภูมิภาค  

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เงินเยนญี่ปุ่น และรูปีอินเดีย ท�าให้รายได้

เมื่อค�านวณเป็นเงินบาทลดลง

  รายได้ค่าโดยสารและค่าน�้าหนักส่วนเกินส�าหรับ

เส้นทางบินข้ามทวีป มีจ�านวน 54,945 ล้านบาท เพิ่มขึ้น

จากปีก่อน 1,067 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.0 โดยในปี 2556 

บรษิทัฯ ได้เพิม่ความถี่ในเส้นทางทีม่คีวามต้องการเดนิทางสงู 

และขยายความร่วมมือกับสายการบินพันธมิตรในการให้

บริการเส้นทางบินข้ามทวีปเพิ่มขึ้น ท�าให้ปริมาณการผลิต 

ด้านผู้โดยสารเพิ่มขึ้น 2,444 ล้านที่นั่ง-กิโลเมตร หรือ

ร้อยละ 6.0 ในส่วนของปริมาณการขนส่งผู้โดยสารเพิ่มขึ้น 

319 ล้านคน-กิโลเมตร หรือร้อยละ 1.0 เป็นผลให้อัตรา 

การบรรทุกผู้โดยสารเฉลี่ยลดลงจากร้อยละ 77.5 ในปี 2555 

เป็น 73.8 ในปี 2556

  รายได้ค่าโดยสารและค่าน�้าหนักส่วนเกินส�าหรับ 

เส้นทางบนิภายในประเทศ มจี�านวน 14,336 ล้านบาท ลดลง

จากปีก่อน 355 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.4 เป็นผลมาจากราย

ได้ต่อหน่วยลดลงโดยมสีาเหตสุ�าคญัจากการแข่งขนัในตลาด

จากสายการบินต้นทุนต�่าที่มีการลดราคาและแย่งส่วนแบ่ง

ตลาด โดยในปีนี้บริษัทฯ ได้เพิ่มความถี่ในเส้นทางที่มีความ

ต้องการเดนิทางสงู โดยให้การบนิไทยสมายล์บนิเสรมิและบนิ

ทดแทนในบางเส้นทาง ท�าให้เส้นทางบนิในประเทศมปีรมิาณ

การผลิตด้านผู้โดยสารเพิ่มขึ้น 193 ล้านที่นั่ง-กิโลเมตร  

หรือร้อยละ 4.2 และปริมาณการขนส่งผู้โดยสารเพิ่มขึ้น 

93 ล้านคน-กิโลเมตร หรือร้อยละ 2.7 เป็นผลให้อัตราการ

บรรทุกผู้โดยสารลดลงจากร้อยละ 76.9 ในปี 2555 เหลือ 

ร้อยละ 75.7 ในปี 2556

  รายได้ค่าธรรมเนียมชดเชยค่าน�้ามันเรียกเก็บจาก 

ผู้โดยสาร มีจ�านวน 33,730 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4,872 

ล้านบาท หรอืร้อยละ 16.9 เนือ่งจากจ�านวนผูโ้ดยสารเพิม่ขึน้

และการปรับค่าธรรมเนียมชดเชยค่าน�้ามันเพิ่มขึ้นตามราคา

น�้ามันได้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ค�าอธิบายผลการด�าเนนิงานและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน
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  รายได้ค่าระวางขนส่งและค่าไปรษณียภัณฑ์

 รายได้จากค่าระวางขนส่งและค่าไปรษณยีภณัฑ์ 24,515 

ล้านบาท ลดลง 2,231 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.3 เนื่องจาก 

การแข่งขันด้านราคาอย่างรุนแรง ปริมาณพื้นที่ในตลาด 

ทีม่อีตัราการเตบิโตสงูกว่าอตัราการเตบิโตของความต้องการ

ใช้บริการขนส่ง (Over supply) และการช่วงชิงส่วนแบ่ง 

การตลาดทั้งในระหว่างการขนส่งสินค้า ทั้งทางทะเล ทางบก 

และทางอากาศ และระหว่างสายการบิน ท�าให้รายได้จาก

พัสดุภัณฑ์ต่อหน่วยโดยเฉลี่ย (รวมค่าธรรมเนียมชดเชย

น�้ามันและค่าประกันภัย) ลดลง 0.56 บาท หรือร้อยละ 5.7 

โดยเป็นผลจากการแข็งค่าของเงินบาทประมาณ 0.27 บาท 

หรอืคดิเป็นเงนิประมาณ 700 ล้านบาท และปรมิาณการขนส่ง

พัสดุภัณฑ์ (Revenue Freight Ton-Kilometers : RFTK) 

ลดลงร้อยละ 3.3

 รายได้จากหน่วยธุรกิจ มีจ�านวน 7,256 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 547 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.2 เป็นผล 

มาจากจ�านวนเที่ยวบินลูกค้าเพิ่มขึ้น ท�าให้รายได้จากการให้

บริการสายการบินลูกค้าเพิ่มขึ้นทุกกิจการ 

 รายได้จากกิจการอื่นๆ มีจ�านวน 2,230 ล้านบาท 

ลดลงจากปีก่อน 213 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.7 สาเหตุ 

หลักเนื่องจากรายได้จากการให้เช่าเครื่องบินแก่สายการบิน

นกแอร์ลดลงจากการคนืเครือ่งบนิเมือ่ครบก�าหนดตามสญัญา
  รายได้อื่น ประกอบด้วย 

  ดอกเบี้ยรับ 516 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 60 ล้านบาท 

หรอืร้อยละ 13.2 เป็นผลจากเงนิสดเฉลีย่เพิม่ขึน้เมือ่เทยีบกบั 

ปีก่อน 

  รายได้อืน่ๆ  3,733 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 1,439 ล้านบาท 

หรือร้อยละ 62.7 สาเหตุหลักเนื่องจากการรับรู้ค่าสินไหม

ทดแทนที่ได้รับจากบริษัทประกันภัยจากเหตุการณ์อุทกภัย 

ปี 2554 เพิ่มขึ้นจ�านวน 851 ล้านบาท นอกจากนี้มีรายได้

จากค่าธรรมเนียมสนามบินที่เรียกเก็บกับผู้โดยสาร แต่สาย

การบินอื่นหรือประเทศที่บริษัทฯ ขนส่งผู้โดยสารไปไม่ได้

เรียกเก็บมาเกินกว่า 3 ปี เพิ่มขึ้น 318 ล้านบาท และรายได้

จากการให้บริการอื่นของฝ่ายซ่อมบ�ารุงอากาศยานเพิ่มขึ้น 

173 ล้านบาท

  ก�าไรจากรายการแทนการจ�าหน่าย 722 ล้านบาท 

เกิดจากการลดสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ จากเดิมร้อย

ละ 49 เป็นร้อยละ 39.2 โดยบริษัทฯ ได้รับรู้ส่วนแบ่งเงิน

ลงทนุในสดัส่วนของบรษิทัฯ จ�านวน 1,241 ล้านบาท หกัด้วย 

ผลต่างจากการเปลีย่นสดัส่วนเงนิลงทนุจ�านวน 519 ล้านบาท  

ภายหลงัการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทนุของ บรษิทั สายการบนิ 

นกแอร์ จ�ากัด 125 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 26 บาท เมื่อ 

วันที่ 20 มิถุนายน 2556 

  ก�าไรจากการเปลี่ยนสภาพเงินลงทุน 298 ล้านบาท 

เป็นก�าไรที่เกิดจากการแปรสภาพบริษัท สายการบินนกแอร์ 

จ�ากัด (มหาชน) จากบริษัทย่อยเป็นบริษัทร่วม

 ค่าใช้จ่าย
 ในปี 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่าย

รวม (รวมขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ)  

224,534 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18,108 ล้านบาท หรือร้อยละ 

8.8 ทั้งนี้หากเปรียบเทียบโดยไม่รวมค่าใช้จ่ายของนกแอร์

ในปีก่อน ค่าใช้จ่ายรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพิ่มขึ้น 

25,691 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.9 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ค�าอธิบายผลการด�าเนนิงานและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน
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ตารางแสดงค่าใช้จ่าย - งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
งบการเงินรวม

2556
%ของ

ค่าใช้จ่าย

ปี 2555

รวม
นกแอร์

%ของ
ค่าใช้จ่าย

เปลี่ยนแปลง ไม่รวม
นกแอร์

%ของ
ค่าใช้จ่าย

เปลี่ยนแปลง

ล้านบาท % ล้านบาท %

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน

ค่าน�้ามันเครื่องบิน 80,525 35.9 80,179 38.9 +346 +0.4 77,481 38.9 +3,044 +3.9

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 33,109 14.7 32,087 15.6 +1,022 +3.2 31,550 15.9 +1,559 +4.9

ค่าบริการการบิน 21,727 9.7 21,321 10.3 +406 +1.9 20,693 10.4 +1,034 +5.0

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับนักบินและลูกเรือ 6,009 2.7 5,707 2.8 +302 +5.3 5,547 2.8 +462 +8.3

ค่าซ่อมแซมและซ่อมบ�ารุงอากาศยาน 13,447 6.0 12,600 6.1 +847 +6.7 11,288 5.7 +2,159 +19.1

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 20,025 8.9 20,524 9.9 -499 -2.4 20,429 10.3 -404 -2.0

ค่าเช่าเครื่องบินและอะไหล่ 4,699 2.1 4,552 2.2 +147 +3.2 3,683 1.9 +1,016 +27.6

ค่าสินค้าและพัสดุใช้ไป 9,625 4.3 9,530 4.6 +95 +1.0 9,416 4.7 +209 +2.2

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขายและโฆษณา 9,496 4.2 6,833 3.3 +2,663 +39.0 6,539 3.3 +2,957 +45.2

ค่าใช้จ่ายด้านการประกันภัย 628 0.3 893 0.4 -265 -29.7 760 0.4 -132 -17.4

ค่าใช้จ่ายด�าเนินงานอื่น 9,942 4.4 8,741 4.2 +1,201 +13.7 8,245 4.1 +1,697 +20.6

รวมค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน 209,232 93.2 202,967 98.3 +6,265 +3.1 195,631 98.4 +13,601 +7.0

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ
 สินทรัพย์และเครื่องบิน 5,426 2.4 771 0.4 +4,655 +603.8 771 0.4 +4,655 +603.8

ผลขาดทุน(ก�าไร)จากอัตราแลกเปลี่ยน
 เงินตราต่างประเทศ 3,895 1.7

   
(3,213) -1.5 +7,108 +221.2 (3,212) -1.6 +7,107 +221.3

ต้นทุนทางการเงิน 6,057 2.7 5,836 2.8 +221 +3.8 5,836 2.9 +221 +3.8

ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (836) -0.4 (363) -0.2 -473 -130.3 (611) -0.3 -225 -36.8

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 760 0.4 428 0.2 +332 +77.6 428 0.2 +332 +77.6

รวมค่าใช้จ่าย 224,534 100.0 206,426 100.0 +18,108 +8.8 198,843 100.0 +25,691 +12.9

 ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน 209,232 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้น 13,601 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.0 โดยมีรายละเอียด 

ดังนี้

  ค่าน�้ามันเครื่องบิน 80,525 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็น 

ร้อยละ 35.9 ของค่าใช้จ่ายรวม เพิม่ขึน้ 3,044 ล้านบาท หรอื 

ร้อยละ 3.9 เนื่องจากการขยายการผลิต ท�าให้ปริมาณการใช้ 

น�้ามันเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.2 ถึงแม้ราคาน�า้มันเฉลี่ยลดลงจาก 

ปีก่อน ร้อยละ 3.1 และผลจากการแข็งค่าของเงินบาทท�าให้ 

ค่าน�้ามันเมื่อคิดเป็นเงินบาทลดลงบ้างก็ตาม ส�าหรับการ 

ด�าเนินการบริหารความเสี่ยงราคน�้ามันในปีนี้สามารถ 

ลดภาระค่าน�า้มนัเป็นเงนิ 1,885 ล้านบาท ต�า่กว่าปีก่อน 1,879 

ล้านบาท 

  ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน ประกอบด้วย

ค่าใช้จ่ายบุคลากร ผลประโยชน์พนักงาน ค่าตอบแทน 

ผู้บริหาร และกรรมการ มีจ�านวน 33,109 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 

1,559 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.9 สาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้น 

ของค่าภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน การปรับขึ้น 

เงนิเดอืนประจ�าปี ค่าล่วงเวลาและท�างานในวนัหยดุ และค่าจ้าง 

แรงงานภายนอกสงูกว่าปีก่อน ซึง่เป็นผลจากการเพิม่ปรมิาณ

การผลิตและผลของนโยบายเพิ่มค่าแรง ขั้นต�่า รวมทั้ง 

การขาดแคลนแรงงานภายนอก ประกอบกับ การปรับขึ้น 

ค่าใบอนญุาตประกอบวชิาชพี (License) ของฝ่ายช่างให้เป็น 

ไปตามมาตรฐานสากล 

  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบิน ซึ่งประกอบด้วย ค่า

บรกิารการบนิและค่าใช้จ่ายเกีย่วกบันกับนิและลกูเรอื 27,736 

ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,496 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.7 สาเหตุ

หลักเนื่องจากการขยายการผลิต

  ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 20,025 ล้านบาท 

ลดลง 404 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.0 โดยในปีนี้บริษัทฯ 

รับมอบเครื่องบินใหม่เพิ่ม 5 ล�า (เฉพาะที่เป็นกรรมสิทธิ์ 
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ของบริษัทฯ และภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน) แต่ผลจาก 

การเปลีย่นแปลงการประมาณการอายกุารใช้งานของเครือ่งบนิ 

และเครื่องยนต์ จาก 15 ปี เป็น 20 ปี ท�าให้ค่าเสื่อมราคา 

ลดลงประมาณ 2,512 ล้านบาท 

  ค่าซ่อมแซมและซ่อมบ�ารุงอากาศยาน 13,447 

ล้านบาท เพิม่ขึน้ 2,159 ล้านบาท หรอืร้อยละ 19.1 เนือ่งจาก

อัตราค่าซ่อมเครื่องยนต์เฉลี่ย และค่าซ่อมแซมอะไหล่ที่ 

ครบก�าหนดอายุการใช้งานสูงกว่าปีก่อน 

  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขายและโฆษณา 9,496 

ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,957 ล้านบาท หรือร้อยละ 45.2 สาเหตุ 

หลักจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขายเพิ่มขึ้น 2,533 ส่วนหนึ่ง

เกดิจากการบนัทกึค่านายหน้าจากการพฒันาระบบงานบญัชี 

รายได้บัตรโดยสารใหม่ตามที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น และ

ค่าส�ารองที่นั่งเพิ่มขึ้น 270 ล้านบาท เป็นผลจากจ�านวน 

ผู้โดยสารและรายได้ที่เพิ่มขึ้น 

  ค่าเช่าเครือ่งบนิและอะไหล่ 4,699 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 

1,016 ล้านบาท หรือร้อยละ 27.6 เนื่องจากมีจ�านวน 

เครื่องบินเช่าเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 7 ล�า 

  ค่าใช้จ่ายด�าเนินงานอื่น ประกอบด้วย ค่าสินค้า

และพัสดุใช้ไป ค่าใช้จ่ายด้านการประกันภัย และค่าใช้จ่าย 

ด�าเนินงานอื่นๆ รวม 20,195 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,774 

ล้านบาท หรือร้อยละ 9.6

 ผลขาดทุนจากการด้อยค่า 5,426 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 

4,655 ล้านบาท หรือร้อยละ 603.8 ประกอบด้วย

  ผลขาดทนุจากการด้อยค่าเครือ่งบนิ 5,092 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้น 4,911 ล้านบาท โดยในปีนี้มีการตั้งส�ารองด้อยค่า

เครื่องบิน 11 ล�า ได้แก่ A340-500 จ�านวน 4 ล�า A300-600 

จ�านวน 3 ล�า และ B737-400 จ�านวน 4 ล�า ในขณะที่ปีก่อน

มกีารส�ารองด้อยค่าเครือ่งบนิเพยีง 2 ล�า โดยส่วนใหญ่เป็นผล

จากการตั้งส�ารองด้อยค่าเครื่องบิน A340-500

  ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ 334 ล้านบาท 

ลดลง 256 ล้านบาท หรือร้อยละ 43.4 เนื่องจากมีการส�ารอง

ด้อยค่าอะไหล่ที่เสียหายและไม่สามารถซ่อมแซมได้ลดลง 

จากปีก่อน

 ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  

3,895 ล้านบาท ประกอบด้วย ก�าไรจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิ

ตราต่างประเทศที่ เกิดขึ้นแล้ว (Realized FX Gain) 

1,961 ล้านบาท ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากการบริหารจัดการเพื่อ

ลดผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และ

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่ 

เกิดขึ้น (Unrealized FX Loss) 5,856 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิด

จากการปรับยอดเงินกู้คงเหลือเงินตราต่างประเทศเป็นเงิน

บาท ณ วันสิ้นงวด

 ต้นทุนทางการเงิน 6,057 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 221 

ล้านบาท หรือร้อยละ 3.8 เป็นผลจากหนี้สินระยะยาว (หนี้สิน 

ภายใต้เงื่อนไขสัญญาเช่าเครื่องบิน เงินกู้ยืมระยะยาว และ 

หุ้นกู้) เพิ่มขึ้น โดย ณ สิ้นปี 2556 เพิ่มขึ้นจากปี 2555 

จ�านวน 17,665 ล้านบาท ถึงแม้อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยในปีนี้ 

ต�่ากว่าปีก่อนก็ตาม

 ส่วนแบ่งก�าไรจากเงนิลงทนุในบรษิทัร่วม 836 ล้านบาท 

ประกอบด้วย

  บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ากัด (มหาชน) 489 

ล้านบาท ในขณะที่ปีก่อนบริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ากัด 

(มหาชน) รับรู้เป็นบริษัทย่อย 

  บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จ�ากัด 

(มหาชน) 189 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28 ล้านบาท

  บริษัท ครัวการบินภูเก็ต จ�ากัด 85 ล้านบาท  

เพิ่มขึ้น 33 ล้านบาท 

  บริษัท โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) จ�ากัด 

(มหาชน) 38 ล้านบาท ลดลง 110 ล้านบาท 

  บริษัท ดอนเมือง อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์พอร์ต 

โฮเต็ล จ�ากัด 22 ล้านบาท ในขณะที่ปีก่อนรับรู้เพียง 0.24 

ล้านบาท

  บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ�ากัด 14 

ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12 ล้านบาท

 ค่าใช้จ่ายอื่น 760 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 332 ล้านบาท 

สาเหตุหลักเนื่องจากมีการตั้งส�ารองค่าเผื่ออะไหล่เครื่องบิน 

เสื่อมสภาพเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 353 ล้านบาท ส�าหรับ 

การปรับลดประมาณส�ารองความเสียหายและและค่าปรับ 

จากกรณีละเมิดกฎหมายการป้องกันการค้าที่ไม่เป็นธรรม 

(Antitrust) ซึ่งตั้งส�ารองไว้ในงบการเงินปี 2551 และได้ 

ปรับลดประมาณการดังกล่าวลงเรื่อยๆ ตามผลการพิจารณา

ที่เกิดขึ้นเป็นระยะๆ คงเหลือ ณ สิ้นปี 2555 จ�านวน 769  

ล้านบาท นั้น ในปีนี้บริษัทฯ ได้ปรับลดอีก 372 ล้านบาท คง

เหลือส�ารองไว้ 397 ล้านบาท  (รายละเอียดในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินข้อ 5.17.6)
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 ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้

 ในปี 2556 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มรีายได้ภาษเีงนิได้ 

จ�านวน 929 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อนที่เป็นค่าใช้จ่าย

ภาษีเงินได้ 578 ล้านบาท สาเหตุที่ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษี

เงินได้ในปีนี้เป็นยอดรายได้ ส่วนใหญ่เกิดจากมีการบันทึก 

ผลกระทบต่อภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการรับรู้ขาดทุน 

จากการด้อยค่าของสินทรัพย์ ประกอบกับบริษัทฯ ได้รับ 

ประโยชน์จากการได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนส�าหรับ 

การด�าเนินการขนส่งทางอากาศของเครื่องบินโดยสาร ท�าให้

ภาระภาษีลดลง 

  ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ
  บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ขาดทนุสทุธ ิ12,000 ล้านบาท 

คิดเป็นอัตราส่วนขาดทุนสุทธิร้อยละ 5.82 โดยเป็นขาดทุน 

สุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 12,047 ล้านบาท และ 

ก�าไรสุทธิส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม 47 

ล้านบาท เปรยีบเทยีบกบัปีก่อนมกี�าไรสทุธ ิ6,297 ล้านบาท 

คิดเป็นอัตราส่วนก�าไรสุทธิร้อยละ 3.11 

ฐานะทางการเงินและสภาพคล่อง
 รายจ่ายลงทุน
 ในปี 2556 บริษัทฯ มีรายจ่ายเพื่อการลงทุน 38,088 

ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 จ�านวน 2,488 ล้านบาท  

สาเหตุหลักเนื่องจากในปีนี้บริษัทฯ รับมอบเครื่องบินที่

เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ และเครื่องบินภายใต้สัญญาเช่า

ทางการเงินลดลงจากปีก่อนที่รับมอบ 6 ล�า แต่ปีนี้รับมอบ 

5 ล�า โดยในปี 2556 บริษัทฯ มีรายจ่ายเพื่อการลงทุนส�าหรับ

รับมอบเครื่องบินใหม่และจ่ายเงินล่วงหน้าส�าหรับเครื่องบิน

และเครื่องยนต์ใหม่ส�าหรับเครื่องบินที่จะรับมอบระหว่าง 

ปี 2557 - 2565 รวมเป็นเงิน 30,556 ล้านบาท การลงทุน 

ในการจัดหาอุปกรณ์การบินส�าหรับทั้งเครื่องบินในฝูงบิน

ปัจจบุนัและเครือ่งบนิทีจ่ดัหาใหม่และการปรบัปรงุทีน่ัง่เครือ่งบนิ

รวมเป็นเงนิ 6,017 ล้านบาท และการลงทนุในสนิทรพัย์ถาวร

อื่นๆ อีกเป็นเงิน 1,515 ล้านบาท โดยสรุปได้ ดังนี้

ตารางแสดงรายจ่ายลงทนุ - เฉพาะบรษิทั การบนิไทย จ�ากดั 

(มหาชน)

หน่วย : ล้านบาท
ม.ค.-ธ.ค.

2556 2555

เครื่องบิน 36,573 39,956

อื่นๆ (ที่ไม่ใช่เครื่องบิน) 1,515 620

รวม 38,088 40,576

 การจัดหาเงินทุน
 ในปี 2556 บริษัทฯ ได้ด�าเนินการจัดหาเงินทุนรวม 

ทั้งสิ้น 31,762 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 1. การจัดหาเงินกู้ระยะยาวด้วยวิธีการเช่าซื้อ โดย

ใช้เครื่องบินเป็นหลักทรัพย์ค�้าประกัน เป็นเงิน 296 ล้านยูโร 

เพื่อช�าระค่าเครื่องบิน A330-300 จ�านวน 2 ล�า และ 

A380-800 จ�านวน 1 ล�า

 2. การกู้เงินต่อจากกระทรวงการคลังเป็นเงิน 500 

ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ เป็นเวลา 17 ปี เพื่อช�าระค่า 

เครื่องบิน A380-800 จ�านวน 2 ล�า

 3. การออกหุน้กู ้จ�านวน 9,000 ล้านบาท เพือ่ใช้เป็น

เงินทุนหมุนเวียน ลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ และช�าระคืนเงินกู้

ที่มีต้นทุนสูงกว่าเพื่อลดภาระต้นทุนทางการเงิน 

 4. การกูย้มืเงนิระยะยาวจากสถาบนัการเงนิในประเทศ  

จ�านวน 200 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ โดยเงินทุนส่วนหนึ่ง 

ใช้ส�าหรับการช�าระคืนเงินกู้คงค้างเพื่อปลดภาระผูกพันตาม

สัญญาเช่าทางการเงินส�าหรับเครื่องบินแอร์บัส A340-500 

จ�านวน 3 ล�า

 โดยสรุปเงินสดสุทธิได้มาและใช้ไปในกิจกรรมต่างๆ ได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน 25,734 31,163 25,588 30,224

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (27,220) (14,764) (27,011) (14,441)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (7,363) (12,426) (7,228) (12,080)

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและเงินฝาก
   ธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง) 559 (591) 559 (591)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) (8,290) 3,382 (8,092) 3,112
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 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ และบริษัท

ย่อย มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 11,758 ล้านบาท 

ลดลงจากวันที่ 31 ธันวาคม 2555 จ�านวน 8,290 ล้านบาท 

ประกอบด้วยเงนิสดสทุธจิากการด�าเนนิงาน 25,734 ล้านบาท 

ลดลง 5,429 ล้านบาท เงินสดสุทธิใช้ไปในการลงทุน 27,220 

ล้านบาท เพิม่ขึน้ 12,456 ล้านบาท และเงนิสดสทุธไิด้มาจาก 

การจัดหาเงิน 7,363 ล้านบาท ลดลง 5,063 ล้านบาท 

 เครื่องบิน
 ในปี 2556 บริษัทฯ ได้รับมอบเครื่องบินทั้งสิ้น  

17 ล�า ประกอบด้วยเครื่องบินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ  

2 ล�า ได้แก่ A380-800 เครือ่งบนิภายใต้สญัญาเช่าทางการเงนิ 

3 ล�า ได้แก่ A330-300 จ�านวน 2 ล�า และ A380-800 จ�านวน 

1 ล�า และเครือ่งบนิภายใต้สญัญาเช่าด�าเนนิงาน 12 ล�า ได้แก่ 

เครือ่งบนิ B777-300ER จ�านวน 6 ล�า และ A320-200 จ�านวน 

6 ล�า โดยได้ปลดประจ�าการเครื่องบิน B747-400 จ�านวน 

2 ล�า B777-300ER จ�านวน 5 ล�า A300-600 จ�านวน 2 ล�า  

รวมทั้ง A330-300 อีก 1 ล�า ที่ได้รับความเสียหายจาก 

การไถลออกนอกทางวิง่ขณะท�าการลงจอด ณ ท่าอากาศยาน

สุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2556 เมื่อรวมกับเครื่องบิน 

ที่ใช้ด�าเนินงาน ณ สิ้นปี 2555 จ�านวน 95 ล�า เป็น 

ผลให้บริษัทฯ มีเครื่องบินที่ใช้ด�าเนินงานรวม 100 ล�า โดยมี 

รายละเอียดดังนี้

ประเภทเครื่องบิน จ�านวน (ล�า)
เครื่องบินที่เป็น
กรรมสิทธิ์ของ

บริษัทฯ

เครื่องบินภายใต้
สัญญาเช่า
ทางการเงิน

(Financial Lease)

เครื่องบินภายใต้
สัญญาเช่า

ทางด�าเนินงาน
(Operating Lease)

เครื่องบินที่ใช้ในการด�าเนินงาน

ณ วันที่ 
31 ธ.ค. 2556

เปลี่ยนแปลงจาก
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2555
รับมอบ(+)/ปลด(-) 
ภายในปี 2557

โบอิ้ง 747-400 16 14 2 - 12 -2

โบอิ้ง 777-300 6 6 - - 6

โบอิ้ง 777-200ER 6 - 6 - 6

โบอิ้ง 777-200 8 6 - 2 8

โบอิ้ง 737-400 9 6 - 3 5 -3

โบอิ้ง 777-300ER 9 - - 91) 8 +1 +3

โบอิ้ง 787-8 +4

แอร์บัส 340-600 6 - 6 - 6

แอร์บัส 340-500 4 4 - - -

แอร์บัส 330-300 27 102) 15 2 26 +1 -5
แอร์บัส 320-200 10 - - 10 10 +6 +7
แอร์บัส 380-800 6 2 4 - 6 +3
แอร์บัส 300-600R 9 9 - - 5 -4 -5

เอทีอาร์ 72 2 2 - - -

เครื่องบินขนส่งสินค้า 
   โบอิ้ง 747-400

2 2 - - 2

รวม 120 61 33 26 1003) +5 +1

หมายเหตุ : 1) รวมเครื่องบินโบอิ้ง 777-300ER 1 ล�า ที่อยู่ระหว่างส่งมอบคืนให้ผู้เช่า
 2) รวมเครื่องบินแอร์บัส 330-300 1 ล�า ที่จอดรอการประเมินความเสียหาย
 3) เครื่องบินที่ปลดระวาง 20 ล�า เป็นเครื่องบินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ และอยู่ระหว่างรอการขาย

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีสัญญาและภาระผูกพันในการจัดหาเครื่องบินใหม่ ประกอบด้วยภาระในการซื้อ

เครื่องบินใหม่ระหว่างปี 2557-2565 จ�านวน 15 ล�า ได้แก่ 

เครื่องบิน A320-200 จ�านวน 5 ล�า A350-900XWB จ�านวน 

4 ล�า และ B777-300ER จ�านวน 6 ล�า รวมเป็นเงิน 49,432 

ล้านบาท และมีภาระผูกพันที่ต้องจ่ายค่าเช่าเครื่องบิน 

ตามสัญญาเช่าด�าเนินงานที่เช่าแล้วในปัจจุบัน 26 ล�า และ 

ยังไม่ได้รับมอบอีก 21 ล�า รวมเป็นเงินประมาณ 158,762 

ล้านบาท โดยเครื่องบินเช่าด�าเนินงานทั้ง 47 ล�า จะหมด

สัญญาเช่าในระหว่างปี 2557-2572

ค�าอธิบายผลการด�าเนนิงานและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน
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 สินทรัพย์
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 307,085 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 

วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จ�านวน 2,989 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.0 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2555 31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2555

ล้านบาท
%ของ

สินทรัพย์รวม ล้านบาท
%ของ

สินทรัพย์รวม ล้านบาท
%ของ

สินทรัพย์รวม ล้านบาท
%ของ

สินทรัพย์รวม

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 11,758 3.8 20,048 6.6 11,650 3.8 19,742 6.6

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้ขาย 7,197 2.3 7,430 2.4 7,197 2.4 7,430 2.5

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ 39,530 12.9 44,133 14.5 39,749 13.1 42,185 14.1

สินทรัพย์หมุนเวียน 58,485 19.0 71,611 23.5 58,596 19.3 69,357 23.2

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

เครื่องบินและเครื่องยนต์อะไหล่
   จ่ายล่วงหน้า

17,986 5.8 17,617 5.8 17,986 5.9 17,617 5.9

เครื่องบิน 64,091 20.9 51,661 17.0 64,091 21.1 51,661 17.3

เครื่องบินภายใต้สัญญาเช่า 124,091 40.4 122,707 40.4 124,091 40.9 122,707 41.0

อุปกรณ์การบินหมุนเวียน 12,504 4.1 12,506 4.1 12,504 4.1 12,506 4.2

งานระหว่างท�า 1,113 0.4 2,488 0.8 1,113 0.4 2,488 0.8

ที่ดิน อาคาร และค่าปรับปรุง 6,711 2.2 7,020 2.3 6,711 2.2 7,020 2.3

เครื่องมือ โรงซ่อม และอุปกรณ์ 4,953 1.6 4,569 1.5 4,945 1.6 4,479 1.5

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ 231,449 75.4 218,568 71.9 231,441 76.2 218,478 73.0

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 17,151 5.6 13,917 4.6 13,639 4.5 11,521 3.8

รวมสินทรัพย์ 307,085 100.0 304,096 100.0 303,676 100.0 299,356 100.0

 สินทรัพย์หมุนเวียนมีจ�านวน 58,485 ล้านบาทหรือ 

คิดเป็นร้อยละ 19.0 ของสินทรัพย์ทั้งหมด ลดลงจากวันที่  

31 ธันวาคม 2555 เป็นจ�านวน 13,126 ล้านบาท ซึ่งเป็น

ผลมาจาก

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 8,290  

ล้านบาท สาเหตสุ�าคญัเป็นผลมาจากในปี 2556 บรษิทัฯ ลงทนุ

ในการจัดหาสินทรัพย์ถาวรซึ่งรวมถึงการรับมอบและการ 

จ่ายล่วงหน้าค่าเครือ่งบนิ เป็นจ�านวนสงูถงึ 28,803 ล้านบาท 

ในขณะที่มีการจัดหาเงินทุนสุทธิเพียง 7,363 ล้านบาท 

ประกอบกับเงินสดได้มาจากการด�าเนินงานต�่ากว่าปีก่อน 

เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานสูงขึ้นมากกว่ารายได้

จากการด�าเนินงาน 

  ลูกหนี้การค้าลดลง 2,098 ล้านบาท โดยมีสาเหตุ

หลักเกิดจากยอดขายที่ลดลงในช่วงไตรมาส 4 ของปี 2556  

เมือ่เปรยีบเทยีบกบัในช่วงเดยีวกหันของปีก่อน อย่างไรกต็าม

บริษัทฯ มีความสามารถในการบริหารระยะเวลาเรียกเก็บหนี้

จากลกูหนีก้ารค้าได้เรว็ขึน้ โดยมรีะยะเวลาเกบ็หนีเ้ฉลีย่ลดลง

จาก 31 วันในปี 2555 เป็น 29 วันในปี 2556 ซึ่งต�่ากว่าระยะ

เวลาการให้สินเชื่อโดยปกติของบริษัทฯ 

ค�าอธิบายผลการด�าเนนิงานและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน
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 บริษัทฯ มียอดลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 แยกตามอายุหนี้ที่ค้างช�าระ (Aging) ได้ดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ
31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2555 31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2555

ลูกหนี้การค้า

ไม่เกิน 6 เดือน 13,512 15,525 13,476 15,466

เกินกว่า 6 เดือน - 1 ปี 358 398 355 398

เกินกว่า 1 ปี - 2 ปี 350 157 350 157

เกินกว่า 2 ปี 1,309 1,451 1,285 1,426

รวม 15,529 17,531 15,466 17,447

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (1,889) (1,793) (1,863) (1,768)

ลูกหนี้การค้า - สุทธิ 13,640 15,738 13,603 15,679

 ทั้งนี้ บริษัทฯ ประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส�าหรับ

ลกูหนีก้ารค้าที่ไม่ใช่ส่วนราชการหรอืรฐัวสิาหกจิโดยพจิารณา

ลูกหนี้รายตัว และวิเคราะห์ประวัติการช�าระหนี้ ข้อมูล 

หลักฐานการติดต่อของลูกหนี้แต่ละรายควบคู ่ไปกับการ

พิจารณาอายุหนี้ของลูกหนี้ เป็นเกณฑ์ โดยมีอัตราส่วนค่า

เผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อลูกหนี้การค้าที่มีอายุเกินกว่า 6 เดือน  

อยู่ในอัตราสูงถึงร้อยละ 94 ดังนั้น บริษัทฯ มีความเชื่อมั่น

ในความเพียงพอของการตั้งส�ารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

ของบริษัทฯ 

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ มีจ�านวน 231,449  

ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 75.4 ของสินทรัพย์ทั้งหมด 

เพิม่ขึน้จากวนัที ่31 ธนัวาคม 2555 เป็นจ�านวน 12,881 ล้านบาท 

หรือร้อยละ 5.9 ซึ่งเกิดจากการเพิ่มขึ้นของเครื่องบินและ

เครื่องบินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน 5 ล�าที่รับมอบในปีนี้ 

อย่างไรกต็าม มกีารโอนเครือ่งบนิทีป่ลดระวางและรอการขาย

ไปเป็นสนิทรพัย์ไม่หมนุเวยีนทีถ่อืไว้เพือ่ขายในปีนี ้รวม 12 ล�า

 สนิทรพัย์ไม่หมนุเวยีนอืน่ๆ มจี�านวน 17,151 ล้านบาท 

หรือคิดเป็นร้อยละ 5.6 ของสินทรัพย์ทั้งหมด เพิ่มขึ้นจาก 

วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จ�านวน 3,234 ล้านบาท เป็นผลจาก

  การแปลงสภาพบริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ากัด 

(มหาชน) จากบริษัทย่อยเป็นบริษัทร่วม ท�าให้เงินลงทุนใน

บริษัทร่วมเพิ่มขึ้น  3,338 ล้านบาท ค่าความนิยมที่บันทึกไว้

ในไตรมาส 1 ปี 2555 ลดลง 1,391 ล้านบาท และสินทรัพย์

ไม่มีตัวตนลดลง 559 ล้านบาท

  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 774 ล้านบาท  

สาเหตุหลักเกิดจากค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น 658 

ล้านบาท จากค่าธรรมเนียมค�้าประกันเงินกู ้เครื่องบิน  

A380-800 และ A330-300

  สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น 775 

ล้านบาท สาเหตหุลกัจากการบนัทกึสนิทรพัย์ภาษเีงนิได้จาก

ค่าเผื่อการด้อยค่าเพิ่มขึ้น 781 ล้านบาท

 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (Return on Asset) 

ของปี 2556 ติดลบร้อยละ 2.25 เปรียบเทียบกับช่วงเวลา

เดียวกันของปีก่อนที่เท่ากับร้อยละ 4.48 สาเหตุหลักที่ท�าให้

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์ในปีนีต้ดิลบ เนือ่งจากบรษิทัฯ 

บันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าเครื่องบิน A300-600 จ�านวน 

3 ล�า และ A340-500 จ�านวน 4 ล�า และ B737-400 จ�านวน 

4 ล�า เป็นเงนิ 5,092 ล้านบาท ทัง้นีห้ากไม่รวมรายการขาดทนุ

จากการด้อยค่าเครื่องบิน อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 

จะตดิลบร้อยละ 0.58 ซึง่ยงัต�า่กว่าปีก่อน เนือ่งจากการรบัมอบ 

เครือ่งบนิจ�านวนมากในปีนี ้ในขณะที่ในระยะสัน้ยงัไม่สามารถ 

เพิ่มรายได้ได้ทันกับสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับในปี 

ก่อนบรษิทัฯ มกี�าไรจากการซือ้ธรุกจิและงบการเงนิรวมได้รวม 

รายได้ของบริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ากัด (มหาชน) ด้วย
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 หนี้สิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 หนี้สินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เท่ากับ 250,166 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2555 จ�านวน 15,888 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.8 โดยมีองค์ประกอบหลักของหนี้สิน ดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2555 31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2555

ล้านบาท
%ของ

หนี้สินรวม ล้านบาท
%ของ

หนี้สินรวม ล้านบาท
%ของ

หนี้สินรวม ล้านบาท
%ของ

หนี้สินรวม

หนี้สินหมุนเวียน 82,369 32.9 82,683 35.3 83,155 33.1 81,632 35.0

(รวมหนีส้นิทีถ่งึก�าหนดช�าระภายในหนึง่ปี)

หนี้สินระยะยาว

หุ้นกู้ 37,400 15.0 32,120 13.7 37,400 14.9 32,120 13.8

หนี้สินภายใต้เงื่อนไขสัญญาเช่า
  เครื่องบิน

63,319 25.3 61,611 26.3 63,319 25.2 61,611 26.4

เงินกู้ยืมระยะยาว 50,831 20.3 41,011 17.5 50,831 20.3 41,011 17.6

รวมหนี้ระยะยาว 151,550 60.6 134,742 57.5 151,550 60.4 134,742 57.8

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นๆ 16,247 6.5 16,853 7.2 16,211 6.5 16,738 7.2

รวมหนี้สิน 250,166 100.0 234,278 100.0 250,916 100.0 233,112 100.0

 ทั้งนี้ หนี้สินที่เพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักมาจากหนี้สิน 

ระยะยาว (หนีส้นิภายใต้เงือ่นไขสญัญาเช่าเครือ่งบนิ เงนิกูย้มื 

ระยะยาว และหุ้นกู้)  มีจ�านวน 151,550 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็น 

ร้อยละ 60.6 ของหนี้สิ้นทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากวันสิ้นงวดปี 

2555 จ�านวน 16,808 ล้านบาท ส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินต่อ

ส่วนของผู้ถือหุ้น (Interest Bearing Debt to Equity) เพิ่มขึ้น 

จาก 2.27 เท่า ณ สิ้นปี 2555 เป็น 3.10 เท่า ณ สิ้นปี 2556 

โดยในปี 2556 บริษัทฯ ได้จัดหาเงินกู้ระยะยาวเพิ่มขึ้น 

จ�านวน 31,762 ล้านบาท ดงัมรีายละเอยีดตามทีก่ล่าวมาแล้ว

ในหวัข้อการจดัหาเงนิทนุ หน้า 12 ในขณะทีห่นีส้นิหมนุเวยีน

มีจ�านวน 82,369 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 32.9 ของหนี้สิน

ทั้งหมด ใกล้เคียงกับปีก่อน

 ส่วนของผู้ถือหุ้น
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ส่วนของผู้ถือหุ้นมี 

จ�านวน 56,919 ล้านบาท ลดลงจากวันที่ 31 ธันวาคม 2555 

จ�านวน 12,899 ล้านบาท เป็นผลมาจากผลการด�าเนินงาน 

ของบริษัทฯ ขาดทุน นอกจากนั้น ในปีนี้บริษัทฯ และ 

บริษัทย่อย ได้จ่ายเงินปันผลรวม 1,226 ล้านบาท และมี 

ผลกระทบจากการสูญเสียอ�านาจควบคุมบริษัท สายการบิน

นกแอร์ จ�ากดั (มหาชน) จ�านวน 721 ล้านบาท  อย่างไรกต็าม 

มีการรับรู้ก�าไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์

ประกันภัยส�าหรับภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ�านวน 

1,306 ล้านบาท ซึ่งท�าให้อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของ 

ผู้ถือหุ้น (Return on Equity) ลดลงจากร้อยละ 9.76 ในปี 

2555 เป็นยอดติดลบร้อยละ 19.04 ในปี 2556

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานใน 
อนาคต
 มกีารคาดการณ์ว่าทศิทางเศรษฐกจิโลกในปี 2557 จะ

ขยายตัวขึ้นในหลายประเทศ จากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ

ของแต่ละประเทศ ทั้งสหรัฐอเมริกา จีน และญี่ปุ่น ส่วน

เศรษฐกิจของกลุ่มสหภาพยุโรป ซึ่งน่าจะผ่านสถานการณ์ที่

เลวร้ายที่สุดไปแล้ว คาดว่าน่าจะสามารถกลับมาขยายตัวได้

อย่างช้าๆ อย่างไรก็ตาม ปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง

ทั้งในประเทศ และในต่างประเทศ ยังอาจมีผลโดยตรงต่อ

เศรษฐกิจในปี 2557 นอกจากนี้ การแข่งขันในธุรกิจการบิน

ที่จะมีความรุนแรงขึ้น ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน 

และต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงที่อาจกระทบ 

ต่อการด�าเนินงานของบริษัทฯ

ค�าอธิบายผลการด�าเนนิงานและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน
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 บริษัทฯ คาดว่าผลกระทบจากเหตุการณ์ชุมนุมทาง 

การเมืองภายในประเทศที่ยืดเยื้อมาตั้งแต่ช่วงปลายปี 2556 

จะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนและนักท่องเที่ยวที่ 

จะเดนิทางเข้ามาในประเทศในไตรมาส 1 ปี 2557 รนุแรงกว่า

ในไตรมาส 4 ปี 2556 นอกจากนั้น ผลจากการที่ประเทศจีน

ออกกฎหมายการท่องเทีย่วฉบบัใหม่ซึง่มผีลบงัคบัตัง้แต่วนัที่ 

1 ตลุาคม 2556 ส่งผลให้จ�านวนนกัท่องเทีย่วจนีในไตรมาส 4 

ปี 2556 ลดลง และคาดว่าจะยงัคงลดลงต่อเนือ่งในต้นปี 2557 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงตรุษจีนที่ปกติจะมีนักท่องเที่ยว 

ชาวจีนเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวมากเป็นพิเศษ ดังจะเห็นได้

จากจ�านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติใน 9 เดือนแรกของปี 2556 

เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ร้อยละ 23.2 แต่ไตรมาส 4 จ�านวน 

นักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้นจากปี 2555 เพียงร้อยละ 10.7 

เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการลดลงของผู้โดยสารใน

ไตรมาส 1 ของปี 2557 ซึ่งปกติจะเป็นฤดูกาลท่องเที่ยว 

และไตรมาส 2 ซึ่งเป็นช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว บริษัทฯ  

มีแผนปรับลดเที่ยวบินให้สอดคล้องกับปริมาณการเดินทาง 

ยิ่งขึ้น และมุ่งเน้นการเพิ่มรายได้จากหน่วยธุรกิจและรายได้

เสริมอื่นๆ ควบคู่ไปกับการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างเข้มงวด 

อย่างไรก็ตาม กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยว 

และกีฬา ยังคาดการณ์ว่าจ�านวนนักท่องเที่ยวในปี 2557 จะ

เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 13 ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าในช่วง

ไตรมาส 3 และไตรมาส 4 ปริมาณการเดินทางจะกลับ 

สู่ภาวะปกติ โดยบริษัทฯ จะสามารถเพิ่มเที่ยวบินให้อยู่ใน

ระดับปกติตามฤดูกาลได้

 จากเหตกุารณ์ต่าง ๆ  ทีส่่งผลกระทบกบัการด�าเนนิงาน

ของบรษิทัฯ ประกอบกบัการแข่งขนัทีท่วคีวามรนุแรงมากขึน้ 

ในปี 2557 บริษัทฯ ได้เตรียมจัดท�าแผนยุทธศาสตร์ประจ�าปี 

2557 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ภายในประเทศ เพื่อ

ปรับปรุงการด�าเนินการของบริษัทฯ ให้รองรับการแข่งขันที่

รนุแรงขึน้อย่างมากโดยเฉพาะในภมูภิาคเอเชยี และปรบัปรงุ

โครงสร้างองค์กรของบรษิทัฯ รวมทัง้เปลีย่นแปลงวฒันธรรม

องค์กร เพือ่ให้สามารถด�าเนนิธรุกจิได้อย่างยัง่ยนืภายใต้ปัจจยั 

ที่ไม่เอื้ออ�านวย โดยจะเน้นในการก�าหนดเส้นทางบินและ

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้สอดคล้อง

กับกลุ่มลูกค้า เปลี่ยนแปลงกระบวนการท�างานเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพ และควบคุมต้นทุนในการด�าเนินการ รวมทั้ง

ปรับปรุงการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล และโครงสร้าง

องค์กรเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของ

ธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ยังมีแผนที่จะปรับปรุงการ

สือ่สารทัง้ภายในและภายนอกองค์กร เพือ่ให้ได้รบัข้อมลูต่างๆ 

อย่างถูกต้อง เหมาะสม และทันต่อเหตุการณ์

 ในปี 2557 บริษัทฯ มีแผนจะรับมอบเครื่องบินรวม 

14 ล�า ประกอบด้วยเครื่องบิน B777-300ER จ�านวน 3 ล�า  

A320-200 จ�านวน 7 ล�า และ B787-8 ซึ่งเป็นเครื่องบินชนิด

พิเศษ มีน�้าหนักเบาและสามารถประหยัดน�้ามันได้มากถึง 

ร้อยละ 25 เมื่อเทียบกับรุ่นอื่นๆ จ�านวน 4 ล�า และจะทยอย

ปลดเครื่องบินที่มีอายุใช้งานนานและเครื่องบินเช่าด�าเนิน

งานที่หมดสัญญาเช่า รวม 13 ล�า ประกอบด้วยเครื่องบิน 

A330-300 จ�านวน 5 ล�า A300-600 จ�านวน 5 ล�า และ 

B737-400 จ�านวน 3 ล�า

 ในด้านการจัดหาเงินทุน บริษัทฯ มีแผนจัดหาเงินทุน

ด้วยวิธีการเช่าซื้อ โดยใช้เครื่องบินเป็นหลักทรัพย์ค�้าประกัน 

ส�าหรับเครื่องบินที่จะรับมอบในปี 2557 จ�านวน 5 ล�า และ

คาดว่าจะออกหุ้นกู้เสนอขายในปี 2557 ในวงเงิน 15,000 

ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ลงทุนใน

สนิทรพัย์ ช�าระคนืหุน้กูท้ีจ่ะครบก�าหนดช�าระ หรอืใช้คนืเงนิกู้

ของบรษิทัฯ ทีม่ต้ีนทนุสงูกว่า โดยจะเสนอขายครัง้แรกจ�านวน 

3,200 ล้านบาทในเดือนกุมภาพันธ์ 2557

 ในการบรหิารความเสีย่งทางการเงนิ บรษิทัฯ มวีงเงนิ 

สินเชื่อพร้อมเบิกใช้ประเภท Committed Revolving Credit 

Line ในวงเงินประมาณ 20,000 ล้านบาท และวงเงิน 

สินเชื่อประเภท Uncommitted Credit Line ประมาณ 10,000 

ล้านบาท เพื่อใช้รองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจ ส�าหรับ 

การบรหิารความเสีย่งอตัราแลกเปลีย่น บรษิทัฯ มแีผนด�าเนนิ 

การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในสกุลเงินคงเหลือ

หลักอย่างต่อเนื่อง และพิจารณาการบริหารความเสี่ยงอัตรา

ดอกเบี้ยให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ

 ในส่วนของบริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จ�ากัด คาดว่า 

จะสามารถเริ่มท�าการบินด้วยรหัสสายการบินไทยสมายล์

แอร์เวย์ได้ในไตรมาส 3 ปี 2557 ด้วยเครื่องบินแอร์บัส  

A320-200 ที่เช่าช่วงต่อจากการบินไทย ซึ่งมีอยู่ในปัจจุบัน  

10 ล�า และจะรับมอบเพิ่มในปี 2557 อีก 7 ล�า เพื่อให้บริการ 

ในเส้นทางบนิภายในประเทศระหว่างกรงุเทพฯ ไปยงัเชยีงใหม่ 

ค�าอธิบายผลการด�าเนนิงานและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน
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เชียงราย ภูเก็ต กระบี่ สุราษฎร์ธานี หาดใหญ่ อุบลราชธานี 

อุดรธานี ขอนแก่น และเส้นทางระหว่างเชียงใหม่-ภูเก็ต 

และเชียงใหม่-อุดรธานี ส่วนเส้นทางบินระหว่างประเทศ

ประกอบด้วยมาเก๊า มัณฑะเลย์ โคลัมโบ ฉงชิ่ง ฉางซา  

หลวงพระบาง ร่างกุ้ง พนมเปญ กัลกัตตา ฮานอย นิวเดลลี 

โฮจิมินห์ซิตี้ เซี๊ยะเหมิน และปีนัง

สรุปอัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญ
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555
อัตราส่วนทางการเงิน (Liquidity Ratio)

อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 1.58 2.05 1.55 2.02

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก�าไร (Profitability Ratio)

อัตราก�าไร(ขาดทุน)จากการด�าเนินงาน ร้อยละ (1.40) 2.94 (1.48) 2.78

อัตราก�าไร(ขาดทุน)สุทธิ ร้อยละ (5.82) 3.11 (6.52) 2.20

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ร้อยละ (19.04) 9.76 (22.58) 6.92

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน (Efficiency Ration)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ร้อยละ (2.25) 4.48 (2.77) 3.77

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Interest Bearing Debt to Equity) เท่า 3.10 2.27 3.34 2.40

อัตราส่วนความสามารถในการช�าระดอกเบี้ย เท่า 3.71 5.32 3.47 4.93

ความหมายและสูตรในการค�านวณอัตราส่วนทางการเงิน
EBITDA หมายถึง รายได้-ค่าใช้จ่าย(ไม่รวมต้นทุนทางการเงิน ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย ก�าไร(ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน และผลขาดทุนจากการ
ด้อยค่าของสินทรัพย์และเครื่องบิน 
EBITDA Margin = EBITDA / รายได้จากการขายและให้บริการ
อัตราส่วนสภาพคล่อง 
 = สินทรัพย์หมุนเวียน / หนี้สินหมุนเวียน (ไม่รวมหนี้สินระยะยาวที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี และรายรับด้านการขนส่งที่ยังไม่ถือเป็นรายได้)
อัตราก�าไรจากการด�าเนินงาน (Operating Profit Margin) 
 = (รายได้จากการการขายและให้บริการ-ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน) / รายได้จากการขายและให้บริการ
อัตราก�าไรสุทธิต่อรายได้จากการขายและให้บริการ (Net Profit Margin)
 = ก�าไรสุทธิ / รายได้จากการขายและให้บริการ
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity)
 = ก�าไรสุทธิ / ส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (Return on Asset) 
 = ก�าไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี / สินทรัพย์รวมเฉลี่ย
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Interest Bearing Debt to Equity) 
 = (เงินกู้ยืมระยะสั้น+หนี้สินระยะยาวรวมส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายใน 1 ปี) / ส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนความสามารถในการช�าระดอกเบี้ย 
 = EBITDA / ดอกเบี้ยจ่าย

ค�าอธิบายผลการด�าเนนิงานและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน
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การบินไทย
รักคุณเท่าฟ้า





คณะกรรมการ
บริษัทฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

นายอ�าพน  กิตติอ�าพน
ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

การศึกษา
	Ph.D. (Applied Economics) Clemson 

University, South Carolina, USA 

ประสบการณ์การท�างาน
	เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
	รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ต�าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
	เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
	ประธานคณะกรรมการ
 ธนาคารแห่งประเทศไทย
	กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
 บริษัท ปตท. ส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม 

จ�ากัด (มหาชน)

นายอารีพงศ์  ภู่ชอุ่ม
รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

การศึกษา
	ปริญญาเอก ด้านการเงิน 
 University of Mississippi, สหรัฐอเมริกา 

ประสบการณ์การท�างาน
	ปลัดกระทรวงการคลัง 
	อธิบดีกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
	ผู้อ�านวยการส�านักงานคณะกรรมการนโยบาย

รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง

ต�าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
	เลขาธิการส�านักงานคณะกรรมการพัฒนา

ระบบราชการ ส�านักนายกรัฐมนตรี
	กรรมการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

จ�ากัด (มหาชน)
	ประธานกรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

นายคณิศ  แสงสุพรรณ
กรรมการอิสระ

การศึกษา
	Ph.D. (Economics) University of Toronto, 

Canada 

ประสบการณ์การท�างาน
	กรรมการอิสระ ธนาคารทิสโก้ จ�ากัด 

(มหาชน)
	กรรมการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ 

จ�ากัด

ต�าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
	ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ มูลนิธิสถาบันวิจัย

นโยบายเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง 
	กรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย 
	กรรมการ บริษัท ไทยสมายล์ แอร์เวย์ 

จ�ากัด
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นายจุตินนัท์ ภิรมย์ภักดี
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

การศึกษา
	เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยบอสตัน
 มลรัฐแมสซาชูเสต สหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์การท�างาน
	สมาชิกวุฒิสภา กรุงเทพมหานคร
	ประธานคณะกรรมาธิการประชาสัมพันธ์และ

เผยแพร่ สภาร่างรัฐธรรมนูญ

ต�าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
	กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ

กรรมการบริหาร 
 บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ากัด
	กรรมการผู้จัดการ
 บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล 

จ�ากัด
	รองประธานกรรมการบริหารและกรรมการ
 บริษัท บางกอกกล๊าส จ�ากัด
	ประธานคณะกรรมการ
 บริษัท บางกอกบรรจุภัณฑ์ จ�ากัด และ 

บริษัท เพชรแพค จ�ากัด
	ประธานมูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิก

แห่งประเทศไทย

นายธีรศักดิ์ สุวรรณยศ
กรรมการ

การศึกษา
	ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา 

ประสบการณ์การท�างาน
	ผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
	ประธานคณะกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์

จัดการกองทุน กรุงไทย
	คณะกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาการด�าเนิน

ธุรกิจการขนส่งทางอากาศ
 บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน)
	กรรมการ บริษัท อสมท จ�ากัด (มหาชน)

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง
กรรมการอิสระ

การศึกษา
	ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)
 มหาวิทยาลัยรังสิต

ประสบการณ์การท�างาน
	ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ
	เสนาธิการทหารอากาศ
	รองเสนาธิการทหารอากาศ
	ผู้ช่วยเสนาธิการทหารอากาศฝ่ายยุทธการ
	เจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ

ต�าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
	ผู้บัญชาการทหารอากาศ
	ประธานกรรมการ
 บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จ�ากัด

คณะกรรมการบริษัทฯ
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นายพงษ์ภาณุ  เศวตรุนทร์ 
กรรมการ

การศึกษา
	Master of Art (Economics), 
 Northwestern University, USA
	Bachelor of Commerce (Economics), 

University of Auckland, New Zealand

ประสบการณ์การท�างาน
	ผู้อ�านวยการส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะ
	อธิบดีกรมบัญชีกลาง
	อธิบดีกรมสรรพสามิต

ต�าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
	รองปลัดกระทรวงการคลัง
	กรรมการ การรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทย
	กรรมการ ธนาคารทหารไทย จ�ากัด 

(มหาชน)

นายวีระวงค์  จิตต์มิตรภาพ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

การศึกษา
	นิติศาสตร์บัณฑิต (LL.B)
	นิติศาสตร์มหาบัณฑิต (LL.M.)

ประสบการณ์การท�างาน
	Executive Partner, บจ. ไว้ท์ แอนด์ เคส 

(ประเทศไทย)
	กรรมการ บมจ. โนเบิลดีเวลลอปเมนท์
	กรรมการ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
	กรรมการ บมจ. สายการบินนกแอร์
	กรรมการ บจ. เนชั่นแนล เพาเวอร์

ต�าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
	ประธานบริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และ
 เพียงพนอ จ�ากัด
	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 
 บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์
	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 
 บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่
	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 
 บมจ. ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต
	กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
 บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ 
 ดีเวลลอปเม้นท์
	กรรมการ บมจ. เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย
	กรรมการ Fraser and Neave Limited
	กรรมการ Fraser Centrepoint Limited

พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล
กรรมการอิสระ

การศึกษา
	ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประสบการณ์การท�างาน
	รองเลขาธิการพระราชวัง (ระดับ 10)

ต�าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
	ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรม
 โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
	รองเลขาธิการพระราชวัง (ระดับ 10)

คณะกรรมการบริษัทฯ
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นายสมชัย  ศิริวัฒนโชค 
กรรมการ

การศึกษา
	นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
	การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
 มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิต

พัฒนบริหารศาสตร์

ประสบการณ์การท�างาน
	รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก
	ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม
	อธิบดีกรมการขนส่งทางบก
	ประธานกรรมการองค์การขนส่งมวลชน

กรุงเทพฯ
	ประธานกรรมการ บริษัท ขนส่ง จ�ากัด

ต�าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
	ปลัดกระทรวงคมนาคม
	ประธานกรรมการกรมการขนส่งทางบก
	ประธานกรรมการ บริษัท ขนส่ง จ�ากัด

นายสุธรรม  ศิริทิพย์สาคร
กรรมการอิสระ

การศึกษา
	ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
 สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ประสบการณ์การท�างาน
	กรรมการ การเคหะแห่งชาติ
	กรรมการ บริษัท อสมท จ�ากัด (มหาชน)

ต�าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
	กรรมการผู้จัดการ
 บริษัท สถาปนิกสุธรรม จ�ากัด
	กรรมการ ธนาคารออมสิน
	กรรมการ คณะกรรมการผังเมือง
	กรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย

พลอากาศเอก หม่อมหลวงสุปรีชา กมลาศน์
กรรมการอิสระ

การศึกษา
	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 

ประสบการณ์การท�างาน
	ประธานคณะที่ปรึกษา กองบัญชาการกองทัพไทย
	ผู้บัญชาการ โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ 
	ผู้บัญชาการ โรงเรียนนายเรืออากาศ
	หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ
 ประจ�าผู้บัญชาการทหารสูงสุด

ต�าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
	ข้าราชการบ�านาญ

คณะกรรมการบริษัทฯ
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พลต�ารวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว
กรรมการอิสระ

การศึกษา
	รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
 โรงเรียนนายร้อยต�ารวจ
	ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม)
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์การท�างาน
	ที่ปรึกษา (สบ 10) 
 (ด้านความมั่นคงและกิจการพิเศษ)
	รองผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ
	เลขาธิการ ป.ป.ส. ส�านักงานคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

ต�าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
	ผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ
	กรรมการ บรษิทั ไทยออยล์ จ�ากดั (มหาชน)
	กรรมการ ธนาคารไทยพาณชิย์ จ�ากดั (มหาชน)

นายอรรถพล ใหญ่สว่าง
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

การศึกษา
	นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (กิตติมศักดิ์) 
 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
	นิติศาสตรมหาบัณฑิต 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
	เนติบัณฑิตไทย ส�านักอบรมศึกษากฎหมาย
 แห่งเนติบัณฑิตยสภา
	นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การท�างาน
	กรรมการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
	กรรมการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
 แห่งประเทศไทย
	กรรมการ ธนาคารออมสิน

ต�าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
	อัยการสูงสุด
	กรรมการอิสระ บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)
	กรรมการอิสระ บริษัท ปตท. ส�ารวจและผลิตปิโตเลียม 

จ�ากัด (มหาชน)

นายสรจักร เกษมสุวรรณ                                  
กรรมการ

การศึกษา
	ปริญญาเอก นิติศาสตร์ 
 กฎหมายระหว่างประเทศ 
 London School of Economics,
 University of London, UK

ประสบการณ์การท�างาน
	ประธานกรรมการ บริษัท อสมท 

จ�ากัด (มหาชน)
	ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการ
 กระทรวงศึกษาธิการ 
 (น.ส. นริศรา ชวาลตันพิพัทธ์) 
	อธิการบดี มหาวิทยาลัยนานาชาติ 

แสตมฟอร์ด
	ผู้อ�านวยการบริหาร สถาบัน
 ระหว่างประเทศเพื่อการค้า 
 และการพัฒนา (องค์การมหาชน)

ต�าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
	รองประธานมูลนิธิสถาบัน
 การต่างประเทศสราญรมย์ 

คณะกรรมการบริษัทฯ

204 รายงานประจ�าปี	2556



นายโชคชัย  ปัญญายงค์ 
รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่อาวุโส
สายการพาณชิย์

การศึกษา
	ปริญญาโท (วิศวกรโยธา)
 มหาวิทยาลัยดีทรอยต์ สหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์การท�างาน
	รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่อาวุโส
 สายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ
	ผู้อ�านวยการใหญ่โครงการสุวรรณภูมิ

ต�าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
	กรรมการ บริษัท สายการบินนกแอร์ 

จ�ากัด (มหาชน)
	กรรมการ บริษัท ไทยสมายล์ 
 แอร์เวย์ จ�ากัด

นายสรจักร เกษมสุวรรณ                                  
กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่

การศึกษา
	ปริญญาเอก นิติศาสตร์ 
 กฎหมายระหว่างประเทศ 
 London School of Economics,
 University of London, UK

ประสบการณ์การท�างาน
	ประธานกรรมการ บริษัท อสมท จ�ากัด 

(มหาชน)
	ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการ
 กระทรวงศึกษาธิการ 
 (น.ส.นริศรา ชวาลตันพิพัทธ์) 
	อธิการบดี มหาวิทยาลัยนานาชาติ 

แสตมฟอร์ด
	ผู้อ�านวยการบริหาร สถาบัน
 ระหว่างประเทศเพื่อการค้า 
 และการพัฒนา (องค์การมหาชน)

ต�าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
	รองประธานมูลนิธิสถาบัน
 การต่างประเทศสราญรมย์ 

นายปานฑิต  ชนะภัย
กรรมการผู้จัดการ
หน่วยธุรกิจการบริการภาคพื้น
ระดับรองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่

การศึกษา
	ปริญญาโท, รัฐศาสตร์
 University of Connecticut, USA

ประสบการณ์การท�างาน
	รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่
 สายการพาณิชย์
	รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่
 สายทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไป

ต�าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
	กรรมการ บริษัท โรงแรมรอยัล
 ออคิด (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)  
	กรรมการ บริษัท ดอนเมือง
 อินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตโฮเต็ล จ�ากัด
	กรรมการ บริษัท วิงสแปน 
 เซอร์วิสเซส จ�ากัด

ฝ่าย
บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
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นาวาอากาศตรี อัษฎาวุธ 
วัฒนางกูร
รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่
สนับสนนุการถวายบินแก่องค์ประธาน
ศูนย์สนับสนนุการปฏิบัติการ

การศึกษา
	ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธา
 Hochschule der Bundeswehr 
 Muenchen, Federal Republic 
 of Germany

ประสบการณ์การท�างาน
	รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่
 สายมาตรฐานความปลอดภัย
 และพัฒนาทรัพยากรการบิน
	รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่
 สายปฏิบัติการ
	ผู้อ�านวยการศูนย์สนับสนุน
 การถวายบิน 904 
 เฉพาะกิจการบินไทย
	ผู้อ�านวยการใหญ่ฝ่ายพัฒนา
 ทรัพยากรการบิน
	ผู้อ�านวยการฝ่ายฝึกอบรมนักบิน

ต�าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
	ประธานกรรมการ
 บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จ�ากัด  

นายดนชุ บุนนาค
รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่
สายผลิตภัณฑ์และบริการลูกค้า

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

ประสบการณ์การท�างาน
	รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่
 สายการพาณิชย์
	กรรมการผู้จัดการหน่วยธุรกิจ
 การบริการภาคพื้น
 ระดับรองกรรมการ
 ผู้อ�านวยการใหญ่
	ผู้อ�านวยการใหญ่
 ฝ่ายวางแผนการตลาดและ
 การบริหารรายได้
	กรรมการผู้จัดการ 
 บริษัท ไทย-อะมาดิอุส 
 เซาท์อีสต์ เอเชีย จ�ากัด

ต�าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
	กรรมการ บริษัท ดอนเมือง 
 อินเตอร์เนชั่นแนล
 แอร์พอร์ต โฮเต็ล จ�ากัด
	กรรมการ บริษัท โรงแรม
 รอยัลออคิด (ประเทศไทย) 
 จ�ากัด (มหาชน)

นายนิรุฒ มณีพันธ์ 
รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่
สายทรพัยากรบคุคลและ
ก�ากบักจิกรรมองค์กร

การศึกษา
	เนติบัณฑิตไทย ส�านักอบรมศึกษา
 กฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
	Master of Comparative 
 Jurisprudence (M.C.J) 
 Howard University, 
 Washington D.C., USA
	Master of Laws (LL.M.) 
 Temple University, 
 Philadelphia Pennsylvania, USA

ประสบการณ์การท�างาน
	รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่
 ส�านักเลขานุการบริษัทฯ
	ผู้อ�านวยการใหญ่ฝ่ายกฎหมาย
 และก�ากับกิจกรรมองค์กร

ต�าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
	กรรมการ บริษัท โรงแรม
 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ�ากัด
	กรรมการ บริษัท วิงสแปน 
 เซอร์วิสเซส จ�ากัด
	กรรมการ 
 บริษัท ทัวร์เอื้องหลวง จ�ากัด

ฝ่ายบริหาร

เรืออากาศเอก มนตรี จ�าเรียง
รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่
ฝ่ายช่าง

การศึกษา
	ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต
 (สาขาวิศวกรรมเครื่องกล) 
 โรงเรียนนายเรืออากาศ

ประสบการณ์การท�างาน
	รองกรรมการ
 ผู้อ�านวยการใหญ่
 สายทรัพยากรบุคคล
 และบริหารงานทั่วไป
	ผู้อ�านวยการใหญ่
 ฝ่ายบริหารบุคคลากร
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นายธีรพล โชติชนาภิบาล
รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่
สายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ

การศึกษา	
	ปริญญาโท Science, 
 Operation Research, 
 University of Southampton 

ประเทศอังกฤษ

ประสบการณ์การท�างาน
	รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่
 สายผลิตภัณฑ์และบริการลูกค้า
	ผู้อ�านวยการใหญ่ฝ่ายพัฒนา

และสนับสนุนการพาณิชย์
	กรรมการผู้จัดการฝ่ายครัว

การบิน
	ผู้อ�านวยการใหญ่ฝ่ายขาย

ต�าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
	กรรมการ บริษัท ครัวการบิน

ภูเก็ต จ�ากัด
	กรรมการ บริษัท สายการบิน

นกแอร์ จ�ากัด (มหาชน)

นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ 
รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่
สายการเงินและการบัญชี

การศึกษา
	ปริญญาโท พัฒนาเศรษฐกิจ
 สถาบันบัณทิต
 พัฒนบริหารศาสตร์

ประสบการณ์การท�างาน
	ผู้อ�านวยการใหญ่ฝ่ายการเงิน

องค์กร
	ผู้อ�านวยการใหญ่ฝ่ายพัฒนา
 ธุรกิจและโครงการส�าคัญ

ต�าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
	กรรมการ บริษัท วิงสแปน 
 เซอร์วิสเซส จ�ากัด
	กรรมการ บริษัท โรงแรม
 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ�ากัด
	กรรมการ บริษัท บริการ
 เชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จ�ากัด

ร้อยโท อธิศักดิ์ พัดชื่นใจ
รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่
สายปฏิบัติการ

การศึกษา
	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

วิศวกรรมส�ารวจ โรงเรียน
 นายร้อยพระจุลจอมเกล้า

ประสบการณ์การท�างาน
	ผู้อ�านวยการใหญ่ฝ่ายปฏิบัติ

การบิน
	ผู้อ�านวยการใหญ่ฝ่ายพัฒนา

ทรัพยากรการบิน
	ผู้อ�านวยการภารกิจพิเศษ
 ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรการบิน
	ผู้อ�านวยการภารกิจพิเศษ
 ฝ่ายปฏิบัติการบิน  

ต�าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
	กรรมการ บริษัท บริการ
 เชื้อเพลิงการบิน กรุงเทพ 
 จ�ากัด (มหาชน)
	กรรมการ บริษัท วิทยุการบิน

แห่งประเทศไทย จ�ากัด

นางสุวิมล บัวเลิศ
เลขานกุารบริษัทฯ

การศึกษา
	หลักสูตรนักบริหารขั้นสูง : 
 ผู้น�าที่มีวิสัยทัศน์ ส�านักงาน
 คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
	นิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต 
 (การสื่อสาร) 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
 (การจัดการ)
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
	Master of Science 
 Southern Illinois University, USA

ประสบการณ์การท�างาน
	ผู้อ�านวยการใหญ่ฝ่ายบริหารทั่วไป
	ผู้อ�านวยการฝ่ายปฏิบัติการคลัง

สินค้า
	ผู้อ�านวยการฝ่ายควบคุมมาตรฐาน

และพัฒนาการตลาด

ต�าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
	กรรมการ บริษัท ไทย-อะมาดิอุส 

เซาท์อีสต์เอเชีย จ�ากัด
	ผู้อ�านวยการใหญ่ 
 ส�านักเลขานุการบริษัทฯ 
 บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน)

ฝ่ายบริหาร
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การบินไทย
เครือข่ายการบิน
ที่ครอบคลุมไปทั่วโลก





ส�านกังาน
สาขา 

AUCKLAND, NEW ZEALAND
AKLAA : MR. KITIPONG MANITYAKUL TKT/RSVN : (64-09) 377-3886
LEVEL 8, 23 CUSTOMS STREET EAST FAX  : (64-09) 379-8597
CITIGROUP BUILDING, PO BOX 4559 AIRPORT  : (64-09) 256-8518
AUCKLAND 1140, NEW ZEALAND FAX  : (64-09) 256-8454

BEIJING, PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA
BJSAA : MR. SIRIPHONG MANGKALEE TKT : (86-10) 8515-0088
UNITS 303-4, LEVEL 3, OFFICE TOWER W3 RSVN : (86-10) 8515-1142
ORIENTAL PLAZA, NO.1 EAST CHANG AN AVENUE FAX : (86-10) 8515-1134
DONG CHENG DISTRICT AIRPORT : (86-10) 6459-8899
BEIJING, 100738 PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA FAX : (86-10) 6459-0012

BRISBANE, AUSTRALIA
BNEAA : MR. TANAWAT  HIRANYALEKHA TKT/RSVN : (61-7) 3215-4700
THAI AIRWAYS INTL BRISBANE FAX : (61-7) 3215-4737
LEVEL 10, 380 QUEEN STREET AIRPORT : (61-7) 3860-4163
BRISBANE QUEENSLAND 4000, AUSTRALIA FAX : (61-7) 3860-4328

BANGALORE, REPUBLIC OF INDIA
BLRAA  :  MR. KANAPORN  APINONKUL TKT/RSVN : (91-80) 4030-0396/97
305, 3RD FLOOR EMBASSY SQUARE FAX  : (91-80) 4030-0577
148 INFANTRY ROAD AIRPORT  : (91-80) 6678-3191
BANGALORE- 560 001, INDIA FAX  : (91-80) 6678-3192

BRUSSELS, BELGIUM TEL : (32-2) 502-4744
BRUSD : MRS. KATRIEN DEPAUW FAX : (32-2) 502-6947
THAI AIRWAYS INTERNATIONAL e-mail : reservations@thaiairways.be
21, AVENUE DE LA TOISON D’OR TKT/RSVN : (32-2) 502-4744
1050 BRUSSELS, BELGIUM FAX : (32-2) 502-6947

e-mail : reservations@thaiairways.be

BUSAN, REPUBLIC OF KOREA
PUSAD  :  MR. WEERAWAT  RATTANA TKT : (82) 51-600-8181
88-7, 4GA 11TH FL. KYOBO BUILDING RSVN :
JUNGANG-DONG, JUNG-GU FAX  : (82) 51-463-8564
BUSAN 600-737, REPUBLIC OF KOREA AIRPORT  : (82) 51-941-8182

FAX  : (82) 51-941-8183

BODHGAYA, REPUBLIC OF INDIA (TEMPORARY OFFICE)
INPAC TRAVELS (INDIA) PVT LTD. TEL : (91-0631) 220-0124 / 220-1156
C/O MR CB SINGH FAX  : (91-0542) 250-5353
GF, HOTEL THE ROYAL RESIDENCY
DUMUHAN ROAD, BODHGAYA
DISTT GAYA, BIHAR, REPUBLIC OF INDIA

CHENNAI, REPUBLIC OF INDIA
MAAAA : MR. CHAWARIT THANASOMBATNANTH TKT/RSVN : (91-44) 4206-3311 / 99 
THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PLC., LTD. FAX  : (91-44) 4206-3344
KGN TOWERS, 4th FLOOR, B WING AIRPORT : (91-44) 2256-1928 / 1929
62 ETHIRAJ SALAI, EGMORE FAX : (91-44) 2256-1930
CHENNAI 600 015, REPUBLIC OF INDIA

CHENGDU, PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA
CTUAD : MR. PEERAPONG  JUTAGANOON TKT/RSVN : (86-28) 8666-7575 / 8666-7171
ROOM 02-03, 12TH FLOOR OF TOWER 1, 
CENTRAL PLAZA

FAX
AIRPORT

:
:

(86-28) 8666-9887
(86-28) 8520-5842 / 8520-5851

8 SHUNCHENG AVENUE, CHENGDU, SICHUAN FAX : (86-28) 8520-5840
PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA

COLOMBO, SRI LANKA
CMBAA : MR. THONGCHAI TUNGKASAREERUK TKT/RSVN : (94-11) 230-7100-8
NBR 03, SIR EARNEST DE SILVA MAWATHA FAX : (94-11) 230-7111
COLOMBO 3, SRI LANKA AIRPORT : (94-11) 225-2057 

: (94-11) 225-2861 EXT. 4964 
FAX : (94-11) 225-2057 

COPENHAGEN, DENMARK
CPHAA : MR. PRICHA  NAWONGS TKT : (45-33) 750-150
RAADHUSPLADSEN 16 RSVN : (45-33) 750-120
DK-1550 COPENHAGEN V FAX  : (45-33) 750-121
DENMARK AIRPORT  : (45-32) 521-225

FAX  : (45-32) 523-052

DELHI, REPUBLIC OF INDIA
DELAA : MR. KORAKOT CHATASINGHA TKT/RSVN : (91-11) 4149-7777
THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PUBLIC CO., LTD. FAX : (91-11) 4149-7788
THE AMERICAN PLAZA AIRPORT : (91-11) 2565-2413 / 2565-2796
HOTEL INTERCONTINENTAL EROS, NEHRU PLACE FAX : (91-11) 2565-2788
NEW DELHI 110 019, REPUBLIC OF INDIA 

DENPASAR, INDONESIA
DPSAD : MR. PHI-ROON  SAKULTHONG TKT/RSVN : (62-361) 288-141
THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PCL FAX  : (62-361) 288-063
INNA GRAND BALI BEACH HOTEL AIRPORT  : (62-361) 755-064
JL. HANG TUAH, SANUR - BALI 80032 FAX  : (62-361) 755-063
INDONESIA

DHAKA, BANGLADESH
DACAA : MR. CHAROENCHAI  LAKSANAKORN TKT/RSVN : (88-02) 831-4711-19 EXT 501
THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PUBLIC CO., LTD. FAX  : (88-02) 832-2353
SPL WESTERN TOWER, LEVEL-9, SPACE-903, AIRPORT  : (88-02) 891-4351 / 891-4633
186 BIR UTTAM MIR SHAWKAT ALI ROAD, FAX  : (88-02) 891-4343
TEJGAON INDUSTRIAL AREA, DHAKA-1208, 
BANGLADESH

DUBAI, U.A.E.
DXBAA : MR. SOMCHAI SUKKHASANTIKUL TKT/RSVN : (971-4) 268-1701
THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PCL FAX  : (971-4) 266-5498 / 297-2098
NO.1 BU HALEEBA PLAZA, SHOP NO. 1 AIRPORT  : (971-4) 224-4305
AL MURAQQABAT ROAD, DEIRA FAX  : (971-4) 224-5716
P.O. BOX 13142, DUBAI - U.A.E.

FRANKFURT, GERMANY
FRANN :  “VACANT” TKT : (49-69) 92874-446
THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PCL RSVN : (49-69) 92874-444
ZEIL 127 FAX  : (49-69) 92874-222
60313 FRANKFURT, GERMANY AIRPORT  : (49-69) 69070-931

FAX  : (49-69) 692-981
FUKUOKA, JAPAN
FUKAD : MISS CHONNAKARN AKRAPREEDEE TKT/RSVN : (81-92) 734-6433
HINODE FUKUOKA BUILDING FAX  : (81-92) 734-9480
12-1, TENJIN 1, CHUO-KU AIRPORT  : (81-92) 477-7870
FUKUOKA, 810-0001 JAPAN FAX  : (81-92) 477-0345 

GUANGZHOU, PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA
CANAA : MR. ANAN  BUDKAEW TKT/RSVN : (86-20) 8365-2333 EXT 5,11,24
G3, WEST WING, THE GARDEN HOTEL FAX  : (86-20) 8365-2488 
368 HUANSHI DONGLU, GUANGZHOU 510064 AIRPORT  : (86-20) 8613-5310 / 8613-5313
PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA FAX  : (86-20) 8613-5315 

HANOI, SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
HANAD : MRS. APHITCHAYA SAISA-ARD TKT : (84-4) 3826-7921
HANOI CENTRAL OFFICE TOWER, RSVN : (84-4) 3826-7922
GROUND FLOOR, 44B LY THUONG KIET STREET FAX  : (84-4) 3826-7394
HOAN KIEM DIST., HANOI AIRPORT  : (84-4) 3884-0530
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM FAX  : (84-4) 3886-5574

HO CHI MINH CITY, SOCIAL REPUBLIC OF VIETNAM
SGNAA : MR. NARINTHORN  PURNAGUPTA TKT/RSVN : (84-8) 3822-3365 EXT 5114, 5116
UNITE 102, SAIGON TOWER OFFICE BUILDING FAX  : (84-8) 3824-3361
29 LE DUAN BOULEVARD, BEN NGHE WARD, AIRPORT  : (84-8) 3547-0300
DIST. 1, HO CHI MINH CITY, FAX  : (84-8) 3547-0301
SOCIAL REPUBLIC OF VIETNAM
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HONG KONG, PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA
HKGAA : MRS. NONTHAKORN TRAKULPA TKT : (852) 2179-7785
24A UNITED CENTRE RSVN : (852) 2179-7777
95 QUEENSWAY, HONG KONG FAX : (852) 2179-7600
PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA AIRPORT : (852) 2769-7421-4

FAX : (852) 2382-4595

HYDERABAD, REPUBLIC OF INDIA
HYDAA : **VACANT** TKT/RSVN : (91-40) 2333-3030 EXT 110
THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PUBLIC CO., LTD. FAX  : (91-40) 2333-3003
6-3-249/6, ROAD NO. 01, BANJARA HILLS AIRPORT  : (91-40) 6660-5022
HYDERABAD - 500034, REPUBLIC OF INDIA FAX  : (91-40) 6662-2003

ISLAMABAD, ISLAMIC REPUBLIC OF PAKISTAN
ISBAA : ** VACANT ** RSVN : (92-51) 227-2140
OFFICE NO 3, 4 HOLIDAY INN ISLAMABAD HOTEL : (92-51) 227-2141
ISLAMABAD, PAKISTAN FAX : (92-51) 282-3735

AIRPORT : (92-51) 578-1409 / 411
FAX : (92-51) 578-1410

JAKARTA, REPUBLIC OF INDONESIA
JKTAA : ** VACANT ** TKT/RSVN : (62-21) 230-3041
WISMA NUSANTARA BUILDING 26TH FLR FAX : (62-21) 319-30792
JL. MH. THAMRIN NO. 59 AIRPORT : (62-21) 550-2443 / 7137
JAKARTA 10350 INDONESIA FAX : (62-21) 550-7137

JOHANNESBURG, CENTRAL EAST AND SOUTH AFRICA 
JNBAA : MR. THAMANOON  KUPRASERT TKT/RSVN : (27-11) 268-2580
COMMERCE SQUARE, 39 RIVONIA ROAD, FAX : (27-11) 268-2584
SANDHURST SANTON 2196, PO BOX 781847 AIRPORT : (27-11) 390-3944
SANDTON CITY 2146, SOUTH AFRICA FAX : (27-11) 390-3461

KARACHI, PAKISTAN
KHIAA : MR. POLAPAT  NEELABHAMORN TKT/RSVN : (92-21) 3279-2294
TECHNOLOGY PARK FAX  : (92-21) 3279-1934
7 TH FLOOR SHAHRAH-E-FAISAL AIRPORT  : (92-21) 457-0847 / 907-1472
KARACHI, PAKISTAN FAX  : (92-21) 457-3009

KATHMANDU, NEPAL
KTMAA :  MR. CHANTOUCH  SRINILTA TKT/RSVN : (977-1) 422-4387
ANNAPURNA ARCADE, DURBAR MARG FAX  : (977-1) 422-1130
KATHMANDU, NEPAL AIRPORT  : (977-1) 411-3293

FAX  : (977-1) 411-3287
KOLKATA, REPUBLIC OF INDIA
CCUAA : MR. VICHAYA SINGTOROJ TKT/RSVN : (91-33) 2283-8865/68
229, A.J.C. BOSE ROAD FAX : (91-33) 3982-7197
CRESCENT TOWERS, 8TH FLOOR AIRPORT : (91-33) 2511-8389
KOLKATA - 700020, REPUBLIC OF INDIA FAX : (91-33) 2511-9931

KUALA LUMPUR, MALAYSIA
KULAA : MR. SUTTICHOKE RODLEECHIT TKT/RSVN : (60-3) 2034-6900, 2034-6999
SUITE 30.01, 30TH FLOOR, WISMA GOLDHILL FAX  : (60-3) 2034-6892
67 JALAN RAJA CHULAN AIRPORT  : (60-3) 8787-3522 / 3533
50200 KUALA LUMPUR, MALAYSIA FAX  : (60-3) 8787-3511

KUNMING, PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA
KMGAD : MR. CHATIYA APINYANUKUL TKT : (86-871) 351-2269
2ND, FLOOR, ATTACHED BUILDING 
   OF JINJIANG HOTEL 

RSVN : (86-871) 351-1515

NO. 98 BEIJING ROAD, KUNMING, YUNNAN FAX : (86-871) 316-7351
PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA AIRPORT : (86-871) 718-2610

FAX : (86-871) 711-3738
LAHORE, ISLAMIC REPUBLIC OF PAKISTAN
LHEAA :  MR. SATIT  DUMRERNG TKT : (92-042) 3630-9791-4
THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PUBLIC CO., LTD. RSVN : (92-042) 3636-9740
9-A, DAVIS ROAD, GRAND HOTEL & TOWER BUILDING FAX  : (92-042) 3636-8690
LAHORE, ISLAMIC REPUBLIC OF PAKISTAN AIRPORT : (92-042) 3661-1514/15

FAX : (92-042) 3661-1513
LONDON, UNITED KINGDOM
LONAA : MR. WIT  KITCHATHORN TKT : (44-207) 491-7953
41 ALBEMARLE STREET RSVN : (44-870) 606-0911
LONDON, W1S 4BF, UNITED KINGDOM FAX  : (44-207) 409-1463

AIRPORT  : (44-208) 759-4441
FAX  : (44-208) 759-8678

LOS ANGELES, U.S.A.
LAXAA  :  MR. SUTSVETA  SVETASOBHANA TKT/RSVN : (1-310) 640-0097 EXT. 747
222 NORTH SEPULVEDA BLVD., SUITE 100 FAX : (1-310) 322-8728
EL SEGUNDO, CA 90245, U.S.A. AIRPORT : (1-310) 646-3095

FAX : (1-310) 646-3094

MADRID, SPAIN
MADAA  :  MR. PATAPONG  NANAKORN TKT : (34-91) 782-0523-24
THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PCL  RSVN : (34-91) 782-0520-22
PRINCIPE DE VERGARA, 185 FAX  : (34-91) 564-5620
28002 MADRID, SPAIN AIRPORT  : (34-91) 305-8647-48

FAX  : (34-91) 305-6166

MANILA, PHILIPPINES
MNLAA : MR. SERN  CHUPIKULCHAI TKT : (63-2) 580-8446-8
COUNTRY SPACE 1 BUILDING SEN. 
GIL J. PUYAT AVENUE

RSVN
FAX

:
:

(63-2) 580-8440-1
(63-2) 580-8484

MAKATI CITY, PHILIPPINES

MELBOURNE, AUSTRALIA
MELAA : MR. ATHIWAT KRISNAMPOK TKT : (61-3) 8662-2200
3RD FLOOR, 250 COLLINS STREET RSVN : (61-3) 8662-2255
MELBOURNE, VICTORIA 3000 FAX  : (61-3) 9650-7003
AUSTRALIA AIRPORT  : (61-3) 9338-8954

FAX  : (61-3) 9335-3608
MILAN, REPUBLIC OF ITALY
MILAA : MR. VUTICHAI KAMPANARTSANYAKORN  TKT/RSVN : (39-02) 864-51710
VIA AMEDEI, 15 FAX : (39-02) 864-51711
20123 MILAN, REPUBLIC OF ITALY AIRPORT : (39-02) 748-67911

FAX : (39-02) 748-60470

MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION AND C.I.S.
MOWAA : MR. MANAN BOONYACHAI TKT/RSVN : (7-495) 647-1082
MILLENIUM HOUSE, FLOOR 7 FAX  : (7-495) 647-1083
TRUBNAYA STREET, BUILDING NBR 12 AIRPORT  : (7-495) 641-3090 / 642-8840 
MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION, 107045 FAX  : (7-495) 787-8614 / 642-8840 

MUMBAI, REPUBLIC OF INDIA
BOMAA : MR. PICHEST LAEIETPIBOON  TKT/RSVN : (91-22) 6637-3737
THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PCL FAX  : (91-22) 6637-3738
MITTAL TOWERS, A WING, GROUND FLOOR 2A AIRPORT  : (91-22) 2682-8950 / 52 / 53
NARIMAN POINT, MUMBAI-400021 FAX  : (91-22) 2682-8063
REPUBLIC OF INDIA

MUNICH, GERMANY
MUCAA : MR. WAROTE INTASARA  TKT/RSVN : (49-89) 2420-7010
BAYER KARREE BAYERSTRASSE 83 FAX  : (49-89) 2420-7070
80335 MUNICH, GERMANY AIRPORT  : (49-89) 9759-2670/71

FAX  : (49-89) 9759-2676

MUSCAT, SULTANATE OF OMAN
MCTAA : ** VACANT ** TKT/RSVN : (968) 2470-4455
THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PUBLIC CO., LTD. FAX  : (968) 2478-8753
P.O. BOX  NO. 282, POSTAL CODE 100, CBD AIRPORT  : (968) 2451-9874
MUSCAT SULTANATE OF OMAN FAX  : (968) 2451-0524

NAGOYA, JAPAN
NGOAA : MR. WEERAWAT SWASDIBUDTRA TKT/RSVN : (81-52) 963-8585-86
SOUTH HOUSE 9F, 6-29, NISHIKI 3-CHOME FAX  : (81-52) 963-8588
NAKA-KU, NAGOYA 460-0003, JAPAN AIRPORT  : (81-56) 938-1024 / 1025

FAX  : (81-56) 938-1023
OSAKA, JAPAN
OSAAA : MR. NATTHAKORN CHUNHACHA RSVN : (81-06) 6202-5161
SUMITOMOSEIMEI YODOYABASHI BUILDING FAX  : (81-06) 6202-5453
4-1-21 KITAHAMA, CHUO-KU AIRPORT  : (81-072) 456-5140
OSAKA 541-0041, JAPAN FAX  : (81-072) 456-5144

OSLO, NORWAY RSVN : (47) 2311-8870
OSLAA : MR. ARNUPHAP KITTIKUL FAX : (47) 2311-8880
AKERSGT. 32 4TH FLOOR E-MAIL : sales@thaiairways.no
0180 OSLO, NORWAY

ส�านกังานสาขา
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PARIS, FRANCE
PARAA : MR. JESADA CHANDREMA TKT : (33-1) 5568-8000
TOUR OPUS 12 RSVN : (33-1) 5568-8070
77 ESPLANADE DU GENERAL DE GAULLE FAX : (33-1) 4090-7165
92914 LA DEFENSE CEDEX AIRPORT : (33-1) 4862-4130
FRANCE FAX : (33-1) 4864-6267

PENANG, MALAYSIA
PENAD : MISS PARINEE CHANTHRAKUPT  TKT : (604) 226-7000
LEVEL 3 BURMAH PLACE FAX : (604) 226-6821
142-L BURMAH ROAD RSVN : (604) 226-6000
10050 PENANG, MALAYSIA FAX : (604) 226-1857

AIRPORT : (604) 643-9520
FAX : (604) 644-3657

PERTH, AUSTRALIA
PERAA : MR. KARUN SIRAROJANAKUL TKT : (61-8) 9265-8202
LEVEL 4, ST MARTINS TOWER RSVN : (61-8) 9265-8201
44 ST GEORGE’S TERRACE FAX  : (61-8) 9265-8260
PERTH, WESTERN AUSTRALIA 6000 AIRPORT : (61-8) 9477-1099

FAX : (61-8) 9477-1114

PHNOM PENH, KINGDOM OF CAMBODIA
PNHAA : Mr. NATTAKORN PIAMPROM TKT/RSVN : (855-23) 214-359-616 EXT.102-106
THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PCL FAX  : (855-23) 220-790
9-14B, REGENCY BUSINESS COMPLEX B AIRPORT  : (855-23) 303-868
294 MAO TSE TOUNG BLVD. FAX  : (855-23) 890-239
PHNOM PENH, KINGDOM OF CAMBODIA

ROME, REPUBLIC OF ITALY
ROMAA : “VACANT” (MILAA ACTING ROMAA) TKT/RSVN : (39-6) 4781-3304
50, VIA BARBERINI FAX  : (39-6) 4746-449
00187 ROME, REPUBLIC OF ITALY AIRPORT  : (39-6) 6501-0703 / 773

FAX  : (39-6) 6501-0297

SEOUL, REPUBLIC OF KOREA
SELAA : MR. TAVIROJ SONGKUMPOL TKT : (82-2) 3707-0133
15 TH FL., HANHWA FINANCE CENTER-TAEPYUNGRO RSVN : (82-2) 3707-0011
43, TAEPYUNGRO 2-GA, JUNG-GU FAX  : (82-2) 755-5251
SEOUL, REPUBLIC OF KOREA, 100-733 AIRPORT  : (82-32) 744-3571-4

FAX  : (82-32) 744-3577

SHANGHAI, PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA
SHAAA : MRS. PORNSRI CHOTIWIT TKT/RSVN : (86-21) 3366-4000
THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PCL. 
SHANGHAI OFFICE

FAX : (86-21) 3366-4010

UNIT 2302, CHONG HING FINANCE CENTER AIRPORT : (86-21) 6834-6803
288 NANJING ROAD (WEST) FAX : (86-21) 6834-6802
SHANGHAI 200003, PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA

SINGAPORE
SINAA : MR. KITTIPHONG SANSOMBOON TKT/RSVN : (65) 6210-5000
100 CECIL STREET #02-00 FAX  : (65) 6223-9005
THE GLOBE, SINGAPORE 069532 AIRPORT  : (65) 6542-8333

FAX  : (65) 6542-0179
STOCKHOLM, SWEDEN
STOAA : MR. VIRUJ RUCHIPONGSE TKT/RSVN : (46-8) 5988-3600
DROTTNINGGATAN 33 , BOX 1118 FAX  : (46-8) 5988-3690
STOCKHOLM, SWEDEN AIRPORT  : (46-8) 5988-3680

FAX  : (46-8) 5988-3693
SYDNEY, AUSTRALIA
SYDNN : MR. PRIN YOOPRASERT TKT/RSVN : (61-2) 9844-0969
75-77 PITT STREET, SYDNEY FAX : (61-2) 9844-0936
NEW SOUTH WALES 2000 AIRPORT : (61-2) 9669-3033
AUSTRALIA FAX : (61-2) 9669-3707

TAIPEI, TAIWAN
TPEAA : MR. CHETSENI  DHANARAJATA TKT : (886) 2-8772-5222 EXT. 711
7F, NO. 308, SEC. 2, BADE ROAD, FAX TKT : (886) 2-2776-7656
TAIPEI 10492 TAIWAN RSVN : (886) 2-8772-5111

FAX RSVN : (886) 2-8772-7200
TOKYO, JAPAN
TYONN : MR. NOND KALINTA TKT/RSVN : (81-3) 3503-3311
1-5-1 YURAKUCHO, CHIYODA-KU FAX  : (81-3) 3503-3323
TOKYO 100-0006, JAPAN AIRPORT  : (81-4) 7634-8329-31

FAX  : (81-4) 7634-8328

VIENTIANE, LAO PEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC
VTEAD : MR. TISHTI SUMITRA TKT/RSVN : (856-21) 222-527
M & N BUILDING, GROUND FLOOR FAX  : (856-21) 216-143
ROOM NO. 70/101-103 AIRPORT  : (856-21) 512-024
SOUPHANOUVONG AVENUE FAX  : (856-21) 512-096
VIENTIANE, LAO PEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC

VARANASI, REPUBLIC OF INDIA (TEMPORARY OFFICE)
TOP TRAVEL AND TOURS (P) LTD. TEL : (91-0542) 329-5158
GF-3, R.H. TOWERS, THE MALL FAX  : (91-0542) 250-5353
VARANASI CANTT, VARANASI - 221001
UTTAR PRADESH, REPUBLIC OF INDIA

XIAMEN, PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA
XMNAD : MR. NATAPOL  VANICHKUL TKT/RSVN : (86-592) 226-1688
UNIT C 23 RD FLOOR, INTERNATIONAL PLAZA, FAX  : (86-592) 226-1678
NO.8 LUJIANG ROAD, XIAMEN, 361001 AIRPORT  : (86-592) 573-0558
PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA FAX  : (86-592) 573-0578

YANGON, UNION OF MYANMAR
RGNAA : MR. RATAPONG YANYONG TKT/RSVN : (95-1) 255-499
THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PCL. FAX  : (95-1) 255-490
0101/1101 SAKURA TOWER, AIRPORT  : (95-1) 662-661
339 BOGYOKE AUNG SAN ST. FAX  : (95-1) 650-675
KYAUKTADA 11182, YANGON
THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR

ZURICH, SWITZERLAND
ZRHAA : MR. NIVAT CHANTARACHOTI TKT/RSVN : (41-44) 215-6500
THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PUBLIC CO., LTD. FAX  : (41-44) 212-3409
BAHNHOFSTRASSE 67 / SIHLSTRASSE 1 AIRPORT  : (41-43) 816-4323
8001 ZURICH, SWITZERLAND FAX  : (41-43) 816-4590

ส�านกังานภายในประเทศ
CHIANGMAI, THAILAND
CNXSD : MRS. KORANOT NGUYEN TKT/RSVN : (053) 920-999
240 PRAPOKKLAO ROAD, FAX : (053) 920-995
AMPHUR MUANG, CHIANGMAI 52000, THAILAND

CHIANGRAI, THAILAND
CEISD : MRS. KANLAYAPHA  PANICH TKT/RSVN : (053) 711-179, 715-207, 715-734
870 PHAHOLAYOTIN ROAD FAX : (053) 713-663
AMPHURE MUANG, CHIANGRAI 57000
THAILAND

HAT YAI, THAILAND
HDYSD : MR. NARINTORN  SUKKASEAM TKT/RSVN : (074) 230-445
180, 182, 184 NIPHAT UTHIT 1 ROAD FAX : (074) 233-114
HAT YAI, SONGKHLA 90110, THAILAND

PHUKET, THAILAND
HKTSD : MR. KITTISAK PINMUANG TKT/RSVN : (076) 360-111, 258-239
78 RANONG ROAD, TABOM TALADNUE FAX : (076) 360-487-8, 360-485-6
MUANG DISTRICT, PHUKET 83000, THAILAND

KRABI, THAILAND
KBVSD : MRS. SUPA SRIPANPONG TKT/RSVN : (075) 701-591-593
KRABI INTERNATIONAL AIRPORT FAX : (075) 701-594
133 MOO 5 PETKASEM RD. T.NUAKLONG  
A.NUAKLONG KRABI 81130, THAILAND

KHONKAEN, THAILAND
KKCSD : MRS. PUANGPETCH KULTHAWEE TKT/RSVN : (043) 227-701-04
HOTEL PULLMAN KHONKAEN RAJA ORCHID FAX : (043) 227-708
9/9 PRACHASUMRAN ROAD, 
NAI MUANG, MUANG, KHONKAEN 40000, THAILAND

PATTAYA, THAILAND
PYXSD : MR. NOPPORN KANCHANAMANEE TKT/RSVN : (038) 420-995-7
DUSIT  THANI, 240/2 PATTAYA BEACH ROAD, FAX : (038) 420-998
PATTAYA CITY, CHOLBURI 20150

SURATTHANI, THAILAND
URTSD : MR. SUVIJAK SRISAKULPRASERT TKT/RSVN : (077) 272-610
3/27-28 KAROONRAT RD. FAX : (077) 283-997
A. MUANG SURAT THANI 84000

ส�านกังานสาขา

212 รายงานประจ�าปี	2556





รายงานประจ�าปี

2556

บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน)
89 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ : 66 (0) 2545-1000,  66 (0) 2695-1000

Thaiairways.com

รายงานประจ�าปี 2556
บ
ริษัท

 
ก
ารบิน

ไท
ย 

จ�ากัด
 (ม

ห
าช

น
)


